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HET LAATSTE VOETBALNIEUWS
LEES JE ALS EERSTE IN
DE TELEGRAAF TELESPORT

BEL GRATIS VOOR EEN (PROEF)ABONNEMENT: 0800-0567
of ga naar www.telegraaf.nl/kiosk en klik op abonnementen.

CSR tegen sanering
Jupiler League

H

Column van
Danny Hesp

et voetbalseizoen is alweer een
aantal weken aan de gang en er
staat dit jaar weer een hoop op het
spel. Natuurlijk het behalen van het
kampioenschap, de beker, tickets
voor Europees voetbal en lijfsbehoud voor de
degradatiekandidaten.

Als Centrale Spelersraad hebben wij de strijd tegen
deze sanering nog niet gestaakt. Naar onze mening
heeft de knvb vergeten de csr om advies te vragen
om deze regeling definitief te mogen invoeren. Op
dit moment zijn wij met de knvb in discussie hierover en gaan wij met deze promotie/degradatieregeling niet akkoord.

Maar daar blijft het dit jaar niet bij. Als het aan de
knvb ligt wordt de druk in de Jupiler League dit
seizoen nog meer opgevoerd. Want eindigen op één
van de twee laatste plaatsen betekent degradatie naar
de Topklasse. Omdat promotie vanuit de amateurs
richting de profs pas over twee jaar plaatsvindt, en
dan nog niet eens verplicht is, gaan er de komende
2 jaar minimaal 40 arbeidsplaatsen in het betaalde
voetbal verloren.

Een thema waar wij dit jaar als vvcs de nadruk
op gaan leggen en waarvan de campagne kortgeleden is gestart is Sportiviteit & Respect. Alle
belangrijke partijen in het betaalde voetbal, zoals
de spelers, coaches, clubs, scheidsrechters, knvb,
Stichting meer dan Voetbal, fifpro, uefa en het
Ministerie van vwz, slaan de handen ineen om
gezamenlijk sportiviteit en respect op en rond de
voetbalwedstrijden te verhogen.

Als een verlies aan arbeidsplaatsen geleden wordt
door het faillissement van een club, dan is dat nog
enigszins te rechtvaardigen. Maar nu wordt er op
sportieve gronden gedegradeerd, terwijl daar geen
promotie tegenover staat. Dat betekent dus een
onnodig verlies van arbeidsplaatsen. Wat de knvb
via deze degradatieregeling wil bereiken is niets
minder dan een sanering van de eerste divisie naar
18 clubs en op den duur zelfs naar 16!

Voetbal in Nederland
ligt onder een
vergrootglas

De knvb is van mening dat de Jupiler League beter
af is met minder ploegen, terwijl een aantal jaar
geleden juist het aantal werd verhoogd om aan meer
wedstrijden - dus meer inkomsten - te komen: het
kan verkeren.

Er zijn nog teveel negatieve randverschijnselen
tijdens wedstrijden die het voetbal in Nederland in
diskrediet brengen. Voetbal in Nederland ligt onder
een vergrootglas en dat werkt vaak negatief maar
kan ook positief werken. Laten wij nu als voetbalsport met elkaar proberen om die negatieve randverschijnselen naar de achtergrond te drukken en
de positieve meer te benoemen. Dat gaat natuurlijk
niet zomaar, vandaar dat elke partij door middel van
de campagne Sportiviteit & Respect haar achterban
gaat oproepen om zich meer bewust te zijn van haar
voorbeeldfunctie en daar naar te handelen in het
belang van de voetbalsport.

Ik ben wel van mening dat er bij een echte promotie/degradatieregeling, dus ook met een verplichte
promotie, meer spanning komt in de competitie.
Het niveau zal toenemen, clubs zullen nog creatiever
worden in het binnenhalen van sponsorgelden om
de selectie te versterken. En nieuw bloed zal de
competitie goed doen. Helaas zal dit laatste nog
minimaal twee jaar duren en zal de Jupiler League
dan inmiddels geslonken zijn naar 18, en misschien
wel naar 16 clubs.

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker
of Edwin Arends,
beiden als belastingadviseur werkzaam bij
Punt & Van de Weerdt,
Belasting-adviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)

Ik wens iedereen een sportief en succesvol seizoen
toe.

•
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Whereabouts en spelers
vvcs krijgt haar
zin: voorlopig geen
whereabouts in het
betaalde voetbal
Sinds 24 juli jl. heeft ook de KNVB
een geheel nieuw dopingreglement,
dat volledig is gebaseerd op de
WADA code. Hoewel aanvankelijk
leek dat de FIFA haar oren niet volledig zou laten hangen naar de WADA,
gebeurde dat toch. De FIFA droeg
vervolgens de bij haar aangesloten
bonden op om nationaal haar FIFA
anti-dopingregulations in te voeren.
Een heel nieuw en naar fenomeen
dreigde hiermee haar intrede te
doen in het betaalde voetbal en wel
de zgn. whereabouts, welke er met
name op gericht zijn om ook buiten
wedstrijdverband te controleren.
Kort gezegd betekent dit dat
de aangewezen sporters aan hun
nationale dopingautoriteit moeten
aangeven waar zij zich de komende drie maanden zullen bevinden
tussen 06.00 uur ’s-morgens en
23.00 uur ’s-avonds en wel ongeacht of er nu sprake is van een
reguliere trainingsdag of zelfs de
vakantieperiode. Voor een bepaald
uur per dag moet bovendien de
exacte verblijfplaats vooraf worden aangegeven. Dat uur wordt
het “timeslot” genoemd. Mis je
drie maal een controle binnen dat
“timeslot”, dan kun je geconfronteerd worden met een schorsing
van 1 of 2 jaar.
Bij de VVCS rees dan ook direct
de vraag welke sporters hiervoor
zouden worden aangewezen in
Nederland. Kijkend naar de landen
om ons heen bleek dat de Belgische
Dopingautoriteit en Voetbalbond
wel heel voortvarend te werk gingen. Voor alle betaald voetballers
werden de whereabouts verplicht.
In Frankrijk werd gekozen voor
een wel heel weinig logische vari-
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ant. Daar werden de whereabouts
namelijk alleen verplicht gesteld
voor alle aanvoerders.
Voor de VVCS stond één ding
vast en wel dat deze nieuw ingevoerde controlemethodiek een
ongeoorloofde en niet te rechtvaardigen inbreuk op het privéleven van de sporter betekent.
Daarom ook wendde de VVCS
zich met een klacht tot het College Bescherming Persoonsgegevens. De insteek van deze klacht
was een zeer duidelijke en wel dat
deze manier van testen zich niet
verdraagt met de privacywetgeving
en dan met name de Wet bescherming Persoonsgegevens. Bovendien werd duidelijk gesteld dat in

Voor hen is een sleutelrol weggelegd. Het is namelijk deze Autoriteit die bepaalt welke spelers (lees:
sporters) deel uitmaken van de zgn.
testing pool. Alleen zij die hiervan deel uitmaken worden getroffen door de whereabouts. De cijfers over het vorige seizoen waren
wat de VVCS betreft overduidelijk; in het amateurvoetbal zeven
positieve gevallen en in het gehele betaalde voetbal maar eentje.
Alle acht de gevallen betroffen hetzelfde lichte vergrijp; het roken van
hasj en/of marihuana. Oftewel een
recreatieve drug waarop nog niet
zo lang geleden in het geheel niet
werd getest. Met name deze cijfers
maakten het de VVCS mogelijk om

Voor de VVCS stond één ding vast
en wel dat deze nieuw ingevoerde
controlemethodiek een ongeoorloofde
en niet te rechtvaardigen inbreuk op het
privé-leven van de sporter betekent.
het voetbal, zijnde een teamsport,
volstaan kan worden met controles na afloop van de training, waarbij het dan ook aan de club zou zijn
om die tijden door te geven. Deze
klacht leidde tot een uitnodiging
van Jacob Kohnstamm, de voorzitter van genoemd College. Hij bleek
het volmondig eens te zijn met de
VVCS en toonde zich dan ook blij
met de namens de betaald voetballers in Nederland geformuleerde
klacht. Hij zegde toe hiernaar ook
te zullen handelen in de richting
van de Nationale Dopingautoriteit.
De volgende gang van de VVCS
was die naar onze eigen Nationale
Dopingautoriteit en wel in de persoon van directeur Herman Ram.

de heer Ram ervan te overtuigen
dat doping in het betaalde voetbal
niet een serieus probleem is. Onze
Dopingautoriteit besloot om de
betaald voetballers tot nader order
niet onderdeel te laten vormen van
de nationale testing pool. Oftewel,
voor de voetballers in ons land verandert er in het geheel niets. Dit
dus in tegenstelling tot de spelers
in de ons omringende landen. De
VVCS beschouwt dit als een grote
overwinning. Eén formeel voorbehoud moeten we hierbij wel
maken en dat is dat onze Nationale
Dopingautoriteit wel kan ingrijpen
wanneer er de komende periode
sprake zal zijn van een explosie van
dopinggevallen. De spelers heb-

ben het dus in eigen hand of zij
verschoond zullen blijven van die
bizarre whereabouts.
Niet onvermeld mag in dit kader
overigens blijven dat de VVCS ook
de KNVB aan haar zijde vond. Ook
het bestuur betaald voetbal voerde
de nodige gesprekken.

De vvcs re-integratie
service bewijst zich
in de praktijk en
bemiddelt nu ook
voor de cbv
Iets langer dan een jaar geleden startte de VVCS een eigen re-
integratieservice. Het doel van deze
service is om de leden ook na het
beëindigen van de actieve voetballoopbaan te begeleiden naar een
tweede carrière. Hiervoor maakt
de re-integratieservice gebruik van
alle mogelijke faciliteiten, competentietesten, opleidingen, beroepsoriëntatie, netwerken en een eigen
digitale vacatureservice. Voor de
ex-profs wordt een persoonlijk plan
vastgesteld, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om het ontbreken
van specifieke vakkennis te ondervangen door het volgen van een
gerichte beroepsopleiding in combinatie met werk.
De eigen VVCS re-integratie
service heeft een tweetal partners;
het UWV werkbedrijf (voorheen
UWV en CWI) en het bureau Sport
United van Marieke Pol en ex-prof
Houssin Bezzai, bijgestaan door
Suzanne Bakker.
In het eerste jaar van haar bestaan
bemiddelde de VVCS re-integratie
service ruim 25 ex-profs naar een
nieuwe carrière. Gesproken kan dus
worden van een succesvolle uitbreiding van het servicepakket van
de VVCS.

makelaars
Ook het UWV werkbedrijf toonde
zich bij de recente evaluatie uitermate tevreden en bood aan de
samenwerkingsovereenkomst met
een jaar te verlengen. De VVCS is
hier uiteraard zeer verheugd over.
Ook voor de CBV bleef dit VVCS
initiatief niet onopgemerkt. Tussen
deze beide belangenorganisaties
bestaat al geruime tijd een goede
relatie. Tijdens een van de reguliere overlegrondes stelde CBV directeur Gerard Marsman de concrete
vraag of het mogelijk zou zijn dat
de VVCS re-integratieservice ook
ex-coaches zou bemiddelen naar
een nieuwe carrière. De VVCS
besprak dit met UWV werkbedrijf
en ontmoette bij hen geen bezwaren. VVCS en CBV verstevigen hiermede hun samenwerking.

Spelers-makelaars
licenties afschaffen
en wat dan?
De FIFA is het kennelijk zat.
Volgens haar eigen onderzoekjes
zou nog geen 25% van de internationale transfers begeleid worden
door gelicentieerde agenten. Voeg
hieraan toe de enorme belasting
van haar apparaat tot zelfs die
van de CAS arbiters toe door een
kennelijk gigantisch aantal geschillen waarbij op enige wijze een rol
is weggelegd voor agenten en tenslotte de onzekere uitkomst van
een rechtszaak welke door een
30-tal agenten in België werd aangespannen tegen de FIFA regelgeving betreffende agenten en
kennelijk is hiermede een rechtvaardiging gevonden voor het
intrekken van de door nationale
bonden afgegeven licenties.
Wat is dan in de ogen van de
FIFA het alternatief? Een ieder

moet vrij zijn om welke adviseur dan ook in de arm te nemen.
Deze willekeurige derde krijgt dan
de uiteraard niet beschermde titel
“intermediair” en kan volledig vrij

confrontaties
ook zeer tevreden over haar
samenwerking met Soccer Vision,
een buro dat in elk geval laat zien
hoe het ook kan. Maar natuurlijk
zijn er meer die hun werk serieus

mr Louis
Everard

Het lijkt voor de hand te liggen
dat er zich dan honderden, zich zelf
intermediairs noemende, goudzoekers
op de voetballers zullen storten.
aan de slag gaan. Het enige waar
hij straks voor moet zorgen is dat
in het door hem af te sluiten spelerscontract keurig staat vermeld
welk bedrag er aan wie is betaald
voor de begeleiding.
In de pers werd hier de voorbije
weken dan nog aan toegevoegd
dat het de speler zal zijn die dan
zijn eigen intermediair heeft te
betalen. Deze laatste bewering, die
menig clubbestuurder deed grijnzen en bij menig speler tot ongerustheid leidde, is echt complete
onzin. Althans in Nederland. Wij ken
nen nu eenmaal de Wet Allocatie
Arbeidskrachten door Intermediairs
(WAADI), welke simpelweg verbiedt om de werknemer enige vergoeding in rekening te brengen
voor arbeidsbemiddeling, waarvan
zonder discussie sprake is in geval
een speler wordt begeleid naar
een andere club of er namens hem
onderhandeld wordt over een
nieuw contract.
De VVCS krijgt beroepshalve
een groot aantal spelerscontracten
onder ogen. En ja, het komt nogal
eens voor dat zij dan echt vraag
tekens plaatst bij bepaalde contractuele bepalingen, welke dan
echt door gelicentieerde agenten
blijken te zijn gefiatteerd.
De VVCS is wat dat betreft dan

nemen.
Maar wat kunnen wij verwachten als de FIFA haar voornemen
per 1 januari aanstaande inderdaad
effectueert?
Het lijkt voor de hand te liggen
dat er zich dan honderden, zich zelf
intermediairs noemende, goud
zoekers op de voetballers zullen
storten. En dan ook openlijk op de
spelers van alle leeftijden. Immers,
wie moet hen dan beletten om een
15-jarige te benaderen en/of te
begeleiden?
De KNVB soms? Neen, want er
ontbreekt enige relatie tussen de
intermediair nieuwe stijl en onze
voetbalbond.
De VVCS ziet vooralsnog geen
voordeel voor de spelers. In plaats
van het volledig loslaten van enige regulering van een toch wel zeer
delicate beroepsgroep, zou het
haar juist beter lijken dat er juist
een wel goed functionerend, strak
controle- en sanctie-apparaat zou
worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld
via het licentiesysteem van de
KNVB. Alle betrokkenen moeten
dan hun verantwoording nemen.
In Nederland dan maar het goede
voorbeeld geven aan de FIFA werkgroep? Of is dat een illusie?

•
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Kees
Kees Luijckx (23) komt
tegenwoordig ook regelmatig
in Hoofddorp. De talentvolle
middenvelder staat op een
kruispunt in zijn loopbaan.
Onder begeleiding van de
VVCS probeert hij de goede
keuzes te maken.

‘Ik ga een worsteling
8
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Luijckx:
E

r zijn weinig voetballiefhebbers in
Nederland die nog niet weten wie Kees
Luijckx is. Zijn loopbaan staat behoorlijk
op de rails. Luijckx is een mooie voetballer om te zien. Gezegend met vele
kwaliteiten; fijne trap, overzicht, spelvreugde, spel
intelligentie. Het publiek in Alkmaar sloot hem
dan ook al vanaf zijn eerste wedstrijd voor AZ in
de armen. Ze kenden zijn verhaal. Als 10-jarige
al zó goed dat AZ hem uitnodigde naar Alkmaar
te komen. Hij slaagde er na jaren pendelen en trainen in een contractje te verdienen. Daarna werd
hij uitgeleend aan het kleine Excelsior om de benodigde vlieguren te maken. En vervolgens maakte hij dan eindelijk na al die jaren zijn opwachting
in het eerste elftal van de bankiersbrigade. In zijn
AZ. Ondanks een fors aantal wedstrijden en een
flink aandeel in de titel van afgelopen seizoen gaat
hij nu toch het vertrouwde nest verlaten. Gewogen en te licht bevonden volgens de club. Net niet
goed genoeg voor de top volgens de technische
staf. Zelf ziet hij dat toch een tikje anders: ‘Ik had
er vorig seizoen gewoon veel meer van verwacht.
Je komt terug van Excelsior en je hoopt op een
eerlijke kans. Daar moest ik lang op wachten,
maar niet op mijn favoriete positie.’ Zeuren wil hij
niet. Het komt zoals het komt. ‘Carrièreplanning
is bijna niet te doen. Ik had andere verwachtingen.
Dat kan. Nu ga ik op zoek naar een coach die
gewoon zegt: ‘Jij bent mijn man.’

Should I stay or should I go

Welke speler kent het gevoel niet. Je zou er bijna
hoofdpijn van krijgen. Blijven of gaan? Luijckx kent
het als geen ander. Zijn contract loopt echter nog
een jaar door en intussen mag hij van de club ook
weg. Maar er hangt wel een prijskaartje rond zijn
nek. Dik een half miljoen euro is hij waard. Als we
hem eind augustus spreken zijn het spannende
tijden. ‘Ik wil gewoon spelen. Ik voel dat ik nog lang
niet aan mijn plafond zit. Het lastige is dat je geen
glazen bol hebt. De vorige transferperiode wilde
ik ook weg, maar door blessures kwam ik ineens
aan spelen toe. Van Gaal zette me centraal in de
defensie terwijl ik eigenlijk middenvelder ben. Dat
ging eigenlijk best goed. In de wedstrijden die ik
gespeeld heb kregen we volgens mij iets van drie
tegentreffers. Dat is natuurlijk de verdienste van het
hele team, maar op die positie word je daar natuurlijk extra op afgerekend. Daar heb ik dus ook een
goede bijdrage geleverd aan het uiteindelijke landskampioenschap. Dat geeft wel veel voldoening.’
Toch was het blijkbaar niet genoeg om de technische
leiding te overtuigen. Want ook dit seizoen is er aan
de start van de competitie weer geen plaats voor
de publiekslieveling uit Castricum. Dat vreet aan
hem. Maar ja wat doe je? ‘Tja. Ik heb Stijn Schaars
en David Mendes da Silva voor me staan. Dan heb
je het dus over twee internationals. Ik weet het ook
niet. Ik heb vorig jaar wel voldaan en in dienst van
het team gespeeld, maar soms denk ik wel dat ik me

Kees LuiJckx in gesprek
met Danny Hesp
foto: adrie mouthaan

niet uit de weg’
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Onze uitdaging is u te helpen
succesvol zaken te doen

Om te winnen zijn spelinzicht, een goede conditie en technische vaardigheden vereist.
Maar ook de drive om meer uit jezelf te halen dan je voor mogelijk houdt. Ook wij
verleggen graag onze grenzen. Wij verdiepen ons in uw business en ambities en
bieden u efficiënte, doelgerichte oplossingen op al uw financiële vragen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Arthur Hameete van Business
Centre Haaglanden, Javastraat 46-48, 2585 AR Den Haag, telefoon 070 310 90 21.
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misschien nog meer had moeten laten zien. Ik ben
ook niet iemand die tien wedstrijden alles aan gort
speelt. Zulke geweldenaars zijn er niet veel. Daarbij
hebben we op deze manier als team goed gepresteerd. We zijn kampioen geworden. Dat had ik niet
willen missen.’ Na de titel vertrok Louis van Gaal en
kwam Ronald Koeman. ‘Op zich was de club toen al
wel duidelijk dat ik mocht vertrekken mits de goede prijs betaald zou worden. Dan ben je daar toch
mee bezig. Ik heb wat dat betreft wel veel contact
met Louis Laros. Eerst zat ik bij Herman Rijkaard,
daar was niks mis mee maar ik had toch het gevoel
dat een grotere organisatie meer voor me zou kunnen betekenen. Ik vond de voorlichtingen die de
vakbond geeft al erg prettig en tot nog toe ben ik
erg tevreden. Het is een grote organisatie met een
zeer betrouwbare naam. Ik hoorde ook goede verhalen van andere jongens. Louis laat mij uiteraard
alles zelf bepalen maar heeft wel antwoord op veel
vragen. Hij is zelf speler geweest en wat me op valt
is dat hij echt precies weet wat er overal speelt. Dat
zijn belangrijke dingen als je aan een nieuwe club
gaat denken. Die keuze is toch heel bepalend. Ik ga
niet zeggen dat geld niet belangrijk is bij een overgang. Dat is denk ik voor iedereen een belangrijk
item. Maar het is niet het enige waar je naar kijkt.
Ik ben 23 en zit voor mijn gevoel nog lang niet
aan mijn plafond. Als ik dan AZ verlaat is de kans
groot dat je een stapje terug doet. Geen Champions
League, geen dagelijkse trainingen tegen internationals. Maar je doet dat wel in de hoop daarna twee
stappen vooruit te zetten.’
Excelsior

Zoals hij bij Excelsior gedaan heeft? ‘Ja, dat is een
goed voorbeeld. AZ verhuurde me aan Excelsior.
Hoe je het ook draait, dat is een niveau lager, daar
hoeven we niet moeilijk over te doen. Daartegenover stond wel dat ik iedere week speelde, me steeds
belangrijker voelde en op een of andere manier
meer verantwoordelijkheid mocht pakken. Ik had
daar een moeilijke start maar gaandeweg ging het
steeds beter. Bij Excelsior kwam het ook heel erg
aan op knokken. Je bent nauwelijks in balbezit. Na
een tijdje zeiden trainer Ton Lokhoff en assistent
Ton Verkerk tegen me dat ik ook eens ballen af
moest gaan pakken, de duels scherper in moest.
Dat leer je dan echt bij door zo’n periode. Dan kom
je beter terug bij AZ.’
Alsof iemand boven aan de touwtjes trok kwam
Luijckx in een uiterst merkwaardige situatie terecht
toen hij met zijn tien ploeggenoten van Excelsior de
enige hindernis was naar een titel van AZ. Excelsior
maakte zich eigenlijk al op voor de nacompetitie
en heel Nederland was het er over eens dat de wedstrijd op Woudestein slechts een formaliteit was.
Een nulletje of vijf voor AZ. Minimaal. KNVB directeur Henk Kesler zat al met de kampioensschaal
in zijn koffer op de tribune, maar het liep allemaal
even anders. Luijckx en consorten speelden alsof er
een miljoen per man te winnen viel en AZ beleefde

de misschien wel zwartste dag uit de geschiedenis
van de club. De camera’s registreerden de woedende
Stijn Schaars die er geen geheim van maakte dat
hij het idioot vond dat een speler van AZ zo had
gebikkeld tegen zijn eigen club. Dat die Luijckx
er niets van had begrepen. ‘Ik heb het juist wel
begrepen. Ik ben er niet de oorzaak van dat AZ niet
presteerde. Ik ben geen tijd gaan rekken, heb geen
rare dingen gedaan. Ik speel al vanaf mijn jeugd bij
AZ, veel mensen om me heen hebben een seizoenkaart, je staat tegenover de jongens met wie je een
jaar eerder nog trainde. Maar ik vind het zo logisch
dat ik me helemaal gaf. Ik speel voor Excelsior, met
de jongens van die ploeg ben je een heel jaar bezig,
die bouwen ook op mij. Daarbij vind ik het ook wel
heel veel eer voor mij. Alsof ik AZ tegen kan houden.
Die ploeg was vijf klassen beter dan wij, maar ze
hebben het zelf laten liggen. Dan moet je in de
spiegel kijken en boos zijn op jezelf. Een vreemde
situatie was het in ieder geval wel.’

‘Je wilt altijd verder,
beter worden
en meer spelen’
Olympische Spelen

Sowieso beleefde Luijckx de nodige avonturen buiten Alkmaar. Trips met Jong Oranje. En is hij ook
een van de weinige Nederlandse spelers die zich
Olympiër mag noemen. Ik mocht mee naar China
met de selectie van Foppe de Haan. Een bijzondere
ervaring als mens en als voetballer. Uiteindelijk is
het een grote teleurstelling geworden. Ik heb geen
minuut gespeeld. Ik werd vlak voor het toernooi
ziek, raakte zo vier kilo in een klap kwijt en had een
stijve rug, stijve hamstrings. Dan gaat het gewoon
niet. Pas na de poulefase was ik echt topfit. Te laat
natuurlijk.’ Voor de man uit Castricum met een
grote schare vrouwelijke fans is er meer dan voetbal,
waardoor de trip naar China toch een aparte plaats
krijgt in zijn leven: ‘Ja, samen met het kampioenschap is die trip voor mij een hoogtepunt in mijn
loopbaan. Ik ben toch iemand die aan de Olympische Spelen mee heeft mogen doen, dat betekent
wel wat voor me. Daarbij zie je ook een heel andere
wereld. Ik ben in Hong Kong geweest, in Sjanghai
en in steden waar ik nu de naam niet eens meer
van weet. Maar dat zijn dingen die je als mens veel
rijker maken. Alleen jammer dat we niet bij de
opening konden zijn.’ Bij terugkeer wachtte hem
opnieuw een onaangename verrassing. Vorig seizoen
begon ik ook weer met een streepje terug. Van Gaal
was al druk bezig met zijn ploeg toen ik terug
keerde van de Olympische Spelen in China. Hij was
daar ook heel duidelijk in. De eerste twee wedstrij-
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

den werden nog verloren maar daarna kwam de
ommekeer in de thuiswedstrijd tegen PSV. De ploeg
begon te draaien. Dan weet je het wel. Luijckx is een
jongen die zijn eigen situatie prima kan analyseren.
‘In voetbal valt weinig te voorspellen. Je moet soms
geluk hebben. Met een of twee blessures kan je
zomaar ineens in de basis staan. Maar komen die
niet dan zit je voor hetzelfde geld op de bank of de
tribune. Het is niet zo dat ik geen kans krijg. Soms
moet het ook meezitten. Achteraf heb ik nog geluk
gehad dat ik na de winterstop toch weer aan spelen
toe kwam. Het geeft aan hoe snel alles kan veranderen in voetbal. Plannen is bijna onmogelijk.’
Worsteling

Luijckx is nog lang niet klaar. Zelf merkt hij dan wel
hoe moeilijk het is om de kansen die hij krijgt om
te zetten in de zo gewenste basisplaats op het middenveld. Hij weet ook wel dat geen trainer hem niet
opstelt omdat ze het niet in hem zien zitten. Anderen
zijn blijkbaar nog wat beter. Zeker bij een club als
AZ waar het niveau de afgelopen jaren steeds hoger
is geworden. ‘Dat niveau kan ik prima aan, dat merk
ik ook op de trainingen. En ik hoop niet dat ik nu
overkom alsof ik mezelf zo geweldig vind. Zo is het
echt niet, maar ik kan wel zien wat ik wel en niet
kan. Natuurlijk is het prachtig bij de selectie van de
kampioen te horen, om kans te maken op speeltijd
in de Champions League. Maar je kunt niet tevreden
blijven. Je wilt altijd verder, beter worden en meer
spelen. Ik heb jongens als een komeet omhoog zien
komen, bij mij gaat het proces wat geleidelijker. Ik
ga een worsteling niet uit de weg. Bij Excelsior was
het in het begin ook moeilijk. Uiteindelijk is het
spelen van een wedstrijd toch ultiem.’

•

Kees Luijckx in gesprek met Louis laros foto: adrie mouthaan

Louis Laros
Louis Laros is pas sinds twee maanden de begeleider van Luijckx. ‘Dat
maakte het wel even lastig het voortraject te regelen. In Nederland kent
iedereen hem wel, maar buitenlandse clubs moet je toch benaderen zodat
ze komen kijken. Die termijn is nu wel erg kort. Maar zorgen hoeft hij zich
niet te maken. Kees is een jongen die echt bij ons past. Net als spelers als
Ricky van Wolfswinkel en Siem de Jong. Ze kijken verder dan alleen naar het
voetbal en zijn jongens die niet naast hun schoenen gaan lopen omdat ze
toevallig goed tegen een bal trappen. Kees heeft geen probleem, hoogstens
een luxe probleem. Behoudens de top drie of vier zou hij overal in de
eredivisie meekunnen. Er zijn ook al heel wat clubs geweest die hem wilden
aantrekken en het bedrag dat AZ voor hem wil ontvangen kunnen betalen.
Ook vanuit het buitenland zijn er al aanbiedingen geweest. Daar kon hij
bijvoorbeeld in de tweede Bundesliga veel meer verdienen dan dat hij nu
doet. Kees gaat niet aleen voor het geld. Hij wil spelen en zoekt een club
waar hij het best tot zijn recht komt. Die gaat er ook komen.’

foto: proshots

Paspoort
Kees Luijckx (11-2-1986) vertrok op zijn tiende al van
Vitesse 22 naar AZ. In 2005 kwam hij bij de selectie van
AZ. Luijckx werd verhuurd aan Excelsior en maakte zijn
profdebuut in de stadsderby tegen Sparta op 21 januari
2007. Sindsdien speelde hij achtenvijftig wedstrijden
waarin hij drie maal doel trof. Luijckx werd dit seizoen
ook opgeroepen voor het intussen alweer opgeheven
Nederland B, dat door de KNVB in het leven werd
geroepen als voorportaal van het grote Oranje.
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Cambuur
zuinig op
talent van Bob

Laat ik maar eerst bewijzen
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Schepers
Wat zegt de naam Bob Schepers? Kenners roemen hem,
overigens pas 17 jaar jong, als een bijzonder talent.
Hij zou op het verlanglijstje staan van talloze clubs,
zowel uit eigen land als het buitenland. Scouts
verdringen zich op de tribune bij wedstrijden van het
nationale elftal onder 17 en rapporteren nauwgezet de
prestaties van deze lenige linksbuiten. ‘Voor iedereen
onder zeventien bestaat belangstelling, zeker als hij op
het EK of WK speelt’, relativeert Stanley Menzo, trainer
van SC Cambuur Leeuwarden, de lichte euforie over
de potentie van zijn jeugdige pupil.

dat ik meega naar het wk
Foto: Adrie Mouthaan
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LEX MULLER

O

ok zelf wimpelt Bob Schepers,
getooid met een klassieke kuif,
alle kunstmatige aandacht af. Zijn
carrière in het betaalde voetbal
moet eigenlijk nog van start gaan.
Dit seizoen traint hij voor het eerst voluit mee met
de A-selectie van de Friese club uit de eerste divisie.
Dank zij een slimme constructie kan hij dat handig
combineren met zijn laatste jaar op het gymnasium.
‘Ik wil per se mijn school afmaken. Ik ben nu zo
ver. Anders is het weggegooide tijd.’
Van zijn trainer Stanley Menzo moet hij dit seizoen
vooral frequent meetrainen met de selectie voor
het eerste team van Cambuur en daarnaast zoveel
mogelijk op zaterdag opdraven in de wedstrijden
van de A1-junioren. ‘Zo leert hij het meest’. Vorig
jaar oktober viste de oefenmeester de 16-jarige
belofte uit de B-jeugd en nam hem één dag in de
week onder zijn hoede bij de A-kern. Dat gebeurde
steevast op maandag, de enige dag dat hij mocht
verzuimen op het gymnasium. ‘Ik mocht dat zelfstandig inhalen. Ik hoefde geen extra lesuren te
volgen’, zo werkte de school in alle rust mee aan de
opleiding van een mogelijke topper in de dop.
Bob Schepers, op 30 maart 1992 geboren in Enschede,
overtuigde frappant genoeg pas sinds zijn promotie
naar de hoogste selectie van Cambuur de rond
speurende keuzeheren van vertegenwoordigende
elftallen. De authentieke linksbuiten drong ooit als
D-junior door tot het regioteam van Leeuwarden.
‘Ik was meer wissel en speelde amper.’ Ook daarna werd hij kennelijk veronachtzaamd en maar niet
opgemerkt. Begin februari van dit jaar kreeg hij
onverwacht een uitnodiging voor een trip van het
Oranje onder 17 naar Spanje. In La Manga showde
hij zijn kwikzilverige dribbels langs de lijn gedurende
een halve wedstrijd tegen Turkije en de volle negentig minuten tegen Noorwegen.
Twee weken later, op vrijdag 20 februari, tekende
Bob Schepers zijn allereerste contract, voor drie jaar
bij Cambuur. Hij kreeg daarbij hulp van Jan Bruin,
zijn trainer bij de B-jeugd en tevens bestuurslid
van de VVCS. Thuis leefde het hele gezin enthousiast mee en ondersteunde de versnelling in de ont
wikkeling van het begaafde buitenbeentje. ‘Ik speelde
in de B-junioren en heel af en toe bij de A-jeugd. Het
niveau bij de B-junioren lag hoger dan bij de A-junioren. We speelden tegen andere bvo’s terwijl we met
de A voornamelijk tegen amateurclubs speelden.’
Op 24 april mocht Bob Schepers, nog geen maand
na zijn zeventiende verjaardag, sfeer proeven in
het eerste van Cambuur. Stanley Menzo liet de
tiener, uit tegen Dordrecht, invallen in de 76ste
minuut. ‘Ik heb nog wel een paar ballen gehad.’
Cambuur had zich al verzekerd van deelneming aan
de nacompetitie en tobde ook nog eens met een aantal blessures. ‘Ik ben een week later nog een keer
opgenomen in de selectie van het eerste, thuis tegen
Eindhoven. Ik heb toen alleen maar warmgelopen.’
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In de play-offs kon Stanley Menzo weer terugvallen
op een gezonde groep. Bovendien was Bob Schepers
opgeroepen voor het EK onder 17 in Duitsland. In
de groepsfase tegen Turkije gunde coach Albert
Stuivenberg de nieuweling iets meer dan een
halve wedstrijd; zowel in de halve finale (tegen
Zwitserland) als in de eindstrijd (tegen Duitsland)
paradeerde hij in de basis. ‘Beide keren ben ik zo
ongeveer in de 65ste minuut gewisseld. Ik had
het conditioneel heel moeilijk. In de B-jeugd ligt
het tempo lager en hoefde ik ook niet zo vaak mee
te verdedigen’, zo moest Bob Schepers duidelijk
acclimatiseren in het hem nog onwennige internationale milieu.
Als vijfjarige peuter holde hij, in clubverband, voor
het eerst achter een bal bij Tubanters, het oudje van
1897 uit Enschede. In 1999 verhuisde hij met zijn
moeder en broertje naar Leeuwarden. Daar sloot hij
zich aan bij Blauw-Wit’34. Hij doorliep een jaar nog
de F-jes, daarna drie jaar de E-jeugd en twee jaar het
vervolg in de D-afdeling. Zijn uitverkiezing voor het
regioteam van Leeuwarden attendeerde Cambuur
op de toen nog frêle aanvaller. ‘De eerste twee jaar
heb ik achterin gestaan. Er waren al genoeg aanvallers. Toen kwamen ze er achter dat ik echt niet kon
verdedigen. Daardoor werden we, denk ik, ook geen
kampioen’, grapt hij over zijn transformatie (vanaf
de D-jeugd) tot linksbuiten.
Bij Cambuur werd Bob Schepers ondergebracht in
de C-jeugd. Zowel het tweede seizoen bij de C-jeugd
als het eerste jaar in de B-junioren bekroonde zijn
elftal de competitie met de titel en de beker. ‘Ik
maakte tussen de vijftien en twintig doelpunten.’
Het ontluikende talent verleidde met zijn opvallende rushes Stanley Menzo, sinds 20 september 2008
opvolger van Jurrie Koolhof, tot een stage bij de
A-selectie. ‘Ik zie weinig jeugd. Ik weet ook niet of
hij een groot talent is. Hij heeft absoluut kwaliteiten.
In de jeugd steekt hij er met kop en schouders boven
uit. En er zit nog genoeg rek in. Maar we zullen wel
voorzichtig met hem moeten omgaan’, oordeelt de
trainer van Cambuur over zijn jeugdinternational.
Het hem aanwaaiende succes zal Bob Schepers
ook zeker niet gemakkelijk omverblazen. ‘Hij is
Foto: ProShots

Bob Schepers met
Patrick van Diemen
en louis laros
foto: Adrie Mouthaan

nuchter en er zit een goeie kop op’, aldus de analyse
van Stanley Menzo. ‘Hij heeft snelheid, kan buitenom gaan, een tegenstander uitspelen en een voorzet
geven. Maar die voorzet is nog gewoon een voorzet.
Hij moet leren meer een bewuste voorzet te geven.
En hij moet een kerel, een man worden. Hij is nog
iets te bleu. Zijn leeftijdgenoten uit het westen kunnen al hun mondje roeren en hebben praatjes.’ Zijn
trainer vergelijkt hem, uiterst behoedzaam, met
Robbie de Wit, het slangenmens uit Utrecht dat in
1985 bijna in zijn eentje Hongarije overrompelde.
‘Maar hij kan ook op rechts uit de voeten. Van rechts
heeft hij een redelijke voorzet.’ Zelf kwalificeert hij
zich met enig reserve als een pure linksbuiten (met
Rob Rensenbrink en Arjan Robben als voorbeelden).
Maar hij schrijft rechts en kan in het voetbal ook
soepel met rechts handelen.
Het huidige seizoen zal hem verder examineren in
zijn progressie als talent. Met zijn 1.84 meter lijkt hij
uitgegroeid. Stanley Menzo: ‘Voor zijn leeftijd is hij
fysiek sterk en potig.’ Bob Schepers heeft met zijn
school een regeling getroffen, dat hij vijf dagen lang
alle trainingen bij Cambuur ’s ochtends en eventueel ’s middags kan meepakken. Wekelijks heeft
hij contact met zijn studiecoach, Japke Wiersema.
Tevens maakt een klasgenoot voor hem uitvoerig
aantekeningen om deze door te spelen aan de
“spijbelaar”. ‘We doen het zo tot het eerste rapport.
Als de cijfers goed zijn, gaan we op dezelfde manier
door. Als ze slecht zijn, zal het anders moeten.’
Want Bob Schepers wil volgend jaar zomer hoe dan
ook de studie aan het gymnasium met een diploma
afsluiten. ‘In de zesde krijgen we meer herhalingen
dan nieuwe oefeningen.’ Ofschoon hij zichzelf niet
als een leerwonder typeert, behoefde hij nimmer
een jaar te doubleren. ‘Ik heb vijf jaar lang eigenlijk
niet meer dan nodig was hoeven te doen om het
materiaal te verwerken. Als ik een tekst snapte, was
dat voor mij voldoende.’
Zijn tijd spendeerde hij immers het liefst aan de
vervolmaking van zijn aanleg en techniek op het
voetbalveld. ‘Ik moet nog zoveel leren. Mijn voor-

‘Ik heb de indruk
dat ik op de training
geen een keer een
man voorbij kom’
zet moet beter, mijn loopacties zijn nog niet goed.
Ik heb de indruk dat ik op de training geen een keer
een man voorbij kom’, onderschat hij niettemin zijn
klasse. Bob Schepers realiseert zich, beter dan wie
ook, dat hij als lid van de voorlopige selectie voor
Oranje onder 17 de trip naar het WK in Nigeria nog
moet afdwingen. Nederland is ingedeeld in een
poule met Colombia, Gambia en Iran. Het toernooi
heeft plaats van 24 oktober tot en met 15 november en Oranje opent op 25 oktober in Calabar tegen
Colombia. Bondscoach Albert Stuivenberg heeft
32 kandidaten op een lijst gekrabbeld, van wie er
slechts 21 op 18 oktober naar Afrika vliegen.
Een test in Hoenderloo bezorgde Bob Schepers
behalve een knieblessure (irritatie wegens overbelasting) ook nog eens een onbestemd en onbehaaglijk
gevoel. ‘Het was niet zo best van me. Ik moet nog
wel wat laten zien’, ontbreekt het hem bepaald niet
aan zelfkritiek. In dat opzicht verkeert hij in goed
gezelschap van zijn waakzame en zorgzame moeder,
zijn alerte begeleider van de VVCS Louis Laros, die
hierin wordt bijgestaan door Patrick van Diemen,
en Stanley Menzo, die bij Cambuur Leeuwarden alle
geduld betracht met zijn nog zo jonge, ouderwetse
linksbuiten. ‘Ik wil heel graag naar het WK. Laat ik
dat maar eerst eens bewijzen. Daarna hoop ik wat
meer mee te spelen met Cambuur. Met andere clubs
ben ik helemaal niet bezig’, zo negeert Bob Schepers
vrij laconiek alle wilde geruchten over interesse uit
binnen- en buitenland.

•

september 2009

DE CONTRACTSPELER

17

ADO Den Haag –

18

DE CONTRACTSPELER

september 2009

– Team VVCS

september 2009
3o juni 2009 / Laakkwartier Den Haag / ruststand: 0-2 / eindstand:
0-4 DE CONTRACTSPELER

19

Team VVCS
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Nadat ik 10 jaar bij verschillende clubs in Duitsland
had gespeeld was het dit jaar moeilijk om een club te
vinden die in de buurt van de Nederlandse grens lag.
En dus besloot ik een oplossing te zoeken om mijzelf
in Nederland weer in de kijker te kunnen spelen. Na
overleg met mijn zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink
besloot ik me aan te sluiten bij Team VVCS.
Eerst had ik de gedachte dat het een beetje raar was
om daar te trainen met allemaal jongens zonder
contract, maar na de eerste training op Papendal was
mijn mening al meteen bijgesteld. Dat lag mede aan
de goede begeleiding van Danny Hesp en trainer Peter
Boeve. Zij gaven je gelijk het gevoel dat er serieus maar
ook met veel plezier gewerkt moest worden.
Na de eerste training hadden we nog een kleine groep,
maar die werd met de dag groter en daarmee ook de
kwaliteit hoger. De wedstrijden werden door iedereen
heel serieus genomen en we boekten nog aardige
resultaten ook. Voor mezelf liep het gelijk al goed. Ik
scoorde een goal tegen ADO Den Haag en iedereen
wist weer dat ik in het land was.
Ook als we een wedstrijd iets verder weg speelden was
alles perfect geregeld. Eerst samenkomen in een hotel
om gezamenlijk te eten, daarna een korte bespreking
en vervolgens werd de opstelling door de trainer bepaald;
elke keer was er wel iemand niet wegens een stage bij
een club of de files in het land.
Uiteindelijk hadden we een mooie afsluiting van
Team VVCS want we gingen naar Cannes om deel te
nemen aan het FIFPro Tournament. Ook hier was alles
perfect geregeld! Goed hotel, goed eten en goede
tegenstanders. Op het toernooi werden we 5e, maar
we hebben toch goede wedstrijden gespeeld. ‘s Avonds
nog een afsluitende barbecue en de volgende dag weer
richting Amsterdam.
Na thuiskomst had ik een paar mogelijkheden om te
praten met clubs die mij gezien hadden bij Team VVCS.
Uiteindelijk heb ik voor SC Telstar gekozen, het verhaal
van die club sprak mij erg aan en ik mogelijkheden zie
om de club te laten doorgroeien naar een hoger niveau.
Hierbij wil ik iedereen van de VVCS bedanken die mij de
mogelijkheid gegeven heeft om een nieuw contract te
verdienen in Nederland. En zeker ook Peter Boeve die
het elftal met veel plezier geholpen en gecoacht heeft.
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Het verhaal van Barry Diteweg
Het begon allemaal op maandag 22 juni.
We moesten verzamelen in de sportkantine
van Papendal waar we een minitrainings
kamp zouden hebben van 3 dagen. De
opkomst op die dag en de daarop volgende
dagen viel tegen met maar 10 man, waarvan
2 keepers. Het hotel en de faciliteiten waren
goed geregeld. Alle dingen die je nodig hebt
om goed te kunnen trainen waren aanwezig
zoals kleding, ballen en een fysiotherapeut
met zijn materiaal.
De trainingen werden geleid door Peter
Boeve en één keer door Patrick van Diemen
en Danny Hesp samen. De eerste paar dagen
was het aardig pittig, met veel partijtjes van
4 tegen 4. De dagen na het trainingskamp
kwamen er steeds meer spelers bij,
waardoor het niveau ook steeds hoger werd.
De eerste wedstrijd was op 30 juni in
Den Haag tegen ADO Den Haag. Het was
een leuke wedstrijd omdat het tegen een
eredivisieploeg was en omdat er heel veel
publiek was. De wedstrijd werd gewonnen
door Team VVCS met 4-0. De ene goal was
nog mooier dan de andere. Wat ik toen nog
niet kon weten is dat ik die avond tegen
mijn nieuwe club speelde…
De dag erna, op 1 juli, moesten we in
Tegelen tegen VVV en die werd verloren
met 5-1. Het leek alsof iedereen nog moe
was van de dag ervoor, maar we stonden
in elk geval weer met beide benen op de
grond. Op vrijdag 3 juli moesten we in Vaals
tegen Sparta, dat daar op trainingskamp
was. We waren opnieuw goed bezig, maar
verloren uiteindelijk met 3-1.
Ik kon daarna op proef bij het Schotse
Falkirk en mistte dus een week van het
Team VVCS met de wedstrijden tegen TOP
Oss en Omniworld. Na afloop van de stage
werd Falkirk niet concreet en dus heb ik me
weer gemeld bij het Team VVCS.

Het internationale FIFPro-toernooi in
Frankrijk begon voor ons op vrijdagavond
10 juli, toen we ons moesten melden in een
hotel aan de A4 vlakbij Schiphol. De volgende
dag zouden we in alle vroegte afreizen.
Na aankomst in Cannes konden we meteen
aan de lunch beginnen en daarna konden we
nog even bijslapen.
De eerste wedstrijd was om vijf uur tegen
Zwitserland, dat eerder Denemarken had
verslagen. We wonnen met 1-0 door een
vrije trap van Erwin Koen. Het voetbal was
niet hoogstaand maar het resultaat stond.
De tweede wedstrijd was om zeven uur tegen
Denemarken. Een hele slechte wedstrijd van
onze kant, die met 2-0 verloren ging. Een
gelijkspel was voldoende geweest voor de
finale, maar nu werden we op doelsaldo derde
in de poule.
De zondag was de dag van de finalewed
strijden. Wij speelden om de 5e plaats tegen
Portugal om drie uur in de middag bij een
temperatuur van zo’n 30 graden. We speelden
met 1-1 gelijk wisten na penalty’s te winnen.
Dat ik twee van de drie strafschoppen pakte
was natuurlijk wel lekker. Een Deense scout,
die voor twee clubs naar een keeper zocht
noteerde mijn gegevens, ik stond er wel
open voor. ’s Avonds was er ook nog een
beachparty die zeker de moeite waard was,
want de sfeer was onderling – net als de
voorgaande week – heel goed.
Het meedoen aan het Team VVCS was voor
mij en voor de anderen zeker de moeite waard.
Je kunt aan je conditie werken, lekker
voetballen met andere goede spelers én je
kunt door mee te doen aan de wedstrijden
je ook nog in de kijker spelen bij vele clubs!
Barry Diteweg (31) tekende begin augustus
een contract bij ADO Den Haag en keepte
op 9 augustus tegen VVV Venlo voor het
eerst sinds 2002 weer een wedstrijd in de
eredivisie. (red.)
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‘Pas op met vaste
kostenvergoedingen’

R

ecentelijk berichtte de Belastingdienst,
dat in de hoofdklasse van het amateurvoetbal in totaal voor miljoenen
euro’s aan belasting was ontdoken. Je
kunt je afvragen of je dan nog wel van
amateurvoetbal kunt spreken nu er blijkbaar forse
bedragen in het amateurvoetbal om gaan.
In overleg met de KNVB heeft de Belastingdienst
onderzoek gedaan. Als sprake is van een naheffing
loonbelasting, dan zou dat gaan over bedragen die
aan spelers betaald zouden zijn. In spraakgebruik
heeft met het dan vaak over ‘zwart geld’. Als het niet
om een kostenvergoeding gaat maar om een betaling voor arbeid, dan zou een club loonbelasting in
moeten hebben houden. En daar lijkt het nu vaak
mis te zijn gegaan.

Je kunt uit de strenge rechtspraak van de Hoge
Raad (= hoogste rechter) omtrent onkostenvergoedingen afleiden, dat hij vindt dat een werkgever
vooraf de hoogte van een vaste kostenvergoeding
moet onderbouwen. Een onderbouwing achteraf
acht hij niet mogelijk en ontstaat dan het risico dat
de kostenvergoeding dan tot loon bestempeld moet
worden.
Een kostenvergoeding zal moeten strekken tot
het bestrijden van de gedurende de dienstbetrekking gemaakte kosten tijdens het uitoefenen van de
dienstbetrekking.
Een vergoeding kan zowel individueel als voor
een groep werknemers worden afgesproken. Als
homogene groep zou bijvoorbeeld ‘alle selectie
spelers’ aangemerkt kunnen worden.

Werkgever en werknemer (lees: club en speler) kunnen namelijk afspreken dat ter bestrijding van de
in het kader van de dienstbetrekking gemaakte kosten, vergoed kunnen worden. Zo kunnen incidentele kosten op declaratiebasis door de club vergoed
worden. De speler geeft het bonnetje aan de club en
de club vergoedt vervolgens de gemaakte kosten. De
Belastingdienst kan dit controleren.
Lastiger wordt het als de werkgever met de werknemer een vaste kostenvergoeding overeenkomt.
Er wordt bijvoorbeeld afgesproken, dat werknemer
maandelijks een vaste onkostenvergoeding ontvangt
van € 200,-. Een dergelijke afspraak zal zich zeker
op de warme belangstelling van de Belastingdienst
mogen verheugen.

De staatssecretaris heeft echter in het verleden wel
eens aangegeven, dat hij bij topsporters een vaste
kostenvergoeding niet goed denkbaar acht. Onder
meer, doordat binnen de categorie ‘topsporters’ er
geen sprake zou zijn van een gelijkwaardige groep
die onderling hetzelfde kostenpatroon vertonen.
Dit standpunt gaat wel erg ver. Zo is het goed denkbaar dat alle 1e elftalspelers van club A als homogene
groep bestempeld kunnen worden, zodat aan hen
door de club een vaste kostenvergoeding verstrekt
kan worden. Mits vooraf onderbouwt natuurlijk.

Het gaat het de Belastingdienst er dan vooral om of
de vaste onkostenvergoeding feitelijk niet als loon
bestempeld zou moeten worden. Loon, waarover de
werkgever dan wel loonbelasting af had moeten dragen. De Belastingdienst zal dat dan na gaan heffen,
met vermoedelijk een boete daarbovenop.
In de wet Loonbelasting kun je de (uitvoerige)
wettelijke regels omtrent vaste onkostenvergoedingen terugvinden. Kort gezegd komt het er hierop neer dat een vaste vergoeding per kostensoort
naar aard en veronderstelde omvang dient te zijn
gespecificeerd. Bovendien kan de Belastingdienst
de gemaakte kosten die aan de vaste vergoeding ten
grondslag liggen steekproefsgewijs onderzoeken.

Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker
of Edwin Arends,
beiden als belastingadviseurs werkzaam bij
Punt & Van de Weerdt,
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)

Rode draad zou dan ook moeten zijn dat als een
club een vaste kostenvergoeding aan een spelersgroep verstrekt, de club de hoogte van de vergoeding wel onderbouwd heeft. Anders zou er bij een
belastingcontrole een vervelende discussie kunnen
ontstaan of de vaste kostenvergoeding niet gewoon
loon is waarover loonbelasting afgedragen had moeten worden. De schreeuwerige krantenkoppen kun
je zelf erbij bedenken.
Tot slot, de gure economische tegenwind zal ongetwijfeld ook neerslaan bij het voetbalbedrijf. Een
voetballer zou er dan ook goed aan doen verder te
kijken dan zijn carrière lang is. Denk daarbij aan
scholing. De VVCS academy biedt een platform
voor een toekomstige maatschappelijke carrière.
Ofwel, investeer in jezelf in deze economisch
onzekere tijd!

•
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PSV en VVV winnaars
eerste veldentest van de
VVCS
Op initiatief van de VVCS beoordeelden de aanvoerders in de
eredivisie en de Jupiler League een jaar lang hun werkvloer.
Volgens voetballers zijn de velden van PSV en VVV het beste
van Nederland.

D

e uitslag van de eerste
nationale veldentest is dus
bekend. De spelers hebben
gestemd en volgens hen ligt
bij PSV en VVV gewoon
de beste mat. Wat zegt dat eigenlijk?
De VVCS vindt het belangrijk om op te
komen voor haar leden. Vakbondswerk is
niet alleen onderhandelen over de CAO,
contracten en spelerspremies. Meer dan
voorlichtingen geven en media informeren. Daarom startte de VVCS afgelopen
jaren al een eigen opleiding, initieerde het
Team VVCS. De VVCS zoekt voortdurend
naar mogelijkheden om de stem van de
speler uit te dragen. Naar een manier om
de beroepsgroep te helpen en de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Dan
is het logisch de spelers zelf eens te laten
bepalen welke club de beste bodem voor
goed voetbal biedt. Letterlijk. Zoals toneelspelers afhankelijk zijn van decor, podium
en belichting, zo zijn voetballers voor het
uitoefenen van hun vak afhankelijk van
het speelveld. De VVCS hoort eigenlijk al

© PSV Media
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sinds de oprichting van de vakbond steeds
weer die terugkerende verhalen over
de verschillen tussen de velden van de
diverse clubs. Met de intrede van kunstgras in plaatsen als Almelo, Volendam,
Leeuwarden en Apeldoorn laaide daarbij
ook nog eens de discussie over spelen op
‘plastic’ gras op. Dat zou gevaarlijk zijn.
Diverse blessures worden vaak gelieerd
aan de slechte staat van de velden. Dat kan
natuurlijk niet.
Danny Hesp nam het initiatief eens te kijken of er geen mogelijkheden waren de
zaken in kaart te brengen. Eerder bleek uit
een VVCS enquête dat veel spelers niets
zien in kunstgras. Intussen zijn er zelfs spelers die hun trainers vragen niet te hoeven
spelen op deze onderbodem uit angst voor
blessures. ‘Ik ben er zelf ook niet zo’ n fan
van, maar dat is niet zo relevant. Wij behartigen de belangen van spelers, dus het leek
ons ook goed om die spelers dan zelf ook te
laten oordelen over de verschillende grasmatten. Dat gaat niet alleen over kunstgras.
Een knollenveld vergroot ook de kans op
ongelukken.’ De veldenprijs kan daar wat
aan doen: ‘In Engeland is dat heel normaal.
Door een prijs en een ranglijst te verbinden
aan de stemmen zullen clubs ook eerder
geneigd zijn daar wat mee te gaan doen.’
Een rondje langs de aanvoerders leverde al
snel genoeg enthousiasme op om het project door te zetten. Een veilige werkvloer
is natuurlijk nooit weg. Vanuit alle hoeken van het land rapporteerden spelers hun
waardering voor de velden van de gastheren. Zo bouwde zich uiteindelijk een eerste betrouwbaar beeld van de mening van
de Nederlandse profs op over de staat van
de velden.
Hesp: ‘We zijn erg tevreden over het eerste
jaar. Zo tevreden dat we er ook mee door

willen gaan. Eerder dit jaar hebben we ook
al een enquête gedaan waarbij we spelers
om hun mening vroegen. Er wordt veel
geschreven over spelers, maar wij vinden
het belangrijk om aan de spelers zelf een
stem te geven. Zij moeten ten slotte iedere
week op die velden spelen. Zelf weet ik nog
wel uit mijn loopbaan dat ik soms echt blij
was als ik zonder blessure een wedstrijd
had beëindigd. Clubs die nu laag scoren
moeten zich dat aantrekken.’ Verder blijkt
ook overduidelijk dat het huidige kunstgras
niet populair is bij de meeste profs. Die
velden worden laag gewaardeerd. Heracles
Almelo en FC Volendam zagen alleen het
veld van De Graafschap nog slechter gewaardeerd worden in de eredivisie. AGOVV
kan volgens de spelers zelfs op het slechtste
veld van Nederland bogen. Een observatie
die intussen door de KNVB is bevestigd. De
bond keurde het veld af voor het spelen van
betaald voetbal en sommeerde de club zo
snel mogelijk een beter veld aan te leggen.
Intussen is het nieuwe seizoen alweer begonnen en stromen de eerste resultaten
alweer binnen op het hoofdkantoor in
Hoofddorp. Hesp: ‘We willen kijken of we
deze verkiezing niet verder uit kunnen
bouwen en denken erover komend jaar er

een wat grotere prijs aan te verbinden. De
uitreiking daarvan zou je dan ook verder
aan kunnen kleden met een avond. Maar
daar kijken we in de loop van het seizoen
naar. Het is in ieder geval mooi dat zoveel
spelers meewerken aan dit project. Voor ons
is het heel belangrijk contact te hebben met
onze leden.’

•

Eredivisie

Jupiler League

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11		
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11		
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PSV
4.25
Feyenoord
4
AZ
		3.6875
Ajax 		3.470588
Heerenveen
3.375
NAC Breda
3.117647
FC Groningen
3
FC Twente
2.9375
Roda JC
2.823529
ADO Den Haag
2.764706
Willem II
2.705882
Sparta Rotterdam
2.647059		
Vitesse		2.625
FC Utrecht
2.466667
NEC
2.277778
FC Volendam
2.252941
Heracles Almelo
2.235294		
De Graafschap
2

VVV
RKC Waalwijk
FC Den Bosch
Excelsior
Go Ahead Eagles
RBC Roosendaal
Fortuna Sittard
Telstar
MVV
Helmond Sport
Veendam
Emmen
Eindhoven
Haarlem
Cambuur Leeuwarden
FC Zwolle
FC Dordrecht
Top Oss
FC Omniworld
AGOVV

3.7895
3.37
3.368421
3.31570
3.21
3.16
3.1053
2.8
2.74
2.78947
2.684211
2.6842
2.421
2.36842
2.210562
2.185
2.11
1.94737
1.473684
1.42105

Alle aanvoerders van de Nederlandse clubs gaven na iedere uitwedstrijd punten van een schaal van 1 tot 5 aan de bespeelde grasmat.
Daarbij kregen ze de volgende richtlijn mee: slecht, redelijk, goed, heel goed, topveld.
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Arjan Ebbinge

Nieuwe Medewerker
VVCS Academy
Wie een opleiding wil volgen op de VVCS Academy, kan sinds 1 juli aankloppen bij
Arjan Ebbinge.
De stugge verdediger, op 6 december 1974 geboren in Veendam, stopte na zestien
seizoenen en bijna driehonderd wedstrijden met betaald voetbal en trad in dienst van
de spelersvakbond. De rijke ervaring van een lange en gevarieerde loopbaan bij liefst
zeven clubs (Groningen, Veendam, Heerenveen, Helmond Sport, NEC, RBC en Den
Bosch) komt goed van pas in zijn nieuwe functie als aanspreekpunt voor spelers, die
interesse hebben in een studie voor later na het voetballen.
De VVCS biedt sinds twee jaar liefhebbers een hbo-opleiding (business en
innovation) van vier jaar aan. Inmiddels telt deze studie zestien studenten,
verdeeld over twee jaargangen (eerstejaars en tweedejaars). In
september wordt dat uitgebreid met een tweejarige mbo-opleiding
(commercieel medewerker). ‘Voor sommige jongens is de stap
van school naar de hbo-opleiding te groot. Dan is de mboopleiding een mooie tussenstap’, aldus de uitleg van Arjan
Ebbinge die streeft naar zo’n tien
tot vijftien aanmeldingen per jaar.
Tot een paar maanden geleden
maakte Danny Hesp reclame
voor de VVCS Academy.
Maar als druk bezette
voorzitter kon hij te weinig
tijd vrijmaken voor een
uitvoerige toelichting op de
door de VVCS aangereikte
opleidingen. ‘Ik doe het nu
nog in overleg met Danny.
Hij begeleidt me ook een beetje.’ Maar in de
nabije toekomst fungeert alleen Arjan Ebbinga als
informatiebron en vraagbaak voor de Academy.
In de week besteedt de in Nijmegen woonachtige
noorderling zo’n twintig uur aan zijn nieuwe baan. ‘Ik
gebruik een dag om afspraken te maken en rond te bellen
met spelers of clubs. Ik bel natuurlijk ook veel onderweg
vanuit de auto. Ik probeer per week zeker drie clubs te bezoeken.’
Spelersgroepen, spelers individueel, hoofd opleidingen bij clubs,
maar ook jeugdtrainers overspoelt hij desgewenst met allerlei gegevens
en materiaal over de verschillende studierichtingen.
Arjan Ebbinge rondde zelf, alweer tien jaar geleden, een mbo-opleiding
met een commerciële achtergrond af. Vanaf het begin ben ik altijd lid
geweest van de VVCS. Ik ondersteun de vakbondsgedachte. Ik vind de
VVCS een prima en fijne organisatie.’ Na zijn laatste seizoen bij FC Den
Bosch raadpleegde hij bijna vanzelfsprekend de in Hoofddorp gevestigde
vakbond of er mogelijk bij de VVCS in de toekomst een functie voor hem
was weggelegd. ‘En toen kwam dit op mijn pad.’
Als medewerker van Academy zal Arjan Ebbinge veel op stap zijn, maar na
al die jaren als profvoetballer moet hij toch ook langzaam afkicken van zijn
“verslaving”.
‘Ik ben lid geworden van Quick 1888, bij mij 200 meter verderop. Dat is
een tweedeklasser. Ik heb niet meer de ambitie om bij een hoofdklasser te
spelen.’ De rust en ontspanning bij de oudste club van Nijmegen vallen ook
uitstekend te combineren met zijn nieuwe toekomst als promotor van de
VVCS Academy.

foto’s: stefan mizee

‘Ik wil zeker
drie clubs
per week
bezoeken’
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Commercieel Medewerker /
Junior Accountmanager

D

e VVCS biedt spelers vanaf 1 november de
unieke mogelijkheid om hun voetbalcarrière perfect te combineren met de erkende
beroepsopleiding Commercieel Medewerker/
Junior Accountmanager. Deze opleiding
levert de speler, bij voldoende resultaat, minimaal een
Mbo-certificaat op en, als hij ervoor gaat, een volwaardig
Mbo-diploma op niveau 4. Tevens sluit deze opleiding
naadloos aan op onze bestaande Hbo opleiding waardoor
je gemakkelijk verder kan studeren.

te lopen, dan kun je kiezen voor Bol deeltijd-opleiding (Bol
staat voor beroepsopleidende leerweg). Als je in het bezit
bent van een contract dan behoort ook het Bbl traject tot de
mogelijkheden (Bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg).
Wil je nog niet de verplichting van een stage dan is de
contractcursus de beste optie waarbij je in een later stadium
alsnog via stage en wat extra inspanningen een officieel
Mbo-diploma kan behalen. Tussentijds overstappen van de
ene opleidingsvariant naar een andere is 2 x per jaar
mogelijk. Behaalde resultaten neem je dan gewoon mee.

Drie leerwegen voor één opleiding

Online lessen via de virtuele klas

Je kunt zelf bepalen op welke wijze je de opleiding wilt
volgen. Heb je tijd genoeg om 2 dagdelen per week stage

De opleiding duurt 2 jaar en gedurende deze opleiding
ontwikkel jij jezelf tot een vakbekwaam commercieel mede-

‘Doe wat aan je ontwikkeling’
De clubs zouden een studie naast het voetbal
moeten stimuleren, bepleit Virgilio Teixeira
van harte. De net 36-jarige Haagse Portugees
dook ruim een jaar geleden weer in de
boeken. ‘Ik was zeventien jaar niet naar
school geweest.’ De verdediger van ADO
Den Haag moest duidelijk wennen in zijn
eerste jaar op de VVCS Academy. ‘Het was
best lastig en zwaar. Ik beheers ook de
computertechniek niet erg goed.’
Virgilio Teixeira (11 augustus 1973 geboren in
Den Haag, zijn ouders zijn Portugees) heeft
bepaald geen spijt van zijn hbo-opleiding.
‘Het is heel uitdagend. Ik heb een hoop
nieuwe dingen geleerd. In het voetbal
heerst de waan van de dag. Studeren is erg
belangrijk. Je beseft dan weer eens dat je je
moet blijven ontwikkelen.’
Als centrale verdediger van eerst ADO (zes
jaar), daarna RKC (negen seizoenen) en nog
eens twee jaar terug bij ADO bekommerde
Virgilio Teixeira zich amper om zijn toekomst
na het voetbal. ‘Ik vraag me af wat ik wil,
wat ik kan en wat mijn kwaliteiten zijn. De
hbo-opleiding is breed opgezet. Ik kan me

dus breed oriënteren. Hopelijk heb ik aan
het einde van de rit meer duidelijkheid.’
Virgilio Teixeira nam, noodgedwongen,
afscheid van het profvoetbal. Hij stapte,
samen met clubgenoot Rick Hoogendorp,
over naar de zaterdaghoofdklasser SVV
Scheveningen. ‘De kans lijkt me heel klein
dat er nog een profclub voor me komt. Ik
ben 36, je moet wel realistisch zijn.’ Als veredelde amateur stort hij zich zo mogelijk
nog fanatieker op het vervolg in het tweede jaar op de VVCS Academy. ‘Het eerste
jaar was meer algemeen, het tweede jaar
bestrijkt meer het management en organisatie. Ik ga als het ware van een klein
bedrijf naar een groter bedrijf.’
Tijdens zijn stage in het bedrijfsleven
ontdekte Virgilio Teixeira eens te meer de
merkbare achterstand die hij in het voetbal
had opgelopen. ‘Vanuit de clubs zou een
studie of cursus veel meer moeten worden
gestimuleerd.’ ‘Doe wat aan je ontwikkeling’,
zo luidt de oprechte boodschap van de
Haagse routinier.
Foto: Miranda Fotografie
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werker. Net als bij de Hbo-opleiding worden de lessen
gegeven via de virtuele klas. De virtuele klas is een klassikale
lessituatie die je thuis via internet aangeboden krijgt. Op een
vast moment in de week volg je een les van ongeveer 2 uur.
Hiervoor hoef je dus niet naar een cursuslocatie te komen.
Als deelnemer aan deze opleiding heb je de mogelijkheid om
je mede-cursisten en docenten live te spreken (microfoon) en
te zien (webcam). De benodigde studiematerialen en opgenomen lessen zijn terug te vinden in de online bibliotheek.
Daarnaast kun je begeleiding krijgen van de docent zonder dat je daarvoor hoeft te reizen en kun je online je studie
voortgang volgen.
Om gebruik te maken van deze methodiek dien je te beschikken
over een computer met internetverbinding. Naast de online
lessen bestaat de opleiding uit een achttal trainingsdagen
per jaar. Deze bijeenkomsten worden verzorgd op een centrale locatie in Nederland.
Toelatingseisen

Om tot deze opleiding toegelaten te worden moet je
minimaal beschikken over een diploma op het niveau van
VMBO theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte
leerweg.
Tijdens een intakegesprek wordt vastgesteld of je over
het noodzakelijke beginniveau beschikt. Naast je eerder
behaalde diploma zijn vooral je inzet en motivatie van
belang!

De kosten

Doordat de VVCS alle ontwikkelingskosten en project
gebonden kosten voor zijn rekening neemt, blijven de kosten
van de opleiding Commercieel Medewerker / Account
manager voor jou als deelnemer binnen de perken.
Je betaalt uitsluitend nog de deelnemergebonden kosten
van deze opleiding. Deze kosten hebben onder meer
betrekking op het wettelijk cursusgeld en de leermaterialen.
In totaal bedragen deze kosten ongeveer € 1190.- per
opleidingsjaar. Leden van de VVCS en deelnemers van het
CFK krijgen hierop nog een extra korting.
Interesse / meer weten?

De VVCS organiseert in samenwerking met het Da Vinci
College regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over deze
opleiding. Wil je hierbij aanwezig zijn, stuur dan een mail
naar Arjan Ebbinge, de nieuwe medewerker van de VVCS
Academy.
Bij deze uitgave van de contractspeler zit een brochure waarin je alle informatie van de opleiding kan terugvinden.

•

Je kunt Arjan natuurlijk ook altijd even bellen.
telefoon: 06-42298097
email: a.ebbinge@vvcs.nl

Universiteit
Universitei van Nicosia helpt Joost Broerse
Ook op Cyprus blokt Joost Broerse (30) ijverig
en consequent voor zijn hbo-opleiding aan
de VVCS Academy. De in De Bilt geboren
Utrechter tekende op 3 januari 2008 voor
Apoel Nicosia en verlengde in december
tussentijds zijn contract tot medio 2011.
Afgelopen seizoen verzamelde hij de meeste
speelminuten van allemaal. Desondanks
boog hij zich in augustus gedisciplineerd
over de laatste tentamens voor zijn overgang
naar het derde jaar. ‘Ik doe dat op de
universiteit van Nicosia. Een bestuurslid
van Apoel geeft daar college en is tevens
accountant. Hij helpt me als coordinator met
de studie.’ Anders gezegd, als een goede
voogd let hij op dat Joost Broerse tijdig de
mails met de studieopdrachten ontvangt,
kundig beantwoordt en terugstuurt.
De ex-speler van Groningen en Utrecht
behoorde in de zomer van 2007 tot de
eerstejaars van de hbo-studie op de VVCS
Academy. Hij volgt sindsdien de opleiding
ondernemerschap. ‘Als voorbereiding om
ondernemer te worden. Ik betwijfel of ik dat
later ook daadwerkelijk wil. Maar de opleiding
is heel breed. Management, communicatie,
enz. Ik wil later iets met sport doen. Ik wil
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ook mijn trainersdiploma’s halen. Maar ik
ben meer iemand voor het beleid, het
management, de organisatie. Dat kan in het
voetbal, maar ook in andere sporten.’
Per week wijdt Joost Broerse, in zijn eerste
halve seizoen bekerwinnaar met Apoel en
kampioen in de voorbije competitie, zo’n
twaalf tot vijftien uur aan de studie. Vier tot
vijf uur (virtuele) college op de woensdagavond, de rest verspreid. ‘Soms moet ik
woensdagavond voetballen of trainen. Maar
de lessen in het virtuele klaslokaal worden
opgenomen en dan kan ik ook later inloggen
op de computer en de stof doornemen.’
Ondanks de hitte van de zomer op Cyprus
bevalt het Joost Broerse goed bij de topper
uit Nicosia. ‘De bovenste vijf clubs zijn wel
aardig en spelen op een goed niveau.
Daar- onder is het minder. Het is heel
wisselend allemaal, met ups and downs.
De laatste twee a drie jaar is het niveau aan
het toenemen. Er is hier geld. Veel spelers
uit het Oostblok, Portugal en Brazilie
hebben voor een positieve impuls gezorgd’,
aldus de Utrechter die bij Apoel Nicosia
deels centraal achterin of links op het
middenveld opereert.

Bekende namen op FIFPro
Tournament 2009
Het FIFPro Tournament is traditioneel de afsluiting van
het seizoen voor het Team VVCS. Behalve dat het een
goede mogelijkheid is je te laten zien aan buitenlandse
scouts, is het internationale toernooi ook altijd een
treffen van oude bekenden.
In elk land spelen er wel jongens die
een verleden hebben in het Nederlands
betaald voetbal. Zo treffen we bij Portugal de oud-Feyenoorder Bruno Basto (31).
Basto was in 2004-05 de vaste links
achter van het Feyenoord van Ono, Kuijt
en Kalou. Basto vertrok na een jaar weer
naar St. Étienne en zou ook nu wel een
nieuwe club in Frankrijk willen vinden.
Zijn laatste station was Rusland, waar
hij speelde bij Shinnik Yaroslavl.
Ook bij de Zwitsers een speler met een
verleden in Nederland. Samir Kozarac (27) trok op de vorige editie van het
FIFPro Tournament de aandacht van
Fortuna Sittard. De in Bosnië geboren
verdediger groeide uit tot een vaste
waarde in het centrum van de Sittardse
ploeg, maar moest aan het eind van het
seizoen zijn conclusies trekken. ‘Het
geld was op’, zegt de Zwitser, die nu
voor het tweede achtereenvolgende jaar
via het FIFPro Tournament een nieuwe
club hoopt te vinden.
Kaba D iawara

Ook bij Denemarken een speler die nog
vorig seizoen uitkwam in de Jupiler
League. Doelman Thomas Villadsen (25)
werd bij FC Emmen het slachtoffer van
het nauwe samenwerkingsverband van
de Drentse club met SC Heerenveen.
Villadsen keepte de afgelopen twee seizoenen maar liefst 61 wedstrijden voor
Emmen, maar moest deze zomer toch
plaatsmaken voor SC Heerenveen-doelman Agil Etemadi, die als zoveel andere
spelers door de Friese club bij Emmen
gestald werd.

2009
Tournament
Geen spelers met een Nederlands verleden in het Franse team. Toch treft
Kiki Musampa (31) in de aanvoerder
van het Team UNFP, Kaba Diawara
(33), een goede bekende. De omarming
is hartelijk: in 1999 wonnen Diawara
en Musampa gezamenlijk de titel met
Girondins de Bordeaux. Het leverde
Musampa een transfer op naar Malaga,
Diawara vertrok toen naar het Arsenal
van Dennis Bergkamp en Marc Overmars.
De international van Guinee – hij scoorde
nog twee keer op de African Cup of
Nations van 2006 - sluit het FIFPro
Tournament in Cannes winnend af en
kan na afloop een contract tekenen bij
AC Arles-Avignon in de Franse tweede
divisie.
Sloveense spelers in Nederland zijn
zeldzaam, maar Rocky Siberie (27) is
waarschijnlijk de enige speler die ooit
in de 1. Slovenska Nogometna Liga
speelde. In 2004-05 scoorde de Antilliaanse avonturier – zo speelde hij eerder
op Malta - vijf goals voor NK Maribor.

Bruno Basto

Kennen doen ze elkaar niet, maar één
memorabel moment bindt twee andere
deelnemers aan het FIFPro Tournament
2009. Het was de blessuretijd van de
verlenging, halve finale UEFA Cup
2004-05. AZ stond met 3-1 voor tegen
Sporting en met één been in de finale.
Om tijd te winnen bracht trainer
Co Adriaanse in de allerlaatste minuut
de 19-jarige Christy Janga in het veld,
wiens eerste actie een ongelukkige overtreding was. De vrije trap leidde tot een
hoekschop en die werd in de allerlaatste seconde ingekopt door Miguel Garcia. Barry van Galen stortte huilend ter
aarde en Sporting ging door naar de
finale. En nu stonden de hoofdrolspelers van die laatste minuut weer tegenover elkaar in de wedstrijd om de 5e
plaats op het FIFPro Tournament. Dit
keer won de Nederlander, die inmiddels
niet langer als Janga maar als Christey Bonevacia (23) door het leven gaat.
Bonevacia is nog zoekende naar een
club, maar Miguel Garcia (26) tekende
inmiddels bij Olhanenense in de hoogste Portugese divisie.

•
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Invoering beleggingsprofielen
opgeschort
In de vorige uitgave hebben wij geschreven over onze plannen om verschillende
beleggingsprofielen in te voeren. Het was onze bedoeling om de deelnemers daardoor
meer keuzemogelijkheden te geven wat betreft de manier waarop hun fondssaldo
wordt belegd. We wilden hiermee in het laatste kwartaal van 2009 beginnen.
Helaas blijkt het moeilijker dan gedacht

van eigen beleggingskeuzes. Bijna

om de hiervoor benodigde complexe

iedereen antwoordde hieraan op dit

administratie uit te besteden. Onze

moment geen behoefte te hebben.

Wat zijn de financiële
consequenties als je
overlijdt?

indruk is dat de economische crisis hierin

Wij denken dat deze voorkeur mede is

Overlijden, je moet er niet aan denken.

een rol speelt, waardoor marktpartijen

ingegeven door de economische crisis

Toch kunnen we niet genoeg hameren

zich sterk zijn gaan richten op hun

die we momenteel doormaken. Uit eer

op de noodzaak stil te staan bij het

interne problematiek. Voorlopig heeft

dere onderzoeken weten wij namelijk

belang van een goede overlijdens

dat als consequentie dat wij nog geen

dat een deel van de deelnemers hier

dekking. Uit onze enquête blijkt weer

goede administrateur bereid hebben ge

onder ‘normale’ omstandigheden

eens dat veel deelnemers geen idee

vonden de opdracht uit te gaan voeren.

anders over denkt. Dat was juist de

hebben hoe na hun dood hun na

Dat heeft gevolgen voor onze plannen

reden om deelnemers een keuze te

bestaanden financieel achterblijven.

te gaan werken met beleggingsprofie

bieden uit beleggingsprofielen.

len, want het spreekt voor zich dat het

Gegeven de omstandigheden heeft het

Als je onverhoopt overlijdt, mogen je

CFK deze opdracht alleen uitbesteedt

bestuur besloten de invoering van de

partner en kinderen niets tekort komen.

aan een kwalitatief hoogwaardige partij.

beleggingsprofielen voor onbepaalde

De overlijdensdekking is echter alleen

tijd op te schorten. Ondertussen gaan

zeker als het CFK op het moment van je

Inmiddels hebben wij een grootschalige

we wel verder met het onderzoek naar

overlijden beschikt over de juiste gege

enquête uitgevoerd onder deelnemers.

de mogelijkheden. We houden je op de

vens van je gezinssituatie. Daarom is

Daarin kwam de vraag voor of deelne

hoogte van de ontwikkelingen op dit

het belangrijk dat je die gegevens aan

mers behoefte hebben aan het maken

gebied.

ons doorgeeft.
Om het gemakkelijk te maken, sturen
we je een dezer dagen een overzicht
met de overlijdensdekking(en) die in
jouw situatie van toepassing is/zijn. Als
deze afwijkt van je verwachtingen,
raden we je aan zo snel mogelijk con
tact met ons op te nemen.

Rendement tot en met
mei 2,6%

Mogelijkheden verlenging
uitkering

Enquête onder deelnemers

In maart haalde het CFK de landelijke

In november 2008 is de ‘uitkeringsta

enquête met vragen over de over

pers omdat onze rendementscijfers

bel’ in het reglement aangepast aan de

bruggingsregeling en de dienstverlening

zeer positief afstaken bij die van

inflatiecijfers. De uitkeringstabel is de

van het CFK uitgezet onder alle deel

pensioenfondsen. Het rendement vanaf

tabel waarin is vastgelegd hoeveel

nemers, zowel actieven als uitkerings

1 juli 2008 was op dat moment zo’n 1%,

jaren de uitkering van een deelnemer

gerechtigden. Deze enquête is een

terwijl de rendementen van pensioen

loopt. Hoe hoger het fondssaldo bij

vervolg op het onderzoek van vijf jaar

fondsen over dezelfde periode flink

aanvang van de uitkering, hoe langer

geleden. Ongeveer 20% van alle deel

negatief waren. De reden dat ons ren

de looptijd. Door de aanpassing is de

nemers heeft de moeite genomen om

dement positief is, ligt in het feit dat

looptijd in het algemeen korter gewor

deze enquête in te vullen. Wij danken

het CFK in juli 2008, vlak vóór het uit

den. Verder wordt het niveau van de

je hartelijk als je aan het onderzoek

breken van de financiële crisis, zijn aan

uitkering, indien mogelijk, jaarlijks ver

hebt deelgenomen!

delen heeft verkocht en de opbrengst

hoogd in lijn met de inflatie in dat jaar.

In april van dit jaar hebben we een

De resultaten van dit onderzoek zijn

heeft vastgezet op deposito.
Eén aspect van deze aanpassing is dat

zeer belangrijk voor het verder ver

Het rendement over de periode 1 juli

de mogelijkheid van verlenging van de

beteren van de dienstverlening.

2008  31 mei 2009 bedraagt 2,6%.

uitkering is veranderd. In het oude

Momenteel worden de resultaten ver

Bedacht moet worden dat het tekort

reglement had de deelnemer de moge

werkt en worden hieraan conclusies

van 1,2% van vorig jaar en de kosten

lijkheid om de looptijd van zijn uitkering

verbonden hoe we de dienstverlening

van dit jaar nog moeten worden verre

te verlengen tot uiterlijk zijn 65e ver

verder kunnen verbeteren. Hierover

kend. Goed beschouwd komt het netto

jaardag, zolang zijn fondssaldo hoger

zullen we je binnenkort berichten.

rendement daarmee momenteel uit op

was dan € 273.000. In het nieuwe

ruim 1%. Het boekjaar eindigt op 1 juli.

reglement is dit mogelijk als het fonds
saldo hoger is dan € 960.960. Het seizoen
2008/2009 is daarbij een overgangsjaar:
iedere deelnemer die zijn carrière
uiterlijk in dit seizoen beëindigt, kan
nog gebruik maken van de oude grens.

Huntelaar: ‘Ik maak
zelf mijn keuzes wel
en niet Real Madrid’
Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is advocaat
te Amsterdam en
publicist
www.devos.nl

K

laas Jan is assertief en zo hoort het.
Hij weigert als koopwaar te worden
behandeld, maar mocht al niet eens
meetrainen met de selectie, zei hij in
de NRC.
Ik hoefde mij niet meer te bewijzen. Ik zou toch verkocht worden, zeiden ze. Wel een aparte ervaring,
als je een half jaar eerder een vier en een halfjarig
contract hebt getekend.
Klaas Jan verwoordde op die manier schitterend
hoe met name de grote clubs hun spelers ondanks
het Bosman arrest als koopwaar blijven behandelen
anno 2009.
De laatste veertig jaar is er wat dat betreft weinig
veranderd. Het wordt tijd voor een nieuw Bosman
arrest. Ik wens Klaas Jan veel voorzetten vanaf de
Italiaanse vleugels.

‘Wat is nou erger, een
stickie of een bacootje?’
Mutu

In De Contractspeler van oktober 2008 besprak ik
de zaak Chelsea vs Mutu. Eind juli oordeelde de
CAS (het arbitrage tribunaal dat in hoger beroep
over sportgeschillen oordeelt) dat de beslissing van
de DRC (de geschillencommissie van de FIFA) werd
bevestigd. Dit betekent dat Mutu ruim 17 miljoen
Euro schadevergoeding moet betalen aan Chelsea dat
hem in 2004 had ontslagen wegens cokegebruik.
Chelsea had Mutu niet in de gelegenheid willen stellen om een afkickprogramma te volgen, maar had
hem ontslagen op staande voet, waardoor Juventus
als lachende derde hem transfervrij contracteerde.
In mijn vorige column sprak ik de verwachting uit
dat Mutu een goede kans had om de schadevergoeding omlaag te krijgen. Maar het CAS heeft daar
helaas niet aan gewild, omdat er volgens de arbiters
geen reden was om de schadevergoeding omlaag te
brengen, integendeel. Chelsea had 24 miljoen voor
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deze speler betaald en mocht die schadevergoeding
claimen op grond van het Engelse recht, dat van toepassing was op het arbeidscontract tussen de speler
en Chelsea. Bovendien, zo oordeelden de arbiters,
Chelsea heeft niet alleen financiële schade geleden
door het drugsgebruik en het daarop gevolgde ontslag, maar ook een sportief verlies omdat ze geen
gebruik kon maken van de diensten van deze uitstekende Roemeense spits. In 2002 werd de eerste
Nederlandse profspeler betrapt op gebruik van
doping geduide middelen. Ebi S. hield bij hoog en
laag vol dat hij nooit doping heeft gebruik, maar wel
reform chocola had gegeten.
Je grootmoeder heeft niet altijd gelijk, zoals blijkt uit
het volgende voorbeeld. Een speler kreeg in 2007
drie maanden schorsing aan zijn broek. Hij had
een Surinaams wonderdrankje naar grootmoeders
recept genomen omdat hij last had van verstopping.
Of hij stopperspil, een oud woord voor laatste man
was, stond er niet bij, maar hij werd voor een maand
geschorst, net als de profvoetballer die onlangs is
betrapt, omdat in zijn urine sporen van cannabis
zaten. Zo een straf krijgen spelers en coaches niet
die betrapt worden op het nemen van cola met een
tik! En wat is nou erger, een stickie of een bacootje.
Was dat niet de lievelingsdrank van topcoach Louis
(“Journalist ist auch ein Fach?”) van Gaal.
Melvin en Kelvin

Dan Melvin en Kelvin, die vrijdagavond bij Omniworld gearresteerd werden omdat zij een partijtje
gemat hadden met zogenoemde supporters van
hun tegenpartij. Die idioten stonden de spelers van
Volendam na de wedstrijd op te wachten en provoceerden en scholden de spelers uit. Jaren geleden
heb ik het in deze column opgenomen voor spelers
die bij de cornervlag en langs de lijn worden uit
gescholden voor “homo, zwarte aap, motherfucker,
vuile Jood, kankerlijer en kut Marokkaan”. Een speler
moet zich beheersen, maar het bestuur van de thuis
spelende club moet het andere team een relaxte,
veilige gang naar de spelersbus garanderen.
Waarom zijn de uitlokkers niet opgepakt en waarom
worden de spelers niet beter beschermd tegen discriminerende scheldpartijen en spreekkoren?

•

Focus op prestatie.
Topsport vraagt om focus. Om concentratie. Je wilt je als topsporter volledig richten op het leveren van prestaties.
Daarom mogen je financiële zaken niet veel tijd kosten, maar tegelijk wil je deze optimaal regelen. Hiervoor kun
je vertrouwen op de Rabo Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters
beweegt. We helpen je met een persoonlijk toekomstplan en nemen je alle zorg uit handen. Zo maken we een
maximale focus op prestaties mogelijk.
Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk (040 - 293 65 96 / 06 - 129 764 26).

Rabo Topsportdesk.
Het is tijd voor de Rabobank.

Kijk op topsportdesk.nl
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