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'WE KOMEN ER MET Z'N
ALLEN VEEL STERKER UIT'
EVGENIY LEVCHENKO

A

fgelopen jaar zal worden herinnerd als een van de meest gekke voetbaljaren uit de geschiedenis. Het hele leven werd volledig op zijn kop
gezet. De pandemie heeft alle voetbalcompetities totaal ontregeld. Ook
in Nederland hadden we er veel last van. De competitie werd stopgezet. De spelers moesten gemotiveerd thuis blijven, onderwijl trainend zonder wedstrijden
te mogen spelen.
Vooral de onzekerheid die er heerste, was zwaar. Vanuit de VVCS hebben we er
veel tijd ingestoken om met alle betrokken partijen het voetbal weer aan de
praat te krijgen. Dagelijks hadden we contact met de Centrale Spelers Raad, de
aanvoerders van de clubs en de KNVB. Op een gegeven moment was er geen ontkomen aan om met de FBO en ProProf om de tafel te gaan zitten om over de
salarisvermindering van de spelers, trainers en overig personeel te gaan praten.
Ik ben oprecht trots op ons sociaal akkoord dat we hebben bereikt met de
clubs.

‘We moeten beter
gaan samenwerken,
plannen, organiseren.
En vooral waarderen
wat we hebben en in
het juiste perspectief
plaatsen’

Komend jaar wordt in mijn optiek nóg belangrijker. We zijn bevoorrecht dat
we mogen blijven voetballen. Voorlopig zonder publiek. De belangrijkste vraag
is en blijft dan ook: wanneer kunnen we in volle stadions gaan spelen? Naar
mijn mening moet er zo snel mogelijk een veilige en effectieve oplossing
komen waardoor de fans naar de stadions kunnen komen. Desnoods zal je,
voordat je het stadion ingaat, een stukje privacy moeten inleveren, een test toestaan en ondergaan, om duidelijk aan te tonen dat je negatief bent.
Zo zijn er nog meer onbeantwoorde vragen. Willen de mensen überhaupt nog
wel naar de stadions komen? Blijven ook de sponsoren de clubs financieel steunen? Hebben de clubs genoeg reserves om te kunnen overleven? Wat betekent
de hele situatie voor de spelers, speelsters, en trainers.
Ik geloof dat iedereen die van voetbal houdt, zo snel mogelijk weer samen op
de tribune wil zitten, dat groepsgevoel creëren, ergens bij horen en vooral live
het voetbal beleven. En ik hoop oprecht dat over dit alles de komende tijd meer
en meer duidelijk zal worden.
Waar ik mij nog wel zorgen om maak, is de gezondheid van de spelers. Een
overvolle agenda, weinig rust en smallere selecties als gevolg van deze coronatijd, zorgen voor veel blessures. Het is onze plicht om dit in de gaten te houden
en een vuist te maken naar de UEFA en FIFA.
Ik geloof dat door de corona iedereen een reset krijgt. Het is absoluut een lastige situatie en toch geloof ik dat we er met zijn allen veel sterker zullen uitkomen. We moeten beter gaan samenwerken, plannen, organiseren. En vooral
waarderen wat we hebben en in het juiste perspectief plaatsen.
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NEZAR S'RIFI / ALCORCON (SPA) EN LEONESA (SPA)

FINANCIËLE VERGOEDINGEN
1) TRANSITIEVERGOEDING: - Wat is het ?
Bij ontslag heb je als speler recht op een financiële vergoeding
van je werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is
dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet
voort te zetten bij de werkgever ligt. Sinds 1 januari 2020 is de
regeling rond de betaling van de transitievergoeding gewijzigd.
Het komt erop neer dat je onder de oude regeling slechts recht
had op een transitievergoeding indien je langer dan 2 jaren in
dienst was bij de club. Deze voorwaarde is nu weggevallen en
spelers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die
van rechtswege geëindigd is of werd “opgezegd” door de club,
hebben nu op 30/06 in principe allemaal recht op een vergoeding. Deze bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per jaar dienst. Hou
er wel altijd rekening mee dat er wanneer er niet betaald wordt,
je moet zorgen dat je claim binnen drie maanden bij de
Arbitragecommissie van de KNVB ligt.

DOSSIER KHALID KARAMI / VITESSE ARNHEM
Khalid Karami tekent op 8 mei 2018 een tweejarige overeenkomst bij Vitesse Arnhem. Bij het ingaan van het laatste contractjaar in juni 2019 gaat Khalid op huurbasis spelen voor
Sparta Rotterdam. In de huurovereenkomst als gesloten tussen
de club en de speler staat een bepaling dat na afloop van het
'hoofdcontract' op 30 juni 2020 de speler niets meer te vorderen
heeft. De club verschuilt zich achter deze bepaling om geen vergoeding te moeten betalen. VVCS is van oordeel dat deze clausule geen uitdrukkelijke afstand inhoudt van de transitievergoeding. Bovendien stuurt Vitesse Arnhem in de maand mei alsnog
een aanzegbrief naar de speler. Uiteindelijk kon een verdere
procedure worden vermeden en kwamen beide partijen tot een
minnelijk vergelijk. VVCS stond ook Thomas Kok bij in het vorderen van de transitievergoeding bij FC Dordrecht.

2) INTERNATIONALE OPLEIDINGSVERGOEDING - Wat is het ?
De FIFA “Regulations on the Status and Transfer of Players”
(RSTP) bevatten een aantal bepalingen omtrent de vergoedingen
die door clubs betaald moeten worden voor spelers die bij een
andere club zijn opgeleid. Deze vergoeding is verschuldigd in
geval van een internationale transfer van een contractspeler
(enkel aan laatste club) of bij het ondertekenen van een eerste
profcontract (alle voorgaande clubs) in een ander land en dit tot
en met het seizoen waarin de speler 23 jaar wordt. Enkel de
opleidingsjaren vanaf het seizoen waarin de speler de leeftijd
van 12 jaar heeft bereikt tot en met het seizoen van zijn 21ste
verjaardag tellen mee.

Vergoeding:
-

Categorie 1: ¤ 90.000 per speler per seizoen
Categorie 2: ¤ 60.000 per speler per seizoen
Categorie 3: ¤ 30.000 per speler per seizoen
Categorie 4: ¤ 10.000 per speler per seizoen

Deze 20-jarige Belgische speler kon in de afgelopen zomertransferwindow VVV overtuigen. VVV bleek daarop bereid de speler
een contractaanbod te doen, maar wel nadrukkelijk onder de
voorwaarde dat er voor de speler geen opleidingsvergoeding
betaald zou hoeven te worden. De speler verzocht de VVCS dit te
onderzoeken.

HET SPELERSPASPOORT LEERDE HET VOLGENDE:
SV Zulte-Waregem (BEL): eerste profcontract seizoen 2017-2018
CyD Leonesa (SPA): 3-jarig profcontract seizoenen 2018-2019 t/m
2020-2021
Alcorcon (SPA): uitgeleend de eerste helft seizoen 2018-2019
Juli 2019 wordt contract met CyD Leonesa in onderling overleg
beëindigd
Lierse Kempenzonen (BEL): amateur december 2019 - juni 2020
VVV: contractaanbod september 2020
In geval van een internationale transfer van een professionele
speler voorziet de FIFA RSTP dat alleen de voorgaande club
recht heeft op een opleidingsvergoeding. In principe zou dus de
Belgische club Lierse-Kempenzonen (BEL) als enige gerechtigd
zijn op een opleidingsvergoeding.
Alleen heeft deze club geen recht op opleidingsvergoeding
omdat de speler werd geregistreerd als amateurspeler. Hierdoor
komt Lierse niet in aanmerking voor een vergoeding.
Aangezien de status wijziging tot amateur slechts 7 maanden
heeft geduurd in plaats van de vereiste 30 maanden, kwam
Cultural Leonesa (derde niveau Spanje) opnieuw in beeld als
laatste (prof)club.
De FIFA reglementering vereist bij een aflopend contract dat er
een gelijkwaardig contractvoorstel werd aangeboden ofwel dat
de club kan aantonen dat ze te goeder trouw is en daadwerkelijk geïnteresseerd was om speler langer aan zich te binden.
Hierover was geen twijfel mogelijk: de club en de speler hebben
de arbeidsovereenkomst gezamenlijk voortijdig verbroken. De
FIFA jurisprudentie is hierover duidelijk: CyD Leonesa kan geen
opleidingsvergoeding voor Nezar S'rifi claimen.
Hiermee is de kous dan af zou je denken… Niets is minder waar.
Voor “uitlenende clubs” is er een uitzondering. Nezar S'rifi werd
in zijn eerste contractjaar gelijk uitgeleend aan Alcorcon (tweede niveau Spanje). Volgens de standaard jurisprudentie van de
FIFA DRC ontlenen de clubs aan wie een speler wordt uitgeleend
dezelfde rechten qua opleidingsvergoeding met dien verstande
dat op hen geen verplichting rust om een contract aanbod te
doen aan de speler. Zodoende zou Alcorcon (categorie 2) gerechtigd zijn op 31.250 EUR (5/12de van 75.000 EUR). Aangezien VVV
niet bereid werd gevonden om enige opleidingsvergoeding te
betalen, moest er met de Spaanse club onderhandeld worden.
Bij het checken van de uitleenovereenkomst tussen Alcorcon en
Leonesa werd door VVCS vastgesteld dat Alcorcon haar recht op
opleidingsvergoedingen voor de periode dat de speler aan de
club ter beschikking werd gesteld uitdrukkelijk had weggecontracteerd aan Cyd Leonesa.

Berekening:
- Overschrijving naar hogere categorie = gemiddelde van de
2 categorieën
- Overschrijving naar lagere categorie = vergoeding lagere
categorie
- Overschrijving naar categorie 4 = in principe geen vergoeding
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Uiteindelijk kan de speler in september 2020 “transfervrij” een
fulltime profcontract tekenen bij VVV.
Let dus op wanneer je als jonge beloftevolle speler naar het buitenland verhuist. In het verhaal van Nezar S'rifi liep het uiteindelijk goed af. Dus even de VVCS bellen alvorens je tekent!
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DENNY LANDZAAT /
AL ITTIHAD (SAU)
Denny Landzaat tekende bij deze 8-voudige
Saudische landskampioen een contract als assistent
van Henk Ten Cate. Het contract liep van 6 november 2019 tot en met 30 juni 2020. Vanaf dag één verliepen de betalingen redelijk moeizaam. Nadat de
VVCS werd ingeschakeld werd een fors deel van de
openstaande bedragen alsnog betaald. Medio april
liet de club evenwel weten dat eenzijdig besloten
was om alle overeengekomen salarissen te halveren.
Een dergelijke, eenzijdige salarisverlaging is uiteraard niet toelaatbaar. De club werd hierop gewezen,
maar weigert deze verlaging te corrigeren. Er zal
dan ook een procedure aanhangig gemaakt worden
bij de Players Status Committee van FIFA.
Ook Robby Alflen was als coach actief bij Al Ittihad.
Ook hij werd geconfronteerd met achterstallige betalingen. Na bemoeienis van de VVCS kwam de club
alsnog haar verplichtingen na en werd er tussen partijen een oplossing in der minne gevonden voor de
nog resterende periode van het contract.

LERIN DUARTE / FC ARIS (GRE)
Lerin Duarte tekende in juni 2019 bij deze Griekse
club uit Thessaloniki een 3-jarige overeenkomst.
In de loop van het eerste seizoen liep de betalingsachterstand behoorlijk op. Rekening houdend met
COVID-19 ging de speler akkoord met een redelijk
compromis, uiteraard onder de voorwaarde dat de
club de overeengekomen betalingsvoorwaarden stipt
zou volgen. Bij het begin van het nieuwe seizoen
raakte speler helaas zwaar geblesseerd aan een knie.
De speler doet een beroep op de VVCS aangezien de
club haar verplichtingen wederom niet nakomt.
Hierop werden de eerste 2 termijnen alsnog voldaan.
De derde betaling blijft echter opnieuw uit, terwijl
ook het salaris over het eerste kwartaal van het seizoen 2020/2021 niet werd voldaan. Als rechtvaardiging hiervoor wordt door de club gesteld dat de speler de club niet volledig zou informeren over diens
revalidatie …
De speler leverde inmiddels de nodige medische rapporten aan en bood voorts aan de revalidatie op de
club voort te zetten. De club werd inmiddels formeel
in gebreke gesteld. Blijft betaling uit, dan zal
namens de speler de gang gemaakt worden naar de
DRC van FIFA.

Confrontaties
OVERLEG OVER DE VSO
De vaststellingsovereenkomst die alle clubs tekenden met de Belastingdienst over de fiscale gevolgen van de betalingen van de clubs aan intermediairs loopt af per 30 juni 2021. Bij de totstandkoming van deze VSO waren de vertegenwoordigers
van de spelers op geen enkele wijze betrokken. Ook
als VVCS werden wij spontaan geconfronteerd met
een VSO die wel de nodige gevolgen voor de spelers
bleek te hebben. Daar waar de spelers er niet in slagen om bij de contractonderhandeling te (laten)
bepalen dat de over de betalingen aan hun intermediair verschuldigde loonheffing door de club wordt
gedragen, worden zij geconfronteerd met de door
hen te dragen “bijtelling”.
Op dit moment is er overleg gaande met de
Belastingdienst over hoe hier mee om te
gaan na afloop van de VSO. Samen met
KNVB, FBO, Pro Agent en ProProf zit de VVCS nu wel aan tafel.

Stijn Boeykens

VVCS dec 2020

LESLY DE SA / AFC ESKILSTUNA (SWE)
Voormalig Ajacied Lesly De Sa tekende in februari 2020 een contract bij
de Zweedse tweedeklasser AFC Eskilstuna tot en met 30 november 2022.
In het contract wordt de volgende bepaling vermeld.
“If the Player is selected for the 18 man match squad in less than 8 games in
Superettan during the period 2020-04-04 to 2020-06-25 the parties agree that
both the Club and the Player can terminate the aforementioned contract at
latest 2020-06-30.”
In gevolge de corona-pandemie werd de competitie uitgesteld en zou
deze op 6 juni 2020 worden hervat. Lesly de Sa speelt trouwens de eerste wedstrijd van het seizoen 74 minuten als invaller.
Voor VVCS is het duidelijk dat deze clausule onmogelijk ingeroepen kon
worden, aangezien er geen 8 maar slechts 2 wedstrijden werden
gespeeld in de periode 4 april 2020 tot en met 25 juni 2020. Bovendien
is een dergelijke bepaling een niet rechtsgeldige.
De club leek dit ook te beseffen en probeerde hem te overtuigen een
nieuwe bijlage te tekenen met de mogelijkheid om het contract per
einde juli alsnog te doen eindigen. Uiteraard tekende de speler deze bijlage niet. Bizar is dat de club alsnog besloot een beroep te doen op de
hiervoor vermelde, niet rechtsgeldige, clausule. VVCS claimt voor de
speler een verbrekingsvergoeding overeenkomstig de restantwaarde van
het contract omdat de club het contract heeft verbroken zonder zgn.
just cause. Het dossier werd inmiddels voorgelegd aan de DRC van FIFA.
Een uitspraak wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht..
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'Het voetbal kan niet zonder publiek', stelt Jan de Jong (53), met bewust de klemtoon op
dat woord zonder. 'De betaalde clubs zijn voor veertig tot zestig procent afhankelijk van
wedstrijd gerelateerde inkomsten. Zonder publiek bedraagt het verlies per speelronde
vijf tot zeven miljoen euro.' Bij het scheiden van een uiterst bewogen jaar hoopt hij,
ondanks alle zorgen en ongewisse verwachtingen, als algemeen directeur van de ECV op
een geleidelijke ommekeer in 2021.

JAN DE JONG (ECV) VERWACHT DAT ACHT TOT TIEN CLUBS NOG DIT SEIZOEN OM STEUN V

VOETBAL KAN NIET ZONDER
Door LEX MULLER

D

e VVCS, over zijn start op 4 mei bij de ECV, eerst als
interim, vrij spoedig (16 september) met een contract
voor onbepaalde tijd: 'Je kwam in een moeilijke tijd
bij de ECV. Clubs zaten niet op één lijn. Ze gingen rollebollend
over straat in het gebakkelei over het uitspelen van de competitie. Het was één bende.'
Jan de Jong: 'Ik kwam binnen vrij kort na de beruchte vergadering van 24 april, toen besloten was de competitie voortijdig te beëindigen. Toen kreeg je die commotie over Ajax, AZ,
Utrecht, Cambuur, De Graafschap. Volendam. Ik was niet bij
die vergadering, maar ik heb wel de naweeën ten volle mogen
meemaken.'
VVCS: 'Dat was wel een vergadering met een waanzinnig klinisch einde.'
Jan de Jong: 'Je zat toen nog vrij kort aan de voorkant van de
corona-crisis. Men was nog niet gewend om digitaal te vergaderen. Het was een ontzettend ingewikkelde vergadering en
werd ook nog eens een keer digitaal gevoerd. Die zou nu
anders verlopen. Als je fysiek bij elkaar bent, is zo'n vergadering al moeilijk. Maar dan kan je elkaar aanspreken op
elkaars verantwoordelijkheden. Op de golven van die vergadering ben ik binnen gekomen.'
VVCS: 'Je hebt die clubs op één lijn gekregen. Er is veel meer
een collectief denken ontstaan.'
Jan de Jong: 'Ik vond vooral dat het voetbal over de politiek
sprak. En dat de politiek over het voetbal sprak, maar dat ze
betrekkelijk weinig met elkaar spraken. Ik heb met de NOS
flinke ervaring opgedaan met het organiseren van een effectieve lobby in Den Haag. Lobbyen is niet alleen vragen maar
ook wat komen brengen. Je moet de politiek ook aanreiken
dat je een deel van de oplossing kan zijn. En niet alleen een
deel van het probleem. Je moet contact opzoeken, draagvlak
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zoeken, je moet alle politieke partijen spreken, en
steeds een begin van een plan neerleggen met daarna de vraag: hoe maken wij dat plan nu samen
beter? Maar tegelijkertijd wel wijzen op het enorme
belang van het voetbal voor Nederland.'
'Hoe leuk die persconferenties ook zijn van Mark
Rutte en Hugo de Jonge, je bereikt er niet de jongeren mee. Het voetbal heeft toegang tot het publiek,
dat niet klaar zit om de persconferentie te bekijken.
Daar kunnen wij wat aan doen.

‘Als allereerste sector in Nederland hebben
we een akkoord bereikt over het tijdelijk
verlagen van de salarissen’
Het heeft zelfs de ministerraad gehaald, dat de aanvoerders van FC Utrecht en van FC Twente via een
filmpje zeggen: jongens houd je aan de regels. Ik
doe dat ook. Ik doe het, omdat ik straks weer in een
vol stadion wil voetballen. Voor jullie! Zulke boodschappen kunnen Mark Rutte en Hugo de Jonge niet
vertellen. Maar dat is wel midden in de doelgroep
van jongeren die je anders niet aanspreekt.'
'Daarbij, elke week worden er 1900 mensen getest in
het betaalde voetbal. Namelijk 38 teams met tenminste 25 spelers, twee keer per week. Zo'n database
heb je nergens in Nederland. Het zijn heel gezonde,
afgetrainde mensen die in vele gevallen geen klachten hebben. Wij willen al die informatie aanreiken
aan het RIVM. En ook niet geheel onbelangrijk: er
kijken elke week, of het nou miljoenen mensen zijn
bij FOX of bij Studio Sport, naar het voetbal.

>
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Ze zijn op dat moment niet in een publieke ruimte. Niet in een bos,
het strand, niet in de winkels, ze zitten thuis voor de televisie. Dus
ook daarmee zijn we onderdeel van de oplossing. Want we ontlasten de publieke ruimte. En, als allereerste sector in Nederland hebben we een akkoord bereikt over het tijdelijk verlagen van de salarissen. Dat was net in het begin, toen ik bij de ECV binnenkwam.'

SOCIAAL AKKOORD
VVCS: 'De VVCS, ProProf en de FBO sleutelden gezamenlijk aan een
sociaal akkoord. Hoe kijk je daar tegenaan?'
Jan de Jong: 'Dat vond ik enorm knap hoe snel dat tot stand is
gekomen. Ik vind, en het is helemaal niet mijn verdienste, maar ik
vind dat het betaalde voetbal daar zowel in de media als in de politiek te weinig credits voor heeft gekregen. En dat komt, omdat
iedereen denkt dat er in het voetbal uitsluitend geweldige salarissen worden verdiend. Er zijn inderdaad zestig of zeventig spelers in
het Nederlands voetbal, die heel veel geld verdienen. Maar de rest
(zo'n 800) niet. Het is niet zo dat iedereen miljonair is.'
'Het is heel grappig; tien of twaalf politieke partijen heb ik gesproken en iedereen begon over het salaris van Ziyech. Echt letterlijk,
Ziyech was de rode draad bij alle politieke partijen. Dus ook niet
een andere speler van Ajax. Of één van PSV, want die had je ook
kunnen nemen of neem Berghuis bij Feyenoord. Nee, het ging altijd
over Ziyech. Dat is echt heel raar. Zoals het bij de politieke partijen
wat betreft de televisie altijd ging over het salaris van Matthijs van
Nieuwkerk.'
VVCS: 'Als je kijkt naar het gemiddelde salaris in de Eerste Divisie,
ga je gewoon schrikken. Het overgrote deel doet niet eens mee aan
het CFK. Ze verdienen daarvoor niet genoeg.'
Jan de Jong: 'Je hebt in het voetbal ook multinationals. Dat zijn
Ajax, PSV, en misschien een beetje Feyenoord. En je hebt ook het
curiositeitswinkeltje in het dorp. Ze zitten allemaal in dezelfde
competitie. Men is vanuit Den Haag heel erg gefocust op het grote,
maar men heeft relatief weinig oog voor het kleine. Dat probeer je
dan ook duidelijk te maken. Dat lukt best wel.
Je hebt een nadeel van de beeldvorming. Maar je hebt het voordeel
dat veel mensen affiniteit hebben met het voetbal, ook in de politiek.'
'Toen het voetbal helemaal werd stilgelegd, hadden we drie hoofddoelen. Dat je weer kon gaan trainen. Vervolgens het spelen van
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wedstrijden. En daarna het toelaten van beperkt
publiek. Dat is in die periode allemaal gelukt. En
vergeet niet het optuigen van een financieel steunpakket (NOW-regeling). Wil je dat voor elkaar krijgen, dan moet je met één mond praten. Doe je dat
niet, en springen de kikkers voortdurend uit de
kruiwagen, dan maak je het probleem alleen maar
groter. En dan krijg je ook geen gehoor. We hebben
als eerste daarom met elkaar afgesproken; als we
iets willen van Den Haag, en dat willen we, dan is er
maar één middel, dan moet dat via unanimiteit, één
stem, één richting. Daar heeft Eric Gudde een geweldige rol in gehad, net zo goed als Marc Boele. Daar
hebben we samen in opgetrokken. In de publiciteit
is mijn rol, vind ik, zwaar overtrokken. Dat hebben
we gedaan met de clubs, en met de VVCS, met de
FBO. Iedereen heeft daar binnen zijn verantwoordelijkheid gepakt.'

'Relatief gezien gaat het op dit moment
nog best goed in het Nederlands
voetbal. Dat komt door de enorme steun
van supporters en van sponsors’
DELTAPLAN
VVCS: 'Het heeft me verbaasd dat ze het Deltaplan
toch niet echt hebben omarmd.'
Jan de Jong: 'Daar ben ik het heel erg mee oneens.
Ik vind dat het Deltaplan heel goed is gelukt. Daarin
stond dat je weer mocht trainen, weer wedstrijden
mocht spelen, spelen met een beperkt publiek, dat
is allemaal breed omarmd. De hoofdregel, die het
vaakst voorkomt in het Deltaplan, is de NOW-regeling. Die is er tot de zomer van 2021. Dat is voor een
heel aantal clubs in de Keuken Kampioen Divisie en
voor het rechter rijtje in de Eredivisie een zegen.
Dat is ook een inschatting van de politiek: zo lang je
maar kan aantonen dat je als club corona-schade
hebt.'
'Nou, dat we corona-schade hebben, is heel duidelijk. We zijn een sector die extreem afhankelijk is
van wedstrijdbaten. De omzet op wedstrijddagen is
veertig tot zestig procent afhankelijk van wedstrijd
gerelateerde inkomsten. Er mogen geen mensen toegelaten worden tot de stadions en derhalve ook geen
sponsors. Dat kan je toch heel goed aantonen. Wij
zijn het meest geholpen met de NOW-regeling. Dat
is gelukt en zelfs tot het einde van het seizoen.'
'Er zijn clubs die het dan nog steeds niet gaan redden. Of het moeilijk gaan krijgen. Daarvan heeft
Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) maar dat
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hebben ook haar voorgangers gezegd: je klopt niet
tevergeefs aan in Den Haag. Als de nood echt zo heel
erg groot is, dan zijn we voor jullie het laatste loket.
Maar dan moet je er wel alles aan gedaan hebben,
maar als dat allemaal niet lukt, en je kan aantonen
dat het door corona komt, dan vind je bij ons géén
gesloten deur. Dat gebeurt dan wel strikt per club.'
(FC Twente wendde zich inmiddels als eerste club tot
het loket van Economische Zaken, om inzicht te krijgen wat nu precies die toegezegde steun inhoudt.)
'Relatief gezien gaat het op dit moment nog best goed
in het Nederlands voetbal. Dat komt door de enorme
steun van supporters en van sponsors. We hadden
gedacht dat de clubs eerder in financiële problemen
zouden komen, omdat sponsors en supporters zouden
afhaken. Dat valt tot op de dag van vandaag gelukkig
mee. Maar als we langer zonder publiek moeten spelen, gaan supporters zeggen: ik houd ontzettend veel
van mijn club, maar als ik helemaal niet één keer naar
het stadion kan, kan ik dan niet een deel van het geld
terugkrijgen? Of ze gaan op zoek naar alternatieven en
raken verloren voor het voetbal. Hetzelfde met sponsors. We hebben ook te maken met een economische
crisis. De vraag is of het midden- en kleinbedrijf, waar
het voetbal ook heel erg op leunt, dat volgend jaar
nog kunnen doen. Onze inschatting is dat in het
betaalde voetbal acht tot tien clubs nog dit seizoen
gebruik zullen moeten maken van één of andere
steun.'
'Het zijn wel uitdagingen, waarvoor de clubs nu staan.
Eén speelronde zonder publiek levert een verlies op
van vijf tot zeven miljoen euro. Dat geldt voor het hele
betaalde voetbal. Ajax moest de drie groepswedstrijden
thuis voor de Champions League zonder publiek afwerken, en miste daardoor alleen al aan recettes 4,5 miljoen. En ze hebben zelf geroepen, dat een jaar zonder
publiek de club veertig tot vijftig miljoen euro gaat
kosten. Dat is enorm. Het totale verlies, en dat staat
ook in het Deltaplan, was rond de 330 miljoen, waar-
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van de clubs zelf 190 miljoen moeten oplossen, en een deel van die
190 miljoen is wat je hebt afgesproken met de korting op de salarissen. Dat is een deel van de oplossing.'

‘Er is nergens aangetoond, dat het voetbal ook
maar enigszins heeft bijgedragen aan de
verspreiding van het corona-virus’
'Ik ben juist super trots dat het Deltaplan is gelukt.
Bijvoorbeeld een club als Feyenoord ontvangt ook miljoenen dankzij de NOW-regeling. Alle clubs maken gebruik van de NOW-regeling; de topclubs in beperkte mate. Het gaat wel om tien miljoen
euro per maand dankzij die NOW-regeling. Dat is 120 miljoen euro
gedurende een jaar. We zochten naar 140 miljoen. Eigenlijk iets
minder. De crisis begon in maart. Vanaf april konden clubs gebruik
maken van de NOW-regeling. Die regeling loopt nou door tot de
zomer van volgend jaar. Als je uitgaat van een bedrag van ongeveer
tien miljoen per maand, dan zitten we in de zomer ongeveer op dat
bedrag.'

OUDE NORMAAL
VVCS: 'Wat zijn jullie verwachtingen voor volgend jaar?'
Jan de Jong: 'De verwachting is dat we weer vrij snel met beperkt
publiek kunnen spelen. We hebben meer dan honderd wedstrijden
in het betaalde voetbal gehad met beperkt publiek. Er is nergens
aangetoond, dat het voetbal ook maar enigszins heeft bijgedragen
aan de verspreiding van het corona-virus. In het verlengde van het
Deltaplan, maar het was er wel al onderdeel van, hebben wij
gezegd: we willen samen met de evenementenbranche, en dan
moet je denken aan de grote concerten, Mojo, Ahoy, de fieldlabs in
het leven roepen. Dan kan je experimenteren, opdat je uiteindelijk
de anderhalve meter-grens kan doorbreken. Je moet uiteindelijk
terug naar volle stadions. Het oude normaal. Kan je snel-testen
doen. Wij willen weer snel terug naar plateau zes: beperkt publiek,
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die fieldlabs, en daar is ook in het kabinet over
gesproken. We willen in januari weer opstarten.
Niet alle clubs uitrusten met fieldlabs. Alleen een
beperkt aantal clubs. Het wordt dan naast beperkt
publiek ook fieldlabs. Het kan dan zo zijn dat je in
één vak relatief veel mensen bij elkaar laat, dat je
een mondkapje op hebt, of dat je die allemaal een
snel-test hebt laten ondergaan. Gaat dat goed, dan
kunnen we uiteindelijk naar het laatste plateau (7).
Volle stadions.'
VVCS: 'Jullie willen tevens experimenteren met
medische mondkapjes. Maar dus ook met snel-testen. '
Jan de Jong: 'Ja, zeker. Je komt op een bepaalde tijd
in fases naar het stadion toe. De wedstrijd begint
om half drie. Moet je bijvoorbeeld bij het stadion
zijn tussen één en kwart over één. Dan word jij daar
getest. En dan heb je binnen tien minuten een uitslag. Als jij negatief getest wordt, mag jij gewoon
naar binnen. En als je dat allemaal zo zou doen, dan
is het niet meer strikt noodzakelijk dat je op anderhalve meter uit elkaar moet zitten.
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de maatschappij, het voetbal is niet anders. Het is iets voor de hele
sector, die afhankelijk is van publiek. Overal zal je dit moeten doen.
En gebruik dat voetbal nou voor die oplossing.'
VVCS: 'Heb je het idee dat je daar begrip voor ontmoet?'

‘Wat ik al eerder heb gezegd in een
interview: het gaat niet alleen over
het voetbal’
Want ze zijn allemaal getest. Dus je zou los van het
feit dat je in een groot gedeelte van het stadion de
toeschouwers op anderhalve meter hebt, zou je kunnen zeggen: ik ga met 200 man, 300 man of 400
man in een vak zitten waar die allemaal getest zijn.
en van wie je allemaal weet: ze zijn negatief en die
moet je dan twee weken monitoren of er nou van
die geteste mensen niemand corona heeft gekregen.
Of je laat mensen binnen met een medisch mondkapje, of met een gewoon mondkapje, of met een
scherm of met iets anders. Dat hebben we allemaal
aangeboden.'
'Want het is heel duidelijk dat het nieuwe normaal
niet kan in een voetbalwereld, ook niet in de
theaterwereld, en het kan evenmin in de museumwereld, niet in de popwereld, en in de concertwereld. Daar kan je niet een anderhalve meter businessplan op loslaten. Dus vroeg of laat zal je terug moeten naar het oude normaal. Of je moet zeggen: we
nemen afscheid van de sector, we doen niet meer
aan toneel, we doen niet meer aan cultuur. En we
doen niet meer aan voetbal op het hoogste niveau,
want dat gaat nu eenmaal niet. Wat ik al eerder heb
gezegd in een interview: het gaat niet alleen over
het voetbal. En het voetbal plaatst zich niet buiten

Jan de Jong: 'Ja, zeer. Zeker. Het feit dat we mochten blijven voetballen is mede ingegeven doordat ze zien: het voetbal is hartstikke
belangrijk.'
VVCS: 'Als je dit ziet als positieve oplossing, hoe zie je dat dan in
tijd? Wat zou dan het meest gunstige scenario zijn?'
Jan de Jong: 'Het meest gunstige scenario is dat je toch nog voor het
einde van dit seizoen met vol publiek kan spelen. En dat houdt dan
in: of er is een vaccin of wat nu in de ronde gaat, dat iedere
Nederlander elke maand getest wordt. En als je dan kan overleggen
dat je een negatieve test hebt, wat zou er dan tegen zijn om naar
het voetbalstadion te gaan.'
VVCS: 'In dit verhaal past ook zeker het verhaal van Casper van Eijk.
De clubarts van Feyenoord: Casper heeft zijn eigen field-lab. Maar
hij kreeg niet de gelegenheid om die uit te rollen.'
Jan de Jong: 'In de lobby in Den Haag lobbyen wij net zo hard voor
het initiatief van Casper als voor het hele verhaal van de fieldlabs.
Casper had een initiatief om die 13.000 mensen die er waren bij de
wedstrijd, mee te laten doen aan zijn onderzoek. Vergeet niet de
kracht van Feyenoord. Dat heeft een hondstrouw publiek. Een heel
groot deel van die 13.000 mensen is zeker bereid om een app van
Casper te downloaden en in te vullen. Heb je een bron van gegevens
die je nergens anders hebt. Denk je dat er ergens 13.000 mensen
bereid zijn om dit in te vullen? Nou bij Feyenoord wel als Casper
dat zegt. Bij het oplossen van het probleem gaat het er uiteindelijk
om dat je weet hoe het virus zich gedraagt. Wat gebeurt er nou? En
hoe meer data je hebt, hoe groter de voorspelbaarheid van het
virus is en hoe dichter je bij de oplossing bent. Dus iedereen die
een oplossing heeft graag.'
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LIEFST 25 JAAR WERKZAAM BIJ HET 'MOOISTE BEDRIJF VAN NEDERLAND'
Op 1 oktober 2017 verruilde Jan de Jong de NOS voor Feyenoord. 'Ik werkte daar inmiddels 25 jaar, waarvan de helft in de directie.
Ik had daar best tot mijn pensioen willen en kunnen blijven. Maar ik vroeg me echt af: moet ik dat de organisatie wel aandoen?
Ontstaat er niet een soort Jan de Jong-moeheid?' In Rotterdam-Zuid vervulde hij, net als in Hilversum bij het wat hij het 'mooiste
bedrijf van Nederland noemt', de functie van algemeen directeur. 'Er moest een jeugdcomplex worden gebouwd en een nieuw trainingscomplex voor het eerste elftal. Er lag ergens ook een plan of er niet een nieuw stadion moest komen. De regering wilde 130
miljoen investeren in Zuid, dat achter bleef bij de bruisende rest van Rotterdam. Die ontwikkelingen waren voor mij de drijfveer om
het te doen.' Op 31 juli 2019 ruimde hij zonder enig rancune zijn bureau op in de Kuip. 'Ter relativering. Doe je niets en win je vijf
keer, dan ben je een fantastische directeur. Werk je het snot voor de ogen en je verliest drie keer achter elkaar, dan kan je er niks
van. De maakbaarheid van de functie is beperkt', was zijn ervaring bij het afscheid van Feyenoord. 'De druk bij Feyenoord is,
samen met Ajax, de zwaarste van Nederland. Je moet een soort reserve Jezus zijn om het goed te doen.'

ECV EN CED STREVEN NAAR SAMEN V
VVCS: 'Er wordt geprobeerd van de ECV en CED één organisatie in
het betaalde voetbal te maken. (Met als voorlopige werktitel:
Voetballeague.) Wat zijn daar de functionele voordelen van?'
Jan de Jong: 'Uiteindelijk zou ik dat heel graag willen, dat je één
werkgeversorganisatie in het betaald voetbal zou hebben. Dus ook
met de FBO. Met de FBO erbij speelt echter nog niet, maar de
samenwerking met de CED wel degelijk. Wat dan de voordelen zijn?
Het is dan duidelijk dat je één organisatie in het betaalde voetbal
hebt, dat je nog meer met één mond kan praten. Dat is prettig in
de vergadering van het betaalde voetbal dan wel in de bondsvergadering. Dat je daar één stem kan laten horen.'
'Er zal op enig moment wel weer eens gesproken moeten worden
over een nieuw media-contract. (Het contract met FOX loopt nog tot
het seizoen 2024-2025.) Dan kan je maar beter als één partij aan
tafel zitten dan met twee partijen, als die tweede partij al aan tafel
mag komen. Want het is meestal alleen de Eredivisie die dat doet.
Daar zie ik echt een groot voordeel in.'
'Maar er is nog iets anders. En dat ga ik elke dag méér begrijpen.
Dat het rechter rijtje van de Eredivisie en het linker rijtje van de
Keuken Kampioen Divisie eigenlijk het meest op elkaar lijken. Ze
hebben ook heel veel met elkaar gemeen. Clubs als RKC, PEC
Zwolle, ADO, Fortuna, Sparta hoort daar ook bij. Die hebben het
meest gemeen met Go Ahead Eagles, NAC, Cambuur, de
Graafschap, en noem ze maar op. Want het ene jaar kan je zo maar
in de Eredivisie spelen, het andere jaar in de Keuken Kampioen
Divisie. Sowieso degraderen er twee clubs, en promoveren er dus
ook twee. Dat kan in een paar jaar tijd flink wisselen. Als je dan
samen aan één tafel zit, kan je veel meer helder en duidelijker
maken waar het over gaat. Zowel op het sportieve als op het commerciële vlak.'
VVCS: 'Bestaat de bereidheid?'
Jan de Jong: 'Laat ik het zo formuleren: ik geloof dat niemand het
onlogisch vindt. Dat is al heel wat. In de grotere voetballanden is
het ook vaak zo georganiseerd dat de hoogste league en de eerste
league bij elkaar zitten. Dat is in Spanje zo, in Duitsland, Frankrijk,
Italië. In Engeland niet, maar daar heb je wedstrijden van 160 miljoen pond, als je van de Eerste Divisie promoveert naar de Premier
League. Daar staat zo'n groot verschil op, dat kan je nauwelijks met
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elkaar vergelijken. De ECV is een hele kleine organisatie.
Ook de CED is relatief heel klein; als je de krachten kunt
bundelen, ben je ook wat sterker. Heb je wat meer in de
melk te brokkelen.'
VVCS: Voor de besluitvorming heb je in de Eredivisie
altijd een gekwalificeerde meerderheid nodig. Wat het
natuurlijk erg lastig maakt om tot een beslissing te
komen.'
Jan de Jong: 'Als je de effectiviteit van de organisatie wilt
vergroten, dan moet je de verantwoordelijkheid anders
neerleggen. In het huidige model zit heel veel macht in
de vergadering bij de clubs. Als vijftien clubs ergens voor
zijn maar er zijn drie tegen, kan je als minderheid iets
tegenhouden. In het Amerikaanse model van een 'commissionair' zit heel veel macht in één persoon. Wij zijn
eigenlijk op zoek naar een soort Nederlandse variant,
om meer daadkracht en effectiviteit te bereiken. We denken daarbij om gedelegeerd bevoegdheden neer te leggen bij de directie en het bestuur van die nieuwe entiteit. Want iedereen is het erover eens, of het nou om de
komst van de BeNeLiga gaat of dat je samengaat met de
Keuken Kampioen Divisie, de ECV in de huidige vorm
zou je door moeten evalueren naar iets wat meer daadkracht heeft dan nu het geval is.'

‘Nu is het voor iedereen overduidelijk
dat als de competitie eerder eindigt,
wat dan de afspraken zijn’
'Daar hoort dan ook een andere besluitvorming bij.
Maar of dat nou een besluitvorming op alles moet zijn?
Dat is dan weer de vraag. Dat moet allemaal nog uitgekristalliseerd worden. Besluiten die wij zouden moeten
nemen, moeten goed zijn voor het betaald voetbal als
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geheel. En als de clubs die uiteindelijk niet goed zouden
keuren, moeten ze ons naar huis sturen. Maar durf je het
aan om over je eigen schaduw heen te stappen en verantwoordelijkheden neer te leggen bij een meer centraal
orgaan. Met het huidige model zal je nooit het optimale
vinden. Het moet onafhankelijk zijn van wie er ook zit.
Het gaat absoluut niet om mij of om Marc Boele, of wie
het dan ook doet. Het gaat om het principe dat je slagvaardiger wilt zijn. Het zal toch geen toeval zijn dat de
grote voetballanden allemaal zo'n model kennen.'
VVCS: 'Er bestaat wel al een soort spreiding van taken bij
de KNVB.'
Jan de Jong: 'Ja zeker. Ik ben de laatste die kritiek uit op
de KNVB. En ik zeg ook helemaal niet dat je alles moet
overhevelen naar de KNVB. Ik heb een uitstekende relatie
met Eric Gudde (algemeen directeur betaald voetbal) en
ook met Jean-Paul Decossaux (commercieel directeur).
Dan kan je veel regelen, maar dat is in het informele circuit. Het moet zo zijn dat de clubs meer te zeggen moeten hebben over hun rol. En daarmee kan je de KNVB ook
ontlasten. Nu is het de KNVB die moet beslissen of Easy
Toys als hoofdsponsor nu wel of niet op het shirt van
Emmen mag. Het is ook de KNVB die weigert het verzoek
van PSV in te willigen om de thuiswedstrijd tegen ADO
te verplaatsen. Normaal gesproken zou je dat een verantwoordelijkheid moeten laten zijn van de League.'
'Zaken als arbitrage, of tuchtrecht, of een licentiecommissie, daar wil je wel invloed op uitoefenen maar dat is niet
iets wat je naar je toe wilt halen. Dat gebeurt uitstekend.
Een heel simpel voorbeeld. Ga je dit seizoen met
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N VOEGING
drie, vier of vijf wissels werken? De KNVB heeft nu de bevoegdheid
om daarover te beslissen. Zou natuurlijk helemaal niet gek zijn dat
de clubs met elkaar afspreken: in een corona-jaar als dit mag een
team vier of vijf spelers wisselen. Het aantal doet er in feite niet toe.
Hoe logisch zou het zijn dat de 34 clubs tot een gezamenlijk standpunt komen. En dan zeggen: wij willen dit jaar drie, vier, vijf of
misschien wel zes man kunnen wisselen.'
'Ik ga niet over de inhoud van zo'n beslissing. Ik vind het leuk om
te faciliteren dat er een uitkomst komt. Zoals ik echt genoten heb
dat we nu, in tegenstelling tot voorheen, bij een voortijdige beëindiging van de competitie duidelijkheid hebben. Ik vind het leuk om
eraan mee te werken. Ik vind het leuk om die puzzel samen te leggen. Het is echt samen. Dat je de clubs op één lijn krijgt. Nu is het
voor iedereen overduidelijk dat als de competitie eerder eindigt,
wat dan de afspraken zijn. Dat stemt me uiterst tevreden, geeft me
echt een goed gevoel.'
VVCS: 'Dat is waar, dat is breed gedragen.'
Jan de Jong: 'Ja, alles is nu goed en duidelijk afgesproken. Dan zie je
dat het voetbal best in staat is om tot een collectieve oplossing te
komen. Of het nou om het Deltaplan gaat, het solidariteitsfonds, of
over de voortijdige beëindiging van de competitie. Het voetbal is
best in staat om met één mond te spreken. En dan het sociale
akkoord. Ook met één mond gesproken. Tel je zegeningen. Voor mij
is er een lichte teleurstelling als clubs niet zien hoe goed dat
Deltaplan in feite is ingedaald. Het heeft iets gedaan met het imago
van het voetbal. Doordat je met een goed, gedegen professioneel
plan naar Den Haag bent gekomen. Dat waren ook de letterlijk de
woorden van een minister. Een voorbeeld voor andere sectoren.
Letterlijk zo uitgedragen. Dan tel ik mijn zegeningen. Maar bij mij
is het glas ook altijd halfvol.'
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BEN-IVAR KOLSTER

FINANCIEEL COACH LEDEN VVCS
Jarenlang was hij het gezicht van het CFK. Na zijn afscheid in 2019 en een sabbatical
van een jaar is Ben-Ivar Kolster nu actief als financieel coach voor de leden van de VVCS.
We vroegen hem naar zijn werkzaamheden.

W

AAROM START DE VVCS MET DEZE NIEUWE DIENST?

“De VVCS en het CFK zullen dezelfde ervaring hebben met dit onderwerp. Bij het CFK heb ik met veel
contractspelers gesproken. Dat begon bijna altijd als een
gesprek over iemands CFK-fonds. Al snel kwamen dan de persoonlijke vragen over zijn hypotheek, belegging of belastingaangifte op tafel. Er is dus onder spelers veel behoefte aan kennis
en ondersteuning op het gebied van financiële zaken. De VVCS
vindt het belangrijk om leden daarbij te helpen.”

WAAR KOMT DIE BEHOEFTE VANDAAN?
“Ik denk dat iedereen op enig moment wel worstelt met vragen
over zijn geldzaken. Alles wordt steeds ingewikkelder. Vroeger
regelde de overheid veel, maar tegenwoordig ben je zélf verantwoordelijk voor je financiële toekomst. Je kunt dus het beste op
jezelf vertrouwen. In mijn beleving doen veel spelers dat ook.
Ze missen soms alleen wat ondersteuning.”
“Profvoetballers zijn zelfs wat eerder met financiële zaken in de
weer dan leeftijdgenoten, omdat zij op jonge leeftijd vaak meer
verdienen. Als je ouders er geen verstand van hebben, wie vertrouw je dan voldoende om je geldzaken mee te bespreken? Ik
merk altijd een zekere terughoudendheid ten opzichte van banken en tussenpersonen, omdat die producten aan je willen verkopen. Veel spelers hebben vooral behoefte aan een financiële
vertrouwenspersoon. Iemand die onafhankelijk is, naast ze gaat
staan en ze helpt hun geldzaken goed te regelen.”

WAT KUNNEN SPELERS IN JOUW OGEN BETER REGELEN?
“Ik noem twee voorbeelden. Uit iedere CFK-enquête blijkt dat de
gemiddelde speler erg voorzichtig is met zijn vermogen. Hij wil
wel beleggen, maar niet de kans lopen om zijn geld kwijt te
raken. Toch spreek ik steeds weer spelers die hun vermogen in
roekeloze investeringen hebben gestoken. Hoe kan dat? Omdat
de risico's vooraf niet duidelijk zijn voor ze. En die zijn ook best
lastig te beoordelen. Er wordt vaak geschermd met hoge 'garantierendementen', maar wie geeft je die garantie eigenlijk en
wat is die waard als het misgaat? Op die manier gaan veel mensen het schip in. Je kunt je geld veel sneller kwijtraken dan je
het verdiend hebt, en dat is echt zonde.”
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“Een ander voorbeeld is als je gaat trouwen. Je bent dan
verliefd, maar je gaat ook een overeenkomst aan! Dat
doe je alleen voor als je in de toekomst uit elkaar gaat,
maar daar ben je op dat moment helemaal niet mee
bezig. Ik sprak eens een speler die boos was omdat hij
door zijn scheiding de helft van zijn CFK-fonds kwijt
was aan zijn ex-partner. Het punt is alleen dat hij dat
destijds zélf met haar afgesproken had. Alleen was hij
zich daarvan toen niet bewust. Als je dat niet wilt, moet
je de afspraak niet maken. Zo zijn er nogal wat situaties
en risico's die pas worden gezien als het te laat is.
Onnodig.”

WAARVOOR KUNNEN VVCS-LEDEN CONTACT MET JE OPNEMEN?
“Ik help de leden graag bij vragen over hun persoonlijke financiële situatie. Ik denk vanuit mijn kennis en
ervaring mee over de mogelijkheden die iemand heeft
en de beste oplossing voor zijn vraag of probleem.
Iemand kan gewoon een korte vraag stellen, of juist een
ingewikkelder probleem voorleggen. Alles wat we
bespreken is uiteraard vertrouwelijk en het contact gaat
op de manier die de persoon zelf graag wil. Persoonlijk
of online.”

KUN JE WAT CONCRETE VOORBEELDEN VAN ZULKE VRAGEN GEVEN?
“Zeker. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat iemand
wil beleggen, maar niet weet hoe hij moet beginnen.
We kijken dan eerst naar welk doel je hebt. En of beleggen daar wel bij past. Zo ja, hoeveel risico ben je bereid
te nemen om rendement te maken? Wil je zelf aan de
slag of een vermogensbeheerder inhuren? Met zo'n proces kan ik zeker helpen.”
“Anderen zijn al veel verder en overwegen een bepaalde
investering, maar twijfelen nog over de kwaliteit ervan.
Ik geef dan een second opinion en beoordeel in ieder
geval of de opbrengsten in verhouding zijn met de risico's. Als je je huiswerk goed doet, kom je nu eenmaal
tot veel betere besluiten over je geldzaken. Maar je
hoeft dat niet alleen te doen.”
“Een ander onderwerp dat altijd leeft, en zeker in deze
Coronatijd, is hoe iemand er financieel voorstaat als hij
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Ik maak
vrij snel
een scan
van iemands
risico's om
te kijken of
er iets te
verbeteren
valt.

Neem contact op met de
financiële coach met al je
vragen over zaken zoals
beleggen, belastingen, het
CFK, trouwen en scheiden
en financiële planning
via financielecoach@vvcs.nl
of mobiel/whatsapp
06-51903173.
Als VVCS-lid zijn de
eerste 2,5 uur gratis.

stopt met voetbal. Krijg je dan een WW-uitkering, welke keuzes heb je met je CFK-fonds en
kun je de huidige uitgaven nog betalen? Is het
mogelijk je nabestaandenpensioen voort te zetten? Zijn er mogelijkheden om subsidie te krijgen voor een studie? Het is verstandig daarover
na te denken voordat je contract afloopt.”
“Een derde voorbeeld gaat over risico's. Heeft
iemand zijn belangrijkste risico's goed afgedekt? Ik denk dan niet alleen aan werkloosheid,
maar bijvoorbeeld ook aan overlijden: stel dat je
overlijdt, krijgt je partner dan een pensioenuitkering? Nogal wat contractspelers wonen ongehuwd samen zonder samenlevingsovereenkomst
en weten niet dat er dan geen dekking is vanuit
de pensioenregeling. Maar dat is wel eenvoudig
te regelen. Ik maak vrij snel een scan van
iemands risico's om te kijken of er iets te verbeteren valt.”
“Het zijn maar een paar voorbeelden. Er is eigenlijk geen vraag die je niet kunt stellen. Vaak is
een verandering in je leven de aanleiding,
omdat elke verandering financiële gevolgen
heeft. Denk aan verhuizen, samenwonen & trouwen, kinderen krijgen of stoppen met voetbal.
Het liefst heb je vooraf een beeld van de dingen
die je zelf kunt doen om alles goed te laten verlopen.”

DAT ZIJN BEST VEEL ONDERWERPEN;
HEB JE DAN OVERAL VERSTAND VAN?
“Uiteraard weet ik niet van elk onderwerp alles.
Voor de echt ingewikkelde zaken werk ik met een
netwerk van specialisten op het gebied van bijvoorbeeld familierecht, fiscaliteit en notariaat.”
“Maar vaak is echt specialistische kennis niet
eens nodig; veel spelers zijn al geholpen met een
beetje overzicht. Het gaat vaak ook over de
samenhang tussen verschillende onderwerpen.
Stel bijvoorbeeld dat je tekengeld krijgt bij een
nieuw contract, stort je dit dan in het CFK, los je
je hypotheek af of ga je ermee beleggen? Het is
belangrijk om goed na te denken wat in jouw
plan past.”

TOT SLOT: WAT BETAALT IEMAND DIE CONTACT MET JE
OPNEEMT VOOR JOUW WERKZAAMHEDEN?
“Dat valt mee. De VVCS vindt het belangrijk om
deze dienst aan te bieden aan de leden.
Uiteraard kan dat niet onbeperkt. Maar de eerste
twee en een half uur worden sowieso geen kosten in rekening gebracht.
In die tijd kun je al heel wat te weten komen en
kun je bovendien goed beoordelen of je hiermee
geholpen bent.”
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Scoren na

je profcarrière?

Verhuurd onroerend
goed financieren?
➣ MAXIMAAL 80% FINANCIERING

➣ RENTE VANAF 1,80% PER JAAR

➣ 100% VERBOUWING FINANCIEREN

➣ AL MOGELIJK VANAF € 50.000,00

OOK AAN- & VERKOOP VAN BELEGGINGSPANDEN
Leonard Springerlaan 7
9727 KB GRONINGEN
T 050 311 2543
M 0629 543 014
E info@dekkervf.nl
www.dekkervf.nl
Schuin tegenover
MartiniPlaza
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EVEN VOORSTELLEN: STEEF NIEUWENDAAL, SECRETARIS-PENNINGMEESTER VAN DE VVCS

Louis Everard erg
blij met de aanwinst
De VVCS prijst zich gelukkig met de versterking van Steef
Nieuwendaal als secretaris-penningmeester. 'Zonder meer
een aanwinst. Intelligent, slim en uiterst betrokken', looft
algemeen directeur Louis Everard. 'We gaan in januari een
beleidsplan schrijven voor de komende vijf jaar. Ook hij zal
een bijdrage leveren.'

Door LEX MULLER

D

e bijna 35-jarige Steef
Nieuwendaal (op 29 januari
1986 geboren in Weert) onderhoudt al decennia lang een
hechte band met de VVCS. Reeds jong lid,
loyaal en trouw aan Louis Laros als zaakwaarnemer, gedreven deelnemer in de CSR,
een jaar of zes geleden opgenomen in het
bestuur van de vakbond en per 1 september
de aangewezen opvolger van Theo
Migchelsen die de functie van secretarispenningmeester niet langer kon combineren met zijn overige activiteiten.
Sinds twee jaar ondersteunt hij ook nog
eens de VVCS Academy, waar hij in een ver
verleden deel uitmaakte van de allereerste
groep studenten. 'Best grappig. Eerst zelf
student en nu doceert hij het vak portfolio.
Per jaar krijgen de studenten acht tot negen
opdrachten. Daar maken ze dan telkenmale
een verslag van en stoppen dat in een map.
Dat begeleidt hij', aldus Arjan Ebbinge, als
coach onder meer verantwoordelijk voor de
Academy. 'Hoe ik het vak portfolio zou
omschrijven? Als persoonlijke effectiviteit',
zo vult hij aan. 'Hij weet uit eigen ervaring
precies wat er van de studenten wordt
gevraagd. Zeker een voordeel voor hem.'

Als secretaris-penningmeester houdt Steef
Nieuwendaal - voormalig speler van Willem
II, FC Den Bosch, Sparta en RKC - toezicht
op de financiën van de vakbond. 'Ik ben verantwoordelijk voor de financiële zaken van
de VVCS. In overleg met de dagelijkse leiding houd ik de cijfers in de gaten. Ik help
bij het opstellen en doornemen van de
begroting. Zorgen dat alles klopt. Maar ik
denk ook mee over de visie op lange termijn. Het strategisch plan', zo doelt hij op
het vijfjarenplan van de VVCS. 'Ik zit een
aantal keren per jaar bij de VVCS. Zeg zes
keer per jaar op kantoor in Hoofddorp. En
zes keer per jaar telefonisch. Dus maandelijks overleg.' Geheel ook volgens de regels
van de overheid gedurende de corona-crisis.

AL JONG NAAR WILLEM II
Dankzij zijn vader dribbelde Steef
Nieuwendaal al als vierjarige peuter over de
velden van SV Budel. 'Hij was jeugdtrainer,
ook van mij. Ik was eigenlijk nog te jong,
maar voetbalde toch al mee. Dat gebeurde
dan wel officieus.' Toeval of niet, op 9-jarige
leeftijd nodigde Willem II hem reeds uit
voor de jeugdopleiding, waar hij acht jaar
later een eerste contract met het nodige
perspectief kreeg aangeboden. 'Voor drie
jaar, met een optie van nog twee jaar.
Ik speelde toen bij de A1 en kwam af en toe
uit voor de beloftes.'

In Tilburg debuteerde hij op 28 januari
2006, uit tegen Roda JC. In Limburg mocht
hij in de 58ste minuut invallen voor Iwan
Redan. 'Ik was bij Willem II de ideale twaalfde man. Tegen de topclubs werd ik vaak
ingezet als extra middenvelder.' Dat veranderde niet na een korte onderbreking bij
MVV. Het verklaarde ook het aantal van
slechts 43 wedstrijden gedurende de vijf
jaar bij het eerste van Willem II.
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Medio 2009 vertrok hij naar FC Den Bosch.
'Ik was vanaf de eerste minuut enthousiast.
Ik ben daar twee jaar gebleven en ik heb
alles gespeeld.' Even voorspoedig pakte voor
hem de transfer uit naar Sparta, in de
zomer van 2011. 'Ik was er aanvoerder en ik
heb er een hele mooie tijd gehad. Ook weer
alles gespeeld in die vier jaar.' Als enige
minpunt deelde hij bij beide clubs in de
teleurstelling dat promotie niet minder dan
vier keer via de nacompetitie niet wilde lukken.
Vanwege privéomstandigheden keerde Steef
Nieuwendaal, samen met zijn vrouw, in
2015 terug naar Brabant, waar hij bij RKC
voor twee jaar tekende. Als een soort bonus
bood de club uit Waalwijk hem de kans
werkervaring op te doen bij de sponsor, de
Mandemakers Groep. 'Daar heb ik ook
bewust om gevraagd. En de trainer op dat
moment, Peter van den Berg, was op de
hoogte van mijn privéomstandigheden.'
Inmiddels had hij de nodige studies voltooid. 'Ik heb op mijn zeventiende mijn
vwo-diploma gehaald in Weert en ik ben
daarna rechten gaan studeren op de universiteit in Tilburg. Dat heb ik twee jaar in
deeltijd gedaan, maar ik heb die studie niet
afgemaakt. Al snel begon het bij mij toch
weer te kriebelen, kreeg ik het gevoel dat ik
weer een studie wilde gaan doen. Toen werd
de VVCS Academy opgericht. (Dat was midden 2007.) Daar heb ik mijn hbo-diploma
gehaald.'

HONGER NAAR KENNIS
De honger naar kennis bleek nog altijd niet
gestild. Steef Nieuwendaal gaf zich op voor
een studie sportmanagement aan de Johan
Cruijff Academy in Amsterdam. 'Dat was in
mijn periode bij Sparta. Ik heb altijd interesse gehad in meer dan voetbal.' Het inspireerde hem om nog wat losse cursussen aan
te pakken. 'Dat was van alles wat.'
Ofschoon amper dertig, drong bij hem
steeds meer het besef door dat hij het eindpunt naderde van zijn actieve loopbaan. 'Ik
ben er op 12 mei 2017 gestopt. Mijn belangrijkste reden was de dramatische staat van
het kunstgras in Nederland. Ik kon niet
meer elke dag op het kunstgras voetballen
zonder last te krijgen van mijn rug, knie en
achillespezen. Een andere reden was dat ik
steeds ouder werd en ik merkte dat het bij
mij steeds langer duurde om te herstellen,

dat de spelers om me heen steeds fitter en
sneller waren. En de derde reden was dat
we in nagenoeg lege stadions voetbalden.
We speelden immers onderin de Eerste
Divisie, en dat had voor mij eigenlijk weinig
nog met profvoetbal te maken.'
Hoe nu verder na zijn afscheid als speler
was als vraag voor Steef Nieuwendaal als
het ware vanzelf al beantwoord. 'Ik had de
mogelijkheid om bij de Mandemakers
Groep te blijven of bij RKC aan de slag te
gaan als accountmanager. Ik heb voor RKC
gekozen, mede vanwege mijn passie voor
voetbal. Toen ik bij de Mandemakers Groep
werkervaring opdeed, ben ik in de rol van
accountmanager terecht gekomen. Ik werd
daarvoor gevraagd. Het was zo dat het de
beste manier was in allerlei vakken ervaring op te doen. Zodoende ben ik daar ingerold. En vanaf de eerste dag heb ik daar
geen spijt van gehad…'
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Met fysieke training valt nog veel winst te behalen in het Nederlandse voetbal. Om op een hoog
niveau te kunnen presteren zijn tactische, technische, maar zeker ook fysieke vaardigheden nodig
en een fysieke voorbereiding op wedstrijden haal je niet alleen uit voetbal.

DROOM JIJ VAN EEN BAAN ALS FYSIEKE
TRAINER IN HET (PROF)VOETBAL?
EÉN OP ÉÉN BEGELEIDING

H

et fysieke prestatievermogen van een voetballer begint
bij de grondmotorische eigenschappen. Veel beslissende
momenten bestaan uit explosieve acties zoals: wenden,
keren, draaien, schieten, aanzetten, sprinten en afremmen. Het is dan ook belangrijk om de voetballer krachtiger, explosiever, sneller en fysiek weerbaarder te maken. Dit bereik je onder
andere door het gebruik van krachttraining, maar ook met oefeningen om de flexibiliteit en coördinatie te trainen. Alleen krachttraining kun je al op verschillende manieren inzetten, zo kun je
bijvoorbeeld trainen op maximale kracht, maar ook op krachtuithoudingsvermogen.
Hoewel reguliere voetbalopleidingen zich meer richten op het technisch en tactische en minder op het fysieke aspect, geven veel trainers
en verzorgers aan dat kennis op het fysieke vlak een welkome aanvulling is. De opleiding Fitnesstrainer A is een uitstekend fundament hiervoor. De fitnesstrainer heeft de praktische kennis van onder andere
trainingsleer, krachttraining en anatomie, die je als de juiste basis
kunt inzetten om aan de slag te gaan als Fysieke Trainer. Bij het verbeteren van fysieke vaardigheden is het van belang dat er functioneel
wordt geoefend. Deze combinatie vind je dan ook terug in onze
Fysieke Trainer Voetbal pakketten.
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Het meest uitgebreide en internationaal erkende pakket Fysieke Trainer Voetbal Pro, is in het bijzonder
geschikt voor leergierige cursisten met ambities om
(fulltime) aan de slag te gaan als fysieke trainer in het
hogere amateur- of professionele voetbal.
De kennis die je tijdens de opleiding Fitnesstrainer A
hebt opgedaan, ga je bij de opleiding Fitnesstrainer B/
Personal Trainer verder verdiepen. Daarnaast ga je de
geleerde oefenstof direct toepassen bij een klant die jij
voor een langere periode als Personal Trainer één op één
gaat begeleiden. Je kunt hierbij kiezen voor bijvoorbeeld
een voetballer met een specifieke vraag om zijn snelheid, wendbaarheid of herstelvermogen te verbeteren.

EEN FITTE SELECTIE
Een fitte selectie is de droom van iedere (voetbal)trainer. Helaas krijgt elk voetbalteam vroeg of laat te
maken met blessures. Dit wordt door de trainer vaak
afgedaan als 'domme pech'. Meestal onterecht, aangezien een groot aantal blessures is te voorkomen door
beter rekening te houden met de individuele belastbaarheid van elke speler. Gedurende de 2-daagse cursus
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Hersteltrainer Voetbal krijg je meer inzicht in de oorzaken
van veel voorkomende voetbalblessures en raak je bekend met
veel gebruikte revalidatieprotocollen (o.a. Rehaboom). Aan de
hand van casussen, gericht op o.a. hamstring-, knie-, enkel- en
lies-/buikspierklachten, worden de revalidatieprotocollen vertaald naar praktische oefeningen op het veld. Met de opgedane kennis en praktische tools ben je in staat de geblesseerde
spelers gerichter te laten revalideren, zodat ze sneller weer fit
zijn en minder snel weer geblesseerd raken.

VOETBALSPECIFIEKE CONDITIE
Een goede conditie betekent niet direct een goede voetbalconditie. Tijdens de cursus Conditietrainer Voetbal leer je hoe je
het maximale kunt halen uit jouw team en individuele spelers. Je gaat onder andere aan de slag met het verbeteren van
de voetbalconditie, je leert o.a. welke energiesystemen een
belangrijke rol spelen tijdens een wedstrijd en welke testen je
het beste kunt gebruiken om onder andere de wendbaarheid,
snelheid, herstelvermogen en kracht te meten.
De lesdagen van de vier modules bestaan uit een afwisseling
van theorie en praktijk zodat je de kennis direct kunt toepassen. Je krijgt aan de hand van de testresultaten, praktische
voorbeelden hoe je bijvoorbeeld voetbalspecifieke core-stabilty, loop- en krachtvormen kunt gaan inzetten met of zonder
bal. Het voetbalspel is echter altijd leidend.

CARRIÈREKANSEN?
Na afronding van het meest uitgebreide pakket Fysieke
Trainer Voetbal Pro ben je in staat om zowel de individuele
speler als het team de juiste fysieke prikkel te geven die nodig
is om te komen tot een optimale prestatie op korte, maar ook
op lange termijn.
Wat zijn mijn carrièrekansen? Er is op dit moment een groot
tekort aan fysieke trainers met specifieke kennis over de “voetbalfysiek”. Wij hebben regelmatig vacatures bij Betaald Voetbal
Organisaties (BVO's) in binnen- en buitenland!

10% korting voor VVCS Leden
Start2Move biedt drie internationaal erkende pakketten Fysieke
Trainer Voetbal aan voor onder andere trainers, verzorgers en fysieke
trainers die op zoek zijn naar meer kennis, specifieke oefenstof en/of
een baan in het amateur- of profvoetbal. Na afronding van het meest
uitgebreide pakket Fysieke Trainer Voetbal Pro ben je in het bezit van
het hoogste internationale erkende diploma tot Personal Trainer inclusief twee door de KNVB erkende voetbalcursussen Conditietrainer
Voetbal en Hersteltrainer Voetbal.
VVCS leden ontvangen met de actiecode VVCS10 10% korting op de
pakketten Personal Trainer Pro en Fysieke Trainer Voetbal Pro én
alle losse onderdelen van deze pakketten. Vraag de gratis brochure
aan via www.start2move.nl/ftv
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JAN PAUL 'JP' VAN HECKE

Baas over
eigen
carrière
Door RICK VAN LEEUWEN

Jan Paul 'JP' van Hecke kan
een boek schrijven over
wat hij de afgelopen twee
jaar heeft meegemaakt.
Voor een boek is het misschien wel iets te vroeg,
de twintigjarige Zeeuw
staat pas aan het begin van
zijn profcarrière. Maar zijn
stormachtige ontwikkeling
als voetballer lijkt wel uit een
jongensboek te komen.
Twee jaar geleden speelde de
rechtsbenige verdediger nog
bij de amateurs, nu staat hij
onder contract bij een club uit
Premier League en is hij basisspeler bij sc Heerenveen.
'Bizar hoe snel het is gegaan!'
zegt JP daar zelf over.
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ONDER DE MENSEN
Tijdens het interlandweekend van half november is hij een weekend thuis
geweest. Thuis is Zeeland. Om preciezer te zijn: Arnemuiden. 'Even geen
voetbal, ook weleens lekker. Gezellig bij familie en vrienden langs. Wel
anders dan normaal natuurlijk, op gepaste afstand. Maar ik ben blij dat ik
ze na een paar weken weer kon zien. Ik ben graag onder de mensen.'
Nu is het maandagochtend, even na het middaguur moet JP van Hecke
naar de club om te trainen. Hij heeft een appartement in Heerenveen en
woont samen met zijn studerende vriendin. Zij komt ook uit Zeeland en ze
kennen elkaar nu ruim een jaar. Ze verhuisde met hem mee. Fijn, gezellig,
want het is toch een overgang, van Zeeland naar Friesland. En nog in die
coronatijd ook. Met zijn tweeën is beter dan alleen. Thuis doen ze graag
bordspelletjes. 'Niet te vaak, haha, want we zijn allebei bloedfanatiek.
Het moet wel gezellig blijven.'

Thuis - met zijn ouders, twee oudere broers en zijn jongere broertje - draait
alles om voetbal. Het gaat bijna over niets anders, elke dag staat in het
teken van de bal. Alle vier de kinderen spelen op hoog niveau. Het zit ook
wel in de familie. Ome Jan (Poortvliet), broer van zijn moeder, speelde bij
PSV en heeft een WK-finale gespeeld, die van 1978. Ome Jan is 'heel erg
trots' op zijn neefje, zei hij laatst in een interview. 'Hij is iemand die zichzelf graag bewijst en alles eruit wil halen. Daarom heeft hij dit bereikt. Het
is een sprookje.'
JP was als kind fan van Liverpool, van Steven Gerard. Een levende legende,
die zijn club altijd trouw is gebleven. 'Zo mooi. En hij kon natuurlijk goed
voetballen.' JP heeft ook uren naar filmpjes gekeken van Dennis
Bergkamp, op advies van zijn vader. 'Wat een techniek.' Zijn favoriete verdediger was John Terry, zo onverzettelijk, echt een baas. Sowieso hield hij
van jongs af aan van Engelse voetbal. 'Het mooiste voetbal dat er is.
Daar wilde ik naartoe.'

EEN SPROOKJE
TUSSEN DE VOLWASSEN MANNEN
Op zijn zeventiende maakte JP, als tweedejaars B-junior, de overstap naar het eerste elftal van hoofdklasser Goes. Mensen zeiden: Zou je dat wel doen? Is die stap niet te groot? Je komt net
van de B en dan ineens in de Hoofdklasse, tussen de volwassen
mannen. Kom je dan wel aan voetballen toe? Maar JP dacht, ik
probeer het gewoon. Typisch JP. Laat zich niet van de wijs brengen, weet wat hij wil, trekt zijn eigen plan. En blijft bij dat plan.

>

Foto: SOCCRATES IMAGES

JP heeft dromen die ineens realistisch zijn, die hij kan uitspreken
zonder dat hij gek wordt aangekeken. Niet zo lang geleden
speelde hij nog gewoon in de jeugd van eerst vv Arnemuiden
en daarna (vanaf zijn dertiende) bij JVOZ in Vlissingen. 'JVOZ
is geen profclub, maar het ging er wel serieus aan toe; vier
keer in de week trainen, wedstrijden tegen jeugdteams van
PSV en Feyenoord, dat werk.'
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Zijn eerste jaar tussen de 'grote mannen' was vooral fysiek een grote uitdaging, tegen vaak van die grote en sterke spitsen, soms bijna twee keer zo
oud. Dat was wennen, maar het pakte goed uit. Heel goed. 'Ik had het ook
getroffen met de trainer', relativeert JP. 'Een jonge gast, die het in mij zag
zitten en me in de eerste wedstrijd meteen opstelde. Daar moet je dus ook
geluk mee hebben.'

HOOP NIET OPGEGEVEN

Goes won in dat jaar de beker en promoveerde naar de Derde Divisie. Ook
leuk, hij speelde samen met zijn broer Klaas. Misschien spelen ze later nog
weleens met alle vier de broers in één team. Bij hun eerste amateurclub,
bijvoorbeeld, in Arnemuiden. 'Geen idee of dat er ooit van komt, maar dat
zou toch mooi zijn? Mijn jongste broertje speelt nu in het eerste van Goes
en is nu net zo oud als ik toen NAC aanklopte. Dus wie weet wat er nog op
zijn pad komt.'

Niet wetende dat NAC inmiddels was getipt over de zeventienjarige centrale verdediger, die zich probleemloos staande hield in de Hoofdklasse. Na
een geslaagde proefstage mocht hij naar NAC, waar hij uitkwam in het elftal onder de negentien. Terug naar de jeugd dus. Met een fysieke voorsprong op zijn teamgenoten, door dat jaar in de Hoofdklasse. 'Ik liep voetbaltechnisch wel iets achter, maar maakte snel grote stappen en trok dat
verschil binnen een half jaar recht.'
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JP weet als geen ander hoe snel het kan gaan. Rond zijn zeventiende leek het
hem sterk dat hij nog profvoetballer zou worden. Hij had de hoop nog niet
opgegeven, hij bleef erover dromen, maar hoe vaak gebeurt het nou dat je als
amateur nog die stap maakt? Hij deed de CIOS, zag zichzelf over een paar
jaar werken als sportleraar en ondertussen 'hoog bij de amateurs' spelen.
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Korte tijd later reisde Patrick - die zelf 456 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam heeft - af naar een Zeeland voor een gesprek met JP en
zijn vader. Vanuit zijn eigen voetbalachtergrond zag hij veel perspectief in
JP. 'Al had ik natuurlijk ook weer niet verwacht dat die jongen een jaar of
anderhalf jaar later bij een Premier League-club zou tekenen', vertelt
Patrick.

WINNAAR PUR SANG
Patrick van Diemen noemt hem een 'nuchtere Zeeuw' en een 'winnaar pur
sang'. In die woorden herkent JP zich. Altijd met beide benen op de grond
blijven en normaal doen, past wel bij hem. En ja, hij wil altijd winnen.
Koste wat het kost. 'Misschien soms iets teveel, dan kan ik mezelf voorbijlopen. Zeker vroeger. Bij 1-0 achter en tien minuten te gaan, wilde ik op
eigen houtje nog weleens in de spits gaan lopen. Ik heb wel geleerd taakbewuster te spelen als ik hoog in mijn emotie zit.'

Foto: SOCCRATES IMAGES

Na een seizoen bij O-19 sloot JP in de zomer van 2019 aan bij de selectie
van NAC. De eerste maanden verliepen teleurstellend, die bracht hij voornamelijk door op de bank bij het eerste. Maar alles veranderde toen Willem
Weijs (zijn trainer bij O-19) het roer tijdelijk overnam van de ontslagen
hoofdtrainer. Weijs stelde hem meteen op en JP pakte zijn kans, speelde
goed. De mensen thuis waren trots op hem. 'Bij elke thuiswedstrijd zaten
zeker vijftig mensen uit Arnemuiden op de tribune', vertelt hij lachend.
'Die kaartjes moest ik dan voor ze regelen.'

GROTE, BLONDE GAST
In september 2018 speelde Jong NAC (met veel spelers uit O-19) tegen Jong
Feyenoord, met in de gelederen onder meer Sven van Beek, Luis Sinisterra
en Nicolai Jørgenson. Langs de kant zag Patrick van Diemen, spelersbegeleider van VVCS, centraal achterin een 'grote blonde gast' die hij niet
kende. Niet uit de jeugd van NAC, niet van ergens anders.
En die blonde gast gaf in zijn eerste duel met de bekende Feyenoord-spits
zijn visitekaartje af. Jørgensen werd boos, maar die jongen was duidelijk
niet onder de indruk. En hij voetbalde daarna ook hartstikke goed. Patrick
van Diemen begreep het niet. Wie is die gast? Waarom kende hij hem niet?
Hoe had hij dit talent over het hoofd kunnen zien? Na de wedstrijd spraken
ze elkaar even en toen begreep hij waarom JP voor hem een grote onbekende was.

Het duurde niet lang voordat de eerste clubs belangstelling in hem toonden. En meer dan alleen belangstelling. AS Monaco wilde hem hebben en
bracht een bod uit. De directeur van NAC belde hem daarover. Daar
begreep JP niets van. Na zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen
Divisie? Dat kan toch niet? Hij belde Patrick van Diemen, die zei dat het
klopte. Dus zij met die club in gesprek. 'Een mooie, grote club', zegt JP.
'Maar het voelde niet goed. Er was geen concreet plan.' Monaco wilde hem
verhuren, naar een club in België, maar verder was alles onduidelijk. En
hey, hij is geen handelswaar!

EIGEN BESLISSING
Hoe anders was het verhaal van Brighton & Hove Albion, de Premier
League-club van internationals Davy Pröpper en Joël Veltman. Die club
heeft wel een plan, die mensen legden duidelijk uit hoe ze met spelers
omgaan. En het ligt natuurlijk aan jezelf wanneer je er klaar voor bent,
maar de intentie is wel dat hij daar binnen één à twee jaar speelt.
In die periode van alle belangstelling en concrete interesse spraken hij en
Patrick elkaar vrijwel dagelijks. Rustig blijven, zei Patrick wanneer JP dat
even nodig had. Geduld hebben. Het komt goed. En ook prettig, Patrick
heeft nooit gezegd wat het beste voor hem was, wat hij beter wel en niet
kon doen, maar hielp hem gewoon door helder uit te leggen wat bepaalde
beslissingen in de praktijk zouden betekenen. Het moet vooral je eigen
beslissing zijn, zegt hij altijd, wij helpen jou daar alleen maar bij.
En zo is het ook. JP is de baas over zijn eigen carrière. Het was uiteindelijk
ook zijn eigen beslissing om voor drie jaar bij Brighton te tekenen. 'Wel
gek dat ik door corona nog niet bij de club ben geweest. Alsof je een huis
koopt zonder te kijken. Maar we hebben wel veel gesprekken gevoerd en ik
heb een goed beeld van wat me te wachten staat. Dat ik meteen werd verhuurd, is een bewuste keuze. Ik vond wel dat ik aan voetballen moest toekomen. Het liefst in de Eredivisie.'
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GOED OPGEVANGEN
En dat lukte. Heerenveen meldde zich voor hem. De Friese club zag het
helemaal in hem zitten en was ervan overtuigd dat hij goed bij ze zou passen. Dat idee had JP zelf ook wel en zo streek hij als huurspeler neer in
Heerenveen. Een keuze die vooralsnog uitstekend uitpakt.
'Vanaf de eerste dag ben ik goed opgevangen en is alles goed geregeld,
zoals het appartement en mijn auto. Als ik iets nodig heb, wordt het geregeld. En Heerenveen is een fijne, rustige club waar je goed kan werken. De
mensen zelf zijn ook rustig.'
Sportief gaat het goed, ze staan nu zesde, wat niemand had verwacht.
Heerenveen is bovendien niet alleen Veerman & Veerman, maar ook dat
blok achterin; centraal achterin vormt de nieuweling een betrouwbare tandem met de Pool Pawel Bochniewicz. De trainer, Johnny Jansen, heeft JP
tot nu toe elke wedstrijd opgesteld en spreekt zijn vertrouwen in hem uit,
ook naar de buitenwereld. 'Het is bekend dat Jan Paul een karaktervoetballer is,' zei Jansen bij Omroep Zeeland. 'En dat karakter hebben we ook wel
nodig bij Heerenveen.'
Zijn moeilijkste wedstrijd tot nu was de laatste, tegen AZ, 3-0 verloren. Ze
hadden geen antwoord op het goede spel van AZ en liepen alleen maar
achter de bal aan. Een recent hoogtepunt was zijn eerste goal voor
Heerenveen, op 1 november tegen Sparta. Hij zat er wel op te wachten, bij
corners gaat hij altijd mee en hij kopte ook al op doel, maar nog niet raak.
'Gaaf dat het nu wel lukte. Staat toch mooi op je cv, een doelpunt in de
Eredivisie!'

BIZAR SNEL GEGAAN
Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is het 'bizar snel gegaan' met JP:
van het derde amateurniveau naar een contract bij een club op het hoogst
mogelijke profniveau én een basisplek bij een goede Eredivisieclub. In zijn
eigen woorden: 'Van niks naar heel veel. Dat is het mooie van voetbal.'
JP van Hecke heeft laten zien wat er mogelijk is wanneer je als jonge speler
de kans krijgt en die kans met beide handen aanpakt. Hij is er nog niet,
maar zoals Patrick zegt, hij heeft in ieder geval al meer meegemaakt dan
menig beroepsvoetballer in zijn hele carrière. 'En het klinkt misschien
gek', zegt JP zelf, 'maar de moeilijkste overstap was nog die van JOVZ naar
Goes, als jeugdspeler ineens naar de Hoofdklasse. Ik snap best dat mensen sceptisch waren. Het was ook een risico, maar het pakte goed uit. En
ik ben daardoor veel sterker geworden, niet alleen fysiek.'
Hij vindt zichzelf nog niet sterk genoeg voor de Premier League. Nog niet
goed genoeg. Maar bij Heerenveen wordt veel aandacht besteed aan
krachttraining, dat komt goed uit. Hij voelt zich steeds sterker worden.
Zijn doel is om binnen de drie jaar van zijn contract ook echt bij Brighton
te spelen. 'Het liefst zo snel mogelijk, maar we gaan het zien. Ik kan alleen
maar proberen me zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er zit nog steeds veel
rek in.'
Het fijne is dat de mensen van Brighton hem niet aan zijn lot overlaten. Hij
heeft veel contact met de club. Er is iemand speciaal voor huurspelers, en
bij de Zoom meetings schuift ook altijd een fysio aan. Voor elke wedstrijd
wensen ze hem succes en ze vragen altijd hoe het gaat en wat hij wil verbeteren, of hij nog iets nodig heeft. De clubs hebben onderling ook contact
over hem, wisselen dingen met elkaar uit. 'Goed geregeld allemaal. En
mijn Engels wordt steeds beter!'

Foto: SOCCRATES IMAGES

ZEEUW IN ORANJE
JP van Hecke is geboren op 8 juni 2000, twee dagen voor de start van het
EK in Nederland en België. Het EK waarin de laatste Zeeuw in Oranje,
Peter van Vossen, zijn laatste minuten in Oranje maakte. Dat wist JP niet,
Peter van Vossen kent hij natuurlijk wel. Maar het is wel weer nieuws voor
hem dat ook Van Vossen pas laat (op zijn 21ste!) overstapte van de amateurs naar de profs.
Wordt JP na twintig jaar de volgende Zeeuw in Oranje? 'Ik kan het me bijna
niet voorstellen. Dat zou bijna te bizar zijn, toch? Spelen voor Oranje is wel
mijn ultieme doel, het lijkt me het mooiste dat er is. Een droom die uitkomt. Wie weet, ooit, we gaan het zien. Eerst goed blijven presteren bij
Heerenveen en me verder ontwikkelen. Tot een verdediger die in de
Premier League zijn mannetje kan staan!'
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HET OOSTENRIJKSE AVONTUUR VAN ALEX PASTOOR

'IK NEEM HET
LEVEN EN MIJN
CARRIÈRE ZOALS
HET KOMT'
Hij geldt er als 'der sympathische Niederländer'. Alex
Pastoor tekende vorig jaar een contract bij het
Oostenrijkse SC Rheindorf Altach. De liefde bleek
wederzijds: hij blijft tot 2022 verbonden aan de club.
'Ik ben iemand die zich blijvend wil ontwikkelen.'

E

en avontuur is het, en eigenlijk ook weer niet. Het was halverwege maart vorig jaar dat Alex Pastoor (54) zijn trainersloopbaan vervolgde bij SC Rheindorf Altach in Oostenrijk.
Pastoor kende de club al; het was de laatste halte van zijn
voetbalcarrière die hem voerde langs FC Volendam, sc Heerenveen, KRC
Harelbeke en Austria Lustenau. Toen hij met die laatste club degradeerde, koos hij voor SCR Altach, de club die hem de kans gaf een plan voor
de jeugd te schrijven. De trainer in hem was toen al ontloken.
Sindsdien hield Pastoor altijd contact met de directeur van de club. 'Die
zat er destijds al en nu nog steeds', vertelt hij. 'Het was de liefde voor
het trainersvak, maar duidelijk ook mijn warme betrekking met deze
club en de mensen die ik 20 jaar geleden heb leren kennen om ja te
zeggen tegen hun aanbod.'
En zo tekende Pastoor in maart 2019 een contract tot het einde van het
seizoen, met als doelstelling op de korte termijn de club voor degradatie
te behoeden. Dat lukte ruimschoots: Altach stond bij zijn aantreden op
twee punten van de gevarenzone, en kwam op het einde van het seizoen
net tekort voor de play-offs. Even werd er zelfs gedacht aan plaatsing voor
Europees voetbal, dat bleek uiteindelijk toch een brug te ver. Maar het
feit dat er überhaupt aan Europees voetbal kon worden gedacht in de
gemeente met krap 7000 inwoners was al een wonder op zich.
De liefde tussen Pastoor en Altach werd in april bekrachtigd met een
verlenging van het contract voor twee jaar - waarbij hij net als al zijn
andere verbintenissen werd begeleid door Arnold Oosterveer van Soccer
Vision, partner van de VVCS. Pastoor:
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'Ik ken Arnold al bijna 40 jaar. Heb nog met hem samen
gevoetbald bij zowel AFC'34 als SC Heerenveen. Als er
iets speelt, begeleidt hij het proces van begin tot eind.
Zo is het altijd gegaan.'
De beleidsbepalers in Altach zijn lovend over 'der sympatische Niederländer'. Algemeen directeur Christoph
Länge liet na de contractverlenging van Pastoor optekenen: 'Wij zijn er allemaal van overtuigd dat Alex Pastoor
de ideale trainer is voor ons, gezien zijn professionele
instelling. Wij willen ook in deze vreemde tijden zorgen
voor continuïteit bij onze club, zeker op de sleutelposities. Daarom is deze contractverlenging een grote opsteker voor ons.'
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Foto: PROSHOTS

sen. De spelers hebben dat tot nu toe voortreffelijk
gedaan. Alle focus op het voetbal, al was de rest van het
bestaan natuurlijk wel versoberd.'
Pastoor bleef altijd voeling houden met de club, ook
toen hij in Nederland werkte. Wintersportvakanties
werden geregeld in Voralberg gehouden, de deelstaat
die grenst aan Zwitserland - het stadion van Altach is
zelfs maar enkele honderden meters verwijderd van
Zwitserland. Bij zijn aantreden kwam hij veel dezelfde
mensen tegen als in zijn periode als voetballer.
In zijn tijd als speler was SCR Altach nog een tamelijk
onbeduidende derdeklasser, spelend in een stadion met
één grote tribune. Bij zijn terugkeer, vorig jaar, zag hij
dat het hele veld nu was omzoomd met tribunes. 'En
een sportcampus rond het terrein.' Het kenmerkt de
groei die de club de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, zegt Pastoor. 'De club heeft zich in de afgelopen
20 jaar stap voor stap ontwikkeld tot een stabiele
Bundesligaclub die niet afhankelijk is van één rijk persoon.'
SCRA, zoals de bijnaam van de club luidt, promoveerde
in 1991 en 1997 als kampioen van de derde klasse
(Regionalliga) naar de tweede klasse, om vervolgens ook
twee keer te degraderen. In 2004 - bij de derde promotie
- kon de club wél standhouden en werd het direct kampioen. Twee jaar later promoveerde Altach voor het
eerst naar de Oostenrijkse Bundesliga, de hoogste klasse.

'Je kunt van iedereen,
op elk moment iets
leren en zo sta ik er
altijd in'

En sportief directeur Georg Zellhofer (inmiddels vertrokken en opgevolgd door Christian Möckel, red.) zei: 'De laatste maanden hebben we
gezien dat Alex sportief en als mens bij de filosofie van onze club past.
Hij kwam bij ons in een moeilijke situatie terecht, maar hij speelde een
belangrijke rol in de competitie.'
En vreemde tijden waren het zeker; corona maakte zijn verblijf in
Oostenrijk er eentje vol verrassingen en uitdagingen. Na de eerste lockdown, in het voorjaar, stond Pastoor met zes spelers op het veld.
Contact was verboden. Sessies vonden in vaste groepen plaats. 'Ik ben
iemand die zich blijvend wil ontwikkelen, dus denk wel dat ik een completere trainer ben geworden hier', zegt Pastoor. 'Je kunt van iedereen,
op elk moment iets leren en zo sta ik er altijd in. Ik ben vooral blij dat
we ons werk konden blijven doen. Ik vind het een kwestie van aanpas-

Na een degradatie in 2009 lukte het de club in 2014 om
opnieuw te promoveren naar het hoogste niveau. Na
een jaar lukte het de zwart-witten zelfs om de voorrondes van de Europa League te halen, na een derde plaats
in de competitie. Twee jaar later geraakte het tot in de
play-offs, waarin het uiteindelijk verloor van Maccabi
Tel Aviv.
Aan Pastoor de taak om die tijden te doen herleven, al
trapt hij een beetje op de rem. 'Stabiel presteren is het
doel', zegt hij, 'en dat kan betekenen dat je structureel
in de bovenste play-offs terecht kan komen. Dat op zich
brengt dan in de toekomst Europees voetbal misschien
wat dichterbij. Zonder daarbij in zeven sloten tegelijk te
lopen.'
Altach kende onder Pastoor een pikstart: vier overwinningen en vier remises en slechts één verliespartij. Welk
wondermiddel hij gebruikte? 'Nou, dat valt wel mee. Ik
heb geprobeerd het voetbal tot de kern terug te brengen. Eenvoudige oplossingen zoeken. Dus, om maar een
voorbeeld te noemen, de opbouw beginnen in de eigen
5-meter, vond en vind ik niet zo zinvol. Daar ben ik aan
gaan werken.'
Altach is het derde buitenlandse avontuur voor Pastoor.
De eerste keer dat hij over de grens ging werken was bij
het Turkse Fenerbahce, waar hij het belofte-elftal onder
zijn hoede kreeg. Later in zijn carrière zocht Pastoor
kortstondig het avontuur op bij Slavia Praag, waar hij
de opvolger werd van Miroslav Koubek.
>
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Het kan, heerlijk binnen genieten van
de zon terwijl de warmte buiten blijft

07-12-2020

10:41

Pagina 33

Foto: PROSHOTS

VVCS dec 2020

Hij tekende een contract voor vier maanden met de intentie hierna
terug te keren naar Nederland. De ploeg, die van 2007 tot 2010 nog
kampioen van Tsjechië werd, stond op het moment van aantreden
op een teleurstellende 10e plaats. Hij wist met Slavia Praag degradatie te voorkomen.
'Het belangrijkste wat ik heb geleerd van over de grens werken, is
dat jij je als buitenlander moet aanpassen, zonder je eigen karakter
te verliezen', zegt Pastoor. 'Turks moet Turks blijven, Tsjechisch
moet Tsjechisch blijven en Oostenrijks moet Oostenrijks blijven.
Met een vleugje Hollandaise dan. Elk land heeft zijn eigen kenmerken. De Oostenrijkse cultuur lijkt meer op de Nederlandse maar is
toch anders. En die in Tsjechië was helemaal verschillend in vergelijking met Nederland: erg gedienstig, soldatencultuur, stammend
uit de tijd van het communisme. Maar alle verschillende culturen
zijn geweldig om mee te maken.'

‘Recht is bij mij recht en krom is krom. Ik pas
dat niet aan om een mooiere kans te krijgen’
De toen 38-jarige Pastoor werkte bij Fenerbahce één seizoen, samen
met Job Dragtsma en Joop Lensen. Zijn Turkse periode was sportief
een succes, maar privé niet. Zijn vrouw en dochters misten
Nederland. Zij konden er goed mee leven dat hij in 2006 vertrok
naar sc Heerenveen. Hij werd er assistent van Gert-Jan Verbeek.
Pastoor geldt als een familieman. Vermaard is zijn uitspraak dat hij
liever bij zijn club ontslagen wordt dan thuis door zijn vrouw. Zijn
vrije tijd in Oostenrijk brengt hij het liefst zo veel mogelijk door
met zijn echtgenoot Mirelle en hun zoon Tommy. 'Onze dochters
wonen zelfstandig in Nederland, dus die missen we. Al zagen we ze
toen ook al niet meer dagelijks, het is toch anders dan wanneer je
niet de vrijheid hebt om elkaar te zien wanneer je maar wilt.'

Ooit gold Pastoor als de kroonprins van het trainersgilde. Jong,
knap, welbespraakt, eigenzinnig en verfrissend. Maar kroonprins is
een titel die doorgaans weinig goeds voorspelt. 'Niemand schiet er
iets mee op', zei hij er in het verleden over. 'De media plakt je een
stickertje op, zonder dat je erom gevraagd hebt. De enige reden
waarom je die titel krijgt is dat ze hem later weer van je kunnen
afpakken.'
Zijn loopbaan kende hoogte- en dieptepunten. Bij AZ, in 2014, leek
hij de hoofdtrainer te worden, toen Marco van Basten zich ziek
meldde en aangaf assistent te willen worden. Maar een paar dagen
later maakte de club bekend niet met hem door te gaan. Met
Excelsior en Sparta naar de eredivisie, spelers zijn vaak lovend over
zijn werkwijze. Maar hij werd ook ontslagen bij NEC en Sparta. Bij
die laatste club moest hij het veld ruimen na de 0-7-nederlaag
tegen stadgenoot Feyenoord. Vanaf december 2017 zat Pastoor zonder club. Op de vraag of hij zichzelf op 54-jarige leeftijd niet in een
hogere functie had willen terugzien, zegt hij: 'Ik neem het leven en
mijn carrière zoals het komt, zonder te veel te plannen. Recht is bij
mij recht en krom is krom. Ik pas dat niet aan om eens een mooiere kans te krijgen.'
Voorlopig geniet hij in Oostenrijk. Hij is er op zijn plek, zegt hij.
Zowel sportief als privé. In de tijd dat hij niet met voetbal bezig is,
gaat hij het liefst hardlopen, op de motor rijden of wandelen.
'Vorarlberg ligt aan de Zwitserse, Duitse en Liechtensteinse grens
terwijl Italië relatief dichtbij ligt. Geweldige natuur, met de
Bodensee en de Alpen binnen handbereik.'
En wat de toekomst brengt? Hij zal het wel zien. 'Wat ik echt leuk
vind, is de omgang met jonge mensen. Het houdt je jong, je werkt
altijd buiten. Ik zou graag nog een aantal jaren in het voetbal blijven werken, in welke functie dan ook. Het liefste nog in een aantal
verschillende landen.'
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EERSTE SPEELSTER MELDT ZICH AAN VOOR LOOPBAANTRAJECT

AMBER VERSPAGET:
'IK KAN DIT ZEKER AANRADEN'
Als speelster van ADO Den Haag maakt Amber Verspaget, zonder het te beseffen,
waardevolle promotie voor het loopbaanportaal van de VVCS. 'Nee, dat wist ik
niet', bekent ze enigszins verrast, als ze hoort dat ze als eerste vrouw samen met
Arjan Ebbinge het uitgezette traject is ingedoken.
Door LEX MULLER

Z

e was nog geen lid van de VVCS, tot Claudia
van den Heiligenberg namens de vakbond in
haar rondje langs de clubs aanklopte bij ADO
Den Haag. 'Ze kwam vertellen wat de VVCS precies inhoudt. Wat ze allemaal doet. Dat de VVCS ook
helpt met de keuze van een studie bijvoorbeeld. Ik ben
net afgestudeerd, maar ik ben wel op zoek naar een baan
naast het voetballen. Ik dacht, misschien kunnen ze me
daar ook wel bij helpen. Ik heb Claudia daarop een
berichtje gestuurd.'
Zo rolde voor Amber Verspaget, 26 januari 1998 geboren in
Eindhoven, de bal in de richting van Arjan Ebbinge. 'Dit is
voor ons heel goed', erkent de loopbaancoach van de VVCS
het belang dat nu ook een speelster uit de Vrouwen
Eredivisie zich heeft aangemeld voor deze service van de
vakbond. 'Dat betekent dat het vrouwenvoetbal dit eveneens heeft opgepakt', klinkt het met een begrijpelijke
ondertoon van trots.
Ze leerde het voetballen te midden van jongens. Krap zes
jaar sloot Brabantse Amber Verspaget zich aan bij het lokale Wilhelmina Boys, waar ze zich tot haar zestiende
gestaag ontwikkelde als verdediger. 'Ik heb altijd tussen de
jongens gevoetbald, tot ik werd opgeroepen bij de KNVB.'
Met de selectie van Nederlandse meiden onder vijftien
mocht ze mee naar een toernooi in Portugal. 'In een tweeluik tegen België heb ik nog een goal gemaakt', zo put ze
uit haar herinneringen.
Op 16-jarige leeftijd ontving ze een uitnodiging voor het
CTO opleidingsteam in Eindhoven, ingericht voor meisjes
uit de zuidelijke regio en voorloper van het huidige Jong
PSV. 'Ik heb daar drie jaar gespeeld.' Medio 2016 kon ze overstappen naar de vrouwentak van Achilles'29 uit Groesbeek,
ondergebracht in de Vrouwen Eredivisie. 'Ik mocht op 28
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oktober (2016) uit bij ADO mijn debuut maken in het eerste', vertelt
ze met een knipoog naar de toekomst.
Bij Achilles'29 rommelde het al hoorbaar. 'Ik heb het eerste jaar bij
Achilles super naar mijn zin gehad, maar in de loop van de tijd
kwamen er steeds meer problemen bij de club.' Met ingang van
het seizoen 2013-2014 als laatste amateurclub toegelaten tot de
toenmalige Jupiler League zonk het steeds dieper weg in de financiële misère. Amber Verspaget trotseerde twee jaar lang niettemin
de toenemende wanorde en turfde nog een totaal van zo'n veertig
wedstrijden. Waarna ze haar actieve carrière vervolgde in Den
Haag, niet toevallig een voor haar uitgestippelde bestemming.
'Toen ik nog bij CTO zat, heb ik al eens meegetraind met ADO.
Maar bij Achilles dacht ik meer aan spelen toe te komen en dat
vond ik op dat moment belangrijk voor mijn carrière.'

Ik vind het belangrijk om naast mijn
sportieve ook mijn maatschappelijke
carrière op orde te hebben
Halverwege 2018 was Amber Verspaget nog altijd van harte welkom in Den Haag. 'Alex Scholte nam toen weer contact met me op.
Hij was bestuurslid en had altijd wel een beetje contact met me
gehouden.' De competitie in dat eerste jaar naderde stilaan het
einde, toen het noodlot op 19 maart 2019 voor haar toesloeg in de
33ste minuut thuis tegen Ajax. 'Ik speelde de bal naar onze spits.
En die verloor de bal. Op dat moment stond ik rechtsback. Iemand
van Ajax speelde de bal te ver voor zich uit. Dat zag ik en ik wilde
de bal van haar afpakken. Maar ik zette mijn linkerbeen helemaal
verkeerd neer. Ik zakte er finaal doorheen. Ik wist gelijk dat het
helemaal fout zat. Je hoopt altijd dat het meevalt. Dat viel helaas
dus niet mee', zo hoeft ze amper te graven in haar geheugen.
De schade in haar linkerknie bevestigde het bange vermoeden:
voorste kruisband afgescheurd en meniscus aangetast. 'Ik had ook
mijn binnenband opgerekt. Het duurt zes weken alvorens dat uit
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gespeeld.' Als centrale verdediger, haar vaste
positie. 'Ik ben rechtsbenig maar ik sta links
centraal.' In juli rondde ze met succes haar
studie af aan de Johan Cruijff Academy in
Tilburg. Sport en economie, ofwel sportmarketing. 'Ik dacht aanvankelijk wel: als ik afgestudeerd ben, ligt de wereld aan mijn voeten.
Dan heb ik zó een baan.'

Eerlijk gezegd vind ik het echt
leuk om ermee bezig te zijn.
Ofschoon ze trouw op en neer pendelt naar de
training tussen vijf en zeven uur in Den Haag,
houdt ze voldoende tijd over voor een job naar
wens. 'Wij verdienen niet zo heel veel bij ADO.
Je kunt er niet van rondkomen. Dat lukt misschien redelijk bij Ajax en PSV.' Via Claudia
van den Heiligenberg klopte ze aan bij Arjan
Ebbinge, bij de VVCS verantwoordelijk voor de
loopbaanbegeleiding. 'Ik ben eerst lid geworden, en daarna heeft ze me gekoppeld aan
Arjan. Ik wist wel ongeveer wat ik zou willen.'
Ze mikte op een job in de evenementenbranche. 'Heel moeilijk op dit moment. Dat ligt
helemaal stil.' Mede daardoor verruimde ze
het verdere zoeken, waarbij ook de functie
van Arjan Ebbinge haar interesse prikkelde.
'Met mensen naar een doel toewerken. Dan
doen we samen en dat vind ik leuk. De manier
hoe hij mij helpt, dat spreekt me erg aan. Zo
ben ik op het idee gekomen om sporters daarin te helpen. Ik vind het erg belangrijk om
naast mijn sportieve ook mijn maatschappelijke carrière op orde te hebben.'
zichzelf herstelt. Daardoor moest ik wachten
op de operatie.'
De orthopeed Thea Sijbesma gaf haar het
advies mee de noodzakelijke termijn te respecteren. 'Ze legde het heel duidelijk uit. Toen
begreep ik het. Ik heb me aan die periode
gehouden en zes weken lang zo hard mogelijk
getraind om zo sterk mogelijk de operatie in
te gaan.' Op 14 mei ging ze uiteindelijk onder
het mes in 't Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop.
Met hetzelfde geduld revalideerde Amber
Verspaget al met al gedurende (bijna) negen
maanden. 'De revalidatie is best wel goed
gegaan. Ik heb niet echt een terugslag gehad.
Het is natuurlijk wel hard werken, het gaat
niet vanzelf, maar ik heb niet het idee gehad
dat ik het als heel zwaar heb ervaren. Denk
wel dat ik wat dat betreft een goede mentaliteit heb. En dat me dat wel heeft geholpen.' Ze

mocht haar comeback plannen op 8 februari
van dit jaar, tijdens het duel tussen Jong Ajax
en Jong ADO. 'Het gebeurde tegen Ajax en ik
maakte mijn rentree tegen Ajax. Mijn teamgenootjes van het eerste van ADO stonden als
verrassing langs de lijn met een spandoek. Dat
was wel een mooi moment.' Maar inmiddels
woedde de corona-crisis in Nederland. De overheid was gedwongen ook het voetbal stil te
leggen, om de uitbraak van het virus in te
dammen.
Onderwijl alweer verleden tijd, want in de
zomer nam Amber Verspaget als volwaardig
lid van de selectie deel aan de voorbereiding.
'Ik ben gewoon weer aangesloten bij het eerste. Ik heb ook de hele voorbereiding kunnen
meedraaien, al moest ik wel mijn minuten
opbouwen in de oefenwedstrijden. In de competitie heb ik tot nu toe elke wedstrijd

Een concrete aanbieding heeft haar nog niet
bereikt. Maar ze kan genoeg geduld opbrengen. 'Ik kan het zeker aanraden. Ik heb het er
sowieso met mijn teamgenootjes over. Eerlijk
gezegd vind ik het ook echt leuk om ermee
bezig te zijn. Omdat je heel veel over jezelf te
weten komt. Arjan vraagt zulke specifieke dingen. Daar gaan we dan dieper op in. Wat ik
leuk zou vinden, waar ik goed in ben? Wat
voor toegevoegde waarde ik zou kunnen zijn
voor een bedrijf? Hoe je jouw netwerk moet
gebruiken, hoe je die kan vergroten? Hoe je je
kan presenteren in netwerk-gesprekken? Ik
heb mijn woordje klaar als daarom wordt
gevraagd.' Kortom, pure promotie, in elk geval
van de vrouwen maar in wezen ook voor de
mannen. 'Ze is erg gedreven en fanatiek', zo
heeft Arjan Ebbinge alle vertrouwen dat de
gezamenlijke missie zal slagen.
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De Spaanse droom van
Merel van Dongen
Merel van Dongen maakte deze zomer een droomtransfer.
De 27-jarige verdedigster tekende een contract bij
Atlético Madrid. Via de drievoudig landskampioen van
Spanje wil ze haar plek bij het Nederlands elftal voor de
Olympische Spelen van Tokio veiligstellen. 'De Olympische
Spelen zijn het ultieme doel voor bijna iedere sporter.'

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.'
Met dertien nationaliteiten in het team
merkte Merel van Dongen dat de onderlinge communicatie bij Atlético Madrid een
probleem was in het begin. Hoewel zij de
Spaanse taal machtig is, waren veel buitenlandse ploeggenoten dat niet. Het leidde
tot verwarring en ging ten koste van de
prestaties. Daar moest iets aan gebeuren.
Het probleem werd kenbaar gemaakt bij
de club. Niet veel later stond er een tolk
op het veld die voorlopig als de schaduw van trainer José Luis Sánchez
dient. Alles wat hij zegt wordt door
de tolk in het Engels vertaald voor
de speelsters die geen Spaans spreken. Niets wordt aan het toeval overgelaten.
Het is een klein detail dat het grote
verschil tussen Real Betis en Atlético
Madrid weergeeft. 'Zonder ook maar
iets slechts over Betis te zeggen was het
daar ondenkbaar geweest dat er zomaar
een tolk ingevlogen zou worden', zegt
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Van Dongen over de club die ze deze
zomer verruilde voor Atlético Madrid, een
absolute topclub in het vrouwenvoetbal.
Na twee jaar bij Betis, een subtopper in de
Primera División Femenina, was de 27-jarige verdedigster gevoelsmatig toe aan een
nieuwe stap. Ze hield meerdere opties
open, maar was direct nieuwsgierig toen
de landskampioen van 2017, 2018 en 2019
aan de telefoon hing. Al wilde ze niet blind
haar ja-woord geven.
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'Ik heb met het bestuur om de tafel gezeten
en een gesprek met de trainer gehad. Ik
wilde weten wat zijn visie is en wat voor
rol hij daarin voor mij weggelegd zag.' Ook
raadpleegde ze keepster Sari van
Veenendaal.

niet voorbij. Ik had ook voor de veilige
optie kunnen kiezen, maar dan had ik misschien nooit geweten hoe het zou zijn in de
absolute top. Ik wilde deze kans met beide
handen aangrijpen en heb er nog geen
seconde spijt van gehad.'

De oranje-international stond tot voor kort
onder contract in Madrid, maar vertrok na
een moeizaam jaar. 'Sari heeft veel pech
gehad in een turbulent seizoen dat ook nog
eens vroegtijdig werd afgebroken door
corona. Van haar hoorde ik andere geluiden dan ik van veel anderen hoorde, maar
dat vond ik niet erg. Ik wilde een zo compleet mogelijk beeld van de club en heb
ook met Sari besproken waarom zij hier
minder op haar plek zat. Sari sprak bijvoorbeeld geen Spaans.'

Van Dongen is verzekerd van een basisplek,
ook al merkt ze dat het niveau hoger ligt.
Technisch en tactisch zijn de speelsters
beter onderlegd dan bij Real Betis.
Bovendien zijn de meeste van haar ploeggenoten international van hun land. 'Ik heb
het bij Betis echt geweldig naar mijn zin
gehad, maar dit is precies de nieuwe prikkel die ik nodig had.'

Met het tekenen van haar contract bij
Atlético kwam een droom uit voor Van
Dongen. Tegelijk stelde ze zichzelf ook voor
een enorme uitdaging. Met de Olympische
Spelen op de agenda komende zomer is het
voor de 41-voudig international belangrijker dan ooit om wekelijks te spelen. En dat
terwijl de concurrentie moordend is in
Madrid. 'Wat dat betreft heb ik een risico
genomen, maar ik had er alle vertrouwen
in dat ik goed genoeg zou zijn. Bovendien,
zoveel kansen om bij een topclub
te spelen, komen er

Maar niet alleen op het veld voelt ze zich
als een vis in het water. Met haar Spaanse
vriendin Ana Romero, speelster van Real
Betis, geniet ze van het leven in Spanje.
'Van het weer tot de siësta en van de paella
tot de Spaanse dansen. Ik vind alles geweldig aan dit land', zegt Van Dongen.
Vanuit Spanje volgt ze de eredivisie voor
vrouwen in Nederland op de voet. Op de
eerste plaats omdat ze het leuk vindt om
voetbal te kijken. Maar zeker ook vanwege
de terugkeer van internationals als Sherida
Spitse, Stefanie van der Gragt, Mandy van
den Berg en Van Veenendaal. En omdat de
eredivisie een maatschappelijke rol heeft,
weet Van Dongen.
Het was om die reden dat ze in oktober
vanuit Spanje van zichzelf liet horen. Het
bericht dat de eredivisie voor mannen vanwege de aanscherpte maatregelen niet
werd stilgelegd, maar de eredivisie voor
vrouwen wel schoot bij Van Dongen in het
verkeerde keelgat. 'Hoe leg je uit dat manneneredivisie doorgaat en vrouweneredivisie niet? Laat meiden en de rest van de
wereld zien dat vrouwen ook volwaardige profvoetballers zijn en kom terug
op deze beslissing. Je kunt
Europees kamp en vicewereldkampioen niet af doen als
amateurs', tweette ze. 'Ik
vond het zo onrechtvaardig
dat ik niet anders kon dan
iets van me te laten
horen', zegt ze er nu
over. 'Dit ging rechtstreeks in tegen de
Nederlandse normen
en waarden van
gelijkheid. Als speelster van het
Nederlands team zijn
wij een soort rolmodellen. Op deze momenten

maak ik graag gebruik van die positie. Niet
om te laten zien hoe boos ik ben, maar in
de hoop dat we het samen kunnen oplossen.' Niet veel later draaide minister
Tamara van Ark haar beslissing terug en
mocht ook de eredivisie voor vrouwen
doorgaan, al heeft Van Dongen niet de illusie dat het door haar tweet komt. 'Applaus
voor minister Van Ark. Voetbal is voetbal en
dat van de mannen staat gelijk geschakeld
aan dat van de vrouwen. Zo is het! Bedankt
voor het herstellen!', was de reactie van Van
Dongen op Twitter.

Foto: PROSHOTS
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Van Dongen, student psychologie, ziet zichzelf niet alleen als de voetbalster die haar
trainingen en wedstrijden afwerkt. Het
tegenovergestelde is waar. Zo maakte ze
zich vorig seizoen hard en stemde ze mee
over de collectieve CAO voor alle voetbalsters op het hoogste en een na hoogste
niveau in Spanje. 'Een minimumsalaris
bestond niet en als speelsters zwanger raakten, kon de club ze zomaar ontslaan. Te
bizar voor woorden.' Spanje is het eerste
land dat een collectieve CAO voor voetbalsters heeft geregeld. In Nederland hebben
Ajax en PSV de arbeidsvoorwaarden van
hun speelsters op papier gezet. Als het aan
Van Dongen ligt, krijgt het Spaanse voorbeeld snel navolging: 'Als ik de baas van de
VVCS in Spanje was, zou ik hoog van de
toren blazen met dit akkoord. Het is iets
om trots op te zijn en verdient navolging.'
Hoewel Van Dongen maatschappelijk
betrokken is, ziet ze hierin nog geen rol
voor zichzelf weggelegd. Als voetbalster wil
ze zich concentreren op het voetbal. Met
Atlético heeft ze als doel zich te kwalificeren voor de Champions League. Als stip op
de horizon staan de Olympische Spelen
waarvoor Nederland zich als vicewereldkampioen wist te plaatsen. Van Dongen:
'Natuurlijk zijn de Spelen een doel waar je
elke dag naartoe werkt. Tegelijk kun je er
ook nog niet teveel mee bezig zijn omdat
door corona nog veel onzeker is. Ook
mogen er maar 18 in plaats van 23 spelers
mee naar de Spelen. Maar ik zou liegen als
ik zou zeggen dat het geen droom is om er
in Tokio bij te zijn om daar voor goud te
strijden. Het is het ultimatum voor bijna
iedere sporter.'
Het zijn dromen voor later. Belangrijker is
het heden. De strijd om de bovenste plekken in de Spaanse competitie. En haar plek
in de basis bij Atlético Madrid. 'Ik blijf elke
dag hard werken om het beste uit mezelf te
halen en te laten zien dat ik de absolute
top aan kan.'
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VVCS ACADEMY

DOOR GUUS PETERS

Tom van Weert is vooral bekend vanwege zijn neusje voor de goal. Als spits maakte hij altijd en
overal doelpunten. Eerst bij FC Den Bosch, Excelsior en FC Groningen. Tegenwoordig bij het Deense
Aalborg BK. Parallel aan het maken van doelpunten volgde hij via de VVCS Academy de hboopleiding Business & Innovation. Deze zomer rondde hij zijn studie af. 'Ik ben niet zo'n fan van de
Playstation. In plaats daarvan vind ik het fijn om in mijn vrije tijd mijn hersenen te prikkelen en
mezelf te ontwikkelen.'

EXTRA AANTREKKELIJK MET EEN
HBO-DIPLOMA OP ZAK

M

aandenlang deed Van Weert voor zijn
scriptie onderzoek naar hoe FC
Groningen meer supporters naar het
stadion kan krijgen. Als oud-speler van
de club had hij zelf ervaren dat er met enige regelmaat
behoorlijk wat lege groene stoeltjes zichtbaar waren tijdens de wedstrijden. En dat terwijl de 30-jarige spits
weet hoe lekker het is om voor een bomvolle tribunes
het winnende doelpunt te maken.
Van Weert zette een aantal aanbevelingen op papier. De
belangrijkste: het aanbod van tickets was niet meer van
deze tijd. Een paar jaar terug namen supporters makkelijker een seizoenskaart. Maar tegenwoordig wil de fan
liever op maat bediend worden. Mensen hebben het
drukker gekregen en er zijn steeds meer andere evenementen in het weekend.
Ook zaten er relatief weinig jongeren en vrouwen in
het stadion, merkte Van Weert. Hij opperde de e-sportstak van de club uit te breiden om op die manier met
jongeren in contact te komen en naar het stadion te
lokken. Ook adviseerde hij een vrouwenploeg op te
richten, zoals steeds meer clubs in Nederland. Als
belangrijk bolwerk in de regio zou de club in een klap
een nieuwe doelgroep aan zich weten binden.
De scriptie stond vol met goed doordachte en onderbouwde adviezen, al had Van Weert met één ding geen
rekening gehouden: Arjen Robben. 'Net voordat ik mijn
scriptie inleverde deze zomer, maakte Groningen de
komst van Robben bekend. Ineens vlogen de seizoenkaarten over de toonbank, werden alle leegstaande skyboxen gevuld en businessstoelen verkocht.'
Van Weert kan er achteraf om lachen. 'Als ik had geweten dat het ook op deze manier kon, had ik niet een
heel onderzoek hoeven doen', zegt hij met een knipoog. Ondanks de komst van Robben en toegenomen
populariteit van FC Groningen, nam de club met veel
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plezier het onderzoek van Van Weert in ontvangst. Steker nog: de aanvaller die in twee seizoenen zeventien keer scoorde voor FC Groningen kreeg
een 9 voor zijn scriptie.
Het onderzoek dat Van Weert uitvoerde was het sluitstuk van zijn hboopleiding Business & Innovation die hij via de VVCS Academy volgde. Met
behulp van de spelersvakbond rondde hij de opleiding naast zijn voetbalcarrière in zes jaar af. Zonder dat hij ook maar één trainingskamp, wedstrijd of training hoefde te missen. 'Door de flexibiliteit heb ik het altijd
als heel prettig ervaren om naast het voetbal te studeren', zegt de spits
die bezig is aan zijn derde seizoen bij het Deense Aalborg BK.
Van Weert voetbalde bij FC Den Bosch toen in 2013 het noodlot toesloeg.
In de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven scheurde hij de voorste kruisband
van zijn knie af. Prognose: een revalidatieproces van zeker negen maanden. 'Het was een onzekere periode omdat mijn contract afliep na die
negen maanden. Dan ga je toch nadenken wat je moet gaan doen als je
niet volledig herstelt of terugkomt op je oude niveau.'

‘Ik zette mijn tv naast mijn laptop, zodat ik zowel de
wedstrijd als mijn college kon volgen'
De wens om naast het voetbal een studie op te pakken was er al langer. Al
moest het wel een opleiding zijn die hij kon combineren met het voetbal.
Een jaar eerder was hij gestopt met de studie organisatiewetenschappen
aan de Universiteit van Tilburg omdat zijn trainingsschema en lesrooster
teveel overlap vertoonden. 'Ik had vaak colleges op de momenten dat we
moesten trainen en ook het maken van opdrachten in groepsverband
ging moeizaam omdat ik vaak afwezig was.'
Via zijn ploeggenoten bij FC Den Bosch hoorde hij van de VVCS Academy,
waar je lessen en colleges digitaal kan volgen op de momenten dat het
jou uitkomt. 'Ik wilde mezelf ook op andere vlakken dan het voetbal ontwikkelen. En met een gescheurde kruisband was dit het moment om het
te gaan doen.'
De VVCS zette de Academy in samenwerking met HBO Drechtsteden op.
Van achter zijn laptop kregen Van Weert en zijn collega-voetballers elke
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‘Ik hoop dat ik met mijn ervaring als
voetballer en een hbo-diploma op
zak straks extra aantrekkelijk ben’
het fijne is dat het geen enkel probleem was als
ik een paar maanden wat minder aan mijn studie deed. Dat zou op een reguliere opleiding veel
moeilijker zijn.'
Van Weert was nog bezig met zijn opleiding toen
hij in 2018 naar het Deense Aalborg BK vertrok.
De droom om een keer in het buitenland te voetballen, wilde hij met beide handen aangrijpen.
Bijkomend voordeel: hij kon zijn studie vanuit
Denemarken gewoon voortzetten. Al had hij het
onderwerp voor zijn scriptie al gekozen. 'Ik had
me al aardig verdiept in het onderwerp.
Gelukkig was mijn contact met Groningen goed
en kon ik vanuit Denemarken doorgaan met
mijn onderzoek.'

Foto: SOCCRATES IMAGES

dinsdagavond digitaal college van een docent van HBO Drechtsteden. Voor de rest
van de week kwam het aan op discipline en zelfstudie. Van Weert: 'Dat was goed te
doen. Alle lessen werden ook opgenomen. Dus als je er een keer niet bij kon zijn,
kon je het op een later moment altijd terugluisteren.'
Al was het niet altijd even makkelijk om de aandacht erbij te houden, geeft Van
Weert toe. 'Tijdens de colleges op dinsdagavond was er ook weleens een spannende
Champions Leaguewedstrijd op televisie. Dan zette ik mijn tv naast mijn laptop,
zodat ik zowel de wedstrijd als mijn college kon volgen.' Maar in zijn achterhoofd
wist hij altijd waarom hij de opleiding deed.
Terwijl zijn studie gestaag vorderde, ontwikkelde Van Weert zich na zijn kruisbandblessure ook op het veld. Via FC Den Bosch kwam hij bij Excelsior in de eredivisie terecht. Na 24 doelpunten in twee seizoenen voor de Rotterdammers te hebben gemaakt, werd hij opgepikt door FC Groningen. 'Buiten het voetbal had ik best
veel vrije tijd, maar ik ben niet zo'n fan van de Playstation. In plaats daarvan vind
ik het fijn om mijn hersenen te prikkelen en mezelf te ontwikkelen als ik niet op
het veld sta.'
Het ene moment besteedde hij meer aandacht aan zijn studie dan het andere
moment. Vooral tijdens de intensieve trainingsweken in de voorbereiding of rondom een transfer was het moeilijker om zich op zijn studie te concentreren. 'Maar

Ook zijn laatste drie tentamens maakte hij in
Denemarken. De VVCS legde contact met de
Universiteit van Aalborg waar Van Weert onder
toezicht van een supervisor zijn toetsen kon
maken. Hij omschrijft het als de VVCS Academy
van Denemarken. De antwoordformulieren werden ingescand en weer naar Nederland gestuurd.
In de zomer rondde de spits de opleiding
Business & Innovation na zes jaar af.
Met Arjan Ebbinge, loopbaancoach van de VVCS
Academy, oriënteert hij zich nu op een loopbaan
na het voetbal. Aan de hand van de loopbaanportaal helpt Ebbinge de spits via testen en oefeningen te ontdekken waar zijn sterke punten en
ambities liggen. 'Ik wil nog een paar jaar voetballen, maar vind het interessant om nu al te weten
wat eventueel bij mij past.'
Al ziet hij zichzelf later wel binnen de voetbalwereld werken. Of dat is in de rol van beleidsbepaler, een managementfunctie of bijvoorbeeld iets
met sponsoren en relaties durft hij nog niet te
zeggen. Zijn hbo-diploma geeft hem rust en
mogelijkheden. 'Natuurlijk heb ik na vijftien jaar
profvoetbal een netwerk opgebouwd. Maar ik
kan me voorstellen dat een werknemer wat meer
wil zien. Ik hoop dat ik met mijn ervaring als
voetballer en een hbo-diploma op zak straks
extra aantrekkelijk ben.'
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VERMIST
ERNA KORTLANG

H

et is lang geleden, en privé, toch wil ik er iets over kwijt. Niet zozeer
omdat ik haar vergeten ben, integendeel, ik wil graag dat ze niet vergeten
wordt. Mijn nichtje Karin raakte vermist in Venezuela in 1997. Samen met
haar vriend Mike was zij daar met vakantie. Ze hadden allebei drukke
banen en waren toe aan wat ontspanning, voor hen was dat altijd een ver land ontdekken, en vaak de natuur in. Ze waren van plan om naar een dorpje te vliegen middenin in
een schitterend berggebied. We hebben naderhand kunnen traceren dat ze zijn opgestegen, in zo'n klein vliegtuigje.
Maar ze zijn nooit aangekomen. Als betrokken families hebben we van alles geprobeerd
om ze te vinden, jarenlang zijn we bezig geweest, nog in de tijd van voor social media
en internet. Ieder aanknopingspunt, hoe klein of onwaarschijnlijk ook grepen we aan,
we klampten ons eraan vast, soms radeloos. Allemaal zonder resultaat, we hebben
nooit een spoor van ze kunnen vinden. Zou hun vliegtuigje dan zijn gecrasht?
Het wonderlijke van vermissing is dat voor je gevoel iemand er altijd nog kan zijn. Ik zie
Karin wel eens op straat lopen, althans iemand die haar evenbeeld is. En dan heb ik
haar voor ogen op de leeftijd dat ze vermist raakte, zo tegen de 30. Ze zou nu dus veel
ouder zijn en veranderd, maar geen idee hoe. Voor mij blijven Karin en Mike eeuwig
jong.
In mijn fantasie heb ik ontelbaar veel vervolgscenario's uitgewerkt. In mijn meest dierbare leven ze nog: ze zullen met het vliegtuigje waarschijnlijk een ongeluk hebben
gehad, een deel van hun geheugen is verdwenen, het deel waarin herinneringen aan hun
vroegere leven is opgeslagen. Ik weet wel, super onwaarschijnlijk, maar toch, laat me
maar in de waan. Ze leiden een gelukkig leven in een dorpje in de jungle. Ze krijgen
schattige kinderen die inmiddels dan trouwens ook al volwassen zouden moeten zijn. Ik
zie het voor me, zou er zo een film van willen maken. Waar ze ook zijn gebleven, voor
mij en hun andere naasten, doen ze nog altijd gezellig mee.

Erna Kortlang
notaris verbonden aan
TeekensKarstens in Leiden
kortlang@tk.nl
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PUNT & VAN DE WEERDT BELASTINGADVISEURS

CORONAMAATREGELEN

D

e Noordwijkse amateurvoetbalclub SJC bestond op 26 september 100 jaar.
Een mijlpaal, hoewel een groot feest er dit jaar niet in zat. Ter ere van het
100-jarig jubileum werd wel een bijzonder glossy-magazine uitgebracht
over 100 jaar Strijd, Passie en Vriendschap en deze werd maar liefst aan
ieder huishouden in Noordwijk aangeboden. De jeugdspelers van SJC gingen massaal
op pad om de glossy te bezorgen. Een mooie manier om in deze Corona tijd het jubileum toch groots aan te pakken. Deze moeilijke tijd creëert gelukkig ook veel betrokkenheid van sponsors en leden en het 100-jarig bestaan onderstreept dat een club veel
kan doorstaan.

Door: Eva Mijnhardt,
belastingadviseur bij
Punt & Van de Weerdt.

CREATIEVE INZAMELINGSACTIES: NAAKTKALENDER
Clubinkomsten komen klassiek via de leden, sponsorinkomsten en de kantine of
exploitatie. De coronamaatregelen kunnen vragen om creatieve oplossingen om extra
geld in te zamelen: de Voetbalclub KSC Wiekevorst in België heeft een online veiling op
facebook georganiseerd en in de wandelgangen gaat het gerucht dat de spelers van de
eerste ploeg bezig zijn met een naaktkalender voor de veiling.

OVERHEIDSSTEUN
Om de gevolgen van de extra coronamaatregelen die de regering heeft opgelegd op te
vangen zullen veel voetbalclubs en sportverenigingen alle financiële steun kunnen
gebruiken om het hoofd boven water te houden. Er wordt door de overheid nog gewerkt
aan een aanvullend steunpakket speciaal voor de sportsector. Hoe dat pakket, dat zich
richt op oktober, november en december 2020, er precies uit gaat zien is nog niet
bekend. De verwachting is dat het loket hiervoor op zijn vroegst medio januari geopend
gaat worden. Sportverenigingen wordt geadviseerd om zo goed mogelijk de omzetgegevens voor het vierde kwartaal en de (vaste) lasten bij te houden, zodat zij als het loket
wordt geopend klaar zijn om een aanvraag in te dienen.

VVCS
BELASTINGAANGIFTE
SERVICE

UITSTEL VAN BETALING
Bij de belastingdienst is er voor ondernemingen tot 1 januari 2021 de mogelijkheid om
een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belasting in te dienen als zij door de
corona crisis in de problemen zijn gekomen.

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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Het geeft ook te denken dat, hoewel de pandemie op dit moment voor velen als alomvattend voelt, het wel van voorbijgaande aard is. Met een vaccin in zicht keren we hopelijk medio 2021 weer terug naar het “oude” normaal. Op een bestaan van 100 jaar is
deze tijd dan hopelijk een rimpel. En reden genoeg dus om de lange adem te vinden en
te zoeken en alles aan te grijpen om het voortbestaan te garanderen.
Gebruik maken van de noodmaatregelen? Wij helpen u er graag bij.

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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