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Danny Hesp
DANNY HESP

Agenten
Per 1 april is de FIFA licentie voor spelersmakelaars officieel komen te vervallen. Wat de praktische gevolgen daarvan zullen zijn gaan wij de komende maanden/jaren
ondervinden. Ontstaat er binnen de kortste keren een
chaos binnen het voetbal? Spelers die worden lastig gevallen door goudzoekers die zich nu als intermediair zonder
kennis van enig reglement zich op de spelers gaan storten.
Op zoek naar hun goudmijn. Spelers of ouders die nog eerder worden aangesproken en gek worden gemaakt met
mooie verhalen en valse toezeggingen. Ik zie het zomaar
gebeuren. Het is nu al aan de gang en door het verdwijnen
van de licentie wordt het voetbal aan de goden overgeleverd.
Uiteraard hebben wij als vakbond de taak om onze leden te
beschermen tegen de kwade geesten. Vandaar dat wij
samen met clubs en de KNVB in de werkgroep spelersmakelaars hebben getracht het grootste lek te dichten. Met een
set aanvullende reglementen op het voorgeschreven minimum reglement van de FIFA trachten wij de in Nederland
actieve spelers zo goed mogelijk te beschermen.
Registratie bij de KNVB is verplicht dmv een verklaring
omtrent gedrag (VOG), een intermediair verklaring en een
begeleidingsovereenkomst. Daarnaast mag een begeleidingsovereenkomst niet langer voortduren dan twee jaar
en is begeleiding pas toegestaan vanaf 15,5 jaar. Door de
registratie van de intermediair is deze gehouden aan de
KNVB reglementen en valt daardoor ook onder het tuchtrecht van de KNVB. Naast dit alles is het op termijn invoeren van een keurmerk voor intermediair een must om toch
enig onderscheid te krijgen in kwaliteit. Dat spelers toch
enig zicht krijgen voor welke kwaliteiten de intermediair
borg staat.
Nog een taak voor ons is om (jeugd) spelers en hun ouders
goede voorlichting te geven over het fenomeen intermediairs en begeleiding in het algemeen. Door middel van
jeugdpresentaties bij clubs en presentaties aan spelersgroepen proberen wij onze taak hierin te vervullen. Toch verwachten wij een toename van spelers met problemen gerelateerd aan begeleiding. Ik ben ook erg benieuwd naar de
inhoudelijke kwaliteit van de spelerscontracten. Je kunt je
voorstellen dat deze zal afnemen onder de invloed van
niet goed gekwalificeerde intermediairs. We zullen dit

moeten afwachten en adviseren spelers zeer kritisch te zijn
op hun begeleiding en dat ook te zijn bij hun keuze voor
begeleiding. Dit voorkomt hopelijk een hoop problemen.
Wij zijn er in ieder geval op voorbereid om spelers met problemen de juiste hulp te bieden.

WAADI
Recent hebben wij ook in het belang van de spelers de
WAADI in stand weten te houden. De motie van VVD 'er
Michiel van Veen om de WAADI aan te passen voor de
beroepsgroep zou veel nadelige effecten hebben voor de
spelers. Hierin vonden wij naast de steun van de PvdA, ook
de steun van de clubs. De volledige bedrijfstak betitelde
deze aanpassing als onwenselijk. De WAADI heeft een
beschermende werking voor werknemers; derhalve ook
spelers. Aanpassing van de WAADI voor het voetbal zou
voetballers in een achterstandspositie plaatsen vergeleken
met andere werknemers. Tenslotte blijft het opmerkelijk
dat een kamerlid, zeer tegen de zin van de complete
bedrijfstak, met een dergelijk initiatief komt. Het heeft
veel weg van publicitair scoren over de rug van het voetbal.

FIFPro
Dit jaar viert de FIFPro haar 50-jarig jubileum. Op 15
december 1965 werd de mondiale spelersvakbond opgericht door de VVCS tezamen met de Engelse, Franse,
Italiaanse en Schotse vakbonden. VVCS grondlegger Karel
Janssen was destijds medeoprichter. Mede door de expertise van de Nederlanders, VVCS heeft vanaf de oprichting
een vaste zetel in het bestuur, is de organisatie uitgegroeid
tot een bolwerk waar wereldwijd 58 landen bij zijn aangesloten. Belangrijke mijlpalen zijn uiteraard het Bosman
arrest maar ook de Webster- en Olivier Bernard zaak. Naast
de belangrijke juridische werkzaamheden zet FIFPro zich
nadrukkelijk in om spelers op vele vlakken te beschermen
en voor te bereiden op een tweede carrière. Of het nu gaat
om de gezondheid van de spelers, scholingsmogelijkheden
dmv de FIFPro academy of voorlichting over matchfixing,
doping en racisme. Internationaal heeft FIFPro al deze
onderwerpen op de agenda gezet. Het jubileumjaar startte
op 31 maart jl. met een openlijke felicitatie van de Spaanse
en Nederlandse internationals aan FIFPro voorafgaand aan
de interland Nederland - Spanje. Een fantastisch gebaar.
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Einde contract per 30 juni?
Wat is er veranderd voor een club die de
arbeidsrelatie met een speler wil beëindigen?
De aanzegplicht
Per 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht voor
alle contracten, welke voor bepaalde tijd (langer dan zes maanden) worden gesloten.
Omdat wij in het betaald voetbal alleen contracten voor bepaalde tijd kennen, krijgt een
ieder hier mee te maken. De club is verplicht
om de speler minimaal een maand voor de
afloopdatum van het contract schriftelijk te
informeren of zij met hem verder wil, en zo ja,
onder welke voorwaarden.
Dit is een geheel nieuwe verplichting voor
alleen de clubs, welke nog niet bestond.
Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de
nodige gevolgen:
• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete”
verschuldigd aan de speler van een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een
“boete” naar rato betalen. Oftewel, twee
weken te laten aanzeggen betekent twee
weken loon doorbetalen;
• Ook wanneer de club nalaat om tijdig te
laten weten dat zij het aflopend contract
met de speler wenst te verlengen, zijn de
“boetes” als hiervoor geschetst verschuldigd;
• Laat de club schriftelijk tijdig weten dat ze
het aflopende contract met een speler wil
verlengen, maar laat zij na om aan te geven
onder welke voorwaarden, dan is zij geen
“boete” verschuldigd, maar wordt het contract onder gelijkblijvende voorwaarden voor
een jaar verlengd.
Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die zijn arbeidsrelatie met de club wil laten
eindigen.

Wat blijft er onveranderd voor een club die
de arbeidsrelatie met een speler wil beëindigen?
Bij ieder aflopend verlengd contract blijft
de tijdige mededeling noodzakelijk
In de CAO is bepaald dat wanneer je als speler
een aflopend, al eerder door dezelfde club
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verlengd contract hebt en de club besloot dat
zij niet verder wil met jou, dan moet de club
jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31
maart laten weten. Oftewel, dat had al moeten
gebeuren.
Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Deed
de club dat niet, dan betekent dat, dat jouw
contract automatisch wordt verlengd voor het
seizoen 2015/2016 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het
nu nog lopende seizoen 2014/2015.
Let op. In het geval je dus een aflopend, eerder
verlengd contract hebt dat niet verlengd
wordt, heeft de club dus te maken met èn de
aanzegplicht èn de plicht om tijdig een mededeling te doen.
Dit zijn dus twee aparte rechtsfiguren, welke
in dat geval naast elkaar bestaan. Wel kan de
club dit in één op uiterlijk 31 maart 2015
gezonden aangetekende brief combineren.

Bij een aflopend eerste contract geldt
alleen de aanzegplicht
Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt
automatisch af. Het maakt dan niet uit of dit
eerste contract voor één of meerdere seizoenen
werd gesloten. Dit betekent zoveel dat niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan doen. Dit verandert niet. De club is
dus niet verplicht jou een tijdige mededeling
te doen.
Wel geldt ook in dit geval de aanzegplicht (zie
hiervoor).
Let op. In het geval van een aflopend, eerste
contract heb je dus alleen te maken met de
aanzegplicht.

Dan de volgende relevante vraag.
Heb ik na beëindiging van mijn
contract door de club recht op een
schadeloosstelling ?
Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen.
Deze is in elk geval tot 1 juli 2015 ongewijzigd
(waarover hieronder meer).
Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt
in drie situaties.
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Confrontaties
De eerste betreft een speler die gedurende dit
seizoen actief is in de eredivisie. Wil deze in
aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet voldaan zijn aan alle drie de
volgende eisen:
• er moet dus sprake zijn van een al eerder
verlengd contract dat door de club middels
een uiterlijk per 31 maart verzonden aangetekende brief werd opgezegd;
• de speler moet aan het einde van dit seizoen
tenminste vijf opeenvolgende seizoenen in
dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
• in het seizoen 2014/2015 mag zijn gegarandeerde inkomen (= in de regel basissalaris
plus vakantietoeslag) niet hoger zijn geweest
dan drie keer het maximum dagloon in het
kader van de WW/WAO, oftewel 3 x
€ 51.978,-- = € 155.934,--.
Ook voor de nu in de eerste divisie actieve spelers geldt dat zij bij einde contract dienen te
voldoen aan alle drie de volgende eisen:
• er moet sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club middels een
uiterlijk op 31 maart jl. verzonden aangetekende brief werd opgezegd;
• de speler moet inclusief dit seizoen tenminste drie opeenvolgende seizoenen in dienst
zijn geweest bij zijn huidige club;
• in het huidige seizoen mag het gegarandeerde inkomen niet hoger zijn geweest dan één
maal het maximum dagloon in het kader
van de WW/WAO, oftewel € 51.978,--.
De derde situatie betreft de spelers van clubs
die bij aanvang van dit seizoen promoveerden
naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie dus Willem II, Excelsior en FC Dordrecht. Voor
hen moeten we twee situaties onderscheiden.
De eerste is dat zij er in slagen om zich te
handhaven op het hoogste niveau. Dan gelden
ook voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers bij het einde van het seizoen 2014/2015 de
drie eisen zoals hierboven weergegeven voor de
in de eredivisie actieve spelers. Voor het geval
zij onverhoopt aan het einde van dit seizoen
mochten degraderen, dan gelden voor de spelers van die club de eerste divisie eisen.

Deze speciale overgangsregeling geldt maar
één seizoen. Dus wanneer Willem II, Excelsior
en/of FC Dordrecht zich dit seizoen weten te
handhaven, gelden voor de bij deze clubs in
dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.

mr Louis
Everard

Hoe hoog is dan die schadeloosstelling?
En geldt er ook een maximum bedrag ?
Voor contracten ingegaan per of na 1 juli 2010
geldt dat de speler voor ieder seizoen dat hij
bij club actief was gerechtigd is tot
1
⁄2 maandsalaris. Met maandsalaris wordt dan
bedoeld het laatst geldende maandsalaris. Er
geldt daarbij een maximum van 31⁄2 maandsalarissen.

Heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract
beëindigd en wil je zeker weten of je recht
hebt op een schadeloosstelling, en zo ja, hoe
hoog dat bedrag dan behoort te zijn, neem
dan geen risico en bel het kantoor van de
VVCS. Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen hebt over de nieuwe aanzegplicht.

Hoe wordt een contract beëindigd door de
speler ?
We hebben hiervoor al vastgesteld dat voor de
speler niet de aanzegplicht geldt.
Wel moeten we weer een onderscheid maken
tussen een aflopend eerste contract en een
aflopend, al eerder verlengd contract.
Gaat het om een aflopend eerste contract, dan
eindigt dat automatisch en hoeft een speler
dus niets te doen (wel geldt voor de club de
aanzegplicht).
Is er sprake van een al eerder verlengd contract en deelde de club de beëindiging niet
mee per 31 maart 2015, dan betekent dat, dat
wanneer je als speler niets doet, het contract
automatisch verlengd wordt voor één seizoen.
Wil je dat als speler niet, dan moet je de club
laten weten dat je het dienstverband wenst te
laten eindigen per 30 juni aanstaande.
>
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Hoe en wanneer dat te doen ?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel
uiterlijk op 15 mei 2015.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid
hebt over een nieuwe club. Door het zelf laten
eindigen van je contract verspeel je je rechten
op een eventuele werkloosheidsuitkering.
Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem
bij twijfel contact op met de VVCS.

Nieuw per 1 juli 2015, de transitievergoeding
Eveneens geheel nieuw is de zgn. transitievergoeding, die gaat gelden wanneer er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is voldaan
aan een aantal eisen. Let wel, deze regeling
geldt nog niet voor de beëindigingen per 30
juni 2015!
De transitievergoeding gaat gelden voor werknemers (dus ook voetballers) die tenminste 24
maanden in dienst zijn geweest bij een werkgever en van wie het contract op initiatief van de
werkgever werd beëindigd zonder dat de werknemer hiervan een verwijt kan worden
gemaakt.
De hoogte van de transitievergoeding bedraagt
over de eerste tien dienstjaren 1/6 maandsalaris per zes gewerkte dienstmaanden, oftewel
1/3 maandsalaris per volledig gewerkt seizoen.
De komende periode zal duidelijk worden of
spelers van wie het contract per het einde van
volgend (!) seizoen wordt beëindigd recht hebben op èn de transitievergoeding èn de schadeloosstelling als genoemd in de CAO.
Verdedigbaar is het namelijk dat de huidige in
de CAO genoemde vergoeding alleen betaald
wordt om af te zien op een beroep om de zgn.
Flexwet.
Wordt derhalve vervolgd.

De VVCS Sollicitatieservice
Heb je omdat je nog geen nieuwe club vond
een werkloosheidsuitkering aangevraagd,
neem dan ook contact op met de VVCS. Als lid
kun je namelijk een beroep doen op de VVCS
Sollicitatieservice. Dit betekent dat de VVCS
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jouw sollicitatieverplichting tijdelijk overneemt om jou in staat te stellen om goed na te
denken over en je voor te bereiden op de
volgende stap.

Aanpassingen WW
Per 1 juli 2015 gaat er ook het nodige veranderen in WW regelgeving. Een van de wijzigingen
betreft het begrip “passende arbeid”. Na een
half jaar kun je niet meer volstaan met het
solliciteren binnen het eigen beroep. Vanaf dat
moment wordt iedere beschikbare arbeid als
passend gezien. Nu is die periode nog twaalf
maanden.
De nu bestaande urenverrekening gaat geheel
verdwijnen. Vanaf 1 juli aanstaande gaat er
gekeken wat je elders aan inkomen genereert.
Van elke verdiende Euro mag je gedurende je
uitkering 30% houden. De rest wordt van je
uitkering afgetrokken.
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Confrontaties
SPELERSMAKELAAR
WORDT INTERMEDIAIR
Per 1 april heeft iedere spelersmakelaar zijn licentie in te
leveren. Hij kan dan besluiten om zich bij de KNVB te
laten registreren als intermediair. Dat is het gevolg van
FIFA besluitvorming. De FIFA heeft een voor ieder lid-land
geldend minimum pakketje aan regelgeving uitgevaardigd. Deze regelgeving is zo minimaal dat spelers hierdoor zeker niet naar behoren worden beschermd. Letten
zij niet op, dan kunnen zij geconfronteerd worden met
jarenlange wurgcontracten, die op basis van de FIFA
regels gewoon rechtsgeldig zijn.
De FIFA heeft het aan alle individuele landen overgelaten
om de minimum regels nationaal aan te scherpen. De
KNVB heeft hieraan gehoor gegeven. De VVCS maakte
deel uit van de Werkgroep Spelersmakelaars, waarin alle
relevante partijen vertegenwoordigd waren.

Waartoe heeft de werkgroep onder meer besloten?
• Intermediairs zullen zich jaarlijks hebben te registreren;
• Bij elke registratie zullen zij een Verklaring Omtrent
het Gedrag moeten overleggen;
• Intermediairs zullen zich hebben te onderwerpen aan
de jurisdictie van de KNVB. Hierdoor zijn zowel de
tuchtrechtelijke organen, alsook de arbitragecommissie
bevoegd om waar nodig op te treden en geschillen te
beslechten;
• Een maximale duur van twee jaar van een met de speler te sluiten vertegenwoordigingsovereenkomst, zonder de mogelijkheid van een automatische verlenging;
• Een verbod om werkzaamheden te verrichten voor spelers jonger dan 15 jaar en zes maanden;
• Het doorhalen van de registratie bij reglementair wangedrag en/of het plegen van een misdrijf, gevolgd door
een periode tot 5 jaar waarin de betrokkene niet
opnieuw kan worden geregistreerd;
• Het verbod om spelers en/of ouders te lokken en te binden middels (financiële) giften;
• Een door de KNVB aan organisaties te gunnen objectief
keurmerk.
De komende periode worden de eisen van het keurmerk
nader ingevuld.

SPELERSAANDEEL IN
AFKOOPSOM BIJNA
GESNEUVELD
De FIFA stelde een werkgroep in over de eigendomsrechten van derden op de zgn. economische rechten van spelers. Duidelijk en prima is
dat men af wil van schimmige investeringsfondsen die een belang hebben bij, en soms
zelfs een stem in, de bepaling van de nieuwe
club van een speler. De UEFA is wat dit onderwerp betreft nog wat strenger in de leer dan de
FIFA.
In deze discussies over wat met noemt “Third
Pary Ownership” was het uiteraard van groot
belang om te komen tot een duidelijke definitie. De FIFA verspreidde de nieuwe TPO besluitvorming middels een aparte circulaire, FIFA
circular no. 1464.
Bizar was het om te lezen dat hierin werd
bepaald dat ook de bij een transfer betrokken
speler gezien werd als derde partij. Hierdoor
zou het niet langer toegestaan zijn om de speler mee te laten profiteren van een overgang
naar een andere club. Daar waar het clubs
eigenlijk onbeperkt werd toegestaan om
afspraken te maken zgn. sell-on clauses (aandelen in te ontvangen toekomstige afkoopsommen), zou de speler niet langer een aandeel in
de transfersom mogen ontvangen.
De VVCS heeft via de FIFPro gelijk aan de bel
getrokken bij de FIFA. De FIFA professionals
hebben hierop ingezien dat dit verbod gerepareerd diende te worden. Op papier hebben zij
inmiddels bevestigd dat, mits juist uitgevoerd,
ook de speler financieel moet kunnen blijven
profiteren van een overgang.
Noem het maar een narrow escape!
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Door DOOR BART VLIETSTRA
Foto’s: ERIC VERHOEVEN

'Ik wilde
weer juichen'
Luuk de Jong (24) zat naar zijn
zin teveel op de bank bij Borussia
Mönchengladbach en kwam niet
tot scoren bij Newcastle United.
Bij PSV heeft de Doetinchemse
diesel de weg omhoog weer
gevonden. Interview met een
werklustige spits. 'Vaak denk ik
na het laatste fluitsignaal: ik had
nóg wel een potje kunnen spelen.'
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L

uuk de Jong zit in de auto. Vanuit
Eindhoven onderweg naar huis, naar
Doetinchem dus. Daar wonen zijn ouders
Loekie en George in het gezichtsveld van De
Vijverberg, het stadion van de Graafschap.
Bij De Superboeren doorliep Luuk de jeugdopleiding
tot aan het eerste aan toe. Daarvoor vond je hem op
een grasveldje in de buurt met oudere broer Siem.
Het vormde ze als voetballer. 'We schelen niet veel in
leeftijd. Dat is heerlijk, er was altijd iemand om mee
te voetballen. Als er niemand was, deden we alleen
maar voorzetten en afronden. Soms in de stromende
regen. Tot diep in de avond.'
Vandaar dat ze beiden bekwame afronders werden.
Wellicht mede te danken aan hun genen. Pa en ma
waren top volleyballers. 'De timing in de lucht hebben we van geen vreemde,' glimlacht Luuk.
Er is geen pleintjescultuur in Doetinchem. 'Die heel
verfijnde techniek, dat getructe van jongens die daarop opgroeien in de grote steden, dat hebben wij niet.
Maar ik denk dat bijvoorbeeld Memphis Depay en
Jetro Willems daarom zo'n goede aanvulling zijn op
types zoals ik. Bij PSV hebben we veel verschillende
wapens, achter me staat Georginio Wijnaldum, die is
vrij allround. Luciano Narsingh, onze rechtsbuiten,
heeft een goede voorzet. Tegenstanders weten nooit
waar het gevaar vandaan komt. Ik word aan alle kanten geweldig bediend.'
Het is de sleutel tot het succes van PSV. Gevoegd bij
een rap aan volwassenheid winnende defensie en een
veelzijdig middenveld. Voor De Jong past PSV als een
maatpak. Hij is geen spits die 'als een Messi' langs
tegenstanders snelt om in scoringspositie te komen.
Hij is een teamspeler pur sang. Luuk de Jong profiteert van anderen, en laat anderen van zijn inzicht
en werklust profiteren.
Bij Studio Voetbal werd hij een tijdje geleden juist om
dat laatste aspect geprezen. De spits liep terug tot in
de zones waar normaliter de linksback en rechtshalf
van PSV zich ophouden. Een enkele keer zag je hem
zelfs de rand van zijn eigen zestienmetergebied aantikken. Het opvallendste aan die loopacties waren dat
De Jong in sommige gevallen niet eens achter zijn
eigen man aanging, maar trachtte gaten dicht te
lopen die ploeggenoten hadden laten vallen. 'Er zijn
momenten dat de middenvelders en de backs diepgaan. Dan komen zij helemaal van achteren en probeer ik hun klusjes op te knappen. Ik vind dat je zo
als team moet spelen. Zo kom je het verst.'
Als team misschien wel. Maar als spits ook? Moet
jij niet vooral aan je doelpuntengemiddelde denken? Ik zie Cristiano Ronaldo zelden mee terug verdedigen. Die besteedt zijn energie liever aan zijn
aanvallende acties.
'Ik snap Ronaldo wel. Maar ik ben geen Ronaldo, hè.
Als ik hard werk, veel meters maak, voel ik me goed.
Ik denk dat ik de inhoud heb om op tijd en fris voor
het doel te verschijnen. Heb de nodige treffers

gemaakt. Maar als ik daarbij mijn extra taken kan
uitvoeren, waarom zou ik dat laten? Ik voel me heel
vervelend als ik het team in de steek laat. Het gaat er
toch om dat je je goed voelt in het veld.'
Trekt het fysiek dan geen zware wissel op je?
'Nee, juist niet. Hoe meer ik loop, hoe lekkerder ik
me voel, hoe fitter ik word.'
Je bent een soort Dirk Kuyt. Die begint liever aan
een WK met zestig wedstrijden in zijn benen dan
met veertig.
'Ja. Ik herken dat wel. Als ik fit ben, word ik het liefst
niet gespaard. Zelfs als ik ergens last van heb, denk
ik: ze moeten mij nemen. Je moet mij eerder afremmen.'
Heb je dat altijd al gehad?
'Ja, als pupil al. Balletje ophalen bij de keeper en dan
naar voren. Maar ook toen al was ik druk met terug
verdedigen. Ik genoot van alle facetten van het spel.
Vooral van het samenwerken. Ik denk dat daar het
fundament voor mijn uithoudingsvermogen is
gelegd. Toen ik later naar FC Twente ging, zei coach
Steve McClaren: 'Just do your job. Voer je taken uit en
dan zijn we heel moeilijk te verslaan.' Als er een verlenging aankomt in een bekertoernooi, zoals tegen
Roda JC, dan wrijf ik me al in mijn handen. Ik voel
me dan sterker worden. Vaak denk ik na het laatste
fluitsignaal: ik had nóg wel een potje kunnen spelen.'
Maakt dat werken je misschien ook rustiger voor
het doel? Zo van: ik sta door al die arbeid al op een
7, als ik een kans mis dan wordt het nooit meer een
onvoldoende.
'Nou ja, ik voel me er wel beter door. Omdat ik een
teamspeler ben. Toen ik aan het begin van het seizoen nog niet veel scoorde, werd ik al enorm gewaardeerd door de trainers en het team vanwege al die
arbeid. In Nederland is daar veel aandacht voor,
gelukkig. Ik ben dus nooit in paniek geraakt toen de
doelpunten uitbleven. Dus in die zin maakt het me
wel rustiger, ja.'
Het is geen toeval dat Luuk de Jong pas richting de
winterstop echt veel begon te scoren. Waar veel spelers op het veld snakten naar de onderbreking voor
kerst en de jaarwisseling daar liep bij de
“Doetinchemse Diesel” de stoom uit zijn neus. Hij
trof drie keer doel in een uiterst spectaculair duel
met Feyenoord dat in 4-3 eindigde. PSV deelde een
mokerslag uit aan de concurrentie en zou sindsdien
alleen maar verder uitlopen. De Jong stopte ook niet
meer met scoren. 'Vanaf dat moment ben ik in een
flow gekomen. Het hele team trouwens. In die zin
kwamen die treffers op een goed moment. Niet eens
voor mezelf, maar het is voor de hele ploeg gewoon
lekker als je weet dat er een scorende spits rondloopt. Dat je niet alleen van een of twee spelers
afhankelijk bent. Dat is de kracht van PSV, bij ons
kunnen er zoveel jongens een doelpunt maken. We
zijn daar ook steeds geiler op geworden. Je ziet steeds
minder frivole dingetjes. Ik vind dat, dat moet
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kunnen op zijn tijd, trouwens, geniet
daar ook best van. Hoewel ik er zelf
niet zo bedreven in ben, haha.
Maar het gaat toch vooral om winnen.
Om die goals. En niets tegen krijgen.
Daar zijn we steeds meer van doordrongen geraakt.'
Het zijn lessen die De Jong al leerde
tijdens zijn tweejarige periode in het
buitenland. De spits groeide op bij De
Graafschap, werd volwassen bij
FC Twente en achtte zichzelf in 2012
rijp genoeg de overstap naar de
Bundesliga te maken. Hij tekende
voor vijf jaar bij de roemruchte subtopper Borussia Mönchengladbach
waar hij de duurste aankoop ooit
werd. Het werd geen gelukkig huwelijk. Maar De Jong heeft er geen spijt
van. 'Ik sta nog steeds achter die
keuze. Met mijn werklust en discipline denk ik dat ik heel goed in de
Bundesliga pas. Het eerste jaar ging
het ook niet zo beroerd. Cijfermatig
dan. Ik scoorde acht keer, voor een
nieuwkomer is dat niet heel slecht als
je bedenkt dat ik er nog een periode
uit heb gelegen door een knieblessure. Het is gewoon een forse stap
hoger, dat merkt iedereen die voor
het eerst in die competitie speelt. Dat
had ik ingecalculeerd, ik had niet
voor niets voor vijf jaar getekend.'
De Jong moest het doen zonder de
steun van zijn trainer, Lucien Favre.
'Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik
echt een kans van hem heb gehad.
Terwijl hij toch ook achter mijn
komst stond. Maar als ik startte, haalde hij me er na zestig minuten vaak
al uit. Terwijl ik in de slotfase op mijn
sterkst kan zijn. Er was een fase dat
we drie keer met 1-0 wonnen en ik
steeds de matchwinnaar was. Maar
toen we daarop een keer verloren,
stond ik ernaast en kwam er ook
amper meer in. Het is me nog steeds
een raadsel waarom dat gebeurde.'
De kop- en kaatsspecialist ging de
zomer erop met Jong Oranje naar het
EK voor spelers onder 23 jaar in
Israël. Daardoor sloot hij pas later aan
bij BMG. 'Het draaide meteen goed
zonder mij. Ik kwam niet meer aan
de bak en kon daar, door de resultaten, weinig tegenin brengen.'
Wat gaf Favre aan in gesprekken met
jou?
'Hij communiceerde niet zoveel.'
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Maar je zal zelf toch wel initiatief
hebben genomen? Jij speelt het liefst
180 minuten en je moest het doen
met invalbeurtjes van vijf minuten.
'Ha, soms zelfs van een minuut. Dat
hoort erbij, ik zal mijn kont niet
tegen de krib gooien, zo professioneel
ben ik wel. Ik heb wel eens rustig met
hem gesproken. Maar dan zei hij: 'laat
het met je voeten zien'. Dat is lastig
vanaf de bank, natuurlijk. Ik kreeg
gewoon geen kans meer en daar baal
ik van. Soms dacht ik dat ik iets verkeerds had gedaan.'
Na anderhalf jaar aanmodderen werd
de Nederlander uitgeleend aan
Newcastle United. Qua grootte van de
club geen degradatie. Het grote verschil was de situatie op de ranglijst.
Newcastle belandde in een neerwaartse spiraal en de huurling zakte daarin
mee. 'Newcastle was al in me geïnteresseerd toen ik nog bij Twente speelde. Een prachtige club, net als
Gladbach trouwens. De beleving in
die stadions is echt intens en ik voel
me bevoorrecht dat ik dat heb mogen
meemaken. Maar ik kwam in de
minst gunstige situatie bij Newcastle.
De spelverdeler (Frans international
Yohan Cabaye, BV) was net verkocht
aan Paris Saint-Germain en dus moest
ik achter de spits gaan spelen. Er
waren geen andere opties. Maar ik
ben natuurlijk geen spelverdeler. Heb
veel verdedigend werk opgeknapt, in
de buurt van het doel kwam ik echter
te weinig. En daar ligt toch mijn
kracht.'
De zwartwitte periode van De Jong
eindigde op nul doelpunten. 'Dat is
natuurlijk niet fijn.' Newcastle bleef
wel behouden voor de Premier League
en er was toch waardering voor de
inbreng van de Nederlander. 'Ik had
het er op zich ook goed naar mijn
zin. De mensen zijn er geweldig en
mijn maatje Tim Krul zat er natuurlijk ook. Ik wilde best blijven, maar na
die moeizame maanden werd er
besloten tot een grote schoonmaak.
Van alle huurlingen werd afscheid
genomen. Er moest een nieuw team
komen.'
En dus ook een nieuwe De Jong. Je
had je hielen nog niet gelicht of
Newcastle United haalde je broer
Siem. Vond je dat niet frappant?
'Nee. Siem was toch de aanvoerder

van Ajax, en werd bij Newcastle
meteen vice-aanvoerder. Hij is toch
een iets ander type. Hij speelt altijd al
achter de spits of op het middenveld.
Ik was heel blij voor hem.'
Ook hij heeft nog weinig kunnen
laten zien bij Newcastle door een
reeks van vervelende blessures. Eerst
een scheurtje in de pees van zijn
bovenbeen, daarna een klaplong. Bij
Ajax kampte hij de laatste seizoenen
ook al met dergelijke blessures.
'Ja, verschrikkelijk…,” verzucht zijn
jongere broer. 'Eerst die peesblessure,
nou ja, dan werkt hij keihard om
terug te keren. Het ging goed bij
Newcastle onder 21 jaar. Peter
Beardsley (coach van die ploeg en
voorheen een befaamde spits van de
Engelse nationale ploeg, BV) was
dolenthousiast over Siem. En dan
krijgt hij weer een klaplong. Ik ben
gewoon echt boos geworden toen ik
dat hoorde. Ongelooflijk, als er
iemand hard werkt is het Siem en
dan zoveel pech… Onbeschrijflijk.
Voor mij is dat echt de grootste teleurstelling van de laatste jaren. Veel vervelender nog dan mijn eigen situatie.'
Jullie zijn gelukkig geen types die
dan terstond depressief worden. Of
wel?
'Nee, dat niet. We balen, maar gaan
dan weer keihard aan de slag om
terug te komen in het elftal. We zijn
van nature optimistisch. We tobben
niet extreem veel. Tegenslagen, daar
word je sterker van. Ik had voor die
periode bij Gladbach en Newcastle
nog niet veel negatiefs meegemaakt.
Siem voor zijn blessures ook niet.
Allebei kampioen geworden, het
Nederlands elftal gehaald. Dat soort
dingen maakt je volwassener.'
Dat zeggen spelers altijd. Toch zal jij
wel eens hebben zitten balen in je
eentje in Gladbach nadat je weer
eens negentig minuten op de bank
had gezeten.
'Jawel. Dat is menselijk. Maar gelukkig was Gladbach maar een uur en
een kwartier rijden vanaf
Doetinchem. Er kwamen vaak vrienden en familie over. Die steunen me.
Elk op hun eigen manier. Mijn vrienden doen dat met galgenhumor. 'Ga
je nog een keer spelen. Luuk? Ik kom
niet voor niets helemaal hier naartoe',
hoor je dan. Haha, vind ik mooi. Daar
zijn het je beste vrienden voor.'
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En je broer begrijpt je natuurlijk als
geen ander.
'Jawel, maar die steun hoef je niet
naar elkaar uit te spreken. We bellen
elkaar bijna dagelijks. Dat gaat dan
zelden over voetbal. Ja, soms over de
wedstrijd die de avond ervoor op tv
was. Maar eigenlijk haast nooit over
onze eigen situatie. We weten al van
elkaar hoe de ander zich voelt. We
praten juist over andere dingen.'
Waarover dan?
'Ehh… van alles. Van de PlayStation
tot onze stichting “Jongsters”.
Daarmee proberen we kinderen het
beste uit zichzelf te laten halen. Rond
het WK hebben we de actie “Balls for
Brazil” gelanceerd. Kinderen konden
een oude voetbal inleveren en daarmee een kortingsbon krijgen voor een
nieuwe bal. Daarmee werd ook geld
opgehaald voor kinderen in de favela's. Het werd uitgeroepen tot de beste
actie rond het WK. Dat is heel gaaf.'
Na hun carrière zouden ze daar graag
meer tijd aan besteden. Voor het zo
ver is, richten ze zich op het pakken
van prijzen. Het is de hoofdreden dat
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Luuk de Jong naar PSV ging. 'Ik wilde
weer juichen. Dat was al even geleden. En lekker voetballen. Terugkeren
bij Oranje. Dat is allemaal gelukt. Wat
ik ook prettig vind is dat er in
Nederland specialistentrainers zijn.
Bij FC Twente had ik daar al veel aan.
Bij PSV werk ik nu heel prettig samen
met Luc Nilis.'
Je hebt financieel flink moeten inleveren.
'In Nederland worden andere salarissen betaald dan in Duitsland of
Engeland. Dat is bekend. Maar ik mag
nog steeds echt niet klagen. Misschien
zien mensen het als een stap terug.
Als je kampioen wordt en straks
Champions League speelt dan zit je
toch in een uitstekende situatie.'
Hoe zie je je toekomst bij het
Nederlands elftal? Klaas-Jan
Huntelaar en Robin van Persie zijn
al over de dertig.
'Dat zijn spelers met een enorme staat
van dienst. Het is mooi om weer in
beeld te zijn.'
Kom, niet zo bescheiden.
'Haha, er ligt ruimte. Zo goed? Ja, wat
kan ik erover zeggen. Ik bepaal dat niet.'

Wat voel jij door je lijf stromen als
er op tv gefilosofeerd wordt over
Luuk de Jong in Oranje?
'Dat weet ik niet. Ik kijk die programma's niet. Maar ik hoor het wel van
anderen. Ja, dat is altijd leuk. Ik hoop
dat mijn tijd ooit zal komen. Daar zal
ik alles voor doen.'
Wanneer zien we jou weer terug in
een topcompetitie?
'Geen idee.'
Je bent een bedrijvige, maar ook
afhankelijke spits, beschreef je al
eerder. Die zie je haast niet meer in
de internationale top.
'Ik probeer nog steeds completer te
worden. Met Luc Nilis werk ik daaraan. We kijken ook veel beelden
terug. Ik kan nog steeds mijn winst
pakken. Ik blijf ook ambitieus. Maar
waar mijn plafond ligt, is gewoon lastig in te schatten. Hopelijk krijg ik die
kans nog een keer. Maar voorlopig
ben ik heel blij met wat ik heb. Met
wat ik wéér heb, moet ik zeggen.'
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Lectori salutem:
'Sla niet, prei wel'
STEF BEKKER

A

ls ik een boete krijg betaal ik hem nooit,
want iets dat je krijgt hoef je niet te
betalen'. Gewetensvraag. Je rijdt op de
snelweg, maximum snelheid 100km. De
snelheid loopt op tot 120 en je ziet de
snelheidscontrolecamera te laat. Geflitst. Die bijbehorende boete kan al snel oplopen naar ¤ 130. Dat
doet pijn in de portemonnee. Maar niet alleen dat.
Een boete brengt een hoge irritatiefactor mee.
Althans bij mij wel. Nu moet ik zeggen dat ik mij
zelden laat betrappen op te hard rijden. Dan maar
5 minuten later. Een boete van ¤ 16 voor 2 kilometer te hard rijden heeft bij mij hetzelfde effect als
een rode lap bij een stier. Ik baal daarvan, het is
zonde van het geld en daarom probeer ik dan ook
een snelheidsboete te vermijden.
De fiscaliteit kent ook zo zijn ingewikkelde boeten.
Een opmerking vooraf: deze column leent zich
niet voor een uitgebreide verhandeling omdat de
boetematerie complex is. Het gaat mij wel om het
waarschuwende woord. Een boete voor hardrijden
is een eenvoudig voorbeeld. Maar een boete voor
het niet voldoen aan verschillende fiscale verplichtingen levert ook een boete op. De ervaring leert
dat de belastingplichtige door het woud van fiscale regels het boetebos niet goed overziet.
De fiscaliteit kent twee soorten boetes, namelijk de
verzuim- of de vergrijpboete. En worden opgelegd
voor verschillende 'delicten'. Wanneer kun je als
voetballer met een verzuimboete te maken krijgen? Dat kan als je het aangiftebiljet van een aanslagbelasting, zoals de inkomstenbelasting, te laat
of zelfs niet ingediend. De Belastingdienst kan dan
een boete opleggen van ten hoogste ¤ 5.278. Dat
zijn een heleboel kilometers te hard rijden. Let
wel, je bent in verzuim als je dus je aangiftebiljet
inkomstenbelasting te laat indient. Wat geen rol
bij een dergelijke vergrijp, is de aanwezigheid van
uit het strafrecht komende begrippen als opzet of
grove schuld. Plat gezegd: te laat is boete. Vergelijk
de beruchte boetepot bij de club.

Een andere boete waar je mee te maken kan krijgen, is de vergrijpboete. Die komt in beeld als je
opzettelijk niet, onjuist of onvolledig je aangifte
inkomstenbelasting indient. Een vergrijpboete,
wat een andere boete is dan een verzuimboete,
kan ook worden opgelegd als door opzet of grove
schuld te weinig belasting wordt geheven. De
boete kan maximaal 100% bedragen van het
bedrag van de aanslag. En voor box 3 inkomen,
bedraagt het percentage zelfs 300%.Met een dergelijke vergrijpboete wordt het bemoedigen van een
goede/correcte aangifte beoogd. Ook wordt de
notoire belastingontduiker gewaarschuwd dat als
hij betrapt wordt, er een forse boete kan volgen.

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact op
met Stef Bekker, als
belastingadviseur
verbonden aan
Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(telefoon: 070-3.025.825)

Boetes zijn er om een bepaalde gedraging in te slijpen. Rij niet te hard, of, dien tijdig je aangifte in.
Doe je dat niet, dan volgt er een boete. Boetes zijn
er ook om een stuk leed toe te voegen als de gedraging dermate ernstig is, dat er een straf moet volgen. Al met al leert de praktijk dat een fiscale
boete pijn doet. Met de nodige regelmaat word ik
ingeschakeld om de door de Belastingdienst opgelegde boete te matigen. Een boete kan voorkomen
worden. Zeker de boete die wordt opgelegd voor
het te laat indienen van je aangifte inkomstenbelasting.
De VVCS biedt niet voor niets een prima alternatief:
de Belastingaangifte Service. Het enige dat je hoeft te
doen is je jaaropgave, de hypotheekopgave, gespeelde
wedstrijden in het buitenland en de banktegoeden aan
mij door te geven. Voor een scherp tarief wordt dan
vervolgens jouw aangifte samengesteld en tijdig inge diend, derhalve voor 1 mei. Eén ding weet je dan zeker:
je krijgt geen boete voor het te laat indienen van de
aangifte. Snel verdiend!
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Dankzij Team VVCS
keert

Lion Kaak
terug naar

zijn roots

Een tamelijk uniek succesje voor Team
VVCS: al met al bracht het Lion Kaak terug
naar zijn roots. Begin januari herenigde
De Graafschap de oude (maar pas 23-jarige)
bekende met de club waar hij doorbrak in
het betaalde voetbal. 'Het voelde heerlijk.
Ik ben weer thuis. Ik hoef nu niet meer in de
zomer een nieuwe club te zoeken.'
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Door LEX MULLER

Z

oals een jaar terug, toen Lion Kaak
zijn Spaans avontuur opgaf en belde
met Danny Hesp, de voorzitter van de
VVCS. 'Ik had contact met FC
Dordrecht. Maar dat ging niet door.
Ojo bleef toch en ik kon daar niet terecht. Het
bleek heel moeilijk; Nederland zat aardig vol.
Ik hoopte desondanks op een club uit de
Jupiler League.'
Via zijn zaakwaarnemer Bas Mateike reisde
Lion Kaak een jaar eerder, medio 2013, af naar
Spanje. 'Hij woont in Spanje en heeft daar veel
contacten. Ik kon een week op proef bij
Valencia komen en laten zien wat ik kon. Het
was veertig graden. Ondanks de hitte is het
goed gegaan. Ik kon voor een jaar tekenen bij
Valencia-B. Het tweede team. Dat speelt in de
Segunda B, het derde niveau.'
Bij Valencia trof Lion Kaak het minder gunstig.
'Ik had pech. De captain zou na acht seizoenen
weggaan, maar hij bleef toch. Ik heb nog wel
tien wedstrijden gespeeld.' Eén wedstrijd
mocht hij als reserve op de bank zitten bij het
eerste. 'Thuis tegen Celta de Vigo. Ik ben niet
ingevallen, maar ik heb wel warm gelopen.
Valencia won met 2-1. Dat had een fantastisch
team. Uiteindelijk heb ik nog tussen de 25 en
30 trainingen met het eerste meegedaan.'
Na dat seizoen kocht de Singaporese zakenman Peter Lim de gerenommeerde maar noodlijdende club uit Valencia op. Van de nieuwe
eigenaar behoefde Lion Kaak niet te vertrekken. 'Ik kon me aansluiten bij de selectie van
zo'n 25 man. Maar op deze leeftijd wil ik veel
spelen. Ik zag daarom geen kansen meer. Ik
wilde ook wel terug naar Nederland, waar ik
met mijn vriendin wilde samenwonen.'
In eigen land voegde Lion Kaak zich bij Team
VVCS, een initiatief van de vakbond voor spelers op zoek naar een nieuwe club. In de laatste week van juni startte de groep, groeiend
van zo'n acht naar wel achttien man, de dagelijkse training op Zeist. 'Het was perfect geregeld. Elke dag training onder leiding van Hans
van Arum.' De voormalige coach van onder
meer AGOVV en Houston Dutch Lions kreeg
daarbij assistentie van John Roox, ex-Roda JC
en verantwoordelijk voor de twee keepers.
Wedstrijden tegen Almere City, RKC en
Volendam verlevendigden het strakke ritme

van de trainingen en boden scoutende clubs
het ideale platform voor een altijd welkome
occasion als versterking. Het derde weekeinde
in juli werd de periode afgesloten met het
FIFPro Tournament, vorig jaar te gast bij
Rijnsburgse Boys. Een toernooi met lotgenoten
uit Spanje, Frankrijk, Portugal, Denemarken
en België. De balans volgens Danny Hesp: 'Vijf
tot zes spelers tekenen daarna alsnog bij een
club. Ofwel dertig tot veertig procent.'
Ook Lion Kaak droeg bij tot dat percentage. 'Ik
werd gebeld door Harrie Derks, de voorzitter
van Achilles'29. Ik kon als amateur een jaarcontract tekenen.' De (verdedigende) middenvelder pakte het aanbod uit Groesbeek gretig
aan en bleek uiterst bruikbaar voor en in het
concept van trainer Francois Gesthuizen te
passen. 'Ik heb 19 wedstrijden gespeeld, waarvan 17 in de basis. Door omstandigheden
stond ik meestal rechtshalf, in een 4-4-2 systeem. Ik kan dat wel invullen, maar speel liever op zes, omdat ik het van mijn passing
moet hebben.'
Bij De Graafschap werd Lion Kaak immers
opgeleid als verdedigende middenvelder. Op
die plaats debuteerde hij als 19-jarige amateur
thuis tegen ADO Den Haag. Dat was op 13
maart 2011, in het laatste deel van de competitie in de eredivisie. 'Ik ben de laatste twintig
minuten ingevallen. Het stond 1-0 en ik moest
meehelpen de voorsprong vast te houden.'
Onder trainer Darije Kalezic eindigde de pauw
van Doetinchem als veertiende.
Geboren in Hengelo (Gelderland) werd Lion
Kaak al jong ontdekt bij PAX Hengelo. Op zijn
tiende viste De Graafschap hem op uit de
streek en promoveerde hem noodgedwongen
meteen naar de C2. 'De club had nog geen E- of
D-afdeling. Ik was gescout als spits. Ik maakte
bij de E-tjes 65 doelpunten per seizoen. Ik ben
bij De Graafschap ook begonnen als rechtsbuiten, maar werd al snel rechtshalf. We hadden
een heel jong elftal en speelden tegen kasten
van tegenstanders. Dat heeft me fysiek wel
sterker gemaakt.'
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vervolg Lion Kaak
In totaal zou Lion Kaak elf seizoenen
rondstruinen op de Vijverberg. 'In het
eerste heb ik al met al meegespeeld in
elf wedstrijden, waarvan zes in de basis.
Ik ben al die tijd amateur gebleven. Aan
het einde van het seizoen 2011-2012
kwam ik er niet uit met de club. Ik wilde
ook wel weg uit de omgeving. Ik ben toen
naar AGOVV gegaan. Maar na een half
seizoen ging AGOVV failliet. Ik had voor
twee jaar getekend en speelde dertien
wedstrijden als verdedigende middenvelder.'
Als amateur werd Lion Kaak aangenomen
bij Go Ahead Eagles, toen nog in de
Jupiler League.
Tijdens de play-offs vierde hij de promotie mee naar de eredivisie. Hij turfde nog
acht duels, het merendeel als invaller. Als
trainer volgde Foeke Booy de naar
Duitsland uitwijkende Erik ten Hag op.
'Hij kende mij nog niet. Op dat moment
kwam Valencia op mijn pad.' Maar ook
die omzwerving duurde kort. Na een jaar
was het op zich spannende en leerzame
uitstapje naar het zonnige Spanje alweer
voorbij. Dit was wel een belangrijk jaar in
de ontplooiing van Lion Kaak, waar hij
vooral een snellere handelingssnelheid
heeft ontwikkeld.

Dankzij Team VVCS lukte het hem terug
te keren in de Jupiler League. In
Groesbeek leefde en bloeide Lion Kaak
ook weer op. Met een ongekende surprise
als vervolg. 'Ik heb het toch aan Achilles
'29 te danken dat De Graafschap zich in
de winterstop meldde.' In Doetinchem
kon hij een contract ondertekenen van
anderhalf jaar, met een optie van nog
een jaar. Tot aan de zomer als amateur,
daarna opgewaardeerd als prof.
Op de Vijverberg overheerst het hartelijke
weerzien met Jan Vreman, een carrière
lang een vaste waarde in het eerste van
De Graafschap, waar hij van 1985 tot
2003 liefst achttien seizoenen ongeveer
vastroestte en nimmer uitvloog. Ook
daarna draaide hij, als assistent, langzaam warm voor de functie van hoofdtrainer. 'Ik ken hem goed en hij kent mij
goed. Hij was ook al mijn trainer bij Jong
De Graafschap. Hij vond mij passen in
het plaatje voor de toekomst.'
De Graafschap wil het trouwe publiek
een jeugdig team met herkenbare spelers
uit de regio voorschotelen. Zoals types als
Ted van de Pavert, Robin Pröpper (jongere
broer van Davy), Caner Cavlan, Jerry van
Ewijk en Dean Koolhof. Maar ook Lion
Kaak, op nog geen 13 km opgegroeid.

'Ik kijk al meer naar volgend seizoen. Ik
ben gehaald om dan de positie van
Edwin Linssen over te nemen. Hij is al 35
en wil als trainer aan de gang. Met die
gedachte ben ik hier ook teruggekomen.'
Tegen die achtergrond beperkte de trainer zijn rentree in Doetinchem dan ook
begrijpelijk tot een invalbeurt. Uit tegen
Telstar, vanwege het winterse weer verschoven van 24 naar 27 januari. In de
83ste minuut loste Lion Kaak als verwacht de aanvoerder en routinier uit
Noord-Limburg af. Maar de wedstrijd
daarna, thuis tegen FC Oss, verving hij
weer Santy Hulst, om de winst van 2-1 te
bestendigen.
Dat ritme herhaalde zich gedurende de
eerste weken. Zo ook in de beslissende
wedstrijd om de derde periodetitel, bij
Jong Twente. 'Het ging al die tijd goed.
Dan is het logisch dat de trainer niet wisselt. Maar ik val niet voor niets steeds in.
Ik zit dicht tegen de basis aan.' Dat bleek
ook na de pijnlijke misser in de periodestrijd: voor het eerst gunde Jan Vreman,
tegen Eindhoven, reserve Lion Kaak zijn
comeback in de basis.
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Park 20|20 zet bedrijven in beweging
Op dit moment ligt er nog geen (kunst)gras, staan er nog geen witte lijnen en ligt er ook nog geen zandbak. Maar op heel korte termijn wordt op Park 20|20, het kantorenpark op Beukenhorst Zuid aan de oostkant van het NS-station in Hoofddorp, een voetbal- en beachvolleybalveld aangelegd. Beide velden
maken deel uit van een uitgebreid vitaliteitsplan voor de medewerkers van de op Beukenhorst Zuid
gevestigde bedrijven. Zij mogen twee jaar lang - gratis- sporten voor, na en tijdens werktijd. “Wie hier
werkt, kan 's avonds gezonder naar huis dan hij of zij 's morgens kwam.”

A

an het woord is André
Buikema, directeur van Park
20|20 Services B.V. In die rol
geeft hij, samen met een aantal partners, invulling aan een
deel van de droom van Coert Zachariasse
(CEO Delta Development Group): het ontwikkelen van een full service duurzaam
kantorenpark geïnspireerd op de Cradle
to Cradle® (C2C)-filosofie, waarbij duurzaamheid veel verder gaat dan de keus
voor C2C materiaalgebruik en duurzame
energie. Daarbij gaat het ook om het
creëren van een communitygevoel.

Vitaliteit
'En we vinden dat duurzaamheid vertaald moet worden in vitaliteit.
Werknemers van hier gevestigde bedrijven moeten lekker in hun vel zitten,
graag naar hun werk gaan, en dat mede
doordat er op of in de nabijheid van hun
werkplek voldoende faciliteiten zijn die
dat mogelijk maken. Bijvoorbeeld via
gezond eten, of door voorzieningen aan
te bieden op sportgebied.'
Hij geeft het voorbeeld van FIFPro, één
van de op Park 20|20 gevestigde bedrijven net zoals BSH Huishoudapparaten en
ANWB Vakantiereizen (voorheen FOX).
'FIFPro heeft niet zomaar voor deze locatie gekozen, dat is echt een bewuste keus
geweest. Die had alles te maken met de
filosofie waarmee Coert Zachariasse dit
Park wil ontwikkelen. Park 20|20 moet
niet zomaar een kantorenpark worden,
maar een omgeving met een hoge duurzaamheidsfactor. Dat moet terug te zien
zijn in de inrichting met veel groen, een
grijswatersysteem, in de keus van de
energievoorziening door middel van
warmte- en koudeopslag in de bodem en
in de keuze van het bouwmateriaal. En in
de manier waarop medewerkers hun
werkomgeving ervaren .'
Coert Zachariasse is, aldus André
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Buikema, duidelijk gegrepen door de
Cradle to Cradle gedachte van de
Amerikaanse architect William
McDonough en Duitse chemicus Michael
Braungart. 'Nogmaals - die is duidelijk
herkenbaar in het ontwerp van de gebouwen en het landschap alsmede in het
materiaalgebruik. Maar het gaat ook over
vitaliteit van werknemers. Dat laatste
onderdeel zat al vanaf het begin in de
planvorming. Maar je hebt wel voldoende
mensen nodig, om dat plan ook uit te
kunnen voeren. Je kunt namelijk wel van
alles willen. Maar als er maar 50 mensen
meedoen, dan komt het niet van de
grond.'
Dat er nu wel een succesvolle start wordt
gemaakt met het vitaliteitsplan - want
daar is Buikema van overtuigd - heeft
alles te maken met het eerdergenoemde
volume. 'We hebben inmiddels een aanzienlijk aantal van het totaal te realiseren aantal vierkante meters ontwikkeld
en hebben op basis van de ondernemingen met wie gestart wordt een potentieel
van zo'n 550 mensen.' Daarbij gaat het
om FIFPro, Delta Projectontwikkeling
zelf, BSH Huishoudapparaten en Sonion.
Hoeveel deelnemers het er in werkelijkheid worden, is nog even afwachten.
Voor de praktische uitvoering van het
plan is samenwerking gezocht met
Sportservice Haarlemmermeer. Zij verzorgen het sportaanbod met ondersteuning
van De Atleetfabriek voor marketing en
communicatie. Er is aansluiting gezocht
en gevonden bij een aantal lokale sportaanbieders in de nabijheid van
Beukenhorst Zuid. Daarbij gaat het onder
meer om tennis bij de Tennisvereniging
Hoofddorp en fitness bij Jeroen Maas
Company. Op Park 20|20 zelf gaat het
om voetbal en beachvolleybal. Het veld
met die lijnen dus en de bak met zand
die al ingetekend zijn en op het punt van
aanleg staan.

Gratis
'Het gaat hier echt om een unieke situatie', aldus Buikema. 'Want met behulp
van een subsidie kan het sportaanbod
niet alleen twee jaar lang gratis aangeboden worden. Het gaat ook nog eens om
een service die gelijktijdig aan alle op
Beukenhorst Zuid gevestigde bedrijven
wordt aangeboden. Dat betekent dus dat
werknemers van diverse bedrijven samen
kunnen gaan wandelen, hardlopen, tennissen of deelnemen aan yoga. Om maar
een paar voorbeelden te noemen. Het
leuke hiervan is dat je niet alleen je
eigen collega's tegenkomt, maar ook die
van andere bedrijven.' Hij wijst op de
voordelen: 'Je ontmoet andere mensen in
een totaal andere sfeer. Daar kunnen heel
mooie samenwerkingsverbanden uit ontstaan.' Hij zegt dat uit ervaring. 'Ik weet
van twee bedrijven die elkaar in het voortraject van de opzet van het vitaliteitsprogramma tegenkwamen. Die hebben
elkaar kunnen helpen op het gebied van
personeelszaken.'
Vervolgens: 'In deze eerste fase gaat het
met name om de bedrijven op
Beukenhorst Zuid. In de tweede fase gaat
dit aanbod ook naar bewoners van de
woonwijk Graan voor Visch (aan de westkant van het NS-station) en de bewoners
van het gebied dat valt onder het
gemeentelijk project Hoofddorp Centraal
(gebied tussen NS-station en winkelcentrum, inclusief wandelbos en fruittuinen).'
Opnieuw valt het woord droom. 'Wat
begon als droom, wordt langzaam maar
zeker werkelijkheid. Dat maakt dit park
ook zo uniek. En we zorgen er meteen
voor dat iedereen zijn of haar dagelijkse
portie bewegen kan krijgen. Voor, na of
tijdens werktijd, want uit meerdere
gesprekken met diverse HRM-functionarissen weet ik dat zij dit vitaliteitsplan
meer dan toejuichen.'
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Buikema, aan tafel met Danny Hesp,
voorzitter van de VVCS: 'Het streven is dat
werknemers die hier op dit park werken,
's avonds gezonder naar huis gaan, dan
ze 's morgens zijn gekomen. Met dank
aan de ontwikkelcombinatie bestaande
uit Delta Projectontwikkeling,
Reggeborgh en VolkerWessels en niet te
vergeten de gemeente Haarlemmermeer.
Die steun was en is nog steeds heel
belangrijk voor ons.'
Begin maart is een start gemaakt met het
vitaliteitsprogramma. De officiële kick
off is op 26 maart waarvoor onder andere
Humberto Tan is uitgenodigd. Hij is
beschermheer van de Atleetfabriek die
assisteert bij het uitrollen van het plan
en het enthousiasmeren van de werknemers. Op het programma staat onder
andere een rondwandeling over
Beukenhorst Zuid met haar opvallende
bruggen, groen en de Geniedijk. En binnenkort twee sportvelden.
'We moeten niet verbaasd opkijken als we
straks op Park 20|20, gedurende de dag,
werknemers in sportkleding en/of met
sporttas naar buiten zien komen om met
eigen collega's en/of die van andere
bedrijven te sporten. We hopen op termijn dat dat er elke dag 500 zijn. Dat is
heel veel bewegen.'
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VVCS
Werknemers van de Vereniging van
Contractspelers, gehuisvest in het pand
van FIFPro, gaan ongetwijfeld tot die 500
horen, denkt voorzitter Danny Hesp. Hij
gaat in ieder geval dit sportief initiatief
met het nodige enthousiasme uitdragen
binnen de VVCS.

Buikema is blij met die toezegging. 'Het
programma is vooral bedoeld voor mensen die niet genoeg bewegen. Maar als zij
zien dat niet alleen eigen maar ook andere collega's gaan sporten, dan kan het
niet anders dat zij mee gaan doen.'

Boom!
Begin maart 2015 is BOOM! van start gegaan in Beukenhorst-Zuid. Een initiatief
om werknemers een gezonde leefstijl aan te reiken. Als duurzaam, full service
en onderscheidend kantorenpark wil Beukenhorst-Zuid met dit programma
investeren in de duurzaamheid, gezondheid en het werkplezier van de werknemers. Bewegen, gezonde voeding en een gezonde geest staan hierin centraal.

Van Bootcamp tot Yoga
BOOM! biedt gevarieerde beweegactiviteiten, in eerste instantie voor de werknemers van BSH, Delta Development Group, FiFPro en Sonion. De activiteiten
vinden rond werktijd plaats, op en rondom Beukenhorst-Zuid en worden afgestemd op de vraag en behoeftes. Er is een eerste keuze gemaakt van verschillende
beweegactiviteiten, uiteenlopend van Bootcamp tot Yoga maar er is ook ruimte
om activiteiten op te zetten waaraan daarnaast nog behoefte blijkt te bestaan.
In de eerste week van maart is BOOM! afgetrapt met een enthousiasmerende,
informatieve en interactieve bedrijfskick-off bij de deelnemende bedrijven. Deze
kick-off was de eerste fysieke kennismaking met BOOM!, waarbij het mogelijk
was de mentale en fysieke fitheid te laten testen en in te schrijven voor het
programma. Daar is op grote schaal gebruik van gemaakt.
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Ruim anderhalf jaar geleden werd hij te licht bevonden voor de
jeugdopleiding van Feyenoord. Vincent Janssen (20) incasseerde de
teleurstelling als een vent. 'Ik heb ergere dingen meegemaakt. Via
Almere City, waar hij dit seizoen topscorer is, en Jong Oranje
hoopt de spits komende zomer alsnog zijn doel te bereiken:
voetballen in de eredivisie.

Door GUUS PETERS
Foto’s: ERIC VERHOEVEN

V

ier jaar lang maakte Janssen
deel uit van de veelgeprezen
jeugdopleiding van
Feyenoord. Vanaf jeugdcomplex Varkenoord tuurde hij
af en toe stiekem naar de overkant van de
straat waar zich achter de hoge bomen de
Kuip verschool. In Rotterdam werkt het
bastion als doping voor de talenten, een
betere inspiratiebron is ondenkbaar. Wie
heel hard werkt en zijn stinkende best
doet, krijgt wellicht ooit de kans zich op
het hoofdpodium aan 50.000 man te
laten zien.
Met die gedachte maakte Janssen op vijftienjarige leeftijd de overstap van NEC
naar Feyenoord. Maar in Rotterdam botste
het karakter van de verlegen Brabantse
jongen al snel met de harde voetbalwereld. Was hij in de jeugdopleiding bij TOP
Oss en NEC altijd een van de betere spelers, bij Feyenoord was Janssen slechts
een nummer. 'Dat voelde als een klap in
mijn gezicht', zegt hij.
'Al die gasten hadden een grote bek, terwijl ik het brave jongetje uit Oss was. Het
viel me vies tegen in het begin.' Ver weg
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van zijn ouders, die in Oss bleven, moest
de talentvolle spits zijn weg zien te vinden in Rotterdam, waar hij samen met
een teamgenoot ging wonen.
Twee jaar had Janssen nodig voordat hij
zich er op zijn plek voelde. Zijn prestaties
op het veld leden eronder. Waar teamgenoten Jean-Paul Boëtius, Tonny Vilhena,
Karim Rekik en Nathan Aké ieder jaar
progressie boekten, stond Janssen stil in
zijn ontwikkeling.
'Toen heb ik tegen mezelf gezegd: “Gooi
alles van je af. Als je nog profvoetballer
wilt worden, moet het nu gaan gebeuren.”' Op karakter knokte Janssen zich
terug. Het vertrouwen groeide en op het
veld begon de spits weer zijn doelpunten
te maken. Janssen leidde Feyenoord A1 als
topscorer naar de landstitel, maar het
was niet genoeg om een contract te verdienen. 'Ik wist toen al een paar maanden
dat er voor mij geen plaats meer zou zijn.
Ik begon goed aan het seizoen bij de A1,
maar raakte al vrij snel geblesseerd. In die
blessureperiode besloot Feyenoord mij
geen contract aan te bieden.'

Kwam het besluit van Feyenoord hard
aan?
'Nee, ik ben er niet stuk van geweest. Ik
had ook niet verwacht dat Feyenoord
door wilde met mij. Ik was wel goed,
maar nooit het grootste talent van
Feyenoord. Rekik, Vilhena, Boëtius en Aké
waren een stuk verder in hun ontwikkeling dan ik. Mijn droom om te slagen als
profvoetballer lag niet in duigen, het
moest blijkbaar via een andere weg.'

Die andere weg leidde naar Almere
City, een club die op dat moment in de
onderste regionen van de Jupiler
League speelde.
'Het was in eerste instantie inderdaad
niet de club waar ik op had gehoopt.
Toen ik hoorde dat Almere City interesse
in mij had dacht ik: leuk en aardig, maar
dat gaat hem niet worden. Toch bleef trainer Fred Grim het proberen. Hij zei dat ik
eens moest langskomen op het complex
en dan een besluit moest nemen. Toen
ben ik toch maar een keer gaan kijken.
Het werd mij direct duidelijk dat de trainer me heel graag wilde hebben en ook
het onderkomen en de faciliteiten over-
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tuigden mij van de ambitie van deze
club.'

Leg uit…
'De trainer had een duidelijk plan. Hij
wilde, in tegenstelling tot veel ploegen in
de Jupiler League, verzorgd voetbal spelen. Ik moest zijn aanspeelpunt voorin
worden, dat sprak mij wel aan. Daarnaast
was ik positief verrast over het trainingscomplex van de club. Het ziet er hier
mooier uit dan op Varkenoord hoor. De
fitnessruimte is beter en de kleedlokalen
zijn een stuk groter.'

Betekende de overstap van Feyenoord
naar Almere City voor jou een stap
terug of juist vooruit?
'Ik heb deze keuze gemaakt om in mezelf
te investeren. Ik had er ook voor kunnen
kiezen om naar een eredivisieclub te
gaan, maar dan was de kans groter
geweest dat ik de tweede viool zou spelen.
Ik heb bewust gekozen voor een club
waar ik veel aan spelen toe zou komen.'
'Voor mijn gevoel is het daarom alleen
qua naam een stap terug geweest. Ik snap
best dat mensen beginnen te lachen als
ze Almere City horen, maar het gaat er
hier een stuk professioneler aan toe dan
in de jeugd bij Feyenoord. Iedereen heeft
een eigen plek in de kleedkamer en de
wedstrijden komen 's avonds op televisie.
Ik speel als twintigjarige tegen kerels van
dertig, terwijl ik in de jeugd alleen tegen
leeftijdsgenoten speelde. Daarnaast is
voetballen tegenwoordig honderd procent
mijn beroep. Dus in veel opzichten kun je
stellen dat het een stap vooruit is
geweest.'

Heb je wel eens getwijfeld aan jezelf?
'Nee, eigenlijk niet. Ook nadat ik bij
Feyenoord te horen had gekregen dat ik
weg moest, was ik ervan overtuigd dat ik
profvoetballer zou worden. Mijn mentaliteit heeft me zo ver gebracht. Ik ken
genoeg voetballers die meer talent hadden dan ik, maar die het niet hebben
gered.'
'Mentaliteit is belangrijker dan het talent,
daar ben ik heilig van overtuigd. Geef mij
maar iets minder talent en meer doorzettingsvermogen, dan haal je eerder je persoonlijke top, waar die voor eenieder dan
ook mag liggen. Met veel talent, maar
geen doorzettingsvermogen is de kans
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kleiner dat je je persoonlijke top haalt.'
Die denkwijze kreeg Janssen van huis uit
mee. De spits groeide op in een gezin
waar topsport centraal stond. Zijn moeder behoorde in de jaren tachtig tot de
beste zwemsters ter wereld. Op de
Olympische Spelen van 1984 in Los
Angeles veroverde Annemarie Verstappen
een zilveren en tweede bronzen medailles. Zij vertelde haar zoon dat je altijd
alles moet geven, maar dat je juist iets
extra's moet geven als het even tegenzit.
'Veel talenten laten op dat moment het
hoofd hangen. Mijn ouders hebben mij
geleerd op die momenten harder te werken om ervoor te zorgen dat het weer
beter gaat.'
Thuis werden alle voorwaarden gecreëerd
om op sportief gebied zo goed mogelijk te
presteren. 'Op de middelbare school hadden mijn klasgenoten het over de film die
de vorige avond om half 10 op televisie
was geweest. Ik kon daar nooit over meepraten omdat mijn ouders zeiden dat ik
om half negen naar bed moest.' Goed rusten is belangrijk hielden zij hun zoon voor.
Ook at het gezin op vrijdagavond nooit
friet als er zaterdag gesport moest worden. Pas op zaterdagavond na de wedstrijd ging de frituurpan aan.
'Nu ben ik ze er dankbaar voor want we
sporten allemaal op hoog niveau.'
Met 'we' doelt Janssen op zijn broertje
Sebastien (13), die voor honkbal koos, terwijl zijn zussen Stephanie (23) en
Frederique (14) het voorbeeld van hun
moeder volgden.
En dan is er nog Jan, die helemaal bezeten was van formule-1 en dit jaar 23 zou
zijn geworden. Veertien jaar geleden overleed hij echter aan de gevolgen van kanker. Maar nog altijd is hij onderdeel van
het gezin. 'En dat zal hij ook altijd blijven', zegt Janssen vastberaden. Nog altijd
viert het gezin zijn verjaardag en ook op
kerstkaarten staat zijn naam, met een
sterretje erboven, vermeld.

Je was pas zes toen jouw broer overleed. Hoe heb je die periode beleefd?
'Het is een moeilijke tijd geweest, al wilden mijn ouders dat ik er zo min mogelijk onder zou lijden. Zij woonden vanaf
het moment dat Jan werd opgenomen in
het ziekenhuis het grootste gedeelte van

de tijd in het Ronald McDonald Huis.
Stephanie en ik hebben anderhalf jaar
doordeweeks bij een oom en tante
gewoond.

Het klinkt wrang. Maar klopt het dat
je daar hebt leren voetballen?
'Ja, dat klopt. Mijn neven voetbalden bij
TOP Oss. De een als keeper in het eerste
en de ander als jeugdspeler in de B1.
Thuis hadden zij een kunstgrasveldje met
goaltjes. Als we thuis waren werd er altijd
gevoetbald.'

Hebben de gebeurtenissen in het
gezin invloed gehad op de mentaliteit
van jou als sportman?
'Zeker weten. Ik heb ook de andere kant
van de medaille gezien. Zo'n gebeurtenis
laat mij beseffen dat ik heel blij moet zijn
met wat ik doe. Het is niet dat ik bij ieder
doelpunt aan mijn broer denk, maar in
sommige situaties spookt het wel door
mijn hoofd.'
'Soms heb je een dag dat je even wat minder zin hebt om te trainen. “Iets minder
zin?”, zeg ik dan tegen mezelf, “Flikker
toch op. Je beoefent het mooiste beroep
van de wereld. Er zijn heel veel zieke
mensen die alleen maar op bed kunnen
liggen, die maar wat graag op een voetbalveld zouden staan.”'

Terug naar het voetbal. Je hebt dit
jaar definitief je naam gevestigd in
Nederland.
'Toen ik anderhalf jaar geleden mijn contract ondertekende bij Almere City had ik
een duidelijk plan uitgestippeld. Het eerste seizoen wilde ik vooral investeren in
mezelf en wennen aan het niveau van de
Jupiler League, dat is namelijk heel
anders dan voetballen in de jeugd. Toch
scoorde ik al tien keer. Aan het begin van
dit seizoen heb ik tegen mezelf gezegd
dat dit mijn jaar moest worden. Ik denk
dat ik redelijk op schema lig. Mijn persoonlijke doel was om vijftien doelpunten
te maken dit seizoen. Met veertien
treffers op dit moment kom ik al aardig
in de buurt, haha. Al pin ik mezelf niet
vast op het aantal doelpunten. Ik ben van
mening dat een spits meer moet kunnen
dan scoren. Als ik 20 doelpunten maak,
maar elke wedstrijd slecht speel, kan ik
niet tevreden zijn. Laat mij maar vijftien
keer scoren en elke week goed voetballen.'
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vervolg Vincent Janssen

Je persoonlijke succes loopt parallel
aan de opmars van Almere City. Jullie
wonnen een periodetitel en hebben je
geplaatst voor de nacompetitie.

zeggen dat de interesse van andere clubs
niet kan uitblijven,
toch?

'Dat onderstreept nog maar eens dat de
club een duidelijk beleid voert. Vorig seizoen eindigden we op een teleurstellende
achttiende plek. Trainer Fred Grim is niet
in paniek geraakt en heeft altijd vastgehouden aan zijn visie. De huidige resultaten bewijzen zijn gelijk. Ik denk dat wij
de club wel op de kaart hebben gezet met
het winnen van de periodetitel. Het is
voor het eerst in de historie dat Almere
City de nacompetitie heeft gehaald.'

'Er is interesse vanuit de
eredivisie, maar ik weet
niet of ik al mag zeggen
om welke clubs het gaat,
haha. In de zomer hoop
ik de volgende stap te
zetten. Ik heb het gevoel
dat ik er klaar voor ben.

Ook in Zeist bleven jouw prestaties
niet onopgemerkt. In november heb je
je debuut voor Jong Oranje gemaakt.
'Dat was geweldig. Ik mocht in de basis
beginnen tegen Jong Duitsland. Op de
wedstrijddag kreeg ik van al mijn teamgenoten van Almere City een berichtje
waarin ze mij succes wensten. Iedereen
bij Almere gunt mij dit.

Hoe is het om als speler van Almere
City de kleedkamer van Jong Oranje
binnen te stappen?
'Dat is anders dan wanneer je bij
Feyenoord of Chelsea voetbalt. Die spelers
hebben al een bepaalde status. Toch had
ik met acht van de jongens in de jeugd al
eens samengespeeld. Het voelde meteen
vertrouwd toen ik Nathan Aké (tegenwoordig spelend voor Chelsea) weer zag.
Natuurlijk luister ik naar zijn verhalen
over John Terry en Diego Costa, maar het
is niet dat ik jaloers ben. Ik vind het juist
mooi dat ik bij Jong Oranje mag voetballen met iemand die bij Chelsea speelt. Op
de training wil ik tegen Aké spelen om te
kijken of ik het niveau aan kan.'

En?
'Ik moest even omschakelen in het begin.
Er was een duidelijk niveauverschil.
Ballen worden strakker ingespeeld, aannames van teamgenoten zijn beter en het
tempo ligt vele malen hoger. Maar ik
pikte het vrij snel op. Het lijkt me geweldig om elke dag op dat niveau te trainen.'

Je bent pas twintig jaar, topscorer van
Almere City en hebt je debuut
gemaakt voor Jong Oranje. Je zou

Je bent uitgeleerd bij
Almere City?
'Nee, zeker niet. Er zijn
nog genoeg verbeterpunten. Ik moet
beweeglijker worden in het strafgebied en
ook koppen kan een stuk beter. Ik train er
erg veel op de laatste tijd. Daarnaast
besteed ik ook veel aandacht aan de dingen die ik al redelijk onder de knie heb.
Laat ik zeggen dat het nu zevens zijn. Dat
moeten achten, negens en tienen worden.
Maar ik ben een sportman en streef het
hoogst haalbare na. Als zich de kans voordoet om hogerop te komen, wil ik die
met beide handen aangrijpen.'
Een transfer in de zomer zou opnieuw
een stap voorwaarts betekenen voor de
Ossenaar. Als kleine jongen begon hij in
zijn geboortestad bij de amateurs van TOP
Oss. Via de proftak van de club verkaste
hij naar NEC. Ook daar viel zijn talent al
snel op waarna de spits op vijftienjarige
leeftijd dus de overstap maakte naar de
jeugdopleiding van Feyenoord, het walhalla voor elke jonge voetballer.
Bij zijn overgang van NEC naar Feyenoord
kwam Janssen voor het eerst in aanraking
met Patrick van Diemen, als zaakwaarnemer werkzaam voor de VVCS. 'Via mijn
ouders kwam ik in contact met Patrick.
Omdat ik nog geen zestien was mocht hij
mij nog niet bijstaan. Ik heb hem toen
gevraagd of hij mijn contract door wilde
kijken. Dat heeft hij destijds vrijwillig
gedaan.' De samenwerking beviel Janssen
zo goed dat hij op zijn zestiende besloot
om Van Diemen als zijn zaakwaarnemer
te nemen. 'Patrick is belangrijk voor mij.
In de periode dat ik het moeilijk had bij
Feyenoord heb ik heel veel met hem
gebeld. Maar ook als het goed gaat laat

hij van zich horen. Patrick is er niet
alleen om mijn geldzaken te regelen. Hij
heeft oprecht het beste met mij voor. Dat
is volgens mij ook waar een zaakwaarnemer voor zou moeten zijn.'
Door de jaren heen meldde zich verschillende zaakwaarnemers bij Janssen. Ze
beloofden hem grote clubs en hoge salarissen, maar allemaal kregen ze hetzelfde
antwoord van de spits: 'Ik zit goed bij
Patrick en heb geen behoefte aan een
andere zaakwaarnemer.' Nu komt de hulp
van Van Diemen opnieuw goed van pas
bij de volgende stap in zijn carrière.

Voelt het als een omweg om na twee
jaar Almere straks alsnog de stap naar
de eredivisie te maken?
'Ja, al heb ik die keuze destijds bewust
gemaakt. Hoewel ik misschien minder
ervaring heb wat betreft het spelen op
het hoogste niveau, heb ik vermoedelijk
meer bagage in mijn rugzak dan de meeste andere spelers van twintig jaar. Door
het vroege overlijden van mijn broer en
de moeilijke eerste twee jaar bij
Feyenoord weet ik nu hoe ik met tegenslagen moet omgaan. Ik raak niet zo snel
meer in paniek.'

O ja, nog één vraag: heb je nog
steeds die droom om ooit in de Kuip
te spelen?
'Ik zou het fantastisch vinden om ooit
nog voor Feyenoord te voetballen. Niet
om het ongelijk van hen te bewijzen,
maar omdat ik het een geweldige club
vind. Ik heb geen revanchegevoelens in
me.'
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VVCS ACADEMY
VVCS Academy is voortvarend aan de 2e seizoenshelft begonnen
De winterstop zit er alweer een tijdje op en het seizoen 2014/2015 loopt richting het einde.
Desalniettemin begon de voorbereiding op de 2e seizoenshelft net als voor de meeste voetballers
en trainers ook voor de VVCS Academy al vanaf begin januari 2015.
De voorbereiding is mede gebruikt om de nieuwe cursus
Prestatiepsychologie uit te rollen. Daarnaast heeft de VVCS
Academy de voorbereiding ook gebruikt om voetballers te
informeren over reeds bestaande cursussen.
Dat dit nodig is na de winterstop, is geen verassing meer.
Want de ervaring leert ons inmiddels dat veel voetballers tijdens de winterstop gelukkig ook nadenken over hun eventuele 2e carrière en derhalve besluiten om een cursus of opleiding te volgen. Voor de trainers die een cursus gaan volgen
aan de VVCS Academy geldt eigenlijk hetzelfde. Met dien verstande dat zij meestal al bezig zijn aan hun 2e carrière, maar
het volgen van een cursus terecht zien als meerwaarde voor
deze carrière.

Prestatiepsychologie en TCIII Jeugd voor (ex-)Contractspelers.
Naast deze nieuwe deelnemers, waren al ruim 100 deelnemers
actief aan de VVCS Academy. Wij zijn 2015 derhalve begonnen met ruim 150 deelnemers. Wat ons betreft dus een voortvarende start van de 2e seizoenshelft!

Dit gezegd hebbende, zijn wij erg verheugd om te melden dat
ruim 40 voetballers en trainers tijdens de 2e seizoenshelft
zijn begonnen met een cursus aan de VVCS Academy. De cursussen die gevolgd gaan worden zijn: Management,

Deelnemers TCII-pilot hebben hun diploma 'in the pocket'
Eind januari ontvingen alle 12 deelnemers aan de TCII-pilot hun diploma. Zij ontvingen dit diploma
uit handen van hun docenten Gert Aandewiel en Roger Schouwenaar.
De VVCS is als medeorganisator van deze pilot natuurlijk
trots op een slagingspercentage van 100%. De KNVB benadrukte tijdens de diploma-uitreiking bij monde van Nico
Romeijn (Manager Voetbal Academie KNVB) nog maar eens
erg blij te zijn met de ervaringen van deze pilotgroep. Zo was
het opvallend dat er in deze groep wederom geen enkele
afvaller was. Daarnaast roemde hij het hoge niveau van de
individuen. Een ander opvallend punt dat tijdens de diplomauitreiking naar voren kwam, was de positieve manier waarop

de twee 'nieuwelingen' Carlos Aalbers en Richard van Heulen
werden opgenomen in deze bestaande groep. “Een teken van
goed leiderschap. En laat dat nu juist een belangrijke competentie zijn van een trainer.” Aldus de docenten.
De VVCS is ervan overtuigd dat maatwerk voor actieve profvoetballers die deze opleidingen willen volgen essentieel is. De
KNVB beaamt dit en gezien het succes is de huidige pilot omgezet in een vaste, jaarlijkse opleiding. Zo zijn er in september
2014 alweer twee groepen van start gegaan en is er vanaf februari 2015 wederom een groep met 20 (ex-)contractspelers van
start gegaan om de versnelde TCIII-cursus te volgen.
De VVCS is hier uiteraard erg verheugd over en beseft dat dit
natuurlijk mede te danken is aan de inzet van de deelnemers
van de pilot-groep. De VVCS wil dan ook de volgende deelnemers hiervoor danken en feliciteren met het door hen behaalde TCII-diploma:
- Jhon van Beukering - Nicky Hofs
- Daniël Nijhof

- Edwin Linssen

- Carlos Aalbers

- Mark Looms

- Remco v/d Schaaf

- Ivo Rossen

- Ruud v/d Rijt

- Richard van Heulen

- Michel Breuer

- Denny Landzaat
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VVCS ACADEMY

Joost Broerse van trainingspak naar maatpak
De 35-jarige verdediger die momenteel nog onder contract staat als voetballer bij de bekerhouder, heeft zich de afgelopen maanden langzaam op het pad van de commercie binnen PEC
Zwolle begeven. Dat is beide partijen goed bevallen. Dit houdt in dat de verdediger na afloop
van het lopende seizoen een punt zet achter zijn sportieve loopbaan.
De routinier stond voor zijn tijd bij
PEC Zwolle namens FC Groningen, FC
Utrecht, APOEL Nicosia en Excelsior
binnen de lijnen. In totaal wist hij in
die periode een negental prijzen bij
elkaar te spelen. Zo won Broerse tweemaal de KNVB Beker, tweemaal de
Johan Cruijff Schaal, werd hij twee
keer kampioen van Cyprus, won hij
eenmaal de Cypriotische beker en
tweemaal de Cypriotische Supercup.
Ook speelde de verdediger meerdere
malen in de Champions League.
In zijn nieuwe functie wordt Broerse
belast met het verder generen van een
duurzame groei van de sponsoromzet.
Hij zal daarbij ondersteuning krijgen
en leiding geven aan een negental
medewerkers op het gebied van commercie, communicatie en evenementen. Als vanzelfsprekend maakt Broerse
in zijn nieuwe rol deel uit van het
directieteam.
Joost Broerse: 'Het was een hele moeilijke beslissing, maar toch vind ik dit
een mooi moment om mijn voetbalschoenen op te bergen. Gelukkig kan
ik terugkijken op een mooie carrière
met vele sportieve hoogtepunten. Ik
ben blij met de unieke kans die PEC
Zwolle mij nu biedt, om buiten het
veld een loopbaan op te bouwen. Dit is
wat ik eigenlijk altijd al voor ogen had.
Niet voor niets heb ik al tijdens mijn
voetbalcarrière de HBO-studie
Topsport-management &
Ondernemerschap afgerond aan de
VVCS Academy. Het is geweldig om bij
deze mooie club betrokken te blijven
en wie weet kunnen we dit seizoen en
daarmee mijn voetbalcarrière op een
succesvolle manier afsluiten. De
komende tijd zal ik uiteraard de focus

op het voetbal houden om daarna met
mijn “andere” team de groei van PEC
Zwolle verder uit te bouwen.'
Voorzitter Adriaan Visser: 'Wij willen
graag mensen uit onze eigen organisatie kansen geven om zich door te ontwikkelen als die mogelijkheid zich
voordoet. Voor een dergelijke insteek
hebben wij met veel interesse gekeken
naar hoe Ajax dat doet met bijvoorbeeld Edwin van der Sar. Wij zaten in
de procedure om een commercieel
directeur aan te trekken toen Joost in
de winterstop tijdens het trainingskamp in Zuid-Afrika te kennen gaf dat
hij in aanmerking wilde komen voor
deze functie. “Wat Van der Sar bij Ajax
kan, zou ik bij PEC Zwolle kunnen
doen,” vond hij. Gaandeweg is dat idee
gaan beklijven binnen onze organisatie. Joost heeft een hoge gunfactor, is
een representatieve, intelligente jongen en - niet onbelangrijk - hij heeft
een HBO-studie succesvol afgerond.

Bovendien kent hij de club. Dat maakt
hem tot een geschikte kandidaat. Op
managementvlak heb ik zelf veel ervaring waardoor ik hem indien nodig
kan coachen. Voor PEC Zwolle is dit
een stap in de verdere herstructurering van de organisatie.'
Net als Joost, had ook de VVCS zo'n traject voor ogen toen er in 2007 werd
gestart met de HBO-studie aan de VVCS
Academy: oud-profvoetballers, voorzien
van de juiste vaardigheden en diploma's, op leidinggevende functies bij
Betaald Voetbal Organisaties of hieraan gelieerde ondernemingen. Wij zijn
dan ook erg trots op Joost en wensen
hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging.
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VVCS ACADEMY
Opnieuw een groep (ex-)Contractspelers gestart met hun TCIII-cursus
De KNVB had na de prettige samenwerking tijdens de Pilot al besloten om wederom samen te werken met
de VVCS Academy. Net als vorig jaar krijgen (ex-)Contractspelers zodoende de mogelijkheid om de cursus
TCIII-Jeugd te volgen.
De op maat gemaakte cursus is vanaf februari 2015 begonnen met maar liefst 20 deelnemers. Deze cursus wordt versneld gevolgd en derhalve medio mei 2015 afgesloten. De eerste bijeenkomst vond plaats bij de KNVB te Zeist. De bijeenkomst begon uiteraard met een kort welkomstwoord van de
VVCS. Daarna namen de docenten van de KNVB, Roger
Schouwenaar en Gert Aandewiel, de groep over. Nadat de
theorieboeken waren uitgedeeld, kregen de cursisten het
woord om zichzelf voor te stellen. Vervolgens werd het traject
voor de komende maanden besproken. Na een inhoudelijke
discussie over het trainerschap, begaf de groep zich naar het
restaurant voor een maaltijd om gelijk daarna naar het trainingsveld te gaan voor de eerste praktijktraining. Na deze
training werd in het theorielokaal de zojuist uitgevoerde
praktijktraining geëvalueerd en het huiswerk voor de komende periode meegegeven. Kortom, een pittige eerste lesdag.

Hoewel een slagingspercentage van 100% op een cursusgroep van 20 deelnemers wellicht wat teveel gevraagd is,
hoopt de VVCS desalniettemin dat ook het merendeel van
deze groep hun TCIII-diploma behaalt. Wij wensen de onderstaande deelnemers dan ook alle succes toe:
- Samuel de Meester
- Frank van Mosselveld
- Thijs Hendriks
- Tim Linthorst
- Mart Dijkstra
- Glenn Helder
- Jelle de Bock
- Gabor Babos
- Willem Janssen
- Mark Otten

- Remon de Vries
- Renze Fij
- Rutger Worm
- Stef Wijlaars
- Guillano Grot
- Eldridge Rojer
- Ismo Vorstermans
- Ferry de Regt
- Ramon Leeuwin
- Leon de Kogel
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VVCS ACADEMY
PSV zet geslaagde Mbo'ers in het zonnetje
Op dinsdag 10 maart vond op het trainingscomplex van PSV een diplomauitreiking plaats voor een viertal
PSV-talenten die hun Mbo-opleiding Commer-cieel medewerker aan de VVCS Academy succesvol hebben
afgerond. Het betrof hier Yanick van Osch, Stijn Lamers, Dirk Abels en Niels Wouters.
Het afronden van de Mbo-opleiding Commercieel medewerker
binnen anderhalf jaar is een ware prestatie. Zeker gezien het
feit dat deze opleiding in het reguliere onderwijs minimaal
twee jaar duurt. Mede hierdoor wilde PSV deze prestatie niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Derhalve werd ervoor gekozen
om de geslaagden ten overstaan van hun teamgenoten, ouders
en docenten in het zonnetje te zetten middels een diplomauitreiking. Tijdens de diploma-uitreiking waren er namens
PSV lovende woorden voor de geslaagden. Hoewel deze talenten in navolging van de huidige selectiespelers Rai Vloet,
Clint Leemans en Jordy de Wijs de Mbo-opleiding van de VVCS
Academy ook succesvol hebben afgerond, werd nog maar eens
benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat een talentvolle
voetballer zijn school goed weet te combineren met zijn
beginnende voetbalcarrière. Dat hen dit wel is gelukt, en ook
De VVCS kan zich hierin volledige vinden en feliciteert derhalve
nog bij een opleiding waarvoor zelfdiscipline nodig is, stemde
Yanick, Stijn, Dirk en Niels van harte met dit behaalde
tot tevredenheid bij de Brabantse koploper .
resultaat.

Ook de nieuwe cursus Prestatiepsychologie is van start gegaan
aan de VVCS Academy
Medio februari 2015 is de cursus Prestatiepsychologie van start gegaan aan de VVCS Academy.
Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met sportpsycholoog Paul van Zwam (Trainingsbureau Vlemmings & Van
Zwam) en de belangenvereniging voor Coaches Betaald
Voetbal (CBV).

Het centrale thema tijdens de cursus is “vorm geven aan je
eigen ontwikkeling”. Door middel van de hieronderstaande
onderwerpen zullen de deelnemers onder begeleiding van de
docent hierop inspelen.
• Inzicht in jezelf
• Zelfcontrole
• Zelfreflectie
• Zelfvertrouwen
De rode draad in de cursus is het coachgesprek. De deelnemers leren hoe zij de kennis over prestatiepsychologie die zij
hebben opgedaan kunnen omzetten naar concrete actie.
Hierin speelt communicatie uiteraard een belangrijke rol.
De VVCS is ervan overtuigd dat deze cursus zeker van toegevoegde waarde zal zijn voor zowel actieve profvoetballers als
voor oud-profvoetballers. En zeker als zij van plan zijn om na
hun actieve carrière aan de slag te gaan als trainer of anderszins leiding willen geven aan groepen mensen. Gelukkig werd
deze gedachte gesterkt door menig (oud)profvoetballer. Maar
liefst 14 deelnemers zijn daardoor gestart met deze nieuwe
cursus. De VVCS wenst allen veel succes.
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Door LEX MULLER

Marieke Pol helpt Tim Eekman (23) aan boeiende functie bij Sport1

'Ik kan de re-integratieservice van de
VVCS aan iedere speler aanbevelen'

G

estaag maar onafwendbaar
vervaagde een jongensdroom
voor Tim Eekman (23). Bij
Excelsior raakte de verdediger
vorig seizoen steeds nadrukkelijker op de achtergrond in de visie van
trainer Marinus Dijkhuizen. Voor 1 april
kreeg hij derhalve te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd. 'Ik was
de perfecte twaalfde man. Maar ik wilde
gewoon voetballen. Ik had daar geen trek
in. Het moet van twee kanten komen.'
Tim Eekman (5 augustus 1991 geboren in
Zwijndrecht) had een deel van zijn nog
jonge leven geïnvesteerd in een loopbaan
als profvoetballer. Een even abrupt als
ongewild einde doemde op als een diepe,
gapende afgrond. 'Ik heb nog een week
stage gelopen bij RKC. De ene keer hadden ze me nog wel iets te bieden, maar
de andere keer weer niets. De hele technische staf was uiteengevallen. Martin
34
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Koopman, de nieuwe trainer, wist niet
wie ik was. Ik kon blijven, maar ze konden me niets aanbieden.'
Van Team VVCS had Tim Eekman nog
geen weet. Een vriend, Tim Vincken, (exFeyenoord, Excelsior en De Graafschap),
informeerde hem over het initiatief. 'Ik
had daar aanvankelijk geen zin in. Pas na
de eerste week ben ik voor het eerst met
hem meegereden naar Zeist. Ik was nog
geen lid van de VVCS. Dat ben ik toen
geworden.'
Samen met onder andere Tim Vincken
(later vertrokken naar Atlérico Balearus
op Mallorca) doorliep hij met Team VVCS
de hele periode tot en met het internationale toernooi in Rijnsburg. 'Het ging best
goed, maar er kwam geen serieuze profaanbieding. Een enkele uit gekke landen
als Kazachstan en Cyprus. Dat zag ik niet
zitten. Het viel best tegen.'
Hij kende Jack van den Berg, trainer van

BVV Barendrecht, uit het verleden en
mocht op zijn verzoek meetrainen met
de topklasser zaterdag, aanvankelijk om
de conditie bij te houden. 'Hij wilde
graag dat ik met een oefenwedstrijd
meedeed, tegen Levante.' Na die test
wilde de grootste amateurclub van de
regio Rijnmond hem graag inlijven voor
het eerste elftal. 'Het is een mooie club
en speelt op een goed niveau. Ze betalen
ook netjes. Dat valt te vergelijken met de
Jupiler League. Omdat ik later kwam, was
het budget op. Er is toch wat geregeld. Ik
heb mijn ja-woord voor volgend seizoen
al gegeven en dan is het helemaal goed
geregeld.'
Uitzicht op een doorstart in het betaalde
voetbal was daarmee voor de komende
jaren definitief verdwenen. Eind juli
diende Tim Eekman dan ook een aanvraag in voor een uitkering. Als voormalige prof kon en mocht hij nog een half
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jaar in zijn eigen beroepsgroep solliciteren. 'Ik ben vervolgens gaan nadenken
wat ik dan wel zou willen. Eerlijk gezegd
had ik geen flauw idee. Ik wilde op een
redelijk niveau voetballen. Bij
Barendrecht kwam dat goed. Ik heb het
daar naar mijn zin.'
Na de vakantie, in september, kreeg de
zoekende Tim Eekman contact met
Marieke Pol en de re-integratieservice van
de VVCS. 'Ik heb eerst gemaild en later
gebeld. Ik heb een fitness-opleiding, maar
dat lokte me om verschillende redenen
niet zo aan. Ik ben ook nog bij een sponsor van Barendrecht geweest, maar bij
dat bedrijf lag mijn interesse niet. Ik
wilde wel iets doen wat ik leuk zou vinden. Ik ben toen blanco het gesprek ingegaan met Marieke.'
Aan tafel met Marieke Pol opende zij het
gesprek als gebruikelijk met een serie
vragen. 'Ga me eerst maar zeggen wat je
niet wil. Hij wilde het liefst iets in de
sportwereld gaan doen.' Zij gaf Tim
Eekman tal van tips mee en verwees hem
naar relevante sites. Vrij vlot kreeg
Marieke Pol een seintje uit Amsterdam
over een mogelijke vacature bij Sport1. 'Ik
heb altijd contact gehouden met Robin
(Faber, zie kader). Er was misschien een
vacature bij Sport1, of ik iemand wist.'
In november schreef Tim Eekman op een
vacature bij de betaal-tv, waar een plaats
vrij was als scheduler. In december volgde het eerste gesprek. En eind januari het
tweede, waarna hij op 1 februari al in
dienst kwam bij Sport1. 'Dat is in feite
heel snel gegaan', constateert Marieke Pol
tevreden. Drie dagen in de week pendelt
hij nu van Rotterdam naar de hoofdstad.
Bij de zender in Amsterdam houdt hij
zich bezig met het schematiseren van de
programma's en evenementen op het tennis- en golfkanaal van Sport1. 'Het is heel
leuk. Er heerst hier een prima sfeer.' Op
de afdeling van vier man heeft de nieuweling de nodige steun van onder meer
Mark Rutgers, ook al een gewezen prof
(Utrecht, Haarlem, IJsland en zelfs even
in Vietnam) en tegenwoordig actief voor
IJsselmeervogels.
Zijn nieuwe toekomst heeft Tim Eekman
grotendeels te danken aan Marieke Pol en
de re-integratieservice van de VVCS. 'Ik
kan het iedereen aanbevelen.' Tim werd
al jong geconfronteerd met het lastige
dilemma van een wazig perspectief. 'Ik
wist niet dat deze service bestaat. Zeker
jonge voetballers staan daar niet voor
open. Ze zijn niet bezig met later. Ze wil-
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len dat liever nog niet zien. Maar steek,
ook als je nog jong bent, niet je kop in
het zand. Doe iets met een opleiding.
Vraag alvast informatie aan over deze service en ga ook gesprekken aan over een
toekomst na het voetballen', zo bewijst
zijn verhaal perfect het nut en belang
van deze dienst.
Met Barendrecht zou Tim Eekman in
2016 nog kunnen promoveren naar de
dan weer ingevoerde Tweede Divisie.
Maar op dit moment heeft hij alle
(mooie) herinneringen keurig opgeborgen in het plakboek van het verleden.
Tim was nog geen 7 jaar toen Feyenoord
hem al na een half jaar weghaalde bij
Rijsoord en hem als F-je onderbracht op
Varkenoord. 'Ze zagen dat ik kon voetballen.' Als 16-jarige beloonde de Stichting
hem met een driejarig jeugdcontract.
Voor het seizoen 2010-2011 werd hij, destijds 19 jaar, gestald bij Excelsior. 'Samen
met Jordy Clasie.'
Op 23 januari 2011 debuteerde Tim
Eekman bij Excelsior in de eredivisie, in
de 69ste minuut als invaller uit tegen
Roda JC. Vier seizoenen zou hij vreugde
en verdriet afwisselen op Woudestein, en
vijf trainers verslijten. Hij daalde af naar
de Jupiler League, waar de club zelfs wegzonk naar de onderste regionen. Maar hij
vierde ook nog net de spectaculaire ontknoping mee in de nacompetitie.
Nimmer was hij een seizoen lang een
vaste waarde in de basis van de
Rotterdammers.
In het seizoen 2010-2011 draafde hij
onder trainer Alex Pastoor nog vijf keer

op, waarvan één hele wedstrijd tegen
NEC. In het tweede seizoen, met John
Lammers als trainer, raakte hij in november langdurig geblesseerd. 'Een ontsteking aan het schaambeen. Daardoor had
ik ook last van mijn liezen. Dat heeft een
half jaar geduurd.' Onder Leon
Vlemmings noteerde hij in het seizoen
2012-2013 nog de meeste duels: twintig
in totaal, waarvan vijftien gedurende de
volle negentig minuten. 'Het was een
slecht seizoen, ook van mezelf. Maar
Vlemmings wilde me toch graag houden,
terwijl het bestuur zijn twijfels had.'
Tijdens het seizoen 2013-2014 gebruikte
Excelsior, in de Jupiler League, twee trainers. Tot aan de winterstop Jon Dahl
Tomasson, daarna Marinus Dijkhuizen.
'Tomasson wilde eerst nog andere spelers
halen.' De eerste zes wedstrijden bewaakte Tim Eekman niettemin permanent de
positie en zone van rechtsachter. Maar
uit tegen MVV stokte dat ritme. 'Ik heb
daarna nog linksback gestaan. Tot Lucas
Woudenberg, huurling van Feyenoord,
die plaats overnam.' Direct na de winterstop, op 17 januari uit tegen FC
Dordrecht, gebruikte Dijkhuizen hem
nog in diens eerste treffen, maar daarna
verpieterde hij week-in-week-uit in de
dug-out. 'Dijkhuizen is een goede trainer.
Hij maakt zo zijn keuzes en dat is zijn
goed recht', zo koestert Tim Eekman,
gelukkig en blijmoedig in de huidige
situatie, geen enkele rancune jegens zijn
laatste oefenmeester in het profmilieu.

Robin Faber, tipgever voor Marieke Pol bij Sport1
Robin Faber, ex-prof en nu amateur bij Westlandia, werkt sinds november 2010
voorSport1. 'Ik heb destijds heel bewust gekozen voor een maatschappelijke functie
boven spelen in de marge van de Jupiler League. Die keuze had ik snel gemaakt.'
Als profvoetballer heeft hij, op 2 juli 1986 geboren in Doetinchem, het nooit gered.
Een seizoen bij Vitesse en een seizoen bij ADO Den Haag kleefde hij compleet vast
aan de bank in de dug-out. 'Voor beide clubs heb ik in de competitie geen wedstrijd
gespeeld.' Voor FC Eindhoven speelde Robin uiteindelijk nog 19 duels. En als amateur op avontuur bij het IJslandse Vikingur Reijkjavik kwam Robin tot 7 duels in
de hoofdmacht.
Robin was al in het bezit van een hbo-opleiding, afgerond middels het diploma
commerciële sport economie van de Johan Cruijff Universiteit in Amsterdam. 'Ik
ben op 24-jarige leeftijd weloverwogen gestopt als profvoetballer en een paar
maanden later aan de slag gegaan bij Sport1. Dat is me gelukt via mijn eigen netwerk.' Bij de abonnee-zender in Amsterdam is hij inmiddels opgeklommen naar de
marketingafdeling, verantwoordelijk voor evenementen en campagnes. Daar fungeert hij tevens als tipgever voor Marieke Pol, met wie hij al eerder veel contact
had. Robin woont in Den Haag en komt uit voor hoofdklasser (zondag) Westlandia.
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Rabo Topsportdesk
Jij presteert, wij ontzorgen
Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op de juiste plaats.
Dat vergt focus, concentratie en een goede conditie. Zorgen om je financiën kun je
daarbij niet gebruiken. De Rabo Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen.
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A

ccountmanagers Hugoline van
Hoorn en Bas van den Hurk hebben
allebei veel affiniteit met sport. Het
adviseren en volgen van 'hun' sporters is dan ook absoluut geen straf.
Samen bedienen zij bijna 500 Nederlandse
topsporters en coaches, in binnen- en buitenland. Hugoline: 'Bij de Topsportdesk heb je
een eigen accountmanager, een persoonlijk
aanspreekpunt op het gebied van financiën.
Wij weten wat er speelt en waar je als topsporter mee te maken krijgt. Het is een bijzondere 'baan' die meestal rond je 35e al stopt.
Wij kijken graag hoe je, ook na je sportcarrière, comfortabel kunt blijven leven.'
Sinds kort is vermogensmanager Artur Kox
aan de Topsportdesk gekoppeld, om de vermogende sporters nog beter te kunnen bedienen.
Artur: 'We bieden graag een totaalpakket richting onze klanten, vermogen is daar een heel
belangrijke factor in.' Hugoline:
'Vermogensmanagement is een waardevolle
toevoeging aan wat we al kunnen bieden. De
Topsportdesk is er voor alle topsporters, of je

nu veel of (nog) weinig verdient met je sport.
Ben je naast sportief succesvol ook financieel
erg succesvol, dan komt Artur in beeld.'
Bij vermogensmanagement gaat het verder
dan sparen en beleggen. Artur: 'Rendement
maken op je geld kan op vele manieren. Wij
kijken hoe je je vermogen het beste op peil
kunt houden, ook na je voetbalcarrière. Spaar
je bijvoorbeeld privé of richt je een BV op?
Daarnaast bieden we ook estate planning aan,
het overdragen van vermogen aan nabestaanden. Denk daarbij aan het beperken van successierechten of het opstellen van een testament. Zo ontzorgen we niet alleen de sporter,
maar ook zijn of haar nabestaanden.'
'Topsporters hebben vaak veel specialisten om
zich heen. Als Rabobank kunnen we de regisseursrol pakken op het gebied van financiën.
Zeker bij grote vermogens waarbij internationale belangen spelen, kunnen we elkaar versterken', sluit Bas af.

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op voor het
maken van een afspraak op telefoonnummer (040) 293 65 96 of via emailadres
topsportdesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl

De Topsportdesk is gevestigd op (het nu al legendarische) Strijp-S, het
terrein van de oude Philips-fabrieken in Eindhoven.
Het historische pand uit 1914 waar voorheen de glasfabriek gevestigd
was, is omgetoverd in een centrum voor sport, marketing en media,
genaamd SX. S staat voor sport, X voor kruisbestuiving. De invulling
van SX is enorm zorgvuldig tot stand gekomen. De partijen in het
gebouw hebben allemaal een link met elkaar en kunnen écht van
toegevoegde waarde zijn. Het concept sluit daarom naadloos aan bij
wat de (sport)stad Eindhoven én Strijp-S willen uitstralen: samenwerking,
kennisdeling, innovatief zijn en groeien.
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Strafschop of niet, de
moeilijke taak van de
scheidsrechter

PIM DE VOS

Ik heb iets met zware tackles. Dat komt door een paar
ervaringen.
“Au, mijn been”, schreeuwde Jaap Hoenderdos. Wie is
dat? zul je je afvragen. Het was een speler uit het elftal van mijn vader die keeper was in een amateurteam. Jaap werd vreselijk grof getackeld, waardoor
zijn scheenbeen door midden brak. Ik lag als jongetje
van een jaar of vijf achter mijn vaders goal en zag en
hoorde het gebeuren. Ook de door merg en been
gaande schreeuw van Maxwell, toen hij als linker
vleugelverdediger van Ajax zwaar geblesseerd raakte,
ben ik nooit vergeten.
De vliegende tackle op het scheenbeen van Niels
Kockmeijer staat iedereen in het geheugen gegriefd.
Een zeer triest einde van een voetbalcarrière.
Over de rode kaart van Zlatan in de wedstrijd PSG
tegen Chelsea waren de zogenoemde deskundigen het
niet eens. De meeste vonden het geen rode kaart
omdat Zlatan zijn been op tijd terugtrok. Daaruit
werd afgeleid dat deze absolute topspeler niet het
opzet had om zijn tegenstander te blesseren. Zlatan
zette in het duel met Chelsea (2-2) na een half uur
een tackle in op Oscar, waarna de twee in botsing
kwamen. Björn Kuipers trok resoluut een rode kaart.
Op grond van de tv beelden leek dit achteraf!! wel erg
zwaar bestraft. Temeer omdat Diego Costa daarentegen voor een meedogenloze tackle geen rode kaart
kreeg. Van Zlatan vond ik dat het een twijfelgeval
was.

dat te laat en wordt zwaar gewond, is sprake van
“voorwaardelijk opzet.” De dader had rekening moeten houden met de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer niet opzij zou springen. Voorwaardelijk opzet
wordt dan vaak door de rechter gelijk gesteld met
opzet. Zoiets dergelijks staat in de spelregels.
Daarin staat dat een speler die zich schuldig maakt
aan “buitensporige inzet”, van het speelveld gezonden moet worden. Buitensporige inzet betekent volgens de spelregels dat “de speler de noodzakelijke
inspanning ver overschrijdt en dat hij het risico loopt
zijn tegenstander te blesseren.” Het risico, net als bij
het voorbeeld van de politieman die te laat wegsprong. De scheidsrechter is in zo'n geval niet te
benijden. Hij moet in een paar seconden beslissen en
heeft geen tv camera's tot zijn beschikking. Een rode
kaart in zo'n topwedstrijd heeft enorme gevolgen.
Maar, hij moet alleen maar beoordelen of Zlatan met
buitensporige inzet handelde. Hij kwam keihard in.
Dat staat vast. Uit het feit dat hij zijn been terugtrok
en de tackle niet volledig afmaakte zou je kunnen
afleiden dat hij niet het opzet (de bedoeling) had om
Oscar te blesseren, maar dat opzet is niet vereist. Uit
de spelregels blijkt dat een speler die door buitensporige inzet het risico neemt zijn tegenstander te blesseren uit het veld gestuurd moet worden. Voor ons tv
kijkers is het een stuk makkelijker omdat de tackle
tien keer vanuit alle hoeken wordt herhaald en we
rustig met een biertje in de hand kunnen beoordelen
of in dit geval sprake is van “buitensporige inzet.”

Voorwaardelijk opzet:
het risico een tegenstander te blesseren nemen
Pim de Vos
In het strafrecht is voor mishandeling of doodslag
opzettelijk handelen vereist. Dus welbewust handelen
met de intentie om iemand te verwonden of dood te
schoppen. Als bij een alcoholcontrole een politieman
voor je auto gaat staan en je rijdt weg omdat je verwacht dat hij wel opzij zal springen, maar hij doet
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