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

Haarlem roemloos ten onder

O

p 11 februari jl. is oud-VVCS jurist
mr. J.L. Janssen van Raaij overleden.
Omdat veel van de huidige generatie voetballers hem niet kent, een korte beschrijving van zijn verdiensten
voor de spelers. Mr. J.L. Janssen van Raaij heeft er
onder meer voor gezorgd dat een voetbalcontract
voortaan als een arbeidscontract wordt gezien. Ook
was hij nauw betrokken bij voorbereidingen van de
uitspraak van het Europese hof inzake Bosman en
mede-initiator van het pensioenfonds CFK.
Mr. J.L. Janssen van Raaij heeft grote betekenis
gehad voor de rechtspositie van de spelers. Iets waar
de huidige generatie spelers veel profijt van heeft.

Ondergang van een roemruchte club

Haarlem is niet meer! De in 1889 opgerichte club
is ten onder gegaan aan jarenlang wanbeleid. Het
niet doorgaan van een nieuw stadion en de crisis
heeft de club het laatste zetje gegeven. Vanaf vorig
jaar november zijn wij nauw betrokken geweest bij
de trieste ondergang van de ooit roemruchte club.
Wat mij in die periode het meest raakte, waren niet
alleen de verhalen van de spelers maar ook die van
de materiaalmensen, vrijwilligers en het overige personeel. Stuk voor stuk wilden deze mensen de club
redden van de ondergang met diverse publieksacties,
welke uiteindelijk niet mochten baten. In het materiaalhok vertelde de materiaalman Cor dat hij de dag
ervoor stil was komen te staan met een Haarlembusje. Op zich niet zo’n probleem, ware het niet dat
het halverwege de Velsertunnel gebeurde. Sarcastische opmerkingen van mede weggebruikers over
Haarlem vlogen hem om de oren. Iedereen in het
materiaalhok lag in een deuk van het lachen. Relativeringvermogen, een dosis humor en de spanning voor eerstvolgende wedstrijd tegen Excelsior
hield deze mensen op de been. Ook hoorde wij van
de spelers de meest schrijnende verhalen van het te
laat of niet betalen van loon, onkostenvergoedingen
of het niet nakomen van afspraken door Haarlem.
Amateurspelers die niet eens meer geld hadden om
naar het stadion te komen om te trainen. Privé bete-

Column van
Danny Hesp

kende de situatie voor veel spelers ook extra druk
en onzekerheid waarbij ook de spelersvrouwen zich
afvroegen hoelang dit nog zo kon doorgaan.
Laatste training Haarlem

De laatste training op het trainingscomplex van
Ajax was ook een bizarre gewaarwording. Terwijl de
technische staf van Ajax bezig was met de dagelijkse
beslommeringen, zaten de verslagen spelers en technische staf van Haarlem hun laatste minuten uit.
Mijn laatste gesprek met de spelersgroep was er een
welk ik normaal gesproken als leermoment voor mijzelf op kantoor wel eens oefen. Dat ik dit nu in de
praktijk moest brengen zal mij nog lang bijblijven.

Haarlem is niet meer!
De in 1889 opgerichte
club is ten onder
gegaan...
Weigeren overschrijving

Wat mij ook nog lang zal bijblijven is de halsstarrige
houding van de KNVB inzake de 5 spelers van Haarlem die overschrijving hadden aangevraagd naar een
amateurvereniging. Dat dit geschil opgelost moest
worden voor de rechter is te gek voor woorden.
Spelers die door een faillissement op straat komen
te staan en vervolgens worden geweigerd door de
KNVB en dus moeten leven van een uitkering terwijl zij een boterham kunnen gaan verdienen bij
verschillende Hoofdklasse clubs is ronduit schandalig. Heb je net het faillissement van je werkgever
achter de kiezen, word je vervolgens als een paria
behandeld. In het voetbal noemen wij dat natrappen!
Gelukkig oordeelde de rechter wel sociaal en kunnen deze jongens weer lekker voetballen.

•
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Dossier Haarlem
Het eerste telefoontje
Het was dit seizoen bepaald
niet voor de eerste keer dat
een aanvoerder van een BVO
het VVCS kantoor belde om zijn
bezorgdheid uit te spreken over
de financiële situatie bij zijn
club. Op 25 november 2009
was het de beurt aan Haarlem
aanvoerder Marcel Akerboom,
die contact zocht met voorzitter
Danny Hesp. De spelersgroep

Acht dagen later vond wederom een bijeenkomst met de
spelersgroep plaats. Deze keer
schoof ook het “gewone” personeelsbestand aan. Ook zij
bleken nog nauwelijks opgewassen tegen de martelende
onzekerheid, welke het gevolg
was van vage, vaak maar deels
nagekomen beloftes. Er gingen toen zelfs stemmen op
om er maar zelf een einde aan

“duidelijkheid binnen één week”
maakte zicht grote zorgen.
Het bestuur en directie waren
ofwel opgestapt, ofwel onzichtbaar. In elk geval waren zij voor
de ongeruste spelers niet aanspreekbaar, iets dat juist in een
dergelijke situatie een vereiste
is. Verder dan vage toezeggingen van een overigens goedwillende Beer Wentink, oud clubicoon zonder echt een formele
functie, kwam men niet. Pas
met de aanstelling van de interim directeur Johan van Streun
veranderde hier iets aan, maar,
naar later bleek, was het toen
al te laat.

De bezoeken
Op 2 december 2009 bezocht
een VVCS delegatie, bestaande uit Danny Hesp en Ad Dieben, voor de eerste keer de
gehele spelersgroep. Zij hebben de spelers bij die gelegenheid uitgelegd welke mogelijke
scenario’s hen boven het hoofd
hingen. Nadrukkelijk werd hierbij aandacht besteed aan de
gevolgen van een surseance
van betaling en nog erger,
een hierop mogelijk volgend
faillissement.
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te maken. Uiteindelijk besloot
het totale personeelsbestand
tot een soort ultimatum en
wel “duidelijkheid binnen één
week”. Op 19 december werden vervolgens de achterstallige salarissen betaald. Dit was
negen dagen na de in de CAO
vastgelegde uiterste betalingsdatum. Tot een volgende salarisbetaling door Haarlem zou
het daarna niet meer komen.
In tegendeel; op maandag 11
januari jl. verzond Haarlem het
verzoek tot verlening van surseance. De dag erna honoreerde de rechtbank dit verzoek en
benoemde advocaat mr Rocco
Mulder tot bewindvoerder.
De VVCS trad namens de spe-

lersgroep in contact met de
bewindvoerder. Op vrijdag de
15e troffen Louis Everard en
Ad Dieben de heren Mulder en
Van Streun op het Haarlemse
kantoor Pot, Jonker & Seunke
Advocaten. De bewindvoerder
was richting de VVCS delegatie zeer open. Er waren voor
hem weliswaar gesprekken aanstaande met de KNVB, Ajax
en de gemeente, maar wat in
deze serie nadrukkelijk ontbrak
waren potentiële financiers van
een doorstart. In de auto terug
hadden beide VVCS-vertegenwoordigers hetzelfde negatieve gevoel. “Dit gaat goed fout”,
zeiden zij bijna tegelijk. Wat 18
jaar geleden met Wageningen
gebeurde, leek voor de roemruchte Vereniging Haarlemsche
Football Club Haarlem wel heel
dichtbij.
De bewindvoerder had heel
weinig tijd nodig om vast te
stellen dat hij geen salarissen
meer kon uitbetalen. Er werd
in overleg met de VVCS dan
ook besloten om een beroep te
doen op de zgn. loongarantieregeling van het UWV Werkbedrijf. Op 19 januari kwam een
UWV delegatie naar het Haarlem stadion om de spelers en
overige werknemers hiertoe in
te schrijven. Namens de VVCS
was Danny Hesp hierbij aan-

Confrontaties
wezig. Die week zou Haarlem,
nota bene versterkt met een
fors aantal Ajax huurlingen,
haar laatste wedstrijd spelen.

Het faillissement
Op maandag 25 januari jl. viel
het doek. De bewindvoerder
vroeg namens Haarlem het
faillissement aan. De dag erna
kwamen de spelers en technische staf voor de laatste maal
bijeen op de De Toekomst.

Voorzitter Hesp trok zich met
de spelersgroep terug in de
kleedkamer. Alle binnen de
groep levende vragen probeerde hij te beantwoorden. Net als
de spelers ervaarde Danny deze
ochtend als een “hele onwezenlijke laatste bijeenkomst”.
Anticiperend op een slechte afloop werd vanaf het VVCS
kantoor toen al druk gecorrespondeerd met de juridische
afdeling van de KNVB. Zouden
de spelers kunnen rekenen op

coulance van hun bond of niet?
Voor de profs die elders een
contract konden tekenen was
het antwoord op deze vraag
een “ja”. Hen werd dispensatie
verleend. Ook de Ajax-huurlingen troffen een soepele KNVB;
hen werd toegestaan terug te
keren naar Ajax.
Een derde categorie spelers
werd gevormd door hen die bij
Haarlem op amateurbasis actief
waren. Desgewenst konden zij
tot de eerste vrijdag van maart

mr Louis
Everard

foto: Akerboom, Karreboom en Ten Heuvel in actie voor Haarlem - ProShots
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over naar een amateurclub.
Maar wat zou het scenario worden voor profs die er niet in
zouden slagen om een andere
BVO te vinden? Zou er voor hen
enige soepelheid betracht worden, welke zou passen bij deze
uitzonderlijke situatie?
Helaas bleek de afdeling amateur voetbal hiertoe wederom
niet bereid. Beleidsmedewerker Boll liet stoere mails rondgaan waarin hij benadrukte dat
de buiten hun schuld werkloos geworden contractspelers
geen dispensatie zouden krijgen. Wat blijkt het voor sommige mensen toch fijn om zich te
kunnen verschuilen achter ambtelijke regeltjes…

“hele
onwezenlijke
laatste
bijeenkomst”
De discussies

foto: Steunbetuiging supporters Roda JC aan Haarlem
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Ad Dieben en Danny Hesp
vroegen de afdeling juridische zaken om een laatste
inspanning te doen, terwijl
Louis Everard een rechtstreeks
beroep deed op Henk Kesler
om directeur Bruijnis van de
afdeling amateur voetbal op
andere gedachten te brengen.
Deze pogingen leidden helaas
niet tot het gewenste resultaat.
Dit terwijl er toch echt alle
reden was om de VVCS hierin te volgen. Tenslotte was er
sprake van een voor Nederland gelukkig uitzonderlijke
situatie die van alle betrokkenen om een redelijke opstelling
en oplossing vroeg. Een speler die geheel buiten zijn eigen
schuld om werkloos wordt
moet gewoon in staat gesteld
worden om zijn vaardigheden
op het voor hem hoogst haalbare niveau bij te houden, ook
als dat de hoofdklasse van de
amateurs betreft. Bovendien
was er sprake van een sto-

rende rechtsongelijkheid. Feit
is namelijk dat Nederlandse
profs die in het buitenland niet
betaald worden of het niet naar
hun zin hebben vaak besluiten
tot ontbinding van hun contract
om vervolgens in de winterwindow zonder probleem overgeschreven te worden naar de
Nederlandse hoofdklasse clubs.
De werkloze profs begonnen
zo langzamerhand wanhopig
te worden. Zij hadden concrete aanbiedingen op zak, vaak
in combinatie met een baan bij
een sponsor, maar waren door
de opstelling van de KNVB veroordeeld tot een uitkering. Zij
mochten kennelijk niet werken.
De VVCS werd kort nadat het
faillissement een feit was ook
gebeld en gemaild door een
fors aantal ouders van spelers
uit de A-1. Spelers en trainers
hadden van, inmiddels curator,
Rocco Mulder de keuze gekregen om ofwel het seizoen af
te maken, ofwel te stoppen.
Er werd gekozen voor de laatste optie. Dat deed een volgende vraag rijzen. Was er voor de
spelers die zouden overstappen naar de jeugdopieiding van
een andere BVO wel of niet
een poolvergoeding verschuldigd? Voor de VVCS was het
antwoord een luid en duidelijk
nee. Immers, door het faillissement was Haarlem niet langer
een Betaald Voetbal Organisatie. Maar ook dit gaf aanleiding
tot in de ogen van de VVCS
onnodige discussies. Uiteindelijk wist de VVCS de curator,
de FBO en de juristen van de
KNVB ervan te overtuigen dat
deze spelers overgeschreven
konden worden zonder dat enige vergoeding in het kader van
het poolreglement verschuldigd
zou zijn.

Het kort geding
Inmiddels was het medio februari. Gelukkig was een groot
deel van de sportieve slachtoffers mede dankzij de inspanningen van het begeleidingsteam
van de VVCS weer actief bij

andere BVO’s. Dit gold alleen
nog steeds niet voor Marcel
Akerboom, Laurens ten Heuvel, Machiel Neervoort, Frank
Karreman en Milan Berck Beelenkamp. Zij zaten nog steeds
werkloos thuis, terwijl hier
bepaald niet een noodzaak toe
was.
De VVCS besloot tot een allerlaatste poging buiten rechte en deed hiertoe een beroep
op bondsvoorzitter Van Praag.
Maar ook hij slaagde er niet
in om de heren van het amateur voetbal op andere gedachten te brengen. Apart was wel
te lezen dat er volgens bondsvoorzitter Van Praag best wel
begrip opgebracht had kunnen worden, ware het niet dat
de Topklasse aanstaande was.
Oftewel, mogelijke competitievervalsing zou een redelijke
oplossing in de weg staan.
Ook hiervan begreep de VVCS
niets. Genoemd vijftal zou
namelijk gaan spelen bij vijf
verschillende clubs in ook nog
eens verschillende competities…
Het rechtvaardigheidsgevoel
maakte de beslissing om de

lijk achter de geraniums wilden
houden.
De voorzieningenrechter had
gelukkig wel begrip voor deze
spelers en volgde het gloedvolle betoog van Van Megen.
Hij stelde terecht vast dat de
KNVB bij het besluit om wel of
geen dispensatie te verlenen
de maatstaven van redelijkheid
en billijkheid in acht heeft te
nemen en dat deze afweging in
dit geval diende te leiden tot
een besluit in het voordeel van
de spelers. Met de VVCS stelde
hij vast dat de angst voor competitievervalsing niet terecht
was, dat de spelers er uiteraard belang bij hebben om in
hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, in staat moeten
worden gesteld om hun vaardigheden bij te houden en dat
de bijzonderde omstandigheid
van een faillissement vraagt om
een redelijk besluit. Op straffe van een dwangsom werd de
KNVB dan ook veroordeeld om
de geweigerde verzoeken tot
overschrijving voor 12 maart jl.
alsnog te honoreren.
Zo geschiedde uiteraard en nog

Vijf werkloze profs kennelijk achter
de geraniums wilden houden.
gang naar de rechter te maken
een eenvoudige. Op 25 februari jl. deed VVCS advocaat Wil
van Megen zijn dagvaarding
namens voornoemd vijftal uitgaan. Op 10 maart jl. vond de
mondelinge behandeling plaats
voor de voorzieningenrechter
van de rechtbank te Utrecht.
De spelers waren hierbij uiteraard allen aanwezig en beleefden wederom een bijzondere
en spannende ervaring.
Het was voor de VVCS werkelijk
niet te volgen hoe zelfs in de
rechtszaal een KNVB delegatie
van vier man sterk zich maar
bleef verschuilen achter regeltjes en met een beroep hierop vijf werkloze profs kenne-

datzelfde weekend speelden
ook deze vijf spelers hun
wedstrijden. Op deze manier
kreeg een heel bijzonder en
bizar dossier toch nog een
enigszins positief einde. De
VVCS heeft naar beste kunnen
de spelers van Haarlem bijgestaan. Dit betekende uiteraard
talloze telefoontjes van spelers,
ouders en zelfs spelersvrouwen, bergen mailwisselingen,
vele bezoeken en dito discussies met de curator, FBO, KNVB
en anderen. De VVCS was blij
dat dit door haar achterban is
gewaardeerd en hoopt dat het
volgende faillissement weer ten
minste 18 jaar op zich zal laten
wachten.

•
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jax jaagt op de derde ster. Op de Albert
Cuyp-markt vinden de shirts met drie
sterren op de borst al gretig aftrek.
Het dertigste kampioenschap in de
geschiedenis van de club kwam dit
seizoen onverwacht toch nog in beeld. Met Siem
de Jong op 10 raakte de ploeg in 2010 helemaal los.
Tijd voor een gesprek.
Je kunt veel zeggen over Siem de Jong. Maar niet dat
het hem allemaal aan is komen waaien. Nu straalt
zijn ster wekelijks bij Studio Sport. In de achtervolging van Ajax op PSV en FC Twente leek het bijna
normaal dat de middenvelder de score opende. PSV
1-0, Sparta Rotterdam 1-0, RKC Waalwijk 1-0. Dit
tot grote hilariteit in het ouderlijk huis. Want Siem
achtervolgt zijn broer Luuk, die bij de andere titelkandidaat FC Twente steeds vaker zijn opwachting
kan maken. ‘Tegenwoordig moeten mijn ouders in
Doetinchem twee televisies tegelijk aanzetten.
Laatst speelde ik in Turijn tegen Juventus, terwijl
Luuk met FC Twente tegen Werder Bremen speelde. Wat dat betreft was het wel wat gemakkelijker
geweest als Luuk naar Amsterdam was gekomen.
Daar is nog wel even sprake van geweest.’
Een paar jaar geleden kenden niet veel mensen
Siem de Jong. Laat staan dat ze hem een gouden
toekomst voorspelden. Natuurlijk haalt Ajax je niet
voor niets weg bij De Graafschap, dan ben je goed.
Maar eenmaal in de jeugdopleiding is de concurrentie groot. Je speelt met de beste leeftijdsgenoten
uit eigen land. Het verblijf in een gastgezin is toch
ook heel wat anders dan het vertrouwde ritme thuis
in Doetinchem. Al vrij snel verkoos hij de dagelijkse treinreis van Doetinchem naar Amsterdam en
terug. Als zijn klasgenoten vrij hadden, zat hij direct
na school alweer tussen de rails. Soms piekerend
over zijn eigen kwaliteiten. Op de trainingen was hij
ineens niet meer één van de besten. Toch viel hij op
zijn manier op. Bij Louis Laros bijvoorbeeld. Langs
de lijn op De Toekomst keek hij met toenemende belangstelling naar die jongen die zoveel meters
maakte. Geen enkel verdedigend werk schuwde hij
en had duidelijk een goed gevoel voor positie. Laros:
‘Hij had gewoon wat. Het is niet een jongen die met
een passeerbeweging of verfijnde aanname opviel.

‘Laat ik
eerst
maar eens
zorgen
dat ik
basisspeler
bij Ajax
word.’

Siem
foto: Adrie Mouthaan
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foto: Siem de Jong in
gesprek met Danny Hesp Adrie Mouthaan

Technisch was er het nodige op aan te merken en
het is waar dat er heel wat teamgenoten getalenteerder waren, maar het verbaast me niet dat we hem
nu terug zien in het eerste.’ Al een paar jaar geleden boomde Louis Laros regelmatig met Gery Vink
over de kansen van De Jong. Vink was destijds sinds
kort trainer van Ajax A2. Laros werkte ook nog niet
zo lang als spelersbegeleider. De twee kennen elkaar
uit hun tijd bij Vitesse. Laros vond het leuk zo nu en
dan eens te kijken hoe de ploeg van zijn makker het
deed. Daarbij weet iedere spelersbegeleider dat het
nooit kwaad kan zoveel mogelijk te gaan kijken bij
de talentenfabriek van Ajax. Siem de Jong was een
serieus ventje dat duidelijk moeite had aan te haken.
Er zijn dan ook weinig mensen in Amsterdam die
op dat moment in hem een toekomstige eerste elftalspeler zien. Een harde werker dat wel. ‘Meer iets
voor Feyenoord’, smalen de immer kritische volgers
op De Toekomst.
Jaren later kan Laros zich die tijd nog goed herinneren: ‘Op het moment dat De Jong na jaren van
hard werken toch beloond leek te gaan worden met
een contract, stelde Laros voor samen te gaan werken. Maar er waren meer kapers op de kust. De speler besloot na diverse gesprekken met andere gerenommeerde makelaars toch voor Laros te kiezen. De
Jong: ‘Het was een goed gesprek, maar uiteindelijk
was dat met anderen ook zo. Bij Laros had ik toch
het idee dat er een wat bredere organisatie achter
stond. Dat vind ik een prettig idee.’ Je kunt veel zeggen van Siem de Jong. Maar in ieder geval niet dat
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hij naast zijn schoenen is gaan lopen na zijn fantastische tweede seizoenhelft bij Ajax. In zijn bescheiden flat in Amstelveen nipt hij voorzichtig aan zijn
koffie. Rustig tasten zijn ogen de nieuwsgierige delegatie uit Hoofddorp af. Na de eerste vraag neemt hij
rustig de tijd voordat hij antwoord geeft.‘Naar welke club ik hierna wil? Laat ik eerst maar eens zorgen dat ik basisspeler bij Ajax word’, bescheidenheid
siert de mens zullen we maar zeggen.
Daar is De Jong het niet mee eens: ‘Wie ben ik nou?
Dat ben je pas als je een paar seizoenen basisspeler bent, zover ben ik echt nog niet.’ De aanvallende middenvelder scoorde desondanks de afgelopen
maanden de ene na de andere belangrijke treffer voor Ajax. Trainer Martin Jol kon kiezen uit een
hele bus middenvelders uit alle windstreken van de
wereld, maar verkoos de Achterhoeker, die via de
eigen jeugd uiteindelijk dit seizoen echt doorbrak
echt niet vanwege zijn blauwe kijkers.
De Jong is boven alles realist. Het zijn vaak niet de
grootste talenten die de top halen, maar juist de jongens die mentaal goed zijn. Alle aandacht kan als
een boemerang terugkomen zodra je denkt dat je
er al bent. In het voetbal kan wat vandaag wit is,
morgen weer zwart zijn.
Het zal de Achterhoekse nuchterheid zijn. Misschien het nest waar hij uit komt. ‘Allebei mijn
ouders waren vroeger volleybalinternational, daarom
ben ik ook in Zwitserland geboren, daar speelden
ze destijds als prof in de Zwitserse competitie. Later
zijn we teruggegaan naar Nederland.’

Naar Doetinchem om precies te zijn. Samen met
broer Luuk groeide hij op met uitzicht op de lichtmasten van stadion De Vijverberg. Volleybal was
leuk, maar voetbal veel leuker. Bij partijtjes was het
voor de lokale jeugd zaak te zorgen dat die twee van
De Jong niet samen in een ploeg speelden want dan
was er bij voorbaat al geen houden meer aan. De
ene scoorde nog gemakkelijker dan de ander. De
Jong knikt: ‘Ik ben ook als spits begonnen, pas later
ben ik een linie gezakt. Daar ben ik niet slechter van
geworden. Als aanvallende middenvelder kom ik ook
vaak genoeg in de positie om te scoren, daarnaast
kan ik vanuit de 10 mooi tussen de linies duiken.
Iets wat me vrij gemakkelijk afgaat.’ Hij haast zich
te zeggen dat er ook nog heel veel zaken zijn die nog
veel beter moeten en kunnen: ‘Dat is het fijne als je
met toppers als Luis Suarez traint. De manier waarop hij zomaar wegloopt bij zijn tegenstander, is iets
waar ik graag naar kijk en wat je ook in één keer heel
veel ruimte kan opleveren. Dat ga je dan zelf als vanzelf ook proberen. Ik ben nog jong en heb absoluut
niet het gevoel dat ik al aan mijn plafond zit. Helemaal niet zelfs.’
In zijn keukentje pakt hij zijn boodschappentassen uit. Waar de ervaring leert dat jonge voetballers
vaak resideren in huizen die worden gedomineerd
door een tafel vol afstandsbedieningen, mobiele telefoons en een tv van bioscoopformaat, is het appartement van De Jong helemaal af. Foto’s aan de muur.
Opgeruimd en fris. ‘Ik kan aardig voor mezelf zorgen. Ik kook graag en mijn vriendin, die studeert
aan de Universiteit van Amsterdam, is ook vaak hier.
Je moet goed voor jezelf zorgen als je wilt presteren.
Het leven als voetballer is erg leuk, maar het houdt
niet op als je de poort van het stadion uitrijdt. Rusten en goed eten zijn ook belangrijk.’
De Jong heeft eigenlijk weinig tijd voor andere zaken dan voetbal. De agenda was de afgelopen maanden weer afgeladen; Jong Oranje, Europa League, KNVB Beker, competitie. De wedstrijden
rijgen zich aaneen als kralen in een ketting. Vliegtuig in, vliegtuig uit. Camera hier, interview daar. De
Jong moet dan inmiddels zelf ook bijna lachen om
zijn aspiraties van een eigen universitaire loopbaan:
‘Precies een dag ben ik er geweest. Ik wilde graag
iets met economie doen. Ik had mijn VWO afgerond
en studeren gaat me gemakkelijk af. Maar een academische opleiding valt echt niet te combineren met
een loopbaan als voetballer bij Ajax. Op zich vind ik
het lekker om mijn gedachten te verzetten, maar ik
kwam destijds vanuit de jeugd bij de selectie. Dan
kan je er echt niks bij hebben. Zeker in het begin
is het echt aanpoten. Alleen het reizen kostte me al
zeker vier uur per dag.’
Toevallig is er bij de VVCS al een tijdje een opleiding te volgen. Op maat gesneden voor voetballers
die zich verder willen ontwikkelen. Ergens in de
jaren die met een drie beginnen houdt het voetballende leven toch echt een keer op. Dan ligt er nog

een heel leven voor je. De Jong knikt: ‘Ik had het
ook al gezien. Misschien doe ik er nog wel eens wat
mee. Studeren ging me altijd gemakkelijk af. Dat is
ook het goede van zo’n vakbond, ze doen meer dan
alleen maar spelers begeleiden. Maar zelf heb ik

mijn prioriteiten nu even ergens anders liggen,
ik zit in een belangrijke fase van mijn loopbaan.
Ik speel weer veel nadat ik eerder een tijd uit beeld
ben geweest, mede door een blessure. Maar wie
weet, komt het later nog wel een keer.’ Van studeren
is nog nooit iemand slechter geworden. Maar laten
we nou niet net doen of De Jong een enorme studiebol is.
Hij komt uit een stabiele familie waar school een
belangrijke plaats in de agenda had. Maar de wereld
is net zoals voor al die spelers die uiteindelijk de
top haalden, toch altijd een bal geweest: ‘Klopt, van
jongs af aan was voetballen mijn sport. Ik keek vooral heel graag naar spelers als Dennis Bergkamp en
Jari Litmanen. Slimme, technisch begaafde spelers. Niet echte spitsen maar mensen die zich heel
slim over het veld bewogen, altijd de ruimtes zagen.’
‘Toevallig had ik het daar nog over met een paar
journalisten. Ook Bergkamp en Litmanen waren
spitsen die op 10 speelden, en ook zij scoorden vaak.
Maar we hebben het wel over een heel ander niveau

september 2009

foto: Siem de Jong met
zijn begeleider van de VVCS
Louis Laros - Adrie Mouthaan
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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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‘Ik kan volgens mij nog veel vaker
scoren. Maar het gaat bij Ajax op het
moment ook zo lekker. Dat scheelt
een boel voor een speler zoals ik.
Hoe beter het team ingespeeld raakt,
hoe makkelijker het wordt.’

foto: Siem de Jong in duel met Juventus-speler Felipe de Carvalho - ProShots

natuurlijk. Toch is het mooi dat Jol mij daar nu ook
vaak neerzet. Laros noemt me ook vaak een diesel.
Hoe vaker ik speel, hoe beter het gaat. Ik ben niet
iemand die even met een invalbeurt het verschil gaat
maken. Ik heb toch een lange serie van wedstrijden
nodig om echt het niveau te halen dat ik kan en wil
halen. Dat is heel moeilijk als je het met incidentele
wedstrijden of invalbeurten moet doen.’
Jol kijkt niet naar namen. Reputaties laten hem
koud. Maar de Scheveninger zal net als alle trainers,
achter de namen van zijn opstelling een fictief aantal treffers zetten. Scorende verdedigers en middenvelders zijn een enorm wapen voor iedere ploeg. Bij
Ajax vallen de treffers dit seizoen niet voor niets als
bladeren in de herfst. In de toch rijke geschiedenis

van de club werd er slechts in een aantal jaargangen
vaker doel getroffen dan in het huidige seizoen.
De Jong is een van de mensen die daar medeverantwoordelijk voor is. Denk alleen maar aan
de openingstreffers tegen Sparta Rotterdam,
RKC Waalwijk en PSV in een cruciale fase van dit
seizoen. De eerste goal telt voor een trainer altijd
dubbel. Die breekt de wedstrijd open. Heel anders
dan een 4-0 op het bord zetten. De Jong die inmiddels toch al vijftig wedstrijden voor Ajax speelde,
begint opvallend regelmatig te scoren. Dat is absoluut geen toeval, sterker nog: ‘Ik kan volgens mij
nog veel vaker scoren. Maar het gaat bij Ajax op het
moment ook zo lekker. Dat scheelt een boel voor
een speler zoals ik. Hoe beter het team ingespeeld
raakt, hoe makkelijker het wordt.’

•

december 2009
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Wij houden van fairplay. Niet van Schwalbes!
De Vos & Partners
Is een in de voetbalwereld gespecialiseerd advocatenkantoor van ruim 20 juristen. Wij behandelen onder
andere de testcase tegen de clubs en de KNVB over
het spelersaandeel in de televisierechten en hebben
veel ervaring met image- en spelerscontracten. Voor
meer informatie bel Pim de Vos of Frans de Weger
020 - 20 60 700, stuur een e-mail naar pdevos@devos.nl
of kijk op www.devos.nl.
Nieuw adres: P.C. Hooftstraat 5-11, 1071 BL Amsterdam
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

Hypotheekrente en
de eigen woning.
Voor hoe lang nog?

E

en gure economische wind waait thans
door Nederland. Het houdt allemaal niet
over. Het bedrijfsleven heeft het er moeilijk mee. Sponsoruitgaven zullen afnemen. Het geld is er simpelweg niet. Ook de
bedrijfstak voetbal ontkomt niet aan de economische
recessie. Clubs maken melding van miljoenentekorten. Spelerscontracten worden niet verlengd. Het simpele feit dat je minder salaris zal gaan ontvangen, kan
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het huis waarin je
woont. Kun je het nog wel betalen?
De eigen woning is om meerdere redenen fiscaal
regelmatig in het nieuws. Uiteraard vanwege de unieke omstandigheid dat de rente op de lening die is aangegaan om de woning te kopen volledig aftrekbaar is.
Dat, gezet tegenover de eveneens unieke omstandigheid dat de waardeontwikkeling onbelast blijft, maakt
de eigen woning fiscaal voordelig.
Het kabinet is gevallen, nieuwe verkiezingen volgen. Politieke partijen maken hun partijprogramma’s
bekend. Ruim aandacht voor het schrappen dan wel
beperken van de hypotheekrenteaftrek. Budgettair
gezien lijkt de eigen woning dan ook geen lang fiscaal
leven meer beschoren. Het kost de schatkist simpelweg te veel. Wat proefballonnen vinden hun weg naar
de media. Denk daarbij aan een renteaftrek tegen een
maximaal tarief van bijvoorbeeld 30%.
Wat in de huidige discussie niet altijd goed voor het
voetlicht komt, is dat de afgelopen jaren al wat aftrekbeperkende maatregelen zijn ingevoerd. Zo is in
2004 de complexe bijleenregeling ingevoerd. Het doel
van de bijleenregeling is om vermogensvorming in de
eigen woning te stimuleren. Het zou gelijkheid moeten creëren tussen woningbezitters die verhuizen en
woningbezitters die blijven zitten. Als je verhuisd kun
je weliswaar nog de nieuwe woning volledig financieren met vreemd vermogen, maar de renteaftrek over
die schuld is beperkt tot de aanschafkosten van de
nieuwe woning verminderd met (plat gezegd) de verkoopwinst van de oude woning.
Het is niet ondenkbaar, dat je jouw huis moet verkopen omdat het als gevolg van ontslag of lager salaris misschien niet meer betaalbaar is. Op zoek naar
een goedkoper koophuis. De bijleenregeling kende

een soepeler regime als je in een goedkoper huis ging
wonen. Vanaf 2010 is aan die soepelheid een einde
gemaakt. Goedkoper wonen zal dus gevolgen hebben
voor de renteaftrek.
Veel ingrijpender is een andere fiscale sluipmoordenaar die is ingebouwd in de wet voor de vermogende Nederlander. Het was het kabinet een doorn in
het oog dat veel vermogen in de eigen woning werd
gestopt en daarmee fiscaal onbelast bleef. Immers, dat
vermogen kon niet meer belast worden in box 3 en het
eigen woning forfait sloot wel aan bij de waarde van
de eigen woning maar kende een absoluut maximum.
Een woning van bijvoorbeeld 20 miljoen euro bracht
daardoor een even groot eigen woning forfait teweeg
als een woning van bijvoorbeeld 2 miljoen euro.
De 18 miljoen euro was daarmee fiscaal verdwenen.

Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker,
als belastingadviseur
verbonden aan
Punt & Van de Weerdt
Belasting-adviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)

Met ingang van 2009 is genoemd maximum van het
eigen woning forfait opgeheven. Daarnaast zal het
percentage de komende jaren toenemen tot 2,35. De
woning van 20 miljoen zal dan dus een eigen woning
forfait gaan opleveren van 470.000 euro! Per saldo
ontstaat dan een heffing, al dan niet in de vorm van
niet-aftrekbare rente. Nu zal niet iedereen een woning
met een waarde van 20 miljoen hebben, maar zelfs bij
huizen met een waarde van 1,5 miljoen (of meer) zal
het effect van voornoemde maatregel zich in de nabije
toekomst doen gaan voelen.
Adviseurs hebben nog enkele jaren de tijd om een
oplossing te verzinnen. De woning schuldvrij maken
is er een van. Maar dat moet maar net kunnen.
Waarbij je er vergif op kunt innemen dat de wettelijke regeling die dan meebrengt dat er geen eigen
woning forfait bij het inkomen geteld hoeft te worden,
gemaximeerd zal gaan worden.
Kortom, een echte fiscale sluipmoordenaar die de
komende jaren het fiscale speelveld zal gaan betreden en waaraan moeilijk te ontkomen zal zijn. Op
grond van de huidige wet is het aflossen van de eigen
woningschuld de enige manier om aan de bijtelling van een forfait te ontkomen. Maar het is dan wel
afwachten of de wet op dat punt niet aangescherpt
wordt.

•
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Sparta kan goed verd
aan Erik Falkenburg
Door LEX MULLER

I

edere voetballer stippelt zijn loopbaan uit,
verkondigt Erik Falkenburg. Hijzelf ondertekende een contract met Sparta tot medio 2012.
Maar hij betwijfelt of hij die periode ook
daadwerkelijk zal volmaken. ‘De bedoeling
van Sparta is om mij te verkopen, wat aan mij te
verdienen.’ Zo gaat het immers toe in de eredivisie,
waar clubs veelal met transfersommen hun te ruime
begroting proberen te dichten.

Terug uit Amerika betrok het gezin een woning
in Oegstgeest. Bij de plaatselijke zaterdagclub VV
Oegstgeest holde Erik Falkenburg voor het eerst in
teamverband achter een bal aan. Hij was vijf en leefde zich wekelijks uit bij de F-jes. ‘Ik ben gelijk met
mijn twee jaar oudere broer begonnen, samen bij
de F-jes.’ Maar zijn broer Willem bleek met minder
ambitie te zijn gezegend. ‘Hij studeert in Utrecht en
voetbalt daar sinds een jaar weer bij een amateurclub.’

Leidenaar Erik Falkenburg (5 mei 1988) arriveerde
als C-junior bij Sparta en staat sinds de zomer van
2007 op de loonlijst. ‘Je plant altijd in het voetbal.
Je stippelt als het kan stap voor stap uit. Maar iedereen loopt een ander pad. Je moet wachten wat op
je pad komt. Je kunt pas beslissen als je wat wordt
aangeboden. Ik wil sowieso naar het buitenland.’
Hoewel pas 21 jaar, Erik Falkenburg komt voor zijn
leeftijd zeer verstandig, evenwichtig en zelfbewust
over. Bovendien ondersteunt Arnold Oosterveer
(Soccer Vision, partner van de VVCS) hem als een
goed meedenkende zaakwaarnemer en adviseur.

Na twee jaar in de D-pupillen verruilde Erik Falkenburg de scholing bij VV Oegstgeest voor het naburige UVS uit Leiden. ‘Toentertijd de club van Leiden
en omstreken. Het was maar tien minuten fietsen
van mijn huis.’ Het sportpark van de hoofdklasser grenst immers pal aan het aan Leiden klevende
Oegstgeest. ‘Ik ben begonnen als verdediger.
Ik had toen al een aardig hard schot. We hadden
een heel handige spits. Dan schoot ik de bal op
hem en scoorde hij.’

Voor een doorsnee-prof heeft Erik Falkenburg een
niet-alledaagse achtergrond. Zijn vader is arts en
hij doorliep met succes het gymnasium. Geboren
in Leiden verhuisde hij al na vier maanden naar
Amerika. ‘We hebben een jaar in Indianapolis
gewoond.’ Dat had alles te maken met de specia
lisatie van zijn vader, die als hematoloog (afwijkingen van het bloed) toch vaak op reis moet.

Bij de D-tjes vestigde hij zich in de halflinie, uiteindelijk zijn bestemming. ‘Ik ben rechtsbenig, maar
ik heb op alle posities op het middenveld gespeeld.
Mijn voorkeur gaat uit naar de meest aanvallende, in
de punt naar voren zoals dat heet.’ Bij UVS en in het
regioteam Leiden trok hij de aandacht van de onvermoeibaar rondspeurende scouts uit het profvoetbal.
Ajax nodigde hem uit voor een stage; de eerste keer
als D-junior, later als kandidaat voor de C-jeugd.
‘In beide gevallen ben ik afgewezen.’

Erik Falk
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foto: Erik Falkenburg als speler van Jong Oranje - ProShots
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‘Sparta wilde me
direct hebben’
Oud en zelfstandig genoeg om de trein te pakken
zegde Erik Falkenburg het ritje per bus naar Sparta af en pendelde voortaan via het spoor van Leiden
naar Rotterdam. ‘Het busje deed er anderhalf uur
over. Onderweg pikte het meer jongens op in verschillende plaatsen. Met de trein was ik in een half
uur op het Centraal Station in Rotterdam. Met het
busje van Sparta was ik dan in tien minuten op de
training.’ Het scheelde uiteraard ook veel tijd op de
terugweg naar zijn ouderlijk huis.
Bij Sparta vlotte de ontwikkeling van Erik Falkenburg gestaag en voorspoedig. Na twee seizoenen
als B-jongeling schoof hij automatisch door naar
de A-jeugd. Na weer eens twee jaar trad hij toe tot
Jong Sparta, het voorportaal van de A-selectie. Met
die promotie verdiende hij ook zijn eerste verbintenis, waarmee hij als neoprof tevens recht had op een
leaseauto van de club. Samen met Arnold Oosterveer
stemde hij in met een zogenaamd prestatiecontract
van twee jaar, met een optie op een derde jaar.

foto: NEC Erik Falkenburg in duel met Ramon Zomer van NEC - ProShots

Ook ADO zocht toenadering, maar hij prefereerde
de opleiding van Sparta. ‘Ik had bij Sparta meteen
een goed gevoel. Ik heb een training gedaan. Sparta
wilde me direct hebben.’ Hij werd verwelkomd in de
C1 van de Stichting (de proftak van Sparta). ‘Ik hoorde verhalen dat Sparta een goede jeugdopleiding
heeft. De hele jeugdafdeling speelt op het hoogste
niveau. En het vervoer was uitstekend geregeld.’
Drie tot vier keer per week kwam een busje van
Sparta hem thuis of op school ophalen. ‘We trainden tussen vijf en zeven uur ’s avonds. Het was best
zwaar. Ik maakte lange dagen. Sommige dagen was
ik pas om acht uur, half negen thuis. Ik was moe in
de les en kon soms mijn huiswerk niet maken.’
Hij worstelde zich door de vakken op het Stedelijk
Gymnasium in Leiden. ,,Met een herexamen heb
ik het in zes jaar volbracht. Het was belangrijk om
mijn school af te maken. Ook Sparta hamerde er
steeds op dat ik eerst een diploma moest halen,
voor mijn carrière zou beginnen in het voetbal.’
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Sparta brak al begin 2009 de overeenkomst open en
trok die door tot midden 2012. Een jaar eerder debuteerde hij in de hoofdmacht van Sparta, op 23 januari uit tegen PSV. In de 74ste minuut loste hij, als
rechtshalf, Edwin van Bueren af. Ook hij moest in
Eindhoven de ingecalculeerde nederlaag (3-1) ondergaan. Hij mocht dat seizoen nog een keer sfeer proeven in het eerste, opnieuw als invaller, nu thuis
tegen FC Utrecht. Trainer Foeke Booij, opvolger van
Gert Aandewiel, gunde hem de werkelijke doorbraak
in het daarop volgende seizoen 2008-2009. ‘In de
voorbereiding scoorde ik veel. Dat resulteerde in een
plekje in de selectie.’
Van de 34 wedstrijden mocht Erik Falkenburg er
tenslotte dertig aankruizen. ‘Ik heb niet alles in de
basis gestaan. Ik denk dat ik zo’n 22 keer vanaf het
begin heb meegedaan.’ Zijn eerste volwaardige seizoen illustreerde hij met drie doelpunten. In december opende Sparta de onderhandelingen over het
verlengen van zijn contract. Als blijk van erkenning
en waardering, en als welkome investering in de toekomst. Ook onder Frans Adelaar profileerde hij zich
steeds meer als een vaste kracht op het middenveld,
met een instinct voor goals.
Zelfvertrouwen tankte hij tevens in de voorbije
zomer, tijdens zijn selectie voor het nationale jeugdelftal onder 21 jaar. Buiten het regioteam was hij
nimmer eerder gevraagd voor een vertegenwoordigende ploeg. In Toulon nam het belofteteam
van onder de 21 deel aan het befaamde en zoals
altijd sterk bezette toernooi, met Erik Falkenburg

bij Oranje als gegadigde voor het middenveld. ‘Ik
heb de helft gespeeld; 2,5 van de vijf wedstrijden.’
November vorig jaar brak het bijna logische vervolg
aan met een oproep voor het Jong Oranje van trainer
Cor Pot. Tegen Jong Liechtenstein nam hij halverwege de positie over van Siem de Jong. Hij scoorde
2-0 en dat betaalde zich uit in een basisplaats tegen
Spanje, op het eigen Kasteel. In die voor hem vertrouwde omgeving leidde hij de even opzienbarende
als kapitale zege (2-1) in met 1-0. Maar onlangs tegen
Polen liet Pot hem ongemoeid op de bank toekijken.
Niettemin beseft ook Sparta een juweeltje te hebben aangetroffen in de schemerige spelonken van het
aloude Kasteel. Vroeg of laat valt er goed geld te verdienen aan Erik Falkenburg, zoals ook aan de nog
iets jongere Kevin Strootman. ‘Welke landen mij het
meest aanspreken? Qua klimaat Spanje en Italië.
Maar qua voetbal Duitsland. Prachtige volle stadions,

mooie sfeer, goed voetbal.’ Maar zoals hij al eerder
opmerkte: hij zal toch geduldig moeten wachten
welke club er straks serieus op zijn weg naar de top
opdoemt…..

•

Lekker kletsen over voetbal
Erik Falkenburg rijdt samen met mede-Spartaan Cor Varkevisser geregeld
naar de training in Rotterdam. De tweede doelman achter Aleksander
Seliga woont in Katwijk.
..Meestal rij ik met hem mee. Hij heeft tegenwoordig zo’n grote SUV. Zijn
vrouw heeft een tweeling gekregen. Ze hebben nu drie kinderen en ze hadden een ruimere auto nodig’’. Af en toe kruipt Varkevisser in de wagen bij
Erik Falkenburg. ,,We doen aan carpoolen, omdat we dan lekker onderweg
over voetbal kunnen kletsen’’.

foto: Erik Falkenburg wordt door zijn teamgenoten gefeliciteerd met zijn goal tegen NEC - ProShots
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Voorbereiding Team VV
Op 28 juni is de officiële start van de 7de editie van Team VVCS. Spelers die
het afgelopen seizoen werkzaam zijn geweest in het betaald voetbal en nog
geen nieuwe verbintenis hebben voor het komende seizoen krijgen de
mogelijkheid zichzelf te in de kijker te spelen.

T

eam VVCS is inmiddels uitgegroeid
tot een begrip in het Nederlands voetbal. Jaarlijks verdienen diverse voetballers een nieuw contract en verlengen
daarmee hun droom om als profvoetballer actief te blijven. Onder leiding van een trainer
met het hoogste diploma coach betaald voetbal wordt
gedurende 3 weken getraind en gespeeld tegen diverse BVO’s. Uiteindelijk wordt het traject afgesloten
met het FIFPro Tournament, dat dit jaar op 17 en 18
juli wordt gehouden in Rijnsburg. Tijdens dit toernooi komen er veel scouts uit binnen- en buitenland
kijken of er voor de spelers wellicht een toekomst is
weggelegd over de landsgrens.

Inmiddels is de VVCS al druk bezig met het beleggen
van een trainingskamp en het plannen van diverse
wedstrijden tegen clubs uit ere- en eerste divisie. Ook
dit jaar wordt het traject verder geprofessionaliseerd
om de spelers nog beter voor te bereiden op de wedstrijden en daarmee de kans te vergroten op het verlengen van hun carrière. Welke trainer er dit jaar voor
de groep komt te staan is op dit moment nog niet
bekend. Net als bij de spelers moet namelijk ook de
trainer het afgelopen seizoen werkzaam zijn geweest
in het betaald voetbal. Het CBV heeft aangeven dat
zij binnen hun ledenbestand zal kijken naar geschikte kandidaten voor deze tijdelijke “baan”.
Dat het dit jaar een speciale editie van Team VVCS
gaat worden staat wel vast. De situatie in het betaalde voetbal is bepaald niet rooskleurig. Clubs moeten
saneren en er vallen veel ontslagen. Ook de komst
van de Topklasse kan van invloed zijn op de resultanten van Team VVCS. Met de komst van de Topklasse
wordt de kans op het verdienen van een (semi) profcontract groter en is deelname aan het elftal bijna een
garantie voor verlenging van de carrière. Veel hoofdklasse clubs willen zich versterken en gaan voor het

Resultaten Team VVCS 2009
Spelers die een nieuwe club hebben
gevonden:

foto: Team VVCS voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag, 2009

Dat Team VVCS een belangrijke rol kan spelen tijdens de carrière voor een profspeler blijkt wel uit de
resultaten vanuit het verleden. Menig speler heeft
zijn carrière weten te verlengen door tijdens de wedstrijden zich dusdanig te profileren dat hij een nieuw
contract kon ondertekenen(zie lijst). Met als beste voorbeeld Barry Ditewig die het afgelopen seizoen
veel wedstrijden heeft gespeeld voor ADO Den Haag.
Spelers die dat niet is gelukt komen veelal nog in aanmerking voor een contract bij een amateurclub.
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Barry Ditewig
Erwin Koen
Robin Faber
Henk Baum
René Bot
Pascal Heije
Quido Lanzaat

ADO Den Haag
Telstar
Eindhoven
AGOVV
AGOVV
APEP Pitsilia
Carl Zeiss Jena

Uitslagen Team VVCS 2009
Ado Den Haag - Team VVCS
VVV-Venlo - Team VVCS
Sparta Rotterdam - Team VVCS
Top Oss - Team VVCS
FC Omniworld - Team VVCS

0-4
5-1
3-1
1-2
2-0

VCS 2010 in volle gang

eerste kampioenschap in deze nieuwe competitie.
Al deze ingrediënten zullen er voor zorgen dat het
dit jaar wederom een interessante en hopelijk
succesvolle editie gaat worden.

foto: Team VVCS – ADO Den Haag, juni 2009.

Om je op te geven voor Team VVCS
moet je contact opnemen met de VVCS
op tel. 023 - 554 69 30.
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Henk Kesler p
tien jaar relat
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positief over
tie met VVCS
Door LEX MULLER

O

p 1 september zwaait Henk Kesler
(61) af als directeur betaald voetbal.
Na tien jaar maakt hij plaats voor
een jongere generatie. ‘Ik had nog
wel vier jaar meegekund. Maar na
tien jaar is het mooi geweest.’ VVCS-voorzitter Danny
Hesp en directeur Louis Everard nodigden hem uit
voor een goed en openhartig gesprek in het intieme
restaurant Allemansgeest in Voorschoten. Onder het
genot van een aangenaam glas wijn en een verrukkelijk menu feliciteerde de jurist uit Enschede allereerst
de vakbond met de overwinning in het kort geding
tegen de KNVB.

Ter herinnering

Na het faillissement van Haarlem konden vijf spelers
geen emplooi meer vinden in het betaalde voetbal. Ze
moesten terug naar de hoofdklasse van de amateurs.
Het handelde om toestemming voor overschrijving
naar die clubs.

Henk, hoe kijk je terug op jouw tienjarige relatie
KNVB – VVCS/CSR?

Kesler: ‘Het is wel wat langer dan tien jaar. Ik ben nu
tien jaar directeur. Daarvoor zat ik vanaf 1995 in het
bestuur van het betaald voetbal en ik was jurist. Jos
Staatsen (toen voorzitter) had bepaald een hekel aan
het overleg met jullie. Hij zei: daar geef ik mijn tijd
niet aan. Ik kreeg in het bestuur de portefeuille juri
dische zaken. Toen zei Jos: dan lijkt me dat jij de
CSR en VVCS gaat doen. Ik doe het dus al vanaf
1996. Dus dat is geen tien jaar, maar dat is veertien
jaar.’
‘Ik heb de relatie gaandeweg zien verbeteren. Ik ben
begonnen met die hele toestand, dat weet bijna niemand meer, met Peter Gerards. Hij had een conflict
met jullie. Dat hebben we opgelost, met behulp van
AZ en Vitesse, en met Martin Snoeck. We hebben
wel eens tegenover elkaar gestaan. Als je nou kijkt

Kesler: ‘Maar dat mocht niet, omdat onze reglementen zich daar in principe tegen verzetten. Het was
eigenlijk geen zaak van het betaalde voetbal maar wel
van het amateurvoetbal. Uiteindelijk hebben die jongens besloten een kort geding te beginnen tegen de
KNVB in Utrecht en dat heeft de VVCS gewonnen.
Op straffe van een dwangsom van maximaal 15.000
euro per speler mochten ze terug naar de amateurs.’
Everard: ‘Ze waren allemaal dolblij, dat ze weer
konden spelen.’
Kesler: ‘We studeren op dit moment op hoger beroep.
Aan de andere kant zeg ik ook dat je een beetje pragmatisch moet zijn. Zulke situaties komen niet zo
vaak voor. Als we elk jaar een of twee faillissementen
zouden hebben, hebben we een veel groter probleem.
Dan houden we geen clubs meer over. Daar hadden
we het zoeven over: wat gebeurt er met Veendam
(dat dit seizoen lijkt gered door een paar sponsors)
en wat gebeurt er met MVV en RKC niet te vergeten?’

foto’s: Adrie Mouthaan.

Henk Kesler in gesprek met
Louis Everard en Danny Hesp.
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wat we allemaal met elkaar voor elkaar hebben
gekregen, dan kijk ik daar heel positief op terug. Ik
hoop dat jullie dat ook doen. We hebben wat gebotst
over die promotie/degradatieregeling. Daarover
waren we het niet met elkaar eens. Had ook een beetje politiek karakter. We hebben elkaar ook bij doping
gevonden. Was voor ons een lastig dossier. We hebben subsidie gegeven voor jullie projecten, voor werkloze spelers en voor jullie opleidingen. We hebben
nooit een echt gevecht uitgevochten. In het begin was
dat misschien zo. Toen moest ik ook nog even wennen aan jullie. Vanaf 1998 liep alles heel voorspoedig.
Ik kan me nog herinneren dat we in de tijd van Jos
Staatsen twee keer per jaar bij elkaar kwamen. En Jos
vond dat erg veel hoor. Vond ‘ie helemaal niks. Dat
hebben we later gestructureerd, vanaf 2001. Laten we
dat nou maar vier keer per jaar doen. We hebben een
keer een geweldige aanvaring gehad, dat ging over
het CFK. Ik zal het nooit vergeten. Pieter Bouw was
nog voorzitter betaald voetbal. Er was van alles mis bij
het CFK. De toenmalige directeur had een schuld uitstaan van 24 miljoen gulden. Er waren clubs, die hadden 3,2 miljoen schuld. Uiteindelijk hebben we het
toen gerepareerd. Laten we kijken of we een paritaire
opschoning kunnen maken. En we hebben drie vertegenwoordigers van de clubs zitting laten nemen in
het bestuur, met een beetje verstand van pensioenen.
Vrij geruisloos is dat opgelost.’
‘Later hebben we met jullie ook nog de discussies
gehad over het gala. Het VVCS-gala bij Veldhoven.
Op een gegeven moment was het geld op. Toen zijn
we tot een goed compromis gekomen door het samen
te voegen onder gezag van de KNVB, de VI en De
Telegraaf. Dat ging toen best goed. Jullie hadden het
nooit meer kunnen betalen. Dat hadden jullie ook

Dublin vroegen ze me: meneer Kesler, wat vind u
hier nou van? Zei ik: kan gebeuren. Het is maar een
spelletje. All in the game. Nou... op de voorpagina
van de Telegraaf werd ik toch afgemaakt. Van Charles
Taylor moest ik onmiddellijk ontslagen worden.
Ik had natuurlijk nooit Louis van Gaal moeten aanstellen. Wat ik overigens formeel niet gedaan had.
Arie (van Eijden) had de voor onderhandelingen
gedaan. Ik moest het wel sanctioneren en ik was wel
bij de onderhandelingen. Maar Arie was formeel de
man die zijn handtekening moest zetten onder het
contract met Louis. Was een contract voor zes jaar.
Ik moet wel zeggen, ik heb toch met Louis plezierig
samengewerkt. Los van die mallotige persconferentie. Had een hoog cabaretesk gehalte. Achteraf was de
uitschakeling zeker niet leuk. Een aantal sponsors als
Voetbal International, KPN, Philips, zegden op. We
hadden toch wel een behoorlijke dip in onze sponsoring. We speelden in een groep, daar hadden we
gewoon met gemak moeten winnen. Uit tegen Portugal, sta je zeven minuten voor tijd met 2-0 voor, je
speelt ze van de mat af, ga je er even iemand uithalen
en ga je er nog even een aanvaller bijzetten; dat vond
ik toen al geen geniale gedachte. Kwam Makaay er
nog in. Zei Louis: ik wilde 3-0 maken. Was goed
voor het doelsaldo. Zal ik nooit vergeten.’
‘De affaire met Fortuna vond ik natuurlijk een vervelende zaak, omdat we dat intern niet in orde hadden.
Daar kijk ik ook niet met veel vreugde op terug. En
de uitschakeling tegen Rusland op het laatste EK in
Zwitserland.’
Jouw meest positieve herinnering?

Kesler, lachend: ‘Die moet nog komen. Dat is het
kampioenschap van FC Twente. En het WK. Nee, de

‘Zei ik: kan gebeuren. Het is maar een spelletje. All in the
game. Nou... op de voorpagina van de Telegraaf werd ik
toch afgemaakt.’
niet meer moeten willen, als vakbond.’
Op 1 januari 2011 viert de VVCS het vijftigjarig
bestaan. Suggestie van Kesler: ‘Vraag subsidie aan
voor een waardige receptie.’ Everard: ‘Wat moet je
doen? Er komt sowieso een jubileumboek.’ Kesler: ‘Je
moet je afvragen: wat is tegenwoordig nog de waarde van een boek? Zet het allemaal op een cd-tje.’
Everard: ‘We hebben een praktisch probleem: we hebben geen archief meer. Karel Jansen heeft alles meegenomen. We hebben het nooit teruggekregen.’

voetbalwet, daar ben ik zelf een klein beetje trots op.
Daartoe heb ik destijds zelf het initiatief genomen.

Wat is nou jouw meest positieve en meest
negatieve ervaring in die tien jaar?

‘Toen ik kwam, liep die competitie echt niet. De competitieleider (Will van Rhee) maakte er gewoon een
potje van. Op een gegeven ogenblik had NEC acht
wedstrijden gespeeld. Feyenoord had er vier gespeeld,
want dat had nog een trip naar Azië mogen maken.

Kesler: ‘Negatief springen er voor mij toch wel twee
dingen uit. De uitschakeling in 2001 van het Nederlands elftal voor het WK. Toen ik daar wegging uit
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We kwamen er niet meer uit met de politiek. Ik heb
die politici toch een beetje onder druk gezet door te
zeggen: dan maken we die wet zelf. En dat hebben
we samengedaan met de universiteit van Amsterdam.
Daar konden ze uiteindelijk niet meer onderuit. Dat
heeft ook bijgedragen tot een sterk verbeterde relatie
met de overheid.’

Everard over de economische crisis:
‘Jij zou hebben gezegd, het is eigenlijk heel simpel: een ieder heeft tien
procent in te leveren.’

Ik werd er helemaal gek van. Ik was, geloof ik, net
een half jaar in dienst. Die hele competitie was een
puinhoop. Toen heb ik tegen Will gezegd: we trekken
alle verloven in. Met andere woorden: Ajax gaat niet
meer op tournee. PSV gaat niet meer op tournee, niemand gaat meer op tournee. Er wordt gewoon gevoetbald. Ik heb toen het bij de KNVB bekende en aloude Happel-model geïntroduceerd. Er wird gespielt.
Punt. Er worden geen wedstrijden meer uitgesteld.
Als burgemeesters vervelend waren, zeiden we: okay,
dan voetballen we in het buitenland. Op een gegeven
moment wisten ze na een jaar waar ze aan toe waren.
Will, met alle respect, kon dat niet volgen. Ik heb toen
tegen Will gezegd: het is beter dat jij eruit gaat, want
je hebt ook alle goodwill bij de clubs verloren. Hebben we afscheid genomen van Will. Dat hoort ook bij
leiderschap. Je moet niet weglopen voor impopulaire
beslissingen.’
‘Toen ik kwam, en dat is misschien wel de derde
slechte ervaring, moesten er als gevolg van de uitschakeling zeven man uit bij ons. Vanwege de bezuinigingen. Dat is gelukt dankzij verschuivingen en
geruisloze afvloeiingen. Nu zijn we al lang weer
boven de sterkte die we toen hadden. Toen had de
afdeling marketing drie personen. De afdeling marketing heeft nu twintig personen.’
‘Dat is dan het laatste puntje waar ik trots op ben, dat
ik heb aangezet tot het binnenhalen van Jean Paul
Decossaux. Hij heeft als marketingman de KNVB op
de kaart gezet. Vroeger waren dat borden, tickets en
reisjes. Daar win je de oorlog niet meer mee. Decos-

saux heeft dat allemaal op een heel andere manier
vorm gegeven. Dat heeft een boost gegeven qua
inkomsten; dat wil je niet weten. Je moet als directeur ook altijd een beetje geluk hebben. Frank Bieleman werd weggekocht door SBS en dat gaf ruimte. We hebben toen een Zweeds bureau ingehuurd.
Dat kwam met de conclusie: Jullie moeten af van dit
sponsormodel. Less is more, dus beter; je moet minder sponsors halen maar meer vragen. We gingen
naar ING toe. We stonden na tien minuten weer buiten. We vertelden ze dat ze eigenlijk twee keer zoveel
moesten betalen. Op dat moment kwam Jean Paul
binnen. Samen zijn we naar het grootste reclamebureau in de sport gegaan. Dat heeft het hele model
aangepast. Zo moeten jullie dat gaan invoeren. Maar
dat moeten jullie wel mensen hebben die bereid zijn
zulke onderhandelingen te doen. Toen heb ik Decossaux over de streep gehaald. Hij was consultant. Hij
is in vast dienstverband aangesteld. En dat is de kurk
geweest, waarop de KNVB is gaan drijven. Het contract met Nike is verlengd tot 2018; het contract met
Nationale-Nederlanden eerst verlengd tot 2014, daarna heeft ING dat overgenomen. Heineken loopt nu
tot 2016. Daarmee zit een stevige solide basis onder
de KNVB. Ik laat dus echt geen zinkend schip achter.
Ik laat een schip achter dat goed op koers ligt in een
gerenoveerd bondsbureau.
Everard: ‘We hadden vanmiddag een discussie over
het licentiesysteem. Ik kan me nog herinneren dat
het binnen de UEFA meer dan vooruitstrevend was.
Een ideaal model; sterker nog: dat het binnen UEFAverband uitgezet en verkocht zou worden.’
Nieuw systeem in 2003

Kesler: ‘Dat was niet het oude systeem. Dat ging over
het nieuwe, huidige systeem. De UEFA begon met
een nieuw systeem in 2003. Wij waren pilot-association, met nog een paar andere bonden. We hebben
toen gezegd: maar wij willen eigenlijk meer dan jullie
willen. Hadden wij een geavanceerder systeem dan
de UEFA. Het heeft gewerkt, maar je bent niet gevrijwaard voor fraude. Het systeem dat we nu hebben is
sowieso beter dan vroeger. Met ingang van januari
2010 zijn de sanctiemogelijkheden weer verruimd.’
(Mede dank zij de strengere aanpak van boetes en
puntenaftrek betalen clubs al lang stipt op tijd hun
afdracht aan het CFK.)
Everard over de economische crisis: ‘Jij zou hebben
gezegd, het is eigenlijk heel simpel: een ieder heeft
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tien procent in te leveren.’ Kesler: ‘Dat moet je wel
differentiëren. Tien procent voor een speler van Ajax
is iets anders dan tien procent voor een speler van BV
Veendam. We hebben destijds primair gezegd: laten
we nou eerst eens kijken naar de eredivisie.’Everard:
‘Al beperk je het tot de eredivisie, dan meen je dat
toch niet echt?’

Hesp: ‘Dat krijg je er nooit doorheen.’
Kesler: ‘Als je er niet mee begint, en je brengt het niet,
maar dan moet je eerst je huiswerk doen.’
Hesp: ‘Ajax gaat dat toch niet doen.’
Kesler: ‘Nou, dat weet je niet. Je moet eens kijken:
welk geld vloeit er nou daadwerkelijk naar spelers,
waar wij niks mee hebben.’

Kesler: ‘De norm in Europa is 58 procent. Wij zitten daar
nu ineens fors boven’.
Kesler: ‘Inleveren is wat anders, en dat hebben we ook
gezegd - kijk, ik ben arbeidsjurist geweest inleveren kan alleen maar vrijwillig natuurlijk.’
Everard: ‘Bedenk het aloude adagium: pacta sunt
servanda. Je maakt afspraken die je nakomt.’
Kesler: ‘Natuurlijk. Maar het is wel een kwestie van
onderhandelen, vind ik. Je kunt ook nog een keer zeggen: jongens, toen we de Tweede Wereldoorlog hadden en na afloop iedereen een tientje van Lieftinck
kreeg, - dat is allemaal voor jullie tijd - , toen hadden
we ook een andere situatie. Je kunt je afvragen of je
niet langzamerhand moet kijken: kan het straks allemaal nog wel betaald worden? Daar gaat die commissie Vermeend ook mee aan de gang. Misschien moeten wij onze leden wel het advies geven om allemaal
nou eens tien procent in te leveren. Daar word je nooit
populair van. Maar goed, er zijn meer mensen in het
leven geweest die moesten inleveren om de economie
weer gezond te maken. We moeten straks met ons
allen 29 miljard inleveren. Dat zijn de laatste ramingen van het Centraal Plan Bureau. Dat is minder dan
die 35 miljard die Bos ons eerder voorspelde. Hebben
we al zes miljard verdiend, zeg ik maar. Je ontkomt er
niet aan en dat meen ik ook echt, om eens te kijken
wat er nou wordt verdiend in die voetballerij.’
Everard: ‘Dat is iets heel kroms. Dat zijn gewoon contracten die zijn afgesloten door bestuurders. Met hun
volle verstand. ‘
Kesler: ‘Klopt. Maar kijk nou eens niet naar de bovenkant, naar clubs als Ajax, PSV en FC Twente. Kijk nou
eens meer naar de onderkant. Kijk eens naar Willem
II, NEC, etc. Ik kan me zelfs nog FC Twente herinneren. Daar zijn in het verleden ook te hoge contracten afgesloten. Jullie kunnen wel eisen stellen, en daar
moet je over nadenken; wij zijn misschien best bereid
om een gebaar te maken. Maar dan zullen de clubs
eens moeten ophouden om die mensen buiten de EU
te halen. Wat hebben we aan sommige spelers gehad.
Moeten we wel het vastgelegde criterium (502.000
euro per jaar gegarandeerd) betalen. Niet dat ik tegen
non EU-spelers ben. Maar we kunnen best zeggen: we
gaan voorlopig even geen non EU-spelers meer halen.
Of het contingent duidelijk beperken. Die afspraken
mag je gewoon maken met elkaar. Zeg tegen elkaar:
elke club mag maximaal twee non EU-spelers halen.’
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Everard: ‘Aan een hoop non EU-spelers zijn we een
heleboel geld kwijt.’
Kesler: ‘Maak die analyse nou eens. Dat moeten jullie
doen. Jullie moeten huiswerk maken. Moet je gewoon
zeggen: kijk eens, PSV heeft zoveel non EU-spelers,
Ajax heeft er zoveel, dat kost zoveel. Hoe vaak hebben
ze gespeeld? Die Irakese speler Amrak heeft zegge en
schrijve vijf minuten bij Twente gespeeld. Hij kost wel
500.000 euro. Als we het nou over bezuinigen hebben, laten we daar nou eens naar kijken. Een heleboel
clubs laten zich opjutten door de makelaars. Weten
jullie als geen ander. Moet je niet roomser doen dan
de Paus.’
Everard: ‘Doen we ook niet. Maar ons wordt het verwijt gemaakt dat wij de prijs opdrijven, omdat wij
arbeidsbemiddelaars in dienst hebben. Wij zijn mede
verantwoordelijk voor deze crisis. Wat is dat voor een
kul-verhaal.’
Kesler: ‘Dat is deels waar, als je zegt dat makelaars
allemaal de schuld hebben. Jullie zitten deels in
diezelfde rol”.

Minister van sport, dat lijkt me leuk
Henk Kesler heeft nog geen idee wat hij straks na zijn terugtreden als
directeur betaald voetbal gaat doen. ,,Ik laat rustig alles op me
afkomen. Wat ik nog een keer best graag zou willen doen?
Staatssecretaris of minister van sport’’.
•O
 p 2 en 3 december beslist de FIFA over de
organisatie van het WK in 2018. ,,Wij hebben
een heel sterke bid. Ik geloof in onze kansen.
Wij zullen vooral de eerste ronde moeten overleven’’.
•W
 at verwacht Henk Kesler sportief van het WK
in Zuid-Afrika? ,,Ik heb hoge verwachtingen.
Tenminste de halve finales’’.
•W
 ie wordt kampioen in de eredivisie? ,,FC
Twente’’.
•W
 ie degradeert uit de eerste divisie naar de
topklasse?
,,Is onvoorspelbaar! Misschien wel geen enkele club.’’.

Hesp: ‘Wij werken tegen normale percentages.’
Everard: ‘Wij (Soccer Vision) hanteren vaste tarieven,
die redelijk zijn.’
Kesler: ‘Dat is veel te veel. Drie procent is de
standaard.’
Everard: ‘Nee, dat is niet de standaard.’
Kesler: ‘Jan Smit (voorzitter van Heracles) zegt
drie procent.’
Hesp: ‘Denk je dat hij dat betaalt?’
Wat is een verantwoord percentage dat clubs in
totaal aan salarissen mogen betalen?

Kesler: ‘De norm in Europa is 58 procent. Wij zitten
daar nu ineens fors boven. Wij zitten gemiddeld rond
70 procent, in de eredivisie. Je kunt dit niet vergelijken met het normale bedrijfsleven. Wij hebben een
begroting van zeg maar zestig miljoen en ik betaal
zes miljoen aan salarissen. Ik betaal tien procent.
Dat is niet te vergelijken.
Portmouth moest 85 man ontslaan, nadat het surseance van betaling had moeten aanvragen; gewoon,
omdat het een belastingschuld niet meer kon betalen.
Wie is nou bereid om die stap te maken? Als de
spelers tien procent moeten inleveren, geldt dat ook
voor het management. Ooit een idee geweest van
Hans Nijland (FC Groningen). Daar heb ik nog niet
de handen voor op elkaar gezien in de hele voetballerij. Jacco Swart (NEC) adviseerde: iedereen moet
twintig procent inleveren. En ook de KNVB. Waar-

op ik zei: Jacco, dat zie je toch echt verkeerd. Wij zijn
namelijk het enige bedrijf dat zeer winstgevend is. Je
zult het toch met elkaar moeten doen. Maar je zult
elkaar wel in je waarde moeten laten. Laten we nou
ook even afwachten wat er uit die separate commissie
Vermeend komt.’
Everard: ‘Dat gaat meer over de lange termijn. Nu
praten we allemaal over oplossingen op korte termijn
en die gaan allemaal over de ruggen van de spelers.
Dat is niet te verkopen.’
Kesler: ‘Daar denk ik iets genuanceerder over. Je weet
dat ik altijd de spelers heb verdedigd. Maar waar ligt
het frictiepunt? Hoe lang kunnen we nog zo doorgaan?
De topclubs denken nog allemaal dat ze moeten
blijven betalen om daarmee de aansluiting met
Europa te vinden. Dat moet je eens proberen die
clubs uit te leggen. Ajax heeft een begroting van 60
tot 65 miljoen euro. Hoe bedoelt u aansluiting in
Europa? Dan moet je even het staatje pakken van
rijkste clubs in Europa. Hoe komen wij er nu bij dat
we die aansluiting met Europa willen houden. Dat
kan niet economisch gezien. Bayern München is al
blij en heeft als doelstelling een keer in de kwartfinale te komen. Bayern staat qua begroting derde
in Europa. Hoe kunnen wij nou met onze beperkte
begrotingen denken dat we überhaupt nog een keer
de Champions League kunnen winnen. Dat
is gewoon onzin.

•
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FIFPro World
kiezen drie
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XI: Nederlanders
posities

anders
Voor de vijfde keer stemden de
Nederlandse profs voor de FIFPro
World XI. De keuze van de spelers
uit de Eredivisie en Jupiler League
week licht af van de uiteindelijke
mondiale uitslag. De elf winnaars
van de FIFPro World XI werden voor
het eerst gepresenteerd op het FIFA
World Players Gala in Zürich.

D

e betrokkenheid van de gekozen spelers in de FIFPro World XI
was groot. Alle elf waren ze er die
avond in Zürich, ondanks de zware sneeuwstormen die hun vluchten ernstig vertraagd hadden. ‘Dat is uniek, een compliment voor de mondiale spelersvakbond FIFPro’,
sprak Franz Beckenbauer namens FIFA die avond
op het podium bij de prijsuitreiking. De Duitser kent
natuurlijk ook de gala’s waarbij slechts een deel van
de winnaars daadwerkelijk aanwezig is. Of de avonden waarbij de uitslag bepaald lijkt te zijn door de
spelers die toevallig aanwezig kunnen zijn.
Zoniet bij de FIFPro World XI. De spelers waarderen
het te worden gekozen door hun eigen collega’s. En
de spelers wereldwijd waarderen het dat ze de gelegenheid krijgen de besten uit hun midden te kiezen.
Het aantal stemmen in Nederland was dan ook weer
hoger dan het jaar daarvoor, en dat gold eigenlijk voor
bijna alle landen. Het leverde uiteindelijk de volgende
FIFPro World XI op:
Iker Casillas

Dani Alves

John Terry			

Nemanja Vidic		

Steven Gerrard		 Xavi		
Lionel Messi

Fernando Torres

Patrice Evra		

Andres Iniesta
Cristiano Ronaldo

Lionel Messi werd tevens verkozen tot World Player
of the Year 2009.

foto’s: Adrie Mouthaan.

december 2009

DE CONTRACTSPELER

31

Chauvinisme
lijkt geen rol
te spelen
In hoeverre kwam dit team overeen met de keuze
van de Nederlandse spelers? Danny Hesp, als voorzitter van de VVCS in Zürich aanwezig: ‘De keuze van
de profvoetballers in Nederland week op drie posities af van de uiteindelijke uitslag. In het doel kozen
de Nederlanders met een grote meerderheid, zoals
de laatste jaren steeds, voor Edwin van der Sar. Ook
de Engelse profs kozen voor Van der Sar. En zij zien
hem wekelijks spelen dus dat zegt wel wat. Maar in
de rest van de wereld heeft Van der Sar blijkbaar toch
niet het aanzien van bijvoorbeeld Casillas of Buffon,
die uiteindelijk nog boven Van der Sar eindigden.’
De verdediging week in Nederland op één positie af.
Over Dani Alves, John Terry en Nemanja Vidic was
er overeenstemming, maar Patrice Evra haalde het in
Nederland niet. Hesp: ‘Onze spelers gaven de voorkeur aan Barcelona-verdediger Gerard Piqué en ook
Maicon kreeg hier nog meer stemmen dan Evra.’
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De spitspositie was de derde positie waarop de Nederlanders afweken van de mondiale uitslag. Hesp: ‘Daar
kreeg Zlatan Ibrahimovic, die wij natuurlijk goed
kennen en nauwgezet zijn blijven volgen, de voorkeur boven Fernando Torres. Ik denk dat Zlatan succes in de Champions League nodig heeft om echt bij
iedereen op te vallen.’
Het was Hesp opgevallen dat er in Nederland heel
serieus gestemd wordt. Hesp: ‘Chauvinisme lijkt
geen rol te spelen. We blijven kritisch ook ten opzichte van onze landgenoten. Robin van Persie kreeg
behoorlijk wat stemmen, maar kwam toch ruim
tekort ten opzichte van andere spelers. Hetzelfde gold
voor Wesley Sneijder, die bij ons zelfs Clarence Seedorf nog voor moest laten gaan. Daarbij moet ik wel
zeggen dat de meeste Nederlandse spelers al gestemd
hadden toen Sneijder aan zijn sterke reeks bij Inter
begon.’
De samenwerking met FIFA vindt Hesp een goede stap: ‘De verkiezing werd altijd al het best gewaardeerd door de spelers. Maar nu hebben de winnaars
ook het podium gekregen dat hoort bij zo’n verkiezing. Hopelijk dat er volgend jaar voor het eerst een
Nederlander in de FIFPro World XI zit. Een succesvol
WK zou daarbij natuurlijk helpen!’

Aanvoerders
beoordelen

de velden

Ook het huidige seizoen geven alle aanvoerders van de clubs in het betaald
voetbal hun mening over de kwaliteit van de Nederlandse velden. Hoe is de
stand tot nu toe? Heeft de lange en barre winter ook zijn sporen
achtergelaten op de Nederlandse velden? Staan de winnaars van vorig jaar,
VVV-Venlo en PSV, weer in de top van het klassement? Hoe is de mening
van de spelers over de diverse kunstgrasvelden? Is er sprake van
gewenning?

D

e verkiezing van het door de aanvoerders uit het betaalde voetbal
gekozen beste veld van Nederland
heeft veel stof doen opwaaien. Een 8
pagina lang artikel met onder andere
groeilampenspecialist Nico van Vuuren in de VI over
de kwaliteit van de huidige (kunstgras)velden was het
gevolg. Ook PSV meldde trots op de eigen zender dat
zij tot winnaar was uitgeroepen. Clubs en trainers
reageerden op de uiteindelijke rankschikking. Trainers stelden zelfs intern vragen waarom hun veld niet
tot de top van Nederland behoorde. Reden genoeg
dus om dit seizoen wederom de aanvoerders te vragen om hun medewerking.

Wat opvalt is dat de top van het klassement wordt
gevormd door de traditionele topclubs met als koploper Feyenoord. De aanvoerders beoordelen in de
eredivisie Heracles op dit moment als het minste
veld. In de Jupiler League staat Den Bosch aan kop,
gevolgd door De Graafschap. De Graafschap maakt
een sterke opmars door als je kijkt naar de beoordelingen. Vorig jaar eindigde zij namelijk als laatste in
het veldenklassement in de eredivisie. AGOVV wordt,
op het moment van schrijven, als minste veld beoordeeld.
Na afloop van het seizoen maken wij wederom de
balans op en zullen de greenkeepers wederom hun
“moment of fame” beleven.

Na 26 speelronden is de tussenstand als volgt:
Eredivisie:

Jupiler league:

1.

Feyenoord

1.

Den Bosch

2.

PSV

2.

De Graafschap

3.

Ajax			

3.

RBC Roosendaal

4.

NAC

4.

Helmond Sport

5.

AZ

5.

Go Ahead Eagles

18.

Heracles

19.

AGOVV
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Een bericht van
de deelnemersraad
Uit de recent gehouden enquête blijkt dat veel

Cees Marbus

Melchior Schoenmakers

Frank Broers

CFK

Marcel Meeuwis

Theo Migchelsen

deelnemers van het CFK onbekend zijn met de
deelnemersraad. En dit terwijl wij jullie vertegen
woordigen. Graag maken wij dan ook van deze
mogelijkheid gebruik om jullie meer over de deel
nemersraad te weten te laten komen.
Wat doen Wij?

• Wijzigingen in statuten

Als deelnemersraad adviseren
wij het CFK-bestuur over alle
belangrijke besluiten. In de

woordigd als voetballers die

Melchior Schoenmakers

Zoals de recente instelling

hun professionele voetbal-

“Ik speelde vroeger onder

van een Raad van Toezicht

carrière hebben beëindigd.

andere bij FC Heerenveen,

De leden zijn afkomstig uit

FC Groningen en GA Eagles.

• De jaarrekening

praktijk betekent dit dat als

Hiermee kunnen wij een

zowel de Eredivisie als de

In 2008 heb ik mijn professio-

er een wijziging in het beleid

oordeel geven over het

Jupiler League.

nele voetbalcarrière beëin-

moet worden doorgevoerd,

gevoerde beleid

Graag stellen wij ons even

digd. Momenteel speel ik bij

de deelnemersraad het CFK-

Ieder jaar komen wij

voor:

hoofdklasser WHC. Ik ben

bestuur hierover adviseert.

minstens drie keer met het

Je kunt hierbij denken aan

CFK-bestuur bijeen om de

Cees Marbus (Voorzitter)

adviezen op het gebied van:

adviezen te bespreken.

“Ik ben oud-voetballer van

• Beleggingen

sinds juli 2008 verbonden aan
de deelnemersraad.”

Go Ahead Eagles en

Frank Broers

Moet er veel of weinig

Wie zijn Wij?

FC Volendam. Sinds 2005

“Ik speel momenteel in de

risico genomen worden?

De deelnemersraad bestaat

ben ik lid van de deelne-

hoofdklasse bij de Kozakken

uit zeven personen. In de

mersraad van het CFK. In

Boys. Als prof was ik actief bij

Zijn de geplande uitgaven

deelnemersraad zijn zowel

2008 ben ik gekozen tot

onder andere Sparta, NAC en

akkoord?

actieve voetballers vertegen-

voorzitter.”

VVV. Ik zit sinds februari

• De begroting

2003 in de deelnemersraad.”
Marcel Meeuwis
“Op dit moment speel ik
voor Borussia
Mönchengladbach. Tot vorig
seizoen was ik in dienst bij
Roda JC. Ik ben in juli 2008
lid geworden van de deelnemersraad.”
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Robbie Wielaert

Harald Berendsen

de voorzitter van de

gaan discussies meer om kleine verschillen in

deelnemersraad aan het Woord

zienswijze dan om grote tegenstrijdigheden.

Cees Marbus heeft zijn profcarrière bij Go

Dit kan naar mijn mening ook niet anders als

Ahead Eagles beëindigd in 2000. Momenteel

je samen hetzelfde doel nastreeft. Zeg het

is hij werkzaam als senior accountmanager

maar zo: wij bekijken het vanuit de kleedka-

bij Persoonality Payrolling. Cees is sinds 2005

mer en het CFK-bestuur vanuit de wet- en

lid van de deelnemersraad. In 2008 heeft hij

regelgeving. Samen willen we het beste

de rol als voorzitter op zich genomen.

resultaat voor de deelnemers.”

het gezelschap. Lange tijd

Wat zie je als de belangrijkste taak van

Maken de spelers voldoende gebruik van

was ik actief bij FC Emmen. Ik

de deelnemersraad?

jullie stem binnen het CFK?

heb echter ook gespeeld bij

“Ik vind het altijd belangrijk om eerst duide-

“Gelukkig zien wij alle zeven regelmatig de

bijvoorbeeld FC Groningen.

lijk te maken waarom het CFK ooit is opge-

nodige (oud-)spelers. Hierdoor blijven we

Tegenwoordig ben ik trainer

richt. Dit is namelijk om spelers na hun voet-

goed op de hoogte van de zaken die spelen

van de 3e klasser Muntendam.

balcarrière financieel op weg helpen naar

in het veld. Natuurlijk vraag je als je een oud-

Sinds 2008 ben ik lid van de

een maatschappelijke loopbaan. Het CFK

collega tegenkomt niet direct naar zijn

deelnemersraad.”

ondersteunt bijvoorbeeld de profvoetballer

mening op bijvoorbeeld het gebied van de

Theo Migchelsen
“Ik ben de enige keeper in

die na het beëindigen van zijn voetballoop-

beleggingskeuzes van het CFK. Wij willen

Robbie Wielaert

baan als schilder weer onderaan de ladder

graag zoveel mogelijk input krijgen van de

“Voordat ik bij Ajax in dienst

moet beginnen. De taak van de deelnemers-

deelnemers zodat we hiermee aan de slag

trad, speelde ik onder meer

raad is adviezen te geven op allerlei gebie-

kunnen. Daarom roep ik alle deelnemers van

bij NEC en FC Twente. Ik ben

den. Ik vind het belangrijk dat de spelers van

het CFK op om contact met ons op te nemen

sinds 2008 lid van de deelne-

nu en morgen, net als de spelers vroeger,

als er iets is waar jij je zorgen over maakt of

mersraad.”

niet onderaan maar halverwege de maat-

als er iets is waar je meer duidelijkheid over

schappelijke ladder kunnen beginnen. Dit is

wilt krijgen. Je kunt ons per mail bereiken

Harald Berendsen

altijd het uitgangspunt bij de adviezen die

via deelnemersraad@cfk.nl. Nogmaals de

“Ik ben al geruime tijd gestopt

wij als deelnemersraad geven!”

deelnemersraad is jullie adviesorgaan en niet
alleen van mij en de andere leden!”

als profvoetballer en speelde
tot 2005 bij De Graafschap. Ik

Hoe is de samenwerking met het CFK-bestuur?

heb al op jonge leeftijd geko-

“Ik heb in de vier jaar dat ik in de raad zit

Om je optimaal de gelegenheid te geven tot

zen voor een loopbaan in het

menig discussie met het CFK-bestuur

het leveren van input aan de deelnemers-

bedrijfsleven. Momenteel ben

gevoerd. Het CFK-bestuur is tot op heden

raad, ontvang je voortaan voorafgaand aan

ik werkzaam bij Aegon. Ik ben

met ieder advies zeer serieus omgegaan. Dit

elke vergadering een e-mail. Door te

nog wel actief bij een amateur-

is eigenlijk heel logisch want het CFK-bestuur

antwoorden kan je de onderwerpen op de

club te weten de 1e klasser

zit er namelijk ook niet voor zijn eigen eer en

agenda zetten die jij belangrijk vindt! Na de

“De Bataven”. Sinds 2008 ben

glorie. Net als de deelnemersraad zit het

vergadering ontvang je automatisch een

ik lid van de deelnemersraad.”

CFK-bestuur er voor de deelnemers. Vaak

terugkoppeling.
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VVCS Academy start
unieke online studieportal!
De VVCS Academy start op 1 mei met een compleet nieuwe studieportal.
Hierin worden diverse korte cursussen en opleidingen online aangeboden
aan voetballers via de virtuele klas. In navolging op de HBO en MBO
opleiding breidt de VVCS Academy haar online studieaanbod enorm uit.

Wil je als voetballer ondanks je drukke programma toch
studeren of een cursus volgen, dan is de VVCS Academy
dé plaats om te studeren.
Een greep uit het opleidingsaanbod:

•	IT cursussen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
het maken van een website, webdesigner en
toetsenbordvaardigheid
•	Taalcursussen: Engels, Spaans, Frans, Duits en
Nederlands
•	Basiskennis Boekhouden
•	Middle Management
•	Nima A (Marketing)
En vanaf september 2010 gaat ook Raymond
Verheijen online modules aanbieden.
Via de mail hebben inmiddels veel voetballers een

foto: De nieuwe VVCS portal
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unieke inlogcode ontvangen waarmee zij vrijblijvend kunnen rondkijken op de portal. Bij registratie ontvangen zij een korting tot 20% op de eerste
opleiding van hun keuze*
* Voor niet-leden van de VVCS is de korting 10%.
Deze actie geldt voor inschrijvingen tot 30 juni
2010.
Als voetballer word je exclusief lid van de VVCS
Academy en krijg je de gelegenheid om de door
de VVCS geselecteerde opleidingen tegen aantrekkelijke
tarieven te volgen.
Hierdoor
kun
je prima,
Resultaten
Team
VVCS
2009
naast je voetbalcarrière, bouwen aan een maatschappelijke
carrière.
Spelers die
een nieuwe club hebben
gevonden:
•	In de VVCS Academy ondersteunen verschillende
opleidingsfunctionaliteiten
je bij
deHaag
studie.
Barry Ditewig
ADO
Den
•	Je Erwin
krijgt Koen
een persoonlijke Telstar
werkplek waar je jouw
agenda
gekozen cursussen
vindt.
Robin en
Eindhoven
Faber
•	In Henk
de community
ruimte kun
je zien wie er online
Baum
AGOVV
is,René
chatten,
Bot discussiefora volgen,
AGOVV en communicerenPascal
via Hyves,
Twitter etc.
APEP Pitsilia
Heije Linkedin, Facebook,
Quido Lanzaat
Carl Zeiss Jena
Kortom een moderne online omgeving om niet
alleen zelf, maar samen met je collega voetballers
aan Uitslagen
je toekomst teTeam
werken,VVCS
waar ter2009
wereld je ook
bent.
Ado Den Haag - Team VVCS
0-4
Kijk VVV-Venlo
regelmatig -op
de VVCS Academy5site
Team
-1
www.vvcs.nl/academy
hetVVCS
nieuws3 - 1
Sparta Rotterdam -om
Team
te blijven
volgen.
Top Oss
- Team VVCS
1-2
FC Omniworld - Team VVCS
2-0

VVCS ACADEMY

Nieuwe MBO opleiding
aan de VVCS Academy gestart!
De 1e lichting studenten die de MBO opleiding
Commercieel Medewerker/Junior Accountmanager
gaat volgen aan de VVCS Academy beleefde op
7 april jl. de kick-off.
De VVCS Academy verzorgt deze opleiding samen
met het Da Vinci College te Dordrecht.
Deze opleiding bestaat uit een theorie gedeelte,
een maandelijkse praktijkdag en, voor zover de
studenten daarvoor kiezen, een stage gedeelte.
De eerste dag werd direct gecombineerd tot een
praktijkdag. Dit om de studenten zo snel als mogelijk te laten wennen aan met name de manier van
doceren.
Een van de belangrijkste voordelen van de VVCS
Academy is dat de studenten het theorie gedeelte
volgen via de virtuele klas en wel vanaf een plaats
waar het hen het beste uitkomt. Op dag één kregen
zij hiervan al een mooi voorbeeld. De in het buitenland spelende Nyron Wau was virtueel aanwezig en
kon dus live gewoon mee beslissen over allerhande
praktische zaken.
De eerste MBO klas bestaat uit een mooie mix
van jong en ervaren, alsook actief en net gestopt.
Om het MBO diploma te verkrijgen, zullen de
studenten ook 2 dagdelen per week stage moeten lopen. De studenten die hiervoor hebben gekozen, zijn de afgelopen weken druk op zoek geweest
naar een stageplaats. Zo gaat Guus Hupperts dit

waarschijnlijk doen bij zijn club Roda JC en doet
Nuelson Wau hetzelfde bij SC Cambuur. Stef Doedee wilde ook graag zijn stage doen bij zijn club
FC Dordrecht, maar dat lukt niet. Wel zegde zijn
club toe om voor hem een andere stageplaats te
vinden. Daniël Voigt gaat zijn stage doen bij het
bedrijf waar hij nu werkzaam is en hetzelfde geldt
voor Sieme Zijm. Ook Rick Hoogendorp kiest voor
een stage bij zijn werkgever ADO Den Haag, waar
hij reeds werkzaam is als commercieel medewerker. Rick heeft er bewust voor gekozen om juist via
deze opleiding ‘de kneepjes van het vak’ te leren.
De net geopereerde Alper Göbel zal later aan zijn
stage beginnen. Dat geldt ook voor Nyron Wau.
Hij begint naar verwachting deze zomer als hij
weer terug is in Nederland.

foto: vlnr
Arjan Ebbinge (VVCS),
Danny Hesp (VVCS),
Rick Hoogendorp,
Rob v/d Doorn
(opleidingsmanager),
Sieme Zijm,
Albert van Nijnatten
(docent), Daniel Voigt,
Stef Doedee,
Tosca Amersfoort
(docente),
Nuelson Wau.

De VVCS wenst allen heel veel succes.
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De gezondheid van
het betaalde voetbal
en de jeugdopleiding
Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is
advocaat te Amsterdam en publicist
www.devos.nl

M

ijn vriendinnetje Lidia woonde op
vijfhonderd meter afstand van het
Haarlem-stadion. We hebben het
er nog wel eens over. Als jongen
van zeventien had ik geen geld
om kaartjes te kopen als Haarlem tegen Ajax speelde
of tegen aartsrivaal Telstar.
Als we geluk hadden, mochten we na de rust van de
suppoost stiekem gratis naar binnen, omdat Lidia er
zo lief uitzag. Haarlem was een van de oudste voetbalclubs, met een geweldige jeugd.
Als ik met de C-junioren van THB (The Haarlem
Boys) tegen Haarlem speelde, op het hoofdveld(!),
verloren we altijd. Mijn vader wist nog dat Haarlem landskampioen was geworden onder aanvoering
van de legendarische Kick Smit. Begin jaren tachtig
heb ik Ruud Gullit bij Haarlem zien spelen. Stanley Menzo, John en Edward Metgod, Orlando Trustfull, zelfs Johan Derksen hebben er nog gespeeld.
Toch is Haarlem failliet. Het betaalde voetbal leeft,
maar is financieel ziek. BV Veendam bungelt aan
het wurgkoord van surseance van betaling, wat betekent dat een bewindvoerder (meestal een in faillissementen gespecialiseerde advocaat) met de directie de
club bestuurt.
Hij moet uitzoeken of de club kan overleven. Zo
niet, dan volgt faillissement. Voor de spelers is dit
een hoogst onzekere situatie, wachten op je salaris, en je weet niet of je het volgend seizoen nog een
club hebt.
Haarlem is een van die clubs die het jarenlang heeft
kunnen redden door het verkopen van zelf opgeleide jeugdspelers. Maar daarmee heeft Ajax ook jarenlang gaten in de begroting gedekt. Dat geldt voor
veel clubs. Die keken daarom met angst en beven uit
naar de uitspraak van het Europese Hof in de zaak
tussen de speler Olivier Bernard tegen Olympique
Lyonnais. De hoogste Europese rechter besliste kort
gezegd dat het vragen van een redelijke opleidings-
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vergoeding voor een speler niet in strijd is met het
Europees Verdrag waarbij de vrij verkeer van personen is gegarandeerd. Op die grond had die rechter
in de Bosman-zaak het vragen van een transfervergoeding aan het einde van het contract verboden.
Een opleidingsvergoeding vragen mag dus wel, maar
het Europees Hof accepteert niet de in Frankrijk
gevraagde vergoeding die niets te maken had met
een vergoeding voor de opleiding van Bernard.
Die had veel meer het karakter van een schadevergoeding die verder ging dan kosten die een club
redelijkerwijs maakt voor selectie en opleiding
van jonge spelers.
Een belangrijke uitspraak, niet onverwacht, gezien
het advies van de advocaat-generaal in de Bosmanzaak, maar er is nu wel duidelijkheid.
Voor clubs die veel in de jeugdopleiding investeren
en wat van die kosten kunnen terugverdienen, is dit
een belangrijke uitspraak.
Helaas blijft het gevaar bestaan dat rijke clubs jeugdspelers wegkapen, vaak door het voorspiegelen van
prachtige verhalen aan de speler en zijn vader.
Over de in het buitenland mislukte jeugdspelers die
in de anonimiteit verdwijnen en die veel beter bij
hun eigen club hadden kunnen blijven, wordt niets
verteld. Voetbalvaders zijn meestal niet deskundig
en nooit objectief. Het zou verboden moeten worden
dat zij de beslissing nemen.
De dertienjarige Laura Dekker is ook door de rechter
tegengehouden toen zij, gesteund door haar vader,
dacht in haar eentje de wereld over te kunnen
zeilen. Voetbalvaders kunnen een bedreiging
vormen voor de toekomst van hun zoon, net als
foute makelaars die alleen maar aan hun eigen
commissie denken, in plaats van aan de ontwikkeling van de speler die vaak nog niet rijp is voor wat
zij de grote stap noemen.

•

Jouw prestatie, onze zorg.
Dat is het idee.
Sport is je leven. Daar doe je alles voor. Grote druk om te presteren, vaak onderweg, nauwelijks privacy. En weinig
aandacht voor financiële zaken. Gelukkig kun je die met een gerust hart overlaten aan jouw financiële topcoach van
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. Dat is de gedachte, dat is het idee.
Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk: 040 – 293 65 96 / 06 – 129 764 26.

Beter presteren met de
financiën goed geregeld.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk op topsportdesk.nl
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Vermogen
om te scoren
begint met ambitie
Typisch Punt & Van de Weerdt.
Belastingadviseurs met ambitie.
Specialisten met maar één doel voor ogen.
Jou laten scoren! Hoe? Met helder advies.
Tevens verzorgen wij de aangifte
inkomstenbelasting.
Interesse? Bel, fax of e-mail ons dan.
Tien tegen één dat we de uitdaging
aangaan.

Parkstraat 20
Postbus 79
40 DE CONTRACTSPELER
2009
2501 CB december
Den Haag

T +31 (0)70 3 025 825
F +31 (0)70 3 025 820

info@defiscalisten.nl
www.defiscalisten.nl

