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M
et name voor een aantal spelers ging
het eerste kwartaal van dit jaar
bepaald niet geruisloos voorbij. Tijdens
ADO - Ajax kreeg Riechedly Bazoer
langdurig racistische spreekkoren voor

zijn kiezen. Omdat ADO niet adequaat genoeg
reageerde en de wedstrijd niet staakte, werd dit een
beschamende middag voor het gehele betaald voetbal.
De jonge Bazoer heeft dit gebeuren ogenschijnlijk een
plek gegeven, maar zal dit nooit vergeten. Wie draagt
de verantwoordelijkheid in deze? Er is veel over
gezegd en geschreven. Laat ik het zo stellen dat als ik
verantwoordelijk was bij ADO, ik mij zou schamen als
ik niet de opdracht zou hebben gegeven de wedstrijd
stil te leggen of te staken. Ook ten opzichte van je
eigen donkere spelers. Helaas regeert dan de angst
voor ongeregeldheden in en rondom het stadion, het-
geen genoeg zegt over (een deel van) de toeschouwers
die je in je stadion toelaat. De impact van het nalaten
van deze beslissing vind ik veel groter en zeer kwalijk
te noemen. Niemand anders dan de club zelf is ver-
antwoordelijk in deze. Het achteraf stadionverboden
uitdelen is als mosterd na de maaltijd. Wanneer lukt
het een club nu eens om in dit soort situaties goed te
handelen? Met achteraf politiek correct boete doen,
excuses aanbieden en de straf accepteren ben ik wel
klaar.

Vervolgens gaat een aantal ontevreden idioten, sup-
porters wil ik ze niet noemen, op bezoek bij Marko
Veijnovic om hem in het bijzijn van zijn gezin met de
dood te bedreigen. In dezelfde week worden ook ande-
re spelers van Feijenoord thuis lastiggevallen omdat
de resultaten van de club de laatste weken wat tegen-
vallen. Bij Ajax hangt er een pop met strop aan de tri-
bune en het altijd jolige darten krijgt ook last van bij
enkele Ajax fans levende frustraties. Veel in het FIFPro
Black Book Oost-Europa beschreven taferelen in
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Worden wij
sportief al voorbij gestreefd door het Oostblok, krij-
gen wij nu ook te maken met doodsbedreigingen en
racisme richting spelers. 

Natuurlijk erken ik de emotie van de gemiddelde toe-
schouwer, is een speler publiekelijk bezit, weet hij dat
bij slechte resultaten er onrust ontstaat en kan de spe-

ler onder druk van dit alles slechte wedstrijden spe-
len, maar laten wij ons niet verlagen tot wat er in het
Black Book wordt beschreven. En daar lijkt het nu wel
op. Daarom moeten wij als compleet voetbal keihard
met dit soort gebeurtenissen afrekenen. Geen mede-
dogen voor de plegers of politieke afwegingen bij
clubs, KNVB en de overheid. Keihard afrekenen is de
enige optie, anders wordt er over ons binnen een paar
jaar ook een hoofdstuk geschreven in het beruchte
Black Book.

Kort daarna trachtte het TV Programma Rambam
zeker één speler aan te zetten tot matchfixing, iets
dat in mijn ogen gewoon een duidelijke poging tot
uitlokking is.
“Er was gerede twijfel” en “We hebben bronnen die
beweren dat” en dus mag je tegenwoordig lukraak
spelers bellen en proberen hen te verleiden tot match-
fixing. Dat Rambam hiermee wegkomt vind ik heel
kwalijk. Zij hebben de aandacht die zij willen over de
rug van spelers die het risico lopen op een schorsing
als zij niet volgens de reglementen handelen. Maar
dit alles kan nog een staartje krijgen. Als blijkt dat
Rambam, naast deze ene melding, nog meer spelers
heeft gebeld die niet voldaan hebben aan de mel-
dingsplicht, dan lopen deze spelers kans op een lang-
durige schorsing,  zonder dat zij daadwerkelijk zijn
ingegaan op het verzoek van Rambam. Wel hebben
wij voordeel kunnen trekken uit deze situatie. Spelers
zullen nu nog meer op hun hoede zijn voor mogelijke
pogingen en weten dat de route die wij, de KNVB en
het Openbaar Ministerie bewandelen in deze een vei-
lige is en uiteindelijk leidt tot een ontmaskering. Zo
leidde een langdurig onderzoek ook tot de ontmaske-
ring van Kargbo. Wel blijft bij mij de vraag terugko-
men of hij zich, ondanks alle bewijzen, in Nederland
daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan fixing. In
de bewuste wedstrijden zie ik geen afwijkend gedrag
en maakt Willem II keeper Aerts een paar fantasti-
sche reddingen. Toch liegt de mailwisseling tussen
hem en de fixer er niet om en dat contact is een
doodzonde.
De laatste weken zijn wij bij de VVCS verblijd met een
geboorte maar ook opgeschrikt door een ziektegeval.
Hoe dicht kunnen ultiem geluk, diepe angst en onze-
kerheid bij elkaar liggen.  

DANNY HESP

Danny Hesp

Wie pakt nu eens de 
verantwoordelijkheid?
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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 voor-
waarden. Deze relatief nieuwe verplichting geldt alleen voor de clubs.
.
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 spe-

ler 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 aflo-
pend contract met de speler wenst te verlengen, zijn de “boetes” als
hiervoor geschetst verschuldigd;

Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die zijn dienstverband
met de club wil beëindigen.  

Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maan-
den. Heb je de club er op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet
je verzoek dus binnen twee maanden bij de Arbitragecommissie van de
KNVB zijn ingediend.

Wat werd er in de CAO bepaald 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 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 bete-
kent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het sei-
zoen 2016/2017 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die
gelden voor het nu nog lopende seizoen 2015/2016.
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 2016 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 ver-
plicht hiervoor 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 conform de CAO na beëindiging van mijn contract door de club recht op
een schadeloosstelling ?
Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen. 
Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie situaties.

De eerste betreft een speler die gedurende dit seizoen actief is in de ere-
divisie. 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 opeen-
volgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;

• in het seizoen 2015/2016 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, ofte-
wel 3 x € 52.766,37 = € 158.299,11.

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 € 52.766,37.

De derde situatie betreft de spelers van clubs die bij aanvang van dit sei-
zoen promoveerden naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie
dus NEC, Roda JC en De Graafschap. 
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 2015/2016 de drie eisen zoals hierboven weer-
gegeven voor de in de eredivisie actieve spelers. Voor het geval zij onver-
hoopt aan het einde van dit seizoen mochten degraderen, dan gelden

EINDE CONTRACT PER 30 JUNI ?
In dit artikel laten wij hetgeen wijzigde sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid nog eens de
revue passeren. Wij beginnen hierbij met de “aanzegging”, welke per 1 januari 2015  verplicht werd.
Hierna zetten wij volledigheidshalve nog eens de bepalingen van de CAO omtrent de “beëindiging van
contracten” en de eisen voor een eventuele “schadeloosstelling” nog eens duidelijk op een rij.
Tenslotte eindigen wij met de “transitievergoeding”, welke per  1 juli 2015 werd ingevoerd en de
komende zomer voor het eerst opgeld zal doen.



voor de spelers van die club de eerste divisie eisen. Deze speciale over-
gangsregeling geldt maar één seizoen. Dus wanneer  NEC, Roda JC en/of
De Graafschap zich dit seizoen weten te handhaven,  gelden voor de bij
deze clubs in dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.

Hoe hoog is de CAO schadeloosstelling en geldt er ook een 
maximum bedrag ?
Voor contracten, welke per of na 1 juli 2010 ingingen, 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 gelden-
de maandsalaris. Er geldt daarbij een maximum van 31⁄2 maandsalaris-
sen.

De transitievergoeding
Deze vergoeding werd zoals gezegd ingevoerd voor per of na 1 juli 2015
aflopende contracten. Oftewel, hier krijgen wij in het voetbal deze
zomer (lees: per 30 juni 2016) voor het eerst mee van doen.
De transitievergoeding is van toepassing voor werknemers (dus ook voet-
ballers) die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest bij een werkge-
ver en van wie het contract op initiatief van de werkgever werd beëin-
digd zonder dat de werknemer hiervan een verwijt kan worden
gemaakt.
Bij een dienstverband dat qua duur de tien jaar niet overtreft, bedraagt
de transitievergoeding 1⁄3 maandsalaris per volledig gewerkt seizoen.

Kun je recht hebben op èn de transitievergoeding èn de 
schadeloosstelling als genoemd in de CAO?
Er is voor deze situatie een overgangsregeling uitgevaardigd. Voor con-
tracten, welke eindigen voor 1 juli 2016 (dat wil dus zeggen alle dit sei-
zoen op 30 juni 2016 aflopende contracten) geldt dat je recht hebt op
ofwel de transitievergoeding, ofwel de schadeloosstelling als genoemd
in de CAO. Kom je in aanmerking voor een CAO schadeloosstelling, dan
is deze hoger dan de transitievergoeding en heb je recht op de schade-
loosstelling.
Kom je echter niet in aanmerking voor de CAO schadeloosstelling, maar
voldoe je wel aan de eisen voor een transitievergoeding, dan heb je dus
wel recht op de transitievergoeding.

Een paar voorbeelden van mogelijke situaties 
• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt. De

technisch directeur vertelt hem alleen mondeling dat de club niet
verder wil.
De aanzegging had uiterlijk een maand voor de afloop van het contract schriftelijk moe-

ten geschieden. De club is een maandsalaris als boete verschuldigd.

• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt. De
club informeert hem twee weken voor de einddatum van zijn con-
tract schriftelijk dat zij het dienstverband niet wenst te verlengen.
De aanzegging had twee weken eerder moeten geschieden. De club is een boete
verschuldigd van twee weeksalarissen.

• Een al vijf jaar in de eredivisie actieve speler met een al eerder ver-
lengd contract en een gegarandeerd bruto salaris van € 100.000,--.
Hij heeft recht op de cao schadeloosstelling van vijf halve maandsalarissen (2 1⁄2
maandsalaris). Voor hem zou ook de transitievergoeding gelden, welke vijf
keer een derde maansalaris bedraagt (1 2⁄3 maandsalaris). De hoogste vergoe-
ding is de cao schadeloosstelling. Deze is voor hem van toepassing. 

• Een al drie jaar in de eredivisie actieve speler met een al eerder ver-
lengd contract en een gegarandeerd salaris van bruto € 160.000,--.
Hij heeft geen recht op de cao schadeloosstelling (te kort dienstverband en te
hoog salaris), maar wel op een transitievergoeding van 1 maandsalaris.

• Een al drie seizoenen in de eerste divisie actie-
ve speler met een al eerder verlengd contract
en gegarandeerd bruto salaris van bruto 
€ 35.000,--.
Hij heeft recht op de cao schadeloosstelling van drie
halve maandsalarissen (1,5 maandsalaris). Voor hem
zou ook de transitievergoeding gelden, welke drie
keer een derde maansalaris bedraagt (1 maandsala-
ris). De hoogste vergoeding is de cao schadeloosstel-
ling. Deze is voor hem van toepassing. 

• Een in de eerste divisie actieve speler met een
aflopend eerste contract van twee seizoenen en een
gegarandeerd bruto salaris van € 60.000,--. 
Hij heeft geen recht op de cao schadeloosstelling (te kort dienstverband en te
hoog salaris), maar wel op een transitievergoeding van 2/3 maansalaris.

Twijfel je of heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract beëindigd en wil je zeker
weten of je recht hebt op een schadeloosstelling of transitievergoeding,
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 vra-
gen 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 2016, 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. 

Hoe en wanneer dat te doen ?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief,
en wel uiterlijk op 15 mei 2016.
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 voorzich-
tig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.
Beëindig je zelf je contract, dan heb je dus geen recht op een schade-
loosstelling of transitievergoeding.

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 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.

Confrontaties

mr Louis
Everard
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M
ike van der Hoorn kreeg op school het
advies om naar het VMBO te gaan. Op basis
van een enkele CITO-toets. De score daarvan
viel tegen. Het zei niets over zijn intelligen-
tie of drive. Aldus de twaalfjarige Mike ook

tegen zijn docenten. Maar die wilden er niets van weten. 
'En dan heb je aan mij een slechte,' vertelt Van der Hoorn
twaalf jaar later. 'Als ik in iets geloof dan ga ik er ook vol-
ledig voor.' Hij kreeg het van huis uit mee. 'Mijn vader zei
altijd: 'wij geven niet op. Wij gaan altijd door. Als jij je als
aangeschoten wild gedraagt dan maken ze je af'. 
Van der Hoorn haalde uiteindelijk met gemak zijn HAVO-
diploma. Het gaf hem zelfvertrouwen. 'Als je mij negen
keer neerschiet, sta ik negen keer op bij wijze van spre-
ken,' zegt hij later in het interview.
Zij die hem goed kennen waren dan ook niet verwonderd
dat Van der Hoorn zich tamelijk spectaculair herpakte bij
Ajax, de club waar hij aanvankelijk leek te worden bijgezet
aan de reeds imposante boulevard van geflopte aankopen.
'Het stomme is dat ik nooit een topclub in mijn hoofd had
toen ik klein was,' vertelt de verdediger. Hij voetbalde op
een veldje ('echte voetbalpleintjes hadden we niet') bij zijn
school met klasgenootjes. Hij speelde bij Buitenboys, een
grote club in Almere. Al snel was er interesse van FC
Utrecht. Met een busje werd hij opgehaald, maar vanaf
zijn twaalfde moest hij zelf maar zorgen dat hij op trai-
ningscomplex Zoudenbalch kwam. 'Dat waren lange
dagen. Het was ook niet altijd een pretje om met het open-
baar vervoer te reizen met je FC Utrecht-tas. Je werd soms
uitgescholden. Dat maakte je wel weerbaarder.' Van der
Hoorn behoorde tot de grotere talenten, maar had dat zelf
lang niet in de gaten. 'Ik ben nooit haantje de voorste. Ik

vond mezelf een redelijke opbouwer, maar niet echt een
meedogenloze verdediger.'

Zijn ouders hebben een bloementeeltbedrijf. Ze verbou-
wen anjers en maken lange dagen. Hun zoon met enige
trots in zijn stem: 'Ze weten wat keihard werken is.' Zijn
vader was ook een talentvol voetballer, maar komt uit een
gezin van elf kinderen. Een carrière als profvoetballer
najagen was simpelweg geen optie. Zijn eigen zoon wilde
hij die kans niet ontnemen. 'Hij zag dat ik het kon halen.
Hij zei: doe je best dan hoef je nooit zo vroeg op te staan
als ik.' 
Wanneer dacht je: het zit erin voor mij?
'Ik kon vrij aardig voetballen en was lang. Maar ik was
altijd wat slungelachtig. Bescheiden ook. Mijn jeugdtrai-
ner Jean-Paul de Jong vroeg een keer wie er aanvoerder
wilde worden. Veel jongens staken hun hand op. Ik niet.
Toen eiste hij van mij dat ik voortaan ook mijn hand zou
opsteken.' 
Van der Hoorn werd daadwerkelijk aanvoerder. 'Dat is
enorm belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Ik
moest coachen, het voortouw nemen. Ik moest een praatje
houden als we een toernooi hadden gewonnen. Ik liet me
steeds meer gelden.'
In een van je eerste interviews zei je dat je nooit
bang bent. Is dat dan vooral een pose?
'Nee dat is wel echt zo. Kijk, ik vond mezelf nooit de beste.
Ik houd niet van overdreven blufferig gedoe. Zo ben ik
gewoon niet. Maar ik liep vanzelf wel steeds meer met
mijn borst vooruit. Dat is iets wat ik in de A1 van Rob
Alflen heb geleerd. Hij heeft me ook positioneel veel beter
gemaakt. In het eerste ging het vervolgens ook meteen

Bij FC Utrecht ging het hem voor de wind, 
bij Ajax moest hij 2,5 jaar vechten. 
De lange weg naar een basisplaats heeft 
verdediger Mike van der Hoorn (23) gehard.

'Als je mij negen keer neerschiet,
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'Het is een 
survival.'

heel lekker. Dan denk je op een gegeven moment
dat je de wereld aankunt. Zonder dat ik toen naast
mijn schoenen ben gaan lopen, hoor.'

De ziel van de jonge voetballer werd snel gekerfd
door twee aardedonkere gebeurtenissen.
Publiekslieveling David Di Tomasso overleed eind
2005 na een acute hartstilstand. Mihai Nesu raakte
zes jaar later verlamd na een duel op de training.
'Di Tomasso was mijn voorbeeld. Ik keek altijd naar
hem. Hoe hij verdedigde, hoe hij duels aanging, hoe
hij zich opstelde. Ik stond als jeugdspeler op het
veld tijdens de rouwceremonie. Daar heb ik heel
lang over zitten nadenken. Toen ik in het eerste zat,
gebeurde dat ongeluk met Nesu. Ik miste die trai-
ning vanwege een examen. Ik wist al dat ik de zon-
dag erop zou kunnen debuteren.' 
Dat gebeurde ook, want door het wegvallen van
Nesu was er nog meer behoefte aan een verdediger.
Van der Hoorn beleefde zo een wat morbide debuut.
'Die hele wedstrijd stond in het teken van Nesu.
Toch heb ik dat proberen af te sluiten voor mezelf.
Dat klinkt egoïstisch, maar dat moet op zo'n
moment.' Het seizoen erop volgde zijn doorbraak.
FC Utrecht ging 4-4-2 spelen onder Jan Wouters en
werd steeds meer een vechtmachine. Achterin heer-
sten de jonge Van der Hoorn naast de potige, meer
ervaren Belg Jan Wuytens. Met het behalen van
Europees voetbal tot gevolg. 
Van der Hoorn kreeg een aparte bijnaam voor een
verdediger: Mike de Ferrari. 'Nee, ik heb geen
Ferrari. 

sta ik negen keer op.'
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Het was ook niet zozeer vanwege mijn snelheid, die bijnaam. Meer vanwege de snel-

heid waarmee ik me ontwikkelde. Ik kwam vast in de basis en aan de zijde van Jan
Wuytens, die me geweldig coachte, ging het heel lekker.' 
Hij kwam bij Jong Oranje en haalde zelfs de voorselectie van het grote Oranje.
Er kwam belangstelling van grotere clubs. Jonge, lange, goed meevoetballende
centrumverdedigers zijn dun gezaaid. FC Twente, PSV en Ajax streden om zijn
handtekening waardoor de prijs aardig werd opgedreven. Uiteindelijk kwam
Ajax als winnaar uit de bus. De normaliter zo zuinige kampioen maakte een
kleine vier miljoen euro aan FC Utrecht over. 'Er werd me heel duidelijk

geschetst door Frank de Boer hoe Ajax speelt en wat mijn rol zou worden. Ik
zag het helemaal zitten. Ik vond Ajax altijd al een geweldige club.'

Maar die zomer volgde de eerste tegenslag van een ware serie aan
plagen. Op het EK onder 21 jaar in Israël had Van der Hoorn

geen basisplaats. Wel mocht hij invallen tegen Jong Italië.
Hij veroorzaakte een strafschop die leidde tot uitscha-

keling. De hoon van een natie was zijn deel. 'Het
was gewoon een fout, laat ik daar duidelijk over

zijn. Ik wilde te graag, ik was te druistig met
mijn ingreep. Maar ik dacht daarna wel: wat

gebeurt hier allemaal? Je maakt een fout en je
kunt er meteen niets meer van. Dat was richting

Ajax natuurlijk ook geen lekkere binnenkomer.'
Op de trainingen bij Ajax had hij bovendien moeite

om aan te pikken bij het hogere niveau. 'Ik werd
onrustig in mijn hoofd. Wilde graag laten zien dat ik dat

forse prijskaartje waard was. De volgorde voor een verdediger
moet zijn: duels winnen, tegenstander uitschakelen en dan pas

die goede pass geven. Maar ik focuste me misschien teveel op het
opbouwende werk, omdat dat ook een beetje bij Ajax hoort. Ik ging for-

ceren en dan gaat het juist mis.'
Joël Veltman kreeg bovendien de voorkeur en speelde dermate overtui-

gend dat hij een jaar nadien de WK-selectie haalde. 'Als ik meteen een
aantal wedstrijden de kans had gekregen was het misschien anders gelo-

pen. Was ik wat rustiger in mijn hoofd gebleven. Nu moest ik het doen
met invalbeurten. Die verliepen niet altijd even goed. Ik veroorzaakte een

strafschop tegen AC Milan na een lijf-aan-lijf-gevecht met Balotelli. Ik
denk dat het duels zijn die honderd keer in een wedstrijd voorkomen.

We hielden elkaar vast. Maar daar kwam veel kritiek op.'
Dat heeft je lang achtervolgd.
'Ja. Terwijl de wedstrijden die ik in de basis stond best goed gin-
gen. Invallen is lastig met al die verwachtingen. Dat heb ik een
paar keer niet goed gedaan.'
Wat was het dieptepunt?
'Dat was misschien wel een wedstrijd met Jong Ajax waar ik

regelmatig mee moest doen. In de herfst van 2013. Wind, regen,
nauwelijks volk op de tribunes. We verloren met 0-4, ik speelde

mijn slechtste wedstrijd ooit. Ik dacht: ben ik hier nou voor naar
Ajax gekomen? Ik heb tijdens het afsluitende etentje van die eerste

seizoenshelft verstek laten gaan. Ik kon het niet opbrengen. Het
stomme was dat ik me in de groep best goed voelde. Ik had met veel

jongens meteen een klik. Maar ik was domweg te teleurgesteld.'
Wie hebben je in die fase gesteund?

'Mijn zaakwaarnemer Patrick van Diemen, mijn ouders en mijn vrienden.
Met die laatsten deed ik leuke dingen naast het veld. Wat eten, wat drinken,

beetje lol maken. Ze maakten grappen over mijn situatie. Pakten mijn shirtje
vast en riepen dan: 'hé, Mike houdt vast!' Daardoor kun je je eigen situatie
relativeren.'

De kritiek verstomde maar niet. Mike de Ferrari werd Mike de Trabant. 'Soms
moest ik erom grinniken zo onzinnig was het wat er gezegd werd. Nota
bene door mensen die in mijn FC Utrecht-fase nog vonden dat ik in Oranje

moest. Maar je kunt nog beter proberen om je puur op je prestaties te
focussen. Alleen op het veld kun je die teneur omdraaien.
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Jaap Stam was mijn trainer bij Jong Ajax. Hij hield vertrouwen
in me. Gaf me de tip altijd in ieder geval een 6 te scoren. Door
gewoon mijn man uit te schakelen, kreeg ik die al. Stam was als
speler een van mijn voorbeelden. Dat hij vertrouwen in me
hield deed me goed.'
Je zegt dat je nooit opgeeft. Maar na je eerste seizoen en
ook afgelopen zomer wilde je het liefst verhuurd worden.
'Ja, ik wilde uitgeleend worden om daarna twee keer zo sterk
terug te keren bij Ajax. Aan wedstrijden in de eredivisie heb ik
veel meer dan aan wedstrijden in de Jupiler League. Het ging
vorig seizoen wel beter, maar John Heitinga kwam er in de
zomer nog bij en Joël bleef ook gewoon. Ik wil best vechten,
maar dan moet ik wel ergens uitzicht op hebben.' 
Ajax wilde hem niet kwijt. 'Dat gaf dan weer wel wat vertrou-
wen. En ik wilde de club ook niet in de steek laten. Ik ben geen
type die de boel saboteert. Ik werd feitelijk slachtoffer van mijn
eigen goodwill. Mijn concurrenten deden het goed, de situatie
was eigenlijk vrij uitzichtloos. Toch ben ik goed blijven trainen,
voelde ik dat ik beter werd. Maar een kans kwam lang niet.'
Wat voor effect had al die tegenslag op de mens 
Mike van der Hoorn?
'Ik ben harder geworden. Ik laat me niet meer zo snel raken. Ik
laat ook weinig mensen toe in mijn directe omgeving. Ik weet
aan wie ik wat heb en aan wie niet. Het is allemaal heel leer-
zaam. Ik dacht: als ik dit overwin, overwin ik alles.' 
Maar je leert toch het meest door te spelen.  
'Klopt. En er waren ook wel goede momenten in die 2,5 jaar dat
ik vooral op de bank zat. Ik scoorde nog een keer tegen
Excelsior, gingen supporters mijn naam scanderen. Die avond
gingen we met de ploeg ergens eten en kwamen er ineens sup-
porters binnen die weer mijn naam scandeerden. Mijn ploegge-
noten zongen mee. Dat was mooi. Dat gaf steun.'
Aankopen hebben het moeilijker bij Ajax dan eigen t
alenten. Nick Viergever zat meestal ook op de bank.
'We hebben veel steun aan elkaar, praten veel over onze situatie,
hebben elkaar telkens opgepept als een van de twee het moeilijk
had. Maar ja, je kunt ook niet zeggen dat Jairo Riedewald en
Veltman het slecht hebben gedaan. Integendeel.'
Zit je dan te hopen op een blessure bij een van die twee?
'Nee dat nooit! Maar dat zijn wel de momenten dat je er moet
staan.' Het was nota bene een blessure van de rechtsback van
Ajax, Kenny Tete, medio januari die zijn perspectief compleet
veranderde. Van der Hoorn viel uitstekend in en speelde het
duel erop tegen Heracles prima. Maar daarna was de bank tegen
Roda JC weer zijn deel. 'Ik was toen wel erg teleurgesteld, ja.
Want het liep prima met mij centraal en Joël als rechtsback.
Maar ik voelde dat ik goed bezig was en kon de keuze van de
trainer voor een aanvallende back, Ricardo van Rhijn, best
begrijpen. Ricardo is ook een prima speler. Daarna koos hij
gelukkig weer voor mij. Sinds Riedewald geblesseerd is, speelt
Nick ook. We wonnen van Feyenoord en PSV met ons twee cen-
traal. Na afloop vlogen we elkaar in de armen. Dat zijn wel over-
winningen die je niet snel meer vergeet.' 
Laatst speelde je zelfs tegen Willem II terwijl je de dagen
ervoor last had van je lies. 
'Dat is een heerlijk gevoel.'
Je contract loopt tot medio 2017. Wat zijn je plannen?
'Het hangt ervan af hoe de rest van de competitie verloopt. Ik
ben vooral bezig met de kampioensrace. Dat is voor mij nu het
belangrijkste. In de zomer ga ik dan verder kijken. Dan wordt
het in principe verlengen of iets anders zoeken. Maar het is
onzinnig om me daar nu mee bezig te houden. Ik wil nu
gewoon kampioen worden. Als basisspeler.'

Van der Hoorn juicht niet te vroeg, wetende dat het kan verke-
ren. De mentoren van Van der Hoorn zijn nu allen assistent.
Wouters bij Feyenoord, Alflen bij Heracles, De Jong bij FC
Utrecht. Jan Wuytens, zijn leermeester in het centrum van FC
Utrecht komt al tijden niet meer aan de bak bij AZ en reva-
lideert momenteel in België van een zware blessure.
'Het leert je dat het allemaal heel snel kan draaien. Dat je kei-
hard moet werken als het minder gaat, maar ook een beetje
moet genieten als het wel allemaal lekker loopt. Maar dat laat-
ste is moeilijk. Je wilt almaar meer, almaar beter worden. Ik kijk
nu veel naar Thiago Silva van Paris Saint-Germain. Hoe die de
duels aangaat, echt met zijn armen vooruit. De duels tussen
hem en Diego Costa van Chelsea zijn prachtig. Dat is gewoon
een heel ander spel dan hoe je het in de eredivisie meemaakt.
Lijkt me geweldig om me ooit weer eens te meten met dat soort
mannen. Van de Champions League-wedstrijd tegen PSG vorig
seizoen, toen ik tegenover Zlatan Ibrahimovic stond, heb ik
zoveel geleerd. Dat niveau is zo pittig. Kijk naar Varane, mis-
schien wel het grootste verdedigende talent van mijn lichting,
een geweldige stilist, maar die speelt niet eens altijd bij Real.
Het is een survival. Dat maakt het ergens ook wel weer mooi.'
Zijn status is gegroeid, maar van de privépersoon Mike van der
Hoorn is nog steeds weinig bekend. 'Het is ook niet zo bijzonder
wat ik buiten het voetbal doe. Ik speel veel op de PlayStation, ga
soms de stad in, maar doe het liefst rustig aan. Je ziet me ook
niet veel op social media.'
Van je vriendin weten we ook weinig.
'Dat hoeft van ons ook niet zo. Ze is geen type voor de voor-
grond. Ik ga al vier jaar met haar. Maar je mag wel weten dat ze
in die moeilijke periode misschien wel mijn grootste houvast is
geweest.'
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Het kantoor
Punt & Van de Weerdt is opgericht door Kees Punt en Friso
van de Weerdt. Beiden zijn verslingerd aan sport. Vanaf de
oprichting is Stef Bekker bij het kantoor betrokken. Sport
lijkt het sleutelwoord te zijn, want ook in zijn vrije tijd
houdt Stef Bekker zich in ruime mate bezig met sport.
Kees Punt is helemaal gek van sport. Naast zijn dagelijkse
werkzaamheden wijdt hij zich met veel geestdrift en ener-
gie aan het vrouwenvoetbal in het algemeen, en de ADO-
vrouwen in het bijzonder (waarover later meer). 
Het kantoor richt zich op diverse takken van fiscale sport.
Denk daarbij aan de ondernemer, de directeur groot aan-
deelhouder of de vermogende particulier. Maar ook spor-
ters zijn meer dan welkom. Sportadvisering mag inmid-
dels met recht een specialisme van Punt & Van de Weerdt
worden genoemd. Net alleen laat een groot aantal voetbal-
lers de fiscaliteit aan Punt & Van de Weerdt over: het kan-
toor staat daarnaast ook wielrenners en golfers bij. 
Advisering geschiedt op het gebied van de inkomsten-
en/of vennootschapsbelasting. Maar in het kader van estate
planning komt ook het schenk- en het erfrecht ruim aan
bod. Dat alles in nauw overleg met de cliënt. Naast een
transparante prijsafspraak met de VVCS over het samen-
stellen van de aangifte inkomstenbelasting, kan de voetbal-
ler met allerhande vragen bij ons terecht. Het uitbrengen
van een advies gebeurt dan wel op basis van het principe
'uren x tarief', al wordt zoveel mogelijk getracht vooraf hel-
derheid te geven over de kosten. Zodat de fiscale wensen
optimaal kunnen worden ingevuld. Met aandacht voor
detail.

Kernwaarden
'Wij zien ons zelf eigenlijk als een financieel vertrouwens-
persoon, de financiële huisarts. Als een speler vragen heeft
over zijn financiële situatie, dan moet eigenlijk zijn eerste
reactie zijn: ik neem contact op met Punt & Van de
Weerdt', bepleit Stef Bekker. 'Voetballers moeten eigenlijk
onbewust de klik maken: financiën staan gelijk met Punt

& Van de Weerdt', vult Kees Punt aan. 'Het is belangrijk dat
voetballers snel aan de bel trekken als zij voor grote beslis-
singen staan. Denk aan zaken als het kopen van een huis,
trouwen, contractbesprekingen of vertrek naar het buiten-
land. Door onze jarenlange expertise kunnen wij de voet-
baller uitstekend helpen en snappen wij zijn vragen waar
hij voor staat.'
Uiteraard gaat dit in samenspraak met de zaakwaarnemer
van de speler. 'Ik hecht veel belang aan een goede verstand-
houding met de zaakwaarnemer', vervolgt Stef Bekker. 'De
zaakwaarnemer staat immers heel dicht op de speler. Het
is dus van groot belang dat er vaak contact is tussen ons
en de zaakwaarnemer. Zeker als een transfer op stapel
staat. Goed overleg vooraf maakt dat de processen soepel
verlopen, waarbij alles is gericht op het zo goed mogelijk
inrichten van de financiën voor de speler. Dat schept bij
hem rust. En als er financiële rust is, dan kan de speler
zich focussen op zijn prestatie in het veld.'

Duidelijk is dat dit kantoor zich zoveel mogelijk concen-
treert op het zowel fiscaal als financieel ontlasten van de
voetballer. Die heeft immers al genoeg aan zijn hoofd. 'Wat
ik belangrijk vind, is dat duidelijk is hoe men in het leven
staat. Wat wil je, waar wil je naar toe en hoe denk je dat te
bereiken? Dan maken we een plan, zodat de doelstellingen
gehaald kunnen worden. De fiscaliteit maakt daar onder-
deel vanuit', formuleert Stef Bekker. De actualiteit wordt
daarbij uiteraard niet geschuwd. Zo wordt tijdig gefloten
als een fiscale regeling, of een gunstige rechtspraak als
middel ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de ver-
ruimde faciliteit van het schenken. 
'Tijdig op het veranderende fiscale landschap inspelen',
attendeert Kees Punt. Maar ook wordt meegedacht wat er
gebeurt als de speler zijn actieve carrière gaat beëindigen.
Wat gaat hij doen? Een eigen bedrijf starten? Wonen in het
buitenland? Wat gebeurt er met de CFK-uitkering? Talloze
zaken die aan bod komen. 'En waarbij wij de speler en zijn
gezin graag terzijde staan', verzekeren Kees Punt en Stef

Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs: fiscale coach en meer!

'Wij zijn de financiële 
huisarts voor de sporters'
Punt & Van de Weerdt: opgericht in 2000, als afsplitsing van een grotere belastingadviesmaatschap.
Klein maar fijn, waarbij de kwaliteit van kennis en dienstverlening hoog in het vaandel staan. Al jaren
als partner verbonden aan de VVCS. Tegen een scherp tarief kunnen voetballers via het met de VVCS
gesloten arrangement hun fiscale zaken neerleggen bij Punt & Van de Weerdt. Alwaar een hecht team
waakt over hun fiscale belangen.



Bekker bijna gelijktijdig. Punt & Van de Weerdt adviseert
niet alleen sporters. Als niche kantoor fungeert het
tevens als sparringpartner voor de passievolle onderne-
mer of vermogende particulier. 'Voor ons als kantoor is
het dan ook geen enkel probleem om mee te denken als
de speler besluit om na zijn carrière een onderneming te
starten. We zijn van vele markten thuis', benadrukt Kees
Punt. 

Powervrouwen
Sport beklijft dus bij dit kantoor. Dat blijkt eens temeer
bij Kees Punt die zich, naast zijn reguliere werkzaamhe-
den, gepassioneerd inzet voor het vrouwenvoetbal. Op 20
maart 2007 werd in Zeist een “Convenant Eredivisie
Vrouwen” ondertekend en werd het damesvoetbal
gestart. In 2012 is Stichting ADO Den Haag
Vrouwenvoetbal opgericht om het vrouwenvoetbal in
Den Haag c.q. Haaglanden op het hoogste niveau een
beter perspectief te bieden voor de toekomst. De
Stichting spant zich met een lange termijn visie en met
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen
in voor het vrouwenvoetbal in de top, maar ook voor
talentontwikkeling, scouting en de promotie van meis-
jes- en vrouwenvoetbal in de regio Den Haag. Als voorzit-
ter van de ADO Den Haag vrouwen heeft Kees Punt daar
bijna dagelijks mee te maken. 
'Ik geloof in het vrouwenvoetbal. Het is één van de snelst
groeiende takken van sport in het algemeen en van het
voetbal in het bijzonder. De passie maar ook de inzet bij
de dames is bijzonder groot. Het respect over en weer als-
ook voor de scheidsrechter is alom aanwezig. Voor het
damesvoetbal zou het zonder meer een positieve zaak
zijn als de huidige competitie van 7 teams uitgebreid zou
worden. Het ziet er naar uit dat dit komend seizoen gaat
gebeuren', vertelt Kees Punt enthousiast. 'Overigens is het
voor de exposure bijzonder jammer dat de kwalificatie
voor de Olympische Spelen in Rio op een haar na werd
gemist, maar we moeten en mogen niet opgeven.'

Fiscalist/belastingadviseur en meer
Niet onvermeld mag blijven dat Stef Bekker zich met
volle overtuiging inzet voor de VVCS Academy. 'Het is
niet meer vanzelfsprekend dat een voetballer na zijn car-
rière rustig van zijn CFK-uitkering kan leven. De recessie
van de afgelopen jaren was hier mede debet aan. De CFK-
uitkering vormt hopelijk een vangnet, maar niet meer
dan dat. Een voetballer zal bijvoorbeeld via een opleiding
in zichzelf moeten investeren. De VVCS Academy is wat
mij betreft een prima initiatief. Bovendien ontmoet ik
ook nog eens een groot aantal spelers. Ik vind het ontzet-
tend leuk dat ik daaraan de spreekwoordelijke steen kan
bijdragen. Elk jaar worden de examens afgenomen en
dienen de spelers een ondernemersplan te presenteren.
Er is onmiskenbaar een stijgende lijn zichtbaar. Het is
fantastisch om te zien dat de voetballers zich vol enthou-
siasme met hulp van de docenten inspannen voor het
behalen van hun diploma en zo werken aan hun toe-
komst.'
Stef Bekker vindt het leuk om mee te denken als het gaat
om het renderen van het vermogen dat de speler gedu-

rende zijn carrière aan het opbouwen is. 'Een speler is
zich vaak niet bewust van zaken als rendement of risico's
op vermogen. In samenspraak met zowel de speler als de
spelersmakelaar, kijken we dan naar een geschikte part-
ner, als het beheer van vermogen aan de orde komt.
Denk bijvoorbeeld aan een betrouwbare vermogensbe-
heerder, die een bewezen visie en structuur heeft voor
het in stand houden en groei van het vermogen. De spe-
ler heeft niet altijd de rust of de tijd om naar dat soort
zaken te kijken. Ik sta hem daarin bij en kan de vertaal-
slag maken. Dat geeft de speler een veilig gevoel.'
Volgens Kees Punt kan hij dankzij zijn rol als fiscalist
boven de partijen staan. 'Als fiscalist zie je ongelooflijk
veel en word je betrokken bij allerlei zaken. Door onze
brede expertise en ons ruime netwerk, zijn we in staat
om de professionals in het veld aan te sturen, te coördi-
neren. Dat maakt het dat we gemakkelijk kunnen schake-
len met de notaris of de advocaat. Waarbij we altijd de
speler zelf als uitgangspunt nemen: hij staat centraal, we
kennen hem en weten in de regel hoe hij erin staat.' 
Stef Bekker beaamt dat en geeft als voorbeeld het opstel-
len van een testament. 'Zeker als er vermogen gevormd
wordt, is het verstandig om de zaken via een testament
goed te regelen. Het opstellen van een testament is een
moeilijke zaak, zeker ook emotioneel. Vanuit mijn erva-
ring vertolk ik een adviserende en coördinerende rol tus-
sen speler en notaris. De notaris kan zich als specialist
uitleven op het opstellen van een goed testament. Ik help
de speler door ervoor te zorgen dat zijn testament de
weerslag vormt voor zijn wensen.'

Kortom, Punt & Van de Weerdt ontlast de actieve sporter
van hun fiscale verplichtingen. Met evenveel passie en
plezier als de speler in het veld. 

Neem dan ook gerust contact op met Stef Bekker 
(070-3.025.828 of e-mail stef@defiscalisten.nl).







G
eboren in Gent (op 8 juli 1981) bracht Davy de Fauw
zijn opleiding door bij Club Brugge, waar hij als vijf-
jarige pupil voor het eerst in clubverband achter een
bal aan holde. 'Ik heb nooit officiële wedstrijden
gespeeld voor het eerste elftal. Wel vriendschappe-

lijk. En ik heb twee tot drie keer in de week als jonge gast vrij
regelmatig mogen meetrainen met de selectie van het eerste.
Maar bij een officiële wedstrijd heb ik nooit bij de eerste acht-
tien gezeten.'
Het was Frank Rijkaard, die hem als trainer van Sparta opmerk-
te in het tweede team van Club Brugge. 'Dat was een heel spe-
ciale ervaring dat hij voor mij kwam kijken.' Toch aarzelde Davy
de Fauw om de aanbieding uit Rotterdam te accepteren. 'Ik heb
ook pas op de laatste dagen van de transferperiode besloten
naar Sparta te vertrekken. De club verkeerde in degradatiege-
vaar. Ga ik die stappen al zetten, want hoe ging dat verlopen?'
Mede dankzij Frank Rijkaard zette hij toch zijn krabbel onder
de verbintenis. 'Ik vond het een hele eer dat zo'n grote naam mij
naar Sparta heeft gehaald. Ik heb enorm veel van hem geleerd
in het begin van mijn carrière. Spijtig genoeg heb ik hem maar
een half jaartje meegemaakt bij Sparta.'
Op 16 maart 2002 mocht Davy de Fauw, als invaller voor David
Mendes da Silva, zijn debuut maken als rechtsachter van Sparta.
Uit bij Willem II (4-0), acht wedstrijden voor het einde. Ook de
overige zeven duels vertrouwde Rijkaard constant op de pezige
Belg, die nog zes keer in de basis aantrad maar als ploeg met
een zeventiende plaats de nacompetitie niet kon ontlopen, en
daarna evenmin de onvermijdelijke afdaling naar de eerste divi-
sie. 'Dat was heel jammer. Maar ik denk dat ik geen betere club
had kunnen uitkiezen om mijn carrière te starten. Een familie-
club zoals iedereen in Nederland weet. Ik ben blij dat ik tot die
familie mocht toetreden. Sparta is gewoon een fantastische
club. Ik probeer nog steeds minimaal één keer in het seizoen te
komen kijken.'

Tot de zomer van 2006 vermaakte Davy de Fauw zich uitstekend
op het Kasteel. Een jaar eerder, op 9 juni, hoste hij uitgelaten
mee in de polonaise van rood en wit op het terrein van
Helmond Sport, waar Sparta via de nacompetitie weer mocht
aantikken bij de eredivisie. 'In die jaren ben ik uitgegroeid tot
aanvoerder. Ik was blij na drie jaar uiteindelijk toch de promo-
tie te mogen meemaken. Het is zo'n mooie club.' In die 4,5 jaar
miste hij slechts zes beurten in de competitie en turfde hij een
totaal van 140 duels. 
'Ik wilde hogerop, meedoen voor de Europese plaatsen. Dat was
mijn volgende stap en doelstelling in mijn carrière.' Hij oriën-
teerde zich bij FC Groningen, onder meer met trainer Ron Jans,
maar hij prefereerde Roda JC. 'Het was kiezen tussen de twee.
Bij alle twee had ik een goed gevoel. Ik koos voor Roda, omdat
dat dichter bij België lag.' En ook een beetje voor Huub Stevens,

Davy de Fauw, ex-Sparta en ex-Roda JC:

'In Nederland heel veel geleerd'

Davy de Fauw koestert zijn onuitwisbare 
herinneringen aan Sparta. 'Ik heb nog
steeds heel veel contacten met Sparta.'
Eind januari 2002 trok hij, net twintig, weg
uit België om zich in Rotterdam te ontplooien
als profvoetballer. 'Ik wilde heel graag naar
Nederland, omdat de jeugd daar meer kan-
sen kreeg. In die tijd was het in België heel
moeilijk voor de jeugd om door te breken.'

Door LEX MULLER
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voor hem net als met Frank Rijkaard een grote naam met wie
hij graag wilde samenwerken. 'Ik heb veel van hem opgestoken.'
Davy de Fauw plakte nog eens vijf seizoenen aan zijn leerschool
in het Nederlandse voetbal. 'Ik heb daar ook weer veel meege-
maakt. We deden mee om de Europese plaatsen maar we draai-
den ook een lastig seizoen, waarin we bijna degradeerden.' Het
absolute hoogtepunt pakte voor hem uit op 27 april 2008. De
bekerfinale in Rotterdam tegen Feyenoord. 'Met Sparta hadden
we al eens de halve finale gehaald. Thuis tegen Utrecht. Het
werd 3-3 en we verloren met strafschoppen.' Ook de eindstrijd
tegen Feyenoord beloonde hem niet met het gedroomde succes:
2-0 voor de thuisclub, al in de eerste helft bereikt. 'Het waren
unieke momenten. En het was ook een hele mooie periode bij
een mooie club. Ik heb nog steeds contact met mensen van
Roda.'
Medio 2011, na 163 duels voor de Limburgers in de eredivisie,
gaf Davy de Fauw toe aan de drang terug te keren naar België.
'Ik wilde het ook een keer in België laten zien, dat ik goed kan
voetballen. Ik had daar niet de naam en was ook niet zo bekend.
Ik had zoiets; het wordt tijd om terug te keren en weer wat
dichter bij de familie en vrienden te gaan spelen.' Hij streek
neer bij Zulte Waregem, een bescheiden fusieclub.
'Als ik terugkijk op de tien jaren in Nederland, heb ik heel veel
geleerd. Als mens en als voetballer. De Nederlanders zijn open,
eerlijk en direct. Dat heel directe heeft mij als persoon veran-
derd. Dat probeer ik overal mee naar toe te nemen en te behou-
den. Dat is voor mij een van de grote aspecten die ik geleerd
heb en waarin ik veranderd ben. Qua voetbal is het Nederlands
voetbal heel aanvallend. Dat aspect heb ik ook geleerd, om
altijd rustig op te bouwen en proberen het voetballend op te los-
sen. In België rossen ze vaker de bal naar voren, al is dat ook
veel minder geworden. Maar in Nederland zie je dat bijna
nooit', somt Davy de Fauw de twee voor hem meest opvallende
verrijkingen op uit zijn tocht door het Nederlandse voetbal.
Waarbij hij tevens kennismaakte met de VVCS, de vakbond voor
spelers. Sindsdien fungeert Patrick van Diemen als zijn vaste
zaakwaarnemer. 'Ik heb een heel goed gevoel bij de VVCS. Ik ken

ze nu al wat langer. Ze helpen mij altijd direct. Ik ben super-
tevreden over wat ze allemaal voor me doen.'
Bij Zulte Waregem schaarde hij zich onder het regiem van
Darije Kalezic, die hij in Nederland als trainer had ontmoet bij
De Graafschap. Maar eind december riep de directie oudgedien-
de en plaatselijke icoon Franky Dury terug voor de functie van
oefenmeester. 'Wij zijn toen punten gaan pakken.' In het tweede
seizoen kwalificeerde de outsider zich voor de play-offs om de
titel van België. 'Wij moesten voor de laatste speeldag naar
Anderlecht. In de 80ste minuut maakten wij 1-0 en waren daar-
mee op dat moment kampioen. Jammer genoeg werd het zeven
minuten later 1-1 en eindigden wij achter Anderlecht als tweede
in de rangschikking. Al met al was dat een unieke en bijzondere
beleving voor mij en de club. Met een heel groot feest in
Waregem.'
Bij Zulte Waregem beklom Davy de Fauw voor het eerst ook het
Europese podium. Met weliswaar een mislukte kwalificatie
tegen PSV voor de Champions League, maar wel met de glitter
van de groepsfase voor de Europa League. Het seizoen culmi-
neerde daarna nog in de bekerfinale tegen KSC Lokeren. Er ont-
stond even commotie over zijn band als aanvoerder. Hij diende
die af te staan aan Thorgan Hazard, die als talent overkwam van
Chelsea. 'Dat was een heel circus. Maar een week later heeft hij
die band alweer teruggeven. Nee, dat was niet de reden waarom
ik in 2014 ben weggegaan. Verschillende jongens als Hazard en
Malanda zijn ook weggegaan. En bij mij kwam Club Brugge aan-
kloppen.'
Zijn jeugdliefde lokte hem met een tweejarig contract naar het
voor hem zo bekende complex van Brugge. 'Dat was voor mij
sowieso speciaal. Bij Club Brugge heb je zekerheid elk jaar
Europees te spelen. En ook nog eens mee te doen om het kam-
pioenschap. Ik was super-blij om te ervaren hoe het in een top-
ploeg werkt. Om daarin een eigen rol te spelen, ook al speel ik
niet elke wedstrijd. Verre van dat zelfs. Maar als ze me nodig
hebben, sta en ben ik er. Ook in de kleedkamer. Het is een ande-
re manier dan dat ik gewend ben. In de eerste maanden was dat
ook niet zo makkelijk voor mij.' Hij kent en accepteert inmid-
dels zijn plaats als reserve. Ook tijdens de laatste bekerfinale,
tegen Standard Luik, moest hij lijdzaam negentig minuten toe-
kijken. Het heeft vanzelfsprekend met zijn leeftijd te maken.
Davy de Fauw nadert alweer de 35, maar confronteer hem voor-
alsnog niet met zijn pensioen. 'Ik zou graag nog drie seizoenen
willen doorgaan, tot mijn 38ste. Als dat kan, zal dat bijzonder
zijn. Maar ik ben nog altijd super-fit. En ik ben nooit gebles-
seerd geweest. Ik probeer dat zo te houden.'

MEER DUEL-KRACHT
Volgens Davy de Fauw vraagt het Belgische
voetbal meer fysieke kracht dan in Nederland.
'Er wordt ook goed gevoetbald, beter dan in het
verleden maar het fysieke aspect maakt meer deel uit van
het Belgische voetbal. Het komt op meer duel-kracht aan.
Dat appelleert ook meer aan het moderne voetbal van tegen-
woordig. Duel-kracht speelt in alle grote competities een rol.
België doet mee aan deze evolutie. Dat straalt ook uit naar
de nationale ploeg.'

MEER VREDE MET DE COMPETITIE-OPZET
De discussie over de nieuwe opzet van de Belgische competitie
is enigszins geluwd. Met Club Brugge heeft Davy de Fauw zich
opnieuw geplaatst voor de beslissende play-offs, een finale-
ronde van tien wedstrijden. 'Wij zijn na dertig duels eerste
geëindigd, vier punten voor op AA Gent en acht op Anderlecht.
Maar die totalen worden dan gehalveerd. Dat druist ergens
wel tegen de voetbalfilosofie in. Dat is op zich jammer. Vorig
seizoen gingen we ook als eerste de play-offs in, maar we
werden tweede achter kampioen Gent. Voor de supporters en
de neutrale liefhebbers zijn die tien wedstrijden spannend en
mooie spektakelstukken. Het zijn allemaal zes punten-wedstrijden.
Vooral de kleinere clubs hebben baat bij deze opzet', oordeelt
de routinier van Club Brugge.
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H
et jaarlijkse aangiftefestijn staat op sta-
pel. Voor 1 mei dient de aangifte inkom-
stenbelasting te worden ingediend.
Beperkt uitstel is mogelijk, maar niet
indienen is geen optie. Het aangiftepro-

ces is onverbiddelijk. Al ras volgt er een aanmaning
en de melding van een verzuimboete. Wat misschien
ergernis oplevert. De boete is er om de belasting-
plichtige te dwingen aangifte te doen. Vind je dat nu
echt een probleem, maak dan vooral gebruik van de
aangiftehulp die de VVCS tegen transparante prijzen
voor haar leden beschikbaar stelt. Dan voldoe je aan
de fiscale verplichtingen.

Het niet voldoen aan fiscale verplichtingen levert
normaliter een geschil op met de Belastingdienst.
Kom je er niet met de Belastingdienst uit, dan is een
rechtsgang onvermijdelijk. Een procedure is nogal
kostbaar helaas. Het griffierecht is nog wel te over-
zien, maar de arbeidsuren zijn niet gering. Het
schrijven van een beroepsschrift vergt nu eenmaal
veel tijd omdat allerlei processuele- en inhoudelijke
aspecten meegewogen dienen te worden. Procederen
gebeurt vanwege het belang maar soms ook vanwege
een principieel standpunt. Ik doel dan op de erger-
nis over een relatief gering bedrag aan belasting-
heffing, tegenover de hoge kosten van een procedu-
re. Zo ook in deze casus die voor de werkvloer
enorm belangrijk is. 
Vader wil aan zijn dochter een huis verkopen. 
De werkelijke waarde van de woning bedroeg 
€ 250.000, de WOZ-waarde € 258.000. Dochterlief
mag de koopsom van € 250.000 schuldig blijven,
maar in de akte van levering van de woning, scheldt
vader direct € 40.000 kwijt, zodat de lening door de
schenking nog maar € 210.000 bedraagt. Eerst wordt
er overdrachtsbelasting betaald, namelijk 6% van 
€ 250.000, voorts moet er schenkbelasting worden
betaald en wel over het bedrag van de schenking van
€ 40.000. Economisch bezien voelt het toch wel als
een soort van dubbele belasting nu bij de verkoop
van de woning zowel overdrachts- alsook schenkbe-
lasting betaald moet worden. 

Gelukkig kent de Successiewet daarvoor een rege-
ling, die bepaalt dat bij een dergelijke samenloop
beroep op een speciale regeling kan worden gedaan

zodat dubbele belastingheffing kan worden voorko-
men. De strekking van die bepaling is dat bij samen-
stel van rechtshandelingen (lees: verkoop woning
onmiddellijk gevolgd door gedeeltelijke kwijtschel-
ding), te voorkomen dat overdrachtsbelasting en
schenkbelasting wordt geheven over hetzelfde
bedrag. Dat is mooi. Vader doet dan ook braaf aan-
gifte schenkbelasting, claimt voorkoming over-
drachtsbelasting en gaat daarbij uit van de koopsom
van € 250.000. De Belastingdienst ziet dit echter
anders. De Belastingdienst vindt dat door die samen-
stel van rechtshandelingen in feite de woning tegen
een te laag bedrag wordt verkocht. Ofwel: vader
schenkt niet een deel van de koopsom, maar hij
schenkt de stenen! En dan geldt een ander waarde-
ringsvoorschrift, zodat de voorkoming niet berekend
moet worden over € 250.000, maar over € 258.000,
wat een aanslag oplevert van € 1.075! Het bedrag
valt te overzien, principieel ligt het zwaar op de
maag.

Die visie raakt het hart van de Successiewet. Want of
sprake is van een schenking, dient gekeken te wor-
den naar het civiele recht. Nu de woning tegen de
werkelijke waarde wordt verkocht, kan dat nooit een
schenking inhouden. Pas als vader een deel van de
vordering schenkt, is sprake van een schenking. Er
worden dus geen stenen geschonken. Gek genoeg
wint de Belastingdienst zowel voor de Rechtbank als
het Gerechtshof, zodat uiteindelijk onze hoogste
rechter uitspraak moet doen. Hij overweegt kort,
maar zeer duidelijk, dat ook al is in de akte van leve-
ring een bedrag kwijtgescholden, die schenking nog
niet meebrengt dat uiteindelijk de woning/bakste-
nen geschonken worden. Het standpunt van de
Belastingdienst werd dan ook verworpen. De Hoge
Raad verlaagde de aanslag naar € 700. Een principië-
le strijd die uiteindelijk goed voor vader en dochter
afliep. Strijd op het speelveld is onvermijdelijk. Het
is maar goed dat er iemand waakt over een juiste
toepassing van de spelregels.

Lectori salutem: 'it's the
bricks, stupid. Or isn't it?'

STEF BEKKER

Neem voor meer

informatie over dit

onderwerp contact op

met Stef Bekker, als

belastingadviseur 

verbonden aan 

Punt & Van de Weerdt

Belastingadviseurs 

te Den Haag.

(telefoon: 070-3.025.825) 



D
aar sta ik dan, poserend voor 11 wereldtoppers.
Droomde ik van een plaats in dit wereldelftal? Ja,
en of! Was het realistisch om te denken dat mijn
naam er tussen zou staan? Nee, denk het niet.
Sowieso niet vanwege mijn naam die de suppor-

ters A: onmogelijk kunnen scanderen en B: ook totaal niet
lekker bekt. Maar toch ook omdat ik nét niet de 'totaalvoet-
baller' was die écht het verschil kon maken.

Wesley Sneijder & John Heitinga
Alleen dat besefte ik nog niet toen ik als 9- jarig talent werd
weggeplukt bij SC Voorland en een paar maanden later als
midvoor mijn 1e goal scoorde bij de E-1 junioren van Ajax.
''Sky is the limit'' dacht ik en ook Wesley Sneijder en John
Heitinga zagen dat het goed was. Samen doorliepen we het
grootste gedeelte van de jeugdopleiding, maar zoals in het
voetbal vaker geldt; onze wegen scheidden zich…

Wetten van de voetballerij 
En op mijn eenrichtingsweg richting de top werd ik hard
met mijn neus op de feiten gedrukt. Snoeihard…Een kapotte
voorste kruisband, net op het moment dat een plaats in de
A-selectie bij Ajax heel dichtbij was. En dat betekende na 14
maanden revalidatie niet de overgang van Jong Ajax naar
Ajax- 1, maar ''één stapje terug om er later weer 2 vooruit te
doen''.

Althans, dat was het plan bij KV Oostende, destijds uitko-
mend in de 1e divisie van België. Alleen kan je een voetbal-
loopbaan niet plannen en ging ik van één stapje naar twee
stapjes terug: blessureleed, matige teamprestaties, en het
ontbreken van de bekende dosis geluk zorgden ervoor dat ik
niet de stap kon maken naar de Belgische Eredivisie. Maar
mezelf een aantal maanden later in Cyprus bij de club
Onisilos Sotira tegenkwam, waar ik (tevergeefs) mocht wach-
ten op uitbetaling van mijn salaris.

Profvoetbal en studeren op afstand
Mijn voetbalcarrière liet geen stijgende lijn zien, maar geluk-
kig vond ik de nodige afleiding in het studeren. Na het vol-
gen van een cursus Sportmassage en het behalen van het
diploma Trainer- Coach III Jeugd, besloot ik een HBO- oplei-
ding Commerciële Economie aan het NTI te volgen. Studeren
op afstand en dat in je eigen tempo; als profvoetballer komt
dat natuurlijk goed van pas. 

Dat dit een goede combinatie kan zijn werd ook binnen de
geledingen van de VVCS langzaamaan duidelijk. Alleen jam-
mer dat dit besef pas in 2007 werd omgezet in de oprichting
van de VVCS Academy, toen ik met mijn studie al halverwe-
ge was. Als profvoetballer heb je namelijk een stuk flexibili-
teit nodig én een omgeving die weet wat het is om in jouw
(voetbal)schoenen te staan. En dat gebeurt naar mijn idee in
het reguliere onderwijs nog nèt iets te weinig.

Gelukkig verkeerde ik in de positie dat mijn ouders een
opleiding naast het voetbal stimuleerden en dat ook bij Ajax
het belang van onderwijs veelvuldig werd onderstreept. Tel
daarbij op dat je als jeugdspeler van een BVO een kans hebt
van 20-25% om uiteindelijk in het profvoetbal terecht te
komen en dan is een keuze voor een extra opleiding of cur-
sus snel gemaakt.

Lastige keuzes
Maar heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Had ik niet álles
op mijn voetbalcarrière moeten gooien? En wat had ik
bereikt als ik toch voor een tenniscarrière had gekozen? Als
je op je twaalfde Nederlands kampioen tennis wordt heb je
daar immers ook het nodige talent voor. 

Eerlijk gezegd denk ik daar niet meer over na. Wel om te
koesteren, maar niet om in te blijven hangen. Spijt van de
gemaakte keuzes heb ik in ieder geval niet: misschien was
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Het Loopbaanportaal
Zoals in de vorige Contractspeler gemeld, biedt de VVCS vanaf oktober 2015 een nieuwe service aan.
Deze nieuwe service heeft als doel spelers optimaal voor te bereiden op het moment dat hun actieve
loopbaan voorbij is.  

1 van de deelnemers aan het Loopbaan-traject is oud-profvoetballer Robin Muller van Moppes.
Uit het traject kwam mede naar voren dat hij zich graag bezighoudt met het schrijven van artikelen
voor vak-gerelateerde media. Om de daad bij het woord te voegen heeft de VVCS aan Robin gevraagd
om zelf een artikel te schrijven over zijn Loopbaan-traject. Vanzelfsprekend had hij de creatieve 
vrijheid om zelf de vorm van dit artikel te bedenken. Onderstaand vind je de bijdrage van Robin.

'Van talentvolle midvoor…..naar 9-5 op kantoor'?
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mijn carrière wel exact hetzelfde gelopen als ik écht alles op het
voetbal had gegooid en wat minder in de studieboeken was
gedoken. En daarnaast: de dynamiek en humor op en naast het
voetbalveld gaven toch net wat meer voldoening dan de tennis-
baan.
Kortom, terugkijken heeft geen zin meer. Alleen de toekomst
telt nu nog.

Discipline, focus en doorzettingsvermogen
Alleen wat doe je als het voetbal plotseling noodgedwongen
niet meer op de 1e plaats staat en je opeens écht aan een maat-
schappelijke carrière moet gaan beginnen? Twintig jaar lang
probeerde ik op het veld en daarbuiten met discipline, focus en
doorzettingsvermogen het maximale uit mezelf te halen. Dat
leverde een mooi traject op in binnen- en buitenland, maar dat
gegeven telt niet in het bedrijfsleven. Uiteraard zijn het positie-
ve karaktereigenschappen die je overal goed kunt gebruiken,
maar in het bedrijfsleven zijn het de deadlines en targets die 
tellen.

Reality check
Niet anderhalf uur zwetend op het veld, maar van 09:00 tot 17:00
achter een bureau. Als je gelukt hebt dan….Vijf dagen per week
en dat meer dan 45 weken per jaar. Een flinke 'reality check'
waar niet alleen oud-profvoetballers, maar ook andere topspor-
ters een keer mee te maken krijgen. Want hoe ga je om met het
afsluiten van je profcarrière en geef je jouw nieuwe (maatschap-
pelijke) carrière een kickstart? En welke kant moet je dan uit?

Loopbaancoachingstraject VVCS
Met die vragen kwam ik bij de VVCS terecht, die met de lance-
ring van het Loopbaanportaal (oud-)profvoetballers wil onder-
steunen bij het maken van de volgende loopbaanstap. Een goed
initiatief waarbij door middel van verschillende vragenlijsten,
tests, oefeningen en persoonlijke gesprekken meer inzicht
wordt verkregen in de persoon achter de voetballer. Tevens
helpt het je te ontdekken wat de ontwikkelmogelijkheden voor
je zijn, krijg je ondersteuning bij het vinden van jouw ambities
en wordt in het kader hiervan naar een passende functie
gezocht.

Arjan Ebbinge -zelf voormalig profvoetballer- heeft zich nu 
volledig gericht op de coaching van (oud-)profvoetballers en
samen met hem ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op
diverse vragen in relatie tot mijn loopbaan. In deze zoektocht
hebben wij meerdere kanten belicht die een rol spelen in de
keuzes met betrekking tot mijn toekomst. 

De toekomst
Na een aantal jaren in de markt van sportvoeding en voedings-
supplementen te hebben gewerkt waren het een sportmarketing
bureau en een evenementenbureau die volgden. Nu is het echter
tijd voor een nieuwe stap. Maar welke wordt dat? 

Het liefst blijf ik dicht bij mijn roots en ga ik in de (top)sport als
teammanager aan de slag. Wellicht niet opmerkelijk te noemen,
kijkend naar mijn kennisgebieden en vaardigheden. Want waar
anders komt het helpen van mensen, communiceren en het
regelen en organiseren van activiteiten samen? Juist ja…
Uiteraard komen deze kwaliteiten ook goed van pas als project-
medewerker, of in een soortgelijke functie binnen de sectoren
gezondheid, bewegen of evenementen. Misschien ligt de nieuwe
uitdaging wel op het vlak van Personal Training? In ieder geval
is met behulp van het Loopbaanportaal én de persoonlijke
gesprekken de opleiding inmiddels in volle gang gezet. En zou
daarmee best een mooie toekomst in het verschiet kunnen liggen…
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Door middel van het Loopbaanportaal en een bijbehorend
Loopbaancoach-traject wil de VVCS voorkomen dat spelers in
een zwart gat vallen.  Het doel van deze service is om hen
vakkundig te begeleiden op weg naar een nieuwe, tweede
carrière.

Op dit moment volgen al 10 (oud-)profvoetballers een
Loopbaancoach-traject. Elk van hen heeft een eigen 
toekomstgerichte loopbaanvraag. Dit kan te maken hebben
met bijvoorbeeld een vraag over opleiding, (werk)kwaliteiten,
vaardigheden en/of  beroepskeuze. Afhankelijk van de vraag,
zal samen met de Loopbaancoach een maatwerk-traject 
worden uitgestippeld. Tijdens dit traject zullen verschillende
methodieken en tools uit het Loopbaanportaal worden 
ingezet. Het doel is om samen gericht te werken aan de 
desbetreffende vraag en daarmee ook aan de toekomst.
Hierdoor zal de stap naar een tweede carrière voor veel 
profvoetballers een stuk kleiner blijken te zijn.

Door ROBIN MULLER VAN MOPPES 



Alex Pastoor heeft een magische klik  
met Rotterdam. 'De mentaliteit in Rotterdam 
spreekt me zeer goed aan. Wat dat betreft kan
ik hier prima werken', zo looft de 49-jarige 
Amsterdammer, sinds 1 januari 2015 trainer van 
Sparta, het klimaat en de omstandigheden bij de
ongenaakbare nummer één van de Jupiler League. 'Dat gold 
net zo goed voor Excelsior en Feyenoord, waar ik eveneens heb gewerkt.
Dat is me ook uitstekend bevallen', aldus zijn verwijzing naar dat ene 
seizoen als beloften-trainer bij Feyenoord (2008-2009) en zijn debuut 
midden 2009 bij Excelsior als oefenmeester in het profmilieu.

Alex Pastoor streeft als trainer ook bij Sparta naar duurzaam presteren

FOTO: SOCCRATES

'Promoveren om in de eredivisie te blijven''Promoveren om in de eredivisie te blijven'
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D
e voormalige middenvelder van Volendam,
Heerenveen en het Belgische Harelbeke bouwde zijn
actieve loopbaan af bij een paar clubs in Oostenrijk.
Om in 2001 de route in te slaan als trainer, eerst bij
de jeugd van AZ, en daarna als hoofdtrainer van

AFC'34, de amateurs uit Alkmaar. 'Al met al zit ik nu alweer
zo'n vijftien jaar in het vak.'

Ben je in al die jaren veranderd?
'Ik heb me natuurlijk wel ontwikkeld. Je doet ervaring op. Maar
ik ben niet heel veel veranderd. De visie die ik had en heb, is
niet veranderd. In het begin was het zo dat alles wat ik dacht en
meende te moeten roepen, ik ook riep. Nu is het tegendeel eer-
der waar. Dat is ook ontwikkelen.'
'In het begin was ik een heel bezorgde vader. Ik wilde het eigen-
lijk niet fout laten gaan. Spelers konden daardoor niet zelf keu-
zes maken. Dat heb ik wel vrij snel afgeleerd. Niet alleen maar
een proces in de steigers zetten, maar het proces zelf ook de
ruimte geven. Op elk moment het proces het proces laten.
Zowel met de dingen die goed gaan maar ook met de dingen die
wel eens misgaan. In beide zit een lerende factor.'

Hoe zou je jezelf als trainer typeren?
“Ik denk dat ik vooral iemand ben die procesmatig werkt. Ik wil
graag de eerstvolgende wedstrijd winnen en ik wil er ook graag
voor zorgen dat mijn team duurzaam kan presteren. Niet alleen
maar de eerstkomende vrijdag winnen, maar dat we ons zoda-
nig ontwikkelen dat we veel meer wedstrijden kunnen winnen,
in een seizoen en misschien wel in de loop van seizoenen.'
'Ik ben een bouwer, een ontwikkelaar. Altijd geweest. Altijd één
of twee stappen vooruit denken. Foppe de Haan verweet me, als
speler van Heerenveen, wel eens een echte broodvoetballer te
zijn. Dat klopte ook wel. Ik voetbalde bij Volendam. Daar was
het toch met ons allen tegen de stroom in roeien. Het enige dat
we probeerden te doen, was de aanstaande wedstrijd winnen.
We hadden daar ook de mentaliteit voor.' 'Als trainer heb ik zo
nooit gedacht. Het gaat me altijd om de eerstvolgende wedstrij-
den. Dit seizoen is Sparta daar een heel mooie afspiegeling van.
We verloren ergens in het begin met 4-0 van NAC. We zeiden
toen letterlijk: NAC heeft ons fijntjes gewezen waarop we nog
tekort schieten. We hebben dat ook zo aan onze spelers
gevraagd en zij konden dat ook haarfijn onder woorden bren-
gen. Er was geen moment van paniek. Juist: dit moeten we dus
nog verbeteren.'

Excelsior
Zomer 2009 maakte Alex Pastoor als hoofdtrainer zijn entree in
het betaalde voetbal. Hij trad in dienst van Excelsior, dat weer
eens rondzwierf in de Jupiler League. Met een derde plaats nam
het in mei 2010 deel aan de play-offs. In de allerlaatste minuut
van de laatste wedstrijd dwong het promotie af bij en tegen
Sparta, dat na de 1-1 de stadgenoot in de eerste divisie diende af
te lossen. Het tweede seizoen overleefde het, als zestiende,
dezelfde nacompetitie en prolongeerde het de status van eredi-
visieclub. 'Bij Excelsior ben ik het vak op het hoogste niveau
gaan ontdekken. Inhoudelijk was het voor mij niet anders dan
dat ik al had gedaan. Het fijne en ook het goede was dat het een
veilige omgeving was om te starten. Men denkt en doet klein. Ze
zien het ook klein en houden het klein. Dat is dan weer een
nadeel. Er wordt gewerkt met heel korte lijnen. Er werken bijna
geen mensen in vaste dienst. Je kon heel snel schakelen. Dat
vond ik prettig. Waar ik zeer trots op was, waren de prestaties
die we met ons allen leverden. Promoveren, maar ook in de ere-
divisie blijven. De spelers zijn zich gaan ontwikkelen.'
'Ik spreek nog regelmatig mensen van Excelsior. Wat ze me nog
altijd nadragen, is dat sinds mijn komst de atmosfeer in profes-
sionele zin zeer vooruit is gegaan. En dat ze daar nog steeds
mee werken. Daar ben ik heel erg trots op. Daar is het me voor-
al om te doen. Dat je iets achterlaat waar anderen wat aan heb-
ben. Niet dat je het allemaal zo goed weet. Maar je bent wel in
staat geweest om jouw visie, jouw zienswijze over te dragen.'

Heb je een voorbeeld als trainer?
'Nee, ik heb niet echt voorbeelden. Ik heb wel altijd gezegd dat
ik het werk van Ferguson (Manchester United) en Wenger
(Arsenal) een mooi voorbeeld vind in de zin van dat iemand
lang kan blijven zitten. Deze managers zijn voor mij een voor-
beeld. Ik vind ook dat de directies van die clubs voorbeelden
zijn. Zij geloven in een filosofie en omgekeerd geloven die
managers in de club. Zij blijven jaar in jaar uit die visie uitdra-
gen. Ze raken niet in de war als ze een paar keer achter elkaar
verliezen. Ze zijn ook niet gaan zweven op het moment dat er
wat gewonnen werd.' 'Ik denk dat Van Gaal echt een trainer is
die het vak weer een nieuwe dimensie heeft gegeven. Dat was
begin jaren negentig. En op het WK van 2014 in Brazilië heeft
hij aangetoond dat het een vak is. Dat heel veel facetten te trai-
nen zijn. En dat heel veel zaken in het voetbal uit te voeren zijn,
als je je maar concentreert op de juiste dingen. De focus zet op
een goede afloop. 

'De Rotterdamse 
mentaliteit 

spreekt me aan' 

Door LEX MULLER

>
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In mijn jeugd kreeg ik altijd boekjes cadeau van mijn vader of
via mijn neef of oom, vol wijsheden van Cruijff en Van
Hanegem. Dat waren van die boekjes met een bordeauxrood
kaft. Die wijsheden gebruik ik nog elke dag.'
'Ik kijk als trainer enorm naar vooruit passen. Bij Heerenveen
verweet Foppe de Haan me heel vaak dat ik als speler breed of
terug speelde. Omdat ik maar met één ding bezig was: we staan
met 1-0 voor. Dan ga je geen gekkigheid meer uithalen.
Voortdurend vertragen, enz. Als trainer staat mijn visie daar vol-
ledig haaks op. Ik houd van vooruit passen. Ook van energiek
voetbal. Ik ga graag naar wedstrijden waarin energie zit.
Wedstrijden, waarin ploegen heel erg afwachten, breed en terug
spelen, balbezit houden heilig verklaren, daar kijk ik niet lan-
ger dan vijf minuten naar.'
'Ik probeer in elk geval mijn eigen ploeg zo te laten voetballen.
Dat heb ik altijd gedaan. Als je visionair bent, heb je
een idee hoe je de dingen wilt doen en wat je
ermee wilt bereiken. Daar ben ik heel klip
en klaar in. Ook nu weer kan je zien dat
onze handtekening (van de hele techni-
sche staf) onder deze ploeg staat. Ook
qua gedrag dat de ploeg vertoont. 
Zo wil ik het graag hebben.'

NEC
Na twee seizoenen bij Excelsior
switchte Alex Pastoor naar NEC,
waar hij Wiljan Vloet opvolgde. Hij
tekende een contract voor twee jaar.
Het eerste seizoen verliep uitstekend:
achtste en deelneming aan de play-offs. 'Ik
heb voor het grootste deel goed gepresteerd en
ook goed kunnen werken. En ik heb ook weer wat
geleerd. Ik heb geleerd dat elke club een eigen identiteit heeft,
met alle plussen maar ook met alle minnen. En dat er in het
oosten van het land een andere cultuur heerst dan in het wes-
ten. Daar wordt de directe manier van communiceren op een
andere waarde geschat dan in het westen. In Nijmegen heb ik
voetbalinhoudelijk ook weer wat meegemaakt.'
'In de play-offs werden we uitgeschakeld door Vitesse, dat beter
was. Maar we hadden ook in de competitie voor het eerst sinds
31 jaar uit van Vitesse gewonnen. (Dat was op 22 januari 2012;
0-1 dankzij Leroy George.) Dat was heel mooi, want dat leeft
daar nogal. In het tweede jaar presteerden we nog beter. Medio
februari stonden we op de zesde plaats. Kort onder Vitesse, waar
de pleuris was uitgebroken. We hadden een achterstand van vijf
punten en we stonden op het punt die in te halen.'
'Ik heb toen wat fout gedaan. Ten eerste door teveel te verwach-
ten van de spelersgroep. En wat ik verkeerd had ingeschat was
dat de spelersgroep slecht met concurrentie kon omgaan. We
hadden versterkingen gehaald in de winter. Je ging eisen stellen
aan de spelers en daar waren veel spelers niet tegen opgewas-
sen. Zij zijn niet beter gaan voetballen en ook niet harder gaan
werken. Mijn fout was dat ik teveel eiste van de groep. Ik wilde
te snel naar een nieuw niveau. Ik had me tevreden moeten stel-
len met hoe we het op dat moment deden.'
Hij werd meer en meer geconfronteerd met gemor van gepas-
seerde spelers, die de groep in de steek lieten. NEC tuimelde van
de achtste naar de vijftiende plaats, net boven de rode streep.
Terwijl hij net in maart zijn aflopend contract met een jaar had
verlengd. Vanaf die maand grossierde het team louter in neder-

lagen: negenmaal afgewisseld door 1-1 thuis tegen AZ. 'Dat was
ook de voorbode voor het moment dat ik ontslagen werd.'
Op 19 augustus 2013 brak NEC met hem als trainer, als het snel-
ste ontslag ooit in de eredivisie. Hij kreeg de schuld van de valse
start, met louter nederlagen tegen FC Groningen thuis, PSV uit
en PEC in het eigen stadion. 'De toenmalige directie en RVC heb-
ben veertien spelers weg laten gaan en er bijna niemand voor
terug gehaald. We hadden echt een te zwakke selectie. Met de
technische staf hadden we nog gewaarschuwd. Met de selectie
die we nu hebben, zouden we het knap vinden als we erin blij-
ven. Ze keken me aan alsof ik niet goed bij mijn hoofd was. Wat
vinden jullie dan? Wij denken het linker-rijtje. Dat gaat niet
gebeuren.' Twee dagen na de afstraffing in de Goffert tegen PEC
Zwolle bracht technisch directeur Edo Ophof het vonnis over
aan Alex Pastoor. 'Dat voelde echt als een verlossing. Daarna

werden er nog even acht spelers aangetrokken. En in de
winter kwam er nog een zootje. Ook wel weer het

bewijs dat ik het uiteindelijk bij het rechte eind
had. En er werd gedegradeerd. Dat hadden

we eigenlijk al voorspeld.'

Pas je bij Sparta?
'Ja, ik houd van tradities. Ik heb een
hekel aan gebaande paden. Zo zie ik
Sparta ook. Het is een club met normen

en waarden. Daar houd ik ook van. Deze
club heeft een aantal zeer trouwe leden.

Fans, sponsors, bestuurders die bereid zijn
heel ver te gaan om datgene na te streven, te

bereiken wat wij willen. Dat is duurzaam pres-
teren. We willen niet promoveren, maar wij willen

promoveren om er daarna in te blijven. Ik wil een sta-
biele eredivisieclub achterlaten, als ik hier een keer zal weg-
gaan. Je moet vooral professioneel zijn maar toch ook in een
aangename sfeer. Daar staat men open voor. Sparta is ook de
oudste profclub van het land, met de nieuwste ideeën. Daar pro-
beren we hard aan te schaven.'

Wat is het bijzondere aan Sparta?
'Een traditierijke club. Dat klopt in alle facetten. Met een roem-
rijk verleden. Als je dat afzet tegen het recente verleden, dan
vind ik dat het ook roemrucht is. Het heeft in negen jaar negen-
tien trainers versleten. Te absurd voor woorden. Het is een echte
voetbalclub. De mensen die hier werken houden ook echt van
voetbal. Veel mensen weten allerlei voetbalfeitjes. Daar spreekt
ook de enorme toewijding en liefde voor het voetbal uit.'
'Als je kijkt naar die torentjes, dat is toch schitterend. Het sta-
dion ligt midden in een woonwijk. Dat zie je ook niet zoveel
meer. Het tenue vind ik mooi. En het stadion heel gezellig. Ik
rijd elke keer weer met een glimlach op mijn gezicht naar mijn
werk.' Met zijn gezin woont hij al tijden in het Noord-Hollandse
Groet. De afstand naar Sparta bedraagt ruim 110 km. 

Slavia Praag
Tot maart 2014 vulde hij de weken met analyses voor de tv-zen-
der FOX, het schrijven van eigen impressies, tuinieren of met
het rondtoeren op zijn motor. Na zijn vertrek in Nijmegen leen-
de collega Gertjan Verbeek hem zijn Harley Davidson. Om de
kop lekker leeg te laten waaien. Hij raakte prompt verslaafd aan
de stoere machine en schafte zelf een exemplaar aan. 
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Op 3 maart daagde het volgende avontuur hem uit: voor vier
maanden hoofdtrainer van Slavia Praag, met als opdracht de
oudste club van Tsjechië  in de Gambrinus Liga te houden.
'Het was zeer interessant en ook erg zwaar. Ik ging alleen, mijn
gezin bleef thuis. Ik belandde in een totaal andere voetbalcul-
tuur. Met totaal andere mensen. Het was schitterend om mee te
maken. Mijn taak was om Slavia in de hoogste klasse te houden.
Een bijna onbegonnen taak. Je kent de jongens niet, het voetbal
ook niet. Het is allemaal zo anders dan bij ons. Het is uiteinde-
lijk gelukt.'
'Ik heb een foto-dagboek bijgehouden. Van alles opgeschreven.
Het is een heel mooi land. Ik heb ongelooflijk veel wedstrijden
gezien. Ik verdiepte me in de cultuur en reed het hele land
door. Ik ben een liefhebber van kastelen en daar zijn er heel veel
van in Tsjechië. Ik bezoek ook graag musea.' Met een vriend
dwaalde hij door het voormalige concentratiekamp
Theresienstadt. 's Avonds voor een wedstrijd. 'De mensen van
mijn staf hebben me ook meegenomen naar het ijshockey. Dat
had ik nog nooit live gezien. Een schitterende ervaring.' 
Slavia handhaafde zich als dertiende in de Liga met zestien
clubs. 'Er hangt altijd een zweem van omkoping om alle wed-
strijden heen. Mijn keeperstrainer voetbalde nog op derde klas-
niveau. Hij moest op een middag tegen de koploper. Samen met
de fysiotherapeut ben ik meegegaan. Het was prachtig mooi
weer. Warm zonnetje. We gaan met 3-0 of 3-1 winnen, voorspel-
de hij. En ze wonnen met 3-1.' De leiding roerde nog even een
verlenging van de relatie aan, maar hij had lang genoeg de stil-
te van een hotelkamer doorstaan. 'Ik ben naar AZ gegaan.'

Bij Sparta loopt zijn contract nog door tot medio 2018.
Wat wil hij zelf nog in de toekomst?
'Ik word dit jaar vijftig (pas op 26 oktober). Het gaat hard. Ik
ambieer in de toekomst een rol die heel erg lijkt op die ik nu
heb. Een combinatie van trainer en technisch directeur.
Engelsen zouden zeggen: je bent manager. Ik zou ook graag in
Engeland of in Duitsland willen werken. Dat vind ik heel mooie
voetballanden, waarbij de beleving van het voetbal intenser is
dan in Nederland. Als de kinderen wat ouder zijn (de jongste is
nu twaalf) zou ik ook wel in heel andere landen, in heel andere
culturen willen werken. Bijvoorbeeld Canada of Amerika. Ik wil
graag veel van de wereld zien. Ik ben geïnteresseerd in mensen
en in de aarde.' Hij verslindt reis- en natuurprogramma's en is
idolaat van Floortje Dessing en haar zwerftocht naar uithoeken
van de wereld. 'We hebben een aantal jaren in het buitenland
gewoond (België, Oostenrijk en Turkije). Dat was soms moeilijk
maar altijd een totale verrijking. In die dingen ben ik 100 %
meer geïnteresseerd dan in geld.'

AZ
Op 19 mei 2014 maakte AZ bekend dat Alex Pastoor als assistent
Marco van Basten zou ondersteunen. De verbintenis was voor
twee jaar opgemaakt. 'Met heel veel plezier ben ik daar naar toe
gegaan. AZ is mijn club van huis uit. Dichtbij mijn huis. Ik kom
uit die streek.' Het was een spannend weerzien, want in 2001
trainde hij, net gestopt als speler, de B1 in Alkmaar, als opstap
naar een nieuwe loopbaan.
Maar de ellende brak al snel los. Van Basten bleek op geen enke-
le manier te voldoen. Hij bleek ook niet bestand tegen de stress
van het beroep als hoofdtrainer. Hij zat bij herhaling ziek thuis
en moest continu de dagelijkse routine bij AZ delegeren. Achter
de schermen poogden de partijen een oplossing te vinden in

het labyrint van de vele complicaties. Van Basten trad terug als
hoofdtrainer en wilde in de luwte doorgaan als assistent. Alex
Pastoor was bereid van functie te wisselen, maar dan wel voor
de duur van zijn contract. De directie van AZ wimpelde dat af
en wilde slechts instemmen met een periode van negen maan-
den. Vanaf dat moment ging het dramatisch mis.
'Ik kijk vooral met veel verdriet terug op AZ. Het was een treuri-
ge situatie. Maar ook met heel veel woede. Daar hebben zoveel
onfrisse dingen plaatsgevonden. Voetbalinhoudelijk maar ook
bestuurlijk en de manier waarop ze me naar buiten hebben
gewerkt. Met die mensen wil ik in de rest van mijn leven nooit
meer iets te maken hebben, op geen enkel vlak.'
Om zich toch te ontdoen van Alex Pastoor beschuldigde AZ hem
van lekken naar de media, voor wat betreft het nieuws over Van
Basten. Eén van de vele leugens. De leiding, met toen nog
Earnest Stewart als technisch directeur, schoffeerde openlijk zijn
integriteit, waarna de VVCS zich met het conflict bemoeide. 
Hij had al jaren Arnold Oosterveer (Soccer Vision) als trouwe
zaakwaarnemer. Samen met Louis Everard, directeur van de vak-
bond, en jurist Wil van Megen werd op een voor hem meest gun-
stige regeling aangestuurd. 'Ik was bereid door roeien en ruiten
te gaan. Dat was mijn vrouw niet. Als ik alleen was geweest, had
ik er gewoon een paar jaar van mijn leven voor opgeofferd.
Omdat ze dat verdienden. Dat meende ik echt uit de grond van
mijn hart. Louis, Wil en Arnold moesten vooral die emoties
beteugelen.' In de eerste week van november 2014 ging AZ uit-
eindelijk akkoord met de afkoop van het tweejarig contract, dat
door de club eenzijdig was opgezegd. De Alkmaarders dienden
tot medio 2016 Alex Pastoor tot de laatste cent door te betalen.
Maar voor alles werd zijn naam gezuiverd van alle onware aan-
tijgingen. 'Dit was één van de meest bizarre en vreemde zaken,
die ik ooit heb meegemaakt', zo herinnert ook Louis Everard
zich deze geruchtmakende affaire nog maar al te goed.
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Nadat onlangs de beoordelingscommissie van de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de accreditatie voor
de Hbo-opleiding Topsportmanagement & Ondernemerschap
wederom heeft toegekend, stond niets een verdere samenwer-
king met onze onderwijspartner HBO Drechtsteden in de
weg. Hoewel de samenwerking met HBO Drechtsteden altijd
naar wens is verlopen, was het opnieuw toekennen van deze
accreditatie een belangrijk criterium om de samenwerking te
verlengen. Immers, de VVCS vindt het noodzakelijk dat de
opleidingen die zij aanbiedt niet alleen van hoog niveau zijn,
maar ook als dusdanig erkend zijn.

De beoordelingscommissie van de NVAO beoordeelt onder-
wijsinstellingen bij hun interne- en externe kwaliteitszorg.
De onderdelen zoals de beoogde eindkwalificaties, het les-
programma, de docenten, voorzieningen (virtuele klas en
universitaire database), toetsing en gerealiseerde eindkwalifi-
caties zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Op alle onderdelen
scoorde onze opleiding een voldoende. Uiteraard zijn wij
trots op deze beoordeling. Tevens is dit voor ons de bevesti-
ging dat wij samen met HBO Drechtsteden een uitstekende
opleiding hebben neergezet.

Reden te meer om de unieke samenwerking met HBO
Drechtsteden te verlengen. Hiermee kunnen ook de komende

jaren (oud-)profvoetballers weer een Hbo-studie volgen die
aansluit bij hun carrière en voldoet aan de gestelde voor-
waarden. De bacheloropleiding Topsportmanagement en
Ondernemerschap voorziet door zijn unieke concept in een
stijgende behoefte van profvoetballers om naast hun voetbal-
carrière een opleiding te volgen. 

Ten overstaan van familie, vrienden, clubvertegenwoordi-
gers en VVCS-medewerkers werden Lloyd, Kees en Ard vooraf
toegesproken door de docenten Rob Pranger en Sjoerd
Wiersma. 

Voor de afstudeerborrel nam Ard van Peppen het woord. Hij
bedankte zijn docent, tevens afstudeerbegeleider, Rob
Pranger, voor zijn geduld, gedrevenheid en expertise. Mooie
woorden die door Kees en Lloyd beaamd werden. Al met al
dus wederom een geslaagde diploma-uitreiking van de VVCS
Academy. 

Wij willen Lloyd, Kees en Ard nogmaals feliciteren. 

Wederom geslaagde diploma-uitreiking VVCS Academy 

Medio februari ontvingen Lloyd Borgers, Kees van Buuren en Ard van Peppen hun HBO-Bachelor.
Dit gebeurde tijdens de diploma-uitreiking in het kantoor van de VVCS te Hoofddorp. Hiermee
sloten zij hun Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap succesvol af.

Louis Everard, directeur van de VVCS en 
Sjoerd Wiersma, vertegenwoordiger van HBO
Drechtsteden, hebben met een ferme hand-
druk en een ondertekende overeenkomst de
succesvolle samenwerking tussen beide par-
tijen opnieuw bevestigd.

Unieke samenwerking VVCS en HBO Drechtsteden opnieuw bevestigd 
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Het afstuderen bestond uit het presenteren en verdedigen
van hun scriptie aan een commissie. Deze commissie
bestond uit de examencommissie van de opleiding en specia-
listen uit het werkveld van de betreffende onderwerpen.
Tijdens het verdedigen van de scripties moesten zowel Kees
als Ard de kritische vragen dusdanig pareren dat de commis-
sieleden overtuigd raakten van hun kennis. Tevens wilden
enkele commissieleden graag horen hoe zij de, tijdens de stu-
die opgedane, kennis toegepast hebben bij het maken van
hun scripties. De commissie bleek tevreden met de antwoor-
den van beiden. Hiermee kwamen zij goed door deze laatste,
zware test. Met als resultaat hun welverdiende HBO Bachelor.

De blijdschap met dit resultaat was, bij zowel Kees als Ard
uiteraard groot. Ook gaven zij aan enigszins opgelucht te
zijn. Hoewel zij studeren naast het voetbal als een welkome
afwisseling hebben gezien, wogen de laatste loodjes het
zwaarst. Kees zegt hierover: “Eindelijk, mijn Bachelor is bin-

nen! Door omstandigheden met enige vertraging, maar het
harde werken is beloond. Ik ben al een tijdje bezig met een
plan voor na mijn voetbalcarrière, maar daar kwam ik steeds
niet aan toe omdat mijn scriptie ook nog af moest. Nu ik de
studie daadwerkelijk heb afgerond, kan ik meer energie in
mijn plan stoppen. Dat is erg prettig.” Ard beschrijft het als
volgt: “Op het laatst gunde ik mezelf niet eens de tijd om bij-
voorbeeld een leuk boek te lezen ter ontspanning. Puur en
alleen omdat er ook nog gewerkt moest worden aan mijn
scriptie. Nu ik alles heb afgesloten zal er weer meer tijd zijn
voor andere zaken. Gelukkig maar, want ik heb genoeg
ideeën en hobby's.”

De VVCS herkent dit beeld ook van eerdere Bachelors.
Blijdschap, maar ook opluchting zo kort na het afstuderen.
De ervaring leert ons dat deze opluchting bij hen al snel
plaats zal maken voor trots. Wat de VVCS betreft mogen Kees
en Ard dat ook zeker al zijn. Een prestatie van formaat!

Lloyd begon met de Hbo-studie Topsportmanagement &
Ondernemerschap in september 2011. Destijds was hij nog
actief als profvoetballer bij MVV Maastricht. Inmiddels speelt
Lloyd bij SV Meerssen. De combinatie (prof)voetbal en stude-
ren is hem altijd goed bevallen. Daarom gaat hij na zijn
behaalde Bachelor ook door met studeren. Hij gaat nu begin-
nen met de masterstudie Arbeids- en Ondernemingsrecht
aan de Universiteit van Maastricht.

De afronding van zijn Hbo-studie bestond uit het presenteren
en verdedigen van zijn eindscriptie aan de examencommissie
en aan specialisten uit het werkveld. Als onderwerp had
Lloyd gekozen om onderzoek te doen naar de behoeften van
de supporters in het Nederlands betaald voetbal. Hij heeft dit
mede gedaan op basis van de theorieën van Maslov en
Schmitt. En het experience-model van Pine & Gilmore.
Hiermee onderscheidde het onderzoek van Lloyd zich van
reeds bestaande onderzoeken. Om nog meer diepgang aan

zijn onderzoek te geven, had Lloyd er tevens voor gekozen
om alle profclubs te interviewen. De insteek hierbij was om
de conclusies van zijn behoeftenonderzoek te staven bij de
clubvertegenwoordigers. 

De beoordelaars waren enthousiast over de eindscriptie van
Lloyd. Tevens waren zij tevreden over zijn presentatie hier-
van. Hoewel supportersonderzoeken beslist niet nieuw zijn,
vonden zij de door Lloyd gekozen strategie een “eye-opener”.
Het zou hen dan ook niet verbazen dat clubs bepaalde onder-
delen van dit onderzoek in de toekomst gaan toepassen. Zij
beoordeelden zijn eindscriptie dan ook met een zeven.
Hiermee is Lloyd derhalve geslaagd voor zijn Hbo-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap.

De VVCS wenst Lloyd veel succes bij zijn masterstudie en 
vervolg van zijn carrière.

Kees van Buuren en Ard van Peppen behalen hun HBO-Bachelor 

Lloyd Borgers geslaagd voor zijn Hbo-studie Topsportmanagement 
& Ondernemerschap 

Decembermaand feestmaand wordt wel eens gezegd. Dit geldt zeker voor Kees van Buuren en Ard
van Peppen. Zij hebben in de laatste maand van 2015 hun HBO-studie Topsportmanagement &
Ondernemerschap officieel afgerond. Hoewel hun gehele studie iets langer duurde dan beiden
vooraf hadden ingeschat, was de vreugde er niet minder om. 

Begin januari 2016 heeft Lloyd Borgers zijn Hbo-studie succesvol afgerond. Hiermee heeft hij zijn
felbegeerde Bachelor-diploma op zak.
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Samenwonen en samenlevingscontract
Samenwonen door ongehuwde partners heeft eigen-
lijk geen juridische gevolgen. De partners houden
hun eigen inkomen en vermogen. Bij uit elkaar gaan
is er geen alimentatieverplichting, wel naar de kinde-
ren als die er zijn. Je kunt wel juridische gevolgen ver-
binden aan samenwonen door het maken van een
samenlevingscontract. Ik noem als voorbeeld het ver-
blijvensbeding dat je in een samenlevingscontract
kunt opnemen. Bezittingen waarvan je samen eige-
naar bent kunnen door zo'n beding vererven naar de
langstlevende partner. Als je wilt dat privé bezittin-
gen vererven moet je een testament maken.
Een samenlevingscontract heeft ook fiscale gevolgen.
Voor de inkomstenbelasting ben je automatisch fisca-
le partners van elkaar. In sommige gevallen is er dan
minder inkomstenbelasting verschuldigd omdat je
mag kiezen bij welke partner je inkomsten, aftrekpos-
ten en bezittingen aangeeft. Als je langer dan 6 maan-
den samenwoont en een samenlevingscontract hebt
gesloten ben je ook voor de erfbelasting fiscaal part-
ner en heeft de partner recht op de hoge partnervrij-
stelling. Vergeet dan niet om (ook) een testament te
maken waarin je elkaar aanwijst als erfgenaam.

Trouwen in gemeenschap van goederen; 
pas op voor golddiggers 
Het uitgangspunt in de wet is dat twee mensen die
trouwen dat doen 'in gemeenschap van goederen'. Dat
betekent dat alle bezittingen en schulden samenvloei-
en en zich tot één geheel vermengen. Als één van
beide partners  ¤ 1.000.000 bezit en de andere part-
ner niets , dan bezit iedere partner op de dag van
trouwen ¤ 500.000. De bezittingen en schulden van
voor het huwelijk en ook die van tijdens het huwelijk
vallen in de gemeenschap. Het is belangrijk om voor-
dat je trouwt over deze gevolgen goed na te denken
en met je partner te bespreken wat logisch is in jullie
situatie. Ditzelfde geldt voor mensen die een geregis-
treerd partnerschap aangaan. Een geregistreerd part-
nerschap is dus niet hetzelfde als een samenlevings-
contract, maar eigenlijk hetzelfde als trouwen.

Trouwen op huwelijksvoorwaarden
Als je niet wilt dat de vermogens vermengen in de
gemeenschap van goederen, maak dan huwelijksvoor-
waarden bij de notaris. Of maak partnerschapsvoor-
waarden als je een geregistreerd partnerschap aan-
gaat. Daarbij kan je afwijken van het wettelijk stelsel.

Je kunt de vermogens bijvoorbeeld gescheiden hou-
den. Maar je kunt daarnaast bijvoorbeeld het woon-
huis wel gemeenschappelijk maken. Ook kun je een
regeling opnemen dat bij echtscheiding of bij overlij-
den de waarde van bepaalde vermogensbestanddelen
wordt gedeeld. In huwelijksvoorwaarden kun je de
afspraken die je met elkaar wilt maken echt op maat
snijden. Je kunt tijdens het huwelijk de huwelijks-
voorwaarden ook aanpassen als dat nodig is, omdat
de situatie is veranderd. Het is belangrijk dat de part-
ners zich goed laten voorlichten en dat er een even-
wichtig contract wordt opgesteld waarbij rekening is
gehouden met de verschillende belangen.
Huwelijksvoorwaarden (en partnerschapsvoorwaar-
den bij geregistreerde partners) moeten vóór de huwe-
lijkssluiting zijn getekend!

Erfrecht  
Of je nu samenwoont, met of zonder samenlevings-
contract, of getrouwd bent , het is goed je te beden-
ken hoe jij wilt dat je vermogen vererft. Aan je part-
ner? Aan je kinderen als je die hebt? Wil je dat de
langstlevende partner alles op mag maken, ook de erf-
delen van de kinderen, of juist niet. In de wet staan
basisregels voor de vererving. Ben je niet getrouwd en
heb je geen kinderen, dan erven je ouders, broers en
zusters. Als je getrouwd bent en kinderen hebt dan
erven je partners en kinderen en wordt je partner als
langstlevende beschermd omdat de kinderen hun erf-
delen (in beginsel) pas krijgen bij het overlijden van
de langstlevende partner. Samenwoners met een
samenlevingscontract kunnen in dat contract alleen
een erfrechtelijke regeling maken voor gezamenlijke
bezittingen, als privé bezittingen naar de partner toe
moeten, is een testament nodig. 

Slot
Het lijkt een ver van mijn bed show, toch is het goed
om een keer na te denken over je eigen situatie. Het is
zonde als het niet gaat zoals je wilt. Ook is het jam-
mer als er belasting moet worden betaald die je
gemakkelijk had kunnen besparen.

Mail of bel gerust als je vragen hebt
Erna Kortlang, verbonden aan TeekensKarstens 
advocaten notarissen
notaris, gespecialiseerd in familie- en erfrecht
kortlang@tk.nl
06 53 26 57 94

ERNA KORTLANG 

Het gebeurt vaak vanzelf, op een gegeven moment trek je bij elkaar in. En dan
woon je samen. Sommige mensen willen dan direct 'wat regelen' voor 'als het
misgaat'. Anderen hebben daar geen behoefte aan en gaan pas dingen op papier
zetten als er kinderen komen of als ze een huis gaan kopen. Maar ook al gaat het
ongemerkt en regel je helemaal niets, of heb je geen zin om je erin te verdiepen,
het is wel handig om een paar hoofdlijnen te kennen.  
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M
et een rake kopbal stond Jari Oosterwijk
in de zevende speelronde van de
Eredivisie aan de basis van de eerste
overwinning van FC Twente dit seizoen.
Roda JC werd met 2-1 verslagen en de

21-jarige spits bekroonde zijn eerste basisplaats met
een doelpunt. “Dit smaakt naar meer”, was zijn reactie
na afloop. Toch moet de aanvaller uit Lettele even
geduld hebben. Hartritmestoornissen hebben ervoor
gezorgd dat de echte doorbraak van de lange spits nog
op zich laat wachten. 

“Ik focus me op het nieuwe seizoen”, zegt hij nu. De
eerste klachten dateren alweer van ruim tien maanden
terug. Tijdens de voorbereiding op dit seizoen schrok
Oosterwijk om zes uur in de ochtend wakker. Het hart
klopte onregelmatig en wanneer hij ging wandelen,
leek het op hol te slaan. Ook de dokter van FC Twente
merkte op dat het hart niet regelmatig klopte, maar dat
hoefde voor Oosterwijk geen belemmering te zijn voor
het beoefenen van zijn sport. “Het idee was om de ope-
ratie na het seizoen te doen. Maar toen ik in december
tijdens het trainingskamp in Spanje voor de vijfde keer
in een halfjaar hartkloppingen kreeg, was ik er klaar
mee.”
Oosterwijk had er het meeste last van op de momenten
dat hij zijn rust moest pakken. Dan lag hij op de bank,
maar had hij toch 160 hartslagen per minuut. “Mijn
lichaam kon zich nauwelijks herstellen. Daarnaast
moest ik elke keer naar het ziekenhuis als het weer
gebeurde omdat het bij mij niet vanzelf wegging.” Om
voorgoed van de vervelende kwaal af te zijn, besloot de
spits zich begin maart te laten opereren. 

'Elk doelpunt is als het ware

een overwinning' 
Hij knokte zich binnen de kortste keren in de basis bij FC Twente,

maar verdween ook weer snel van het toneel. Een niet alledaagse

blessure houdt Jari Oosterwijk sinds enkele maanden aan de kant.

“Ik was er klaar mee.” 

DOOR 
GUUS PETERS 
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De operatie zelf stelde niet veel voor, maar doordat hij tot juni
bloedverdunners moet gebruiken, zijn fysieke duels uit den
boze en mag hij geen wedstrijden spelen. 

Je staat wel elke dag op het trainingsveld? 
“Jazeker. Ik train harder dan ik ooit heb gedaan. Het eerste
gedeelte train ik vaak met de groep mee. Pass- en trapoefenin-
gen en afwerkvormen zijn voor mij geen probleem. Zodra de
groep partijen gaat spelen waarbij harde duels worden uitge-
vochten, stap ik uit. Dan ga ik individueel verder met de fysio-
therapeut of assistent-trainer. Het voordeel is dat ik heel speci-
fiek kan trainen op punten die ik wil verbeteren. Daarnaast kan
ik heel veel krachttraining doen. Ik hoef namelijk niet uitgerust
te zijn voor de wedstrijden. Ik merk dat ik sterker word en dat
het afwerken beter gaat. Ik kan heel veel positieve dingen halen
uit deze revalidatietijd. Het vervelende is dat ik het nog niet in
de praktijk kan brengen. 

Waar kwam de hartkwaal vandaan?
“Geen flauw idee. Ik heb er nooit eerder last van gehad. Het is
verder niet heel gevaarlijk of ongezond, maar ik begon me
eraan te ergeren. Ook kon ik op deze manier niet optimaal pres-
teren. Het zat in de weg, ik had het gevoel dat ik op negentig
procent van mijn kunnen speelde. Ik ben blij dat de operatie
achter de rug is. Als het goed is heb ik er nu geen last meer
van.” 

De blessure kwam op een vervelend moment. Je was sinds
een paar maanden de eerste spits van FC Twente.
“Dat klopt. Al ben ik vrij nuchter in dat soort dingen. Ik ben
niet iemand die zijn route uitstippelt. Het komt toch nooit uit
zoals jij het in je hoofd hebt zitten. Ik laat het liever op mij
afkomen. In de voorbereiding op dit seizoen was er nog erg veel
onduidelijk. Spits Luc Castaignos was vertrokken, maar het had
ook zo kunnen zijn dat ze in zijn plaats twee nieuwe aanvallers
hadden gekocht. Ik denk niet te veel na over dat soort zaken, ik
moet het toch zelf doen.”

“Maar het klopt dat ik door mijn blessure even geduld moet
hebben. Ik heb nog niet het gevoel dat ik ben doorgebroken bij
FC Twente. Iedere spits heeft een moment waarop hij begint te
scoren. Kijk maar naar AZ-spits Vincent Janssen. Voor de winter-
stop had hij moeite met het maken van doelpunten, maar vanaf
januari is hij helemaal los en scoort hij aan de lopende band.
Dat moment moet voor mij nog komen. Maar ik ben ervan over-
tuigd dat het komt. Ik wil er niet te veel over praten. Ik ben van
mening dat een voetballer het op het veld moet laten zien. Ik
heb tot nu toe drie doelpunten in de Eredivisie gemaakt. Als jij
aan mij vraagt of ik al goed genoeg ben voor de Eredivisie, zeg
ik nee. Een spits van FC Twente moet meer dan drie doelpunten
kunnen maken, is dan mijn antwoord. Een spits wordt uiteinde-
lijk afgerekend op doelpunten, en terecht.”

Je hebt vorig seizoen al een jaar mogen wennen aan het
betaald voetbal. Met Jong FC Twente speelde je in de
Jupiler League. Hoe kijk je daarop terug? 
“Met mijn vijftien doelpunten kan ik niet ontevreden zijn. Maar
bovenal was de Jupiler League een enorme leerschool voor me.
Ik heb er de mentaliteit van een profvoetballer gekregen. Je
speelt tegen gasten die voor hun brood voetballen. Dat is toch

anders dan wanneer je in de beloftencompetitie of de jeugd
speelt. Daar draait het vooral om de ontwikkeling van het indi-
vidu. In de Jupiler League wordt harder gespeeld en tegenstan-
ders proberen je op allerlei manieren uit je spel te halen. In het
begin moest ik daar heel erg aan wennen. Ik had heel de jeugd
op mijn techniek kunnen teren, maar nu werden er andere din-
gen gevraagd. Ik heb geleerd mijn lichaam beter te gebruiken
en de beuk erin te gooien als dat nodig is.”

Hoe groot is het verschil tussen de Jupiler League en
Eredivisie? 
“Het tempo in de Eredivisie ligt vele malen hoger. De bal gaat
veel sneller rond. Als je een bal in de Jupiler League verliest heb
je vaak nog de tijd om het te herstellen. In de Eredivisie wordt
dit eerder afgestraft. Ik heb het zelf meegemaakt tijdens mijn
debuut tegen Vitesse. Een paar minuten voor tijd viel ik in. Ik
moest de bal voorin vasthouden, maar bij mijn eerste balcon-
tact verloor ik de bal veel te makkelijk. Marco Vejinovic zette de
spits met een pass vrij voor onze keeper. Gelukkig hield hij de
bal tegen, dat was me een binnenkomer geweest anders. Ik
schrok me kapot. Welkom in de Eredivisie Jari, dacht ik.”

Net als jij speelden de aanvallers Vincent Janssen (AZ) en
Vincent Vermeij (De Graafschap) vorig seizoen ook in de
Jupiler League. Kijk je met speciale belangstelling naar hen?
“Ik volg ze. Natuurlijk is het interessant om te zien hoe zij zich
staande houden in de Eredivisie. Het is leuk om te zien dat ze
het goed doen. Dat wil overigens niet zeggen dat ik elke jonge
voetballer zou aanraden eerst in de Jupiler League ervaring op
te doen. Iedereen moet zijn eigen weg uitstippelen.”

Inmiddels heb je er zelf veertien wedstrijden opzitten in de
Eredivisie. Kun je daar tevreden over zijn?
“Ik denk dat ik het redelijk heb gedaan, maar zit nog niet op
het niveau dat ik van mezelf eis. Wil ik een volwaardige
Eredivisiespits worden, dan moet ik me verbeteren. Ik doe er
alles aan en heb het gevoel dat ik stappen maak. Zo kijk ik bij-
voorbeeld graag naar beelden van Luuk de Jong. Ik vind hem
een heel slimme spits. Hij heeft geweldige loopacties, ik kan
daar heel veel van leren. Het is geen toeval dat hij altijd op de
goede plek staat. Hij weet altijd op het juiste moment voor zijn
verdediger te komen. Daar kan ik echt van genieten.” 

Ook buiten het trainingsveld en krachthonk doet Oosterwijk er
alles aan om optimaal te presteren. Een eigen woning hoort
daar in zijn ogen bij, al zegt hij bij zijn ouders nooit iets te kort
te zijn gekomen. “Het klinkt misschien heel egoïstisch, maar als
ik thuis ben draait het om mij. Ik moet kunnen eten op bepaal-
de momenten en voldoende slapen. Bij je ouders thuis heb je
toch rekening te houden met andere gezinsleden.”    

Dus kreeg Oosterwijk net voor zijn operatie de sleutels van zijn
eigen huis. Sinds enkele weken woont hij nu voor het eerst op
zichzelf. “Ik had een plek nodig waar ik mijn ding kon doen. Ik
ben continu bezig om optimaal te presteren. Ik wil hoe dan ook
slagen in het betaald voetbal, dan kun je op een gegeven
moment niet meer om bepaalde zaken heen. Ik had er ook voor
kunnen kiezen om van alles een beetje te doen. Maar dan moet
je er ook mee kunnen leven als je het niet redt als profvoetbal-
ler. Ik denk niet dat ik dat kan.”
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Daarbij reken jij jezelf af op het aantal doelpunten dat
je als spits maakt? 
“Je wilt zo goed mogelijk voetballen, maar het liefst zou ik
alleen maar doelpunten maken. Daar wordt een spits uit-
eindelijk toch op afgerekend. Het gevoel na een goal is
heel moeilijk te beschrijven. Ik kijk regelmatig doelpunten
van mezelf terug om dat gevoel weer op te roepen. Jullie
zien op televisie een doelpunt, maar voor mij zit er een
heel verhaal achter. Pas als ik mijn goal zie, borrelt bij mij
weer het gevoel op dat ik toen ook had. Het geeft me een
enorme boost. Elk doelpunt is als het ware een overwinning.” 

Jij haalt je motivatie uit het terugkijken van je eigen 
doelpunten? 
“Niet alleen uit het terugkijken van mijn eigen doelpunten.
Ik bekijk ook gewonnen wedstrijden van ons. Dat geeft me
vertrouwen. Daarnaast zoek ik naar motivatiefilmpjes op
YouTube om mezelf op te peppen. Dan heb ik het niet over
de motivatiespeeches van Sylvester Stallone, maar over
professionals die weten waar ze het over hebben. Het is
allemaal onderdeel van het uitoefenen van mijn vak.” 

Een zaakwaarnemer is ook zeker een onderdeel van dat vak.
Oosterwijk ging al snel in zee met Louis Laros toen hij op
het punt stond om als speler van FC Twente A1 zijn eerste
contract te tekenen. Op aanraden van vader Harry, die in
het verleden voor Go Ahead Eagles en Heracles Almelo uit-
kwam en ook bij de vakbond zat, koos hij voor de VVCS.
“Louis is professioneel en voegt iets toe. Hij houdt zich
bezig met alle zaken buiten het veld. Het is prettig dat ik
daar niet naar hoef om te kijken en mij kan concentreren
op het voetbalgedeelte. Het onderlinge vertrouwen is
groot. Ik heb bijvoorbeeld ook geen contract ondertekend
met de VVCS. Louis redeneert als volgt: als er vertrouwen
is, hoef je geen contract te ondertekenen. Zo stond ik er
ook in.”

Terwijl de voetbalwereld toch een opportunistische
wereld is…
“Dat klopt. Aan de ene kant is dat zwaar. Soms kun je er
alles voor doen, maar niks voor terugkrijgen. Dan word je
snel afgeschreven. Anderzijds kan het ook binnen no time
weer lopen. Er zijn perioden dat het even wat minder gaat
en je niet makkelijk scoort. Als je uit het niets dan drie
doelpunten maakt is alles vergeten en vergeven en word je
in de media opgehemeld. Maar belangrijker vind ik het
gevoel dat zich op dat moment meester van je maakt. Het
heeft iets onoverwinnelijks. Zoiets van: niemand houdt
mij tegen.”

Hoe ver ben je nog verwijderd van de Eredivisiespits
die je wilt worden? 
“Voor mijn gevoel ben ik dichtbij. Alleen kan dichtbij in de
voetballerij soms nog best ver zijn, haha. Het belangrijkste
is dat ik in mezelf investeer in de periode waarin ik geen
wedstrijden kan spelen. Ik merk dat ik stappen maak op
dit moment. Als het goed is gaat dat er in het nieuwe 
seizoen uitkomen. Ik weet dat ik het kan.” 

‘Ik weet dat ik 
het kan.’
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Niefra Beveiligingen van A tot Z 
oftewel van AANSCHAF TOT ZORG
Wij beschouwen een goede beveiliging als een complex geheel van meerdere en verschillende 
systemen, die zo worden geprojecteerd dat er een veilige omgeving ontstaat.
De beveiliging kan bestaan uit een geprojecteerde combinatie van sloten, hekwerk, alarmsysteem,
toegangscontrole tot camera’s, domotica en drone beveiliging!

Onze diensten:

• IT/Netwerkbeveiliging
• Beveiliging
• Beveiligingsadviezen
• Camerabewakingsysteem
• Domotica
• Drones en beveiliging
• Inbraaksignaleringssystemen
• Intercominstallaties
• IP Camera’s

• Kluizen
• Onderhouds- / meldkamercontracten
• Overvalsystemen
• Rolluiken
• Sluitsystemen
• Toegangscontrole
• Trainingen
• System Integrator

Niefra beveiliging is een volledig en officieel KIWA gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf, we
beschikken over de volgende certificeringen:

BRL BORG Technisch beveiligingsbedrijf  |  ISO 9001  |  Sterkin

Niefra Beveiligingen V.O.F.
Stammerdijk 1b  |  1112 AA Diemen  |  020-6340043  |  administratie@niefra.com  |  www.niefra.nl
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J
eminee, wat erger ik me aan dat toenemende gepro-
testeer bij de scheidsrechter in het betaald voetbal.
Er is geen sport waar de spelers zo lopen te zeiken.
Scheidsrechters laten wat mij betreft veel te veel
protesten toe. 
Alleen  al bij de samenvatting in Studio sport

Eredivisie van zondag 20 maart jl. telde ik een stuk of zes
protesten die nergens op sloegen. Spelers die veel te laat
de sliding inzetten, een elleboog uitdelen, vonden dat ze
niet buitenspel stonden, terwijl ze minimaal een meter
buiten spel stonden. Een speler mocht de scheids dank-
baar zijn dat hij geel trok in plaats van verdiend rood,
maar ging toch nog als een dolle lopen klagen. Het zal
wel door de adrenaline stoot komen, maar het mag niet
en moet niet getolereerd worden. Om verschillende rede-
nen:
• Dat geprotesteer ondermijnt het gezag van de scheids-

rechter;
• Het verziekt de sfeer binnen en buiten het veld. Bij

PSV-Ajax zagen we dankzij de camera's zogenoemde
supporters, idioten die vlak bij het veld zaten, aanste-
kers, muntgeld en wat al niet meer naar spelers van
Ajax gooien. Helaas een bekend beeld. Krankzinnige
reacties.

• Zodra spelers bij de scheidsrechter gaan lopen 
klagen, worden die idiote supporters nog meer opge-
fokt. 

• De tragische dood van de amateur scheidsrechter
Richard Nieuwenhuizen is het gevolg van protesteren
van spelers en supporters. 

• Profvoetballers hebben een voorbeeldfunctie.

Scheidsrechters zijn mensen, net als voetballers en
maken dus ook fouten en nemen net als spelers discuta-
bele beslissingen. Sinds 2007 mogen in het betaald voet-
bal alleen aanvoerders bij de scheidsrechter om ophelde-
ring vragen tegen diens beslissing. Andere spelers die
met hun mond of gebaar toch bij de scheidsrechter pro-
testeren, krijgen een gele kaart. Deze regel is niet voor
niets een onderdeel van de campagne 'Zonder Respect
geen Voetbal'.
Die campagne is opgezet na het tragische overlijden van de
amateur scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen. 

Waarom dragen spelers het woord RESPECT op hun arm?
Uit respect voor de voetbalsport, voor hun tegenstanders,
voor het publiek en... voor de scheidsrechters. Ik doe aan
kickboksen. Geen vechter die tegen een beslissing van de
scheidsrechter durft te protesteren. Laatst zag ik bij een
rugby wedstrijd een scheidsrechter een twee keer zo
grote speler, een boom van een kerel, toespreken: "Mond
dicht, ik ben de scheidsrechter. Dit is geen voetbalwed-
strijd. Nog een keer en je gaat er uit." 

Geen sport waar spelers zoveel zeuren als in onze gelief-
de voetbalsport. We noemen de scheids niet voor niets
scheidsrechter.

Geen medezeggenschap
Spelers hebben dus in het veld geen enkele zeggenschap.
Maar helaas ook niet binnen de club. Het overgrote deel
van de betaald voetbal organisaties heeft geen onderne-
mingsraad. Bizar... Ieder bedrijf met 50 of meer werkne-
mers is wettelijk verplicht om een ondernemingsraad (
OR ) te hebben.
Als Twente, AZ in de tijd van Scheringa, of Vitesse in de
tijd van Karel Aalbers een actieve ondernemingsraad ( OR
) zouden hebben gehad, begeleid door de VVCS, was het
niet zo mis gegaan.  De OR had een enquêteverzoek bij de
Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof
kunnen indienen. De OR van ADO Den Haag had die vage
meneer Wang en de directie kunnen dwingen om zich
bij de OR te verantwoorden. Clubs hebben weliswaar een
spelersraad en er is een landelijke Centrale Spelersraad,
maar een ondernemingsraad heeft veel meer wettelijke
bevoegdheden om het bestuur en het beleid te controle-
ren. Zo zouden de spelers buiten het veld enige medezeg-
genschap krijgen, die ze op het veld niet hebben.
In het rapport van KNVB rapporteur Mr. Knüppe wordt
veelzeggend gesproken van een ' angstcultuur' bij FC
Twente: De directie zei: ' Wil je een ondernemingsraad?
Prima, je hebt er recht op, daar is het gat van deur'. Anno
2016!
Conclusie: in het veld is er geen medezeggenschap, maar
dwing die af binnen de bvo waar je speelt!

Pim de Vos, 21-3-2016

'Angstcultuur of 
medezeggenschap'

PIM DE VOS
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