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DE LEVENSLOOP VAN EEN PROFESSIONAL
VEREIST EEN ANDERE TOEKOMSTVISIE
FINANCIËLE DIENSTVERLENING OP HET HOOGSTE NIVEAU
Met toewijding en professionaliteit hebt u zich naar de top gewerkt en
duizenden toeschouwers genieten van uw vaardigheden op het veld
of op het podium. U staat vaak onder enorme druk om te presteren. En
daarom laat u uw belangen behartigen door een team dat u vertrouwt.
Wij willen graag een aanvulling op dit team zijn. Daarom bieden wij u
een dienstverlening op maat voor financiële vraagstukken die spelen
tijdens en na uw carrière als ook in uw priveleven. Wij concentreren
ons op maatwerk en verdiepen ons serieus in wat u beweegt.

GA NAAR ABNAMRO.NL /SED

Daardoor kunnen wij u professioneel begeleiden bij het managen
van uw vermogen. Wij luisteren, begrijpen, doen en helpen u bij het
definiëren van uw behoeften en doelen. Met u stellen wij een plan op
om uw financiële doelstellingen te verwezenlijken. En passen dit aan
indien veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden of op de
financiële markten daarom vragen. Neem dus nu contact met ons op
voor een vrijblijvend gesprek en bezoek onze site. Wij komen graag
met u in contact. Bel met : +31(0)20-6281047.
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Betaald voetbal in ban
van financiële crisis

H

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.

et afgelopen jaar stond in het
teken van de financiële crisis in
het betaalde voetbal. Waar het
Nederlands voetbal heden ten dage
eigenlijk (sportief gezien) zou
moeten floreren door de fantastische prestatie van het Nederlands elftal in ZuidAfrika, heerst er in ons land een negatieve en bijna
paniekerige sfeer onder de clubs. Een overigens
best terechte sfeer waarvan de oorzaken en mogelijke oplossingen het afgelopen jaar veelvuldig zijn
besproken door afgevaardigden van de clubs en
spelers. Uitkomst van deze ‘boeiende’ gesprekken,
waarin af en toe verbazingwekkende voorstellen
werden gedaan door de clubs, was dat de CAO maar
eens onder de loep moest worden genomen. Dat
resulteerde in een nieuwe CAO met een looptijd van
4 jaar. Het algemene beeld dat de crisis vooral wordt
veroorzaakt door spelers die te hoge salarissen
opstrijken is terecht gedraaid naar vooral jarenlang
mismanagement en het opportunistisch besturen
van clubs. Het is nog altijd zo dat zowel club als
speler met hun volle verstand handtekeningen
zetten onder een verbintenis en aldus weten welke
verplichtingen zij aangaan. Dat aan spelerskant
inmiddels behoorlijk wordt ingeleverd blijkt wel uit
de vaak verlaagde aanbiedingen en de bij vele clubs
behoorlijk versoberde premieregelingen. Ook wordt
er door clubs bezuinigd op secundaire arbeidsvoorwaarden. Gevolg van de crisis is dat het totale aantal
contractspelers behoorlijk is gedaald. Mede door het
verlies aan arbeidsplaatsen bij HFC Haarlem (faillissement) en FC Oss (degradatie naar de Topklasse)
ligt het aantal contractspelers nu onder de 900.
Dit waren er een paar jaar geleden nog 1250. Wij
hopen dat aan de zijde van de clubs realiteitszin
en verstandig bestuur in het vervolg de boventoon
gaan voeren. Hierbij zal men in elk geval gesteund
worden door de te formaliseren aanbevelingen van
de commissie Vermeend. Om deze column nog een
positieve wending te kunnen geven, zal ik hierna
een aantal positieve ontwikkelingen binnen de
VVCS de revue laten passeren.
Een Academy om trots op te zijn
De VVCS Academy heeft weer een grote stap voorwaarts weten te zetten door de nieuw ontwikkelde
MBO opleiding Commercieel Medewerker, welke
uiteraard via de virtuele klas gevolgd kan worden.
Inmiddels volgen twaalf profvoetballers tot volle
tevredenheid deze opleiding. Zij zijn straks perfect

inzetbaar in een commerciële functie binnen het
betaald voetbal. Ook werd medio augustus de hypermoderne studieportal van de Academy gelanceerd.
Via deze portal kunnen diverse talen-, computer-,
management- en marketingcursussen gevolgd
worden. Ook voor deze opleidingen bestaat al veel
interesse. Veel spelers realiseren zich dat zij verder
moeten kijken dan hun professionele voetbalcarrière. Zij bereiden zich met deze opleidingen voor
op een tweede carrière na het voetbal. Wij zijn er
trots op dat er nu al meer dan vijftig (ex-)profvoetballers een opleiding volgen aan onze Academy. Dat
is namelijk zo’n 6% van het huidige bestand van
betaald voetballers.

Column van
Danny Hesp

Halverwege het jaar behaalde de VVCS een groot
juridisch succes door het geschil tussen vijf spelers
van het failliete HFC Haarlem en de KNVB succesvol af te ronden. Nadat deze spelers in eerste
instantie een overgang naar een amateurvereniging
werd geweigerd, oordeelde de rechter dat dit besluit
geen stand kon houden en hen alsnog de gewenste overschrijvingen verleend dienden te worden.
Voor de gedegradeerde spelers van FC Oss werd
in samenspraak met diezelfde KNVB een keiharde
contractgarantie gerealiseerd. Voor hen had de
sportieve degradatie naar de topklasse in elk geval
geen negatieve financiële gevolgen.
Mede door de crisis heeft de VVCS nog meer dan
andere jaren spelersgroepen moeten bijstaan tijdens
hun premieonderhandelingen met de club. Waar de
spelersgroep vaak na lang onderhandelen strandt,
weet de VVCS bijna altijd een opening te creëren
waardoor na er voor beide parijen alsnog een acceptabele regeling tot stand komt.
Afscheid Henk Kesler
Natuurlijk leverde de VVCS achter de schermen
nog veel meer strijd om de positie van de spelers
in deze barre periode te waarborgen. Teveel om in
deze column op te sommen. Gesprekspartner in
deze was met enige regelmaat oud KNVB Directeur
Henk Kesler. Ik wil hem namens onze organisatie
bedanken voor 14 jaar van plezierige samenwerking
en hem alle succes wensen in de toekomst.
Het eerste overleg met zijn opvolger Bert van Oostveen heb ik als zeer positief ervaren. Dit geeft wat
mij betreft hoop op een betere toekomst.
Ik wens een ieder een vrolijke kerst en alvast een
succesvol 2011. 

december 2010

DE CONTRACTSPELER

5

Confrontaties
Match-fixing: UEFA
maatregelen juist
carrièrebedreigend voor
spelers
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mr Louis
Everard

“In twee jaar heb ik gigantisch
veel meegemaakt”
DOOR LEX MULLER

allemaal zo hard gegaan.” Ook al, omdat hij die
bewogen, succesrijke en goudgerande periode
mocht afsluiten met alweer een absoluut hoogtepunt: een invalbeurt bij Oranje tegen Turkije.
Bij het scheiden van de eerste helft in de Amsterdam Arena klapte Joris Mathijsen ongelukkig door
zijn enkel. Op de bank ontving Peter Wisgerhof
onmiddellijk een seintje dat hij moest warmlopen.
“Van Marwijk wenste me succes en zei dat ik het
zelfde spelletje moest spelen als bij Twente. Ik was
niet echt zenuwachtig. Het ging vrij gemakkelijk.
We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld”, zo
vatte de nieuwkomer bij het Nederlands elftal de
eerste test op dit niveau samen.
Na afloop kreeg hij traditioneel het gewilde ‘haasje’
als aandenken aan zijn eerste interland. “Een mooie
beloning, een mooie ervaring en ook een mooie
afsluiting van een mooi jaar. Soms weet ik niet wat
me overkomt en knijp ik me in de arm”, verraadt hij
zijn nuchtere instelling.

Peter Wisgerhof
FOTO: ERIC VERHOEVEN

P

eter Wisgerhof (31) slaat 2010 in zijn
herinnering op als het mooiste jaar
tot nog toe in zijn carrière. De
aanvoerder van FC Twente knuffelde
de schaal van het landskampioenschap, kuste ook de Johan Cruijffschaal en debuteerde als verdediger in de Champions League en zelfs in het Nederlands elftal. “Ik wil
graag de beker nog winnen”, koestert hij als één van
de weinig nog onvervulde wensen.
Zomer 2009 betrad Peter Wisgerhof met FC
Twente de grasmat van de Kuip, om de finale uit te
vechten met Heerenveen. Die 17de mei bleek niet
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goed gezind voor hem en de herboren club uit
Enschede. “Ik kreeg na twintig minuten een knietje
van Sibon en moest geblesseerd van het veld. Ik ben
nooit geblesseerd. Het jaar daarop hebben we het
meer dan goed gemaakt.” Het was overigens
Heerenveen dat de beker na de serie strafschoppen
meetroonde in de ereronde.
In de winterstop van dat seizoen (2008-2009)
arriveerde Peter Wisgerhof bij FC Twente, dat zich
meer en meer profileerde als een serieus te nemen
topper. Hij diende als aanvulling voor de defensie,
na het vertrek van Robbie Wielaert naar Ajax. “In
twee jaar heb ik gigantisch veel meegemaakt. Het is

Geboren in Wageningen (19-11-1979) bewandelde
Peter Wisgerhof in een heel geleidelijk en gestaag
tempo zijn loopbaan als profvoetballer naar de top
in eigen land. Amper vijf jaar klopte hij als F-je aan
bij ONA ’53 (Ontspanning Na Arbeid), toen nog
gevestigd in de wijk De Nude. Met zijn vriendjes
kon hij uren achter een bal aan hollen. Van voetbal
kreeg hij nooit genoeg. Tot zijn dertiende beleefde
hij puur vrijblijvend de gemoedelijke opleiding bij
de amateurclub uit Wageningen. “Ik trainde al zo’n
twee jaar mee bij Vitesse. Dat was één keer in de
week.”
In Arnhem was zijn talent al lang ontdekt en
aanbevolen. Bijna vanzelfsprekend werd streekgenoot Peter Wisgerhof toegelaten tot de jeugdopleiding van Vitesse, dat de rasverdediger in de
dop opnam in de B-jeugd. “Bij de amateurs speelde
ik nog wel in de aanval of op het middenveld, maar
bij Vitesse was ik al verdediger.” De scholing verliep
in alle rust: twee jaar in de B-afdeling, twee jaar ook
in de A-jeugd. Daarna promoveerde hij logischerwijs naar het tweede elftal van Vitesse. “Ik mocht af
en toe met het eerste meetrainen. Ik heb ook wel op

de bank gezeten.”
Het seizoen daarop (1999-2000) inviteerde de
toenmalige trainer Herbert Neumann de nog
onbekende centrale verdediger voor de voorbereiding van de A-selectie op de competitie. Op 14
augustus versterkte hij als debutant meteen het
eerste voor de uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Het stormde weer eens herhaaldelijk in de
Gelredome en Vitesse verbruikte in dat seizoen
liefst drie trainers: Neumann, Edward Sturing en
Ronald Koeman. In al die hectiek turfde Peter
Wisgerhof vijftien wedstrijden als opstart van een
boeiende carrière. “Door de slechte prestaties raakte
ik uit de basis. Er was meer behoefte aan ervaren
spelers en dat ging ten koste van de jeugdspelers.”
Ronald Koeman bleef aan als trainer en stemde in
met het verhuren van Peter Wisgerhof aan NEC. De
afstand naar zijn woonplaats Wageningen onderging daarmee nauwelijks enige verandering. In
Nijmegen zou hij het lang uithouden: niet minder
dan 8,5 jaar. Als even vaste als betrouwbare kracht
scoorde hij elk seizoen weer een goed gemiddelde.
NEC zette al na een seizoen het huurcontract om in
een definitieve aankoop. Het langst bouwde hij een
(hechte) band op met Johan Neeskens, zijn trainer

Bijna nooit thuis
Het drukke programma van FC Twente dwingt
Peter Wisgerhof regelmatig in een hotel te overnachten in
Enschede. Zeker na uitwedstrijden kan het erg laat worden.
“Ik slaap één tot twee keer per week in een hotel. Ik ben
bijna nooit thuis.”
Peter Wisgerhof, vader van twee jonge zoontjes, rijdt ’s morgens erg vroeg naar Hengelo, voor de dagelijkse training van
FC Twente. “Ik ga al tussen kwart over zeven en half acht
weg. Het is een uurtje rijden van mijn huis in Wageningen.”
De club uit Enschede houdt in deze maanden een ritme aan
van drie wedstrijden en vier trainingen in de week. Af en toe
afgewisseld met een vrije dag.
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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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“Ik hoef niet per se
naar het buitenland.
Het bevalt me uitstekend
bij Twente.”

van 2000 tot 2005. Onder zijn bewind herleefde
zelfs Europees voetbal in de Goffert. Tot zijn
overgang naar FC Twente werkte hij nog samen met
Cees Lok, Ron de Groot en Mario Been.
Met NEC had Peter Wisgerhof inmiddels de
reputatie afgedwongen van een even solide als
pientere leider van de defensie. Hij miste zelden
een wedstrijd en imponeerde bijna steevast als
uitgekookte stopper. “Er was even sprake van dat
Willem II interesse had. Later kwam Groningen, dat
was een half jaar voor Twente. Ik heb dat niet
gedaan. Ik had net een huis gekocht in Wageningen
en mijn vrouw was hoogzwanger. Het was eigenlijk
net het verkeerde moment. En ik had niet het gevoel
dat ik de goede stap zou maken.”
FC Twente straalde die tinteling wel direct uit. De
plezierige kennismaking in Enschede , zowel met

Sinds 1988 sponsor van Oranje.

Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

de gedreven voorzitter Joop Musterman als trainer
Steve McClaren, bevestigde de juiste keuze, zo
ervoer hij samen met zijn zaakwaarnemer Edwin
Olde Riekerink van Soccer Vision. Uiterst tevreden
ondertekende hij een contract van 3,5 jaar, tot
midden 2012. Het eerste volledige seizoen voerde
Peter Wisgerhof en zijn collega’s naar de hoogste
eer. De beslissende zege tegen NAC in Breda
brandde zich als het ware voor eeuwig in zijn geheugen. Het feest van de ontlading duurde dagen.
Als kampioen van Nederland betreurde FC Twente
niet alleen het al aangekondigde vertrek van
aanvoerder Blaise Nkufo maar voor alles het
onverwachte opstappen van de geliefde en
gerespecteerde Steve McClaren. Opvolger Michel
Preud’homme spijkerde weer zo zijn eigen regels
en ideeën op het prikbord. “In het begin moesten
we even wennen aan wat andere dingen, zoals
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slapen tussen de trainingen. Nu trainen we al lang
weer één keer per dag en dan hoeft dat niet. Ik vind
hem tactisch goed en hij is echt een workaholic.” De
Belg reikte hem de vacante band van aanvoerder aan
en vernieuwde de tactiek vooral voor het middenveld. In de achterhoede kreeg hij als nieuwtjes te
maken met rechtsachter Roberto Rosales en
doelman Nikolay Mihaylov.
“Onze doelstelling voor dit seizoen is gelijk aan die
van vorig seizoen: bij de eerste vijf eindigen en
Europees voetbal zeker stellen.” Maar na een wat
stroeve start heeft FC Twente zich opnieuw
onverschrokken en onverstoorbaar aangediend als
één van de kandidaten voor de landstitel. De
regerende vlaggendrager overtuigde al de nodige
keren met het beste combinatiespel van de eredivisie. “Wij willen weer mee gaan doen om het
kampioenschap. PSV en Ajax zijn daarin onze
concurrenten. Groningen, Roda, AZ en Utrecht
doen het heel goed, maar met ons drieën moeten we
het kampioenschap uitvechten.”
Het vloeiende voetbal van FC Twente kietelde ook
bondscoach Bert van Marwijk, die eerst Wout
Brama en Sander Boschker en later ook Theo
Janssen en Peter Wisgerhof voor het Nederlands
elftal uitnodigde. Als getuigschrift kon de stijlvolle
verdediger uit Wageningen zijn prestaties in Jong
Oranje aantonen. In dit voorportaal van het
Nederlands elftal vertoefde hij al in 2000, toen de
ploeg op één doelpunt het EK in Slowakije misliep.
Hij kwam nog tot dertien interlands, continu in de
basis. “Het was de lichting met onder meer Bouma,
Van Bommel en Mathijsen. Ik speelde in het
centrum van de verdediging samen met Mathijsen.”
Mede dankzij het kampioenschap van FC Twente en
de schaarste in het aanbod van geroutineerde

verdedigers mocht Peter Wisgerhof een maand voor
zijn 31ste verjaardag Oranje completeren voor de
duels met Moldavië en Zweden. Beide malen
fungeerde hij in de selectie als mogelijke stand-in
voor John Heitinga en/of Joris Mathijsen. Hij
hoefde (nog) niet van de bank op te staan. Hij achtte
zich niettemin al bevoorrecht als lid van de nationale selectie. “Qua training liggen het niveau en de
snelheid beslist hoger dan bij je club. Spelers als
Sneijder en Van der Vaart zijn van aparte klasse. Ik
heb die dagen lekker getraind. Het was een leuke en
relaxte groep.”
Peter Wisgerhof paste ook voor het vriendschappelijke slot van 2010 tegen Turkije in de heldere en
klare visie van Bert van Marwijk. De vertegenwoordiger van FC Twente kreeg met teamgenoot Theo
Janssen de kans in de tweede helft mee te helpen
aan de laatste overwinning van dit historisch bijna
niet te overtreffen jaar. “Ik ben nu 31 en hoop nog
een tijdje te kunnen doorgaan. Ik hoef niet per se
naar het buitenland. Het bevalt me uitstekend bij
Twente.” Hij heeft nog niet nagedacht over de
periode na het actieve voetbal. Daarvoor lijkt het
hem ook nog iets te vroeg. “Ik heb niet het gevoel
dat ik later trainer zal worden. Maar het voetbal zal,
denk ik, nooit helemaal weg zijn.”
Zijn ouders drijven een goed lopende zaak in
horeca-verhuur, opgezet in Wageningen. “Je kunt
van alles huren om een feest compleet te maken.
Van tafels, stoelen en servies tot bedenk het maar.
Ik wil de zaak straks zeker overnemen.” Maar het
zou ook zonde zijn, als Peter Wisgerhof zich met al
zijn vergaarde kennis van het topvoetbal en zijn
vlotte omgang met contacten helemaal zou afkeren
van ’s werelds meest populaire sport. 
FOTO: ERIC VERHOEVEN

MET EEN GOEDE COACH STA
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR
Iedereen heeft weleens een steuntje in de rug nodig. Of je nou wilt leren voetballen of met
geld moet leren omgaan. Bij het eerste kunnen we niet helpen. Maar in het tweede geval
staat de bank natuurlijk wel klaar. Met een prima rekening voor jonge klantjes én ouders.

MEER WETEN? GA NAAR ABNAMRO.NL
OF BEL 0900-0024 (EUR 0,10 PER MIN)
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Echtscheiding,
de 2e helft
Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker,
als belastingadviseur
verbonden aan Punt
& Van de Weerdt
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(070-3.025.825)

I

n mijn vorige column sprak ik al over
echtscheiding, een beladen onderwerp.
Ik zal er in deze column wat dieper op
ingaan. Emoties spelen een grote rol bij
echtscheiding en dat is nu exact waarom
het een gevoelig onderwerp is. Daar waar
de emotie overheerst, is het lastig de ratio te laten
prevaleren. Overheerst de emotie, dan lukt het
vaak niet om tot een goede financiële afwikkeling
voor beide partijen te komen. Met de ratio kun je
verstandig zaken doen, met de emotie nu eenmaal
niet. Scheiden brengt vaak een onzekere periode
met zich mee. Wie gaat het huis uit, wat gebeurt er
voorlopig met de kinderen? Als de emotie gezakt
is en de ratio toeneemt, komen de vragen. Moet er
alimentatie betaald worden, wie moet alimentatie
voldoen, financiële ondersteuning van de kinderen,
pensioen, de hypotheekrenteaftrek, wie krijgt welk
vermogensbestanddeel. Aan deze laatste begrippen kleeft een fiscaal etiket. Laten we er eens eentje
uitpakken.
Alimentatie. Een beladen term die vaak bij een
scheiding als eerste opkomt: ‘wat moet ik aan
alimentatie betalen?’. Op zich is die vraag wel voorstelbaar. Hij die moet betalen, vindt ‘uiteraard’ dat
het bedrag ‘veel te veel’ is, en dat zijn (toekomstige)
ex best met wat minder door het leven kan.
Zij die het ontvangt, zal roepen dat het bedrag ‘veel
te laag’ is. Een woest speelveld lijkt dan al bij voorbaat gegeven.
Het is van belang te weten dat het civiele recht een
grote rol speelt. Bij trouwen (of een geregistreerd
partnerschap) ontstaat een zorgplicht die in beginsel
niet zal eindigen bij een scheiding. Na scheiding
kan er dan ook een verplichting tot alimentatie
ontstaan. Het is goed te weten dat bij ongehuwd
samenwonenden er geen alimentatieplicht kan
ontstaan. Zij hebben geen juridische band met
elkaar, die heb je slechts als je getrouwd bent .
Waar het om gaat is dat er moet worden
vastgesteld of er vanuit het familierecht een wettelijke onderhoudsverplichting is na ontbinding
van het huwelijk. Er wordt in de civiele praktijk
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gewerkt met de belangrijke begrippen ‘behoefte’
en ‘draagkracht’. Een belangrijke toets daarbij is
de vaststelling dat een echtgenoot ‘behoeftig’ moet
zijn om alimentatie te kunnen ontvangen. Maar een
‘behoefte’ zegt nog niets over de hoogte. Er zal ook
gekeken moeten worden naar de draagkracht van
diegene die zal moeten betalen. Om de behoefte
en draagkracht goed in beeld te brengen, maakt de
echtscheidingspraktijk gebruik van de zogenaamde
Tremanormen, die als richtlijn fungeren maar
waarbij wel rekening wordt gehouden met tal van
factoren die uiteindelijk van invloed kunnen zijn op
de hoogte van de te betalen alimentatie.
Als de rechter uiteindelijk de alimentatieplicht
heeft vastgesteld, dan is de fiscale behandeling
van belang. Overigens, een goede adviseur heeft
al in een eerder stadium bij de fiscale aspecten stil
gestaan. De fiscale behandeling van alimentatie is
redelijk overzichtelijk. Betalingen aan de ex-partner
vanuit de alimentatieplicht zullen fiscaal aftrekbaar
zijn en bij de ontvanger belast. Ook als de rechter een langere betaaltermijn vaststelt. Zelfs bij
vrijwillige doorbetaling kunnen de betalingen nog
fiscaal aftrekbaar zijn mits er maar van een zekere
periodiciteit sprake is. Voor kinderalimentatie geldt
fiscaal een iets andere regeling.
Bij samenwoners ontstaat (helaas) een andere
fiscale behandeling. Vanuit het familierecht ontstaat
voor hen geen verplichting tot het betalen van
alimentatie. Onder omstandigheden kan dat in een
enkel geval toch nog wat anders liggen. Er moet
een dringende, morele, afdwingbare verplichting
aanwezig zijn wil de betaling aftrekbaar zijn.
Bij een volgende column zal ik nog op een
aantal valkuilen ingaan. Al met al is echtscheiding
een lastige materie die zich niet makkelijk in een
column laat samenvatten. Goed advies, zeker bij
hoge inkomens of groot vermogen moet wat mij
betreft altijd worden ingewonnen.
Ook bij echtscheiding kan met fiscaal maatwerk
gescoord worden. 

Davy Pröpper
De twijfel voorbij

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Davy Pröpper staat
aan het begin van een
veelbelovende loopbaan
Davy Pröpper kan terugkijken op een
mooi jaar. In 2010 speelde hij zich in
het eerste elftal van Vitesse. De aanvallende middenvelder is de twijfel
voorbij en lijkt aan het begin te staan
van een veelbe-lovende loopbaan.

D

e wat flegmatiek ogende balkunstenaar Davy Pröpper is voor het grote
publiek misschien wel een van de
grote verrassingen van dit seizoen.
Voor de echte kenners is zijn entree
op het hoogste niveau niet meer dan
logisch. Je wordt natuurlijk niet zomaar al op je
zestiende gekroond tot beste speler in de eredivisie
voor B-junioren.
In het spoor van kanjers als Theo Janssen, Nicky
Hofs en Nicky Kuiper heeft Vitesse opnieuw een
echt Arnhems talent afgeleverd. Een bewijs dat
investeren in eigen jeugd loont. Pröpper vindt

december 2010

DE CONTRACTSPELER

15

Het zijn teksten die je niet vaak hoort in het voetbal.
De broertjes De Boer hadden dat vroeger ook. Altijd
kritisch, altijd zoekend naar wat beter kan. 0-5 bij
Feyenoord winnen en dan mopperen over een
terugspeelbal op het verkeerde been van de keeper.
Het is het keurmerk van de topper.
Maar de jonge Arnhemmer is natuurlijk nog slechts
een topper in de dop. Journalisten van de regionale
kranten beschrijven hem als bleu en nonchalant.
Woorden waar hij mee om moet leren gaan. Want
Pröpper stond lange tijd in de opleiding bekend als
de jongen die niet in zichzelf geloofde. Zelfs de
blinde Stevie Wonder zou kunnen zien dat de
schuwe jongen met kop en schouders boven zijn
leeftijdgenoten uitstak. Maar achter iedere voetballer
schuilt ook een mens.

beperkende overtuigingen: “Dat was iemand die ze
kende van haar werk. Die mevrouw was een eigen
bedrijfje begonnen als coach. Ik ben zó blij dat ik
die stap heb gezet. We deden allerlei spelletjes
waardoor je dingen gaat zeggen waar je eerst niet
over sprak, waar je je eigenlijk nauwelijks bewust
van was.” Langzaam maar zeker ontpopte de
introvert zich met dank aan de coach.
Een branietype als Theo Janssen zal hij nooit
worden. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Zijn
omgeving zag zijn houding echter veranderen.

Dat is wel nodig ook. Want de club uit Arnhem is
weer eens volledig op hol. Eerst verkocht voorzitter
Schouten de club aan een rijke Georgiër. Bij de
overname gilde Schouten dat Vitesse in 2013
kampioen van Nederland zou worden. De blinde
ambities van de Arnhemse club hebben ook
schaduwkanten. Clubicoon Theo Bos werd al bij de
vuilnis gezet. Maar ook binnen de selectie vielen
zware klappen.
Pröpper knikt: “We waren net met een ploeg aan het
nieuwe seizoen begonnen. Daar zaten veel jonge

En de mens in de jonge voetballer vond zichzelf tot
voor kort maar niets: “Mensen om me heen konden
nog zo vaak zeggen dat ik goed kon voetballen. Ik
geloofde ze gewoon niet. Mijn zelfvertrouwen was
zo laag, of laag… ik had het niet eens. Ik haalde
mezelf steeds naar beneden.” De woorden doen ons
automatisch denken aan zijn zelfkritiek na de
wedstrijd in Heerenveen. Daar had heel Nederland
het over zijn doelpunt. Maar Pröpper zelf dus over
zijn fouten.
DAVY PRÖPPER IN DUEL MET STIJN SCHAARS VAN AZ

zichzelf ‘bescheiden’, maar is natuurlijk ontzettend
trots op zijn eerste ronde die hij deze maanden
langs de grote Nederlandse stadions maakt. En
terecht, zo liet hij inmiddels al zijn sporen achter in
het Abe Lenstra Stadion van Heerenveen en in de
Amsterdamse Arena. Alsof het de normaalste zaak
van de wereld was, scoorde hij in beide wedstrijden.
Vooral de treffer in september tegen Heerenveen
was bijzonder. Vitesse had al een paar wedstrijden
niet gewonnen en trainer Theo Bos en zijn spelers
lagen behoorlijk onder vuur. Het werd tijd dat er
eens iemand op ging staan. Iedereen vocht voor wat
hij waard was. Lang bleef het dan ook 0-0. Totdat
Pröpper via een magistrale actie wegdraaide en
overtuigend uithaalde. 1-0 en heel Arnhem veerde
op aan de radio’s. Spelers vielen over hem heen en
het Friese publiek zweeg. De stand bleef lang op de
borden staan, maar in de allerlaatste minuut wisten
de Friezen alsnog te winnen.
Het tekent de zelfkritische Pröpper dat hij na de
wedstrijd in de catacomben zelf de nadruk legde op
een fout die bijna niemand had gezien. Het
balverlies dat tot de gelijkmaker leidde, kwam
volgens een hoofdschuddende Pröpper op zijn
conto: “Ik speelde die bal te hard in, waardoor de
volgende hem dan moeilijk kan controleren. Dan
kijkt iedereen naar degene die balverlies leidt. Maar
het begint eerder. Bij mij dus.”
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Misschien is het in deze tijden waar veel spelers wel
erg tevreden over zichzelf zijn, wel een voordeel om
zo kritisch naar jezelf te zijn. Om iedere keer de lat
weer wat hoger te leggen. Maar bij Pröpper kan het
doorslaan. Te weinig zelfvertrouwen is natuurlijk
ook niet goed.
Binnen de lijnen kon hij het negatieve zelfbeeld
meestal wel van zich afzetten: “Gelukkig kon ik me
goed afsluiten als ik op het veld stond. Dan was ik
met voetbal bezig en telt gewoon wat je kunt met je
voeten en niet met je mond. Maar soms was het ook
helemaal weg, dan ging er echt een hele serie
wedstrijden langs me heen. Was ik gewoon niet
tevreden. Dacht ik alleen maar aan die ene pass die
niet was aangekomen. Maar voetballend bleef ik op
de been.”
Anno 2010 speelt hij voor tienduizenden toeschouwers, kijken er op zondagavond miljoenen mensen
naar hem op tv. Het is de vraag of Pröpper dat had
aangekund met zijn oude instelling. “Ik was de
eerste wedstrijden natuurlijk ontzettend zenuwachtig. Maar ik heb gelukkig geleerd waar mijn
problemen lagen.” Uiteindelijk was het een coach
die hem hielp. Niet via de club, maar via zijn
moeder
Ma kon het getob van haar zoon niet meer aanzien
en bracht hem in contact met een communicatiecoach. Een duur woord voor iemand die je helpt met

“Ik voelde me
met de week
zelfverzekerder
worden.”
DAVY PRÖPPER EN ZIJN BEGELEIDER LOUIS LAROS

Pröpper kreeg inzichten die hij alleen niet had
gevonden. Het probleem zat hem niet in zijn
kwaliteiten als voetballer. Het was de overtuiging
dat hij als mens weinig voorstelde: “Dat was wel een
belangrijke ontdekking. Ik voelde me met de week
zelfverzekerder worden.”
Pröpper kreeg zoveel energie dat hij zich licht
overmoedig inschreef voor de studie Commerciële
Economie, of dat nog niet genoeg was wilde hij ook
nog beginnen aan Fysiotherapie. Alsof hij 48 uur
per dag had. Maar de doorbraak bij Vitesse vergt alle
energie dus onderbrak hij de studies om zijn
aandacht op Vitesse te kunnen richten.

FOTO: ERIC VERHOEVEN

jongens bij. Ons was beloofd dat we het vertrouwen
zouden krijgen. En dan komen er ineens allemaal
nieuwe spelers. Daar denk je wel veel over na. Het
was een heel onzekere tijd voor iedereen.”
“Allerlei namen kwamen voorbij van topspelers die
naar Arnhem zouden komen”, vervolgt de multifunctionele middenvelder zijn verhaal. “Dat zorgde
in de groep wel voor onzekerheid, maar dat is
logisch. De hiërarchie was helder en iedere speler
wist zijn rol in het team, maar daar was van het ene
op het andere moment niets meer van over.”
“Natuurlijk kijkt iedereen dan direct naar zijn eigen
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positie. Uiteindelijk zijn er acht spelers bij gekomen
en valt het wel mee met de veranderingen. Er wordt
meer buitenlands gesproken, maar de sfeer is niet
erg veranderd. Hoe het met de nieuwe coaches gaat
is toch altijd afwachten.”
Wat je maar meevallen noemt. Des te knapper dat
hij zich desondanks in het eerste elftal handhaafde.
Hoe dat na de volgende transferperiode zal zijn, is
natuurlijk maar de vraag. Vitesse wil nu weer
Barcelona-voetbal gaan spelen. Er is een nieuw
trainersduo en weer zullen er dus ongetwijfeld
nieuwe wijzigingen volgen.
Pröpper wacht wel af. “Ik weet allemaal niet wat ik
ervan moet geloven. Je hoort verhalen over Cruijff,
over Barcelona. Ik ga gewoon mijn best doen op de
trainingen.”
“Daar komt bij dat het niveau flink omhoog is
geschoten en dan zie je dat veel spelers zich daaraan
optrekken”, aldus Pröpper, die zegt blij te zijn met
de versterkingen die gekomen zijn door de komst
van Jordania. “Iedereen heeft een mening over
Vitesse en Jordania, dat is ook logisch, maar ik denk
dat het geweldig voor de club is geweest dat deze
meneer is binnengekomen. Financieel is er weer
wat mogelijk, waardoor er ook weer sportieve
ambities zijn.”

Dat komt goed uit. De VVCS is inmiddels volop in
onderhandeling met Vitesse over het openbreken
van zijn contract, dat nog tot 2013 loopt. Zelf wil hij
graag nog een tijd blijven om zo langzaam door te
groeien. “Maar we moeten het wel eens worden.
Allebei de partijen hebben hun wensen. Maar de wil
is er in ieder geval, dus dan moet het goed kunnen
komen.” Louis Laros (zaakwaarnemer Pröpper, red.)
gaat echt niet alleen over geld praten met de club.
“We willen ook weten wat de plannen precies zijn.
Kampioen in 2013 neem ik niet zo serieus, maar ze
willen duidelijk wel naar een ander niveau. Ik ben
Arnhemmer, ik woon nog bij mijn ouders, ik hoef
dus niet zo nodig weg.’
Pröpper laat het praten over aan zijn zaakwaarnemer. “Er waren allerlei mensen en zaakwaarnemers die op me af kwamen toen ik 16 was. Maar ik
vind het een fijn idee als er ook een organisatie als
de vakbond achter staat. Dat geeft vertrouwen en
zorgt er ook voor dat ik me op het voetbal kan
richten.” Net als bij wielrenners zijn jonge voetballers gebaat bij rust. Sterker nog, de rust is minstens
zo belangrijk als de training. Regelmatig kruipt hij
rond negenen al zijn bed in. Het liefst na een
uitzending van Eigen huis en tuin. Daar kan de
jongeling pas echt van genieten. 

Een groot avontuur
in Canada
DOOR LEX MULLER

D

Een groepje Nederlanders zet zich
in voor de wederopbouw van het
profvoetbal in Edmonton. Eind
jaren zeventig kende deze Canadese
stad het bestaan van Edmonton
Drillers, onderdeel van de NASL.
De club met tal van Nederlandse avonturiers bloeide
slechts vier jaar. Sindsdien mislukte menig poging
om het verleden weer op te graven.
Volgend jaar april herleeft de North American
Soccer League, maar dan als een divisie pal onder
de MLS. “Edmonton heeft de licentie gekocht van
de Vancouver Whitecaps. Er was een plaats vrij.
Het is een totaal nieuwe club”, vertelt Paul Matthijs, een van de pioniers uit Nederland. Vancouver
Whitecaps treedt in 2011 immers toe tot de MLS, als
tweede club uit Canada naast Toronto FC.
Onder de naam van FC Edmonton moet de
terugkeer van het profvoetbal in deze metropool
met iets meer dan een miljoen inwoners nu wel
een keer slagen. Daartoe is Dwight Lodeweges als
coach aangesteld. Geboren in Canada, in dezelfde
provincie Alberta, speelde hij nog vier jaar (19791982) voor de Drillers, met landgenoten als Lex
Schoenmaker, Henk ten Cate, Hans Kraay jr, Ron
Klinkenberg, Rob Ouwehand, Jan Goossens en
Andre Oostrom. Als trainer ontwikkelde hij zich bij
talrijke bvo’s als FC Zwolle, FC Groningen, PSV en
NEC in Nederland.
Dwight Lodeweges (53) krijgt in Edmonton de steun
van Hans Schrijver als assistent. Met medewerking van technich directeur Joe Petrone, ook zo’n
oude bekende uit de tijd van de Edmonton Drillers, contracteerde hij drie Nederlanders: doelman
Rein Baart (38), Sander van Gessel en Paul Matthijs (beiden 34). “Een groot avontuur’’, zo kijkt het
drietal aan tegen wellicht de laatste uitdaging in een
lange carrière. Met dank aan Dwight Lodeweges, die
zijn ‘imports’ persoonlijk benaderde en overhaalde.
“Ik heb hem als trainer meegemaakt bij NEC”, verduidelijkt Rein Baart, drie jaar in Nijmegen reservegoalie achter Babos.

Paul Matthijs

Edmonton. Sander van Gessel had de verplichting eerst met Sparta de nacompetitie te voltooien.
,,Hoewel ik weinig heb kunnen en mogen spelen,
wilde ik sowieso het seizoen afmaken.” Hij boekte
een vlucht voor eind mei, na de late degradatie van
de Rotterdammers. Alle drie tekenden een contract
voor 18 maanden, daarbij bijgestaan door hun zaakwaarnemers van de VVCS/ Soccer Vision.

Hij en Paul Matthijs arriveerden op 9 mei in
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als prof, ook buiten het voetbal.”
Ook Sander van Gessel prijst het niveau van het
voetbal in een land, waar ijshockey (hockey zeggen
de Canadezen) in populariteit elke andere sport
wegdrukt. “Het niveau is me echt meegevallen.
Ik denk dat we een aardig team hebben.” En Rein
Baart: “Het niveau viel me reuze mee. We hebben
een leuk groepje bij elkaar.” Paul Matthijs: “Het
niveau vergelijken met Nederland is heel lastig. Ik
denk zo onderin de eerste divisie.”
Oefenwedstrijden tegen Miami FC en Montreal
Impact, straks ook tegenstanders in de NASL,
eindigden positief voor FC Edmonton, dat in het
nieuwe jaar zelfs trips naar Puerto Rico moet
afleggen in de competitie. Aangezien de winter nu
onverbiddelijk oprukt in Canada, zal de selectie
zich voorlopig moeten beperken tot trainingen.
“Een keer per dag, uiteraard indoor waarbij de
ondergrond nogal wisselt. Een echt voetbalveld van
normale afmetingen hebben we helaas nog niet in
Edmonton”, ontdekte Sander van Gessel.

Sander van Gessel

“Paul en ik zijn tegelijkertijd
begonnen in de B-jeugd van FC
Groningen. Aan het einde van onze
carriere spelen we nu weer samen.”
Het trio moest tijdelijk afscheid nemen van vrouw
en kinderen. Sander van Gessel begroette al in juli
de hereniging met vrouwlief en hun driejarige zoon.
“Mijn vrouw had een baan in Nederland. En het kostte tijd geschikte huisvesting te vinden.” Het gezin
Van Gessel woont inmiddels in een appartement
aan de zuidkant van Edmonton.
De echtgenote van Sander van Gessel krijgt in januari gezelschap van een Nederlandse vriendin, want
dan verhuizen ook de vrouw en twee kinderen van
Paul Matthijs naar dit (westelijke) deel van Canada.
“Paul en ik zijn tegelijkertijd begonnen in de Bjeugd van FC Groningen. Aan het einde van onze
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carriere spelen we nu weer samen”, aldus Sander
van Gessel. Als enige kan Rein Baart zijn gezin niet
laten overkomen. “Mijn vrouw heeft een eigen zaak,
samen met haar vader. Het is onmogelijk dat ze
meekomt.” Wat ook opgaat voor zijn twee kinderen,
een dochter van tien en een zoon van zeven jaar.
Onder leiding van Dwight Lodeweges en Hans
Schrijver bereidt FC Edmonton zich liefst een jaar
lang voor op het debuut in de NASL. “We zijn puur
afgegaan op de verhalen van de trainers. We zijn
prima opgevangen. Het bevalt ons uitstekend”,
spreekt Paul Matthijs ook namens zijn twee Nederlandse collega’s. Half september vlogen ze voor een
maand vakantie terug naar eigen land. Sinds medio
oktober vertoeven ze weer in de tijdzone van acht
uur vroeger dan in Nederland.
Tot de lancering in april moet de selectie de lange
aanloop overbruggen met oefenwedstrijden en
trainingen. Dwight Lodeweges formeerde rondom
de drie Nederlandse routiniers een groep van jonge,
talentvolle Canadezen uit de streek. Paul Matthijs:
“Zij zijn al in april begonnen. Daarbij gingen ze van
twee tot drie keer trainen in de week naar acht keer
in de week. In al die maanden hebben ze zich heel
aardig ontwikkeld. Ze moeten nog wel leren te leven

Naast een dag specifieke krachttraining assisteren
de Nederlanders na hun vakantie ook op de voetbalacademie van FC Edmonton voor kinderen van
tien tot en met 14 jaar. “Dat gebeurt twee keer in de
week. Op maandagmiddag en woensdagmiddag,
van half vijf tot kwart voor zes”, aldus Sander van
Gessel. “Er is hier een enorm potentieel, met zeker
talent. Het idee is ook om de academie steeds verder
uit te bouwen en spelers voor het eerste elftal op te
leiden. Maar voor dat je dat echt goed van de grond
hebt, ben je een tijdje verder.” De opleiding loopt tot
eind februari en krijgt een vervolg in de zomer.

meegerekend tot 38 wedstrijden reiken. “We trainen
nu met een groep van vijftien man. Een zestal jongens zijn terug naar het universiteitsteam en spelen
daar gewoon. Ze sluiten zich later weer bij ons aan.
Straks willen we toe naar een groep van 25 a 26
spelers. We hebben er dan nog wel een paar nodig”,
voorziet Sander van Gessel.
Het elftal van Dwight Lodeweges wil zich onderscheiden in de NASL. Doelman Rein Baart, met zijn
38 jaar de oudste van de ploeg: “Ik voel me fit. Ik
kan nog wel een tijdje mee. Van Dijk en Van der Sar
zijn al veertig en ook nog actief.” Paul Matthijs moet
als rechter centrale verdediger de defensie coachen
en Sander van Gessel bewaakt links op het middenveld het evenwicht in het team. FC Edmonton
heeft zijn thuisduels gepland in Foote Field, een
stadionnetje van hooguit 3500 toeschouwers op de
campus van de Alberta Universiteit en ook ‘home’
van de Alberta Golden Bears Football. Paul Matthijs:
“Edmonton heeft een heel mooi stadion, met plaats
voor 60.000 man. Dat is het Commonwealth Stadium, waar de Edmonton Eskimos football spelen.
Huren kost veel geld en zoveel bezoekers zullen we
nog niet trekken. Hoewel voetbal onder de jeugd
hier wel degelijk populair is.” 
Rein Baart

De Nederlanders houden deze winter in elk geval
voldoende vrije tijd over om de bosrijke omgeving
te verkennen of zich over te geven aan de pret van
de wintersport. Edmonton, qua omvang de vijfde
stad van Canada, ligt op ruim drie uur van de Rocky
Mountains. Rein Baart: “De zomer was heel goed.
Ik ben niet echt een liefhebber van de kou. Maar
je kan je er goed op kleden. Het zal even wennen zijn.” Zeker in januari en februari, wanneer
de temperatuur kan afkoelen tot meer dan dertig
graden onder nul. Sander van Gessel: “Edmonton
is weliswaar een grote stad, maar niet een met veel
bezienswaardigheden. We zijn laatst een lang weekend in Vancouver geweest. Dat was heel indrukwekkend. Maar de wintersport bevindt zich hier op
berijdbare afstand. We zijn fervente wintersporters.
De ski’s staan al te trappelen.”
Na de strenge winter – Edmonton is op het immense continent de meest noordelijke stad met een
miljoen mensen – ontkiemt bij de nadering van
de lente het seizoen voor het plaatselijke profvoetbal. Dat duurt tot in oktober en kan met de beker
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Van Messi tot Afellay :
stemmen voor de FIFA FIFPro World XI

Lionel Messi

David Villa

Het is weer die tijd van het jaar. December nadert
en dat betekent dat het kantoor van de mondiale
spelersvakbond FIFPro steeds voller staat met
postpakketten vol ingevulde stemformulieren voor
de FIFA FIFPro World XI. FIFPro’s hoofd communicatie en coördinator van de verkiezing Tijs Tummers, normaal altijd in voor een praatje over allerlei
voetbalgebeurtenissen, zit nu gekluisterd aan zijn
bureaustoel, verstopt achter duizenden stembiljetten. Voor hem liggen talloze lijstjes met namen van
voetballers en bijhorende stemmen.
Twee maanden eerder was Tummers nog in Barcelona. Op Juan Gamper, het trainingscomplex van
FC Barcelona, wachtte hij op Lionel Messi, in 2009
uitgeroepen tot beste speler ter wereld tijdens het
FIFA World Player Gala. Op datzelfde gala waren
vlak voor Messi ook de elf spelers van de FIFA FIFPro World XI van 2009 gehuldigd, (inclusief Messi
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natuurlijk). Dat was een unieke gebeurtenis in de
voetbalgeschiedenis, nog nooit stond zo’n elftal op
één podium.
Messi was dus de beste, reden voor FIFPro de
virtuoze Argentijn te vragen als eerste zijn stem uit
te brengen voor de FIFA FIFPro World XI van 2010.
Messi zei ja, poseerde lachend voor camera’s en vertrouwde Tummers toe wie hij in zijn World XI had
opgesteld: al zijn ploeggenoten, betere spelers kon
hij zich niet voorstellen. Gelukkig heeft Messi op
het voetbalveld meer lef… Na Messi verschenen nog
meer spelers van Barcelona om een formulier in te
vullen, waaronder wereldkampioenen Carles Puyol,
Sergi Busquets en David Villa. En ook ene Thiago
Alcántara, de 19-jarige zoon van voormalig Braziliaans international Mazinho en volgens kenners de
volgende parel uit de opleiding van Barça.

Carlos Puyol

Ibrahim Afellay

Talloze profvoetballers volgden Messi’s voorbeeld.
FIFPro verzond circa 55 duizend stemformulier
naar alle uithoeken van de wereld: van Australië
tot Japan, van Chili tot Rusland, van Zuid-Afrika
tot Finland. Elke profvoetballer krijgt de kans aan
te geven wie volgens hem de beste keeper, de vier
beste verdedigers, de drie beste middenvelders en
de drie beste aanvallers zijn. In Nederland distribueerde de VVCS de stemformulieren onder alle
bvo’s in de Eredivisie en Jupiler League.
Het is voor de zesde keer dat FIFPro deze verkiezing organiseert, voor het tweede opeenvolgende jaar
in samenwerking met FIFA. Dat laatste betekent
dat er op 10 januari 2011 weer elf voetballers op het
podium staan in Zürich, tijdens het FIFA Ballon
d’Or Gala.
De kans dat een Nederlandse voetballer deel

uitmaakt van de FIFA FIFPro World XI lijkt groter
dan ooit. In de vijf voorgaande jaren is het geen
enkele Nederlander gelukt zich bij de beste elf te
scharen, maar na het succesvolle WK van Oranje, en
de goede campagnes van Internazionale en Bayern
München, gooien met name Arjen Robben en Wesley Sneijder hoge ogen; ze komen zeer regelmatig
voor op de formulieren.
Robben en Sneijder zijn ook te vinden op de shortlist van 55 spelers die de meeste stemmen hebben
ontvangen, net als Edwin van der Sar. Deze drie zijn
de enige Nederlanders die kans maken op een plaats
in de FIFA FIFPro World XI.
Of zij het halen, dat weet Tijs Tummers als eerste.
Maar bij het ter perse gaan van deze Contractspeler
was hij nog druk bezig met het tellen van de laatste
stemmen. Niet storen dus…
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VVCS ACADEMY

Nieuwe studieportal VVCS Academy draait op volle toeren
Vanaf september 2010 heeft de VVCS Academy het
cursus- en opleidingsaanbod enorm uitgebreid.
Naast de al bestaande HBO studie Business Innovation en MBO opleiding commercieel medewerker/
junior accountmanager, kunnen de voetballers nu
ook via de net gelanceerde VVCS Academy studieportal diverse cursussen volgen. De mogelijkheden
zijn erg divers en van verschillende niveaus.
Dat de voetballers zich naast hun profcarrière ook
willen ontwikkelen op ander gebied, blijkt uit de
vele aanmeldingen die de VVCS Academy vanaf september binnen heeft gekregen. Op dit moment zijn
er 50 voetballers die een cursus of opleiding volgen
aan de Academy. Wat ook opvalt, is dat er steeds
meer spelers zich per club gezamenlijk aanmelden
voor een cursus of studie. Zo zijn er o.a. al 5 spelers
van SC Cambuur, 4 spelers van FC Eindhoven,
4 spelers van FC Den Bosch en 4 spelers van Telstar
die studeren aan de VVCS Academy. Op deze manier hebben zij niet alleen op het voetbalveld steun
aan elkaar, maar ook op het gebied van studie.
De spelers hebben aangegeven dat dit het groeps-

proces enorm stimuleert.
Doordat alle cursussen gevolgd worden via de
virtuele klas, studeer je ook samen met voetballers van andere clubs. Dit wordt als positief ervaren,
omdat je zo de ‘concurrentie’ op een andere manier
leert kennen dan tijdens de wedstrijd.
Om de instap naar een studie of cursus te vergemakkelijken is gekozen voor verschillende startmomenten per seizoen. Ook kun je op deze
manier na afronding van een bepaalde cursus
gelijk doorstromen naar een volgende cursus. Het
is zelfs mogelijk om na succesvolle afronding van
een bepaalde cursus (NEMAS en/of NIMA-A) in te
stromen bij onze HBO studie Business Innovation.
Deze start overigens ook weer in februari.
Meer informatie over onze cursussen en studies en
de werkwijze van de VVCS Academy vind je op de
website: www.vvcs.nl/academy.
Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd contact
opnemen met Arjan Ebbinge. Tel: 0642298097,
of e-mail: academy@vvcs.nl

Ruud Boymans
studerende clubtopscorer
VVV-Venlo heeft het moeilijker dan vorig seizoen, toen het zo prettig terugkeerde in de Eredivisie. Ruud Boymans is een van de spelers die dit jaar wél
weet op te vallen.
Boymans is bezig met zijn tweede seizoen in dienst van VVV-Venlo, nadat hij
in de zomer van 2009 was overgekomen van Fortuna Sittard. De 21-jarige
Limburger is uitgegroeid tot vaste waarde in de basis van coach Jan van Dijk.
Hij verdiende die positie met vijf doelpunten in de eerste acht competitieduels. Tweemaal tekende de aanvaller voor de enige (en dus winnende) treffer:
tegen Heracles Almelo en De Graafschap.
Hoe voelt het om clubtopscorer van VVV-Venlo te zijn?
‘Dat is echt een goed gevoel. Ik heb achtmaal gescoord in 15 duels. VVVVenlo heeft tot nu toe 15 doelpunten, waarvan ik er dus meer dan de helft
heb gemaakt. Dan krijg je het gevoel dat je er toe doet, dat je belangrijk
bent voor de ploeg.’
Ondanks de vijf goals en zes punten waaraan Boymans VVV deze competitie
heeft geholpen, moet de Venlose club oppassen voor de degradatiezone. De
club bezet de zeventiende plaats, met 9 punten. Reden voor waakzaamheid
bij Boymans.
Wanneer is jouw seizoen geslaagd?
‘Allereerst natuurlijk als we met VVV-Venlo in de Eredivisie blijven. Daarnaast
wil ik minimaal 25 wedstrijden spelen. Als ik dan tot het eind van het seizoen
belangrijk kan zijn voor VVV-Venlo, dan is mijn seizoen zeker geslaagd.’
Boymans is een van de veertig voetballers die gebruik maakt van de studiemogelijkheden die de VVCS biedt. De spits volgt de HBO studie
Ondernemerschap in de Sport. Hij is juist begonnen aan het derde studiejaar.
Hoe gaat het met jouw studie? Heb je al een onderwerp voor je afstudeeronderzoek?
‘Met mijn studie gaat het zeer goed. Ik ga mijn afstudeerscriptie richten op het ondernemerschap in Sittard. Ik doe dit met een reden;
het is mijn ambitie om aldaar een exclusieve onderneming te starten. Ik vertel nog niet precies wat ik wil gaan doen, anders is het niet
exclusief
meer. Ha,ha.’ december 2010
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Opleidingsoverzicht VVCS online academy 2010/2011

Voor onderstaande opleidingen geldt voor leden van de VVCS een eenmalige korting van 20%, voor CFK-deelnemers
geldt een korting van 10% (muv de MBO en HBO)

Taaltrainingen

Spaans
Engels
Nederlands

Groepstraining (4 tot 8 deelnemers)
15 online sessies á 2 uur
Prijs per deelnemer bij:
4 deelnemers € 950,5 deelnemers € 850,6 deelnemers € 750,7 deelnemers € 650,8 deelnemers € 500,Individuele training
10 online sessies á 2 uur
Prijs 1 deelnemer: € 2000,Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW

ICT opleidingen

Microsoft Word
Microsoft Excel

Basis
4 online sessies á 2 uur
Prijs per deelnemer: € 499,Vervolg
4 online sessies á 2 uur
Prijs per deelnemer: € 499,-

Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook

Basis
4 online sessies á 2 uur
Prijs per deelnemer: € 499,6 maanden, iedere week online sessie á 2 uur
Geen vooropleiding noodzakelijk
Prijs per deelnemer: € 1.395,-

Webdesign

6 maanden, iedere week online sessie á 2 uur
Geen vooropleiding noodzakelijk
Prijs per deelnemer: € 1.395,-

Financieel

Basiskennis Boekhouden

4 maanden, iedere week online sessie á 2 uur
Advies vooropleiding: afgerond MBO niveau 2
Prijs per deelnemer: € 930,-

Management

NEMAS Middle Management

6 maanden, iedere week online sessie á 2 uur
Advies vooropleiding: sluit aan op MBO niveau 4
Prijs per deelnemer: € 1.395,-

Marketing

NIMA - A

5 maanden, iedere week online sessie á 2 uur
Geen vooropleiding noodzakelijk
Prijs per deelnemer: € 1.160,-

MBO Niveau 3-4

MBO Commercieel medewerker/Junior
accountmanager

2 jaar, iedere week online sessie á 2 uur + maandelijks een dagbijeenkomst
Te volgen als contractcursus, MBO Bol deeltijd of MBO Bbl (bij Bol of
Bbl leerweg is stage verplicht)
Vooropleiding: diploma VMBO
Prijs per jaar: € 1.195,Korting lesgeld VVCS leden € 195,Of; Korting lesgeld CFK deelnemers € 100,-

HBO bachelor

Ondernemerschap voor sporters

4 – 6 jaar, iedere week online sessie á 4 uur
Vooropleiding: diploma Havo, VWO of MBO niveau 4 (indien nodig
aanvullend onderwijs) of 21+ onderzoek
Prijs per jaar: € 3.250,- (excl. inschrijfgeld en boekengeld)
Korting collegegeld VVCS leden € 500,Of; Korting collegegeld CFK deelnemers € 250,december 2010
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Kerst met...De Fauw en Kah
Pa Modou-Kah vliegt naar de zon deze winter

G

een kalkoen voor Kah. De kleurrijke verdediger met
Gambiaans bloed en een Noors paspoort zit tijdens de
kerstdagen en de jaarwisseling niet onder de kerstboom. Ook staat hij geen vuurpijlen af te schieten
samen met zijn buren. Kah is een globetrotter. Als het
even kan vliegt hij uit. Hij gaat dus ook deze dagen
gewoon lekker op vakantie. Geen wintersport maar lekker naar de zon.
Zes uur vliegen en dan zit hij in een heel andere wereld dan die van
Kerkrade. Hij vliegt naar de Verenigde Arabische Emiraten: “Ik ga
naar Dubai, lekker met het vrouwtje.” En zijn geboorteland dan? “In de
zomer gaan we wel weer naar Gambia.”
In het Islamitische Dubai zal de herdenking van de geboorte van het
Jezus nou niet echt groots gevierd worden. Dat komt goed uit want
kerst is niet echt zijn afdeling. Tradities evenmin. Wat wil je als je in
je jeugd van het warme Gambia naar het koude Noorwegen verhuist.
En vervolgens weer als voetballer in Nederland aan de bak gaat. Diep
in Limburg om precies te zijn. Kah groeide bovendien op als Moslim.
Dan is het Suikerfeest vele malen belangrijker. Toch heeft hij wel iets
van de christelijke traditie meegekregen. “Mijn ouders zijn op een
gegeven moment wel cadeautjes gaan geven met kerst. Ook gingen we
lekker eten. Dat was ook om ons een beetje aan te passen. Zo konden
mijn broertjes op school ook met hun klasgenootjes meepraten over de
cadeaus die iedereen had gekregen. Want in Noorwegen is kerst voor
iedereen heel belangrijk.”
Kah (Banjul, 30 juli 1980) gaat dus lekker op vakantie. Zonnetje,
zwembad en lekker shoppen. Wie de verdediger een kerstboom in
Kerkrade wil zien optuigen kan net zo goed op zoek naar een kerstman zonder baard. Voor de altijd spraakzame Kah is het gewoon
lekker vakantie. Hij is net als de meeste spelers in de eredivisie een
voorstander van het stilleggen van de competitie tijdens de feestdagen.
Iets waar bijvoorbeeld de zendgemachtigden nog wel eens anders over
willen denken: “Ik ben erg blij dat we niet zo’n traditie hebben als in
Engeland, waar ze tijden de feestdagen gewoon doorvoetballen. Dat
past misschien bij hun cultuur daar, maar ik vind het maar niks. Wat
dat betreft is het hier een stuk beter geregeld. In Nederland krijgen de
spelers gelukkig ook gewoon rust. Dat heb je ook echt nodig om de
accu weer op te laden.”
Kah, die overigens voortreffelijk Nederlands spreekt, beleefde met
Roda JC zeven krankzinnige jaren en is er nu van overtuigd ‘dat echt
alles kan in het voetbal.’ Zelf heeft hij inmiddels zijn zinnen gezet
op een overgang naar Feyenoord. Aan het einde van dit seizoen is hij
transfervrij. Hij wil de jonge jongens daar wel helpen. Het tekent zijn
grenzeloze vertrouwen. “Maar eerst moeten we met Roda JC proberen
Europees voetbal te halen. Waarom zou dat niet kunnen? Anderhalf
jaar geleden waren we failliet. Het scheelde niks of we waren zelfs
gedegradeerd. En kijk nou toch eens waar we staan.”

Davy de Fauw sluit geweldig jaar tevreden af met zijn familie

D

“Heel 2010
was toch wel
ons jaar.”

e Belgische verdediger Davy de Fauw is tijdens de
kerstdagen niet moeilijk te vinden. Die viert hij
namelijk al sinds jaar en dag op dezelfde manier. “Met
mijn ouders. Bij mijn familie.” De Vlaming die zo’n
geweldige periode meemaakt met zijn club Roda JC,
kiest niet voor warme stranden in verre landen. “Nee,
mijn ouders wonen in West Vlaanderen bij Brugge, dat is twee uur
rijden. Dat is toch best wel een eindje. Ik vind dat een van de nadelen
van het voetballen. Dus als het dan kerstavond is dan zitten we altijd
samen. Dit jaar ook met mijn schoonfamilie. Dus dat wordt gezellig
eten, cadeautjes aan elkaar geven en de hele avond genieten van het
samenzijn. In België doen we dat al op kerstavond, in Nederland is dat
volgens mij meer op eerste kerstdag.”
Katholieken gaan op kerstavond naar een middernachtsmis in de kerk
om de geboorte van Christus te vieren. Ook in steeds meer protestantse
kerken wordt kerstavond gevierd met een kerkdienst. Dat gaat de Fauw
dan weer niet doen. “Maar gedurende het jaar kom ik wel in de kerk
om zo nu en dan een kaarsje op te steken.”
De Fauw (8 juli 1981, Brugge) is een van de vele spelers die blij is
dat er dit seizoen niet gevoetbald wordt tijdens de kerstdagen. Hij is
inmiddels alweer aan zijn tiende seizoen in de eredivisie bezig. Het
eerste deel voor Sparta Rotterdam en nu dus alweer jaren voor De Roda
Juliana Combinatie. Hij zal dit seizoen zonder blessures of andere
calamiteiten op een slordige 300 wedstrijden op de Nederlandse velden
uitkomen.
Er waren tijden dat hij direct na het kerstdiner weer terug moest:
“Vroeger had je misschien vier of vijf dagen vrij en dan was het weer
gaan. Nu hebben we echt tien dagen rust. Dat heb je ook echt wel
nodig.”
Alhoewel? Op de manier waarop de geelhemden dit seizoen weer
opereren krijg je het idee dat de ploeg van Harm van Veldhoven geen
vermoeiheid kent. De Fauw en de zijnen lopen veel tegenstanders
compleet ondersteboven.
De Fauw kan de champagne dan ook met alle recht laten knallen. “Ja,
zeg dat wel. We maken met Roda JC een geweldig jaar door. Heel 2010
is ons jaar. Dat kan je wel stellen als je ziet waar we vandaan komen.
We speelden het tweede deel van het vorige seizoen al goed, en die lijn
hebben we dit seizoen doorgetrokken. Er zijn weinig spelers weggegaan en het loopt geweldig.”
Als je wint zijn de wedstrijden altijd makkelijker te verteren, dat weet
iedereen die wel eens in een ploeg heeft gespeeld die succesvol was.
De Fauw kan terugkijken op een geweldig jaar. Maar toch kan hij soms
al uitkijken naar de winterperiodes na zijn loopbaan. “Ik zou wel eens
heel graag op wintersport gaan. Skiën lijkt me echt geweldig om te
doen.” Waarom hij dan niet gewoon een paar dagen richting bergen
gaat? “Dat vind ik niet netjes. Er vallen toch aardig wat blessures bij
het skiën. Ik vind dat ik dat als voetballer niet kan doen. Moet je toch
voorstellen dat je met de eerste gipsvlucht weer terugkomt.”
Er blijft dus nog wel wat te wensen over maar je hoort De Fauw niet
klagen. Niks zo fijn als met zijn dierbaren om de kerstboom zitten. En
al helemaal niet als je op zo’n mooi jaar terug kan kijken.

FOTO: HENK KORZELIUS
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Het CFK gaat
terug naar de basis

CFK

Per 1 januari 2011 zal de overbruggingsregeling op een aantal punten worden

Vooral omdat het doel van de

CFK moet dus terug naar de

aangepast. De premie die je vanaf januari inlegt wordt lager en er wordt een

regeling de overheid aan

basis. En die basis is: een

maximum aan je fondssaldo gesteld. Daarnaast krijg je later de mogelijkheid

spreekt. Het is ook eigenbelang:

om de hoogte van je uitkering zelf vast te stellen. Iets wat op dit moment niet

als exvoetballers na hun carrière
in de financiële problemen komen,

tot de mogelijkheden behoort.

voelt de overheid dit zelf ook. Er worden

beperkte periode overbruggen
na de voetballoopbaan, zodat de
exprof voldoende tijd heeft om aan
zijn toekomst te werken.

Achtergrond

De overheid geeft met deze regeling

dan immers meer uitkeringen aange

Met de overbruggingsregeling spaar

een aantal fiscale voordelen aan

vraagd.

je tijdens je carrière en ontvang je na

betaald voetballers. Welke zijn dat?

afloop ervan een maandelijkse uit

Ten eerste is de premie die je inlegt

Ontwikkelingen

heid en het CFK hierover een discussie

kering van het CFK.

onbelast. De belasting wordt pas

In de loop der jaren is er in het betaalde

plaats. Er ligt nu eindelijk een afspraak

geheven over je uitkering. Doordat je

voetbal veel veranderd. Deze verande

tussen het ministerie van financiën en

De bedoeling van de regeling is dat je

het gespaarde geld gespreid ontvangt,

ringen hebben een grote invloed gehad

het CFK om de regeling terug naar de

na afloop van je voetbalcarrière beter in

is het mogelijk dat je in een lagere

op de uitwerking van de regeling. De

basis te brengen. Deze afspraak wordt

staat bent om je voor te bereiden op de

schaal valt. Dan betaal je dus minder

salarissen zijn sterk gestegen. Hierdoor

gesteund door alle geledingen in het

toekomst. Je kunt bijvoorbeeld een

belasting.

bouwden voetballers steeds hogere

betaalde voetbal: de vakbonden VVCS

nieuwe baan zoeken, een studie volgen

Ten tweede valt je tegoed bij het CFK

tegoeden bij het CFK op. In veel gevallen

of een bedrijf opzetten. Door de speci

buiten de BoxIII belasting (de belasting

is het tegoed hoger dan wat nodig is

fieke positie waarin je als betaald voet

van 1,2% die je verschuldigd bent over

om financieel te overbruggen naar een

raad van het CFK heeft een positief

baller verkeert, is de omschakeling naar

je vermogen).

nieuwe carrière. Als gevolg hiervan

advies gegeven.

een nieuwe werkomgeving meestal niet

Wat gaat er precies veranderen ?

u Je draagt vanaf januari 2011 minder premie af. De premie wordt berekend
als percentage van je maandinkomen. Dat percentage gaat omlaag.
Daarnaast geldt er een maximale maandpremie (€ 5.313 bij een maand
inkomen van € 20.833 of meer). Het staatje hierna laat je aantal voorbeelden
zien.

Afspraak over aanpassing
Al vele jaren vindt er tussen de over

Bruto maandinkomen
inclusief premies (€)

CFK-premie
oude regeling (€)

CFK-premie
nieuwe regeling (€)

1.000

0

0

2.000

156

0

3.000

325

137

4.000

563

321

5.000

928

563

6.000

1.368

863

en Proprof, de werkgeversorganisatie

7.000

1.808

1.163

FBO en de KNVB. Ook de deelnemers

8.000

2.248

1.463

9.000

2.688

1.763

10.000

3.128

2.063

20.000

7.528

5.063

30.000

12.424

5.313

17.424

€ 5.313

werden de uitkeringen steeds hoger en

gemakkelijk. Het helpt als je gedurende

Waarom heeft de overheid dit fiscale

langer. Hoewel dit de betreffende ex

Door de regeling aan te passen, voldoet

deze periode een vast inkomen hebt.

voordeel aan voetballers gegeven?

voetballers natuurlijk van harte is

deze weer aan de oorspronkelijke uit

gegund, is het in strijd met de doelstel

gangspunten.

Meer dan € 40.000

+ 50% boven 40.000

ling van de regeling en dus een gevaar
voor het voorbestaan ervan. Immers,
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u Speel je in een vertegenwoordigend elftal van de KNVB, dan draag je

een fiscale regeling als deze is niet in

Wat moet je doen?

steen gebeiteld. In de afgelopen jaren

Als je in dienst bent van een

zijn andere fiscale regelingen zoals het

Nederlandse club heb je van ons een

1 januari 2014 geen premie meer af. Je kunt er in dat geval echter ook voor

prepensioen en de VUT afgeschaft. Als

brief en email ontvangen met alle

kiezen om meteen te stoppen met de premieafdracht.

we de regeling overeind willen houden

informatie die voor jou persoonlijk van

(en uit onderzoek blijkt dat meer dan

belang is. Heb je deze informatie niet

Als je straks je uitkering aanvraagt, kan je de duur en de hoogte van je

90% van de profvoetballers dat wil)

ontvangen, neem dan alsnog even

uitkering binnen grenzen zelf bepalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je

moeten we deze weer laten aansluiten

contact met het CFK op (info@cfk.nl

uitkering in een kortere periode uit te laten keren dan op dit moment

bij de oorspronkelijke doelstelling. Het

of 0182 – 571171).

mogelijk is.

vanaf januari 2011 geen premies meer af over deze verdiensten.
Als je fondssaldo de grens van € 1 miljoen (heeft) bereikt, draag je vanaf
u
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Een
blessure,
With you
every step of the way....
baas over je eigen
lichaam
Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is
advocaat te Amsterdam en publicist
www.devos.nl

E

lia liep wekenlang te hinken met
pijn in z’n hiel en werd door HSV
neergezet als een zeikerdje. Later
bleek uit een MRI scan dat hij echt
geblesseerd was en gehinderd werd
door een botsplinter in z’n hiel. Het
was maar goed dat hij in z’n Bentley Continental GT
Speed,( jawel!) een automaat had. Zie je hem rijden
met z’n rechterarm nonchalant over het borstbeen
van zijn chick en z’n linker elleboog uit het zijraam?
Zo’n gangsta wordt uitgemaakt voor zeikerdje, door
een Duitser…
Arjen Robben, niet per se het type gangsta, maar
eerder de brave zoon van de dominee die al op
school vreselijk hard kon lopen, kreeg het bij
Chelsea met die uitslover van een Mourinho aan de
stok toen Arjen weigerde om met een verdovende
injectie te spelen.

nationale bond. Een claim zou alleen dan een kans
van slagen hebben, indien zou komen vast te staan
dat de KNVB arts de blessure over het hoofd heeft
gezien.
Wie beslist of een speler moet spelen? Een voetballer is in dienst van de club en zijn belangrijkste
verplichting is werken, trainen, spelen, op de bank
of tribune zitten, in het voorgeschreven trainingspak of clubkostuum van Oger. Werkweigering is
in principe een reden voor ontslag, soms zelfs op
staande voet. Het is ook een reden om de werknemer geen loon te betalen. De wet zegt namelijk:
geen werk, geen loon. Maar is het werkweigering
als je weigert om te spelen met een injectie tegen de
pijn? Ja, want je weigert om de prestatie te leveren
waarvoor je wordt betaald. Maar, ziek is ziek, wat
betekent dat je niet hoeft te werken als je ziek bent
en dat dan je salaris wordt doorbetaald. Het zal
van de ernst van de blessure afhangen, hoe lang de
speler al geblesseerd is, hoe groot het risico is op
een verdere of nieuwe spierscheuring, hoe lang hij
al pijnstillers slikt of hij in redelijkheid kan zeggen:
“coach, het voelt niet goed, ik durf het niet aan, het
wordt de achtste spuit deze week. Ik wil niets liever dan
spelen, want ik wil mijn basisplaats niet kwijtraken en
het team niet in de steek laten, maar ik verrek van de
pijn.”

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.

� Wereldwijd internationaal verhuizen
en opslagfaciliteiten
� 50 jaar ervaring

Pijnstillers kunnen killers zijn. Zij maskeren de oorzaak. Als je ze te lang slikt, kun je er aan verslaafd
raken. Er is een tv-documentaire, waarin wordt
gewaarschuwd voor de risico’s van een hartstilstand,
andere hartproblemen en bijwerkingen bij voetballers die chronisch of langere tijd pijnstillers uit de
zogenoemde NSAIDs groep hebben gebruikt. Er
zijn tientallen oudere spelers die zonder pijnstillers
de negentig minuten niet volmaken.

� 30,000 verhuizingen per jaar
� ISO 9001:2000

Hier kunnen twee belangen botsen. Het team- en
clubbelang, dat ook financieel heel groot kan zijn
als het gaat om een speler die het verschil maakt. En
het principe dat een speler als ieder ander mens het
recht op lichamelijke integriteit heeft en baas is over
zijn eigen lichaam. Voor iedere medische behandeling is de toestemming van de patiënt vereist.

� Van deur tot deur 1 contactpersoon

Zoals ik van mijn vak hou, wil werken en winnen, wil een voetballer spelen. Hij zal zich eerder
forceren dan een blessure faken, zeker een diehard
als Mark van Bommel. Op het moment dat ik dit
schrijf, bereiden hij en Robin van Persie zich voor
op wat speelminuten tegen Turkije, terwijl ze net
geblesseerd zijn geweest.

Contact:

Beter presteren met de
financiën goed geregeld.

Dat is maar goed ook want anders zou je gedwongen kunnen worden om bloeddoping toe te staan
of anabole steroïden te gebruiken. Die hebben een
heel vervelende bijwerking, als ik de verhalen mag
geloven: impotentie en verkleining van je ballen.
Slecht voor je balgevoel. 

+31 (0) 172 447979

Bayern München baalt nog steeds omdat van Bommel bij het Nederlands elftal gespeeld heeft, terwijl
hij volgens de club geblesseerd was en niet kon
spelen. Schijnheilig, want hij speelde bij Bayern al
weken met klachten. De Duitse topclub heeft met
een claim juridisch geen schijn van kans, omdat
FIFA-regels de clubs dwingen om een speler af
te staan aan vertegenwoordigende teams van de

Rabobank. Een bank met ideeën.

info@interdean.nl
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Kijk op topsportdesk.nl

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
36 DE CONTRACTSPELER
2010
2501 CB augustus
Den Haag

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

info@defiscalisten.nl
www.defiscalisten.nl

