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VAN SPELER TOT
DIRECTEUR, MEDE NAMENS
DE VVCS ACADEMY
MR LOUIS EVERARD

T

oen wij nu twaalf jaar geleden besloten om
de virtuele deuren van onze eigen VVCS
Academy te openen werd dat met de nodige
scepsis ontvangen. Voetballers die tijdens
hun carrière cursussen volgen of een studie gaan
doen? Dat zou zeker niet werken, want zij hebben te
maken met wisselende schema's en transfers die hen
regulier doen verhuizen. Kansloos zeiden velen.
Inmiddels heeft de VVCS Academy zich bewezen. En
wel op eigen kracht. Jaarlijks studeren ruim honderd
(oud-)spelers. En ja, dat doen zij naast hun dagelijkse
verplichtingen als betaald voetballer. Flexibiliteit, top
begeleiding en de eigen virtuele klas zijn daarbij de
sleutelbegrippen. En uiteraard de bewustwording dat
het goed en nodig is om je te ontwikkelen, om klaar te
zijn voor het einde van een toch heel vaak onzekere
sportieve carrière. Trots zijn wij als VVCS als we kijken hoe onze oud-studenten terecht zijn gekomen in
het betaald voetbal. Zij zijn de nieuwe managers en
directeuren.
Dat is toch ook hoe Johan Cruijff, de grootste der
grootsten, het ooit bedoeld heeft: voetballers die na
hun actieve carrière de clubs gaan leiden.
De aansprekende voorbeelden worden steeds talrijker.
Ik noem er slechts een paar. De eerste HBO student
Joost Broerse, nu commercieel directeur van FC
Utrecht. Frank van Mosselveld, nu directeur van RKC
Waalwijk, waar hij commercieel wordt bijgestaan door
oud student Steef Nieuwendaal en Robert Braber als
teammanager. Mark-Jan Fledderus, de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna Sittard. Kees van Buuren
die “coördinator voetbal” werd bij Vitesse.
Mooi was ook dat de VVCS Academy samen met de
KNVB een post HBO module “effectief vergaderen”
uitrolde. Dit om spelers en speelsters klaar te stomen
voor het actieve lidmaatschap van KNVB Commissies.
Benjamin van den Broek en Richard Stolte, beiden oud

spelers die aan de VVCS Academy hun HBO afrondden, zijn nu lid van de Tuchtcommissie van de KNVB.
Ook oud student Paco van Moorsel doorliep een vergelijkbaar pad. Hij trad toe tot de Deelnemersraad van
het CFK.
Trots zijn wij ook als wij zien dat oud leden van de
Centrale Spelersraad succesvol directie functies bij
BVO's vervullen. Zo gaan oud CSR leden Wouter
Gudde en Mark-Jan Fledderus samen FC Groningen
leiden. Ook Benjamin van den Broek was overigens
jarenlang lid van de CSR. Hij werkt inmiddels bij
FIFPro als “officer member services”.
Bijkomend voordeel is dat oud spelers ook gewend
zijn aan aandacht en publiciteit en niet opeens gek
gaan doen en zich dan ook niet zullen overgeven aan
ijdeltuiterij. Zij zullen zeker niet dagelijks hun haar
gaan föhnen in een Joop Munsterman coupe, respectievelijk de nieuwe Friese variant hiervan.
En ja, de houdbaarheidsdatum van een directeur in het
betaald voetbal lijkt vaak beperkt en de kritiek welke
men te verduren krijgt even heftig als onredelijk. Dat
ondervonden ook ervaren en goed presterende directeuren zoals bijvoorbeeld Joost de Wit, Barry van Gool
en Justin Goetzee recent. Voeg daarbij het afscheid van
ware bestuurlijke mastodonten als Hans Nijland, de
Gil y Gil van het noorden, en de transfers van Jan Smit
en Eric Gudde naar de KNVB en dan is de conclusie
gerechtvaardigd dat het nu echt aan een geheel nieuwe
lichting is. Een lichting jonge, ambitieuze en goed
opgeleide oud-spelers die dagelijks bewijzen dat zij
dat ook aankunnen.
Als VVCS zijn wij alleen maar trots dat wij hieraan
door onze VVCS Academy, onze spelersgroep bezoeken tijdens welke wij blijven wijzen op de tijdelijkheid
van een actieve carrière en de geboden ervaringen in
het bestuur van de Centrale Spelersraad en onze eigen
VVCS, hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren.
En dat zullen wij uiteraard blijven doen, met heel veel
plezier.
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EINDE
CONTRACT
PER 30 JUNI
2019
Wat geldt er wettelijk en wat
werd in de CAO bepaald?
Oftewel, waar moet je op letten?

Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:
■ Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd
aan de speler van een maandsalaris;
■ Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato
betalen. Oftewel, twee weken te laat aanzeggen betekent
twee weken salaris doorbetalen;
■ Ook wanneer de club nalaat om tijdig te laten weten dat
zij het aflopend contract met de speler wenst te verlengen,
zijn de “boetes” als hiervoor geschetst verschuldigd.
Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die aangeeft
zijn dienstverband met de club te willen beëindigen.
Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is
twee maanden. Heb je de club er op gewezen en blijft men
weigerachtig, dan moet je verzoek dus voor 1 september
2019 bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend.
Deze termijn kan niet worden verlengd.

Wat werd er in de CAO bepaald voor een club die het dienstverband
met een speler wil beëindigen?
Bij ieder aflopend verlengd contract blijft de tijdige mededeling noodzakelijk naast de aanzegging
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 2019
laten weten. Oftewel, dat had al moeten gebeuren. Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Deed de club dat niet, dan
betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd
voor het seizoen 2019/2020 en wel onder dezelfde financiële
voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende seizoen 2018/2019.

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 verplichtingen, welke in dit geval
naast elkaar bestaan. Wel kan de club dit in één op uiterlijk
31 maart 2019 gezonden aangetekende brief combineren.

Bij een aflopend eerste contract geldt alleen de aanzegplicht
De aanzegplicht
De aanzegplicht geldt voor alle contracten welke voor
bepaalde tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten.
Omdat wij in het betaald voetbal (gedurende een periode van
twaalf jaar) alleen contracten voor bepaalde tijd kennen,
krijgt een ieder hier mee te maken. De aanzegplicht wil zeggen dat de club verplicht is om de speler minimaal een
maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk te
informeren of zij met hem verder wil, en zo ja, onder welke
voorwaarden. Deze verplichting geldt alleen voor de clubs.
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Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af.
Het maakt dan niet uit of dit eerste contract voor één of
meerdere seizoenen werd gesloten. Dit betekent zoveel dat
niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan
doen. Dit verandert niet. De club is dus niet verplicht 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.
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Confrontaties
Dan de volgende relevante vraag.
Wat is er in de CAO veranderd?
In de nieuw gesloten CAO voor 2017-2021 is de mogelijke
schadeloosstelling bij einde contract vervallen. In plaats van
de schadeloosstelling vergoeden de werkgevers de premie
voor een verzekering ten behoeve van het weduwen- en
wezen pensioen van de contractspelers. De spelers houden
wel hun recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding
De transitievergoeding is van toepassing voor alle werknemers (dus ook voetballers) die tenminste 24 maanden in
dienst zijn geweest bij een werkgever en van wie het contract
op initiatief van de werkgever werd beëindigd zonder dat de
werknemer hiervan een ernstig 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.

Let op.
Er zijn clubs die spelers een vaststellingsovereenkomst voorleggen waarin wordt bepaald dat partijen met wederzijds
goedvinden overeenkwamen om het dienstverband te laten
eindigen. Teken je dat als speler, dan is de consequentie dat
je je recht op een transitievergoeding verspeelt. Immers, je
hebt dan ingestemd met de beëindiging en is er dus geen
einde van het dienstverband op initiatief van de werkgever.
Wat ook geregeld voorkomt is dat de club na eerst de beëindiging van het dienstverband (dat tenminste twee jaar moet
hebben geduurd) te hebben aangezegd toch met de speler in
onderhandeling treedt en hem een voorstel doet voor een
nieuw contract. Wat zijn de consequenties voor de transitievergoeding indien de speler dit aanbod vervolgens weigert?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van
het door de club gedane aanbod. Was dit een gelijkwaardig of
beter contract dan hij had, dan verspeelt de speler met een
afwijzing zijn recht op een transitievergoeding. Was het voorstel qua arbeidsvoorwaarden minder dan zijn laatste contract,
dan heeft de afwijzing van de speler geen gevolgen voor zijn
recht op een transitievergoeding.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking
■ 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 moeten 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 contract 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 het betaalde voetbal actieve speler

met een al eerder verlengd contract krijgt per aangetekende brief voor 31 maart 2019 de mededeling
dat de club niet verder wil met hem. De speler heeft
recht op de transitievergoeding, welke vijf keer een
derde maansalaris bedraagt (1 2/3 maandsalaris).

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 transitievergoeding, en zo ja, hoe hoog dat (totale) bedrag dan
behoort te zijn, neem dan geen risico en bel het kantoor
van de VVCS. Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen
hebt over de aanzegplicht.

mr Louis Everard

Hoe wordt een contract beëindigd door de speler?
We hebben hiervoor al vastgesteld dat voor de speler
geen 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
2019, 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
schriftelijk en liefst per aangetekende brief laten weten
dat je het dienstverband wenst te laten eindigen per 30
juni aanstaande. Let wel op dat zelf beëindigen betekent
dat je normaliter geen WW krijgt indien je bij einde
contract geen werk hebt.

Hoe en wanneer dat te doen?
Een speler moet deze mededeling doen middels een
aangetekende brief, en wel uiterlijk op 15 mei 2019.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt
over een nieuwe club. Door het zelf laten eindigen
van je contract verspeel je je rechten op een eventuele
werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.
Beëindig je zelf je contract, dan heb je dus geen recht
op een 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.

april 2019
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Confrontaties
Enig licht in de tunnel voor Civard Sprockel

Namens spelers wint
VVCS arbitrageprocedure
tegen FC Twente
Inzet van deze procedure was de loonheffing
welke de club spontaan verhaalde op de spelers en
welke verschuldigd was over de door Twente aan
de intermediairs van de spelers betaalde vergoedingen. De club beriep zich daarbij op de inhoud van
de Vaststellingsovereenkomst (VSO) als door haar
getekend met de belastingdienst.
Gelijk de VVCS en haar advocaat mr Wil van Megen
concludeerde de commissie dat de spelers geen
partij waren bij deze VSO, dat het op basis van
dezelfde VSO de club nadrukkelijk vrij staat deze
heffing voor eigen rekening te nemen, dat de club
naliet om vooraf op welke wijze dan ook met de
spelers te overleggen en hiermee in strijd handelde
met goed werkgeverschap. Op basis van het voorgaande mochten de spelers er dan ook gerechtvaardigd op vertrouwen dat de aan de intermediairs
gedane betalingen voor hen geen financiële gevolgen zouden hebben.
FC Twente werd veroordeeld tot terugbetaling van
de ingehouden bedragen, vermeerderd met wettelijke rente en 10% verhoging.

In deze zaak gaat het om de beantwoording van de vraag of het “nieuwe”
CSKA Sofia gezien kan worden als de “sporting successor” van het “oude”
CSKA Sofia. Zo ja, dan zal de “nieuwe” club alsnog het vonnis van de FIFA
Dispute Resolution Committee (DRC) moeten nakomen. Ronduit bizar en
gênant is dat in deze kwestie niet alleen gestreden moet worden tegen de
club, maar ook tegen FIFA. Voor de CAS beweerde
een batterij advocaten van FIFA dat de speler maar
in Bulgarije in beroep had moeten gaan tegen de
handelwijze van de curator in het faillissement en
dat haar eigen Disciplinary Committee in deze zaak
vooral geen oordeel zou kunnen en mogen geven.
Het CAS panel besloot gelukkig anders. De
Disciplinary Committee van FIFA moet alsnog
beslissen of er sprake is van een “sporting successor”. FIFA en CSKA Sofia werden daarbij veroordeeld in de kosten van de procedure, CHF 48.000,--.
Of dit een voorzichtig positief signaal is zal moeten
blijken. Duidelijk is daarbij ook dat de FIFA zich in
het vervolg niet simpelweg kan verschuilen achter
het faillissement van een club.
Wordt wederom vervolgd.

FIFA Disciplinary Committee geeft
Gaziantepspor een allerlaatste kans
Ook namens Bart van Hintum werd een beroep gedaan op deze FIFA commissie. Het oordeel in deze kwestie is wel zeer duidelijk. De club dient binnen 60
dagen het FIFA DRC vonnis na te komen. Doet zij dat niet, dan volgt een
aftrek van zes punten en een transferban van twee windows, waarin geen spelers mogen worden aangetrokken. Betalen zij ook dan niet, dan zal degradatie
volgen.

Let op.
Treed je in onderhandeling met een club over een
nieuw contract en maak je daarbij gebruik van de
diensten van een intermediair, zie er dan wel op toe
dat de gevolgen van de loonheffing besproken en
geregeld worden.
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De lange lijdensweg van Leon de Kogel

'Mijn grootste doel is
dat ik weer zonder
krukken kan lopen'
Teleurgesteld schoof Leon de Kogel zijn primaire doel weer wat verder weg in de
toekomst. 'Zonder krukken lopen. Dat is het belangrijkst. Daarnaast de simpele dingen
doen, die ik altijd heb kunnen doen. Met mijn zoontjes een balletje trappen in de tuin. 'Het
klinkt zo alledaags, maar niet voor hem; slachtoffer van een ernstig auto-ongeluk in juni
vorig jaar op Malta.
Door LEX MULLER

I

n maart consulteerde hij in het UMC orthopedisch chirurg dr. Custers, met de hoop op goed nieuws over het
langdurige herstel van zijn zwaar beschadigde linkerbeen. 'Het bot in mijn bovenbeen zit met twee schroeven vast, maar dat wil niet aan elkaar groeien. Volgens hem
houd ik daardoor de pijn in mijn knie. Hij heeft het vermoeden dat een infectie de groei van het bot remt.' De arts plande
een tweede test in april, om uitsluitsel te krijgen over de
infectie als boosdoener.
Voor de dringend noodzakelijke reparatie van de knie moet
dat bot eerst geheeld zijn. 'Ik heb geen banden meer in mijn
knie, geen kraakbeen, geen meniscus. Littekenweefsel houdt
nu die knie een beetje bij elkaar. Doordat ik geen kraakbeen
meer heb, schuurt het bot op bot. Daardoor is het bot van
mijn onderbeen al aan het wegslijten. We moeten iets gaan
doen. Wat ze precies kunnen doen, weet ik nog steeds niet.
Een nieuwe knie is mogelijk, maar die gaat maar vijftien jaar
mee. Als dat de oplossing is, dan wil ik een nieuwe knie. Dan
zie ik het wel na vijftien jaar. Ik leef nu, op dit moment.'

>
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De ex-spits van FC Utrecht, VVV, Almere City, Go Ahead Eagles en het
Spaanse UE Cornella wil graag in het voetbal actief blijven. Zijn eigen
carrière, met in totaal 182 wedstrijden en 56 doelpunten (waarvan 24 in
het seizoen 2015-2016 in Deventer), heeft hij moeten opgeven maar het
plaatselijke SV Houten bood hem reeds een doorstart als jeugdtrainer aan.
'In het nieuwe seizoen ga ik de jeugd onder veertien trainen bij Houten.
Jongetjes van dertien jaar. Twee keer in de week trainen, wedstrijd op
zaterdag. Dat vind ik top. Ik loop nu al mee.'
Hij behaalde al het diploma voor Trainer Coach 3 en wil zich inschrijven
voor TC 2, met meer bevoegdheden. 'Maar dat begint pas volgend jaar
februari. Als ik het leuk vind, ga ik daar mee verder. Daarnaast wil ik
misschien stage lopen bij een jeugdteam bij een profclub. Ik ben ook
weer in contact gekomen met mijn oude school. Ik heb die destijds niet
afgemaakt. Ik kwam al heel snel in het eerste elftal van FC Utrecht.
We zijn samen een traject aan het bedenken dat in mijn schema past en
waardoor ik mijn mbo alsnog kan afmaken. Dat duurt één of twee jaar.

12
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Het is de bedoeling om in het nieuwe schooljaar te starten. Heb ik in elk
geval mijn diploma behaald.'

Korte vakantie op Malta
Vier dagen duurde de korte vakantie van Leon de Kogel op Malta. Drie
vrienden hadden een huisje aan een baaitje gehuurd, met zwembad. In
de loop van maandag 11 juni was zijn terugvlucht geboekt naar Barcelona,
waar hij sinds januari woonde als prof van UE Cornella. 'Het was mijn
laatste avond. Er was een feestje van zes tot twaalf uur 's nachts in een
strandtent. We wilden daarna nog een bar in de buurt opzoeken.'
De vrienden organiseerden vervoer, waarna Leon de Kogel alleen in de
eerste auto kroop naast de vrouwelijke chauffeur. Ze miste op een rotonde
een afslag en verdwaalde als een spookrijdster op de verkeerde helft van
de weg tussen Tric is-Salini en Naxxar. Een tegenligger ramde de wagen
vol op de plaats van de Nederlandse passagier. De brandweer moest hem,
zwaar gewond, uit het wrak knippen. In kritieke toestand werd hij naar
een ziekenhuis in Valletta overgebracht.

Al op de vierde dag wilde Leon de Kogel het ziekenhuis op Malta inruilen
voor een verdere behandeling in het UMC in Utrecht. 'Maar op de donderdagmorgen kreeg ik te horen dat ik niet weg mocht. Ik had bij het ongeluk heel veel bloed verloren. Daarom was de situatie voor mij aanvankelijk
ook kritiek. Die donderdagochtend was opnieuw een bloedtransfusie
nodig. Dan dien je je de nodige uren rustig te houden.'
Samen met zijn vader en broer Stefan zette hij de overtocht naar
Nederland later op de dag toch door. 's Avonds haalde een ambulance van
het Rode Kruis hem op en vervoerde hem naar het vliegveld, waar een
speciale charter klaar stond. 'Een dokters' vlucht, met twee doctors aan
boord en twee piloten.' Om half twee 's nachts arriveerde hij in het UMC,
voor een tweede ingreep aan het getroffen linkerbeen. 'De stellage zat niet
goed.' Bijna drie weken onderging hij de intensieve zorg van het UMC en
meerdere chirurgische ingrepen.

goed geholpen; anders was me dat nooit gelukt.' Maar met die vrijheid
kon hij ook de revalidatie bij de KNVB ongestoord vervolgen.
Interviews in het blad Voetbal International en bij de tv-zender FOX attendeerden de buitenwereld op de lange lijdensweg van Leon de Kogel. 'Ik
heb eerlijk verteld hoe het was. Ik heb de vlucht terug naar Nederland zelf
moeten betalen. Zo ook de kosten op Malta. Allerlei zaken als verbandmiddelen en noem maar op. Al met al liepen de kosten zo langzamerhand
in de tienduizenden euro's.' De inhoud van zijn spaarpot slonk in een rap
tempo, mede omdat er al zes maanden nog geen cent het saldo aanvulde.
'Ik heb zuinig geleefd, geen gekke dingen gedaan. Zonder mijn spaargeld
kan ik het echt niet bolwerken', bekende hij openhartig.

Een infectie aan de wond noopte andermaal tot een operatie. 'Ik kon niks
met de knie. Er zat ook geen gevoel in. Fysio hielp me om weer een paar
stappen te kunnen lopen met een looprek.' Pas na ruim zeven weken werd
hij op 2 augustus verlost van de hinderlijke stellage, met zes lange pinnen
in het been geklonken. Hij huurde inmiddels al een appartement in Zeist;
voor een maand, gelijkvloers omdat hij nog geen trap kon beklimmen.
Thuiszorg assisteerde hem twee keer per dag bij de meest elementaire
activiteiten.
Vijf dagen in de week revalideerde hij maanden lang in het MRC in Doorn,
het Militaire Revalidatie Centrum. (De kosten werden ten langen leste
vergoed uit de Spaanse basisverzekering.) De termijn liep eind december
af, maar werd verlengd tot uiterlijk 21 januari. De dinsdag daarop was hij
direct welkom bij de KNVB, voor verdere behandeling gedurende drie
dagen in de week op het sportmedisch centrum in Zeist. Tot november
moest hij waar heen ook telkenmale worden gebracht en gehaald, maar
daarna kon en mocht hij zichzelf in een auto met automaat verplaatsen.
Als lid van de VVCS schakelde hij al in een vroeg stadium de vakbond in
voor bijstand op verschillende fronten. De onontbeerlijke inzet vanuit
Hoofddorp concentreerde zich direct op Spanje, waar Leon de Kogel door
zijn club in de daar geldende ziektewet was opgenomen. Via de collega's
van de AFE (Spaanse spelersvakbond) werd zowel het ingewikkelde probleem van de verzekering als de halsstarrige weigering van UE Cornella
om hem door te betalen tot op de bodem uitgezocht en aangepakt. 'De
club betaalde vanaf juni tot december helemaal niets. Ik had de indruk
dat de Spanjaarden niet goed wisten hoe ze hiermee moesten omgaan.'
Het dreigement van de AFE om arbitrage aan te spannen verleidde UE
Cornella , uitkomende in de Segunda Division B, uiteindelijk om de
financiële afspraken alsnog na te komen. 'Het was een heel vervelende
discussie. Ze bleken gewoon onbetrouwbaar', memoreert Louis Everard
namens de VVCS onomwonden. Na een half jaar ontving Leon de Kogel
dan toch al zijn achterstallige salaris. Om meerdere redenen werd meteen
aangestuurd op ontbinding van zijn contract tot medio 2019.

Ontbinding van contract
Op 5 februari ging UE Cornella ook met die belangrijke voorwaarde
akkoord. 'We hebben een goede regeling kunnen treffen. Ik heb nog een
aantal maanden salaris gekregen. Iets minder dan waarop ik recht had,
maar dat maakte niet zoveel uit. Ik wilde er gewoon vanaf. Ik was er klaar
mee.' Zonder contract was hij weer gevestigd en verzekerd in eigen land,
al moest hij daartoe in Voorschoten nog wel de nodige formaliteiten
vervullen. 'Dat was best nog ingewikkeld. De VVCS heeft me daarbij heel

Met name de supporters van FC Utrecht trokken zich het lot van de onfortuinlijke oud-speler bijzonder sterk aan. Als initiatiefneemster startte
Carolien van Meel spontaan een doneeractie, die met succes oversloeg naar
de achterban van Go Ahead Eagles in Deventer. 'Zij is een doneeractie
begonnen. Een crowdfunding eigenlijk. Veel mensen hebben gedoneerd.
Samen met Go Ahead wilde FC Utrecht ook nog een benefietwedstrijd organiseren.' Het duel in het programma van de eerste divisie tussen Jong FC
Utrecht en Go Ahead leende zich op maandagavond 11 februari als geroepen
voor dit goede doel, waardoor inclusief de kaartverkoop het totale bedrag
doortikte tot bijna 24.000 euro. 'Dat was voor mij echt top.'
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De massale steunbetuiging ontroerde Leon de Kogel, die bovendien na de
wedstrijd compleet werd verrast door een telefoontje van Hakim Ziyech.
'Hij had op de televisie naar de wedstrijd gekeken. Hij wilde wat doen. Hij
stond erop om het bedrag aan te vullen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij is
niet alleen de beste speler van de eredivisie maar iemand met een groot
hart. Hij zei me ook dat hij niet in de media hoefde te komen. Maar ik
wilde laten zien hoe mensen soms over je denken. Verder hoeft het niet
steeds over hem te gaan. Want wij tweeën weten hoe het zit tussen ons. Ja,
ik was daardoor uit de kosten. Dat is heel fijn.'
Vooralsnog druppelen de rekeningen nog wel even door. 'Via de VVCS heb
ik een advocaat, die ik nog steeds moet betalen. En dan is er ook nog een
advocaat op Malta voor mij aan het werk. Dat zijn best nog wel wat kosten, die ik nog steeds moet betalen.' Want er resteert nog altijd de kwestie
van de aansprakelijkheid voor het ongeval. 'Zij is verantwoordelijk', doelt
Leon de Kogel op de vrouw, die op de rotonde de verkeerde afslag nam.
Alleen de verzekeringsmaatschappij moet de aansprakelijkheid erkennen.
Het laatste traject noemt de VVCS deze afhandeling van dit door het
Maltezer recht extra gecompliceerd geschil.

Spel van de verzekering
De inwoner van Houten heeft uiteraard geen enkele schuld aan de fatale
botsing. 'Het is haar fout, voor honderd procent. Er zijn foto's op internet.
Er is een uitgebreid politierapport. Op Malta hebben ze zeven maanden
niet gereageerd. Op niks. Dat is heel lang en frustrerend.'

Advocate Nadia Haase, afkomstig uit het netwerk van de VVCS en gespecialiseerd in letselschade, bombardeerde de partijen op Malta constant
met mails en telefoontjes. Zonder resultaat. 'Het is volgens mij gewoon
een soort spel.' De twee advocaten spoorden met heel veel moeite op
Malta de gezochte verzekeringsmaatschappij op, waarna een enorm
gevecht losbrak, zoals Louis Everard van de VVCS het omschrijft. 'Er is een
court-letter gestuurd. Daarop is gereageerd. De laatste tijd reageren ze
wel. Dat heeft ook te maken met bepaalde interviews. Natuurlijk proberen
ze er onderuit te komen', aldus Leon de Kogel die vanzelfsprekend recht
heeft op een pittige schadevergoeding.
Het stadium van stilte op Malta lijkt nu voorbij voor hem en de VVCS. 'Er
is een eerste voorschot toegezegd', onthult Louis Everard. 'Het gaat eindelijk de goede kant op. Maar ze moeten nog altijd de aansprakelijkheid
erkennen. En we krijgen nog een laatste discussie over de hoogte van de
bedragen.' Het staat hoe dan ook vast dat Leon de Kogel als (prof )voetballer definitief zal worden afgekeurd. Zelfs met een nieuwe knie kan hij zich
niet meer uitleven in zijn favoriete hobby en beroep. Indien blijvend ongeschikt mag hij nog een uitkering verwachten uit Spanje, waar hij bij de
club was verzekerd voor een voortijdig einde van zijn actieve carrière.
De tragedie rust alweer ruim tien maanden in het verleden. Hijzelf noch
de VVCS en de advocaten kunnen het lijvige dossier sluiten. Het herstel
van het linkerbeen vordert trager dan gehoopt. 'Ik plan dingen een beetje
verder vooruit. Mijn grootste doel is dat ik weer zonder krukken kan
lopen', herhaalt Leon de Kogel recht uit het hart.
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EDWIN DE KRUIJFF:
spelers op weg helpen naar
het hoogst haalbare
Het hoogst haalbare bereiken, dat wil iedere topsporter, zegt Edwin de Kruijff. Sinds kort is
hij terug bij de VVCS om topvoetballers te helpen dat doel te bereiken. Edwin was 14 jaar
profvoetballer voor FC Utrecht, BV Veendam, De Graafschap en FC Groningen, als aanvallende
middenvelder of als vleugelspeler. Hij kwam uit voor Nederlandse jeugdselecties en speelde
Europees voetbal met FC Utrecht, zoals in 1991 tegen Real Madrid, met sterren als Gheorghe
Hagi, Robert Prosinecki, Emilio Butragueño, Luis Enrique en Fernando Hierro.

I

Edwins talent viel dusdanig op dat in 1987 actualiteitenrubriek Achter het
Nieuws een portret maakte. Presentator Paul Witteman kondigde hem aan
als “groot talent, misschien wel het grootste van Nederland” en Willem
van Hanegem, destijds spelersbegeleider bij FC Utrecht, prees hem.

Die volgende carrière kwam sneller dan gepland. In 2001 had Edwin
twee aanbiedingen op zak: van FC Emmen en de VVCS. Hij wilde blijven spelen, maar tijdens de medische keuring bleek zijn rechterknie
niet meer geschikt voor profvoetbal. Op de terugweg in de auto verwerkte hij zijn verdriet. En hij schakelde snel: met de tranen nog in zijn
ogen belde hij de VVCS om te vertellen dat hij inging op het aanbod.
Het bleek een goede keuze. 'Binnen twee maanden was ik in vaste
dienst.'

Bij Jong Oranje en andere jeugdselecties speelde Edwin met onder anderen Frank en Ronald de Boer, Edwin van der Sar, Richard Witschge,
Bryan Roy en Arthur Numan.

Edwin bleef er tot 2008, waarna hij bij FC Utrecht aan de slag ging als
hoofd scouting (en later manager spelerszaken). Na zeven jaren verliet
hij de club, waarna een korte en minder leuke periode bij NEC volgde.

'Die hebben toch een andere carrière gehad…'

'Daarna twijfelde ik of ik nog voor een club wilde werken. Ik dacht
terug aan mijn mooie tijd bij de VVCS. Dat werk staat het dichtst bij
me. Met alle kennis die ik heb opgedaan kom ik bij de begeleiding van
spelers het best tot mijn recht.'

'

k was een belofte en debuteerde al op mijn zeventiende bij FC
Utrecht, dat was heel bijzonder in die tijd. Maar als ik terugkijk, dan
heb ik die belofte niet voldoende waargemaakt.'

'Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel tevreden met mijn carrière. Ik heb
350 wedstrijden gespeeld en een leuke tijd gehad. Maar ik ben via Utrecht
en Groningen afgezakt naar Veendam, met alle respect.'
Na een veelbelovende start kreeg Edwin te maken met langdurige blessures. 'Ik miste ook wat mentale veerkracht. Ik had soms moeite met de
druk die ik mezelf oplegde én met de verwachtingen van pers en publiek.
Voetballende kwaliteiten had ik voldoende, maar mentale weerbaarheid is
ook een kwaliteit.'
Op 31-jarige leeftijd moest Edwin stoppen wegens knieproblemen.
'Het is aan de ene kant een teleurstelling dat ik niet het maximale eruit
heb kunnen halen. Als sportman streef je toch het hoogst haalbare na.
Maar nogmaals, ik heb een prachtige tijd gehad. Het is het mooiste wat je
kunt doen: dag in, dag uit voetballen en met je lichaam bezig zijn.
Miljoenen mensen willen dat ook doen. Daarvoor ben ik dankbaar en het
bracht me ook tot mijn volgende carrière, bij de VVCS en bij FC Utrecht.'
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De VVCS was juist op zoek naar versterking en zo keerde Edwin afgelopen januari terug. Met zijn ervaring en netwerk staat hij klaar om spelers te helpen. 'Ik weet wat het is om op het veld te staan voor 50,
60.000 mensen. Ik heb Europees voetbal gespeeld. Ik heb ervaren dat
als je niet goed speelt, de pers en het publiek er wat van vinden. Ik weet
wat het is om een zware blessure te hebben en om te proberen terug te
komen op je niveau. Of wat er gebeurt als een trainer het niet in je ziet
zitten. Ik kan jonge spelers helpen omgaan met dit soort teleurstellingen en vreugdemomenten.'
'Wat ik huidige spelers meegeef is dat ze dit werk misschien 15 jaar
mogen doen, maar dat het ook zó voorbij kan zijn. Dat ze moeten streven iedere dag met zichzelf aan de slag te gaan om het maximale uit
hun carrière te halen.'

'Het mooiste van mijn werk vind ik dat je een vertrouwensband opbouwt
met een speler, dat je samen stappen bespreekt en elkaar waardeert. Die
band ontwikkel je door elkaar regelmatig te spreken en twee, drie keer
per jaar te evalueren of er een volgende stap in zit.'
'Onze collega Arnold Oosterveer begeleidt van jongs-af-aan Klaas-Jan
Huntelaar. Dat is een prima voorbeeld van wat we kunnen doen.'
Edwin kent ook voorbeelden van hoe het niet moet. Bij FC Utrecht zag hij
steeds meer dubieuze personen langs de lijn verschijnen op zoek naar
jeugdspelers. 'Ik ondervond aan den lijve hoe brutaal ze zijn. Ze doen
beloften die ze niet waarmaken en kijken alleen naar eigen gewin,
desnoods over de rug van een speler. Ik zat om de tafel met zaakwaarnemers die van alles voor zichzelf probeerden te regelen, vaak zonder dat
spelers het wisten. Zaakwaarnemers die, vijf minuten nadat we akkoord
waren met een speler, belden vanuit de auto, om te zeggen dat hun commissie toch anders moest. Alle directeuren in het betaalde voetbal maken
dit mee.'
“Dit soort rare dingen moet je niet willen en kun je je als vakbond ook
niet permitteren.” Betrouwbaarheid staat voorop, zegt Edwin. “Als een
speler nog niet toe is aan een stap, moet je hem dat zeggen en hem in
bescherming nemen.”
'Sommige spelers worden onrustig als een andere zaakwaarnemer zegt
“onbegrijpelijk dat jij nog steeds hier speelt. Ik had al lang een club voor
je gehad'. Ik heb spelers meegemaakt die in twee jaar tijd drie zaakwaarnemers hadden. Ze beseften niet dat ze niet goed genoeg waren of pres-

teerden, of hun ouders dachten dat hun zoon Johan Cruijff was. Dús was
het de schuld van de zaakwaarnemer dat er geen interesse was.'
Bij de VVCS is het verloop minder groot, weet Edwin. 'Dat zegt genoeg
over ons. Er zijn heel wat spelers waarvan je weet en voelt dat ze qua persoonlijkheid bij ons passen.'
'Wij zijn de spelersvakbond en wij zijn er voor de spelers. We doen geen
beloftes die we niet na kunnen komen. Wij staan voor een goede begeleiding, zijn medeverantwoordelijk voor de CAO, helpen spelers met opleidingen en schuldsanering, en bereiden spelers zowel lichamelijk als
geestelijk voor op het leven na hun voetballoopbaan. We bieden gewoon
een totale carrièrebegeleiding.'

Alleen in het Bernabéu
'Het mooiste moment uit mijn loopbaan … Dat heb ik eigenlijk niet.
Ik heb er vriendschappen aan overgehouden, mooie doelpunten gemaakt,
gedebuteerd als 17-jarige. Maar één hoogtepunt dat er uitspringt?
Misschien de Europese wedstrijden tegen Real. In Utrecht kwamen we
met 1-0 voor door een doelpunt van Wlodi Smolarek. Uiteindelijk verloren
we thuis met 3-1 en uit met 1-0. Ik weet nog dat we de avond voor de
return in het Santiago Bernabéu trainden. Ik had mijn kleding snel aangetrokken en was het veld opgegaan, maar het licht was nog uit. Ik liep
nog een meter of twintig verder het veld op. Toen gingen ineens de lichten aan en stond ik daar helemaal alleen midden op het veld in dat lege,
enorme stadion. Dat was wel bijzonder.'
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'Het is mijn doel om te
Justin Hoogma (20) is terug in de stad waar hij als kind zes jaar woonde: Hamburg. De voormalig
verdediger van Heracles Almelo wordt door zijn club TSG 1899 Hoffenheim voor een half jaar
verhuurd aan Sankt Pauli, de ultra linkse cultclub uit Duitsland én eeuwige stadsrivaal van
Hamburg SV, de club waar vader Nico-Jan jarenlang aanvoerder was.
Door Guus Peters

O

f hij dezer dagen niet moe wordt van de eindeloze vergelijkingen met zijn vader die begin deze eeuw een belangrijke speler
was bij de grote stadsrivaal? Hoogma schudt gedecideerd zijn
hoofd. Het tegenovergestelde is waar. 'Ik merk hier elke dag
wat voor een grote meneer mijn vader in Hamburg was. Hij heeft hier
blijkbaar indruk gemaakt. Er wordt nog steeds met heel veel respect over
hem gepraat. Daar ben ik alleen maar trots op.'
Hoewel de naam Hoogma dus bekend is in Hamburg en hij als kind al
ooit in de stad woonde, is toch veel nieuw voor hem. De stadions van
Hamburg SV en Sankt Pauli, dit seizoen beide uitkomend in de Tweede
Bundesliga, mogen dan op slechts zeven kilometer afstand van elkaar liggen. De werelden van de clubs liggen veel verder uit elkaar.
Waar HSV lange tijd behoorde tot de (sub)top van Duitsland, heeft Sankt
Pauli - dat dit seizoen samen met Hamburg SV strijdt om de bovenste
plaatsen in de Tweede Bundesliga - zich altijd op een andere manier
onderscheiden. De club staat bekend als een links georiënteerde club, die
zich met een doodskop en bruin T-shirt eerder afficheert met krakers dan
met commercie. Het stadion huist in Heiligengeistfeld, de wijk die
bekend staat om haar raamprostitutie, gokkasten en nachtclubs.
Meer dan welke club dan ook vervult Sankt Pauli haar maatschappelijke
taak. Zij geeft muziekles aan minderbedeelden, zorgt voor schoon drinkwater in Afrikaanse landen en biedt daklozen onderdak. 'Ik vind het mooi
dat deze club haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt', zegt
Hoogma. 'Ik ben hier nog niet zo lang, dus heb er nog niet veel van
gemerkt. Maar als ik word gevraagd mijn steentje bij te dragen, zal ik dat
zeker doen. Verder concentreer ik mij op het voetbal.'

Terug naar de zomer van 2017. Hoogma heeft er een ijzersterk debuutseizoen bij Heracles Almelo opzitten. De dan pas 18-jarige verdediger valt op
door zijn voetballende vermogen en de onverschrokkenheid waarmee hij
zijn wedstrijden afwerkt. Niet voor niks wordt hij de jongste speler ooit in
de eredivisie die geen enkele minuut mist in een volledig seizoen.
Dat blijft ook niet onopgemerkt bij andere clubs. Hoffenheim volgt hem
al een half jaar als de interesse aan het einde van het seizoen concreet
wordt. Na een gesprek met de Duitse club en trainer Julian Nagelsmann is
Hoogma er snel uit. 'Ik wist meteen dat ik daarheen wilde. De visie van de
trainer maakte heel veel indruk op mij.' Zo verkast Hoogma na een seizoen in de eredivisie al naar het buitenland. Nederland heeft amper kennis gemaakt met hem.
Het plan is als volgt: Hoogma gaat trainen met de eerste selectie en zijn
wedstrijden in eerste instantie spelen bij het tweede team. Zo kan hij in
alle rust wennen aan het voetbal in Duitsland en zich tegelijkertijd ontwikkelen tot een completere verdediger. 'Ik wist dat ik hier niet meteen bij
het eerste in de basis zou staan. Ik heb deze stap gemaakt om beter te
worden en sta nog steeds volledig achter die keuze.'
De keuze voor Hoffenheim is ook een keuze voor 31-jarige coach
Nagelsmann, die geldt als een van de meest beloftevolle trainers in
Europa. Nagelsmann is vernieuwend en durft anders te denken. Hoogma
looft zijn tactische vermogen. Hoewel hij weinig speelde onder
Nagelsmann - die volgend seizoen trainer wordt van RB Leipzig - is hij
een groot fan van hem. 'Ik heb in anderhalf jaar zoveel van hem geleerd.
Daar heb ik de rest van mijn carrière profijt van.'

Wat maakt hem zo'n goede trainer?
Voetballen. Wedstrijden spelen. Dat is de reden waarom zijn club 1899
Hoffenheim hem voor een half jaar heeft gestald bij Sankt Pauli. Anderhalf
jaar geleden maakte de verdediger uit Enschede de overstap van Heracles
Almelo naar Hoffenheim, maar bij de Duitse subtopper wist hij nog geen
basisplek te veroveren. 'Ik zat er voor de winterstop dicht tegenaan, maar
raakte toen geblesseerd. Daardoor moest ik weer wachten op mijn kans.'
Hij speelde in totaal twee wedstrijden in de Bundesliga en maakte zijn
debuut in de Champions League tegen de voetbalmachine van Manchester
City. Omdat Hoffenheim in de tweede seizoenshelft alleen nog actief is in
de competitie, nam het aantal wedstrijden en dus de kans op speelminuten af. 'Ik ben nu op een leeftijd dat ik wedstrijden moet spelen. Daarom
is Sankt Pauli een goede stap voor mij.'
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'Hij kan als geen ander een tegenstander analyseren en daar een tactisch
plan op bedenken. In Nederland denken we nog heel erg: wij moeten van
onze eigen kracht uitgaan, ongeacht wat de tegenstander doet. Hij draait
het juist om, analyseert de tegenstander, kijkt waar de zwaktes liggen en
past daar de strijdwijze op aan. Nagelsmann gelooft niet dat je alleen
maar moet uitgaan van je eigen kracht, maar durft zich juist aan te passen
aan de tegenstander.'

In Nederland waren ook kritische geluiden te horen toen je na een goed seizoen naar
het buitenland vertrok. Te vroeg, oordeelden sommigen. Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
'Ik ben naar Duitsland gegaan om te leren. Als voetballer, maar ook als
mens. Je komt in een ander land terecht, gaat op jezelf wonen en moet
voor jezelf zorgen. Ik heb hier binnen en buiten het veld in anderhalf jaar

slagen bij Hoffenheim'
grote stappen gemaakt. Telkens als we met Jong Oranje bij
elkaar komen, merk ik dat ik beter ben geworden.
Sterker, slimmer. Het zijn mooie meetmomenten
voor mij.'

Zou je andere talenten adviseren ook op jonge
leeftijd de stapnaar het buitenland te maken?
'Het is heel moeilijk om anderen te adviseren. Het verschilt namelijk per speler. Je
moet er mentaal klaar voor zijn om naar
het buitenland te gaan. Je komt in een
andere wereld terecht. Moet rekening
houden met de taal. Ik beheerste het Duits
gelukkig al goed. Dat maakt het een stuk
makkelijker. Ik kan niet voor anderen
bepalen of zij er mentaal klaar voor zijn.
Daar moet elke speler zelf achter zien te
komen.
'Het heeft met je persoonlijkheid te maken. Als
je zo'n grote stap zet als ik, moet je er rekening mee houden dat je in het begin

minder speeltijd krijgt. Daar moet je mee kunnen omgaan.
Verder moet je jezelf ook afvragen of je het thuisfront
kunt achterlaten. In het begin was dat wennen voor
mij. Ik kom uit een heel hecht gezin. Ik heb in
Duitsland snel nieuwe mensen leren kennen,
maar kan ook prima op mezelf zijn.'
Hoogma speelde in zijn eerste seizoen in
Duitsland achttien wedstrijden in het tweede elftal van Hoffenheim. Dit seizoen hoopte hij zijn kans te krijgen in het eerste team.
Voor zijn gevoel was hij er klaar voor. Hij
speelde twee wedstrijden in de Bundesliga
en maakte zijn debuut in de Champions
League. In de groepswedstrijd tegen de sterren van Manchester City had Nagelsmann een
basisplek voor hem ingeruimd. Hoewel
Hoffenheim nipt verloor (1-2) gaf Hoogma zijn visitekaartje af. Zo onverstoord als hij zijn eerste jaar bij
Heracles doorstond, zo gedecideerd vocht hij duels
uit met David Silva, Sergio Agüero en Ilkay
Gündogan.
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Een hoogtepunt in je carrière?
'Het is heel bijzonder en mooi om in de Champions League te spelen.
Natuurlijk is dat een mijlpaal in je carrière. Niet in de laatste plaats omdat
het tegen Manchester City is. Die club behoort tot de absolute wereldtop.
Des te fijner was het dat ik een goede wedstrijd speelde. Ik wist dat ik er
klaar voor was, maar je moet het natuurlijk wel in de wedstrijden laten
zien. Het was een mooie bevestiging naar mezelf toe.'

Toch raakte je daarna weer uit beeld. Hoe kwam dat?
'Ik raakte geblesseerd. Niet ernstig, maar lag er wel een paar weken uit
waardoor ik weer op mijn kans moest wachten toen ik fit was. Na een jaar
te hebben geïnvesteerd in mezelf, was het voor mij in de winterstop duidelijk dat ik wedstrijden moest gaan spelen om me verder te ontwikkelen.
Natuurlijk ben ik anderhalf jaar geleden naar Duitsland gegaan om in de
Bundesliga te spelen, maar de Tweede Bundesliga is ook een mooie competitie om ervaring op te doen. Ik zie de stap naar Sankt Pauli dan ook niet
als een stap terug.'

voorbeeld de eredivisie. In Nederland spelen ploegen verzorgd voetbal.
Hier wordt enorm veel gas gegeven. Je moet echt aan de bak.'
Zo ook Hoogma. In Nederland stond hij bekend om zijn voetballende vermogen als verdediger. Zelden ramde hij een bal blind naar voren. Liever
koos hij voor een strakke bal over de grond richting een middenvelder of
een crossbal naar een van de buitenspelers. 'Dit half jaar ligt de nadruk op
andere aspecten van het voetbal. De ruimtes zijn kleiner en ik kom in meer
fysieke duels. Het is goed om je ook op andere vlakken te ontwikkelen.'
In de stad waar hij als kind op de tribune zat bij Hamburg SV hoopt hij bij
de eeuwige stadsrivaal Sankt Pauli nu de volgende stappen als voetballer
te zetten. Het feit dat zijn vader jarenlang uitkwam voor de grote broer
stond de overgang van Hoogma naar Sankt Pauli naar eigen zeggen geen
moment in de weg. Sterker nog, vader Nico-Jan (tegenwoordig directeur
topvoetbal bij de KNVB) stond volledig achter de keuze van zijn zoon.

Hoe belangrijk is het advies van je vader voor jou?
Toch zit er een niveauverschil tussen de Eerste en Tweede Bundesliga.
Wat merk jij daarvan?
'Ik heb nu een paar wedstrijden voor Sankt Pauli gespeeld. Het klopt dat
het niveau lager is dan bij Hoffenheim - dat is ook niet gek. Het niveau is
nog steeds hoog, al wordt er op een andere manier gevoetbald dan in bij-
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'Heel belangrijk. We bespreken alles met elkaar en bellen dagelijks.
Meestal gaat het over voetbal, heel soms ook niet. Ik heb heel veel respect
voor zijn carrière, al neem ik niet alles klakkeloos van hem aan. Ik ben,
evenals hij, iemand met een heel sterke eigen mening. Dat weet hij ook.
Maar vaak zitten we op een lijn. We denken over veel dingen hetzelfde.'

teurclub in dezelfde competitie zat als Twente. 'Wij werden kampioen met
Quick. Het jaar erop ging ik definitief naar Twente.'
Hoogma was een van de groeibriljanten in de jeugdopleiding van Twente,
maar stond op zijn vijftiende twee jaar buitenspel vanwege hardnekkige
groeipijnen. Terwijl hij herstelde van zijn blessure veranderde de situatie
bij Twente. De club die zich brutaal had gemengd tussen de traditionele
top-3, was door financiële malversaties in verval geraakt.

Je vader was in die periode technisch directeur bij Heracles.
Heeft hij jou naar Almelo gehaald?
'Nee, voorzitter Jan Smit heeft mij destijds benaderd. Mijn vader was in
eerste instantie juist de reden om niet naar Heracles te verkassen. Pas
toen hij zei dat het oké was ben ik met Jan Smit gaan praten.'

Klopt het dat je dat gesprek zonder zaakwaarnemer hebt gevoerd?
'Ja, dat klopt. Ik ging niet naar Heracles om groot geld te verdienen. Ik
was hartstikke blij dat ik daar een contract kreeg. Het geld speelde voor
mij een minder grote rol. Daar ging het mij helemaal niet om. Ik wilde
gewoon lekker voetballen. Ik kende Jan Smit al van kleins af aan (Justin
kwam als klein kind al bij Heracles toen vader Nico-Jan er voetbalde, red).
Ik vertrouwde hem volledig en wist dat hij mij een normaal contract zou
voorleggen. Ik heb het ter controle nog aan mijn vader voorgelegd. Die
vond het ook prima. Toen hoefde ik ook niet verder te onderhandelen.'
Hoe anders is de situatie nu. Hoogma veroverde al vrij snel een basisplaats in Almelo, waardoor ook de bedragen serieuzer werden. 'Dat was
voor mij het moment om een zaakwaarnemer in de arm te nemen', herinnert hij zich. Lang hoefde hij niet na te denken wie dat moest zijn. Als
goede bekende van zijn vader had zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink
van het bureau Soccer Vision/VVCS al eens aangegeven Hoogma graag te
begeleiden als hij iets ouder zou zijn. 'Het eerste gesprek met Edwin voelde direct goed aan.'

Hoe ziet jullie samenwerking eruit?

Toen zijn vader bij Hamburg SV speelde woonde de familie Hoogma in
Kaltenkirchen, net buiten Hamburg. Hij is al teruggeweest. Veel is bij het
oude gebleven, merkte hij direct. Ook bezocht hij vrienden van toen, met
wie hij al die jaren contact hield. 'Hamburg is bekend terrein voor mij.
Ergens voelde het wel als thuiskomen. Het bevalt me uitstekend hier de
eerste maanden.'
Terwijl Hoogma het zegt, beseft hij dat het de afgelopen jaren snel is
gegaan. Nog altijd is hij nog maar twintig jaar. Toch speelde hij al een volledig seizoen in de eredivisie, vertrok in zijn eentje naar Hoffenheim,
debuteerde in de Champions League om nu voor een half jaar in Hamburg
te wonen. Hoogma bekijkt het met een nuchtere blik. Hij laat zich niet
snel gek maken. Onverstoorbaar volgt hij het pad dat hij al op jonge leeftijd insloeg.
Hoogma begon met voetballen bij de amateurs van Quick '20. Daar werd
hij al snel opgemerkt door FC Twente. Zo snel dat hij eigenlijk nog te jong
was om in de jeugdopleiding van de BVO te mogen voetballen. De reglementen van de KNVB verboden hem competitiewedstrijden voor Twente
te spelen. Zo kon het dat hij de oefenpotjes met Twente voetbalde, maar
competitiewedstrijden met Quick '20 afwerkte. 'Waarom ik niet voor
Twente mocht voetballen weet ik tot op de dag van vandaag nog steeds
niet.' De opmerkelijke situatie deed zich voor dat Hoogma met zijn ama-

'Edwin neemt veel zorgen uit mijn handen, waardoor ik me volledig kan
concentreren op het voetbal. Dat is prettig. Het is niet zo dat we vaste contactmomenten hebben. Af en toe bellen we met elkaar of komt hij langs.
De ene periode is dat meer dan de andere. Als hij de wedstrijd heeft gezien,
bespreken we die naderhand. Het is prettig samenwerken op deze manier.'
Hoogma is alweer bezig aan zijn tweede seizoen in Duitsland. Waar hij
voor veel Nederlandse voetballiefhebbers misschien uit het oog is geraakt,
heeft hij zich in Duitsland naar eigen zeggen uitstekend kunnen ontwikkelen. Het aanpassingsjaar bij Hoffenheim was ingecalculeerd.

Wat zijn je doelen voor dit seizoen?
'Ik wil in de tweede seizoenshelft zoveel mogelijk minuten maken bij
Sankt Pauli, zodat ik me kan ontwikkelen. Dat is voor mij het belangrijkste. Ook in de Tweede Bundesliga moet je aan de bak. Het is niet het type
competitie waar je even kunt verslappen. Alles gebeurt hier op honderd
procent.'

En dan in de zomer weer terug naar Hoffenheim?
'Dat is de bedoeling, inderdaad. Ik ben anderhalf jaar geleden naar
Hoffenheim gegaan om basisspeler te worden. Daar is niets aan veranderd. Hoffenheim is een grote club met veel goede spelers. Dan is er automatisch veel concurrentie. Je moet goed zijn en een beetje geluk hebben.
Ik heb de kwaliteiten om te slagen bij Hoffenheim. Daar twijfel ik geen
moment aan. Dus daar wil ik vol voor gaan.'

april 2019

DE CONTRACTSPELER

21

‘AZ HEEFT EEN SPECIAAL
PLEKJE IN MIJN HART’
John van den Brom (52) verkast aan het eind van het seizoen van AZ naar FC Utrecht. Als
langstzittende trainer zat hij meer dan tweehonderd wedstrijden op de bank in Alkmaar.
Hij maakte van zijn ploeg een aanvallende voetbalmachine waar volop ruimte is voor
zelfopgeleide spelers. 'Deze club heeft een speciaal plekje in mijn hart, al blijft het voor
mij persoonlijk een smetje dat ik geen tastbare prijs heb gepakt met AZ.'
Door Guus Peters

Is de vijf jaar bij AZ voor jou de mooiste periode uit je trainersloopbaan tot
nu toe?
'Nee, om eerlijk te zijn niet. Dan moet ik toch kiezen voor
mijn tijd bij Anderlecht, omdat ik daar kampioen ben
geworden en twee keer de Champions League heb gehaald.
Dat is nog wel een stapje hoger dan de successen die we
met elkaar bij AZ hebben gevierd. In de sport draait het
uiteindelijk om het winnen van prijzen. Als je iets tastbaars in handen hebt - als speler, maar zeker als trainer dan pakken ze je dat nooit meer af.
'Het winnen van prijzen voelt voor mij als het verzilveren
van je ambities. Zo heb ik dat ervaren. Toen ik mijn contract tekende bij Anderlecht moesten we binnen vijf weken
kwalificatie voor de Champions League afdwingen. Dat
lukte. Hetzelfde jaar werden we ook landskampioen. Er is
niks mooiers. Ik heb kampioenschappen als speler meegemaakt, maar als trainer is het nog bijzonderder, kan ik je
vertellen.'

Ook bij AZ was je met twee bekerfinales dichtbij een prijs…
'Als je trainer van AZ wordt, weet je dat je twee prijzen per
seizoen kunt winnen: de landstitel en de beker. Helaas verloren we twee keer de finale van de beker. In 2017 was
Vitesse te sterk. Vorig jaar verloren we van Feyenoord. Dat
is een smetje op mijn periode bij AZ. Te meer omdat je
twee keer zo dichtbij bent geweest.'
Ook dit seizoen was AZ hard op weg haar naam als cupfighter waar te maken. De ploeg van Van den Brom had
afgerekend met de amateurs van Alcides, VVV, PEC Zwolle
en Vitesse toen in de halve finale Willem II wachtte. Tegen
alle verwachtingen in ging het in vorm verkerende AZ in
februari na strafschoppen onderuit. Weg laatste kans op
een prijs voor Van den Brom in dienst van AZ.

'Dat was een enorme deceptie. In de competitie speelden
we een geweldige reeks wedstrijden. Ik had die nederlaag
dan ook niet zien aankomen. Maar achteraf moet je eerlijk
toegeven dat we die wedstrijd niet goed genoeg waren.'

Had je als scheidend trainer stiekem al gedroomd van een afscheid
met een bekerfinale?
'Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet droom,
maar natuurlijk denk je daar over na. Ik
heb een geweldige periode in
Alkmaar gehad. Als je dat had kunnen afsluiten met het winnen van
de beker zou dat fantastisch zijn
geweest. Dat is helaas niet gelukt
en dat is jammer. Gelukkig heeft
die nederlaag niet te lang doorgewerkt en zijn we in de competitie
goed blijven presteren.'

Ondanks het ontbreken van een tastbare
prijs, moet de periode bij AZ toch speciaal
zijn geweest?
'Absoluut. Kijk alleen al naar ons
spel en de ontwikkeling die de
spelers hebben doorgemaakt.
Het is gelukt om de ploeg op
een heel herkenbare, attractieve manier te laten voetballen.
Daarnaast heeft de club elk jaar
de beste spelers goed kunnen verkopen. Denk aan Vincent Jansen,
Steven Berghuis, Ridgeciano Haps,
Wout Weghorst en Alireza
Jahanbakhsh. Toch stond er het
seizoen erop weer een prima
selectie.

Foto: Ed van de Pol
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'Het meest trots ben ik misschien nog wel op de doorstroom
van zelfopgeleide spelers. Het basisteam bestaat elk weekend
voor de helft uit jongens die uit de eigen jeugdopleiding
komen. Ik vind dat geweldig om te zien. Met de mogelijkheden die we hebben bij AZ hebben we het met zijn allen denk
ik goed gedaan.'
Het contrast met vijf jaar geleden is groot. Toen Van den Brom
zijn handtekening onder een contract in Alkmaar zette, zag
de toekomst van AZ er een stuk minder rooskleurig uit. De
club was aan het puinruimen na het faillissement van de DSBbank. Spelers met veel waarde moesten worden verkocht. Veel
geld om te investeren in de selectie was er niet.
'De club is vanaf het begin eerlijk tegen mij geweest. We moesten overleven. Als je dat weet, dan ga je daar mee aan de slag
en word je ook niet verrast. Al zit er altijd een spanningsveld
tussen de belangen van een trainer en die van de directie. Als
trainer wil je je beste spelers behouden, terwijl de club het
geld nodig had om er weer bovenop te komen. Gelukkig hebben we dat goed afgestemd met elkaar en hadden we de boel
redelijk snel onder controle.'

Had je verwacht dat AZ in vijf jaar zulke stappen zou maken?
'Veel heeft te maken met de financiële armslag. De club heeft
zoals ik al zei een paar spelers goed kunnen verkopen. Het
mooie van AZ vind ik dat ze het geld nooit op de bank hebben
gezet, maar hebben geïnvesteerd in dingen om de club op
langere termijn vooruit te helpen. Het trainingscomplex is daarvan een mooi voorbeeld.
'De faciliteiten die we daar hebben,
passen bij de manier van werken die
AZ voor ogen heeft. Voor zowel de
jeugd als het eerste team is alles
aanwezig om optimaal te presteren. Toch ben ik ervan overtuigd
dat de kwaliteit van de mensen
binnen de organisatie belangrijker is dan een mooi gebouw. Je
kan nog zulke goede faciliteiten hebben, als de kwaliteit
van de mensen - spelers, begeleiders en trainers - achterblijft, heb je er nog niks
aan.'
De jeugdopleiding van
AZ werd in 2015 en
2016 uitgeroepen tot
beste van Nederland.
Niet in de laatste
plaats omdat de
talenten in Alkmaar
ook daadwerkelijk
een kans krijgen in
het eerste elftal.
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Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Van den Brom.
Hij staat bekend als een trainer die talenten de kans geeft. 'Er is
niks mooiers dan werken met jonge gasten. Al is de kwaliteit
nog altijd leidend.'

Wat maakt het werken met jonge gasten zo leuk?
'Ze zijn nieuwsgierig, willen beter worden en zijn ondeugend.
Dat prikkelt je als trainer. De ene keer moet je hard voor ze
zijn, de andere keer geef je ze een aai over hun bol of sla je een
arm om ze heen. Dat spel elke dag weer spelen is geweldig. Het
houdt me scherp en jong.

de trainer. 'Die naam heb ik door vijf jaar bij AZ te werken in
een keer te niet gedaan', zegt hij met een knipoog.
Sterker nog: Van den Brom is de langstzittende trainer uit de
clubhistorie van AZ. Eind vorig jaar passeerde hij uitgerekend
Van Gaal. 'Het is leuk dat ik de langstzittende trainer ben. Dat
doet me goed. Zeker gezien het lijstje namen dat ik voorbij ben
gegaan.' Na Van den Brom en Van Gaal zijn Georg Kessler en
Gert-Jan Verbeek de trainers die het langst onafgebroken aan
het roer stonden in Alkmaar.

'Maar met alleen talenten red je het niet. Je hebt ook een paar
ervaren jongens nodig die je meeneemt in het proces.
Daarnaast hebben we nog een paar buitenlanders in de selectie.
Die zorgen ook altijd voor een andere dynamiek in de groep. Ik
denk dat we bij AZ een prima mix hebben van dat alles. Elk jaar
moet je daar een juiste balans in zien te vinden. Dat is prachtig
om te doen.'
Als speler en beginnend trainer keek Van den Brom veel af bij
Louis van Gaal, zijn grote voorbeeld. Van Gaal haalde hem als
speler in de glorietijd van Ajax (1993-1995) naar Amsterdam en
vroeg hem later, toen hij er de scepter zwaaide als technisch
directeur, als trainer voor Jong Ajax.

Waarom was je zo'n fan van Van Gaal?
'Hij wilde altijd het maximale uit elke training halen. Dag in
dag uit. Hij eiste heel veel van zijn spelers, maar wist ook precies op welke momenten hij de touwtjes even moest laten vieren. Daardoor gingen we op een heel natuurlijke manier met
elkaar om. Daarnaast liet hij niks aan het toeval over. Hij was
altijd tot in de puntjes voorbereid waardoor hij altijd een houvast had.'

Toets je jezelf nog weleens aan hem?
'Ik heb heel veel profijt van hem gehad, maar je ontwikkelt je
eigen manier van werken. Ik houd mezelf regelmatig een spiegel voor. Gaat het nog zoals ik wil? Doe ik de dingen die bij mij
passen? Waarom heb ik bepaalde keuzes gemaakt? Soms loop je
vast. Dan is het fijn dat je weet dat je op bepaalde personen
kunt terugvallen. Ik maak nu niet meer zoveel gebruik van de
kennis van Louis, maar weet dat ik hem altijd kan bellen.
'Datzelfde geldt voor Robert Eenhoorn, onze algemeen directeur. Hij is zelf een topcoach geweest. Als ik in een bepaalde
situatie denk: shit, wat moet ik hier nou mee? Dan ga ik even
met hem kletsen. Vaak heb je aan één antwoord genoeg om
weer verder te komen. Dat maakt dit vak ook zo mooi. Als trainer ben je nooit uitgeleerd.

Het trainersvak is een ervaringsvak?
'Absoluut. Hoe langer je meeloopt, hoe minder snel je wordt
verrast. Al blijven zich altijd situaties voor doen die je niet had
voorzien.'
Van den Brom, die als voetballer het grootste gedeelte van zijn
carrière uitkwam voor Vitesse, deed als trainer ervaring op bij
AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht voordat hij bij AZ
aan de slag ging. Omdat hij bij ADO en Vitesse al na een seizoen vertrok, verwierf hij al gauw de naam van de clubhoppen-

Foto: Ed van de Pol

Begin dit jaar werd bekend dat Van den Brom na de zomer aan
de slag gaat als trainer van FC Utecht. Vooruitblikken op zijn
nieuwe avontuur doet hij liever nog niet. Tot het eind van het
seizoen wil hij zich concentreren op AZ. 'Dat vind ik wel zo netjes. Pas als het AZ-boek gesloten is, ga ik aan Utrecht denken.'
De onderhandelingen met Utrecht liet hij over aan zijn zaakwaarnemers Louis Laros van de VVCS en Guido Albers namens
Players United. 'Die samenwerking is geweldig. Zij behartigen
mijn belangen op basis van vakmanschap en vriendschap. En
dat laatste vind ik nog het belangrijkste. Zij hebben het beste
voor met mij en ik weet dat het zakelijk aspect ook in goede
handen is bij hen.'
Van den Brom heeft in zijn laatste maanden in Alkmaar nog
genoeg om voor te spelen. AZ is in een felle strijd met
Feyenoord verwikkeld om de derde plek. De club mag dan qua
begroting nog achterliggen op de Rotterdammers, op het veld
zijn de verschillen de laatste jaren geminimaliseerd. In de afgelopen vier seizoenen eindigde de ploeg van Van den Brom twee
keer als derde. Feyenoord eindigde in die seizoenen respectievelijk op de vierde en zesde plaats. 'Ik ga niet zeggen dat je kunt
spreken van een top-4 in Nederland. Maar als je naar de ranglijst van de laatste jaren kijkt, denk ik wel dat je kunt zeggen
dat we Feyenoord hebben bijgehaald.'

Met wat voor gevoel trek je aan het eind van het seizoen de deur bij AZ voor de
laatste keer achter je dicht?
'Met een gevoel van trots. We hebben hier de afgelopen vijf jaar
met zijn allen iets moois neergezet waar deze club de komende
jaren mee verder kan.'
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DAVY DE FAUW
Davy de fauw (37) is Belg, maar 10 jaar eredivisie
heeft hem wel “Vernederlandst”. Als aanvoerder
van Zulte Waregem wil hij vooral genieten van
zijn laatste jaren als voetballer. 'Ik ben mentaal
nog niet klaar om te stoppen.'

.‘IK BEN MENTAAL NOG NIET.
KLAAR OM TE STOPPEN’.

T

rainingen slaat hij zelden over en in wedstrijden gaat hij nog altijd
voorop in de strijd. Davy de fauw voelt zich topfit. Zijn geheim?
De 37-jarige rechtsback van Zulte Waregem begint te lachen. 'Een
beetje geluk hebben, meer is het eigenlijk niet.'

Natuurlijk, De fauw is zuinig geweest op zijn lichaam. Maar, zegt hij er
nadrukkelijk bij, hij is ook weer geen heilige. 'Ik heb heus weleens een pintje
gedronken hoor. Maar je moet wel weten wanneer je dat kunt doen. Het is ook
een kwestie van de juiste bouw hebben, denk ik. Bij Club Brugge speelde ik
samen met Timmy Simons, 41 jaar toen. Hij heeft ook dat pezige. Dat zal waarschijnlijk ook een reden zijn dat ik me nog zo goed voel. Mijn lichaam kan de
inspanning van profvoetbal kennelijk goed aan.'
De carrière van Davy de fauw ('Ja, mijn achternaam is echt met een kleine letter, in Nederland werd het altijd verkeerd geschreven') is grofweg in twee
stukken onder te verdelen. Het eerste gedeelte van zijn loopbaan speelde zich
af in Nederland, bij Sparta en Roda JC, het tweede deel in zijn vaderland, bij
Club Brugge en Zulte Waregem.
In België gold De fauw lange tijd als 'die Nederlander'. Het was één van zijn
overwegingen om in 2011 terug te keren naar zijn roots. 'Ik was in België een
grote onbekende en wilde laten zien wie ik was en wat ik kon. Dat is gelukt. Ik
ben daarom nog altijd heel erg blij dat ik destijds die beslissing heb genomen.'
De fauw noemt zich wel 'een beetje Vernederlandst'. De jaren in Nederland
hebben hem verrijkt, vindt hij. Als mens én als voetballer. 'Voor een bescheiden
Belg durf ik nu wel te stellen dat ik veel meer voor mijn mening durf uit te
komen dan voorheen. Op een nette manier natuurlijk, maar ik laat wel van me
horen. Dat heb ik in Nederland geleerd.'

Wat trok jou eigenlijk zo aan in Nederland als jong talent van Club Brugge?
'Al mijn hele jeugd zag ik dat de generatie voor mij nauwelijks een kans kreeg
om door te breken. Het Nederlands voetbal volgde ik altijd al op de voet. Daar
ging dat heel anders, zag ik. Overal stonden jonge spelers in de basis. Ik heb me
toen heel bewust ten doel gesteld om een transfer naar Nederland te maken.
Hoewel ik kon bijtekenen bij Club Brugge, heb ik ja gezegd toen Sparta een
aanbieding deed. Ik twijfelde nog even, omdat de club er sportief slecht voorstond. Maar op de laatste dag van de transfermarkt heb ik getekend.'
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Hoe was dat in het begin?
'Dat was best lastig, want de club zat in de problemen en ik bleek zelf
te kampen met een ijzertekort. Achteraf gezien logisch, want bij Club
Brugge speelde ik met allerlei teams soms wel drie wedstrijden per
week. Dat was veel te veel voor een jonge jongen. Mijn geluk was dat
ik samen met doelman Brian Vandenbussche overkwam vanuit
Brugge. Zo had ik in elk geval een vertrouwd iemand in mijn buurt.'

Was er sprake van een cultuurverschil?
'Zeker. Belgen zijn over het algemeen wat rustiger dan Nederlanders.
Ik was daar geen uitzondering op. En dan kreeg ik ook nog eens met
de Rotterdamse mentaliteit te maken. Die is net een graadje erger. Ik
zie me nog binnenkomen in de kleedkamer bij Sparta met jongens als
Aron Winter, Michel Langerak en Regi Blinker. Ik wist: ik moet snel
mondiger worden, anders ga ik het hier niet redden.'
In maart 2002 debuteerde De fauw uit bij Willem II, een 4-0 nederlaag. Hij graaft in zijn geheugen. 'Volgens mij kwam ik er in voor
David Mendes da Silva, al vroeg in de wedstrijd. Een week later stond
ik in de basis in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Kwam ik tegenover een Braziliaanse jongen te staan. Hoe heet hij ook alweer? Ja,
Leonardo. Ik weet nog dat ik een lastige middag had, want hij was
razendsnel. Later dat seizoen degradeerden we met Sparta. Dat is nog
altijd een van de dieptepunten uit mijn carrière.'

Je hebt het voetbal in de loop der jaren waarschijnlijk behoorlijk zien veranderen.
Wat valt je op?
'Vroeger dacht ik altijd: sneller dan nu kan het spel nooit meer gaan. Maar
goed, het voetbal heeft zich op allerlei gebieden ontwikkeld, ook tactisch.
In mijn tijd speelde bijna iedereen 4-3-3. Nu is er veel meer variatie in systemen, niemand kijkt er vreemd van op als je met drie verdedigers speelt.
Jongens zijn ook veel fitter dan toen. In zijn algemeenheid kun je stellen
dat voetbal veel meer een vak is geworden. Bij heel veel clubs worden
tegenwoordig zelfs de trainingen opgenomen en geanalyseerd. Alles is er
op gericht om zoveel mogelijk rendement uit mensen te halen. Dat zie je
terug in de hele maatschappij.'

me heen. De trainer kwam er ook bij staan. Die zei: wat doe jij nou, Davy?
Het was echt een beetje not done. Nu ben je de uitzondering als je géén
gekleurde schoenen draagt.'
In 2006, vijf jaar na zijn komst bij Sparta, werd het tijd voor iets nieuws. Ik
kon kiezen uit FC Groningen of Roda JC. Het werd Limburg. 'Ik heb nog
gesproken met Ron Jans, maar twijfelde te veel. Op dat moment stond
Roda JC er veel beter voor dan Groningen, en dan was het ook nog eens
een stukje dichterbij België. Het waren soms best lastige jaren bij Roda, we
zijn zelfs bijna gedegradeerd. Maar ik heb ook mooie dingen meegemaakt,
trainen onder Huub Stevens bijvoorbeeld. Dat zal ik niet snel vergeten.'

Toen ik beelden terugzag van je moest ik ook lachen om de shirts die jullie droegen.

Als je terugkijkt op je carrière, zijn er dan dingen die je anders had willen doen?

'Klopt ja. Ik heb de uit- en thuisshirts bewaard van alle clubs waar ik heb
gespeeld. Heel toevallig heb ik die niet zo lang geleden op zolder weer
eens netjes gerangschikt. Bij Sparta speelde ik serieus met XL. Ik denk dat
ik daar nu tweemaal in kan.'

'Ik had nog graag een keer in Duitsland gevoetbald. Grote stadions, grote
voetballers, ja, dat had ik weleens mee willen maken. Ik ben iemand die
snel voor zekerheid kiest. Dat heeft me bij Roda misschien wel een transfer naar Borussia Mönchengladbach gekost. Achteraf hoorde ik dat zij
interesse hadden, maar ik had net bijgetekend. Dat is pech hebben, maar
soms lopen dingen zo. Ik zeg het ook altijd tegen jonge jongens: de factor
geluk speelt een grotere rol in je carrière dan je denkt.'

En hoe zat dat met gekleurde voetbalschoenen in die tijd?
'Dat is ook zoiets. Ik weet nog goed dat ik bij Roda JC van Adidas overstapte op Puma, omdat die zo'n mooi model hadden uitgebracht. Zij kwamen voor het eerst met witte schoenen op de markt. Toen ik die aantrok
voor de training, stond in een mum van tijd een heel groepje spelers om

Was je ook niet graag eens een Rode Duivel geweest?
'Die vraag kreeg ik vooral in Nederland. In België kende men mij niet.
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Sommige mensen bij de bond dachten echt dat ik een Nederlander was. Er
zijn periodes geweest dat ik goed in vorm was en dat België een rechtsback
zocht. Op die momenten had ik wel in aanmerking mogen komen, vind ik.
Of ik dat erg vind? Nee, België was toen ook niet zo goed als nu hè.'

Ik kan me anders nog wel een boze tweet uit die tijd herinneren.
'Ja, ik schreef dat Nederland kennelijk te ver was voor bondscoach
Georges Leekens. Of eigenlijk schreef mijn broer dat, want ik wist niet
eens hoe Twitter werkte. Maar het is wel zoals ik er toen in stond. Veel
heeft het niet geholpen, nee. Waarschijnlijk zou zo'n tweet nu veel ophef
veroorzaken, maar tien jaar geleden was Twitter nog niet zo bekend. Bij
Zulte Waregem stond het Twitteradres van de club zelfs op onze broeken
om het een beetje te promoten.'
De fauw keerde in 2011 terug naar België, naar Zulte Waregem. Zoals hij
in het begin in Nederland moest wennen, had hij nu weer moeite met de
aanpassing in zijn vaderland. Lachend: 'Mijn eerste wedstrijd was uit bij
Lokeren. Ik weet nog dat ik het veld opkwam voor de warming-up en dat
alles naar friet rook. Stond er zo'n frietkraam langs het veld. Ik dacht: wat
doe ik hier? In Nederland was ik die moderne stadions gewend, in België
moest ik in dat opzicht echt weer een stap terug doen.'
Van dichtbij maakte De fauw mee hoe Zulte Waregem van een bescheiden
provincieclub uitgroeide tot uitdager van de gevestigde orde. In 2013
waande De fauw zich zelfs twee minuten kampioen met Waregem, toen
het op de laatste speeldag op voorsprong kwam tegen koploper
Anderlecht. Maar kort daarna schoot 'paars-wit' een vrije trap binnen en
was de droom voorbij. Toch is De fauw trots op waar Zulte Waregem nu
staat. 'Toen ik kwam, speelden we in een stadion met een grote sintelbaan er omheen. En kijk nu eens. Een prachtig stadion, met een evenzo
prachtig trainingscomplex. We zijn op meerdere gebieden enorm
gegroeid.'

Drie jaar na het net-niet kampioenschap met Waregem werd De fauw alsnog kampioen. Nu met Club Brugge, waarnaartoe hij in 2014 was verhuisd. De fauw was geen vaste waarde in het Jan Breydelstadion.
'Thomas Meunier stond rechtsback', legt hij uit. 'Het was de bedoeling
dat hij zou vertrekken, maar hij bleef jaar na jaar toch bij Brugge. Het was
moeilijk om hem uit de basis te spelen. Toch heb ik zeker mijn aandeel
gehad. Ik heb mijn ervaring in de kleedkamer gebruikt en op trainingen
alles gegeven. Als invaller heb ik zelfs nog in de spits gespeeld, en ook
nog linksbuiten. Die rol als twaalfde man heb ik zo goed mogelijk proberen te vervullen. Daarom hadden ze me graag bij Club Brugge.'
Niettemin besloot De fauw in 2016 terug te keren bij Zulte Waregem.
Contractonderhandelingen werden zoals altijd gedaan door de VVCS. 'De
meeste mensen van de VVCS ken ik nog vanuit Nederland. Met Patrick
van Diemen heb ik een goede band. Als het gevoel eenmaal goed is, dan
verander ik niet zo snel meer.'
Het is ook terug te zien in zijn sportieve keuzes. Slechts vier clubs staan er
achter zijn naam. Met veel oud-collega's uit Nederland heeft hij nog contact. Danny Koevermans bijvoorbeeld en Ben Wessels, de materiaalman
van Sparta. 'Door mijn historie hebben supporters van Sparta en Zulte
Waregem nu zelfs een soort uitwisselingsprogramma. Ze bezoeken wedstrijden van elkaar. Daar ben ik trots op.'
Onlangs besloot De fauw er nog een jaartje aan vast te knopen bij Zulte
Waregem. Een heel moeilijk besluit was dat niet. 'Er was eigenlijk geen
enkele reden om te zeggen: ik stop ermee. Ik haal nog altijd mijn niveau
en haal nog steeds ontzettend veel plezier uit het voetbal. Ik ben voor mijn
gevoel gewoon nog niet klaar om te stoppen. Ik besef heus wel dat het
einde in zicht is, maar daar moet je ook mentaal klaar voor zijn. Dat ben
ik nog niet. Dan kun je in mijn optiek beter nog een jaartje doorgaan.'
Wat hij gaat doen als hij eenmaal zijn voetbalschoenen aan de wilgen
heeft gehangen, weet hij nog niet precies. 'Maar ik zit nu zes jaar bij Zulte
Waregem. Als ik stop, zal er best wel ergens een plekje vrijkomen. Ik ben
bezig met een trainerscursus, UEFA B, en ook UEFA A staat op de planning. Waarschijnlijk blijf ik in het voetbal. Het is toch mijn wereld. Ik kan
me eerlijk gezegd geen leven zonder de bal voorstellen.'
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Vier (oud-)profvoetballers afgestudeerd aan de VVCS Academy
In de afgelopen periode hebben vier (oud-)profvoetballers hun Hbostudie Topsportmanagement & Ondernemerschap succesvol afgerond.
Hiermee hebben zij het erkende Bachelor-diploma verdiend. Omdat er
in de komende periode mogelijk ook nog enkele anderen zullen afstuderen, wordt er later in dit jaar een diploma-uitreiking georganiseerd.
De afgestudeerden ontvangen dan officieel hun diploma.
e mannen die in elk geval niet
meer in spanning hoeven te zitten, omdat zij het afstuderen nu
al achter de rug hebben, zijn:
Dirk Marcellis, Mettin Copier,
Ingo van Weert en Simon van Zeelst. Allen hebben hun scriptie gepresenteerd en met succes
verdedigd. Zij deden dit bij opleidingspartner
HBO Drechtsteden en ten overstaan van de
beoordelaars en deskundigen uit het werkveld.
De Hbo-studie Topsportmanagement &
Ondernemerschap is vrij breed georiënteerd.

D

Dit heeft als voordeel dat je jezelf niet direct
hoeft toe te spitsen op een bepaalde richting,
als deze nog niet helemaal duidelijk is. De ervaring leert dat gedurende de studie een interesse
ontwikkeld wordt voor een bepaald onderwerp.
Dit uit zich dan meestal in het afstudeeronderzoek. Dit was ook het geval bij deze vier afgestudeerden. Zo richtte het onderzoek van Dirk
zich op de ontwikkeling van de E-sport binnen
het betaalde voetbal. Mettin zijn onderzoek
ging in op de vraag in hoeverre clubs uit de
Eerste Divisie kunnen leren van het promotiebeleid van grote en succesvolle clubs.

Ingo van Weert ging in zijn onderzoek meer de
maatschappelijke richting op. Hij onderzocht
hoe een gemeente de maatschappelijke waarde
van een club bepaalt en hoe een club daarop
kan inspelen. Simon van Zeelst daarentegen
had een andere invalshoek gekozen, namelijk:
“Hoe kan de uitzendbranche startende vakmensen aan zich binden”. Simon heeft mede
voor dit onderwerp gekozen, aangezien hij na
zijn professionele voetbalcarrière is gaan werken bij uitzendorganisatie Olympia
Zaltbommel.
Zo blijkt dus dat de afstudeerders een behoorlijke variatie in hun onderzoeken hebben
bewerkstelligd. Maar feit blijft dat deze én ook
het afstuderen zelf allemaal met een ruime voldoende zijn beoordeeld. Een prima resultaat
voor deze mannen. De VVCS feliciteert hen dan
ook met deze geweldige prestatie.
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Sjoerd Ars en zijn overvolle agenda

Voormalige topscorer moet
tijd verdelen tussen Fortuna
en eigen bedrijf
Sjoerd Ars tracht twee volledige beroepen in een week te proppen. Samen met drie
partners runt hij een goed lopend bedrijf in zonnepanelen. Daarnaast eist Fortuna Sittard
hem op als technisch manager. 'En ik heb nog een gezin met twee kinderen.' Geen wonder
dat hij zijn actieve carrière als vlot scorende spits begin van het jaar beëindigde.

A

lleen al de functie bij Fortuna
Sittard kost hem zo'n veertig
uur in de week. 'Drie werkdagen ben ik bezig bij Fortuna,
met dan nog de wedstrijd in het weekeinde.
Vaak scout ik ook nog een andere wedstrijd.' Noodgedwongen kan hij derhalve
hooguit vijftien tot twintig uur besteden aan
de expansie van Solar4all, mede door hem
opgericht in de zomer van 2018. 'Daarin zal
over een paar maanden wel een iets andere
verhouding moeten komen', beseft hij maar
al te goed in een realistische bui.
Zelfs het afbouwen als voetballer moest de
druk bezette Sjoerd Ars (van 15 april 1984)
vroeger afbreken dan gepland. Medio vorig
jaar stopte hij na zestien jaar als prof, bij De
Graafschap waarmee hij de cirkel als het
ware dubbel afrondde. Bij de club in Doetinchem genoot hij een deel van de (jeugd)opleiding en debuteerde hij in het seizoen
2003-2004 in de eerste divisie. 'Dat was uit
tegen Sparta. We verloren daar met 6-1. Ik
heb dat eerste seizoen nog aardig wat gespeeld.' Welgeteld dertien, met twee treffers.
Dertien jaar later, in 2017, leende Fortuna
Sittard hem uit aan De Graafschap. Een
waardig afscheid lonkte, want op 20 mei
ontplofte het stadion De Vijverberg na de
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zege in de nacompetitie op Almere City en
de onverwachte promotie naar de Eredivisie.
'Er kwamen nog wel wat mogelijkheden
langs. Maar dat was niet meer de sportieve
uitdaging, waarnaar ik op zoek was. Ik kon
als technisch manager aan de slag bij Fortuna en ik was in de gelegenheid een eigen bedrijf op te starten.'
Op 28 juni twijfelde hij niet langer. Bewust
daalde hij af naar De Treffers in de Tweede
Divisie, als laatste etappe in een schitterende toertocht langs twaalf clubs en door landen als Bulgarije, China, Turkije en Hongarije. Maar ook het uitdrijven op een lager
niveau bleek al na een half jaar niet langer te
combineren met zijn uitpuilende agenda.
Temeer, omdat technisch directeur Mustafa
Aztopal eind december vertrok bij Fortuna
Sittard en Sjoerd Ars diens taken grotendeels moest overnemen.

Bij toeval spits
Zijn cv als aanvaller wemelt van de persoonlijke hoogtepunten: topscorer allertijden bij
FC Zwolle met 28 doelpunten; vier jaar later
datzelfde hoge totaal bij NEC; 506 wedstrijden in al die zestien seizoenen, 232 goals,
een gemiddelde van één op twee. 'Bij de
jeugd ben ik als centrale verdediger begonnen. Doordat de spits een keer ontbrak,
ben ik bij toeval op die positie beland.

Ik scoorde meteen een paar keer en ik ben
daarna in de spits blijven staan. Ik heb ook
een periode als linksbuiten gespeeld. In de
jeugd van De Graafschap stond ene Huntelaar voor mij in de pikorde. Tot hij naar PSV
vertrok heb ik veel vanaf links gespeeld.'
Net voor de eeuwwisseling pikte De Graafschap de vijftienjarige Sjoerd Ars op bij
DVC'26 uit Didam. Amper achttien wisselde
hij de Achterhoek af voor Rotterdam, waar hij
een jaar bij Feyenoord als A-junior de meeste
minuten maakte in het tweede team. Terug in
Doetinchem rolde hij zijn loopbaan uit als
prof, met een contract bij Omniworld, Go
Ahead Eagles, RBC en van 2010-2011 bij FC
Zwolle. 'Dat was voor mij een prima jaar, met
uiteindelijk 28 doelpunten. In de winterstop
kon ik naar Bayern München gaan, naar het
tweede elftal. Dat heb ik toen afgeslagen.'
In de zomer van 2011 belde Levski Sofia aan
in Zwolle. 'Ik was toen 27. De Nederlandse
top ging ik niet meer halen. Ik ben best wel
een avonturier. Ik vond het een mooie uitdaging. De club speelde Europees en om het
kampioenschap. Het salaris was goed, en ze
konden en wilden de transfersom betalen.'
Maar al in de winter reisde hij door naar
China. 'Vlak voor de winterstop kwam er
een nieuwe trainer bij Levski. Hij wilde het
systeem van Barcelona kopiëren, zonder

een echte centrumspits. Meer met een spits die
naar de middenlijn terugzakte. Dat type ben jij
niet. Dat kon ik zeker beamen.'
Bij Tianjin Teda in het noorden van China
maakte Sjoerd Ars kennis met een compleet
andere wereld, zoals hij dat zelf aanduidt. 'Ik
heb er een tijdje over getwijfeld. Het voetbal in
China was net in opkomst. Ik heb daar een bijzonder en ook sportief goed jaar gehad. Als
voetballer ben ik beter geworden maar ik heb
me daar ook als mens kunnen verrijken. De
competitie loopt er van maart tot november.'
Om tegen het einde van 2012 vervolgens te verhuizen naar Turkije, eerst naar Konyaspor en
na mede door zijn treffers gerealiseerde promotie door naar Karsiyaka SC in Izmir. 'Qua
stad was dat fantastisch. Maar sportief gezien
een stuk minder. Betalingen die uitbleven. Wederom een wisseling van trainer. Eén van mijn
kinderen moest naar de basisschool en toen
hebben we gezegd: laten we terugkeren naar
Nederland.'

Weer wisseling van trainer?
Bij NEC waande hij zich in een warm bad.
Mede dankzij zijn productie van 28 doelpunten
raasde de club uit Nijmegen op topsnelheid
naar de titel in de eerste divisie. 'Een glansjaar,
alle records gebroken.' Liefst 101 punten uit 38
duels, 21 meer dan nummer twee FC Eindhoven, een doelsaldo van 100-32. Maar andermaal

geschuif met trainers: Ernest Faber voor Ruud
Brood. 'In het begin heb ik gewoon in de basis
gespeeld. Maar het voelde niet goed. Het was
vrij conservatief voetbal, veel vanuit de omschakeling. Als spits kwam ik best veel op de middenlijn te spelen. Terwijl mijn kwaliteiten in de
zestien liggen.' Op het laatste moment hevelde
NAC hem over naar zijn veilige comfortzone.
Met ook in Breda als doelstelling: een rentree
in de Eredivisie, wat op het nippertje mislukte.
Nog één keer viel Sjoerd Ars voor de charme
van een buitenlandse club: het Hongaarse Haladas FC uit Szombathely. 'Ik ben daar naar toe
gegaan zonder familie. En het liep sportief ook
niet. Dan word je snel ongelukkig. Halverwege
het seizoen heb ik besloten terug te keren naar
Nederland.' Een aantal gesprekken met Isitan
Gün, als frisse eigenaar van Fortuna Sittard een
bron van inspiratie, resulteerde in de juiste
klik. Maar tussen hem en trainer Sunday Oliseh
boterde het in het geheel niet. En zo 'vluchtte'
hij naar zijn aloude liefde in Doetinchem, waar
hij voor de vierde maal in zijn carrière een promotie mocht meevieren. Als de ideale opstap
naar een vervolg in het management van Fortuna Sittard en het uitbouwen van Solar4all.
Mijmerend over later had hij zich in de tussentijd ingeschreven op de VVCS-Academy voor de
hbo-opleiding Topsportmanage-ment en Ondernemerschap. 'Daar ben ik in 2012 mee ge-

start en ik heb die in juli 2017 afgerond. De
studie kon ik gelukkig ook in het buitenland
volgen.' In China raakte hij, naast ontmoetingen met tegenstanders als Didier Drogba en
Nicolas Anelka, enthousiast over de groeiende
populariteit van zonne-energie. 'Vanuit mijn
studie ben ik samen met een vriend de stichting Stadizon begonnen. Een totaalpakket in
verduurzamen voor betaalde clubs en sportorganisaties. Dus niet alleen zonnepanelen, maar
ook led-verlichting en isolaties. Minder energiegebruik levert geld op.'
Zijn ervaringen bundelde hij in zijn scriptie, die
met een cijfer 8 werd beloond op het examen
voor de opleiding. De stichting Stadizon ging
juli 2018 over in Solar4all, in eerste instantie
opgericht met twee vrienden en met een vestiging in Doetinchem. Al in oktober sloot een
vierde partner zich aan bij het project. 'Een
grote investeerder uit Nijmegen, ook bekend
bij NEC, waardoor we het bedrijf verder konden opschalen met een tweede vesting in Nijmegen.'
Ondanks alle drukte verdiepte de globetrotter
zich en passant ook nog in het metier van trainer, met het diploma UEFA C en B ofwel het
vroegere Oefenmeester 3 en 2. 'Voorlopig ga ik
er niet mee door. Wellicht ooit nog een keer in
de toekomst.' Als de agenda dan wel wat meer
lege plekken vertoont.
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Voormalig prof en jeugdtrainer
specialiseert zich nu dankzij VVCS
en Joseph Wannet in verzekeringen

Nogal onverwacht moest Dennis Krijgsman
zijn zwerftocht over de velden van het voetbal
afbreken. 'Ik had eind januari (2018) een
evaluatiegesprek gehad. Dat was naar behoren.
Beide partijen bleken tevreden', blikt hij terug
naar de (kortstondige) periode bij Sparta als
jeugdtrainer van de selectie onder 19 jaar.

Dennis Krijgsman:

Blij met
bijzondere
switch in
carrière
34
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O

p 19 juli 2017 hernieuwde Dennis Krijgsman (van 21 juli
1972) de band met Sparta, waar hij vanaf 1993 zes seizoenen als spits/annex buitenspeler lief en leed had gedeeld
met de befaamde club van rood en wit. Na een start van
twee jaar bij Vitesse, en na het lange verblijf in Rotterdam een vervolg van
drie jaar bij Fortuna Sittard (met in totaal 188 wedstrijden en 31 doelpunten), en nog zes jaar als amateur bij De Treffers en JVC Cuijk. 'Ik stond
op het punt om met vakantie te gaan. Kreeg ik een telefoontje van Dolf
Roks. Ik heb altijd contact met hem gehouden.' Als hoofd opleidingen
had Roks de voormalige aanvaller een contract te bieden van vooralsnog
één seizoen.
Het weerzien met Sparta beviel Dennis Krijgsman uitstekend. 'Ik was blij
om te mogen terugkomen bij mijn oude liefde. Ik heb ook een prima jaar
gehad. Met onder 19 zijn we in de tweede helft van het seizoen kampioen
geworden.' Desondanks kreeg hij half maart te horen dat de samenwerking niet zou worden verlengd. 'Ik was verrast en teleurgesteld. Ik had
het goed naar mijn zin. Volgens mij waren de prestaties redelijk goed.
Maar de club maakte andere keuzes. De beslissing kwam best hard aan.'

Op 1 januari is Wannet Sports Insurance overgegaan in Aon, één van de
grootste spelers op de verzekeringsmarkt. 'Aon heeft me gevraagd of ik
beschikbaar wil blijven om voor een goede overdracht te zorgen', haakt
Joseph Wannet in. 'Het is de bedoeling dat Bjorn en Dennis samen het
nieuwe uithangbord moeten worden van Aon Sports & Entertainment
Insurance. Ik zal daar als een soort consultant boven hangen. De jongens
helpen en ondersteunen waar nodig. Dat blijf ik een dag in de week doen,
voor een periode van drie jaar.'
Vooruitkijkend naar de overdracht had Joseph Wannet behoefte aan een
complementaire collega voor Bjorn Rijgersberg, al achttien jaar verbonden
aan het bedrijf. 'Ik heb eerst een gesprek gehad met Dennis. Vervolgens is
Bjorn ook aangeschoven. Dennis komt goed over. Hij kent de voetballerij.
Hij heeft geen verzekeringsachtergrond, dat klopt. Het goede gevoel gaf de
doorslag. Bedenk dat wij geen standaardverzekeringen doen. Dat was ook
de reden om te zeggen: het hoeft niet persé iemand te zijn die al kennis
van verzekeringen heeft. Het is specifieke kennis. Ik heb het volste vertrouwen dat hij het gaat redden. Hij zal straks meer de individuele voetballers
aansturen en adviseren. Björn zal op clubniveau mijn klanten overnemen.
Ik hoop dat er een goede tandem zal ontstaan.'

Even probeerde hij het beroep van jeugdtrainer elders voort te zetten.
'Maar de open plekjes bleken beperkt. Ik kon niets vinden. Dan kom je
thuis te zitten.' Al zijn ervaringen in het vak, bij DIO'30 uit Druten, bij de
Voetbal Academie van NEC, bij Achilles'29 en Sparta, telden kennelijk
niet meer mee. 'Op een gegeven moment ga je zaken naast elkaar leggen.
Ik ben 46, de voetballerij is een onzekere wereld. Wil ik dat nog, elk jaar
die onzekerheid? Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt om maatschappelijk te kijken wat zoal de mogelijkheden zijn.'
Eind mei 2018 wendde Dennis Krijgsman zich tot Arjan Ebbinge, loopbaancoach bij de VVCS. 'Kan jij iets voor mij betekenen? Welke richting
zou bij mij passen? Dat was voor mezelf ook onduidelijk. Ik had alleen
maar in de sport gezeten.' Na de kennismaking volgde hij het bekende
traject met testen en gesprekken. Stilaan ontstond er een profiel van de
ex-speler en jeugdtrainer, waarbij zich ook een voorkeur voor een bepaalde richting aandiende. 'Mijn wens lag wel in de sport. Iets met affiniteit
met sport. Het liefst sport in de hogere regionen. In de professionele
sfeer.'
Met dat idee als achtergrond solliciteerde Dennis Krijgsman naar
geschikte functies bij gemeentes en sportverenigingen. 'Maar ze liepen
stuk op het gebrek aan ervaring. Dat was best frustrerend. Ik heb steeds
aan Arjan doorgegeven waarmee ik bezig was.' Eind oktober kreeg Arjan
Ebbinge bij toeval een mogelijk interessante vacature onder ogen. Joseph
Wannet, partner van de VVCS in het kader van sportverzekeringen, was
op zoek naar een kandidaat, die samen met Bjorn Rijgersberg op niet al
te lange termijn zijn portefeuille bij Aon kon beheren. 'Toen kwam Arjan
met deze tip. Ik kende Wannet van de verzekeringen, maar ik heb er
nooit bij stilgestaan dat het iets voor mij zou zijn.'
In de eerste week van november regelde Arjan Ebbinge een ontmoeting
tussen Joseph Wannet en Dennis Krijgsman. 'We spraken af in Lent. Puur
als kennismaking. Het gevoel was meteen goed. Als persoon kwam
Joseph prettig over. Rustig en heel duidelijk ook over eventueel mijn rol.
Het persoonlijk contact met voetballers wat betreft arbeidsongeschiktheid. Absoluut een nieuwe wereld voor mij. Ik heb er wel even over moeten nadenken. Is dit iets voor mij? Maar ik besefte dat ik hoe dan ook
voor een nieuwe switch moest kiezen. Met deze baan kon ik toch de binding met de voetballers behouden. Zij zijn immers de klanten.'

Ook Bjorn Rijgersberg constateerde direct de juiste klik. 'Ik kende Dennis
als voetballer, maar niet als persoon. Hij straalt een bepaalde rust en
betrouwbaarheid uit. Dat is voor ons vak van belang. Dat een speler ook het
juiste gevoel heeft over degene die hem adviseert. Dat spreekt voor hem.'
Alvorens Dennis Krijgsman per 1 januari in dienst trad, nestelde hij zich
gemotiveerd achter de computer voor een grondige voorbereiding op zijn
nieuwe job. 'Ik heb al in december de boel opgepakt. Je weet dat je aan de
slag moet. Ik ben meteen met de studie over verzekeringen begonnen. Ik
volg nog steeds een aantal cursussen. Best wel pittig, taaie stof maar dat
weet je. Arbeidsongeschiktheid is wel een specialisme binnen de verzekeringen. Daarin zal ik me moeten specialiseren. Ik zit puur achter de computer om dit te leren. Nee, naar buiten ben ik nog niet geweest.'
De dag van het persoonlijke contact met de voetballer nadert rap voor
Dennis Krijgsman, amper een jaar na de voor hem teleurstellende mededeling van Sparta en de abrupte breuk met een rijk verleden als prof en
jeugdtrainer.
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VOETBALVROUWEN OF
VROUWENVOETBAL
ERNA KORTLANG

ij voetbalvrouwen zullen veel
mensen als eerste denken aan
vrouwen van (bekende) voetballers. Allerlei vooroordelen
en beelden komen boven. Roddelbladen
staan vol met foto's en verhalen; foto's met
veel zonnebrillen en afgewende hoofden,
verhalen over geld en over affaires. Vaak
verzonnen verhalen over voetballers die
aan veel verleidingen blootstaan; over hun
vrouwen die 'meegenieten' van de status
van hun man en alles wat daarbij hoort.
Hoe het echt is lees of hoor je niet.
Misschien zouden mensen dat niet eens
willen weten, het is vaak comfortabeler om
vast te houden aan je eigen beelden.

Wat is de situatie als er kinderen zijn. Laat
je informeren over hoe het in jouw specifieke situatie zit. Als je in het buitenland
woont, of een partner hebt met een andere
nationaliteit, ligt het vaak ingewikkelder
omdat dan twee landen betrokken zijn,
ook qua belastingen. Sinds een paar maanden is er een nieuwe Europese verordening
waar de meeste Europese landen bij zijn
aangesloten. Die verordening gaat over
huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht. Als twee mensen met verschillende
nationaliteiten gaan trouwen met elkaar
kunnen ze bijvoorbeeld voor één rechtsstelsel kiezen, als ze niet kiezen is uitgangspunt het land waar ze hun gemeenschappelijke verblijfplaats hebben. In landen buiten Europa ligt dat weer anders.

Door het grote succes van het Nederlandse
vrouwenvoetbalelftal is mijn eerste associatie bij voetbalvrouwen nu: 'vrouwen die
voetballen' in plaats van 'partners van
mannelijke voetballers'. En dat is maar
goed ook! Onze Nederlandse voetbalvrouwen kunnen de sterren van de hemel spelen. We hopen allemaal dat ze dat deze
zomer in Frankrijk ook zullen doen.
Eerlijk gezegd weet ik niet of er over vrouwelijke voetballers en hun partners ook
van alles 'in de bladen' staat, ik vermoed
minder dan bij de mannen.

Ik weet het, niet iedereen zit erop te wachten om te (laten) onderzoeken wat de beste
en meest juiste regelingen zijn die moeten
worden ontworpen, saaie en taaie stof,
maar toch: het kan veel onduidelijkheid en
ook woede en verdriet besparen voor het
geval het later toch mis zou gaan. Het
beeld van saai en taai valt best mee als je
ermee bezig bent. Vooroordelen verdwijnen vaak als je iets of de ander beter
begrijpt.

Hoe dan ook, ook voor (prof )voetballers
m/v geldt dat zij hun familiezaken goed
moeten regelen. Bedenk wat je wil voordat
je gaat trouwen of samenwonen.

Erna Kortlang
notaris verbonden aan
TeekensKarstens in Leiden
kortlang@tk.nl
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JE SNAPT HET PAS ALS JE HET DOOR HEBT

AANDACHTSPUNTEN VOOR JE
AANGIFTE EN HET KOMENDE
BELASTINGJAAR

H

et is weer tijd voor de belastingaangifte. Dat het belangrijk is om je goed te
laten informeren over je fiscale plichten zullen ook Messi, Neymar en
Ronaldo zich gerealiseerd hebben toen zij geconfronteerd werden met boetes van miljoenen en
(voorwaardelijke) celstraffen voor belastingontduiking. Je snapt het pas als je het door hebt. Maar dan
is het soms al te laat. Zo zijn er meer voetballers en
bekendheden, die problemen hebben gehad met de
Belastingdienst en die zijn verdacht of veroordeeld
voor belastingontduiking.

VVCS
BELASTINGAANGIFTE
SERVICE
Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs is al
een aantal jaren de fiscale
partner van de VVCS.
Met raad en daad staan
zij de VVCS op het fiscale
speelveld bij. Als lid van
de VVCS kun je tegen
gereduceerd tarief gebruik
maken van de belastingaangifteservice van
Punt & Van der Weerdt
Belastingadviseurs.
Kijk voor meer informatie
op de website van de VVCS.

De FIOD deed het afgelopen jaar een inval bij een
belastingadviseur die ervan wordt verdacht BN-ers
uit de media- en entertainmentwereld en hun vennootschappen 'slechts op papier' te hebben laten
emigreren naar belastingparadijzen. Steeds vaker is
de fiscale woonplaats (dus daar waar je belasting
betaalt) een twistpunt met de Belastingdienst, zeker
als de belangen groot zijn. Je snapt het pas als je het
door hebt zal vaker zijn gedacht als achteraf bleek
dat je ook daadwerkelijk in België je hond moet uitlaten en je boodschappen daar moet doen om er
voordelig belasting te kunnen afdragen.
De feitelijke omstandigheden bepalen uiteindelijk
het antwoord op de vraag waar je woonachtig bent
en belasting moet betalen. Handvatten zijn: waar je
een duurzaam huis tot je beschikking hebt, waar je
partner, kinderen en familie wonen, waar je kinderen naar school gaan, je telefoonkosten, abonnementen, lidmaatschappen, bankrekeningen, etc. De
lijst is niet limitatief. Mocht er twijfel ontstaan over
je woonplaats, dan kan dus zelfs een abonnement
nog gewicht in de schaal leggen of zelfs een doorslaggevende factor zijn.
Er zijn dus slimme en minder slimme dingen om te
doen als je probeert je fiscale situatie te optimaliseren.
En die zijn soms minder voor de hand liggend dan je
denkt. Maar je snapt het pas als je het door hebt.
Denk bijvoorbeeld bij de belastingaangiftes die er
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weer aankomen ook aan het volgende:
Buitenlanddagen: Als je in loondienst in het buitenland hebt gewerkt (trainingskamp, Europese wedstrijd, Interlands etc.), dan kan er ook discussie ontstaan over welk land mag heffen over (welk deel
van) je arbeidsinkomsten. Je kunt dan wellicht in
aanmerking komen voor een buitenlandse dagenaftrek: een berekeningsmethode op grond waarvan je
in Nederland te belasten inkomsten worden verminderd. Dit kan zomaar een heel gunstig effect hebben
op de te betalen belasting.
Als je over een periode van 3 jaren sterk wisselende
inkomens hebt gehad: dan zou middelen, het
opnieuw berekenen van de belasting per jaar uitgaande van je gemiddelde jaarinkomen over die
periode, kunnen leiden tot een teruggaaf van belasting. Een middelingsverzoek kan overigens pas worden gedaan nadat de aanslagen over die drie jaren
definitief zijn vastgesteld.
Het steunen van je “cluppie”: Een periodieke gift is
fiscaal gunstiger dan losse schenkingen. Periodieke
giften dienen minimaal een looptijd te hebben van
vijf jaar en te worden vastgelegd in een onderhandse
overeenkomst. Een periodieke gift aan een sportclub
kan ook aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting,
mits de (sport)vereniging aan de wettelijke vereisten
voor aftrek voldoet.
Het zonnetje in huis: Heb je plannen om te investeren in zonnepanelen, doe dat dan liever in 2019. De
kleine ondernemersregeling zal namelijk gaan wijzigen vanaf 2020, waardoor dit een duurdere investering zal worden.
Tot slot, mocht je vragen hebben, wij zien je graag
eens op ons kantoor voor dat vrijblijvende kopje koffie. Wij snappen vaak al van te voren wat je door
moet hebben!
Neem voor meer informatie contact op met
Eva Mijnhardt of Yasar Cekic, beiden als belastingadviseur werkzaam bij Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs te Den Haag (070-3 025 825).
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