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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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“Een halve eeuw
op de barricade”

D

Mijn Getal is een makkelijke manier om
erachter te komen welk bedrag je later nou
echt nodig hebt voor je pensioen. Weten wat
jouw getal is? Ga naar nn.nl/mijngetal
of vraag ernaar bij je verzekeringsadviseur.
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e VVCS viert dit jaar haar
50-jarig jubileum. Ter ere van
dit gouden jubileum is het
boek “Een halve eeuw op de
barricade” uitgebracht. In dit
boek wordt de complete historie van de Vereniging van Contractspelers op
een indringende wijze beschreven. Bert Nederlof en Joop Niezen hebben met ondersteuning
van Martin Snoeck de afgelopen anderhalf jaar
hard gewerkt om deze historie zo nauwkeurig
mogelijk te beschrijven. Oud-CSR voorzitter
Louis van Gaal nam op 17 juni op het VVCS
kantoor in Hoofddorp het eerste exemplaar
in ontvangst. Tijdens deze boekpresentatie,
waarbij vele oud-medewer-kers, bestuurders en
voorzitters aanwezig waren, liet Louis van Gaal
op zijn geheel eigen wijze het licht schijnen
op het 50-jarig bestaan van de vakbond. Dat
het boek uitgereikt werd door Gerard Kerkum,
(2de) VVCS voorzitter van ’61 tot ’67, was
tijdens die middag een memorabel moment.
Inmiddels hebben al onze leden een exemplaar
van het boek in de brievenbus gekregen. Ik
wens hen alleen veel leesplezier.
Dat hoogtepunten en dieptepunten in de
sport dicht bij elkaar liggen werd weer eens
duidelijk toen begin juni RBC Roosendaal haar
faillissement aanvroeg. Na HFC Haarlem is
RBC Roosendaal de tweede club die binnen een
tijdsbestek van anderhalf jaar het loodje legt.
De VVCS heeft in deze voor de spelers moeilijke periode veel bijstand verleend en met de
curator aan tafel gezeten. Met een schuld van
meer dan € 6.000.000,-- opgebouwd onder
het toeziend oog van de licentiecommissie (?)
verlaat RBC Roosendaal het betaald voetbal. Er
was zelfs geen geld om een doorstart te maken
in de Hoofdklasse.
Niet alleen om een gezonde financiële basis
voor de clubs te kunnen garanderen is het
verscherpen van het licentiesysteem echt
noodzakelijk, maar kennelijk ook om de clubs
tegen zichzelf in bescherming te nemen. Dat
daardoor de sportieve ambitie moet worden
bijgesteld is niet meer dan logisch. Wij hopen

dan ook echt dat de Financial Fairplay plannen die UEFA lanceerde ook daadwerkelijk
van de grond komen. Zeker voor wat betreft de
schuldenlast van, vooral buitenlandse, clubs.
Dit om nu eindelijk de oneerlijke concurrentiestrijd in te dammen.

Column van
Danny Hesp

Dat concurrentie vraagt om een goede regelgeving en degelijke sanctionering werd ook
maar weer eens duidelijk in de zaak KNVBPostma. Door de hevige concurrentiestrijd
onder spelersmakelaars, die elk hun brood willen verdienen in een kleine bedrijfstak, werden
ook hier duidelijke FIFA-reglementen bewust
overtreden. Een boete van “maar” € 5.000,-voor het begeleiden van jeugdspelers onder de
16 jaar is geen straf, maar zie ik als niets anders dan een aanvaardbaar bedrijfsrisico. Van
deze straf gaat totaal geen preventieve werking
uit. Deze is niet meer dan een simpele rekensom voor malafide makelaars. Natuurlijk kun
je een 15 jarige speler die een contract krijgt
aangeboden niet aan zijn lot overlaten en moet
je hem kunnen adviseren. En natuurlijk weet ik
ook wel dat heel veel 15 jarigen al een begeleider hebben, maar om zo openlijk reclame te
maken met deze spelertjes is onaanvaardbaar.
Wat mij betreft een goed voorbeeld van kinderhandel. Op het moment dat bewezen wordt dat
een spelersmakelaar zich dit soort praktijken
veroorlooft, moet wat mij betreft direct zijn
licentie worden ingenomen. Pas dan heb je een
kans om deze verwerpelijke praktijken tegen te
gaan.
Elders in dit blad vind je mijn Team VVCS
dagboek. Wij kunnen wederom terugkijken
op een geslaagde editie. Wat mij wel wederom
verbaasd heeft, is dat er zich niet meer spelers
meldden. Ik zou zo een twintigtal goede spelers
opnoemen die er de voorkeur aan gaven om
thuis te wachten op een club. Dit terwijl echt
alle spelers die ooit hebben meegedaan gewoon
enthousiast waren en hun werkzoekende
collegae juist aanraden om bij ons team de
conditie op peil te houden en wedstrijdritme op
te doen.
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Confrontaties
UEFA wil omvang
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‘In alles betekent dit voor mij
een stap vooruit’

S

porting Clube de Portugal teert op
de roem van zijn jeugdopleiding,
en zeker niet op een erelijst met
aansprekende successen. De laatste
landstitel rust onder een stoflaag
en dateert alweer van 2002. Vorig
seizoen raakte de (tweede) club uit Lissabon zelfs
hulpeloos achter op Porto en Benfica. Derde in de
competitie, op liefst 36 punten van kampioen Porto
en 15 punten op Benfica. ‘Alles is daar nieuw aangesteld. Men is bezig met het opnieuw opbouwen
van de club’, vertelt Ricky van Wolfswinkel, één van
de aanwinsten voor de beoogde wederopstanding.
De jeugdige spits van FC Utrecht zette begin juni
in de Portugese hoofdstad zijn handtekening onder
een vijfjarig contract met Sporting. De droomtransfer kwam ook voor hem uit de lucht vallen.
‘Ik was totaal verrast. Ik was me ook lekker aan het
voorbereiden op Utrecht. Er was niets concreets
langsgekomen. Ik focuste me helemaal op het seizoen bij FC Utrecht.’
In de media circuleerde nochtans berichten over
Liverpool en Newcastle United, die Ricky van
Wolfswinkel al enige tijd scherp in de gaten hielden.
Beide clubs hadden hun belangstelling ook discreet
overgebracht aan zaakwaarnemer Louis Laros. ‘Ze
waren wel degelijk geïnteresseerd. Maar ze zagen
meer wat in hem voor de toekomst. Ze vonden hem
fysiek nog niet klaar voor de Premier League. Het

klopt dus dat deze clubs niet met een concreet voorstel zijn gekomen’, aldus de toelichting van Louis
Laros, verbonden aan de VVCS.
Samen met zijn vriendin Bianca, dochter van Johan
Neeskens, luierde Ricky van Wolfswinkel op zijn
vakantie-adres op het Griekse eiland Kos. Daar
wilde hij de slechte en onbevredigende afloop van
het seizoen voor FC Utrecht afsluiten en bijtanken
voor het derde en voorlaatste jaar van zijn contract
met de subtopper. Tot hij op zondag 29 mei onverwacht een eerste signaal ontving. ‘Iemand belde
me en vertelde dat er interesse voor me was. Hij
noemde geen club. Het was een zaakwaarnemer,
die voor zichzelf werkte. Ik heb hem naar mijn
zaakwaarnemer verwezen.’
De onbekende beller zocht toenadering tot Louis
Laros, maar bleek niet over een mandaat van Sporting te beschikken. Maar op dinsdag 31 mei hing er
wel een officiële vertegenwoordiger van de Portugese club aan de lijn. Het beursgenoteerde Sporting
Lissabon eiste hoe dan ook absolute geheimhouding. ‘Woensdagmorgen onderhandelde iemand van
Sporting met FC Utrecht.’ Dezelfde dag overlegde
Louis Laros via de mail en telefoon met technisch
directeur Carlos Freitas in Lissabon over de persoonlijke verlangens van Ricky van Wolfswinkel.
Op een paar details na was een akkoord zo goed als
bereikt. En de directie van FC Utrecht kon de
afkoopsom van 5,4 miljoen euro onmogelijk afslaan.
Vrijdag 3 juni verzamelde het gezelschap zich op
de kantoren van Sporting Portugal, zoals de club
ook wel eens gemakshalve wordt genoemd. De spits
zelf moest daartoe met zijn vriendin vanaf Kos een
wereldreis ondernemen, maar had al het ongerief
graag over voor de definitieve bekrachtiging van de
langjarige overeenkomst. ‘Louis Laros was samen
met Louis Everard (directeur van de VVCS) en mijn
ouders rechtstreeks naar Portugal gevlogen. Ik wilde
mijn ouders laten zien waar ik terecht zou komen.
We stonden in een skybox in dat fantastische
stadion en toen zei mijn vader: als je dit niet doet,
breek ik je benen. Wat een mooie club.’
In Estadio José Alvalade kon Ricky van Wolfswinkel
nog niet meteen kennismaken met de van Braga
overgekomen trainer Domingos Paciencia, die net
als hij op dat moment nog vakantie vierde. Maar
president Luis Godinho Lopes was in de buurt en
kwam nog even handen schudden. ‘Ze zien in mij
echt een spits. Een afmaker. Ook een jongen die
nog kan groeien. Ze willen me met hun hulp verder
ontwikkelen, laten doorgroeien. Daar is Sporting

FOTO: ERIC VERHOEVEN
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Ricky van Wolfswinkel
slaat top in Portugal
hoger aan
dan in Nederland

Ricky van Wolfswinkel
echt een club voor. Daar staan ze ook om bekend.’
De opleiding van Sporting Lissabon kweekte eerder
toppers in spe als Cristiano Ronaldo, Luis Figo en
Nani. ‘Zowel de club als ik wilden een contract voor
vijf jaar sluiten. Sporting heeft daarbij aangegeven
dat normaal gesproken het doel is om mij binnen
drie jaar door te verkopen. Ze verwachten niet dat ik
de vijf jaar zal uitdienen. Dat is ook niet de bedoeling, dat is niet hun insteek’, aldus de pas 22-jarige
Ricky van Wolfswinkel (27 januari 1989), die op 5
april 2008 onder Aad de Mos bij Vitesse zijn debuut
maakte in de eredivisie. Technisch directeur Carlos
Freitas voorziet ook dat Sporting de aanvaller uit
Woudenberg straks voor zeker vijf keer de prijs van
nu elders kan slijten.
Vooralsnog moet de vrij frêle nummer negen het

nodige bijleren. ‘Ik wil veel wedstrijden spelen voor
Sporting en veel trainen. Het liefst elke dag ook nog
eens individuele training. Dat is noodzaak om door
te groeien. Alles kan en moet nog sterker worden.’
Voor het huidige topvoetbal oogt Ricky van Wolfswinkel als een lichtgewicht, hoewel hij in de twee
jaar bij FC Utrecht al aardig aansterkte. ‘Ik merk
wel dat ik steviger ben geworden. Sporting wil me
ook fysiek klaarstomen. Ik weeg nu 71 kilo. Op een
lengte van 1.86 meter is dat aan de lichte kant. Ik zal
nooit een zwaargewicht worden. Maar er moet wel
wat meer power bijkomen. Waar andere mensen in
een maand tijd drie kilo kunnen aankomen, doe ik
daar minimaal een jaar over.’
In de Portugese competitie verwacht Ricky van
Wolfswinkel tegen meer weerstand te moeten

Ricky samen met zijn begeleider Louis Laros (foto: Eric Verhoeven)
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”De transfer naar Spanje is eindelijk rond.
Zondag sta je al in de basis.
De verhuizing en tijdelijke woonruimte moeten nú geregeld worden!”

BUSINESS
AS
USUAL
w w w. t e a m r e l o c a t i o n s . c o m

TEAM Relocations is onderdeel van de TEAM Group en al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in het
verzorgen en uitvoeren van internationale verhuizingen en relocation services. Neem voor een vrijblijvende
afspraak contact op met Jeroen Meijer, telefoon 020 795 11 40 of jeroen.meijer@teamalliedgroup.com.
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Ricky van Wolfswinkel in duel met zijn ploeggenoot bij Sporting Stijn Schaars

opboksen. Hij slaat de top in elk geval hoger aan
dan in Nederland. Clubs als Porto, Benfica en Braga
beheersten de laatste vier in de Europa League, met
zelfs een finale tussen Porto en Braga (1-0). En in
de kwartfinales van het vorige seizoen triomfeerde
Benfica over PSV, met FC Twente de laatste Nederlandse vertegenwoordiger. ‘Ik weet zeker dat dit
een stap omhoog is. Zeker in vergelijking met FC
Utrecht. De hoogste vier in Portugal is gewoon top.
Ze staan niet voor niets in de finale van de Europa
League. Dat zegt genoeg over de kracht van de top
in Portugal.’
Portugal mocht ook weer vier clubs inschrijven voor
de komende editie van de Europa League: Sporting,
Braga, Guimaraes en Nacional. Ricky van Wolfswinkel blikt met veel plezier terug op het debuut van
hem en FC Utrecht in hetzelfde Europese toernooi.
In tien wedstrijden scoorde hij liefst acht keer, waaronder driemaal in de thuiswedstrijd tegen Celtic.
‘Ik ben zeker tevreden over de eerste helft van het
vorige seizoen bij Utrecht.’ Hij sloot wat ongelukkig het verblijf in de Europa League af in Liverpool,
waar hij een sleutelbeen brak en zo’n twee maanden
moest revalideren.
De twee jaar bij FC Utrecht golfden voor Ricky
van Wolfswinkel als het ware voorbij. In beide
seizoenen schommelde de curve van hoog tot laag
en andersom. ‘In mijn eerste jaar heb ik zeven
doelpunten gemaakt in de competitie en vier in de
vier wedstrijden van de play-offs. In de competitie
had ik meer dan tien goals willen maken. Dat is niet
gelukt en dat is jammer. Daar ben ik niet tevreden
over. Maar in de eindfase van het seizoen heb ik

Blij met Schaars als
ploeggenoot
Samen met Stijn Schaars sluit Ricky van Wolfswinkel zich aan bij een groepje Nederlanders dat eerder
pionierde bij Sporting Lissabon. ‘Ik las het dat Stijn
ook had getekend voor Sporting. Ik kreeg later een
sms-je van hem: ik word je collega. Echt leuk. We
kenden elkaar al van Vitesse. We komen samen uit
de jeugdopleiding in Arnhem. Nee, we hebben niet
samengespeeld. Hij is een aantal jaartjes ouder. Hij
zat ook vroeger bij het eerste elftal van Vitesse.’ Stijn
Schaars en Ricky van Woilfswinkel schelen immers
vijf jaar. ‘Hij heeft een mooie trap. Ik verheug me al
op zijn voorzetten of assists.’ In het verleden droegen
Peter Houtman, Frank Rijkaard en Stan Valckx het
groenwit gestreepte shirt van de “Leeuwen”.

voor Utrecht belangrijke doelpunten gemaakt.’
Mede dank zij zijn opleving plaatste FC Utrecht zich
alsnog voor de Europa League.
Ook het afgelopen seizoen moest hij in tweeën
knippen. ‘De eerste helft was goed; daarna is het
steeds minder geworden.’ Met vijftien doelpunten
kroonde hij zichzelf in elk geval tot topscorer van
FC Utrecht. ‘Tien tot vijftien goals moet een spits bij
Utrecht zeker maken.’ Hoe dan ook een opmerkelijk totaal, want trainer Ton du Chatinier benutte
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Ricky van Wolfswinkel in het shirt van Sporting (foto: Eric Verhoeven)

Vriendin moet studie afmaken
Bianca Neeskens, de vriendin van Ricky van Wolfswinkel,
vergezelt hem naar Lissabon, hoewel ze nog een jaar
moet blokken voor haar studie Sociaal Pedagogische
Hulpverlening. ‘Ze zit in haar laatste jaar. Mogelijk moet
ze eens in de zoveel tijd terug naar Nederland. Ze moet
nog een gedeelte afronden, maar het gaat eigenlijk over
één vak. Ze kan het schriftelijk afmaken. Ze moet nog
twee onderzoeken verrichten en bij een bedrijf stage
lopen. Dat kan ze ook in Portugal doen.’

12

DE CONTRACTSPELER

augustus 2011

Ricky van Wolfswinkel regelmatig als een veredelde
nummer tien. ‘Ik vind mezelf een spits. Daar speel
ik het liefst. Maar soms staat een speler niet op zijn
sterkste positie. De trainers vonden mij op tien ook
belangrijk voor het team.’
Samen met Jacob Mulenga gaf hij in de voorronde
van de Europa League bij Luzern de beste invulling
aan de onwennige opdracht. ‘Voor de wedstrijd
baalde ik enorm. De trainers hebben me het toen
uitgelegd. Zo zou het het beste voor het team
uitpakken. Dat was echt de ommekeer. Vanaf die
wedstrijd ben ik heel veel op de tien gaan spelen.’
Met wisselend succes, maar Ricky van Wolfswinkel
klaagde nimmer over de gedwongen aanpassing. ‘Ik
ben geen middenvelder. Ik speelde achter de spits,
meer als een diepe nummer tien. Dat vereist een
heel andere manier van voetballen dan als spits. Je
moet immers ook verdedigend meedoen.’
Met FC Utrecht tuimelde hij in de slotfase van het
seizoen 2010-2011 pijnlijk van het podium, waarop
het gevecht plaatshad op de laatste kans in de Europa League. ‘Veel spelers hadden fysieke klachten.
Niemand was gewend om zoveel wedstrijden te
spelen. Dat heeft ons opgebroken in de tweede helft
van de competitie. Zo fantastisch als het was gegaan
in de Europa League, zo ondermaats presteerden
we daarna. We hebben in geen wedstrijd meer ons
niveau gehaald. Dat ging alleen maar naar beneden.
We hadden gewoon weer de Europa League moeten
veilig stellen. Aan het einde was het zwaar onder
de maat, als team en bij iedereen persoonlijk’, zo
betrekt hij zeker ook zichzelf in de algemene kritiek
op de lelijke en onwaardige terugval. Vanwege een
gebroken sleutelbeen had hij in de winter nog even
een op zich welkome rust, maar ook hij verkrampte
in het zicht van de finish. Ton du Chatinier moest
uiteindelijk boeten voor de negende plaats, zonder
prijs.
Ricky van Wolfswinkel hoefde al niet meer een persoonlijk onderhoud aan te gaan met Erwin Koeman,
de opvolger van de bij Utrecht ontslagen oefenmeester. ‘Ik heb nog wel een sms-je van hem gehad.
Ik heb nog een sms’je teruggestuurd.’ Direct na zijn
vakantie verhuisde hij op 1 juli naar Lissabon, waar
Sporting op 4 juli de eerste training had gepland. In
de Portugese hoofdstad kon hij vrij vlot, na een kort
verblijf in een hotel, een appartement betrekken in
de nieuwe en moderne wijk Expo, nabij huizen van
collega’s, de 17 km-lange de Vasco da Gama-brug
over de Taag en het schitterende trainingscomplex
Alcochete. ‘Nee, ik vind mezelf absoluut niet te jong
voor een buitenlands avontuur. Het is onzin dat ze
dat zeggen. Voor jongens van vijftien of zestien, of
misschien nog wel iets ouder, komt zoiets te vroeg.
Ik ga voor het eerste elftal van Sporting. Ik ben klaar
om voor het eerste te gaan spelen. Waarom zou dat
dan te vroeg zijn? In alles betekent dit voor mij een
stap vooruit.’ 

augustus 2011

DE CONTRACTSPELER

13

Verslaving, een
maatschappelijk probleem
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)

D

e meeste voetballers hebben
inmiddels hun vakantie erop
zitten. Bij het schrijven van
deze column is de transfermark
nog volop in beweging. Voor
een hoop spelers nog lang geen
zekerheid bij welke club ze komend seizoen
gaan voetballen. De Engelse clubs blijven daarbij verbazen met het gemak waarmee zij zich
verzekeren van de diensten van een voetballer.
De miljoenen vliegen daarbij over tafel, alsof
het niets is. Vorstelijke salarisaanbiedingen
vallen de voetballer ten deel.
Jouw focus zal natuurlijk vooral gericht zijn
op de prestatie op de wedstrijddag. Daar moet
het gebeuren. Winst. Voor iedereen belangrijk.
Voor de club, voor de voetballer. Emoties lopen
dan bij tijd en wijlen hoog op. Praatprogramma’s worden eraan gewijd. “De elleboog van de
week”. Het publiek vormt zijn mening, gevoed
door de opinies van de deskundigen aan tafel
bij Jack.
Ik wil maar zeggen dat voetballers wellicht
vaker in de belangstelling staan dan het hun
(vermoedelijk) lief is. Op negatieve publiciteit
zit nu eenmaal niemand te wachten. Het kan
ook anders. Recentelijk las ik in een aantal
publicaties een belangwekkende ontwikkeling
omtrent verslaafde jongeren. Waar gaat het om?
Wel eens van ‘hikikomori’ gehoord? Dit is een
fenomeen dat alleen in Japan voorkomt. Letterlijk betekent hikikomori: sociale terugtrekking.
Jongeren komen op een dag thuis van school,
lopen naar hun slaapkamer, doen de deur dicht
en komen er niet meer uit. Soms wel langer
dan twee jaar verblijven zij in hun kamer. Ze
trekken zich terug uit de samenleving, omdat ze
zich er niet meer gelukkig in voelen. Bijna alle
contacten met de buitenwereld worden verbroken. Internet is dan nog de enige vorm van contact die met de maatschappij gehandhaafd blijft.
In Japan een groot maatschappelijk probleem.
Onze maatschappij wordt geconfronteerd met
verslaafde jongeren. Jongeren die bijvoorbeeld
verslaafd zijn aan marihuana of alcohol. De
welbekende breezers. Het coma zuipen. Maar
ook jongeren die verslaafd zijn aan games en
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spelletjes op de spelboxen. Verslavingsproblematiek raakt gezinnen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verslaving treft dus iedereen. Bovendien lijkt het steeds vaker te gaan om
een combinatie van problemen: verslaving en
psychiatrie. Ook kan werkeloosheid, dakloosheid, criminaliteit en relatieproblemen een rol
spelen. Gelukkig wordt er wel zorg aangeboden
zodat op een gegeven moment deze jongeren
behandeld moeten dan wel kunnen worden. Er
zijn zorginstellingen die zich specifiek richten
op de behandeling van verslaafde jongeren,
bijvoorbeeld Brijder Jeugd, onderdeel van de
Parnassia Bavo Groep.

Gedreven in alles wat we doen.
Dat is de Rabo Topsportdesk.
Als grootste sportsponsor van Nederland is de Rabobank actief betrokken bij de topsport. Op het veld, maar vooral ook daarbuiten. De Rabo Topsportdesk begeleidt als financiële coach al jaren vele topsporters. We hebben niet alleen verstand van
sport en financiën, maar zijn ook betrokken bij de persoonlijke situatie van onze klanten. Zo ook bij Ruud van Nistelrooij, die al
sinds het begin van zijn carrière een trouwe klant is van de Rabobank. Omdat we, net als hij, trouw zijn gebleven aan onszelf
en streven naar een optimale performance.

Het behandelen van verslaafde jongeren is niet
altijd even makkelijk. Een terugval ligt op de
loer. Wat blijkt? Uit onderzoek kan afgeleid
worden dat de kans op succesvol afkicken van
de verslaving groter is als een profvoetballer
voorlichting geeft. De voetballer kan dus ook
positief in het nieuws komen, ook al is dat voor
mensen die in smeuïge roddels geïnteresseerd
zijn minder interessant.
Verslaafde jongeren hebben blijkbaar een goed
gevoel bij de voetballer en vinden daardoor
de kracht om succesvol af te kicken van hun
verslaving. Soms zou je dan ook als voetballer
iets terug moeten doen aan de maatschappij.
En wat is nu mooier dan het helpen afkicken
van verslaafde jongeren. Goed voorbeeld doet
volgen. Dat bewijst het project FC Kicks United,
een gezamenlijk project van FC Utrecht en het
Centrum Maliebaan, waarin profvoetballers
verslaafde jongeren bijstaan. Een puik initiatief.

Een wereldspeler die zichzelf blijft.
Dat is het idee.

Ter afsluiting het volgende praktijkvoorbeeld.
Een voetballer had via “een vriendje” zijn
aangifte 2008 ingediend. Na bestudering van
die aangifte kwam een aantal fouten aan het
licht. Bijkomend probleem, de bezwaartermijn
tegen de door de Belastingdienst opgelegde
aanslag was allang verlopen. Toch maar contact
met de Belastingdienst gezocht. Lang verhaal
kort: de voetballer kreeg alsnog een aanzienlijke
teruggave van inkomstenbelasting.
Wat is nu de moraal van dit verhaal.
Professionele fiscale begeleiding loont!. 

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ben jij een jong sporttalent of presteer je al jaren op topniveau en ben je benieuwd
hoe wij jouw financiële prestaties kunnen verbeteren? Neem dan contact op met
Dennis van Gemert of Bas van den Hurk van de Rabo Topsportdesk.
Telefoonnummer: (040) 293 65 96 E-mail: topsportdesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl

www.topsportdesk.nl
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Hans de Koning begint
weer op nul in Helmond

Hans de Koning slaat komend seizoen een nieuw
hoofdstuk open van het toch al zo lijvige boekwerk
in de voetbalwereld. De trainer begint aan een avontuur bij Helmond Sport.

H

ans de Koning slaat komend seizoen een nieuw hoofdstuk open
van het toch al zo lijvige boekwerk
in de voetbalwereld. De trainer
begint aan een avontuur bij Helmond Sport.

Helmond is even de hemel. ‘Heerlijk weer op nul
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beginnen’, weet De Koning. Vorig seizoen begon
hij nog met negen strafpunten bij AGOVV. ‘Dat
zit je het hele seizoen toch in je nek. Je wilt niet
degraderen.’ Hij heeft zin in Helmond, en Helmond heeft vertrouwen in hem. Dat bleek al wel
bij de presentatie. ‘We waren unaniem. We hoeven
hem denk ik aan niemand meer voor te stellen. De
nieuwe trainer van Helmond Sport is een bekende
in de voetbalwereld.’ Met deze woorden introduceerde het bestuur van Helmond Sport De Koning..
En geef ze eens ongelijk. De voormalig doelman
lijkt al een halve eeuw rond te lopen in het voetbal. Eerst als keeper van AZ’67 en FC Twente en
later als trainer van een scala aan clubs waaronder
Fortuna Sittard, Top Oss en AGOVV. Mooie clubs
die het zwaar hadden, waar weinig geld was en
waar de wind tegen waaide. ‘Ik heb het overal goed
gedaan, maar het is wel zwaar om de kolen uit het
vuur te halen. We begonnen met negen punten in
de min. De mensen binnen de club hebben allemaal
zo hard gewerkt. Maar als er te weinig geld is, dan
kom je bijna dagelijks voor verrassingen te staan.
Zaken die je team raken, waar je dan toch wat mee
moet doen.’ De Koning besloot dat hij het zo niet
meer wilde, wetende dat de baantjes niet voor het
oprapen liggen. De Koning is een type dat zijn eigen
weg gaat. Terwijl tientallen trainers zenuwachtig
ieder uur hun display bekijken of er al een club is
die zich gemeld heeft, stapte De Koning zelf op
bij AGOVV. ‘Ze konden me gewoon niet genoeg
garanties geven. Ik had met mezelf afgesproken dat
ik tot december zou kijken en anders zou het een
heel andere move worden.’ Maar zo ver kwam het
niet. Het bestuur van Helmond Sport was het niet
ontgaan dat De Koning met minimale middelen her
en der maximaal presteerde. Ook bij AGOVV haalde
hij ondanks alles op een haar na de play offs. De
Koning is een man die gewend is aan het werken
bij clubs waar het geld niet uit de kraan komt lopen.
Met Helmond Sport was het heel anders. De Koning
kan overnachten in goede hotels, krijgt een redelijk
salaris en kan spelers halen. ‘Patrick van Diemen
heeft het verder allemaal geweldig uitgewerkt in een
contract.’ Een dankbare taak is het niet, want de erfenis die Streppel achterlaat is er een om U tegen te
zeggen.‘Er zijn nogal wat talenten vertrokken. Maar
er is genoeg budget om een goede ploeg samen te
stellen. We gaan echt voor jongens met karakter die
voor elkaar door het vuur gaan. Het is in ieder geval
heerlijk om weer eens op nul te beginnen en echt
voor de prijzen mee te gaan doen.’ 

Jurgen Streppel wil
stappen maken
Jurgen Streppel en Marc van Hintum staan er dit jaar twee oude bekenden van
de VVCS aan het roer in Tilburg. Veel clubvoorzitters houden Streppel goed in
de gaten. De Brabander presteerde uitzonderlijk goed bij zijn Helmond Sport.
Kan hij dat ook in Tilburg?

M

isschien leverde hij afgelopen seizoen wel de grootste
prestatie van alle trainers
in Nederland. Want laten
we eerlijk zijn, wie had nou
voorafgaand aan vorig
seizoen durven voorspellen dat Helmond Sport als
derde zou eindigen, laat staan dat de club op de
drempel van de eredivisie zou belanden.
Niemand toch? Streppel kreeg het toch voor elkaar.
Uiteindelijk blokkeerde Excelsior de route naar de
vaderlandse voetbalhemel. Het zou ook bijna te
mooi voor woorden geweest zijn. Na afloop van de
nederlaag tegen Excelsior nam een geëmotioneerde
Streppel afscheid van zijn Helmond Sport. ‘Ik heb
mijn vrouw hier ontmoet, ik heb een groot deel van
mijn leven hier doorgebracht. Helmond zit in mijn
hart.’
Soms bestaat het leven uit keuzes maken. Dan moet
je ook de comfortzone achter je durven laten. Het
zijn vaak de ambitieuze mensen die dat durven.
Streppel is een dergelijk mens. Hoe goed hij het ook
naar zijn zin had bij Helmond Sport. Het was tijd
voor een stapje hogerop. En dus vinden we hem dit
seizoen terug als trainer van het statige Willem II.
Een club die weliswaar degradeerde maar hoe dan
ook vele stappen verder is dan Helmond Sport.
Streppel zal het nog wel eens missen: ‘Daar
moesten we zelf onze eieren bakken in de middagpauze, om maar eens wat te noemen. Hier
in Tilburg staat de lunch klaar. Je merkt op alle
gebieden dat je bij een grotere club bent. Er zijn
gewoon meer mogelijkheden.’ Streppel was in Helmond zo’n beetje betrokken bij alle facetten van de
club: ‘Ach uiteindelijk is het toch overal elf tegen elf
op een grasveld. Daar moet je niet te moeilijk over
doen. Maar nu kan ik me meer op mijn corebusiness richten. Het trainen en coachen, hoewel er de
eerste tijd natuurlijk ook veel tijd is gaan zitten in
het samenstellen van de selectie.’
Samen met Van Hintum lijkt Streppel er voor
weinig geld in geslaagd te zijn een mooi team
bij elkaar te scharrelen. Dat is lang geleden want
in Tilburg was het de afgelopen jaren een grote
bende. De degradatie kwam niet uit de lucht vallen.

Misschien werkt het wel louterend. Niet voor niets
adviseerde Heracles Almelo-voorzitter Jan Smit een
stomverbaasde Tilburgse delegatie om eerst maar
eens te degraderen en dan de boel vanaf niets weer
op te bouwen. Streppel zit er ook niet zo mee dat
hij weer in de Jupiler League aan de slag moet. ‘Het
is voor de club een nieuwe start. Ik merk dat het
publiek hier ook heel graag wil. Iedereen binnen
de club en er omheen snakt naar een nieuw begin.
Je merkt nu al dat er een soort schwung gaande is
rondom Willem II. Begin juli waren er bijvoorbeeld
al 3500 seizoenkaarten verkocht. In de voorbereiding gaan we proberen een goede ploeg neer te
zetten, dan tellen de resultaten wat mij betreft nog
niet zo. Maar het zou geweldig zijn als we meteen
een sterke seizoensopening neerzetten. Dat zal het
positieve gevoel wat er nu rond de club heerst alleen
maar versterken en dan kunnen er hier heel mooie
dingen gaan gebeuren in Tilburg.’ 
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Dagboek Team VVCS

de spelers zijn wat stijfjes. Na enkele
positiespelletjes volgt een ouderwetse koffiemolen waarbij ondergetekende nog even het goede
voorbeeld toonde. Al met al een goede trainingsdag
waarbij er veel arbeid geleverd is en er veel plezier
te bespeuren was.
Na het diner en een drankje aan de bar, breekt er
een hels onweer los boven Zeist.

Dinsdag 5 juli

Woensdag 29 juni
De laatste dag van het trainingskamp. Vandaag
maar één training op het programma. Wisman wil de
spelers niet al teveel te belasten omdat trainen met
een kleine groep zeer intensief kan zijn. De training
verloopt goed en de spelers blijken redelijk fit te
zijn. Na de training krijgen de spelers nog een lunchpakket en worden er afspraken gemaakt over de
komende trainingsdagen. Het trainingskamp in Zeist
is ons goed bevallen en alles was tot in de puntjes
geregeld. Bedankt KNVB!

Vrijdag 1 juli

Maandag 27 juni
Maandag 27 juni
Team VVCS editie nr. 7 gaat vandaag van start.
Dit jaar is het KNVB Sportcentrum de plaats waar
wij ons 3-daags trainingskamp beleggen. Het is
voor het eerst dat de VVCS hier het kamp opslaat,
en alles is tot in de puntjes geregeld. Zeist is als
voetbalbolwerk eigenlijk de ultieme locatie om als
contractloze voetballer te werken aan een doorstart
in het betaald voetbal.
Even voor twaalf uur verzamelen alle spelers, trainer
en fysio zich in het Johan Neeskens restaurant. De
opkomst valt mij toch wel tegen, omdat ik weet dat
er veel spelers zijn die thuis wachten op een club.
Op dit moment bestaat de selectie uit 2 keepers en
5 veldspelers. Ik verwelkom de aanwezige spelers,
vertel hen kort waar Team VVCS precies voor staat
en wat er de komende tijd staat te gebeuren. Na mij
neemt trainer Henk Wisman het woord en benadrukt
dat de spelers zich gedurende de campagne van
Team VVCS positief moeten profileren om zoveel
mogelijk kans te maken op een nieuwe werkgever.
Na de gezamenlijke lunch krijgen alle spelers een
kamer toegewezen en wordt er hotelkleding uitgedeeld. Alle spelers krijgen gedurende de campagne
een kledingpakket tot hun beschikking. Zo proberen
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wij ondanks het kleine aantal spelers toch een
groepsgevoel te creëren.
Om 14.30 uur start de eerste training onder aanvoering van een enthousiaste Wisman op een strak
gemaaid veld. De KNVB heeft een tweetal perfect
onderhouden velden waar wij de komende twee en
een halve week gebruik van kunnen maken.
Inmiddels melden diverse bekende voetbalsites dat
het team gestart is en geven spelers hen interviews
om de aandacht op zich te vestigen. Na de training
blijkt iedereen goed fit en wordt er tevreden teruggekeken op de eerste training.

Dinsdag 28 juni
Na een warme nacht staat er een pittige ochtendtraining op het programma. Er sluiten vandaag 2
nieuwe spelers aan en dat maakt de training een
stuk gevarieerder. Ook is Bas Roorda aanwezig om
vandaag specifiek met de keepers te gaan trainen.
De training bestaat voornamelijk uit positiespellen
en korte partijspellen. Na anderhalf uur vind
Wisman het welletjes en verlaten de spelers moe
maar voldaan het veld.
De tweede training volgt laat in de middag en is
minder intensief. Het is inmiddels dik 30 graden en

Nog steeds te weinig spelers! Over 4 dagen spelen
wij de eerste wedstrijd tegen AGOVV en wij hebben
nog niet genoeg spelers om een elftal te formeren.
Stanley Tailor(AGOVV) is deze week uitgenodigd
door Volendam om mee op trainingskamp te gaan.
Weer één minder! Trainer Wisman blijft koel en de
term “roeien met de riemen die wij hebben” komt
regelmatig over onze lippen. Moet ik AGOVV maar
gaan afbellen of nemen wij de gok dat er zich nog
wat spelers gaan melden. De training is wederom
top en het plezier spat er vanaf. Ook het niveau van
de positiespellen neemt toe en is goed te noemen.
Nu nog zorgen voor een aantal spelers erbij.

Maandag 4 juli
Gedurende het weekeinde hebben zich gelukkig
een aantal spelers gemeld en wij zitten nu
precies op een elftal, en zelfs een wissel. Ook
Evgeny Levchenko (Willem II) komt meetrainen om
zijn conditie op peil te houden. Nu maar hopen dat
er niemand geblesseerd raakt. Ik heb inmiddels wel
contact gehad met AGOVV trainer Hans van Arum
over mogelijke inzetbaarheid van zijn spelers bij
Team VVCS in geval van blessures, “geen probleem”
volgens Hans. Gelukkig blijft iedereen heel en hebben wij net op tijd de selectie rond. Deze wordt in de
loop van de dag op onze website bekend gemaakt
en naar diverse scouts gestuurd.

spelers op proef die allemaal een kans krijgen om
een contract te verdienen. In een compleet nieuw
oranje jubileumtenue verschijnt Team VVCS aan
de start. Gedurende de wedstrijd blijkt echter dat
AGOVV beter bij ons kan gaan scouten want Team
VVCS speelt stukken beter. Met leuk combinatiespel
en een gezonde dosis inzet wordt AGOVV onder
druk gezet. Helaas valt na 20 minuten Romario
Sabajo (PSV) uit met een naar het zich laat aanzien
vervelende enkelblessure. Het goede spel levert
Team VVCS helaas geen overwinning op. Halverwege
de tweede helft wordt een foutje in de verdediging
genadeloos afgestraft en komt AGOVV op 1-0. Team
VVCS kan deze achterstand onder het toeziend oog
van een groot aantal scouts niet meer goedmaken
en verliest onterecht.

Donderdag 7 en vrijdag 8 juli
Beide dagen wordt er goed getraind. Iedereen
(behalve Sabajo) is goed uit de eerste wedstrijd
gekomen en heeft zin in een nieuwe confrontatie.
Inmiddels zijn er weer enkele spelers bijgekomen
en heeft Wisman 16 spelers tot zijn beschikking, wat
een luxe! Toch voor de zekerheid contact gezocht
met FC Den Bosch voor medewerking in het geval
van calamiteiten. Voor de nieuwe spelers heb ik
kledingpakketten meegenomen en voor alle spelers
nieuwe polo’s zodat wij er morgen allemaal top
uitzien.

Zaterdag 9 juli

Dinsdag 5 juli
De eerste wedstrijd tegen AGOVV. Omdat er zich
nog een speler heeft gemeld hebben wij inmiddels
3 wissels tot onze beschikking. Onze tegenstander
daarentegen heeft 9 (voornamelijk buitenlandse)
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Zaterdag 9 juli
De wedstrijd tegen FC Den Bosch. Op het trainingscomplex in Den Bosch heeft Team VVCS het moeilijk
tegen de conditioneel sterke en goed spelende
Bosschenaren. Alle zeilen moeten worden bijgezet
om FC Den Bosch het scoren te beletten. Zelf
worden er maar weinig kansen gecreëerd.
Al tijdens de eerste helft komt FC Den Bosch
verdient op voorsprong en weet deze tot het eind
toe vast te houden. Helaas weer een 1-0 verlies voor
Team VVCS. In de kleedkamer zijn de spelers
teleurgesteld over het vertoonde spel en het
wederom kleine verlies.

Maandag 11 juli
Vanwege blessures en afzeggingen is de selectie uitgedund tot 13 spelers. De tol van de zware
wedstrijden begint zich nu uit te betalen voor de
kleine selectie van Wisman. Desondanks wordt er
weer goed en scherp getraind. Hans Denissen (FC
Emmen) heeft zich ook gemeld maar kan pas later in
de week meespelen.

Dinsdag 12 juli
De derde wedstrijd tegen FC Emmen. In Weerdinge
wordt bij de plaatselijke trots gespeeld tegen FC
Emmen dat een paar dagen daarvoor nog goed
spel vertoonde tegen het grote Ajax. Met maar 2
wissels, waarvan één keeper, gaat Team VVCS goed
van start. Het samenspel gaat met de wedstrijd
vooruit en spelers begrijpen elkaar steeds beter. Dit
resulteert in de 1-0 ruststand door een doelpunt van
Stanley Tailor na een voorzet van Tavares Da Veiga
(Sligo Rovers). In de tweede helft komt FC Emmen
helaas op gelijke hoogte na een onoplettendheid
in de verdediging. Team VVCS creëert daarna nog
legio kansen om de eerste overwinning te behalen maar slaagt er niet in om deze te verzilveren.
Kapotgestreden zitten de spelers in de kleedkamer,

de avond wordt er in de bar teruggekeken op deze
succesvolle dag.

Zondag 17 juli

Zaterdag 9 juli
teleurgesteld omdat er meer te halen viel. Wellicht
donderdag tegen Almere City FC eindelijk de eerste
overwinning?

Donderdag 14 juli
Laatste wedstrijd voor het FIFPro Tournament. Voor
een aantal spelers en zeker voor trainer Henk Wisman is dit een beladen duel. Wisman is kortgeleden
op non-actief gezet bij Almere City FC vanwege
de teleurstellende resultaten. Ook een aantal
spelers was vorig seizoen nog actief in Almere.
De trainerswissel bracht de club weinig succes en
leidde uiteindelijk tot de laatste plaats in de Jupiler
League. Degradatie werd voorkomen door het faillissement van RBC Roosendaal.
In de stromende regen en op een splinternieuw
kunstgrasveld gaat de wedstrijd gelijk op, beide
partijen creëren kansen. De teams gaan rusten bij
een 0-0 stand. Direct na rust volgt de 1-0 en laat in
de tweede helft de 2-0, wat ook de eindstand blijkt
te zijn. Helaas heeft de stijgende lijn in het spel van
Team VVCS enige stagnatie opgelopen. Op naar het
toernooi.
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dreunt, de spelers peppen elkaar op en maken
duidelijke afspraken voor tijdens de wedstrijd.
Direct na het eerste fluitsignaal neemt Team VVCS
het heft in handen. Er wordt goed en snel gecombineerd en Italië komt er niet aan de pas. Volledig
tegen de verhouding in komt Italië echter op
0-1. Ondanks de tegenslag wordt de druk verder
opgevoerd wat de gelijkmaker oplevert door Hans
Denissen. In de tweede helft komt Team VVCS weer

Zaterdag 16 juli

Vrijdag 15 juli
De groep verzamelt om 19.00 uur in het Holiday Inn
in Leiden. Dit weekeinde is het hotel de thuisbasis
voor ons team. Na het diner neem ik de spelers
apart voor een teambespreking over de gang van
zaken tijdens het toernooi. Dit zijn de wedstrijden
waar veel internationale scouts voor zijn uitgenodigd en hier moeten de spelers vlammen. Ik druk het
ze nogmaals op het hart. ’s Avonds in de lobby laten
Dave Huymans (FC Cambuur) en Hans Denissen
op You Tube ongegeneerd nog wat hoogtepunten
zien uit hun carrière. “Dat is wel een tijdje geleden,
boys” is een veel gehoorde opmerking.

Zaterdag 16 juli

Donderdag 14 juli

Zaterdag 16 juli

De eerste wedstrijd is tegen het team van Italië. Zij
worden gezien als één van de kanshebbers voor
de toernooizege. Er heerst een goede stemming in
kleedkamer 1 van Rijnsburgse Boys. De housebeat

op achterstand. Maar wederom Denissen en Qays
Sahyesteh(SC Veendam) zorgen voor een verdiende
3-2 winst.
De tweede wedstrijd is tegen Portugal dat pas zijn
eerste wedstrijd van het toernooi speelt. Na een
stroef begin komt Team VVCS helemaal los. Eerst is
het Stanley Tailor die een vrije trap van Dave Huymans in het doel glijd. Daarna volgt een staaltje van
vrijetrap-specialisme door eerst Huymans die van 20
meter de bal in de kruising krult en vlak daarna Denissen die van 30 meter de bal op zijn “Ronaldo’s” in
het doel jaagt. De filmpjes op You Tube blijken dus
toch echt te zijn. Uiteindelijk maakt Denissen ook
nog de 4-0.
Team VVCS blijkt uiteindelijk de beste ploeg te zijn
en mag zondag aantreden tegen alweer Almere City
FC. De stemming is opperbest binnen het team en in

De “finale”dag. Na het ontbijt gaat Team VVCS richting het strand van Katwijk om even uit te waaien.
Er is gekozen voor een normale voorbereiding zoals
dat bij elke BVO gebeurt voor een wedstrijd. Geen
Luilekkerland maar een scherpe voorbereiding
naar de wedstrijd van vanmiddag. Na de lunch en
een uurtje rusten gaat het team richting Rijnsburg.
Helaas wordt de wedstrijd, gespeeld op een fantastische grasmat, tegen Almere alweer verloren met
2-0. Wel speelt het team zeer gedreven en verzorgd
voetbal en wordt een legio kansen onbenut gelaten.
De teleurstelling is van korte duur als de spelers
later op de avond de 1ste prijs in ontvangst mogen
nemen. Ook wordt Hans Denissen gekozen tot
beste speler van het toernooi, een terechte keuze.
Onbegrijpelijk dat zo’n speler nu nog geen nieuwe
club heeft.
Na een gezellige avond wordt van een ieder afscheid
genomen en afspraken gemaakt om contact te
houden in het geval er zich een club gaat melden.
Terugkijkend op de gehele campagne kan ik alleen
maar tevreden zijn. Ondanks de kleine groep en de
wisselende samenstelling heeft Henk Wisman het
beste in de spelers omhoog gehaald. Tijdens de
vele trainingen en wedstrijden heeft hij iedereen
op scherp gezet en dat heeft tot goede prestaties
geleid. Nu nog afwachten of dat ook nieuwe contracten oplevert.
Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan Team
VVCS bedanken voor hun steun. Henk Wisman, Rene
Beerntsen (fysio), Suzanne Bakker, KNVB en
Deventrade. Hopelijk levert jullie bijdrage een
aantal spelers een nieuwe werkgever op.

Zondag 17 juli
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Bull Salzburg, AS Monaco, Lierse SK en Fortuna
Düsseldorf, om er maar een paar te noemen. En ook
de thuisblijvers kijken mee en volgen de verrichtingen van de zeven teams op het FIFPro Tournament. Tijs Tummers, een van de organisatoren van
het FIFPro Tournament: ‘Door mee te doen aan de
trainingen van je nationale vakbond en door deel
te nemen aan het FIFPro Tournament laat je zien
dat je graag wilt, dat je nog vol ambitie zit. En clubs
weten dat als ze zo iemand op proef nemen, er ook
echt een wedstrijdfitte speler bij hen aansluit.
Hoeveel stages zijn er vroeger niet mislukt omdat
de speler een conditionele achterstand had?’
Een mooi voorbeeld is de 27-jarige aanvaller Simon
Bræmer van het Deense Team Spillerforeningen.
In het weekend speelde hij in Rijnsburg op het
FIFPro Tournament nog tegen Frankrijk, Portugal
en Italië; op dinsdagavond speelde hij in eigen
land alweer een proefwedstrijd met Brønshøj tegen
Vanløse. Na een 0-2 ruststand draaide Bræmer in
de tweede helft persoonlijk de wedstrijd om door
alle vijf doelpunten voor zijn team te scoren, dat
uiteindelijk met 5-3 won. Het moet toch gek lopen
als deze jongen niet binnenkort een nieuw contract
kan tekenen.
Zwitserland is als altijd het vreemdelingenlegioen
van het FIFPro Tournament. Opvallende naam in

FIFPro Tournament 2011:
succesformule bewijst zich weer
Het internationale FIFPro Tournament, waaraan behalve het Team VVCS
dit jaar nog zes landen deelnamen, presenteerde zich opnieuw als een succesformule.
Een terugblik aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden.
Zo kan het gaan:
Miguel Garcia stond in mei van dit jaar aan de
aftrap voor de finale van de Europa League tussen
SC Braga en FC Porto. In 2009 stond hij nog aan
de aftrap op het FIFPro Tournament bij de wedstrijd Team VVCS – Portugal om de 5de plaats.
Dank zij een door Barry Ditewig gestopte strafschop
won het Team VVCS die wedstrijd en eindigde
Portugal als laatste. Maar Miguel Garcia verdiende
met zijn optreden op het FIFPro Tournament
wel een contractje bij Olhanense, dat hij na een
half jaar al weer inruilde voor Braga. En de rest is
geschiedenis.
Dit jaar stond Portugal op het FIFPro Tournament
in Rijnsburg weer tegenover het Team VVCS. In het
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Portugese team speelde onder meer middenvelder
Rui Baiao. Hij speelde in het seizoen 2009-2010 bij
Olhanense nog samen met Miguel Garcia. Waar het
met Miguel Garcia daarna crescendo ging, volgde
voor Rui Baiao een rampseizoen: ondanks 22 wedstrijden in de hoogste divisie bij Olhanense moest
hij een stap terug doen en door een blessure kwam
hij bij Fátima het afgelopen seizoen maar 2 keer in
actie. Nu hoopt hij via het Portugese Team SJPF en
het FIFPro Tournament een nieuwe impuls aan zijn
carrière te geven.
Hetzelfde geldt voor de 125 andere spelers die
op zaterdag 16 juli vol hoop het sportpark Middelmors van Rijnburgse Boys betreden. Ze weten zich
bekeken door scouts van clubs als SCR Alltach, Red

het team is Fabinho Kologeski, een 25-jarige
Braziliaan die na vijf jaar weer terugkeert naar
Nederland. In 2006 won hij met Internacional het
Eurovoetbal-toernooi in Groningen door in de finale
AZ, met onder meer Ruud Vormer, te verslaan. Nu
hoopt hij op een contract in Europa, profiterend van
zijn Poolse oma, die hem een EU-paspoort zou kunnen opleveren.
De Fransen hebben op papier de sterkste ploeg
met maar liefst elf spelers met ervaring in de
Division 1. Een goed voorbeeld is de 29-jarige
linkervleugelverdediger Franck Signorino, die
slechts één jaar niet op het hoogste niveau speelde.
Hij speelde 111 wedstrijden voor Metz, 60 wedstrijden voor Nantes en kwam de laatste twee seizoenen uit voor het Spaanse Getafe en het Belgische
Charleroi. Na een indrukwekkende 4-1 overwinning volgde een gelijkspel tegen Spanje en een 0-1
nederlaag tegen Zwitserland waardoor het Franse
‘sterrenensemble’ op een teleurstellende 5de plaats

eindigde. Maar ongetwijfeld zullen velen van de
Haantjes op een nieuw contract kunnen rekenen.
Dat zal wat moeilijker worden voor de Italianen
die met drie nederlagen ronduit tegenvielen en zich
bovendien met drie rode kaarten geen beste
verliezers toonden.
Meer hoop is er voor de Spanjaarden, die hun
bekendste naam hadden in ‘Koeman’, de voetbalnaam van de 24-jarige Alberto Fernández García.
Meest opvallende speler was goaltjesdief Reyes (26),
die al 62 keer scoorde in zijn carrière, zij het op het
bescheiden niveau van de Segunda Division B.
Maar veruit het beste presenteerde zich natuurlijk
het Nederlandse Team VVCS, dat in de drie weken
die aan het toernooi voorafgingen door trainer Henk
Wisman tot een hecht team was gesmeed. Drie
dagen na het toernooi tekende Agil Etemadi reeds
voor FC Groningen, ging Hans Denissen – topscorer én beste speler van het toernooi – op proef bij
RKC Waalwijk en mocht Mike Boelee op proef bij
FC Volendam. Het is hopelijk pas het begin van een
lange reeks nieuwe contracten.
Het zijn dit soort voorbeelden die de afgelopen jaren
van het FIFPro Tournament een succesformule
hebben gemaakt. Volgend jaar komen we dan ook
terug voor alweer de achtste editie.
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Studerende profvoetballers sluiten
het seizoen 2010/2011 succesvol af
Het voetbalseizoen 2010/2011 zit er alweer op. Het was
in de eredivisie spannend tot het einde. Niet alleen werd
er tot de laatste speeldag gestreden om het kampioenschap, ook voor de directe plaatsing voor Europees voetbal en wel of niet spelen van de play-offs was de laatste
competitieronde voor veel clubs van wezenlijk belang.
Ook de play-off wedstrijden zelf waren weer een heerlijk toetje, met als uiteindelijke winnaar ADO Den Haag.
Ook voor de studerende profvoetballers van de VVCS
Academy was 2010/2011 enerverend. Immers, enkele
studenten zouden dan hun cursus of studie afsluiten met
het felbegeerde diploma. Onderstaand een overzicht
van de behaalde resultaten.

Cursussen
In 2010 zijn er in totaal 15 (oud) profvoetballers gestart met een cursus aan de VVCS Academy. Het meest
in trek waren de taalcursussen Spaans en Engels. Maar
ook de HBO cursus NEMAS Middle Management was
populair. Van de 15 studenten hebben er 2 hun cursus
helaas niet kunnen afronden i.v.m. veranderende privé
omstandigheden. De andere 13 studenten hebben allen
hun diploma behaald. Enkelen hebben zich zelfs alweer
opgegeven voor een vervolgcursus. Robert van Boxel
(SC Cambuur) was zelfs zo enthousiast, dat hij inmiddels
de HBO studie volgt aan de VVCS Academy.

Ajax integreert VVCS
Academy in jeugdopleiding

HBO Bachelor
Sportmanagement
& Ondernemerschap (Business
Innovation)
Deze studie is de langstlopende binnen de VVCS
Academy. Vanaf 2007 hebben

VVCS ACADEMY
Rick Hoogendorp
(ADO Den Haag):
“De vaardigheden die ik nu heb
geleerd, kon ik gelijk in de praktijk
brengen bij mijn nieuwe baan als
Accountmanager bij
ADO Den Haag”

Paul Beekmans
(Gold Coast United FC):
“Deze opleiding kan ik perfect
combineren met mijn voetbalcarrière.
Ook doordat ik stage kon lopen bij
mijn vorige club SC Cambuur.
Ook vanuit Australië zal ik daarom
met plezier nog een jaar
doorstuderen.”

Donny de Groot (Willem II):
“De cursus NEMAS
Middle Management heeft mij o.a.
geleerd hoe een leidinggevende moet
handelen binnen teamprocessen. Ook
als ik later trainer word, komt deze
cursus dus van pas”

Willem Janssen
(FC Twente):
“Door te studeren
vul ik mijn vrije tijd zinvol
in. Daar voel ik me
prettig bij.”

Kees van Buuren (FC Den Bosch):
“Bij mijn vorige HBO studie mistte ik teveel colleges
door de variabele trainingstijden. Aan de VVCS
Academy heb ik dat probleem niet.”

Mark-Jan Fledderus
(Roda JC): “Tijdens mijn vakantie in Spanje kon ik
dankzij mijn cursus Spaans al redelijk communiceren
met de lokale bevolking.”

Ruud Boymans (AZ): “Door de individuele begeleiding
van de docenten kan ik mijn HBO studie goed combineren met het voetballen. Daardoor kan ik de studie
binnen 4 jaar afronden

voetballers aan de VVCS Academy de mogelijkheid om naast
Eind vorige week hebben 8 talenten van Ajax in samenspraak met hun
club besloten om de mbo opleiding Commercieel Medewerker/Junior
accountmanager aan de VVCS Academy te volgen. Deze jeugdspelers
hebben in het verleden tevergeefs geprobeerd om een reguliere mbo
opleiding te combineren met hun dagelijkse sportieve verplichtingen
bij Ajax. Na een presentatie over de mogelijkheden van de VVCS Academy hebben allen besloten om de studie weer op te pakken om alsnog
het begeerde diploma te bemachtigen. Zowel Ajax als de ouders zijn
zeer enthousiast dat er nu een opleiding is die perfect gecombineerd
kan worden met het drukke profbestaan.

hun sportieve carrière ook een
HBO Bachelor studie te volgen.
De voetballers die in 2007 zijn
begonnen aan de studie hebben in juni 2011 hun felbegeerde HBO Bachelor of
Commerce diploma behaald.
Een verslag hiervan vind je
elders in dit magazine. Inmid-

“Ajax is de eerste club waar wij binnen de jeugdopleiding de virtuele
mbo opleiding gaan verzorgen,” aldus VVCS voorzitter Danny Hesp. “Al
deze jonge talenten hebben hun studie stopgezet omdat zij hun opleiding niet konden combineren met de trainingen bij Ajax. Door gebruik
te maken van virtuele lessen, gecombineerd met de dagelijkse studiebegeleiding van hun club, wordt het hen nu wel mogelijk gemaakt om
het diploma te gaan halen. Ajax heeft 45 laptops aangeschaft om de
jeugdspelers tijdens de studie te ondersteunen.”
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dels zijn er 25 (oud) profvoetballers die de HBO studie
volgen.

MBO opleiding Commercieel Medewerker
/Junior Accountmanager
Deze opleiding van de VVCS Academy startte in 2010 voor het eerst. Tijdens de opleiding
dienen de studenten ook 8 uur per week stage lopen. De meeste doen dat bij hun eigen club,
maar dit is niet noodzakelijk. Van de 12 (oud) profvoetballers die gestart zijn met de opleiding, hebben 11 in juni 2011 al hun MBO diploma Commercieel Medewerker op niveau 3 behaald. Tevens hebben de meesten van hen aangegeven om nog een jaartje door te studeren
om ook het MBO diploma Junior Accountmanager op niveau 4 te behalen.
Niet alleen spelers zien in dat een dergelijk diploma belangrijk is, ook clubs ondersteunen
deze gedachte. Een goed voorbeeld is AJAX. De werkwijze van de VVCS Academy sluit perfect
aan op de sportieve verplichtingen die de jonge spelers van deze club hebben. Daarom heeft
Ajax de VVCS Academy geïntegreerd binnen hun opleiding. Voor het komende studiejaar
hebben zich reeds 7 spelers van AJAX aangemeld om de MBO opleiding aan de VVCS Academy te gaan volgen.
augustus 2011
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Steef Nieuwendaal, Joost Broerse, Cedric van der
Gun en Johan Plat: eerste bachelors VVCS Academy
Eindgesprek
Op maandag 23 mei jl. slaagden Steef Nieuwendaal, Joost Broerse,
Johan Plat en Cedric van der Gun voor het eindgesprek van de opleiding Ondernemerschap en Businessinnovation. Zij startten deze Hbo
studie in 2007 en rondden daarmee deze studie binnen vier jaren af.
In het eindgesprek lichtten zij hun scriptie toe ten overstaan van
een beoordelingscommissie en publiek. In de beoordelingscommissie was de opleiding vertegenwoordigd maar ook ´het werkveld´.
Martin Snoeck, lid van de beroepenveldcommissie van de VVCS
Academy, gaf de beoordelaars een zeer goed en doortimmerd
advies. De scriptie- en gespreksonderwerpen varieerden van
onderzoek naar de positie van zaakwaarnemers, mogelijke toepassing van community´s op het internet in het voordeel van betaalde
voetbalorganisaties tot in- en doorstroom van topspelertjes in het
jeugdvoetbal van een lokale amateurvereniging. Steef Nieuwendaal
was topspeler en scoorde met een 8!

Steef Nieuwendaal (Sparta): “Deze studie is echt een
aanrader. Je doet enorm veel kennis op en je leert ook
veel over jezelf."

Cedric v/d Gun
(Swansea City FC): “Vanzelfsprekend vond ik niet elk vak
even interessant, maar de opgedane kennis kan ik goed gebruiken tijdens mijn toekomstige
maatschappelijke carriere,”

Online en flexibel
Het eindgesprek van Joost en Cedric werd op een bijzondere manier
gehouden die overigens goed bij de opleiding past. Cedric woont in
Engeland en Joost op Cyprus. Het was niet mogelijk om -gezien de
wedstrijdschema´s- naar Nederland te komen om aldaar het gesprek
te houden. Joost en Cedric presenteerden hun afstudeerpresentatie
via het internet en waren zelf zichtbaar en hoorbaar voor commissie en publiek. Deze manier van afstuderen past bij de opleiding
waarin zeer intensief gebruik wordt gemaakt van e-learning. In de
afgelopen bijna-vier-jaren werd gemiddeld één avond per week
ingelogd in de virtuele klas en werd via die weg de studiestof live en
interactief doorgenomen. Tentamens werden niet zelden via die weg
gedaan. Zo bleef het mogelijk om voor deze profvoetballers toch een
Hbo-studie te volgen. In de opleiding kwam een breed aanbod van
vakken aan de orde zoals algemeen-, financieel- en personeelsmanagement, marketing, innovatie, communicatie, ondernemerschap en persoonlijke effectiviteit. Er werd regelmatig gewerkt aan
gezamenlijke projecten.

Joost Broerse
(Apoel Nicosia/Cyprus): “Ondanks
mijn transfer van FC Utrecht naar
Apoel Nicosia kon ik mijn HBOstudie 'gewoon' vervolgen en
ben ik nu in het bezit van mijn
HBO Bachelor of Commerce."

Johan Plat (Telstar):
"Af en toe was het best afzien
met het studeren, maar uiteindelijk heb ik mijn diploma toch
gehaald. En dat geeft een heel
bevredigend gevoel."

In verband met drukke werkzaamheden studeren de twee andere
studiegenoten uit dezelfde cursusgroep; Ivar van Dinteren en Joris
van Rooijen later af. Dat kan omdat de opleiding sterk weet in te spelen op de individuele mogelijkheden van de topsporters. De
opvolgende groep maakt een fors tempo en het is zeker niet uit te sluiten dat ook van die groep de eerste studenten nog dit jaar zullen afstuderen.

Start in september
De opleiding wordt gerealiseerd door het Davinci-college in Dordrecht in samenwerking met de VVCS Academy en wordt onder licentie
van particuliere Hogeschool Saxion Next uitgevoerd. In totaal zijn nu vier ´jaargangen´ actief. Voor de groep die eind augustus van
start zal gaan zijn nog plaatsen. Kijk voor meer informatie op: www.vvcs.nl/academy of bel met Arjan Ebbinge: 0642298097

Ook voor het seizoen 2011/2012 heeft de VVCS Academy wederom een uitgebreid studie- en
cursusaanbod samengesteld. Daarnaast gelden er ook voor komend seizoen weer aantrekkelijke
kortingen.De HBO- en MBO opleidingen starten eind augustus. De overige cursussen starten meermaals per seizoen.Alle informatie over de VVCS Academy kun je vinden op onze website:
www.vvcs.nl/academy Vanzelfsprekend kun je ook contact opnemen met Arjan Ebbinge. Hij is
bereikbaar via e-mail: academy@vvcs.nl of via telefoon: 0642298097
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Dekking voor
arbeidsongeschiktheid
tot vijftien miljoen
DOOR LEX MULLER

W

ie zich in de wereld van de
sport of amusement adequaat wil verzekeren tegen
arbeidsongeschiktheid, klopt
automatisch aan bij Joseph
Wannet. Hij is vertrouwensman van vele profvoetballers, topsporters, clubs en
sportbonden in binnen- en buitenland. ‘Ik doe dit
nu bijna twintig jaar’, vertelt hij in de buurt van
Duiven, waar hij in 1995 een eigen kantoor opzette.
Joseph Wannet raakte in 1992 in de ban van
sportverzekeringen, voor een leek vrij ondoorzichtige en gecompliceerde materie. ‘Ik werkte op
een kantoor in Wageningen, waar een handjevol
sporters zich hadden verzekerd tegen het risico van
arbeidsongeschiktheid.’ Drie jaar later begon hij
voor zichzelf en richtte Wannet Sports Insurance op
in Duiven. In 2006 breidde hij zijn terrein uit met
een tweede kantoor in het Duitse Gelsenkirchen.
Wat hij aanbiedt, is tamelijk uniek. ‘Dat komt,
omdat ik al jarenlang Approved Lloyd”s Coverholder ben. Namens Lloyd’s of London ben ik
gevolmachtigd en gerechtigd om tot 15 miljoen euro
per sporter te verzekeren.’ Andere verzekeraars in
Nederland dekken in het algemeen dit soort grote
risico’s niet of slechts voor kleinere bedragen.
Daardoor kan Joseph Wannet per direct een club,
speler of sporter een dekking toezeggen tot maximaal het bedrag van vijftien miljoen euro en de
premies bepalen. Zeker in de top van het voetbal
handelt het tegenwoordig steevast om vele en vele
miljoenen, zowel bij de hoogte van de transfersommen als bij de salarissen. In bijna alle gevallen kan
hij de gewenste dekking afgeven en garanderen. Dat
geldt zonodig ook voor modellen, artiesten, acteurs
en actrices, die ook in zijn klantenkring voorkomen.
Bij tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid
moet een club in Nederland de speler vaak doorbetalen zolang zijn contract nog doorloopt. ‘Stel dat
een speler 23 jaar is, als er iets ernstigs met hem
gebeurt. Hij heeft nog een contract van drie jaar.
Voor die periode betaalt de club zijn salaris door.
Spelers kunnen zich dan verzekeren voor de periode
daarna tot 32 jaar en keepers tot 34 jaar’, aldus

Joseph Wannet. Bij een salaris van twee ton per jaar
bedraagt de premie gemiddeld 500 euro per maand,
bepaald niet onoverkomelijk voor het merendeel van
de voetballers in de eredivisie. Overigens geldt in
Duitsland de verplichting dat een club een getroffen speler slechts zes weken hoeft door te betalen.
Denemarken kent dezelfde regeling als in Nederland. België en Engeland hanteren weer afwijkende
afspraken.
Het Nederlandse voetbal kent nog een evident voordeel. In de CAO voor contractspelers is standaard
een collectieve ongevallenverzekering opgenomen.
Dankzij inspanningen van o.a. de VVCS is de premie verlaagd tot 117,50 euro per speler per seizoen.
Ruim 1000 voetballers zijn zodoende verzekerd van
175.000 euro als maximale uitkering, indien hen
bijvoorbeeld zoiets zou overkomen als de Roemeen
Mihai Nesu op de training van FC Utrecht. ‘Het kan
zijn dat je er met deze collectieve verzekering nog
niet bent. Vandaar dat wij veel spelers individueel
verder adviseren’, verduidelijkt Joseph Wannet.
Via zijn kantoren telt hij klanten in Nederland,
Duitsland, België en Denemarken, en soms zelfs
tot in Canada als een speler zijn laatste actieve jaren
wilt slijten aan de overzijde van de oceaan. Hij schat
dat zijn totale clientèle neerkomt op zo’n 2000
sporters, veertig clubs, maar ook bonden, de Nederlandse hockeydames en heren, het Nederlands
handbalteam, enz. Zelfs een aantal in Nederland
werkzame trainers heeft zich bij hem aangesloten.
‘Voor het geval hij zijn beroep als trainer niet meer
kan uitoefenen als gevolg van een ziekte en/of ongeval. Met een trainer heb ik dat gelukkig nog niet
meegemaakt.’ Er zijn helaas jaarlijks wel beroepssporters, die worden afgekeurd als gevolg van een
zware blessure of andere ernstige aandoeningen.
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Profvoetballers
als role model

H

et Nederlandse profvoetbal is
lang niet zo populair geweest
als nu. In vergelijking tot
andere voetballanden hebben
we veel publiek in vaak volle
stadions. Nederlandse clubs
spelen, zeker in de Eredivisie, nooit voor lege
tribunes, terwijl dat in het voetbalgekke Italië
heel gewoon is. Voetbalprogramma’s op de
televisie worden goed tot zeer goed bekeken.
Om voetbalplaatjes met portretten van spelers
wordt bij wijze van spreken gevochten. Zowel
de Eredivisie als de Eerste Divisie zijn tot het
einde spannend.

Aparte regeling voor geblesseerde internationals
In Duitsland, Engeland, Ierland en Denemarken hebben bonden
zelf een verzekering gesloten, indien een international geblesseerd raakt bij het nationale elftal en (tijdelijk) arbeidsongeschikt
terugkeert bij zijn club. In Nederland loopt er een regeling via de
ECV (clubs uit de eredivisie). ‘Maar dat geldt alleen voor Nederlandse clubs. In het geval van een blessure treedt eerst een
periode van twee weken wachten in. Daarna kan er tot maximaal dertig weken een compensatie van het bruto-salaris aan de
club worden uitgekeerd’, aldus de nadere toelichting van Joseph
Wannet, die op deze wijze spelers van Nederlandse clubs in
het Nederlands elftal, Jong Oranje en de jeugd onder negentien
jaar heeft verzekerd. In het conflict tussen Bayern Munchen en
de KNVB over de na het WK lang uitgeschakelde Arjen Robben
bood deze regeling dus geen oplossing.

In de tijd van Johan Cruijff hadden spelers een
vriendin of vrouw, tegenwoordig hebben ze
een voetbalvrouw, vaak een blonde godin met
een uitstekend balgevoel, als ik de verhalen
mag geloven. Voetbalvrouwen komen steeds
meer op de voorgrond en in de P.C. Hooftstraat, waar toevallig ons kantoor is gevestigd.
Sommige voetbalvrouwen trekken meer
publiciteit dan hun man, het moet niet gekker
worden.

Unieke positie
van “verzekeraar”
Joseph Wannet

Triest is dat de populariteit van het betaalde
voetbal zich niet vertaalt in stijgende opbrengsten van de televisiegelden die door Eredivisie
Live worden geëxploiteerd. In VI werd enige
tijd geleden aangetoond dat Nederland ver
achterblijft bij andere landen. De tv-gelden
dalen in plaats van dat ze zoals in de andere
Europese landen met bijna zeven procent
stijgen. Zelfs in Griekenland leveren televisiebeelden meer op. In een klein voetballand als
Denemarken zijn de opbrengsten ongeveer
even hoog als bij ons. De Belgische competities, toch bij die van ons vergeleken een klasse
minder, gaan volgend jaar meer aan televisiegelden opbrengen. Dat begrijp ik niet.

belang bij een hogere opbrengst, ook zolang
er nog geen beslissing of oplossing is in
de procedure bij het Gerechtshof waarin ik
namens de spelers de erkenning vorder van
hun aanspraak op een redelijk aandeel in de
televisiegelden. In de jaren negentig hebben
de spelers via de VVCS hun aandeel gekregen.
Die procedure is nu in een stroomversnelling
gekomen omdat ProProf zich aan de zijde van
de VVCS en de CSR heeft geschaard.

Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is
advocaat te Amsterdam en publicist
www.devos.nl

De toegenomen aandacht voor spelers als
BN’ers en sporthelden geeft ook verplichtingen. Spelers hebben voor hun supporters en
met name de voetbaljeugd een belangrijke
voorbeeldfunctie. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat spelers tegenwoordig steeds meer op
het veld spugen. Jongeren doen dat na, ook op
straat. Op een hockey- of basketbalveld doen
spelers dat ook niet. Televisiecamera’s registreren alles en helaas ook de fluim. Frank Rijkaard wordt er nog steeds mee geconfronteerd
omdat hij uit frustratie Rudy Völler in zijn
nek spoog, niets voor de gentleman Rijkaard.
Schwalbes, elleboogstoten, op de enkel van je
tegenspeler gaan staan, allemaal foute handelingen, die een goede voetballer niet nodig
heeft en waarvoor iedereen zich zou moeten
schamen. Spelers in een team zouden elkaar
daarop moeten aanspreken en driftkikkers tot
de orde moeten roepen. Zeker in de Eredivisie
en internationaal voetbal wordt alles door de
camera’s geregistreerd. Gemeen spel wordt,
ook als het stiekem wordt gedaan, feilloos
vastgelegd en kan via You Tube zoals bij Frank
Rijkaard levenslang achtervolgen. 

Clubs en spelers hebben een gezamenlijk
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VVCS neemt na 33 jaar afscheid
van Sjef Blatter
Deze zomer neemt de VVCS afscheid van contractbegeleider van het
eerste uur Sjef Blatter.
Sjef, door zijn jonge collega’s gekscherend “opa” genoemd, is al sinds
1978 werkzaam als contractbegeleider bij de VVCS. Ook is hij al
sinds 1965 lid bij de vakbond. Na zijn loopbaan als voetballer
bij PSV, VVV en Roda JC trad hij op advies van Karel Jansen
toe tot het bestuur en ging zich bezighouden met het begeleiden van spelers. Gedurende deze periode begeleide Sjef veel
bekende spelers waaronder Ernest Faber, Peter Hoekstra en
Boudewijn Zenden. Op dit moment begeleidt hij nog een
bescheiden aantal spelers en geeft met al zijn ervaring ondersteuning aan het huidige begeleidingsteam. Ondanks dat Sjef
gaat genieten van een welverdiend pensioen zal hij de VVCS
blijven ondersteunen en van adviezen voorzien.
Wij bedanken Sjef voor zijn tomeloze inzet de afgelopen
33 jaar en wensen hem veel succes toe.

Bas Roorda
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.
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Bas Roorda heeft per 1 juli de VVCS verlaten om zich bij PSV als
keeperstrainer over de jeugd te gaan ontfermen.
Bas is in januari 2007 officieel toegetreden tot het bestuur van de
VVCS en heeft deze functie tot 2010 met volle overgave bekleed.
Direct na het beëindigen van zijn voetbalcarrière in 2010 is hij als
spelersbegeleider in dienst getreden om samen met Louis Laros,
Patrick van Diemen en Sjef Blatter de buitendienst te vormen.
Wij hebben Bas de afgelopen jaren leren kennen als een uitstekend bestuurslid en vooral het laatste jaar als een bevlogen
collega. Helaas is Bas tot de conclusie gekomen dat zijn hart en
toekomst echter op het veld liggen, iets dat de VVCS alleen maar
kan respecteren.
Bas; “Ik was blij met de kans die ik van de VVCS kreeg en vond het
heel leerzaam om aan de gang te gaan in de spelersbegeleiding. In
de loop van dit jaar, toen ik in gesprek kwam met PSV, begon het veld
echter weer te trekken. Ik vind met de jeugd werken hartstikke leuk en
kijk er naar uit om dadelijk op De Herdgang met de PSV-talenten aan
de slag te gaan.”
De VVCS wenst Bas veel succes bij zijn werkzaamheden voor PSV.
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VVCS viert verjaardag met alle ups en downs in één boek

VAN GAAL ONTVANGT UIT HANDEN VAN GERARD KERKUM HET EERSTE
EXEMPLAAR VAN “EEN HALVE EEUW OP DE BARRICADE”

D

e Vereniging van Contractspelers, VVCS, vierde vrijdag 17 juni
haar vijftigste verjaardag met de
presentatie van een speciaal jubileumboek. Louis van Gaal nam het
eerste exemplaar in ontvangst.

Louis van Gaal viel deze speciale eer ten deel
aangezien hij de eerste voorzitter van de Centrale
Spelersraad (CSR) was, halverwege de jaren tachtig.
Natuurlijk telt mee dat de toenmalige profvoetballer
van Sparta is uitgegroeid tot een coach van wereldformaat, getuige zijn successen met Ajax, Barcelona, AZ en Bayern München. In 1985 nam hij voor
het eerst namens de VVCS plaats achter een microfoon. Tijdens het jubileum van de VVCS kreeg hij
demonstratief opnieuw een microfoon in de handen
gedrukt, nu door spreekstalmeester Koert Westerman. Van Gaal nam van de gelegenheid gebruik om
de VVCS te feliciteren. En Van Gaal zou Van Gaal
niet zijn, als hij geen boodschap toevoegde.
‘De vakbond heeft het goed gedaan’, begon Van
Gaal op de hem zo typerende wijze. ‘Ik weet nog
dat we vergaderden in de huiskamer van Karel
Jansen, die met zijn gedrevenheid heel erg belangrijk is geweest voor de VVCS. Nu zit de VVCS in
deze fantastische Zuidtoren [het huidige kantoor
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VAN GAAL LAAT ZIJN LICHT OP DE ONTWIKKELINGEN VAN DE VVCS
SCHIJNEN

in Hoofddorp, red]. De vakbond heeft alles goed
geregeld wat betreft de salarissen en pensioenen. De
rechtspositie van de profvoetballer in Nederland is
dik in orde.’
‘De VVCS, de vakbond, hoeft zich niet zozeer meer
in te zetten voor de rechten van de spelers, máár
misschien wel meer voor het edele spelletje voetbal.
Ik vind dat de VVCS zich moet mengen in de strijd
om meer fair play op het veld. De spelers moeten
meer opkomen voor het spelletje, want dat wordt
niet meer gerespecteerd. Niemand is happy, geen
enkele speler.’
Van Gaal doelde op het grote aantal onsportieve
incidenten dat hij heeft gesignaleerd: verkeerd
beoordeelde buitenspelsituaties, ten onrechte wel of
niet toegekende doelpunten, spelers die elkaar ten
koste van alles proberen af te troeven in jacht op dat
ene ultieme doel: winst.
Daarvan gruwelt Van Gaal. ‘Mijn wens is dat de
VVCS de strijd aangaat met de FIFA. Er zijn zoveel
sporten die al gebruik maken van videotechnologie.
Maar het voetbal niet. Volgens mij moet de VVCS
een aantal grote spelers die zich hiervoor willen
uitspreken verzamelen. Dat is de manier waarop je
dat moet aanpakken. Karel Jansen zei jaren geleden

SCHRIJVERS JOOP NIEZEN EN BERT NEDERLOF WORDEN GEÏNTERVIEWD
DOOR KOERT WESTERMAN

al, dat we de grootste spelers moesten gebruiken om
onze boodschap duidelijk te maken. Ook toen was
het moeilijk grote spelers te vinden, vandaar dat ze
destijds bij mij uitkwamen… Ik was geen bekende
speler...’
Van Gaal kreeg het jubileumboek uit handen
van Gerard Kerkum, man van het eerste uur. De
voormalig Feyenoord speler maakte in 1959, twee
jaar voor de oprichting van de VVCS, al deel uit van
een belangencommissie, destijds opgericht door
de KNVB. Die commissie leidde uiteindelijk tot
de oprichting van de VVCS, waarvan Kerkum een
aantal jaren voorzitter was.
‘Ik ben met Karel Jansen begonnen’, herinnerde
Kerkum. ‘Later kwam Jim Janssen van Raaij er nog
bij. We begonnen in een tijd waarin spelers die nog
geen 250 gulden in de maand verdienden, een boete
van 300 gulden kregen als ze een keer te laat kwamen. Zo ging men met voetballers om…’
‘Wij wisten onder meer een gunstig belastingklimaat voor de profvoetballers te introduceren, en het
pensioenfonds CFK. Er zijn heel wat mensen die
hebben geprofiteerd van onze inspanningen.’
Nadat Kerkum eind jaren zestig zijn spelersloop-

HUIDIGE VOORZITTER DANNY HESP SPREEKT DE AANWEZIGEN TOE

baan had afgesloten, ging hij aan de slag bij
Feyenoord. Toch bleef hij als “werkgever” goed op
de hoogte van het reilen en zeilen van de VVCS.
Kerkum roemde de internationale verdiensten van
de VVCS, die hij een voortrekkersrol toedicht. ‘Veel
zaken die de VVCS in ons eigen land heeft opgezet,
hebben via de FIFPro navolging gekregen in tal van
andere landen. Dat zegt heel veel over de kwaliteit
van de VVCS.’
Overigens vond Kerkum het niet vanzelfsprekend
dat hij zou worden uitgenodigd voor deze speciale
bijeenkomst. ‘Ik ben verrast dat ik hier sta, want
sinds mijn afscheid in 1967 had ik niets meer gehoord van de VVCS. Ik ben blij hier te zijn en geniet
van de foto’s van mezelf met de mensen van het
eerste uur’, zei hij wijzend op een historische fotowand met belangrijke en opvallende VVCS beelden,
waaronder die van de oprichtingsvergadering.
Alvorens Kerkum het jubileumboek aan Van Gaal
overhandigde, gaf hij ook zijn mening over het huidige voetbal. ‘Vroeger hadden we altijd respect voor
elkaar, maar dat is afgenomen. Het wordt steeds
minder. Als ik zie hoeveel mensen elkaar in het
stadion een kaart proberen aan te smeren. Als ik zie
hoe de pers mensen benadert, dat er meer aandacht
is voor die ene fout in plaats van al die andere zaken
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LOUIS VAN GAAL IN GESPREK MET LOUIS LAROS EN PATRICK VAN DIEMEN
VAN DE VVCS

MARTIN STURKENBOOM ONTVANGT EEN GESIGNEERD BOEK
VAN DANNY HESP

die ze wel goed
doen. En het
is toch erg
dat we geen
jeugdwedstrijd tussen
Feyenoord
en Ajax
kunnen organiseren.
Van mij
mogen de
spelers
zich meer
hierover uitspreken,
maar ik hoor niets van de VVCS.’
OUD-VOORZITTER GERARD
KERKUM IN GESPREK MET
KOERT WESTERMAN

Marcel Sturkenboom was als vertegenwoordiger
van de KNVB aanwezig, voorheen werkte hij bij
werkgeversorganisatie FBO. ‘Als vertegenwoordiger
van de FBO heb ik fijn samengewerkt met de VVCS,
al ging het er wel stevig aan toe.’ Ter ondersteuning
balt Sturkenboom zijn vuisten. ‘Maar we hadden
wel altijd respect voor elkaar. Vandaar dat ik ook
graag hier kom.’
Terwijl hij een fotootje maakte van voormalig VVCS
voorzitter Theo van Seggelen en de huidige preses
Danny Hesp (‘De oude garde instrueert de jonge
garde, hahaha’) vervolgde Sturkenboom: ‘De VVCS
heeft zich altijd duidelijk geprofileerd, zowel nationaal als internationaal. De methode van werken is
overgenomen in grote delen van Europa, dat moeten
we niet vergeten.’
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‘Toch mooi dat iemand uit het andere kamp constateert dat de VVCS nog steeds een voorbeeld is voor
ongelooflijk veel spelersvakbonden in het buitenland’, reageerde Louis Everard, de directeur van
de VVCS trots op de woorden van zowel Kerkum
als Sturkenboom. ‘Dat juist zij uit het andere kamp
dit zeggen, geeft deze woorden een aparte lading.
Ik krijg er bijna een warm gevoel van‘, glimlachte
Everard.
Everard had meer redenen om trots te glimlachen.
Aan de zijde van Theo van Seggelen, met wie hij
jaren samenwerkte bij de VVCS, en waarmee hij
nog altijd dagelijks contact heeft over voornamelijk
internationale zaken, vertelde hij zeer verheugd te
zijn met het gepresenteerde jubileumboek. ‘Wij
wilden geen lief en oppervlakkig jubileumboek publiceren. Het boek mocht voer voor discussie leveren.
Met het resultaat ben ik erg tevreden.’

LOUIS EVERARD, SUZANNE BAKKER, AD DIEBEN EN DANNY HESP
VAN DE VVCS

SERGE ROSSMEISL, GERARD SLAGER EN FRANS DE WEGER WAREN NAMENS
DE FBO OOK AANWEZIG BIJ DE BOEKPRESENTATIE

FIFPro, noemt dat juist “bijzonder”. ‘Het komt niet
vaak voor dat een jubilaris in zijn eigen jubileumboek de lef heeft ook de interne conflicten weer te
geven. Dat geeft dit boek een journalistieke inhoud
en maakt het waardevol. Meestal bestaat een jubileumboek uit een opsomming van hoogtepunten.
Maar dit boek geeft duidelijk aan waar de VVCS
vandaan is gekomen.’

Raad heb gezeten
- toch enigszins
verbaasd is over
de ontwikkeling
die de VVCS en
FIFPro hebben
doorgemaakt.’

Everard: ‘Ik ben blij dat we een boek hebben met
niet alleen alle ups, maar ook alle downs van onze
organisatie. Tot nu toe heb ik alleen positieve
reacties gehad van mensen die het boek met veel
interesse hebben gelezen. Ik denk dat het waarheidsgehalte daartoe heeft bijgedragen. Als je alleen
maar halleluja verhalen hebt, dan haakt de lezer al
snel af.’

Inderdaad, Een halve eeuw op de barricade is geen
standaard jubileumboek. Beide auteurs, Bert Nederlof en Joop Niezen (respectievelijk senior-redacteur
en voormalig hoofdredacteur van Voetbal International), werkten anderhalf jaar aan het boek. ‘We
hebben niet alleen maar positieve verhalen geschreven’, verklaarde Niezen. ‘We hebben een journalistiek boek willen maken en zijn de controverse
niet uit de weg gegaan. Dit boek kan voor discussie
zorgen, aangezien we merkten dat er soms nogal
wat oud zeer aanwezig was bij de mensen die we
interviewden.’

Everard en Van Seggelen genoten van de middag.
Ze verwelkomden vele voormalige VVCS collega’s,
oud-spelers, bekende verslaggevers als Leo Driessen
en Eddy Poelman, en zelfs oud-scheidsrechter Frans
Derks, en ook mensen met wie zij vaak genoeg
verbaal hebben gevochten. ‘Het was aardig om te
zien dat onze natuurlijke vijand FBO behoorlijk
vertegenwoordigd was’, aldus Everard. Van Seggelen haakte daarop in. ‘Ik merkte dat er een grote
mate van waardering is vanuit de voetballerij. Dat
iemand als Gerard Slager - de oud-voorzitter van de
FBO waarmee ik menig gevecht heb geleverd - met
waardering spreekt over hoe de VVCS zich etaleert,
dat betekent toch wel iets.’

Oud zeer? Van Seggelen en Everard malen er niet
om. Van Seggelen, huidig secretaris generaal van

‘Ik vond het ook heel plezierig te merken dat Louis
van Gaal - met wie ik nog in de Centrale Spelers

Maar de VVCS
is nog lang
niet klaar,
waarschuwde
Everard. ‘Ik zeg
altijd dat we voor één ding écht moeten
gaan: een hypermoderne belangenorganisatie
blijven. Dat is de missie voor de komende periode,
waar mogelijk het serviceniveau nog verder verhogen.’

OUD-VOORZITTER GERARD
KERKUM IN GESPREK MET
KOERT WESTERMAN

Zo verliep de gehele middag plezierig, spraakmakend boek of niet. Voormalig voorzitter Martin
Snoeck liep bescheiden te stralen. Hij had een
belangrijke bijdrage geleverd aan het jubileumboek
door urenlang zijn archief en dat van de vakbond
door te spitten en honderden kopietjes te maken
voor de auteurs. Dagenlang stond hij gekluisterd
aan het kopieerapparaat in het VVCS kantoor de ene
na de andere pagina te dupliceren. Hij kreeg een onverwachte beloning van Louis van Gaal, die hem bij
binnenkomst enkele oude tijdschriften met artikelen over de VVCS, de CSR en Van Gaal toestopte.
‘Speciaal voor mij meegenomen’, glunderde Snoeck.

augustus 2011

DE CONTRACTSPELER

35

n
e
g
o
m
r
Ve
n
e
r
o
c
s
e
t
m
o
t
e
m
t
n
i
g
be
e
i
t
i
amb
ten.nl
is
l
a
c
s
i
f
e
www.d

s via
n
Volg on
iscaliste
f
e
d
/
m
itter.co
w
t
.
listen
a
w
c
s
w
i
f
w
e
d
com/in/
.
n
i
d
e
k
n
www.li

aat 20
Parkstr
79
Postbus
ag
Den Ha
2501 CB
5 825
)70 3 02
T +31 (0
5 820
)70 3 02
F +31 (0
en.nl
fiscalist
info@de

