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JUIST IN DEZE MOEILIJKE
TIJD IS HET VERSTANDIG OM
NA TE DENKEN OVER LATER
EVGENIY LEVCHENKO

A

l maanden heeft de hele wereld te maken met het corona-virus.
We hebben gezien en gemerkt hoe kwetsbaar ons leven kan zijn.
Ook de voetbalwereld werd hard geraakt en is helemaal ontregeld. Bijna alle competities werden stopgezet, de clubs kregen financiële
problemen en voetballers konden geen wedstrijden meer spelen en niet
normaal trainen.
Voor ons was het ook een spannende tijd. Omdat er veel onduidelijkheid
en onzekerheid heersten, kregen we van de spelers enorm veel vragen.
We vonden het belangrijk dat juist in deze moeilijke tijd alle spelers op
ons konden rekenen.

‘De gevolgen van
corona zullen nog
lang merkbaar zijn.
En dat vergt
aanpassingen,
zowel van de clubs
als van de spelers’

Ik had dagelijks contact met alle aanvoerders van de clubs in Eredivisie
en Keuken Kampioen Divisie. Als één van de weinige landen in de wereld
hebben we namens de spelers onderhandelingen gevoerd met de FBO om
de juiste oplossingen te vinden tussen clubs en spelers. Na weken van
onderhandelingen hebben we een akkoord bereikt. Als je dat vergelijkt
met andere landen, waar de spelers gedwongen werden soms tot 70% van
hun salaris in te leveren, hebben we een heel redelijk akkoord kunnen
sluiten. Daar ben ik heel trots op.
Maar de gevolgen van corona zullen nog lang merkbaar zijn. En dat vergt
aanpassingen, zowel van de clubs als van de spelers. Budgetten worden
minder, clubs gaan het seizoen in met kleinere selecties en ik voorzie dat
veel spelers zonder club komen te zitten of semi-professioneel worden. Ik
heb al met een paar spelers gesproken, die professioneel voetbal gedag
gaan zeggen. Zij willen een studie gaan oppakken en gaan werken. Juist
in deze moeilijke en verwarrende tijd hameren wij er als VVCS op dat
alle voetballers verder denken dan alleen aan voetbal. Dat zij nadenken
over een carrière na het voetbal. De meeste spelers moeten na hun voetbalcarrière gewoon werken. Dat is helemaal niet erg. We willen dat de
stap naar de maatschappij minder zwaar zal zijn en kunnen daarbij passend helpen.
Voor dit doel kunnen voetballers en voetbalsters bij ons al jaren gebruik
maken van onder andere het loopbaanportaal.
Mijn advies is: wees proactief, neem contact met ons op. Het is nu juiste
moment om in jezelf te investeren.
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COVID 19; DE GEVOLGEN
eind april niets dan de keuze voor scenario 3, het
definitief voortijdig eindigen van de competities.

M

edio maart bleek er alle reden om een zogenaamd Corona overleg te introduceren.
Enkele malen per week bespraken wij als
VVCS met de FBO en ProProf de ontwikkelingen.
Voor de spelersvertegenwoordigers waren de waarborging van de gezondheid van de spelers, de nakoming
van de lopende contracten, het verkrijgen van de duidelijkheid over de steunmaatregelen van overheidswege en uiteraard de continue voorlichting aan de spelers de prioriteiten.
Voor de voorlichting en communicatie zetten wij het
VVCS aanvoerdersnetwerk in, dat prima functioneerde.
Ook met de KNVB, Eredivisie en Eerste Divisie werd
zeer regelmatig op een coöperatieve wijze overleg
gevoerd.
Hoe anders was dat dan de situatie in heel wat andere
landen, waar de besturen van de leagues en federaties
eenzijdig beslisten zonder de spelersvertegenwoordigers zelfs maar te raadplegen…

‘Daar waar in heel veel landen de spelers al
in maart werden geconfronteerd met uitstel
van betalingen en salarisreducties, bleef dit
de in Nederland actieve profs bespaard’
De KNVB werkte met drie mogelijke scenario's; het
geheel uitspelen van de competities en beker voor 30
juni 2020, het uitspelen voor 3 augustus 2020 en de
laatste betrof het meest zwarte scenario dat betekende
dat de competities en de beker niet afgemaakt zouden
kunnen worden.
Door de overheidsbeperkingen (het niet mogen organiseren van wedstrijden tot 1 september 2020) restte
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Door de afdeling expertise van de KNVB werd vervolgens berekend dat het voortijdig afbreken van de competities en beker een verlies aan inkomsten betekende
van zo'n 96 miljoen Euro. Ervan uitgaande dat er tot 1
januari 2021 niet met publiek gespeeld zal kunnen
worden loopt dit bedrag op tot in totaal ongeveer 300
miljoen Euro.
Deze verloren inkomsten bestaan vooral uit gederfde
sponsorinkomsten, inkomsten uit wegvallende business clubs, wegvallende wedstrijdbaten, horeca en
merchandise inkomsten. In Nederland zijn wij relatief
veel minder afhankelijk van de televisie-inkomsten.
Daar waar in heel veel landen de spelers al in maart
werden geconfronteerd met uitstel van betalingen en
salarisreducties, bleef dit de in Nederland actieve
profs bespaard. Een ieder ontving zijn gehele maart
en april salaris.
In het licht van het voorgaande konden wij niet
anders dan de onderhandelingen openen over een
pakket aan noodmaatregelen. Het uiteindelijke “corona pakket” waarover namens de spelers met de FBO
overeenstemming werd bereikt, betrof collectieve aanbevelingen, alsook bindende afspraken.
Omdat wij uiteraard niemand kunnen dwingen om
salaris in te leveren betrof dat deel van het pakket een
aanbeveling. Eentje die gegeven de omstandigheden
ons inziens zowel redelijk als uitlegbaar was, waarbij
de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen.
De aanbeveling impliceerde voor de eerste divisie dat
ook in de maanden mei en juni de salarissen volledig
betaald werden, terwijl de club met haar spelers zou
kunnen overleggen over een mogelijke, redelijke aanpassing van een collectieve bonusafspraak.
Dat gold ook voor het mei salaris in de eredivisie. In
juni zou er in de eredivisie gekozen kunnen worden
tussen een redelijke aanpassing van een afgesproken
collectieve bonus, of al voor de reductie conform de
overeengekomen tabel.
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Confrontaties
De aanbevolen salarisreductie-tabel geldt voor een
periode tot uiterlijk 31 december 2020, dan wel tot
een eerdere datum vanaf welke er weer “gewoon”
met publiek gespeeld kan worden.
Zolang de NOW regeling, dan wel een vergelijkbaar alternatief, van toepassing is, betreft de aanbeveling een salarisreductie die eerst ingaat vanaf
€ 114.464,--.
De huidige NOW 2 loopt nog tot 1 oktober 2020.
Op dit moment buigt de politiek zich over een
mogelijk volgende variant. Deze lijkt een “gelijkwaardige” te gaan worden.
Inmiddels hebben alle spelersgroepen een akkoord
bereikt met hun clubs, waarbij werd uitgegaan
van de aanbevelingen, dan wel werden deze als
een uitgangspunt gebruikt.
De bindende afspraken werden vorm gegeven in
de CAO, welke wordt verlengd tot 1 juli 2023.
Voor de eerste divisie betrof dit een aanpassing
van het minimum aantal contractspelers. Voor het
seizoen 2020/2021 zal dat aantal 14 bedragen in
plaats van 16. Gedurende het seizoen 2021/2022
zullen dat er 15 zijn, waarna in het seizoen
2022/2023 iedere eerste divisie club weer tenminste 16 spelers in dienst zal moeten hebben.
Voorts werd de grens met betrekking tot het recht
op vakantietoeslag verlegd (in het seizoen
2020/2021 ligt deze op twee maal max. dagloon, in
het seizoen 2021/2022 krijgt de groep tussen 2 en
3 keer max dagloon 4% vakantietoeslag, om in het
seizoen 2022/2023 weer gerechtigd te zijn tot 8%).
Nog dagelijks worden wij benaderd door spelers
die in het buitenland zonder enige vorm van overleg werden gekort op hun salaris.
Soms was het zelfs de nationale regering die de
clubs “hielp” met een decreet. In meerdere landen
waren het zoals gezegd federaties, leagues en
clubs samen die dit bepaalden, maar even zo vaak
waren het individuele clubs die besloten tot een
eenzijdige korting. Zo gaf de president van FC Sion
de spelers de keuze tot een halvering van het salaris of ontslag. In heel wat landen werd er zelfs met
75% gekort. Het record dat ons bereikte was een
korting van 92% over de laatste maandsalarissen
van het seizoen. Wat ook redelijk populair bleek
was het simpelweg opschorten van enige salarisbetaling totdat de betreffende competitie weer zou
beginnen. Spelers liepen dan zonder salaris en
onverzekerd rond.

HET NIEUWE POOLREGLEMENT
OPLEIDINGEN
mr Louis Everard

Het nieuwe reglement kwam in goed overleg tussen sociale
partners tot stand. Het zal alleen gelden tussen BVO's, welke in
drie categorieën worden verdeeld, afhankelijk van de hoogte
van hun investeringen in hun jeugdopleiding (2,5 miljoen Euro
of meer, tussen de 700.000 en 2,5 miljoen Euro en de categorie
overige clubs). Het reglement geldt vanaf het seizoen waarin de
speler 11 wordt, tot en met het seizoen waarin hij 20 wordt.
De corresponderende poolvergoedingen bedragen respectievelijk € 30.000,--, € 22.500,-- en € 7.500,-- per jaar.
Gaat een speler “van laag naar een hoog” dan geldt het gemiddelde van beide categorieën, gaat hij van “hoog naar laag” dan
geldt het bedrag van de laagste categorie. Gaat een speler van I
naar III, dan is er in principe geen vergoeding verschuldigd.
Had een speler al een contract, dan moet hem voor 1 mei tenminste een gelijkwaardig contract zijn aangeboden, bij gebreke
waarvan het recht op een vergoeding vervalt.
Een club uit categorie I moet een speler voor
1 mei van het seizoen waarin hij 17 wordt een contract hebben
aangeboden, dat ingaat per
1 juli van het seizoen hierop volgend. Voor de categorie II en III
clubs geldt te dezen eveneens 1 mei, maar dan van het seizoen
waarin hij 19 jaar wordt.
Overeenkomsten met ouders en/of spelers waarin hogere bedragen worden bedongen zijn niet langer toegestaan.
Neem een BVO niet deel aan een competitie waarin de speler
gegeven zijn leeftijd behoort uit te komen, zal er voor de speler
geen vergoeding gevraagd kunnen worden.
De opleidingsvergoedingen komen hiermede te vervallen.

Vermeldenswaardig is het ook hetgeen in Servië
gebeurde. Daar werd de situatie voor veel spelers
en hun gezinnen zo slecht dat onze collega's daar
besloten tot een hongerstaking …
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ERIC BOTTEGHIN

Nog 1 jaar Feyenoord
Vergis je niet, Eric Botteghin en zijn vrouw Melina zijn best avonturiers. Toch
tekende de verdediger afgelopen zomer weer een jaar bij in Rotterdam, waar
hij nu al ruim vijf jaar een rots in de branding is achterin bij Feyenoord.
Waar de Braziliaan altijd weer komt bovendrijven als belangrijke basiskracht. Waar hij zelfs de aanvoerdersband droeg, die weer kwijtraakte
en 'm nu soms toch weer om zijn bovenarm voelt.

D

e liefde voor Feyenoord is enorm, vertelt
Botteghin. Misschien wel net zo groot als voor
Brazilië, zijn vaderland dat hij in 2007 verliet
voor een carrière in Nederland. Via PEC Zwolle, NAC
Breda en FC Groningen werkte hij zich omhoog naar
Feyenoord. Hij werd er kampioen, won er nog vier prijzen na eerder al de beker te hebben gewonnen met
FC Groningen.
Na een roerig halfjaar zonder serieuze voetbalwedstrijden en zonder bezoek aan Brazilië vanwege de coronacrisis is Botteghin blij dat hij weer een vast ritme heeft.
Ook al mist hij zijn familie en de fans in het stadion
zeer.'

KUN JE NEDERLAND NIET MEER MISSEN DAT JE TOCH
WEER BIJTEKENDE, ERIC?

Foto: SOCCRATES IMAGES

'Ha, ik zou Nederland wel gaan missen, ja. Op zich was
er wel interesse en hebben we even nagedacht wat de
volgende stap zou zijn, omdat mijn contract in de
zomer afliep. Maar ik ben altijd in gesprek gebleven
met Feyenoord, met technisch directeur Frank Arnesen
en met trainer Dick Advocaat. Uiteindelijk hebben we
besloten om nog een seizoen met elkaar verder te gaan.
Daar ben ik heel blij mee. Ik vind het een eer voor deze
prachtige club te spelen.'

JE BENT BEJUBELD, MAAR OOK WEL EENS VERGUISD IN DE KUIP. IN EEN
POLL OP EEN FEYENOORD-FANSITE WAS DE UITSLAG DUIDELIJK: MEER
DAN 75% VAN DE FANS WILDE DAT JE BLEEF.
OOK ADVOCAAT MAAKTE ZICH HARD
VOOR JE..
'Dat is natuurlijk erg prettig. Dit is echt een club
van de fans. Ik ben er
trots op dat ze het
nog steeds in me
zien zitten. Ik heb
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altijd keihard mijn best gedaan voor Feyenoord, heb
altijd alles gegeven. Ook in de minder goede tijden.'

MAAR JE KON OOK NU IN TURKIJE VOETBALLEN, WAAR HET WARMER IS
DAN IN NEDERLAND EN DOORGAANS BETER WORDT BETAALD.
'Het klopt niet dat er concrete interesse voor me was
vanuit Turkije. Het duurde best een poosje voordat ik
bijtekende bij Feyenoord, maar het was natuurlijk ook
een rare zomer. Er is veel gebeurd in de hele wereld
door het coronavirus. Ik nam mijn tijd, had geen
haast. Het gevoel was nog steeds goed. De trainer en de kern van de ploeg zijn gebleven.
We waren goed bezig vorig seizoen,
zaten AZ en Ajax op de hielen, haalden de bekerfinale, verloren niet
meer. Ik hoop dat we die spirit dit seizoen ook vaak
zullen zien.'
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‘Ik verander niet met of zonder band om mijn arm,
ik neem altijd de leiding achterin’

HET ZAG ER EEN JAAR GELEDEN NOG TAMELIJK HOPELOOS UIT BIJ FEYENOORD, SPORTIEF GEZIEN. DE
RESULTATEN VIELEN ONDER DE NIEUWE COACH JAAP STAM VIES TEGEN, NIEMAND GAF EEN STUIVER
VOOR DE SELECTIE.
'Ik heb het nooit als 'hopeloos' ervaren. Tuurlijk ben je heel teleurgesteld als het
niet loopt. We waren niet fit genoeg, moesten gelijk aan de bak met play offs voor
de Europa League waardoor we drie keer per week speelden. Er zaten goede wedstrijden tussen zoals tegen Porto. En soms speelden we goed, kregen we veel kansen, maar benutte de tegenstander hun enige kans. Ik heb dat soort periodes eerder meegemaakt. Gelukkig hebben we het omgedraaid.'

WAT WAS DE OMMEKEER?
'We werden fitter, en er kwam een nieuwe trainer. We gingen wat compacter spelen, dat paste ons beter. We hadden ineens het geluk dat we daarvoor ontbeerden.
Dan win je, dan krijg je vertrouwen. Misschien was het met Stam ook zo gebeurd.'

JIJ KENDE STAM AL VAN JE EERSTE CLUB IN NEDERLAND PEC ZWOLLE, WAAR STAM TOEN ASSISTENT WAS.
'Ik heb geweldig met hem gewerkt bij PEC en bij Feyenoord. Ik heb heel veel van
hem geleerd. De manier waarop ik positie moet kiezen, hoe ik rugdekking moet
geven, wanneer ik moet instappen. Het pure mandekken zat er altijd
wel in bij mij. Maar als iemand als Stam, die ooit de beste verdediger ter wereld was, je tips geeft, dan zuig je die op. Ik heb
superveel respect voor hem. Hij is een heel goede trainer,
heeft een geweldige filosofie. Hij wilde óók compact spelen, op een iets andere manier dan Advocaat. Helaas
leidde dat niet direct tot succes.'
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STAM MAAKTE JOU AANVOERDER, ADVOCAAT PAKTE DIE BAND METEEN VAN JE AF
EN GAF HEM AAN STEVEN BERGHUIS. DAN BEN JE NIET BLIJ.

ANDERE SPELERS TONEN ZICH VAAK TELEURGESTELD ALS ZE GEEN AANVOERDER
MEER ZIJN.
'Ik zit anders in elkaar. Ik blijf mijn ding doen. Advocaat heeft
mij altijd vertrouwen gegeven, sinds dag een. Het is mooi als
jouw trainer zoveel vertrouwen in je heeft, dat hij wil dat je
blijft.'

HET NIEUWE NORMAAL
Hij begon zodoende aan zijn vijfde seizoen bij de club waar in
het verleden opvallend veel Brazilianen helemaal of gedeeltelijk
flopten. Botteghin krijgt juist vleugels van de Kuip, vertelt hij.
'Het publiek is ongelooflijk. Zo trouw, zo fanatiek. Het nieuwe
trainingscomplex is geweldig, supermodern, met een uitstekende fysieke staf. De selectie ziet er heel goed uit. Ik heb wat prijzen mogen winnen met Feyenoord. Mijn profielfoto is nog
steeds dat ik op de Coolsingel sta met de kampioensschaal in
mijn handen. Het voelde niet goed om te vertrekken na het rare
einde van vorig seizoen. Zonder wedstrijd. Ik was nog niet klaar
bij Feyenoord.'
De Kuip zal voorlopig niet vol meer zijn. Voor Feyenoord toch
een enorm nadeel. 'Iedere tegenstander weet hoe moeilijk het is
om in de kuip te spelen. Ik heb het zelf vaak gedaan met NAC
en FC Groningen. Het publiek is zeker een factor die Feyenoord
sterker maakt. Maar er is niets aan te doen, de situatie is zoals
hij is. Nu moeten we bewijzen dat we ook in een lege kuip kunnen winnen. Het is duidelijk een nadeel voor ons. Ook bij uitwedstrijden hoor je altijd de Feyenoordfans er bovenuit. Dat
zweept je op. Maar dit is het nieuwe normaal, hè.'
Botteghin wordt wel eens een atypische Braziliaan genoemd.
Hij is extreem gedisciplineerd, maar noch technisch noch creatief. Hij kwijt zich sober van zijn taak: zijn man uitschakelen,
de boel achterin organiseren, ballen afpakken en die snel inleveren bij medespelers. 'Zo heb ik altijd gespeeld.'
Opvallend genoeg begon hij als jongetje met zaalvoetbal alias
futsal; een kweekschool voor techniek. 'Bijna iedereen speelt in
Brazilië op zijn vijfde futsal, pas vanaf je achtste ga je ook het
veld op. Als je op je zestiende een professioneel contract tekent,
stop je in de zaal. Futsal is niet alleen maar trucjes. In de zaal
ben ik gevormd als verdediger, als mandekker. Je moet snel denken, altijd bewegen. Op tijd bij je man zijn, voor hem komen. Je
moet heel goed anticiperen, heel goed timen, want alles gaat
supersnel. Als kind wilde ik Ronaldinho of Ronaldo zijn, net als
elk kind. Ik kwam erachter dat mijn kwaliteiten niet liggen in
het doelpunten maken, maar in het doelpunten voorkomen.
Daarom heb ik vooral daarin mijn energie gestoken.'

10

DE CONTRACTSPELER

september 2020

Foto: SOCCRATES IMAGES

'Ik was heel trots, ik vond het heel mooi om als buitenlander
aanvoerder te zijn van zo'n topclub. Maar voor mij is dat niet
het belangrijkste. Ik verander niet met of zonder band om mijn
arm, ik neem altijd de leiding achterin. Of in de kleedkamer als
ik vind dat dat moet. Voor mij was het echt geen probleem dat
Advocaat iets anders wilde. Hij wilde Berghuis belangrijk
maken, Steven is Nederlander. Ik snap dat helemaal. Ik ben
gewoon hetzelfde blijven doen. En heb uiteindelijk ook een
goed seizoen gedraaid. Ik heb altijd genoeg waardering
gevoeld.'

OBSTAKELS
Met zijn club Internacional speelde hij op zijn achttiende een
toernooi in Groningen. Botteghin viel op door zijn grote gestalte, doorzettingsvermogen en verdedigende klasse. Zijn toenmalige Braziliaanse zaakwaarnemer werkte samen met een
Nederlandse zaakwaarnemer die hem bij PEC Zwolle introduceerde. Na een aantal jaar nam hij een Nederlandse zaakwaarnemer in de arm, Edwin Olde Riekerink van Soccer Vision.
Botteghin: 'Mijn oude zaakwaarnemer zat vooral in Brazilië. Ik
wilde iemand die zich op Europa focust, daar zag ik mijn toekomst. Een vriend heeft me in contact gebracht met Edwin, en
dat klikte. Ik vind hem een heel realistische en eerlijke man. De
samenwerking verloopt perfect. Ik ben kampioen van
Nederland geworden met Feyenoord. Dat is waar je van droomt
als je in Nederland gaat spelen. Samen met Edwin heb ik, denk
ik, telkens de goede keuze gemaakt, ben ik steeds een treetje

‘Er was al veel armoede en dat wordt door
deze crisis nog erger. Brazilië is zo groot;
het is een druppel op een gloeiende plaat’
geklommen. Overal waar ik speelde, voelde ik me snel thuis,
kwam de waardering. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben
geen speler waarvoor mensen naar het stadion komen. Ik moet
fans ervan overtuigen dat ik een bijdrage kan leveren. Ik ben
heel blij dat me dat steeds gelukt is.'

MAAR OOK JIJ WERD WEL EENS GENOEMD ALS EEN SPELER WAAR FEYENOORD
AFSCHEID VAN MOEST NEMEN NA HET KAMPIOENSCHAP IN 2017, OOK AL WAS JE
TOEN EEN BELANGRIJKE SPELER.
'Dat soort geluiden horen bij een grote club. Het is nooit goed
genoeg. Je ziet het bij Barcelona. Gérard Pique heeft zoveel
mooie jaren gehad, zoveel prijzen gewonnen. Ineens wil iedereen dat hij weggaat bij Barcelona. Je moet niet naar anderen
luisteren, gewoon je focus houden, je best doen en vertrouwen
houden. Dat heb ik geleerd. Ik weet wat ik wel en niet kan; dat
is heel belangrijk.'

WAT JOU KENMERKT: JE GEEFT NOOIT OP.
'Ik ben een echte professional. Dat zit diep in mij. Als christen
moet je altijd het beste van jezelf geven, een voorbeeld probe-
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ren te zijn voor anderen. Tijdens de lockdown heb ik doorgetraind op een grasveldje nabij mijn huis. Geen probleem. Ik
ben gewend om voor mezelf te trainen, ook in de vakanties.
Ik heb alles achtergelaten in Brazilië, vrienden en familie, om
hier succes te boeken. Dan moet je daar alles voor doen.
Iedereen heeft moeilijke momenten, krijgt te maken met
obstakels. Maar je moet door blijven gaan, altijd in jezelf
investeren, elke dag. Discipline zat er altijd in. Dankzij mijn
ouders en door mijn geloof. Ik respecteer mijn trainers en
mijn club, daarom kom ik nooit te laat. Ik wil een eerlijke,
betrouwbare man zijn op en naast het veld.'

OPENBARING

Foto: SOCCRATES IMAGES

Het Christelijke geloof is belangrijk voor Botteghin. Maar dat
is, in zijn geval, niet altijd zo geweest. 'Pas toen ik zestien jaar
was, ben ik het echt serieus gaan nemen, ben ik me in de bijbel gaan verdiepen en die als leidraad voor mijn leven gaan
nemen. Toen ging ik ook vaker naar de kerk. Daarvoor ging ik
liever andere dingen doen. Ik geloofde in God, maar beleefde
mijn geloof niet zo gepassioneerd als ik dat nu doe.'
Zijn vrouw speelde daar een grote rol in. Hij kende haar al
van de basisschool en ontmoette haar weer toen hij zestien
was. 'We hadden goede gesprekken en zij nodigde me uit om
mee naar de kerk te gaan. Ik ging vroeger al mee met mijn
ouders, maar vond het ineens echt leuk en inspirerend. Een
soort openbaring, ja.'
Nu wil hij graag anderen inspireren. 'Vroeger hadden we in
Nederland een samenkomst bij ons thuis met andere gelovige
Braziliaanse voetballers en hun vrouwen waarbij we de bijbel
bestudeerden. Nu doen we dat via wekelijks videobellen met
Braziliaanse voetballers en hun vrouwen die ook elders in
Europa spelen. Mijn vrouw en ik leiden die bijbelstudies een
beetje, we bidden samen, we praten erover, maar we kunnen
ook onze ervaringen delen over situaties in de voetbalwereld.
Zo helpen we elkaar. Als iemand bijvoorbeeld op de reservebank zit, dan praten we diegene moed in. Dat hij niet moet
opgeven en in zichzelf moet blijven geloven. We bidden ook
voor hem.'
Ze bidden ook dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven
sinds de coronacrisis uitgroeide tot een pandemie. 'De impact
is enorm. Op iedereen. Ik ben in de zomer voor het eerst niet
naar Brazilië gegaan. Onze ouders wilden ons en onze twee
kinderen graag zien. Dat was moeilijk. Als ik terug zou gaan

zou ik in quarantaine moeten. En in Brazilië was bijna alles
dicht. Ik ben hier nu wel gewend, maar ik mis ze.'
Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen. Botteghin
ondersteunt twee projecten die geld inzamelen om kinderen
in de favela's te helpen. 'Er was al veel armoede en dat wordt
door deze crisis nog erger. Brazilië is zo groot; het is een
druppel op een gloeiende plaat. Maar als iedereen iets doet,
kunnen we ze misschien allemaal helpen.'
Beide projecten zijn initiatieven van in Brazilië wonende
Nederlanders. Children asking zetelt in Sao Paulo, waar
Botteghin vandaan komt. Hij gaat er kijken als hij daartoe de
mogelijkheid heeft. Bij Power to Fly in de zuidelijke stad
Santa Catarina is hij nog niet geweest. 'Geprobeerd wordt om
kinderen in sloppenwijken eten te geven en ze van de straat
te houden. Ze te helpen met school. Via een galadiner zamelen we geld in. Ik weet het niet zeker, maar denk dat we op
dit moment iets van honderd kinderen op die manier een
betere toekomst proberen te geven. De kinderen wonen niet
in huizen, maar in krotten. Ik heb met ze gesproken, ze
waren heel dankbaar.'
In Europa klinkt veel kritiek op de Braziliaanse president
Bolsonero die het virus lang bagatelliseerde en zich vooral
druk lijkt te maken om de economie. 'Ik ben geen politicus. Ik
bid vooral dat autoriteiten de juiste keuzes maken. Veel mensen hebben hun werk verloren. Brazilië is zo groot, het is zo
moeilijk om alles onder controle te hebben. Het is zo moeilijk
om tegen mensen te zeggen: blijf thuis. Als ze niet werken,
hebben ze niets te eten. De economie en gezondheid van
mensen gaat hand in hand.'
Hij houdt vertrouwen dat het virus zal worden beteugeld. Zijn
vrouw kreeg van boven door: 'Ik heb de troon niet verlaten.'
Botteghin: 'Het leven is een test. Hoe ga je om met deze problemen. Ga je in paniek raken? Word je depressief? Of ga je
met geloof en positief denken deze situatie omdraaien? Dat
laatste proberen wij altijd. Daarbij erop vertrouwend dat God
alles onder controle heeft. Een Bijbeltekst waar wij altijd veel
steun aan hebben, en die we vaak aanhalen tijdens de bijbelstudies is Jozua 1 vers 9: 'Wees sterk en moedig, schrik niet en
wees niet ontsteld, want de Here, uw God, is met u, overal
waar u heen gaat.'
Dat het leven niet altijd even voorspelbaar is, vindt hij ergens
ook mooi. 'Een jaar geleden gaf niemand iets voor Feyenoord,
nu verwacht iedereen dat we een topseizoen draaien. Dat
vind ik mooi aan voetbal. Ik verwacht zelf ook een goed seizoen als we niet teveel blessures hebben.'
Zijn concurrent Sven van Beek viel alweer weg met een blessure. 'Ik baal ervan dat Sven weer geblesseerd raakte. Hij heeft
echt veel pech gehad. Dat hij mijn concurrent is, daar heb ik
niet eens aan gedacht. Ik hoop dat iedereen gezond blijft.
Vooral voor die spelers persoonlijk. Maar we hebben ook
iedereen hard nodig om iets te bereiken.'
Hij probeert zijn levenslessen door te geven aan zijn zoontjes,
beiden zijn gek van voetbal. 'Ze dragen elke dag een voetbaltenue. En dan het liefst dat van het Braziliaans elftal. Hoewel ze
al hun hele leven in Nederland wonen en ook van Feyenoord
zijn gaan houden, zit dat er toch wel in, het Braziliaanse.'
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BELG STIJN BOEYKENS AANWINST VOOR JURIDISCHE AFDELING VAN DE VVCS

'VOORAL HET OVERLEG IS
HIER BETER GEORGANISEERD'
Het Belgische voetbal kent een aantal opvallende en kenmerkende verschillen met Nederland.
Als jurist in sport- en arbeidsrecht was Stijn Boeykens tot voor kort verbonden aan ACV Sporta,
de enige vakbond in België met een sportafdeling. Sinds 1 mei verhuisde hij naar de VVCS in
Hoofddorp, onder meer ter ondersteuning van Louis Everard. 'De VVCS is groter, meer gestructureerd, en dat heeft ook te maken met mankracht. Alles is verder ontwikkeld dan in België. Wat
mij direct opvalt is dat vooral het overleg beter is georganiseerd.'

Door LEX MULLER

N

et als in Nederland moest ook de Jupiler
Pro League vanwege de corona-crisis voortijdig worden stilgelegd. Welgeteld na 29
van de 30 duels, maar daarna stond nog
wel het vervolg van tien wedstrijden in de play-offs op
het programma. Op last van Pro League diende het als
laatst geklasseerde Waasland-Beveren te degraderen.
Maar voorzitter Dirk Huyck betwistte de degradatie en
kreeg uiteindelijk gelijk van de rechter, op straffe van
een hoge dwangsom (2,5 miljoen per duel). 'Met die
heisa rond de competitie en het aantal heb ik me gelukkig niet meer moeten bemoeien. Een mooi schouwspel
was dat niet…', aldus de 42-jarige Stijn Boeykens.
De verplichting om de degradatie terug te draaien,
loste de Pro League uiteindelijk op met de uitbreiding
van zestien naar achttien clubs. Ook Beerschot en OH
Leuven mochten als periodewinnaars vanuit 1B promoveren. Dat was dan weer niet naar de zin van Westerlo,
dat in deze soap de plaats van Leuven claimde, maar
vergeefs een kort geding aanspande.

'SPELERS HEBBEN MEER INSPRAAK'
De afwikkeling van het afgebroken seizoen ontketende
een maalstroom aan conflicten en procedures, die zelfs
de eerste ronde van de nieuwe editie dreigde op te
schorten. 'Clubs rollen voortdurend vechtend over
straat. Het is meer ieder voor zich. In Nederland hebben
spelers en ook de VVCS meer inspraak. De positie van
de VVCS is ook sterker', constateerde de Belg in korte
tijd. 'De crisis werd hier gezamenlijk aangepakt', zo
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doelt hij op de gezamenlijke afspraken, waarbij ook de FBO werd betrokken. 'De FBO krijgt de clubs veel meer op één lijn. Dat lukt de Pro League
in België nauwelijks.' Het individualisme in het voetbal van de
Zuiderburen openbaarde zich ook weer bij het korten van de salarissen.
'Dat is bij elke club weer anders gegaan. Maar er zijn ook clubs die de spelers totaal zijn blijven doorbetalen.'
De clubs wisselen bij herhaling van eigenaar. Alleen al in de hoogste afdeling kent de helft een buitenlander als beheerder, tegenover een tweetal
(ADO Den Haag en Fortuna Sittard) in de Eredivisie. In 1B (de tweede klasse in België) was KSV Roeselare, als recent voorbeeld, eigendom van de
Chinese Miss Dai, raakte zo goed als failliet en is in allerlaatste instantie
weer opgekocht door drie investeerders, van wie één uit Portugal. 'Spelers
en trainers werden niet betaald. Maar bij Roeselare loopt het voorlopig
nog goed af, een andere 1B club Sporting Lokeren ging failliet... Ik sta
VVCS-lid Guus Hupperts (dit seizoen VVV) bij in de administratieve afhandeling van zijn dossier in België.'
Als medewerker van ACV Sporta ontfermde hij zich in al die jaren over
talloze dossiers. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leuven en
specialiseerde zich pas nadien in sportrecht. 'Ik ben er bij Sporta ingerold.'
Dat was in 2001, als jeugdige jurist. 'Het was niet enkel alleen juridisch.
Ook van alles op organisatorisch gebied, zoals trainingskampen voor werkloze voetballers en loopbaanbegeleiding. En Sporta houdt zich bezig met
sporters uit alle sporttakken, niet alleen voetbal. Het pakket werd door de
jaren en jaren heen ruimer en ruimer.' Sporta moest zich, als kleine organisatie, immers behelpen met slechts vier man, van wie drie in vaste
dienst. Vanaf 2006 werkte Stijn Boeykens fulltime voor de spelersvakbond
in België.

VEEL MEDIA-AANDACHT
Eén van de eerste grote zaken draaide om Davy de Beule, die in het seizoen 2004-2005 botste met de Lokeren-preses Roger Lambrecht. Zijn
werkgever schoof hem opzij, omdat hij weigerde bij te tekenen.
Op basis van de wet (van 78) annuleerde hij vervolgens zijn
contract wegens zware fout van de club en de speler claimde
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de restwaarde van de verbroken verbintenis. AA Gent wilde hem inlijven, maar
Lokeren blokkeerde dat op basis van een onderling verbond tussen de clubs een
dergelijke vrije speler af te wijzen. 'Dat is een hele procedure geweest', memoreert
Stijn Boeykens. 'De speler heeft uiteindelijk gewonnen. Hij heeft er ook voor
gezorgd dat de Raad van Mededinging zulke monopolie-afspraken van de clubs
heeft verboden. Die zaak heeft uiteindelijk toch wel een paar jaar geduurd, eer er
een definitieve uitspraak kwam.'
Desondanks pogen clubs nog altijd dat verbod te negeren, zoals onlangs weer
met Jonathan David bij diens gedroomde transfer naar Lille OSC. Evenveel mediaaandacht trok ook de groepsverzekering voor spelers in België. 'Het is vergelijkbaar met het CFK. Het is ook een aanvullend pensioen voor spelers. In het verleden gingen de clubs creatief om met de bedragen die in dat Fonds werden gestort.
Voor sommige oudere spelers stortte men meer dan mocht. Maar voor sommige
Afrikaanse spelers werd er helemaal niets gestort of veel te weinig. Dat dossier
was ook écht een bom waar we de vuile was van de clubs binnenste buiten hebben gekeerd. Dat was een heel groot dossier met veel media-aandacht.'
Zijn 'transfer' naar de VVCS moet hij (van 23 juni 1978) ervaren als een verademing. Al arriveerde hij midden in de corona-periode, waardoor hij nog maar
mondjesmaat naar Hoofddorp kon komen en vooral aangewezen is op thuiswerk in Bornem. Gelegen in de provincie Antwerpen en bekend van de
Dodentocht, normaal in augustus. 'Dan moet je binnen 24 uur 100 km afleggen.
De tocht begint op vrijdagavond negen uur en je moet zaterdagavond om negen
uur binnen zijn. Veel Nederlanders doen daaraan mee.' Als het straks weer kan,
trapt hij af en toe op een zaterdagmiddag een balletje met FC Belle Vue een clubje
vrienden uit de gezamenlijke stamkroeg.
'Bij VVCS ben ik ook terecht gekomen in een heel leuke équipe. Het is nog een
beetje aanpassen, maar het bevalt me goed. Veel zaken zijn bekend, maar er zijn
ook allerlei zaken die voor mij nieuw zijn. Het Nederlands arbeidsrecht wijkt toch
wel behoorlijk af van het Belgische' Dat laatste geldt onder meer voor de zgn. transitievergoeding bij contracten van bepaalde duur, nog niet tot het Belgische voetbal doorgedrongen. 'Sinds januari van dit jaar hebben spelers, wiens contract
afloopt en op initiatief van de club niet wordt verlengd, recht op één derde van
het maandloon per volledig dienstjaar. Dat bestond al, maar telt nu voor elk aflopend contract', leerde Stijn Boeykens, die nog wel zitting houdt in de Dispute
Resolution Chamber van de FIFA en in de BAS, ofwel de Belgische
Arbitragecommissie voor de Sport.

'BENELIGA WELKOM VOOR BELGIË
Volgens Stijn Boeykens is de invoering van de BeNeLiga nog nooit zo concreet
geweest als op dit moment. 'Ik weet niet of het ervan komt. Maar het is nog nooit zo
dichtbij geweest. In België neemt een aantal clubs het toch wel serieus. Of alle geesten er rijp voor zijn? Ik denk dat er nog nooit zoveel clubs zijn geweest, die toehappen. Club Brugge is grote voorstander en speelt een voortrekkersrol', aldus de
Belgische jurist, die zelf ook de plannen omarmt.
Zeker in het belang van het Belgische voetbal juicht hij de samenvoeging toe. 'Onze
Eerste Klasse 1B is een gedrocht. Daarin spelen slechts acht clubs. Voor de competitie
ontmoet dat achttal elkaar liefst vier keer in het seizoen. Met een BeNeLiga krijg je op
Belgisch niveau weer een normale competitie. En hoe je het draait of keert de
BeNeLiga betekent hoe dan ook een grotere markt op commercieel gebied en qua
televisiegelden. Ik hoor criticasters zeggen dat niemand zit te wachten op pakweg
Utrecht - KV Mechelen. Maar dat spreekt mij - met alle respect - toch meer aan dan
een Eupen - Oostende…'
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NA VIJFTIEN JAAR VOORZITTER VAN DE VVCS IN EEN BEWOGEN PERIODE:

DANNY HESP: 'HET IS TIJD OM
EEN ANDER PAD OP TE GAAN'
Al jong raadpleegde Danny Hesp zijn zaakwaarnemer
bij de VVCS. Op 13 maart 1988 liep hij, als 18-jarige
belofte, tijdens FC Den Bosch - Ajax een dubbele beenbreuk op. 'Dat ging helemaal fout. Er zijn fouten
gemaakt in het ziekenhuis. Rob Jansen, mijn zaakwaarnemer bij de VVCS, zei toen op een gegeven
moment: je moet misschien eens kijken of je juridische
stappen kan ondernemen tegen het ziekenhuis.' De
VVCS pakte het advies op en riep de hulp in van een
advocaat in dienst van de FNV.
Door LEX MULLER

Z

eventien jaar later, in 2005, benaderde Theo van Seggelen hem
met de suggestie of hij diens functie als voorzitter van de VVCS
wilde overnemen. 'Hij nam contact met me op. Is het wat voor
jou om bij de VVCS te komen? Hijzelf zou gaan stoppen en in een
andere functie naar de FIFPro gaan. Wij willen een verjonging doorvoeren
met als voorzitter een speler die net is gestopt als boegbeeld.' Danny Hesp,
inmiddels vijftig, heeft nu op zijn beurt de taken van voorzitter neergelegd
en overgedragen aan Evgeniy Levchenko. 'Ik ben achttien jaar betaald voetballer geweest. Ik heb bijna vijftien jaar voor de VVCS gewerkt. Ik ga nu een
ander pad op.'

'WE HEBBEN NOG STEEDS DE CAO OVEREIND KUNNEN HOUDEN'
Als junior van FC Abcoude drong Danny Hesp door tot het Amsterdams
elftal. 'Ik speelde daarin onder meer samen met Ronald en Frank de Boer
en Richard Witschge. En ik was aanvoerder van dat team.' Het was dan ook
bijna vanzelfsprekend dat Ajax de talentvolle verdediger op zijn zestiende
scoutte en weglokte naar de hoofdstad. Al na anderhalf jaar debuteerde hij
december 1987 in het eerste, waar trainer Johan Cruijff hem in de rust liet
invallen thuis tegen AZ. 'Ik was net achttien.' Het was het laatste duel voor
de winterstop. Na de jaarwisseling werd de linkspoot toegevoegd aan de Aselectie. Johan Cruijff had ontslag genomen en was vetrokken naar
Barcelona. Het trio Kohn, Hulshoff en Haarms fungeerde tot aan de zomer
als interim. 'We zijn op trainingskamp geweest naar Portugal. Daar speelden we ook de return voor de Super Cup tegen Porto. Eind november had
Ajax in het Olympisch Stadion met 1-0 verloren. Ik was er nog ballenjongen.' Om in Porto meteen in de basis de defensie te versterken, met andermaal 1-0 winst voor de Zuid-Europese winnaar van de EC I.
In zijn dertiende wedstrijd tartte het noodlot hem. Op zondag 13(!) maart
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1988 naderde het eindsignaal van FC Den Bosch - Ajax
(0-2). Een charge van Fred van der Hoorn kostte Danny
Hesp een gebroken kuit- en scheenbeen. De revalidatie
vergde zo'n anderhalf jaar, mede door de fouten in het
ziekenhuis. 'Toen kwam ik terug in de selectie, maar
speelde ik alleen maar in het tweede team.' De zaak
tegen het ziekenhuis heeft ruim acht jaar geduurd.
Zomer 1990 ruilde hij Ajax in voor sc Heerenveen. De
tocht door het profvoetbal leidde hem vervolgens langs
TOP Oss, Roda JC, AZ, NEC en RBC. 'Bij TOP Oss heb ik
voor het eerst drie seizoenen volledig kunnen spelen.
Tot die tijd was ik nog niet helemaal fit.' Bij NEC aardde hij uiteindelijk het best. 'Daar heb ik mijn draai
gevonden. Ik werd aanvoerder en heb ik voor mezelf
een goede periode meegemaakt.' In Nijmegen liep hij
ook Edwin de Kruyff een keer tegen het lijf. Is de VVCS
niks voor je, vroeg hij.'

‘Eigenlijk heeft de VVCS ervoor
gezorgd dat mijn beslissing om te
stoppen met voetbal wel wat sneller
is gegaan dan ik had gedacht’
Als mondige aanvoerder bij verschillende clubs was
Danny Hesp al vertrouwd met de vakbond voor contractspelers. 'Ik ben eerst begeleid door Rob Jansen,
daarna door Peter Gerards en later nog door Joop
Korevaar. Ik weet niet meer precies wanneer, maar ik
denk in mijn tijd bij NEC, dat ik werd gevraagd om in
de Centrale Spelersraad (CSR) zitting te nemen. Theo
van Seggelen was voorzitter, Louis Everard en Ad
Dieben zaten er ook altijd bij. Zo leer je elkaar kennen.
Je zit bij alle vergaderingen. Even later kwam ik ook in
de deelnemersraad van het CFK, dat toentertijd nog
een hechte band had met de VVCS.'
Tijdens het seizoen 1996-1997 raakte hij met enkele
teamgenoten in conflict met AZ. 'Ik had een akkefietje
met Dick Scheringa. Ook daarin heeft de VVCS mij bijgestaan.' Gedurende zijn carrière groeide de binding
met de vakbond als het ware automatisch. Hij leek dan
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‘'Ik wil mensen helpen bij het vitaal en
fit door het leven te gaan. Ik bouw het
zelfstandig op, waarbij ik gebruik
maak van mijn naam en connecties.’

ook voorbestemd om eens Theo van Seggelen als voorzitter op te volgen. 'Na NEC ben ik nog twee jaar doorgegaan bij RBC. Dat waren best
wel pittige jaren. We speelden in de Eredivisie, maar wel onderin. Ik
was inmiddels aan het overdenken; wat ga ik doen na mijn carrière? Ik
was 35 en mijn contract liep af. Ga ik er nog een jaar aan vastplakken,
dan ben ik 36, of ga ik kiezen voor meer zekerheid voor na mijn carrière? Eigenlijk heeft de VVCS ervoor gezorgd dat mijn beslissing om te
stoppen met voetbal wel wat sneller is gegaan dan ik had gedacht. Ik
was nog wel fit genoeg om door te gaan. Maar ik kreeg de kans om
buiten het voetbal mijn toekomst zeker te stellen.'
Op 1 juli 2005 trad Danny Hesp (geboren op 19 oktober 1969 in
Amsterdam) officieel aan als voorzitter van de VVCS. Iets meer dan vijftien jaar later eindigt zijn contract nu definitief per 1 september.
Samen met de kompanen in Hoofddorp kan hij terugzien op een bewogen periode met de nodige ontwikkelingen. 'We hebben nog steeds de
cao overeind gehouden. Die cao voor spelers is echt heel goed en uitzonderlijk, vanwege alle geldende arbeidsvoorwaarden. We zijn één
van de weinige landen, die dat hebben. En die hebben we nog steeds
overeind kunnen houden in een toch wel moeilijke periode voor het
voetbal.'
In 2007 werd de VVCS Academy toegevoegd aan het pakket met diensten. 'Dat is heel belangrijk geweest om voetballers te behoeden voor
het zwarte gat.' In oktober 2015 uitgebreid met het loopbaan-portaal,
voor bijstand om na een carrière een passende maatschappelijke
beroep te ontdekken. 'We hebben als team, samen met de John
Blankenstein Foundation, de regenboog-aanvoerdersband bedacht. Eén
keer per jaar, begin oktober. Dan dragen in beide divisies alle aanvoerders zo'n band. En dan staat het hele betaalde voetbal in het teken van
de diversiteit.'

Puttend uit de vele herinneringen vervolgt Danny
Hesp: 'We hebben de velden-competitie ingevoerd. Het
hele jaar door beoordelen de aanvoerders de velden in
beide competities. Uiteindelijk rolt daar dan het beste
veld uit in de Eredivisie en de Keuken Kampioen
Divisie (Eerste Divisie). Ik denk dat we al zo'n tien edities van deze verkiezing hebben gehad.' De scheidende
voorzitter verzuimt ook niet 'het captains-network' in
de opsomming te noemen. 'Een netwerk onder de aanvoerders. Wekelijks hebben we contact met alle aanvoerders over van alles. Hele korte lijnen, dat is wel
uniek.' Eerder dit jaar nam de VVCS voor het damesvoetbal Claudia van den Heiligenberg in dienst, en
Houssin Bezzai voor specifieke onderwerpen als racisme en discriminatie.
Een nieuwe uitdaging inspireert hem nu al weer zo'n
twee maanden en stuurt Danny Hesp een totaal andere
richting op. 'Ik ben mijn eigen bedrijfje gestart.' In personal training, zoals zijn site 'Hesp Personal
Training/Coaching' meldt. 'Ik wil mensen helpen bij
het vitaal en fit door het leven te gaan. Ik bouw het
zelfstandig op, waarbij ik gebruik maak van mijn
naam en connecties. Tot nog toe ontvang ik louter positieve reacties. Ze willen graag met mij aan de slag en ik
wil graag met mensen aan de slag. Ik heb het erg naar
mijn zin. Het is totaal wat anders en het voelt heel
goed aan. Het werd tijd voor iets anders.'
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HUMBERTO TAN, VOORZITTER COMMISSIE MIJNALS, OVER AANVALSPLAN VAN KNVB:
Humberto Tan bewondert nog altijd het optreden van scheidsrechter Laurens Gerrits op
17 november tijdens FC Den Bosch - Excelsior. 'Hij greep meteen in. Dat gebeurt ook niet
altijd. Wat hij deed, was uitzonderlijk', prijst de tv-presentator in dienst van RTL.

'We moeten de kans
op tranen verkleinen'
Door LEX MULLER

H

et geruchtmakende incident met Ahmad Mendes
Moreira, aanvaller van Excelsior, als doelwit van racistische spreekkoren maakte veel los in het Nederlandse
voetbal. Het mobiliseerde de KNVB en de overheid tot
een intensieve samenwerking. Dat resulteerde op 9 februari in de
presentatie van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie,
onder de noemer van 'Ons voetbal is van iedereen.' Met als één van
de ruim twintig onderdelen: de oprichting van een denktank.
'Wij zijn geen denktank', verklaart Humberto Tan strijdbaar als voorzitter van de commissie Mijnals. 'Ik wilde geen denktank. Vandaar
dat het de naam van commissie heeft. Het verschil tussen een denktank en commissie is dat we wel proberen iets te doen en dat we niet
alleen maar nadenken.' Overigens geheel naar wens van de KNVB,
die hem begin van het jaar voor het eerst benaderde. “ik ben in eerste
instantie gevraagd om een commissie samen te stellen.'
Daartoe nam Maurice Ouderland (manager communicatie) namens
de bond in Zeist contact met hem op. 'Ik had daarbij drie voorwaarden: onafhankelijkheid, niet alleen plannen maken maar ook doen,
en overleg met beide directeuren van de KNVB.' Waarbij hij nogmaals benadrukt: 'Wij zijn niet in dienst van de KNVB. Wij zijn
onafhankelijk van de KNVB. Wij adviseren de KNVB, dat wel.
Gevraagd en ongevraagd. Maar zonder last of ruggenspraak.'
Bij het formeren van de commissie selecteerde Humberto Tan heel
zorgvuldig de leden. 'Wij zijn in totaal met acht personen. Los van
de namen heb ik gekeken naar een aantal deelgebieden, waarvan ik
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vond dat ze vertegenwoordigd moesten zijn.' Voor voetbal belde hij
met Evgeniy Levchenko, voorzitter van de VVCS. (Dit was bedoeld
om hem te informeren over het proces; hij speelde verder geen rol
bij de samenstelling van de commissie.) 'Ik had al twee mensen op
het oog. Voor het vrouwenvoetbal Daphne Koster, en dan Ruud
Gullit. Beiden zeiden meteen ja.' Zo werkte hij zijn favoriete lijstje
af: voor juridische zaken Marjan Olfers (hoogleraar sportrecht) en
Robert Geerlings (was voorzitter sportraad in Amsterdam, tevens
advocaat). 'Als je de reglementen onder de loep neemt, en misschien wil aanpassen, dan heb je daar wel specialisten voor nodig.'
De commissie complementeerde hij vervolgens met: Ahmed
Marcouch (burgemeester van Arnhem, openbaar bestuur), Jacinta
Lieuwes (voorzitter ODIN'59, amateurvoetbal) en Jeroen
Visscher. 'Hij is gespecialiseerd in, zal ik maar zeggen,
plannen op papier naar uitvoering in de praktijk te krijgen. En ik ben meer mediavertegenwoordiger. De groep
heeft mij uiteindelijk als voorzitter gekozen.' Op 30
juni kwam het achttal voor het eerst bijeen in Zeist en
was daarmee officieel geïnstalleerd.
De vakanties braken volop aan en ook Humberto Tan
toerde om even bij te tanken door Frankrijk. 'We hebben ook een app-groep samen, waar we ideaal ideeën
uitwisselen.' Na augustus is het wel de bedoeling de
volgende vergadering te plannen. Steevast in Zeist.
Niemand van de KNVB zit daadwerkelijk bij onze vergadering.' Wel Kirsten Verwey, werkzaam op de afdeling competitie-organisatie, maar indien nodig
behulpzaam als secretaris. 'Zij houdt het allemaal
organisatorisch een beetje in de gaten. Zij kan het
ook regelen als we wat spullen nodig hebben.'
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“Ik heb zo vaak
in een stadion
gezeten dat er
van alles wordt
geroepen en
dat we allemaal
Oost-Indisch
doof zijn.”
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STIP AAN DE HORIZON
De bond verwacht van de commissie een advies naar aanleiding van het
aanvalsplan, dat rust op drie pijlers: voorkomen/bewustwording, opsporen en sanctioneren. 'We moeten komen met een stip aan de horizon. En
we zijn gevraagd of we ons licht willen laten schijnen op het aanvalsplan
over racisme. Wat onze doelen zijn? Dat moeten we nog met elkaar bepalen. Destijds heb ik tegen de KNVB gezegd: wat heb je na Den Bosch Excelsior als bond gedaan om de kans op tranen zoals bij Mendes Moreira
te voorkomen? Er zijn ook al heel veel plannen. Maar verklein de kans op
tranen', formuleert Humberto Tan kernachtig
het algemene doel.

krijgt. Dat heb ik ook wel eens gezien. Of dat zijn medespelers vinden dat
hij zich aanstelt. En ik hoop dat de scheidsrechter ingrijpt. Ik heb zo vaak
in een stadion gezeten dat er van alles wordt geroepen en dat we allemaal
Oost-Indisch doof zijn. Dan zegt de scheidsrechter: ik heb niets gehoord.
Dat kan je niet zeggen, dat je niets hebt gehoord. Natuurlijk heeft hij het
wel gehoord. Dat je niet wil of kan optreden, is wat anders. Het is best
ingewikkeld en niet makkelijk', erkent Humberto Tan.

'Wijnaldum zei het toen zo mooi bij het
Nederlands elftal', zo haalt hij de herinnering
op aan het belangrijke en indringende statement van de middenvelder aan de vooravond
van de interland tegen Estland, 'als het bij ons
zou gebeuren, loop ik van het veld.' Hij kreeg
daarbij spontane bijval van bondscoach Ronald
Koeman. 'Ik hoop dat wanneer een speler dat
wil en doet, dat hij dan niet een gele kaart

'Het is echt niet eenvoudig', herhaalt de bekende
tv-presentator van programma's als 'Humberto
onderneemt', 'Hollands Got Talent' en elke vrijdagmiddag te beluisteren op NPO radio 1 in een
nieuwsprogramma. 'Je kunt regels maken wat je
wil, uiteindelijk moeten de mensen het zelf willen doen. Geen regel gaat jou dwingen om mij
aardig te vinden. Maar je kan wel proberen als
bond om een signaal af te geven.'

Foto: SOCCRATES IMAGES

'En daar bedoel ik mee: verklein de kans op het
feit dat er weer een speler op een veld op die
manier racistisch wordt bejegend. Zowel bij het
profvoetbal maar zeker ook bij het amateurvoetbal. Daar moeten we met ons allen onze
uiterste best voor doen. Moet je een soort voorbeeld worden voor andere bonden, in eigen
land maar ook in Europa.'

In het plan van aanpak staat evenwel duidelijk omschreven dat de KNVB
in tegenstelling tot vroeger nog strenger zal
straffen (stadionverbod verhoogt van vijf naar
tien jaar) en zich daadwerkelijk inspant voor een
betere opsporing in de stadions (slimme camera's), zodat de pakkans wel degelijk groter zal
zijn. Twee jaar terug paste de bond het protocol
al duidelijk aan in het geval van kwetsende
spreekkoren. 'We waren al heel ver met dit
thema. Dat was al belangrijk voor ons, maar het
is door het plan allemaal in een stroomversnelling geraakt', aldus een woordvoerder in Zeist.

Programma-manager Houssin Bezzai als ce n

A

ls één van de actiepunten benoemde de KNVB in maart
Houssin Bezzai als programma-manager van het aanvalsplan 'Ons voetbal is van iedereen'. 'In dezelfde
periode brak de corona-crisis uit. Ik had mijn aanstelling en moest gelijk thuis werken. Het was heel lastig om ingewerkt te worden.' Vanwege de intelligente lockdown in het land
moest ook de ex-speler van onder meer Sparta, TOP Oss en
Haarlem zich in eigen omgeving behelpen. 'Maar ik had wel de
tijd om het alles in het aanvalsplan goed door te nemen.'
Na het aandachtig inlezen verdiepte Houssin Bezzai zich in de
structuur van de KNVB. 'Ik heb veel mensen gebeld. Ik wilde weten
hoe ze bij de bond werken. Uiteindelijk dacht ik vanuit het aanvalsplan: dat heeft veel thema's en voor elk thema moet je een expert
hebben die jou gaat ondersteunen. Zo heb ik een heel mooi team
samengesteld van acht specialisten, ieder op zijn eigen vakgebied.'
Om daarna nog eens diepgaand het aanvalsplan door te nemen en
uit te pluizen, zoals hij dat zelf aangeeft. 'Het plan is verdeeld over
drie pijlers (voorkomen/ bewustwording, opsporen en sanctione-
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ren). En we zijn per pijler gaan kijken; wat kunnen we nu doen? Er
was al heel veel gedaan door collega's.' Met zijn ploeg concentreerde Houssin Bezzai zich in eerste instantie op de pijler van voorkomen ofwel bewustwording. 'Heel essentieel en erg belangrijk. En
daar gaat straks onze campagne over', vertelt hij, na zijn carrière
als speler actief aan de slag met diverse maatschappelijke projecten, onder meer om kansarme jongeren aan een baan te helpen.
De campagne draagt dezelfde naam als het aanvalsplan van de
KNVB: 'Ons voetbal is van iedereen. Het ligt in de bedoeling de
campagne, aanvankelijk gepland voor medio april, in fases te lanceren. Sowieso pas als het voetbal, ook bij de amateurs, weer is
opgestart. 'We willen eind september met het eerste gedeelte
beginnen', verwacht Houssin Bezzai. 'Corona heeft de campagne
een beetje naar achteren geschoven. Begrijpelijk, want gezondheid
gaat boven alles. En er is nogal wat gebeurd in de wereld.'
Ondanks de praktische beperkingen lukt het hem één keer in de
week in Zeist te zijn, om met de groep de campagne verder uit te
werken en daarnaast ook voldoende tijd te besteden aan het realiseren van de overige onderdelen in het aanvalsplan.
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Wat hem nog immer ergert, was het gedrag van Erik van der Ven, trainer
van FC Den Bosch op die bewuste zondag 17 november. 'Hij ging los
tegen Mendes Moreira. Hij noemde hem een zielig mannetje. Als een trainer voor een camera iets zegt over een scheidsrechter, krijgt hij een boete
of een schorsing. Een dag later bood hij zijn excuses aan in Rotterdam
aan Moreira, maar daar bleef het dan bij. Vanuit de bond gebeurde er
niets. Dat kan niet meer, vind ik. Je moet de consequenties aanvaarden of
voelen, als er iets binnen jouw organisatie gebeurt. Wat dat dan is, moet je
over nadenken. Daar moeten wij ook over nadenken en dat willen we ook.
Maar het kan niet meer onder het tapijt worden geschoven.'
Overigens was Humberto Tan destijds in januari 2013 aanwezig bij FC
Den Bosch - AZ, met gelijksoortige spreekkoren voor Jozy Altidore. 'Ik
schrik als ik hoor van Onana dat hij niet bij een club welkom was, omdat
die club geen zwarte keepers wilde. Onana van Ajax, een keeper met fantastische kwaliteiten. Het lijkt me dat hij dat meer dan voldoende op het
veld heeft bewezen. Dat een club zoiets tegen hem zegt. We willen jou
niet, want je bent een zwarte keeper.'

OOK AANDACHT VOOR DIVERSITEIT
Naast de poging om het racisme en discriminatie zoveel mogelijk terug te
dringen, vraagt de commissie ook aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. 'Diversiteit is veel breder. Racisme is een strafbaar feit, diversiteit is
een nobel streven. Dat streef je na, omdat je een afspiegeling wil zijn als
bond van jouw leden. En door de diversiteit verhoog je ook jouw kwaliteit.' Het vergemakkelijkt sowieso het contact met bijvoorbeeld een jongetje met een Marokkaanse of Surinaamse achtergrond. 'Stel dat je als staf
meer divers bent samengesteld, dan zal zo'n jongetje of meisje jou sneller
begrijpen. Dat verkleint ook de kans op uitval.'

'Voor de Ruud Gullits en Daphne Kosters van deze wereld', vervolgt
Humberto Tan, 'de wereldtoppers, die komen er wel. Ondanks tegenslag.
Maar je praat ook over spelers uit het rechter-rijtje of bij het amateurvoetbal. Met name in die categorie maken spelers soms de meest verschrikkelijke dingen mee. Hoe kan het dat Ziyech in zijn tijd als jeugdspeler als
enige in zijn team geen contract kreeg? Al zijn vriendjes kregen dat wel.
Hij heeft zo zijn vermoeden, maar hij benoemt het niet. In de NRC is een
verhaal verschenen over de aanvoerders in de Eredivisie. Maak je zelf ook
racisme mee, was de vraag. Ja, zeiden de meesten. Wat ook pijnlijk was,
dat ze ook zeiden: we denken ook niet dat het gaat veranderen. Want de
KNVB is zo'n witte organisatie. Dat was het gevoel van een aantal aanvoerders. En dat gevoel moet je wegnemen.'
Hij spreekt ook zijn verbazing uit over het gebrek aan diversiteit bij de
begeleiding en technische staf van de diverse vertegenwoordigende elftallen. 'Tegen de KNVB heb ik gezegd, toen ze dat aan mij vroegen, verbeter
de wereld maar begin bij jezelf. Ik heb zeker de indruk dat ze daar ook
voor open staan.' (Volgens de KNVB is men in Zeist daar al mee bezig via
een werkgroep.) 'Er is natuurlijk wel wat gebeurd in de wereld. Wat er in
Amerika is gebeurd met George Floyd, heeft veel losgemaakt. Daar kan je
het mee eens zijn of niet, maar er is een beweging gaande van veel meer
mensen, die zeggen: het is eigenlijk niet okay.'
'Of ik zelf racisme en discriminatie heb meegemaakt? Zeker, regelmatig.
En ja nog steeds, Als je social media hebt, ontkom je daar niet aan. Ik heb
drie kinderen, die ervaren het ook. Vooral mijn middelste dochter', bekent
hij openhartig als altijd.

e ntrale hart van het aanvalsplan
'De campagne op zich richt zich op de bewustwording,
in een poging incidenten als bij FC Den Bosch Excelsior te voorkomen. 'De campagne is bedoeld voor
heel Nederland. Voor alle mensen rondom het voetbal,
maar ook daarbuiten. Racisme en discriminatie, dat is
immers een maatschappelijk probleem. We proberen
zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij en het
te laten landen bij de mensen. Want het is niet alleen
maar zwart-wit, maar ook een andere manier van uitsluiting. We willen laten zien wat er speelt. Wat uitsluiting met je doet op alle vlakken. Alles wat daarmee te
maken heeft, willen we het liefst uitbannen. Natuurlijk
realiseren wij ons dat zoiets heel lastig is, maar we willen het in elk geval proberen te verminderen.'
Daarmee beantwoordt Houssin Bezzai (41), overigens
ook nog een dag per week in dienst van de VVCS, precies aan het profiel van de gewenste programmamanager voor het aanvalsplan. 'Hij moet mensen verbinden en dat is ook wat hij doet. Hij is het centrale

hart van het plan', verduidelijkt een
woordvoerder van de KNVB, die tevens
laat weten dat in weerwil van de pandemie op alle ruim twintig punten
flinke vooruitgang is geboekt en dat
een aantal al is gerealiseerd. 'Ik ben
hier 32 uur in de week mee bezig. We
hebben een samenwerking voor drie
jaar.' Synchroon aan de afspraken tussen de bond in Zeist en de overheid,
die ruim veertien miljoen euro in het
project investeert. 'Als je het mij vraagt,
zijn we over drie jaar nog niet klaar. Ik zou
het dan heel graag nog langer willen doortrekken. Het is gewoon iets wat niet kan en
wat niet mag in het voetbal maar ook niet
in de maatschappij. En dan moet je na drie
jaar niet zeggen: jongens, het geld is op of
het is mooi geweest.'
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TEAM VVCS

Door LEX MULLER

AL IN DE EERSTE WEEK MEER
ANIMO VOOR TEAM VVCS
De impact van de corona-crisis raakte deze zomer ook Team VVCS. Al op de eerste dag, op 27 juli,
meldden zich niet minder dan twaalf club-loze spelers bij trainer John van Loen. 'Dat is meer dan in
voorgaande jaren', bevestigt Arjan Ebbinge, die het project als teamleider begeleidt. 'Het is inherent
aan deze tijd', beaamt ook John van Loen, voor de derde maal trainer van de groep.
STRAF REGIME

A

l vanaf 2004 kunnen voetballers zonder contract zich
gedurende een maand aansluiten bij Team VVCS. 'We
zijn wel eens met een groepje van drie begonnen', herinnert Arjan Ebbinge zich. En John van Loen: 'Vorig jaar
waren dat er vijf. Pas in de derde week hadden we genoeg spelers
voor een wedstrijd.' Duels, waar hopelijk de nodige nieuwsgierige
scouts, uit binnen- en buitenland een kijkje komen nemen. 'Vorig
jaar vonden tien van de dertig spelers een nieuwe club. Precies een
derde', aldus Arjan Ebbinge. Het precieze aantal dit jaar kan hij
nog niet geven. 'We maken pas weer in oktober de balans op, als
zo'n beetje alle transferperiodes zijn gesloten.'
Dinsdag 4 augustus moest Team VVCS de eerste wedstrijd, in
Jubbega tegen Heerenveen, op het allerlaatste moment afzeggen.
Eén van de geteste spelers bleek besmet. Maar de rit drie dagen
later naar de Herdgang in Eindhoven voor het treffen met Jong PSV
pakte wel goed uit. Zelfs een scout van het Engelse Wolverhampton
Wanderers toonde belangstelling, ontdekte de groep met voldoening. 'Verloren met 1-0 in de tachtigste minuut, maar wij waren
pas anderhalve week in training en PSV al drie weken', treurde de
nog altijd eerzuchtige John van Loen over het resultaat. Maar, en
daar draait het feitelijk om, één gegadigde kreeg een invitatie van
Helmond Sport om een week op proef mee te trainen, nadat al eerder Jesse Edge een contract voor een half jaar bij het Zweedse IFK
Braga had verdiend.
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Tot eind augustus hield Team VVCS een straf en serieus regime
aan. Naast de zes wedstrijden trainde de ploeg van ruim twintig
man zo'n 2, tot 2,5 uur op het sportcomplex van de KNVB in Zeist.
Vier keer in de week, telkenmale afgewisseld met een duel tegen
een club. John van Loen beschikte daarbij over drie assistenten:
Pim Koolwijk als inspanningsfysioloog, Harm Zeinstra als keeperstrainer en René Beerntsen als masseur/verzorger. Als een soort
manusje van alles was ook Arjan Ebbinge constant aanwezig. 'Veel
clubs wilden graag tegen ons spelen. Zo moesten we Jong Ajax
afzeggen. Het moest wel in het schema passen.'
Drie jaar terug nam hij de klus over van Danny Hesp, om meteen
op zoek te gaan naar een trainer voor Team VVCS. 'We wisselden
toen nog elk jaar van trainer. Wat we zochten was er één zonder
club, maar ook een aansprekende naam.' De voormalige spits en
assistent-trainer van FC Utrecht, in 2007 geslaagd voor de cursus
Coach Betaald Voetbal, was net terug uit China, waar hij twee jaar
bij Dalian verantwoordelijk was voor de jeugdopleiding en voor het
team onder 23 jaar . 'Een schot in de roos', prijst Arjan Ebbinge de
keuze voor de inwoner van Soest, waar hij ook alweer zijn derde
seizoen ingaat als oefenmeester bij de lokale derdeklasser VVZ'49.
'Het klikte meteen. Hij weet heel goed hoe hij met de jongens moet
omgaan, omdat hij hun situatie kent.'
'De juiste persoon voor de VVCS', looft ook Evgeniy Levchenko,
voorzitter van de VVCS, nadat hij een training had bijgewoond. 'Ik
was al bij een wedstrijd geweest, maar daar had ik geen contact
met de jongens.' Hij roemt al evenzeer de sfeer en het fanatisme
van de staf en de spelers. 'John van Loen weet heel goed dat de jongens moeten presteren. Voor mij was het belangrijk om wat jongens te spreken.' Namens de vakbond heeft hij nog geen enkel idee
hoe veel (semi-) profs straks geen contract meer hebben. Door corona en nieuwe cao-afspraken hoeven de clubs in het betaalde voetbal immers minder contractspelers in het nieuwe seizoen te hebben. 'De transferperiode is opgerekt tot in oktober. Wat gaat er nog
allemaal gebeuren in die laatste dagen. Er komt dan zeker nog
beweging in de markt', voorspelt hij.

SPELERS TOPFIT
Op aandringen van John van Loen waakte Pim Koolwijk, bij hem
bekend van de samenwerking bij FC Utrecht, over de conditie van
de spelers. 'Zij moeten topfit zijn om als er een club zich meldt,
direct te kunnen aansluiten. Conditioneel hebben de jongens zich
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nog nooit zo fit gevoeld, zeggen ze zelf', aldus Arjan Ebbinge, die
heel blij is met de grondige aanpak van drie-eenheid Van LoenKoolwijk-Zeinstra, zonder de bijdrage van de al vanaf het vroege
begin meedraaiende masseur te vergeten. 'Ze moeten ook klaar zijn
voor een nieuwe start', haakt John van Loen in. 'Het is me opnieuw
goed bevallen.'

Twee voorwaarden voor deelneming
Wie wil deelnemen aan Team VVCS moet aan twee voorwaarden voldoen: lid zijn van de spelersvakbond en in het
voorbije seizoen actief zijn geweest bij een bvo. De inschrijving via het kantoor in Hoofddorp staat per 1 april open, als
clubs spelers met een aflopend contract moeten laten weten
dat zij niet meer in aanmerking komen voor verlenging.
'Maar het merendeel meldt zich aan in de laatste week van
de competitie', aldus Arjan Ebbinge. Dit jaar sloten twee
Nieuw-Zeelanders zich bij de groep aan. Eén behoorde eerder tot de selectie van Achilles '29, toen het vanaf 2013 tot
medio 2017 in de Eerste Divisie meedraaide. De ander bij
NEC. 'Hij heeft vorig jaar ook al meegedaan aan de campagne', memoreert de teammanager.

Ofschoon Arjan Ebbinge namens de VVCS ook in 2021 graag dezelfde begeleiding wil koppelen aan Team VVCS, heeft John van Loen
geen idee waar hij op dat moment verblijft. 'Ik ben wel alweer
gevraagd. Maar misschien zit ik dan wel weer in het buitenland.'
Waar hij de afgelopen zes jaar ook heeft rondgezworven. Eerst twee
jaar in Japan, daarna even lang in Azerbeidzjan en nog eens twee
jaar in China. Verschillende culturen, ook in het voetbal, waar hij
veel van opstak. Hij droomt nog altijd van een aanstelling als
hoofdcoach bij een bvo in eigen land, maar realiseert zich maar al
te goed dat zoiets niet zal meevallen. 'Je komt hier heel moeilijk
aan bod', zo heeft hij inmiddels voldoende ervaren.
'Heel apart', zo vat John van Loen het intensieve optrekken met
Team VVCS pakkend samen. 'Normaal loopt deze periode tegen
eind juli af. Door corona nu pas eind augustus. Ik vraag me af hoe
dat volgend jaar zal zijn.' Over die bijzondere editie van 2020 constateert Arjan Ebbinge niettemin met voldoening: 'We hebben veel
wedstrijden kunnen organiseren, waarvan vier van de zes uit de
Eredivisie. We zijn kennelijk een aantrekkelijke tegenstander om
tegen te spelen.'
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Het kan, heerlijk binnen genieten van
de zon terwijl de warmte buiten blijft
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TEAM VVCS ON TOUR. VAN ZEIST NAAR (BIJNA) JUBBEGA,
NAAR EINDHOVEN, ALMERE, EPE, NEER, TWENTE TOT AAN TILBURG…

DAGBOEK TEAM VVCS 2020
MAANDAG 27 JULI
Na een voor iedereen natuurlijk bijzondere
corona-periode beginnen we vandaag dan
toch eindelijk aan de Team VVCS-campagne
van 2020. Gelukkig maar, want het was allerminst zeker of er überhaupt in groepsverband
getraind mocht worden. De campagne vindt
weer plaats op de KNVB Campus in Zeist. We
beginnen vandaag met 12 spelers en dat is al
een behoorlijk aantal voor een eerste dag.
Uiteraard wordt bij Team VVCS ook rekening
gehouden met alle voorwaarden die het RIVM
stelt aan trainen in groepsverband. Zo zorgt
de medische staf dat de spelers getemperatuurd worden en wordt hun zuurstofgehalte
gemeten. Dit geeft een goed beeld van eventuele onderliggende klachten. Uiteindelijk blijkt
iedereen gelukkig gezond en kan er prima
getraind worden. Er wordt allereerst flink conditioneel getraind onder leiding van Pim
Koolwijk. Kees Heemskerk, onze enige keeper
vooralsnog, mag dit gedeelte overslaan en
wordt gelijk flink onder handen genomen
door keeperstrainer Harm Zeinstra. Daarna
neemt hoofdtrainer John van Loen de gehele
groep over en wordt er lekker met de bal
getraind. Na bijna 2 uur zit de eerste training
erop en gaan de spelers richting huis. Prima
eerste trainings-dag zo.
DINSDAG 28 JULI
Vandaag staat er uiteraard ook weer conditiewerk op het programma. Het gaat er immers
om dat de spelers zo fit mogelijk zijn, mocht
een nieuwe club zich aandienen. Uiteraard
gaat ook John van Loen weer aan de slag met
de groep. Er worden vooral positiespelen en
pass- en trapoefeningen gedaan. Leuk om te
zien dat er zelfs bij trainingen van Team VVCS
scouts komen kijken. Zo zijn vandaag de
scouts van FC Utrecht van de partij. Vandaag
ook een afspraak gemaakt met Eurofins. Zij
testen clubs uit het Betaalde Voetbal op
COVID-19, voorafgaande aan wedstrijden. Wij
gaan ervan uit binnenkort wedstrijden te spelen, dus maken hier ook gebruik van.
Veiligheid voor alles.
DONDERDAG 30 JULI
Na een dag vrij gaan de spelers vandaag weer
volle bak. We hebben er weer een paar spelers
bij en zitten nu op 15. Prima aantal. We gaan

dan ook gelijk aan de slag om wedstrijden te
regelen. Sc Heerenveen hapt gelijk toe en wil
op 4 augustus al tegen Team VVCS voetballen.
Geen verkeerde tegenstander om mee te
beginnen. En ook Almere City FC wil voetballen. Met hen spreken we af om op 11 augustus
te spelen.

VRIJDAG 31 JULI
De laatste trainings-dag van de eerste week. De
dag begint goed met de bevestiging van PEC
Zwolle om op 21 augustus tegen Team VVCS te
spelen. De spelers zijn erg blij met de tegenstanders tot nu toe. Of het daaraan ligt of het
weekend dat eraan zit te komen, is niet helemaal zeker, maar er wordt weer fantastisch
getraind. Dat zien ook de 2 scouts van Almere
City FC. Overigens trainen we vandaag eerder
in verband met de warmte. De groep bestaat
vandaag uit 17 spelers. Waarvan Jesse Edge de
groep ook alweer gaat verlaten. Hij heeft een
nieuwe club gevonden. Hij gaat naar het
Zweedse IFK Berga.
MAANDAG 3 AUGUSTUS
Iedereen verzamelt zich vandaag om 9.00 uur
bij de KNVB. De reden: COVID-19 testafname.
Morgen is er een wedstrijd en daaraan voorafgaand worden de spelers en staf getest. De uitslag hiervan krijgen wij zo spoedig mogelijk.
Na de afname wordt er wedstrijd-gericht
getraind. Het niveau is hoog. De vonken vliegen er van af. Na de training worden shirts
met rugnummers gepast voor de wedstrijd

tegen sc Heerenveen. De lijst wordt vervolgens
doorgestuurd naar de clubs en scouts uit het
Betaalde Voetbal. De wedstrijd van morgen is
besloten, maar scouts zijn uiteraard wel welkom. Die afspraak hebben wij gemaakt met sc
Heerenveen. Tevens krijgen we nog te horen
dat Jong PSV op 7 augustus tegen ons wil voetballen. Wederom een mooie tegenstander.

DINSDAG 4 AUGUSTUS
Hoewel we hadden afgesproken dat we de testuitslagen uiterlijk gisterenavond zouden ontvangen, hebben we deze nog niet binnen. Dus
we bereiden ons gewoon voor op de wedstrijd.
Deze wordt gespeeld in Jubbega. Iedereen gaat
op eigen vervoer richting Friesland.
Halverwege de reis krijgen we slecht nieuws: 1
van de spelers is positief getest. Dit betekent
dat de wedstrijd tegen sc Heerenveen niet kan
doorgaan. Iedereen baalt hier natuurlijk van,
maar leeft toch ook mee met de speler die
positief getest is. Nadat iedereen is geïnformeerd, gaan we toch wel enigszins teleurgesteld huiswaarts. Donderdag is de volgende
trainings- en testdag met het oog op de wedstrijd tegen Jong PSV. Met hen wordt afgesproken dat de wedstrijd doorgaat mits de GGD en
testuitslagen dat toelaten.
DONDERDAG 6 AUGUSTUS
We beginnen deze dag weer met een testsessie, omdat we morgen tegen Jong PSV spelen.
De training is deels conditioneel, maar uiteraard ook wedstrijdgericht. Hoewel er prima
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getraind wordt, is er toch ook wel wat nervositeit. Navraag leert dat dit met de wedstrijd van
morgen te maken heeft, maar zeker ook met
de testresultaten. Het zal toch niet weer
gebeuren dat de wedstrijd niet kan doorgaan
omdat er een positieve uitslag tussen zit?
Uiteindelijk ontvangen we de testuitslag pas
om 23.00 uur 's avonds, maar iedereen is negatief getest dus we mogen morgen voetballen!

VRIJDAG 7 AUGUSTUS
Matchday! We spelen om 11.00 uur vanwege de
warmte. De wedstrijd is besloten voor publiek,
maar scouts en clubs zijn welkom, mits zij
zich vooraf aanmelden. Maar liefst 5 clubs
komen kijken naar Team VVCS. Een mooi aantal. Daar doen we het voor. De aanwezige
scouts zien een conditioneel sterk Team VVCS
waar de automatismen nog wat moeten worden aangescherpt. Jong PSV traint al twee
weken langer dan wij, maar desondanks doen
wij niet veel onder voor hen onder. Wel zijn ze
iets scherper in de afwerking, wat dan ook
resulteert in een 1-0 overwinning. Al met al
een prima wedstrijd. De kop is er af. Na het
weekend bouwen we weer verder.
MAANDAG 10 AUGUSTUS
We trainen vandaag met 1 speler minder, aangezien Philippe van Arnhem is uitgenodigd
om bij Helmond Sport een stage af te werken.
Er blijven dus nog 18 spelers over. Ook vandaag wordt er weer getest op COVID-19, omdat
wij morgen tegen Almere City FC gaan voetballen. Er worden ook nog 2 nieuwe spelers
getest, maar zij sluiten pas aanstaande donderdag aan bij de groep. Dit om de kans op
een eventuele besmetting zo klein mogelijk te
houden. De spelers trainen wederom wedstrijdgericht en scherp. Van nervositeit is nu
niets te bespeuren. Het lijkt erop dat de spelers dus én alweer gewend zijn aan een naderende wedstrijd én aan het ondergaan van testen en bijbehorende uitslag.
DINSDAG 11 AUGUSTUS
En weer een wedstrijddag. Lekker. Hoewel wij
liever eerder willen spelen in verband met de
warmte, houdt Almere City FC vast aan 13.00
uur. Zo'n beetje op het warmst van de dag. De
spelers zeuren hier verder niet over en bereiden zich voor op de wedstrijd. Almere City
speelt met een jong talentvol elftal, dat scherp
en fit oogt. Daarnaast zijn ze ook nog eens
zeer effectief in de afwerking. Door slordigheden bij Team VVCS staat het al snel 2-0. Dat is
even een tegenvaller, maar de boys laten zich
niet afbluffen en weten zich te herpakken. Dit
leidt tot mooie combinaties en meer dan voldoende kansen. Helaas ontbreekt het ons nog
aan scherpte en blijft het daardoor lang 2-0.
Na weer een gemiste kans, weet Almere City
FC er razendsnel uit te komen en op 3-0 te
komen. Gelijk daarna fluit de scheidsrechter
voor het einde. Uiteraard overheerst teleurstelling over de uitslag, maar er zijn vandaag toch

ook wel weer behoorlijke stappen gezet. Zo
waren de combinaties alweer een stuk beter
dan de vorige wedstrijd. Wat leidde tot legio
uitgespeelde kansen. En daarnaast natuurlijk
het conditionele aspect en het wedstrijdritme.
Er zit dus progressie in.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Vandaag staat er voor sommige spelers een
hersteltraining op het programma. De spelers
die wat minder hebben gespeeld tot nu toe,
doen wat extra werk. Dit bestaat voornamelijk
uit afwerkvormen, dus bepaald geen straf. De
groep is iets kleiner, aangezien uit voorzorg
een paar spelers thuis zijn gebleven met
klachten als hoofdpijn en verkoudheid. Wij
blijven nog steeds alert. Veiligheid voor alles.
Vandaag krijgen we ook nog een verzoek van
Willem II om op 29 augustus tegen hen te
voetballen. Dat zou een mooie afsluiter van
onze campagne zijn.
VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Omdat we dit weekend geen wedstrijd op het
programma hebben staan, wordt deze dag
gebruikt om een flinke conditionele prikkel
aan de spelers te geven. Voornamelijk afwerkvorm waarbij flinke afstanden overbrugd
moeten worden en kleine partij-spelen dus.
Helaas is onze keeper Kees Heemskerk licht
geblesseerd, maar gelukkig is oud-Team VVCS
keeper Wessel Sprangers bereid om in te vallen, zodat we voor de partijtjes toch twee
keepers hebben. Na de training wijst de medische staf de spelers nogmaals op hun verantwoordelijkheden m.b.t. de corona-protocollen.
En drukt hen op het hart deze in het weekend
ook te hanteren.
MAANDAG 17 AUGUSTUS
De spelers komen gretig uit het weekend.
Onze captain Gaston Salasiwa is op stage bij
MVV. Philippe van Arnhem is daarentegen
weer teruggekeerd na zijn stage bij Helmond
Sport. We hebben nog een paar spelers die
willen aansluiten, maar zij mogen pas meetrainen als zij een recente coronatest-uitslag
kunnen overleggen. Verder zal onze keeper
Thom Jonkerman vanaf morgen gaan meetrainen bij Top Oss en gaat middenvelder Liban
Abdulahi naar een club in Duitsland.
DINSDAG 18 AUGUSTUS
Vandaag sluiten er weer twee nieuwe spelers
aan. Keeper Bodhi Prinssen en spits Marko
Maletic. We hebben al een mooie groep voor
de wedstrijden die komen gaan vanaf vrijdag.
Er wordt wederom pittig getraind. Volgens de
trainers gaat het niveau ook met de dag
omhoog. Nog een paar dagen en dan zullen
we zien hoe we ervoor staan als we tegen PEC
Zwolle spelen.
DONDERDAG 20 AUGUSTUS
Vandaag krijgen we de uitslag van de laatste
testafname binnen. Iedereen is negatief getest,

dus we kunnen naar PEC Zwolle toe werken.
Dat is mooi. Vandaag krijgen we het verzoek
van PEC Zwolle om 2 x 35 minuten te spelen.
Zij hebben wat blessures en spelen op de
maandag na onze wedstrijd nog tegen FC
Emmen. Hoewel wij natuurlijk liever 90 minuten voetballen, denken wij mee.
Toevalligerwijs krijgen wij later op de dag het
verzoek van VVV-Venlo om op zaterdag tegen
hen te spelen. Dat betekent 2 wedstrijddagen
achter elkaar. Het wordt aan de groep voorgelegd en zij zijn enthousiast, dus gaan we
ervoor. Gelukkig sluit vandaag ook Dani
Theunissen nog aan, dus we kunnen met een
behoorlijk grote groep naar de wedstrijden
toewerken.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS
Matchday. We spelen in Epe bij de plaatselijke
SV Wissel. Aan enthousiasme geen gebrek bij
deze club. Ze hebben gezorgd dat het veld er
perfect bij ligt. En zelfs voor de wedstrijd
wordt er nog alles aan gedaan om het veld te
perfectioneren. Team VVCS heeft de zaakjes tijdens de wedstrijd goed voor elkaar. PEC probeert door de linies heen te voetballen, maar
krijgen daar niet de kans toe. Eenmaal in balbezit speelt Team VVCS prima combinatievoetbal. Nieuweling Dani Theunissen past zich
makkelijk aan en geeft een heerlijke assist op
Bodi Brusselers, die na een mooie loopactie de
0-1 binnen schiet. PEC Zwolle krijgt daarna
nog wel een paar kleine kansjes, maar weet
niet te scoren. Zodoende boekt Team VVCS
haar eerste overwinning in deze campagne. En
dat tegen een club uit de Eredivisie, een mooie
teamprestatie. Dit geeft vertrouwen voor de
wedstrijd van morgen tegen VVV-Venlo.
ZATERDAG 22 AUGUSTUS
En de volgende wedstrijddag alweer. Mooie
tegenstander. We spelen in Neer. Ook hier zijn
de mensen enthousiast en hebben er alles aan
gedaan om een lekker veld te prepareren. Op
afstand ziet het er ook fantastisch uit. Er zijn
toch enkele spelers niet helemaal fris uit de
strijd met PEC Zwolle gekomen, helaas. Dat
betekent dat er nog 15 spelers over zijn. Dat
wordt bikkelen. VVV-Venlo speelt met een
team dat waarschijnlijk ook start in de
Eredivisie. Team VVCS komt al snel achter met
1-0 en het dreigt een walk-over te worden.
Maar uit het niets draait het wedstrijdbeeld.
De spelers beginnen allemaal een tandje bij te
zetten en gaan de duels weer aan. Dit leidt uiteindelijk tot de terechte gelijkmaker. Bodi
Brusselers weet na een mooie aanval schitterend te scoren. Wat een veerkracht tonen onze
boys. Na rust komt Team VVCS door een slordigheid weer op achterstand, maar wederom
wordt de rug gerecht. Aanvoerder Thomas
Kok neemt hierin het voortouw. Hij houdt het
team bij elkaar en zweept iedereen op. Mooi
dat hij uiteindelijk zelf voor de gelijkmaker
zorgt. Hierna krijgt VVV-Venlo nog wel een
paar kansjes, maar weten uiteindelijk het net
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Bij Joke den Engelsen zijn uw voeten in vertrouwde handen!
In bezit van de aantekening voor diabeten.
Schroom niet om eens een afspraak te maken.
Ik kom bij u thuis!!!
De prijs voor een Pedicurebehandeling is

€ 20,-

Joke den Engelsen
Bernweg 45 | 3137 NA Vlaardingen
Tel. 010 - 475 1428
jm.den.engelsen@hetnet.nl
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niet meer te vinden. De vreugde over dit
gelijkspel is terecht. Twee wedstrijden achter
elkaar tegen Eredivisieclubs en dan op deze
wijze voor de dag komen, dan mag je trots
zijn. Een puike prestatie, zowel individueel als
in teamverband. Dat gaven ook de staf en spelers van VVV-Venlo aan.

MAANDAG 24 AUGUSTUS
We gaan alweer de laatste week in. Nog 4 trainingen en 2 wedstrijden op het programma.
Er is nogal wat reuring rond de spelers van
Team VVCS. Zo is onze keeper Kees Heemskerk
uitgenodigd door MVV om daar mee te trainen en een contract te verdienen. Ook Bart
Meijers is er niet meer bij. Hij gaat waarschijnlijk naar een club in Oost-Europa. Bodi
Brusselers heeft ook indruk gemaakt op de
scouts en gaat waarschijnlijk naar Doxa
Dramas in Griekenland. Verder is Marko
Maletic in onderhandeling met een club uit
Servië en is Philippe van Arnhem geblesseerd
afgehaakt. Mark Spenkelink daarentegen sluit
als vervanger voor Kees Heemskerk aan. En
Liban Abdulahi is ook weer terug uit
Duitsland. We gaan de laatste week dus vooralsnog in met 18 spelers. Voorafgaande aan de
training is er eerst weer een testafname. De
training is voor de verandering op veld 5 in de
bossen van Zeist. Er wordt niet zwaar
getraind, maar wel geconcentreerd en met
plezier.
DINSDAG 25 AUGUSTUS
Vandaag de laatste training voor de wedstrijd
tegen FC Twente. Er wordt tactisch getraind
en daarnaast ook geoefend op standaard-situaties. Na de training maakt Abdulsamed
Abdullahi bekend dat hij ook naar
Griekenland vertrekt. Hij heeft een aanbod
geaccepteerd van een tweede-divisie club. Het
gaat hard zo met de spelers. Prima zaak
natuurlijk. Hopelijk vinden de overgebleven
spelers na de komende wedstrijden ook snel
een club.
WOENSDAG 26 AUGUSTUS
Matchday! Vandaag spelen we tegen FC
Twente. De wedstrijd wordt gespeeld op het
trainingscomplex in Hengelo. FC Twente
speelt met veel nieuwe jongens, maar je kunt
niet zeggen dat zij niet op elkaar zijn ingespeeld. Onze spelers hebben moeite met de
beweeglijkheid van de tegenstander. In balbezit hebben we het ook lastig. Vooral op het
middenveld lukt het ons niet om de bal lang
in bezit te houden. FC Twente komt al vrij
snel op 1-0, en vergeet daarna nog vaker te
scoren. De trainer zet in de rust het elftal iets
anders neer om meer grip op de wedstrijd te
krijgen. Dit lukt in de tweede helft prima,
waardoor we een ander Team VVCS lijken te
zien. De opbouw verloopt beter, de combinaties naar voren toe zijn effectiever. Helaas
komt FC Twente via een strafschop op 2-0 ,
maar dit heeft geen invloed op het spel van

Team VVCS. Er worden behoorlijk wat kansen
gecreëerd op de aansluitingstreffer. Een daarvan wordt op schitterene wijze benut door
Fabian Kizito: 2-1. Ook daarna krijgt Team
VVCS nog kansen, maar het lukt niet om de
gelijkmaker te maken. Zodoende lopen we
tegen onze eerste nederlaag op tegen een
Eredivisie-club…

DONDERDAG 27 AUGUSTUS
Vandaag staat de training in het teken van
herstel. Een paar spelers hebben kleine pijntjes overgehouden aan de krachtmeting met
FC Twente. Daarentegen sluiten Gaston
Salasiwa en Kees Heemskerk weer fit bij de
groep aan. Hoewel MVV hen graag onder contract zou willen nemen, ontbreekt het hen
aan financiële middelen daarvoor. Vooralsnog
trainen zij dus weer mee bij ons. Verder is het
vandaag ook weer een corona-testdag voor de
wedstrijd tegen Willem II van aanstaande
zaterdag. Hopelijk test iedereen weer negatief.
VRIJDAG 28 AUGUSTUS
We richten ons op de laatste wedstrijd van
deze campagne. Zaterdag tegen Willem II in
Tilburg. Het is dan ook gelijk de laatste trainingsdag vandaag. Gaston Salasiwa is toch
weer op weg naar MVV. Het ziet ernaar uit dat
hij daar toch een contract krijgt aangeboden.
Verder maakt Donny van Iperen bekend dat
hij gaat tekenen bij een club in de Griekse 2eDivisie. Hij zal dan ook niet meespelen tegen
Willem II. Daarnaast geven na de training ook
Michael den Heijer en Diego Snepvangers aan
dat zij in verregaande onderhandeling zijn
met respectievelijk FC Kleve (Duitsland) en SC
Spakenburg (2e-Divisie). Michael speelt niet
mee tegen Willem II. Diego wil alleen in uiterste nood invallen. Daar zijn we al blij mee,
aangezien de groep behoorlijk is uitgedund.
Met Diego erbij hebben we 13 spelers. Dat
wordt dus weer bikkelen tegen een club uit
het linker-rijtje van de Eredivisie.
ZATERDAG 29 AUGUSTUS
Matchday! De wedstrijd wordt gespeeld in het
Koning Willem II stadion. De grasmat ligt er
heerlijk bij. Voor de wedstrijd spreekt captain

Thomas Kok de groep toe. Hij vraagt de spelers om nog eenmaal alles te geven. En voor
elkaar door het vuur te gaan. “De groep is
klein, maar als we als een team blijven voetballen, kunnen we er ook tegen Willem II een
prima wedstrijd van maken. Daar ben ik van
overtuigd. Come on boys. Vlammen!”, waren
zijn letterlijke woorden. Mooi om te zien hoe
deze groep naar elkaar is toegegroeid gedurende de campagne. De woorden van Thomas
missen hun uitwerking niet. Er staat wederom
een hecht collectief op het veld. Willem II
krijgt wel wat kleine kansjes, maar Mark
Spenkelink weet deze uitstekend te pareren.
Zelf blijft Team VVCS telkens de voetballende
oplossing zoeken. Dit resulteert uiteindelijk in
de 0-1 voorsprong door een fantastisch goal
van Liban Abdulahi. Jammer genoeg maakt
Willem II vlak voor rust de gelijkmaker.
Tijdens de rust krijgen we al de complimenten
van de staf van de tegenstander. Ze wilden een
volwaardige tegenstander en die hebben ze
gekregen, geven ze aan. Leuk om te horen.
Doordat Willem II gelijk na rust al gebruik
moet maken van hun laatste wissel, vragen zij
of de tweede helft slechts een half uurtje mag
duren. Wij gaan hiermee akkoord. Ook al
staan wij op dat moment achter met 2-1. Onze
boys geven nog 1 keer alles om in elk geval de
gelijkmaker te maken. Uiteindelijk lukt dat
ook door een mooie goal van Fabian Kizito. 22 tegen Willem II is wederom een prima resultaat. Ook mooi om zo de campagne af te sluiten. Na de wedstrijd in de middencirkel
komen we bij elkaar. De trainer dankt de spelers voor de afgelopen 5 weken. En de spelers
bedanken de staf voor hun hulp bij deze campagne. Ze geven aan dat het hen aan niets
heeft ontbroken gedurende deze periode. De
organisatie was perfect. Voor menig speler
zelfs beter dan zij gewend waren bij hun vorige profclub. Mede daardoor hebben zij zich
gedurende de campagne van hun beste kant
kunnen laten zien. De VVCS kan dat alleen
maar beamen en organiseert juist hiervoor elk
seizoen weer een Team VVCS-campagne. Het is
een genot om met zulke gemotiveerde spelers
en stafleden te werken. Dank voor jullie inzet
mannen!
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ALS ZIJN CONTRACT IN 2023 AFLOOPT BIJ PSV, DAN WIL EMMANUEL VAN DE BLAAK
(15) IN ELK GEVAL EEN KEER IN DE HOOFDMACHT HEBBEN GESPEELD. MAAR ER ZIJN
MEER DROMEN. IETS TERUGDOEN VOOR ZIJN GEBOORTELAND NIGERIA BIJVOORBEELD.
'IK WIL DAAR DE MENSEN BLIJ MAKEN.'

LEIDER IN HET VELD, EEN
STILLE GENIETER DAARBUITEN

T

oen Emmanuel van de Blaak afgelopen mei na zijn contractondertekening door PSV TV werd gevraagd naar zijn dromen, hoefde hij niet lang na te denken. In zijn hoofd heeft hij zijn carrièrepad al lang en breed uitgestippeld. Zelfbewust, zonder een spoortje twijfel, antwoordde hij: 'Ik wil eerst slagen bij PSV, daarna bij TSG 1899
Hoffenheim spelen om vervolgens via Atalanta Bergamo bij Chelsea te
belanden.'
Die uitspraak leverde hem veel reacties op. Niet allemaal even positief.
'Sommige trainers van PSV zeiden dat ik dat soort dingen beter voor me
kon houden. Niet streng of zo, meer als dolletje, maar toch: het zou weleens verkeerd uitgelegd kunnen worden, zeiden ze. Alsof ik met mijn hoofd
al niet meer bij PSV zou zitten. Het is goed dat ze met die feedback komen,
daar leer ik ook weer van.'

‘Ik was wel goed bij JEKA, maar niet de beste.
Minstens twee spelers waren in mijn ogen beter.
Ik stak er niet bovenuit of zo’
Inmiddels beseft hij: 'Het zijn mijn dromen hè. Je weet nooit hoe de realiteit verloopt. Een carrière valt lastig te plannen.'
Wie Van de Blaak een beetje kent, weet dat het alles behalve opschepperij
was, dat rijtje clubs. Hij is gewoon een jongen van 15, met grote dromen.
Hij legt uit: 'Hoffenheim is een outsider, een uitdager, terwijl die club toch
regelmatig Europees voetbal speelt. Voor Atalanta Bergamo heb ik een
zwak, omdat ze aanvallend voetbal spelen. Bovendien is verdedigen in Italië
een kunst, dat spreekt me aan. En in Engeland was vroeger Manchester
United mijn droomclub.
Emmanuel van de Blaak - 'mijn voornaam betekent vrij vertaald 'zoon van
God' - is 15 jaar, centrale verdediger en tekende onlangs bij PSV een contract
tot 2023. Hij geldt als een van de grootste talenten in Nederland.
Van de Blaak begon met voetballen bij de Bredase amateurclub Advendo,
maar al snel stapte hij over naar JEKA. 'Mijn ouders zagen dat ik iets verder
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was dan andere jongens. Bij JEKA, een stapje hoger, zou
ik meer uitdaging krijgen, was hun verwachting. Dat
klopte ook. Toen ik in de F1 kwam te spelen, werd ik
door de trainer bijvoorbeeld al centraal achterin gezet.
Ze waren daar gewoon iets serieuzer.'
Vier jaar speelde hij bij JEKA uit Breda. Toen kwam er
nieuws uit Tilburg, dertig kilometer verderop: Willem
II nodigde hem uit voor proeftrainingen. 'Heel gek,
maar ik zat met mijn moeder op de bank toen ik tegen
haar zei: 'Ik zou later wel profvoetballer willen worden'.
Op dat moment hoorde ik een brief op de deurmat vallen. Dat was dus die brief van Willem II. Of ik daar een
paar proeftrainingen wilde afwerken. Het was net of
het allemaal zo moest zijn.'
Toch kwam de uitnodiging van Willem II 'best wel als
een verrassing'. Hij legt uit: 'Ik was wel goed bij JEKA,
maar niet de beste. Minstens twee spelers waren in
mijn ogen beter. Ik stak er niet bovenuit of zo. Maar
kennelijk zagen ze bij Willem II iets wat ik niet zag. Al
na drie trainingen was ik door.'

ER IS NOGAL WAT RIVALITEIT TUSSEN NAC EN WILLEM II. HOE WERD
JOUW OVERGANG NAAR TILBURG ONTVANGEN IN BREDA?
'Niet overal even goed, haha. Op school was iedereen
voor NAC. Ik zelf trouwens niet. Ik heb eigenlijk nooit
een favoriete club gehad in Nederland. Vroeger was ik
altijd voor Manchester United. Maar goed, ik kreeg veel
opmerkingen over mijn overgang. Helemaal omdat
Willem II dat seizoen heel slecht presteerde in de eredivisie. Gelukkig wonnen ze in de play-offs, nota bene
van NAC, waardoor ik weer een beetje kon opscheppen.
Zo van: zie je wel dat Willem II beter is. Meestal was het
grappig, maar één keer werd het echt vervelend. Ik had
zo vaak badinerende opmerkingen gehoord dat ik er
wel klaar mee was. Dat werd nog bijna ruzie.'
Van de Blaak speelde vijf jaar in Tilburg en ontwikkelde
zich tot een snelle, 'voetballende' centrale verdediger
met spelinzicht, iemand die graag mee naar voren gaat
en bovendien een goede crosspass in de benen heeft.
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Vanwege zijn coachende kwaliteiten werd hij tot aanvoerder gekozen.
Hij noemt Willem II 'echt een familieclub'. 'Ik ging altijd
met een glimlach naar het complex toe. Het is een
warme club. Prettige mensen, leuke teamgenoten. En
wat voor mij heel fijn was: de opvatting was dat we zo
veel mogelijk alles voetballend moeten proberen op te
lossen. Dat was onder elke trainer zo. Op de training
deden we heel veel partijtjes op een half veld. Op die
manier leerde je in de kleine ruimtes spelen, te combineren. Eigenlijk zoals je dat ook op straat doet.'

‘Mijn trainers in de jongste jeugd
zeiden altijd: het draait om leren,
niet om winnen’
Die werkwijze had ook een nadeel, merkte hij. 'Ook in
moeilijke situaties zoek ik meestal de voetballende oplossing, probeer ik over de grond iemand aan te spelen, terwijl het dan verstandiger is om soms die bal gewoon
naar voren te schieten. Eigenlijk ben ik nog te veel voetballer. Daarin moet ik een omslag maken.'
Zijn overtuiging werd nog eens onderstreept toen hij als
13-jarige een keertje met onder 19 mee mocht trainen.

'Die jongens stonden er heel anders in, merkte ik. Ik was nog iemand die
lekker met zijn vrienden op het pleintje speelde, een kind eigenlijk, terwijl
zij al richting het eerste begonnen te denken. Mijn trainers in de jongste
jeugd zeiden altijd: het draait om leren, niet om winnen. Maar bij onder 19
kantelde dat, resultaat werd steeds belangrijker. Ik vond het in die periode
niet zo leuk meer, eerlijk gezegd. Eén keer heb ik gevraagd of ik niet weer
terugmocht. Maar ik wist ook: niet opgeven Emmanuel. Dit is toch wat je
wilde, uitgedaagd worden?'
De beloning kwam in de vorm van een uitnodiging voor het eerste. Van de
Blaak mocht, in november 2019, meedoen in een oefenwedstrijd tegen
Ajax. 'Dat was natuurlijk wel een momentje', glimlacht hij trots.
Het begon al een dag voor de wedstrijd, vertelt hij. 'Ik vond het al super om
met elkaar te ontbijten. Je merkte dat de spelers een goede band met
elkaar hadden. Als je zo veel met elkaar optrekt, ontstaat er vanzelf iets.
Daarna trainen, dat ging goed. Weer eten en toen naar huis. De volgende
dag werd ik opgevangen door Gery Vink, de assistent-trainer. Die gaf me
een rondleiding door het stadion, want dat had ik nog nooit van binnen
gezien. Gery heeft me toen naar Adrie Koster gebracht. Die zei alleen maar
tegen mij: 'Niet bang zijn morgen, gewoon lekker genieten.' Dat heb ik
gedaan. Eigenlijk ben ik geen moment zenuwachtig geweest, ik heb er
vooral van genoten.'

TEGENOVER WIE STOND JE?
'Zakaria Labyad, geen kleine jongen natuurlijk. Ik kende hem alleen van tv.
Ik had nog nooit linksback gestaan, dus dat was wel even spannend. En het
tempo lag ontzettend hoog, merkte ik. Maar omdat ik me zo op mijn
gemak voelde, durfde ik ook andere spelers te coachen. Labyad is een technische speler. Hij is sneller dan ik. Ik moest er daarom kort op zitten van
de trainer. Dat ging een paar keer goed, maar een paar keer kwam hij er
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langs. Maar goed, daar is rugdekking voor. Het was al
met al een prachtige ervaring. Het smaakte echt naar
meer.'

een beetje spannend, maar mijn ouders gaven de doorslag. Louis is niet zo
aandringend. Hij gaf me ook de tip niet meer te reageren op zaakwaarnemers die me gouden bergen beloofden, zoals die ene man die me naar
Chelsea zou brengen. Dat was een goed advies. Het geeft me veel meer rust.'

EEN PAAR DAGEN LATER KREEG JE OPNIEUW GOED NIEUWS…
'De bondscoach van het Nederlands Elftal onder 15
belde. Dat ik was geselecteerd, maar ook vroeg hij:
waar blijf je? Door een misverstand bleek dat ik de eerste training had gemist. Een paar dagen later maakte ik
mijn debuut tegen Tsjechië. Het ging goed, al scoorde
ik wel in eigen doel. Beetje lullig. Ik zette druk, waarna
mijn directe tegenstander de bal via mij in het doel
schoot. Zo gebeurde er een hoop in korte tijd.'

Laros was erbij toen hij, in 2019, een contract kreeg aangeboden van
Willem II en ook weer een jaar later bij PSV. 'PSV zei: jij bepaalt zelf de snelheid van je carrière. Dat blijkt. Gezien mijn leeftijd hoor ik bij onder 16.
Maar na een paar trainingen werd ik al doorgeschoven naar onder 17.
Binnen een paar maanden hoop ik aan te sluiten bij onder 18 en wie weet
ligt onder 21 wel binnen mijn bereik. Ik ga er in elk geval alles aan doen.'

HOE GA JIJ DAAR MEE OM?
'Ik kan daar wel goed mee omgaan, denk ik. Volgens
mij vonden mijn ouders het allemaal veel spannender.
Ik ben sowieso geen drukke jongen. Ik ben meer een
stille genieter.'

JE BENT NU VIJF INTERLANDS ACHTER JE NAAM STAAN. WAT LEER JE BIJ
ORANJE?
'Ik weet niet of leren het juiste woord is, het is meer
dat je voortdurend meekrijgt dat je constanter moet
zijn in je spel. Voor uitschieters naar beneden is geen
ruimte meer, elke wedstrijd moet je er staan. Strijden.
Ook daar merkte ik dat resultaat steeds belangrijker
begon te worden.'

‘Net als Willem II ervoer ik in
Eindhoven het familiaire gevoel'
'Wat mij ook opviel: jongens van andere clubs trainen
allemaal ongeveer hetzelfde. Iedereen weet daardoor
wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dat werd vooral
duidelijk bij de besprekingen. Het ging bijvoorbeeld
over druk zetten en opbouwen. Iemand van PSV zei
daar iets over, en een jongen van Ajax vulde dat automatisch aan. Daaraan merkte je: we zitten allemaal op
één lijn.'
Van de Blaak had al eerder gehoord dat PSV hem in het
vizier had, maar na zijn eerste interlands werd de interesse vanuit Eindhoven concreet. Ondertussen dong
ook Feyenoord naar zijn diensten. Na gesprekken met
beide clubs koos Van de Blaak voor PSV. PSV maakte op
mij een serieuzere indruk. Ik kreeg een rondleiding, de
gesprekken verliepen plezierig. Net als Willem II ervoer
ik in Eindhoven het familiaire gevoel.'
Hoe meer hij in de belangstelling kwam te staan, hoe
meer zaakwaarnemers hem wisten te vinden. 'Eén van
hen zei zelfs: ik kan jou naar Chelsea brengen. Ik heb
voor de VVCS gekozen, omdat ik daar het meest vertrouwde gevoel bij kreeg. Samen met mijn ouders ben
ik met Louis Laros gaan praten. Ik vond het zelf eerst

De eerste indrukken bij PSV waren overweldigend. 'Alleen al als je het trainingscomplex oploopt. Alles is zoveel groter dan bij Willem II. Je voelt aan
alles dat je bij een topclub zit.'
Bij PSV krijgt hij onder meer te maken met Ruud van Nistelrooy als trainer.
'Dat is iets waar ik me enorm op verheug. Hij is natuurlijk spits geweest en
weet precies hoe spitsen denken. Willen ze de bal in de voeten of juist diep?
Hoe herken je dat? Ik denk dat hij me daarover heel veel kan leren. Verder
wil ik mijn linkerbeen verbeteren, constanter worden in de crosspasses en
mentaal sterker worden. Als we hebben verloren kan ik zo een paar dagen
chagrijnig zijn. Daar heb je niets aan. Ik kan me dan beter concentreren op
de volgende wedstrijd. Een nederlaag kun je toch niet meer veranderen.'
En dan is er nog het veel grotere doel: ooit iets terug kunnen doen voor
Nigeria, het land waar hij is geboren. Op zijn tweede werd hij geadopteerd
door het Nederlandse gezin Van de Blaak, omdat zijn biologische moeder
niet meer voor hem kon zorgen.
Hij is nu bezig aan het boek 'Heart of a Lion', van Memphis Depay. Daarin
beschrijft de aanvaller van Olympique Lyon onder meer hoe hij teruggaat
naar Ghana om daar dove en blinde kinderen te helpen. 'Zoiets zou ik later
ook willen doen in Nigeria. Het is toch het land waar ik ben geboren. Ik wil
daar scholen bouwen, de mensen blij maken. Maar het kan pas als ik veel
geld heb verdiend. Die gedachte geeft mij nog meer een motivatie en drive
om te slagen als profvoetballer.'

september 2020

DE CONTRACTSPELER

31

VVCS Sept 2020

08-09-2020

12:45

Pagina 32

Stefanie van der Gragt en Sari
De één speelde de Champions Leaguefinale met Barcelona. De ander werd uitgeroepen tot
beste keeper ter wereld en verdedigde het doel van Atlético Madrid. Komend seizoen zijn
beide oranje-internationals te bewonderen in de eredivisie. Verdediger Stefanie van der Gragt
(28) bij Ajax. En Sari van Veenendaal (30) als keeper bij PSV.

DOOR GUUS PETERS

I

n Nederland werd verrast gereageerd dat twee ervaren internationals kozen voor een terugkeer naar Nederland. Van
Veenendaal: 'Ik snap dat mensen verrast zijn, maar dit is de
beste keuze voor mij. Na elk seizoen evalueer ik mezelf als
topsporter en als mens. Dan stel ik mezelf de vraag: wat is de
beste omgeving om de beste prestaties neer te zetten? Bij Atlético
heb ik het afgelopen seizoen minder naar mijn zin gehad dan ik
eigenlijk had gewild. Ik wilde in Nederland mijn plezier
terugvinden en dichtbij de mensen zijn van wie ik het
meeste houd.'
Van der Gragt: 'Ik wilde zekerheid. Door de coronacrisis wist Barcelona niet of ze mij een nieuw
contract konden aanbieden. Bovendien verwachten mijn vriendin en ik in november
ons eerste kindje. Mijn vriendin is altijd in
Nederland blijven wonen en kwam per
maand tien dagen naar Spanje. Als we
straks ons eerste kindje hebben, is het wel
prettig dat we samenwonen.'

‘Ik heb in het buitenland
geleerd dat je moet vechten
voor elke meter’
WAS HET VOOR JULLIE METEEN DUIDELIJK DAT
JULLIE NAAR RESPECTIEVELIJK AJAX EN PSV
WILDEN?
Van der Gragt: 'Ja, ik heb in 2017 al
een seizoen bij Ajax gespeeld.
Destijds riep ik altijd dat ik nooit
meer weg zou gaan. Tot Barcelona
aan de telefoon hing en ik die ultieme kans voor mijn gevoel niet kon
laten lopen. Toen Ajax een paar
maanden geleden belde of ik iets
voelde voor een terugkeer, hoefde ik
daar niet lang over na te denken.
Het voelde meteen goed.'
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Van Veenendaal: 'Het verhaal van PSV sprak mij meteen aan. De club
heeft de afgelopen seizoenen enorm ingezet op het vrouwenvoetbal.
Dat zie je aan alles. Van de faciliteiten tot de organisatie die er rond
het team is gebouwd. Ik wist meteen: hier zie ik mezelf wel spelen.
Bij het Nederlands elftal had ik samen gespeeld met Aniek Nouwen
en Joëlle Smits, jonge PSV-spelers met veel talent. De mix bij PSV
tussen ervaren krachten en talentvolle is goed. Daar krijg ik veel
energie van. Ik wil mijn ervaring gebruiken om de nieuwe generatie
voor te bereiden op wat ze te wachten staat.'

TOCH MOET HET WENNEN ZIJN. VAN DE ABSOLUTE EUROPESE TOP
NAAR DE BESCHEIDEN EREDIVISIE.
Van der Gragt: 'Natuurlijk is er een verschil in niveau.
De Spaanse competitie is veel sterker en bij
Barcelona speel je met de beste spelers ter wereld.
Het is de reden dat ik twee seizoenen geleden
naar Barcelona ben gegaan en in 2015 al eens
voor een seizoen naar Bayern München ben
gegaan. Maar het wil niet zeggen dat het moeilijk
is om mij nu aan te passen aan het niveau in
Nederland. Sterker nog, ik heb nu een paar weken
meegetraind bij Ajax en merk dat het niveau een
stuk hoger ligt dan toen ik in 2018 naar Barcelona
vertrok.'
Van Veenendaal: 'Voor mij maakt het geen verschil of ik nu in Engeland, Spanje of
Nederland voetbal. Ik speel altijd mijn eigen
spel en zet mijn eigen standaarden. Ik ben
zelf verantwoordelijk voor hoe ik mij
presenteer op de trainingen en tijdens
de wedstrijden. Door altijd je stinkende best te doen, krijg je de rest mee.
Ik ben positief verrast over het
niveau en de intensiteit op de trainingen. Die ligt erg hoog.'

WAT VOOR STAPPEN HEEFT HET VROUWENVOETBAL IN NEDERLAND GEMAAKT IN DE
JAREN DAT JULLIE IN HET BUITENLAND
ZATEN?
Van Veenendaal: 'Dat zijn reuzenstappen. Als ik zie hoe de spelers
nu met hun sport bezig zijn, dan
is dat een wereld van verschil met
vijf jaar geleden, toen ik naar
Arsenal vertrok. Spelers hebben
kracht- en herstelprogramma's en
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van Veenendaal

‘Ik heb niet alleen op sportief
gebied, maar ook op persoonlijk
vlak enorm veel geleerd’
HOE KIJKEN JULLIE TERUG OP JE JAREN IN HET BUITENLAND?
Van der Gragt: 'Het was een geweldig avontuur dat ik voor geen
goud had willen missen. Ik heb niet alleen op sportief gebied,
maar ook op persoonlijk vlak enorm veel geleerd. Je moet het
in het buitenland toch maar zelf zien te regelen. Dat was soms
zwaar, zeker op momenten dat ik geblesseerd was. Maar uiteindelijk heeft het mij heel veel gebracht.'
Van Veenendaal: 'Ik heb in het buitenland geleerd dat je moet
vechten voor elke meter. Als het niet jouw meter is, dan is het
die van de tegenstander. Elke training wordt op het scherpst
van de snede afgewerkt. Het is iets wat ik de spelers in
Nederland graag wil meegeven.'

JULLIE ZIJN NIET DE ENIGE INTERNATIONALS DIE ZIJN TERUGGEKEERD. OOK
MANDY VAN DEN BERG TEKENDE OOK CONTRACT BIJ PSV. IS DAT TOEVAL?
Van Veenendaal: 'Ik zie het als een win-winsituatie. Wij kunnen
de eredivisie een boost geven, maar andersom geldt
precies hetzelfde: de eredivisie kan ook ons een boost geven.
Als we elkaar op die manier kunnen helpen, dan is dat toch
geweldig? Of het toeval is dat er nu drie internationals terugkeren, weet ik niet. Iedereen zal zijn eigen redenen hebben.
Maar als ik voor mezelf spreek, helpt het wel dat ik bij PSV
in een professionele omgeving met goede faciliteiten kan werken. Dat maakte de overstap een stuk makkelijker.'
Van der Gragt: 'Het is precies wat Sari zegt. Doordat het niveau
in Nederland omhoog is gegaan en de clubs hebben ingezet op
het vrouwenvoetbal, is het makkelijker om deze stap te
maken. Daardoor is de situatie voor mij ideaal: ik
kan op een goed niveau van mijn hobby mijn werk maken
en dichtbij mijn familie zijn.'
Van Veenendaal: 'Wie weet is dit weer een volgende stap in
de ontwikkeling van de eredivisie. Ik zie mezelf absoluut

Foto: ANP

kijken beelden van wedstrijden terug. Dat was destijds nog
allemaal niet aan de orde.'
Van der Gragt: 'Ajax was vorig seizoen de eerste club met een
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor speelsters, dat
zegt volgens mij genoeg. Daarnaast is het gewonnen EK van
2017 in eigen land goed geweest voor de populariteit van vrouwenvoetbal in Nederland. Sindsdien is alles in een stroomversnelling geraakt.'
Van Veenendaal: 'Wij hebben met het Nederlands elftal iets neergezet waar meer spelers bij willen horen. Bovendien heeft een
aantal Nederlandse spelers een mooie transfer naar het buitenland gemaakt. Daardoor is de droom van voetballers om in het
buitenland te voetballen zichtbaar geworden. Vijf jaar geleden
was dat nog veel minder zichtbaar.'

niet als held, maar kan me voorstellen dat de eredivisie voor
buitenlandse spelers interessanter wordt als ze zien dat er
bekende namen of internationals van Nederland spelen.'

EEN AANTAL BEKENDE NAMEN IS EEN MOOI BEGIN. MAAR DRAAIT
HET UITEINDELIJK OOK NIET GEWOON OM GELD?
Van der Gragt: 'Uiteindelijk gaat het altijd om geld. Maar
ook daar zit een causaal verband in. Hoe meer grote namen in
de eredivisie voetballen, hoe aantrekkelijker de competitie is.
Hoe aantrekkelijker de competitie, hoe interessanter voor
sponsoren. Als sponsoren meer geld in het laatje brengen, wil
dat zeggen dat clubs meer mogelijkheden hebben om spelers
uit het buitenland aan te trekken. Zo doen ze het in de grote
competities als Spanje, Engeland en Frankrijk ook.'

WAT DAT BETREFT IS HET EEN GOED TEKEN DAT FOX SPORTS IEDER
WEEKEND ÉÉN WEDSTRIJD GAAT UITZENDEN EN OOK DE NOS MEER
AANDACHT AAN VROUWENVOETBAL GAAT BESTEDEN.
Van der Gragt: 'Dat helpt zeker. Doordat wij beter zichtbaar worden, zijn we ook interessanter voor sponsoren.
Misschien dat een bedrijf nu wel shirtsponsor wil worden
als hij weet dat hij ieder weekend met de naam van zijn
bedrijf op televisie komt.'
Van Veenendaal: 'Je wil een platform creëren waarop je
zichtbaar bent. Kleine meisjes moeten naar PSV vrouwen
kunnen kijken als ze dat willen. Er is genoeg vraag naar.
Kijk maar naar het Nederlands elftal. Het is een heel ander
publiek dan bij de mannen, maar er is zeker behoefte aan.
Wij kunnen die behoefte invullen, maar dan moeten we wel
zichtbaar zijn. Het is niet realistisch om te denken dat het
meteen een miljoenenpubliek is. Maar dat hoeft ook niet.
We doen het stap voor stap.'
Van der Gragt: 'Er liggen nog zoveel kansen voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Ik wil daar graag mijn steentje
aan bijdragen.'
Van Veenendaal: 'Daar sluit ik mij volledig bij aan.'
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VVCS ACADEMY
Hij werd pas laat prof, Alessandro Damen (30). En dan kreeg de doelman van Excelsior
ook nog drie keer te maken met zwaar blessureleed. Daardoor weet hij één ding zeker:
‘Je moet altijd een plan B hebben.’

‘DOOR TE STUDEREN VOOR EEN
WEDSTRIJD KWAM IK JUIST
LEKKER IN DE FOCUS’

L

iefst drie keer scheurde Alessandro Damen zijn kruisband. De eerste twee keer kon hij het nog wel opbrengen om te gaan revalideren, maar na de derde keer
sloeg de twijfel toe. ‘Je gaat denken: is dit het nog
waard? Is profvoetbal wel voor me weggelegd? Moet ik dit nog
wel willen?’

Al snel kwam het antwoord: ja. Damen kwam er achter dat hij het
spelletje nog veel te mooi vond. Bovendien was hij pas op zijn 23e
in het betaalde voetbal beland. Er viel nog veel te veel te ontdekken
en te beleven. Zo mocht zijn carrière niet eindigen. En dus knokte
hij zich voor de derde keer, met succes, terug in de hoofdmacht
van Excelsior. Zijn blessureleed leerde hem twee belangrijkste lessen. De eerste: ‘Trainers drukten me altijd op het hart: geniet nou
wat meer van het voetbal, Alessandro. Lekker trainen, dollen met
je ploeggenoten. Daar ben ik me wel heel bewust van geworden.
We hebben echt een fantastisch beroep.’ En de tweede les? ‘Zorg
dat je een plan B hebt, want het kan zomaar over zijn.’
Wat plan B betreft zit het wel goed met Damen. Twee maanden
geleden rondde hij aan de VVCS Academy de vierjarige HBO-opleiding Business & Innovation af. Door de corona-maatregelen vond
het afstuderen plaats via een online-sessie. Van achter de laptop
verdedigde hij zijn scriptie. Damen kijkt met plezier en voldoening
terug op zijn opleiding, al had hij er liever wat korter over gedaan.
‘Ik heb uiteindelijk zes jaar nodig gehad, dat is het enige waarvan
ik een beetje baal, want er staat vier jaar voor.’
Het is de sportman in hem. Maar over de opleiding zelf niets dan
lof. ‘Op de tentamens na was alle lesstof digitaal, waardoor ik kon
leren wanneer ik wilde. Als voetballer heb je een onregelmatig
bestaan. De ene week heb je drie wedstrijden, de andere week heb
je juist weer wat meer vrij. In die zin was deze manier van studeren ideaal.’

WAT TROK JE AAN IN BUSINESS & INNOVATION?
‘Het is heel breed, je kunt er alle kanten mee op. Ik deed al een
opleiding sportmanagement in Den Haag voordat ik bij Excelsior
kwam. Ik had net het tweede jaar afgerond toen ik de kans kreeg
in het profvoetbal. Mijn idee was: ik zet die studie een jaartje aan
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de kant om te kijken hoe het voetbal bevalt en daarna zien we wel.
Ergens in de voorbereiding wees iemand me toen op deze studie.
Het voordeel was dat ik door mijn sportmanagement-opleiding in
Den Haag voor veel vakken vrijstelling kon krijgen. Dat zorgde voor
een redelijk soepele eerste twee jaar.’

STUDEERDE JE OOK WELEENS IN DE BUS, OP WEG NAAR UITWEDSTRIJDEN?
‘Jazeker. Al was de verleiding ook groot om te gaan kaarten, want
ik ben echt een spelletjesfanaat. Maar zeker als we een grote
opdracht moesten inleveren, ging ik in de bus apart met mijn laptop zitten. Sommige jongens kwamen weleens informeren naar
wat ik aan het doen was, want normaal kijken voetballers in de
bus alleen maar films. Maar bij mij zagen ze geen flitsen, maar
kleine lettertjes. Dat viel op.’

VOND JE HET DAN NIET LASTIG OM EEN PAAR UUR LATER
IN EEN STADION TE MOETEN KEEPEN?
‘Nee, die afleiding vond ik juist fijn. Het is ook niet dat ik volle bak
ging studeren in de bus. Dan zou je mentaal vermoeid zijn, en dat
is voor een doelman verre van ideaal. Gewoon lekker een half uur,
drie kwartier even ergens anders mee bezig zijn. Ik kwam er lekker
van in de juiste focus.’

WAAR GING JE SCRIPTIE OVER?
‘Ik word gesponsord door ONE Keeper, een keepershandschoenenmerk, dat zijn producten alleen via een eigen webshop verkoopt. Ik
ben toen met de eigenaar om tafel gaan zitten. Hij wilde graag
groeien met zijn bedrijf en ik ben toen gaan onderzoeken of er niet
meer verkoopkanalen nodig waren, zowel online als offline. Er
kwam uit dat een mix van beide het beste was. Je zou denken:
waarom nog in de winkel? De ene na de andere zaak valt om?
Maar als je als vader met je zoon of dochter keepershandschoenen
gaat kopen, is het ook belangrijk dat je tussen andere grote merken hangt in zaken als Perry Sport of Sport 2000. Dat schept vertrouwen. En keepershandschoenen zijn nu bij uitstek een product
dat je wilt uitproberen, voelen. Die eigenaar heeft er zeker iets mee
gedaan. Zijn handschoenen hangen nu in meer dan 25 winkels.’
Damen heeft de smaak te pakken en wil nu als vervolgstap een
Master Management gaan volgen. Uit oriëntatietesten in het
Loopbaanportaal van de VVCS bleek dat hij het beste uit de verf
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komt in een strategische rol achter de schermen. Natuurlijk, werken bij een voetbalclub, in een commerciële-, of marketingrol, lijkt
hem wel wat. ‘Aan de andere kant: in het voetbal regeert de korte
termijn, terwijl je in een strategische functie nu juist iets wilt neerzetten voor de lange termijn. Kun je in het voetbal wel echt iets
doorvoeren? Krijg je daarvoor de tijd? Daar ligt mijn twijfel, want
het spelletje zelf vind ik geweldig.’
Damen werd al vroeg doelman bij v.v. De Meern. In de E-pupillen
kon hij door naar een selectie-elftal, maar dan alleen als keeper.
‘Toen was de keuze niet moeilijk’, vertelt hij. ‘Ik vond op doel staan
namelijk net zo leuk als voetballen. Op mijn 17e kwam ik bij het
eerste elftal.’

WAAROM HEEFT HET TOT JE 23E GEDUURD VOORDAT
EEN PROFCLUB INTERESSE IN JE TOONDE?
‘Goeie vraag. Ik heb het geluk gehad dat Marinus Dijkhuizen mijn
trainer was bij v.v. De Meern. Hij zei altijd: als ik naar een topklasseclub ga, dan neem ik je mee. Toen hij naar Excelsior ging, dacht
ik: het zal toch niet? Heel stiekem begon ik te hopen. En uiteindelijk belde hij. Of ik zin had om een testwedstrijd te spelen. Dat ging
goed. Kennelijk is talent alleen niet genoeg. Je moet ook een kruiwagen hebben. En daarna moet je het uiteraard zelf afdwingen.’
Heracles-thuis was zijn debuut, hij weet het nog precies. Een week
eerder had Jordy Deckers rood gekregen, in de laatste minuut bij
Heerenveen. ‘Het ging toen allemaal zo snel’, blikt Damen terug.
‘Het eerste wat je denkt is: ik moet er in. Maar we hadden toen al
drie keer gewisseld, dus dat was balen. Pas in de bus kwam het

besef: volgende week maak ik mijn debuut. Nee, ik zat niet van binnen te juichen. Voetbal blijft een teamsport. Ik vond het vooral een
bizarre gedachte. Twee maanden eerder speelde ik nog bij v.v. De
Meern, nu stond ik opeens in de eredivisie.’
Zijn debuut verliep goed, maar toch durfde Dijkhuizen hem toen
nog niet vast onder de lat te zetten. Hij koos voor ervaring en routine in de persoon van Gino Couthino, die overkwam van ADO Den
Haag. Maar toen Coutinho later geblesseerd raakte en Damen
opnieuw stand-in werd, overtuigde hij wel. Hij was vanaf dat
moment de eerste doelman. Ondanks al zijn blessures, opgelopen
in 2014, 2015 en 2017, is Damen altijd strijdbaar gebleven. Elke
keer lukte het hem weer om eerste keus te worden. Het feit dat hij
na de derde kruisbandblessure nog steeds niet één keer een volledig seizoen onder de lat had gestaan, was zijn drive om door te
gaan. ‘Die gedachte heeft me er echt doorheen gesleept.’
Terug naar de eredivisie met Excelsior, waar hij opnieuw te maken
heeft gekregen met Marinus Dijkhuizen, is zijn ambitie voor
komend seizoen. En verder? ‘Ooit zou ik nog wel in Italië willen
spelen. Als kind ben ik twaalf jaar op rij naar Italië op vakantie
geweest. Zo is mijn voorliefde voor Italië ontstaan en gegroeid. Ik
hou van de cultuur, de taal, het eten en het voetbal natuurlijk.
Juventus is mijn club, Gianluigi Buffon mijn idool. Maar goed,
voorlopig is Italië een toekomstdroom. Om überhaupt in de picture te komen, zal ik toch eerst met Excelsior naar de eredivisie moeten promoveren. Het één kan niet zonder het ander.’
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EENDIMENSIONAAL
ERNA KORTLANG

M

ijn favoriete vakantieplek is een klein dorpje in Frankrijk, zo'n 170 km
boven Montpellier. Ik kom er al zowat mijn hele leven. En het voelt als
thuis. Het moet je natuurlijk wel aanspreken om altijd naar dezelfde
plek te reizen; geen nieuwe landschappen en culturen, geen sensaties
die kunnen horen bij het bezoeken van een ander continent. Als je teruggaat naar
dezelfde plaats stap je in je second life, vertrouwd en zonder einde of begin omdat je
steeds terugkeert.
Nooit gedacht trouwens dat je gewone leven thuis ook kan voelen als een tweede dimensie, maar dan onwerkelijk en gekunsteld. Je hele leven op zijn kop. Thuis blijven.
Wachten totdat alles weer mag. Dit jaar zou een super jaar voor de sport zijn, van
Formule 1, via EK voetbal en Tour de France tot de Olympische Spelen. Niemand had
toch ooit kunnen voorspellen dat alles zou worden afgelast of verplaatst. En als er al een
gewone wedstrijd wordt toegestaan dan is dat zonder publiek, of in ieder geval met zo
weinig toeschouwers dat de spelers de aanmoedigingen bijna niet horen. Natuurlijk valt
er wel begrip op te brengen voor veel corona maatregelen, maar net als Dick Advocaat
vind ik het vreemd dat er op het strand 20.000 of 30.000 mensen kunnen zitten en op de
Dam 15.000 terwijl er in een stadion met 50.000 plaatsen maar 3.000 mensen welkom
zijn.
Als de logica ontbreekt wringt het des te meer. Ook al zijn het allemaal duivelse dilemma's en moet je maar hopen dat niemand van jouw dierbaren, en ook jijzelf niet, getroffen wordt door het virus. En daarom zal het voorlopig wel tegenstrijdig blijven voelen,
en is het echt lastig om je constant bewust te zijn van een onzichtbaar gevaar. Dat merk
je bijvoorbeeld in Frankrijk. Mondkapjes zijn verplicht, en iedereen doet daar braaf aan
mee. Toch zie je dat mensen elkaar de hand schudden, met mondkapjes op, dat dan
weer wel.
Ik wil niet dat de tijd van nu het nieuwe normaal is, ik verlang naar ons vroegere eendimensionale leven.

Erna Kortlang
notaris verbonden aan
TeekensKarstens in Leiden
kortlang@tk.nl

september 2020

DE CONTRACTSPELER

37

VVCS Sept 2020

08-09-2020

12:45

Pagina 38

PUNT & VAN DE WEERDT BELASTINGADVISEUR

VAN DE WIEG TOT AAN HET GRAF
Door: Eva Mijnhardt,

T

ussen de geboorte en het graf krijgt
iedereen een hoop belasting voor de
kiezen. En al denkt niemand graag
aan belasting of het graf, bij het
opstellen van een testament kan het nuttig zijn
om wél even aan de belasting te denken. Een
aanzienlijk deel van je vermogen of het vermogen van naasten en geliefden kan namelijk naar
de Belastingdienst gaan in de vorm van erfbelasting en je kunt onnodige erfbelasting voorkomen door het opstellen van een passend testament. Als je al een testament hebt, dan is het
verstandig om het testament ook eens in de
zoveel tijd te laten beoordelen en aan te passen
op veranderde omstandigheden, zoals huwelijk, scheiding, kinderen of een substantiële
verandering van je contract of in je bedrijf. In
een testament kun je veel verschillende bepalingen opnemen en een testament dat goed paste
bij een vorige fase in je leven, hoeft niet meer te
passen bij de situatie nu. Wat je in een testament opneemt, is dus heel erg afhankelijk van
je persoonlijke situatie.

belastingadviseur bij
Punt & Van de Weerdt.

Hieronder zetten we een aantal bepalingen op
een rij die kunnen zorgen voor een besparing
van erfbelasting.

voor dat je maximaal alle vrijstellingen benut en
minder erfbelasting betaalt.

DE RENTE-TRUC
In testamenten wordt vaak alles nagelaten aan
de langstlevende, de kinderen mogen dan pas
aan hun erfdeel mogen komen als ook de tweede ouder is overleden. Zolang die ouder nog
leeft wordt dit niet-opeisbare erfdeel als een
schuld van de nog levende ouder aan de kinderen beschouwd. In het testament kan ten aanzien van de vordering ook een flexibele renteclausule worden opgenomen. Dankzij deze renteclausule wordt de uiteindelijke erfbelasting
die de kinderen nog moeten betalen verminderd..

NALATEN AAN JE 'CLUPPIE'
Laat je geld na aan een sportclub of vereniging,
die een SBBI is, dan hoeft die club of die vereniging geen erfbelasting af te dragen, zij kunnen
dan dus hun aandeel in de erfenis 100% inzetten voor hun doelstelling. Het is echter vaak
wel voordeliger om al te gaan schenken bij
leven, omdat de schenking dan voor jezelf, als
je aan bepaalde voorwaarden voldoet, ook 100%
aftrekbaar in de inkomstenbelasting kan zijn.

SCHENKEN

VVCS
BELASTINGAANGIFTE
SERVICE

VRIJSTELLINGEN

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.
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Voor kinderen en kleinkinderen geldt momenteel een vrijstelling van € 20.945 en voor partners een vrijstelling van € 661.328. Overlijdt
een partner, dan is de vrijstelling voor de erfbelasting veel hoger dan wanneer iemand die
geen partner is, komt te overlijden. Trouwen
doet men voor de liefde, maar het kan ook fiscaal voordeliger zijn! Je wilt immers voorkomen
dat je partner niet erft bij overlijden of wel erft
maar geen recht heeft op de partner-vrijstelling.

OPVULLEN EN AFVULLEN
Via een opvul of afvul-legaat kan de langstlevende ouder ervoor kiezen om de kinderen
alleen het bedrag ter hoogte van hun vrijstellingen, of tot de 1e tariefschijf van 10%, te laten
erven. De rest kan worden ondergebracht in de
eigen vrijstelling van € 661.328,-. Dit zorgt er

september 2020

Het zal duidelijk zijn dat hoe lager de erfenis is,
hoe lager ook de erfbelasting in de regel zal
zijn. Door tijdens je leven geld te schenken, kun
je de erfenis vaak ook flink verlagen. Dat kan
een goede oplossing zijn als de schenking binnen een vrijstelling valt.
Al met al kan het tarief van de erfbelasting
oplopen tot 40% en het kan dus zinvol zijn om
op tijd te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.
Voor meer informatie of vragen kun je contact
opnemen met Eva Mijnhardt, werkzaam als
belastingadviseur bij Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs te Den Haag
(telefoon 070-3025 825 of
e-mail: eva@defiscalisten.nl).
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