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HET IS NIET JUIST HOE
FEYENOORD DE SPELERS
VOOR HET BLOK ZET
EVGENIY LEVCHENKO

H

et is inmiddels meer dan een jaar geleden dat corona ons leven
volledig op zijn kop zette. Het is en blijft een hele zware beproeving voor ons allemaal. Heel veel processen moesten opnieuw
worden ontwikkeld en bijgesteld. Normaal gesproken gaan we naar clubs
toe om spelers te informeren over de gang van zaken en om bij te praten.
Maar opeens mocht het niet meer vanwege het corona-virus. We moesten
creatief zijn en een manier bedenken om spelers toch te kunnen bereiken.

‘Natuurlijk zijn
voetballers bereid
om de club te
steunen, maar het
mag niet zo zijn
dat het op een
misleidende en
dwingende wijze
gebeurt’

Daarbij kregen we veel vragen van spelers over de ontwikkelingen rondom
de clubs. Vooral omdat de spelers op een bepaald moment geluiden hoorden dat sommige clubs zouden gaan omvallen. We hebben daarop besloten
om de dag een update uit te brengen over de situatie in Nederland. Via ons
netwerk met de aanvoerders hebben we zodoende veel informatie kunnen
geven aan de voetballers van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.
We hebben vorig jaar over al deze zorgen en geluiden rond de tafel gezeten
met de FBO, ProProf en CBV om tot een compromis te komen. Het belang
van het betaald voetbal stond immers voorop. In tijden van crisis moet je
juist groot denken en niet alleen aan jezelf. Gezamenlijk zijn we tot het
sociale akkoord gekomen. Alle clubs hebben zich hieraan gecommitteerd.
Inmiddels zijn we negen maanden verder sinds we dit akkoord hebben getekend. De collectieve salarisreductie was een advies, maar veel clubs hebben
ons akkoord overgenomen. Bij de meeste clubs is dat in goed overleg
gegaan. Er zijn echter ook uitzonderingen. Jammer genoeg hebben de spelers bij Feyenoord te horen gekregen dat er ook na het verstrijken van het
sociaal akkoord op de salarissen gekort blijft worden, zonder dat de directie
daar met iedere individuele speler overeenstemming over heeft bereikt. We
vinden het ongepast dat de spelers zó voor het blok worden gezet.
Natuurlijk zijn voetballers bereid om de club te steunen, maar het mag niet
zo zijn dat het op een misleidende en dwingende wijze gebeurt.
Tenslotte ben ik erg blij dat het betaald voetbal in deze moeilijke tijden
heeft mogen doorgaan. Het allerbelangrijkste voor de komende periode is
dat we blijven samenwerken om snel uit het corona-tijdperk te komen.
Hoewel ik wel denk dat er nog veel aanpassingen in ons leven zullen plaatsvinden, hoop ik dat we snel weer de stadions mogen bezoeken. En dat we
volop mogen en kunnen genieten van het voetbal!
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EINDE CONTRACT PER 30 JUNI 2021
Wat geldt er wettelijk en wat wordt in de CAO bepaald? Oftewel, waar moet je op letten?
WAT WORDT ER IN DE CAO BEPAALD VOOR EEN CLUB DIE HET DIENSTVERBAND MET
EEN SPELER WIL BEËINDIGEN?
BIJ IEDER AFLOPEND VERLENGD CONTRACT IS, NAAST DE AANZEGGING,
EEN TIJDIGE MEDEDELING NOODZAKELIJK

DE AANZEGPLICHT
De aanzegplicht geldt voor alle contracten welke voor bepaalde
tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten.
Omdat wij in het betaald voetbal (gedurende een periode van
maximaal twaalf jaar) alleen contracten voor bepaalde tijd kennen, krijgt een ieder hier mee te maken. De aanzegplicht wil
zeggen dat de club verplicht is om de speler minimaal een
maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk te
informeren of zij met hem verder wil, en zo ja, onder welke
voorwaarden.
Deze verplichting geldt alleen voor de clubs.
Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:
• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd
aan de speler van een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato
betalen. Oftewel, twee weken te laat aanzeggen betekent
twee weken salaris doorbetalen;
• Ook wanneer de club nalaat om tijdig te laten weten dat zij
het aflopend contract met de speler wenst te verlengen, zijn
de “boetes” als hiervoor geschetst in theorie verschuldigd;
Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee
maanden na de einddatum van het contract. Heb je de club er
op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet het arbitrageverzoek dus voor 1 september 2021 bij de
Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend. Deze termijn
kan niet worden verlengd.
Een speler met een eerste aflopend contract die niet verder
wil met de club heeft niet te plicht om dit schriftelijk mee te
delen.
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Indien sprake is van een verlengd contract dat afloopt en de
club besluit dat zij niet verder wil met jou, dan moet de club
jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31 maart 2021 laten
weten. Oftewel, dat had al moeten gebeuren.
Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Doet de club de tijdige mededeling niet, dan betekent dit dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2021/2022 en wel
onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor
het nu nog lopende seizoen 2020/2021.
LET OP - In het geval je dus een aflopend, eerder verlengd contract hebt,
dat niet opnieuw verlengd wordt, heeft de club dus te maken met èn
de aanzegplicht èn de plicht om tijdig een mededeling te doen.
Dit zijn dus twee aparte verplichtingen, welke in dit geval naast
elkaar bestaan. Wel kan de club dit in één op uiterlijk 31 maart 2021
gezonden aangetekende brief combineren. Ze zullen dan schrijven dat
de brief gezien dient te worden als aanzegging en als mededeling.

BIJ EEN AFLOPEND EERSTE CONTRACT GELDT ALLEEN DE AANZEGPLICHT
Voor de duidelijkheid: een eerste contract voor bepaalde tijd
loopt automatisch af. Het maakt dan niet uit of dit eerste contract voor één of meerdere seizoenen werd gesloten. Dit betekent zoveel dat niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen iets kan doen. Dit verandert niet. De club is dus niet verplicht hiervoor een tijdige mededeling te doen.
Wel geldt ook in dit geval de aanzegplicht (zie hiervoor).

LET OP - In het geval van een aflopend, eerste contract heb je dus alleen
te maken met de aanzegplicht van de werkgever.
DAN DE VOLGENDE RELEVANTE VRAAG. HEB JE RECHT OP DE
TRANSITIEVERGOEDING?
Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans.
Deze wet bepaalt dat alle werknemers (dus ook voetballers) die
in dienst waren bij een werkgever (je club) en van wie het contract op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet zonder dat de werknemer hiervan een ernstig verwijt kan worden
gemaakt, recht hebben op een transitievergoeding.
De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt
jaar (dus een heel seizoen).
Daar bovenop wordt ook voor elke maand, week en dag dat het
dienstverband duurde het jou toekomende bedrag berekend.
Voor deze resterende periode wordt dit op een pro rato basis
berekend.
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EEN VOORBEELD.
Een speler tekende per 1 januari 2017 een eerste contract tegen
€ 4.000,-- per maand. De club besluit het contract niet te verlengen, van welk besluit de speler tijdig (dus uiterlijk 31 maart 2021)
op de hoogte werd gesteld middels een aangetekend schrijven.
Hij is gerechtigd tot een transitievergoeding ten bedrage van 4
maal 1/3 maandsalaris voor de vier hele jaren plus 1/2 maal 1/3
maandsalaris voor het laatste half jaar. Bij de berekening van het
maandsalaris moet je ook de vakantietoeslag meenemen. De VVCS
is van mening dat ook het gemiddelde van de in het seizoen verdiende premies moeten worden meegenomen bij de berekening
van het maandsalaris. Voor de exacte berekening kun je gebruik
maken van de rekentool van de overheid. Ga hiervoor naar:
https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

CON
FRON
TA
TIES

mr Louis Everard

LET OP MET EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST.
Er zijn clubs die spelers een vaststellingsovereenkomst voorleggen
waarin wordt bepaald dat partijen met wederzijds goedvinden
overeenkwamen om het dienstverband te laten eindigen. Teken je
dat als speler, dan is de consequentie dat je je recht op een transitievergoeding verspeelt. Immers, je hebt dan ingestemd met de
beëindiging en is er dus mogelijk geen sprake van een einde van
het dienstverband op initiatief van de werkgever. Indien de overeenkomst niet correct is opgesteld kan ook je recht op een werkloosheidsuitkering in gevaar komen.

TWIJFEL JE OF HEB JE VRAGEN?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract beëindigd en
wil je zeker weten of je recht hebt op een transitievergoeding, en zo ja, hoe hoog dat (totale) bedrag dan behoort te
zijn, neem dan geen risico en bel het kantoor van de VVCS.
Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen hebt over de aanzegplicht.

HOE WORDT EEN CONTRACT BEËINDIGD DOOR DE SPELER ?

Iets dat ook geregeld voorkomt is dat de club na eerst de beëindiging van het dienstverband te hebben aangezegd toch met de speler in onderhandeling treedt en hem een voorstel doet voor een
nieuw contract. Wat zijn de consequenties voor de transitievergoeding indien de speler dit aanbod vervolgens weigert?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van het
door de club gedane aanbod. Was dit een gelijkwaardig of beter
contract dan hij had, dan verspeelt de speler met een afwijzing zijn
recht op een transitievergoeding. Was het voorstel qua arbeidsvoorwaarden minder dan zijn laatste contract, dan heeft de afwijzing
van de speler geen gevolgen voor zijn recht op een transitievergoeding. Overigens kan de club pas een lagere aanbieding doen nadat
de speler schriftelijk heeft verklaard hiermee in te stemmen.

We hebben hiervoor al vastgesteld dat voor de speler geen
aanzegplicht geldt. Wel moeten we weer een onderscheid
maken tussen een aflopend eerste contract en een aflopend,
al eerder verlengd contract. Gaat het om een aflopend eerste
contract, dan eindigt dat automatisch en hoeft een speler
dus niets te doen (wel geldt voor de club de aanzegplicht).
Is er sprake van een al eerder verlengd contract en deelde de
club de beëindiging niet mee per 31 maart 2021, dan betekent dat, dat wanneer je als speler niets doet, het contract
automatisch verlengd wordt voor één seizoen. Wil je dat als
speler niet, dan moet je de club per aangetekende brief uiterlijk op 15 mei 2021 laten weten dat je het dienstverband
wenst te laten eindigen per 30 juni aanstaande. Let wel op
dat zelf beëindigen betekent dat je normaliter geen WW
krijgt indien je bij einde contract geen werk hebt.

EEN PAAR VOORBEELDEN TER VERDUIDELIJKING

HOE EN WANNEER DAT TE DOEN?

• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt.
De technisch directeur vertelt hem alleen mondeling dat de
club niet verder wil.
• De aanzegging had uiterlijk een maand voor de afloop van het
contract schriftelijk moeten geschieden. De club is een maandsalaris als boete verschuldigd.
• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt.
De club informeert hem twee weken voor de einddatum van zijn
contract schriftelijk dat zij het dienstverband niet wenst te verlengen.
De aanzegging had twee weken eerder moeten geschieden. De
club is een boete verschuldigd van twee weeksalarissen.
• Een al vijf jaar bij dezelfde club actieve speler met een al eerder
verlengd contract kreeg per aangetekende brief voor 31 maart
2021 de mededeling (en aanzegging) dat de club niet verder wil
met hem.
De speler heeft recht op de transitievergoeding, welke vijf keer een
derde maansalaris bedraagt (1 2/3 maandsalaris).

Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk op 15 mei 2021.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over een
nieuwe club. Door het zelf laten eindigen van je contract verspeel je je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering.
Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS. Beëindig je zelf je contract, dan heb je
dus ook geen recht op een transitievergoeding.

WAT ALS JE NA BEËINDIGING TOCH EEN NIEUW AANBOD KRIJGT?

DE VVCS SOLLICITATIESERVICE
Heb je, omdat je nog geen nieuwe club hebt gevonden, een
werkloosheidsuitkering aangevraagd, neem dan ook contact
op met de VVCS. Als lid kun je namelijk een beroep doen op
de VVCS Sollicitatieservice.
Dit betekent dat de VVCS jouw sollicitatieverplichting, die
het UWV stelt bij een WW-uitkering, tijdelijk overneemt om
jou in staat te stellen om goed na te denken over en je voor
te bereiden op de volgende stap.
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IN DIT DEEL II LATEN WE EEN AANTAL
LOPENDE DOSSIERS MET EEN
INTERNATIONALE DIMENSIE DE REVUE
PASSEREN.

JULIUS BLIEK / Saburtalo FC (GEO)
Julius Bliek tekende januari 2020 een contract tot eind december bij
de Georgische club FC Saburtalo. De speler werd vanaf de eerste dag
niet betaald door de club. Na verschillende ingebrekestellingen werd
de overeenkomst eind mei door de speler eenzijdig verbroken
wegens wanbetaling door de club. Intussen tekende de speler een
nieuwe overeenkomst per 1 juli 2020 bij FC Dordrecht. Omdat de
club niet reageerde werd het dossier overgedragen aan de FIFA
Dispute Resolution Chamber. De VVCS vordert naast de achterstallige
lonen tevens de restwaarde van het contract wegens wanbetaling
door de werkgever. Aangezien de speler na contractverbreking een
nieuw dienstverband is aangegaan bij FC Dordrecht, wordt het salaris van de nieuwe club wel in mindering gebracht op de verbrekingsvergoeding. Deze “mitigation” is op zich apart, maar maakt deel uit
van de FIFA reglementen. Intussen heeft de FIFA DRC de zaak op 25
februari 2021 behandeld en de speler in het gelijk gesteld. De club
moet nu binnen 45 dagen de betaling uitvoeren. Dus als alles goed
gaat, is de zaak bij het verschijnen van dit nummer volledig en naar
behoren opgelost.

CON
FRON
TA
TIES

Door Stijn Boeykens

rechtvaardiging hiertoe gaf de club aan dat zij de
aangegane financiële verplichtingen niet kon
waarmaken. Door de spelers niet te registreren bij
de Griekse Federatie probeerde de club de spelers
onder druk te zetten om financieel in te leveren.
De speler was hiertoe eventueel bereid, maar in
het nieuwe contractvoorstel werden meerdere
bepalingen gewijzigd. Zo zou de speler in geval van
geschil enkel nog via de Griekse arbitragecommissie klacht kunnen indienen. Dit was voor de speler
uiteraard onaanvaardbaar. De club werd in gebreke
gesteld voor betaling van achterstallige betalingen
op basis van het initiële contract. Bij gebreke aan
reactie werd namens de speler inmiddels contractbreuk ingeroepen. Het dossier werd overgedragen
aan de juridische dienst van FIFA en is het nu
wachten op een datum wanneer de zaak voorkomt
voor FIFA DRC. Wordt vervolgd.

STANLEY ELBERS / Hermannstadt (ROE)
NINO DE LEEUW / C.D. Arnedo (SPA)
Stanley Elbers tekende afgelopen zomer een tweejarige overeenkomst
met deze club die in de hoogste divisie van Roemenië uitkomt. De
laatste maanden worden de salarissen niet meer op tijd uitbetaald.
Op gegeven moment was de achterstand opgelopen tot 3 maanden.
De speler nam contact op met de VVCS en de club werd intussen
twee keer in gebreke gesteld. Na de tweede aanmaning heeft de club
schriftelijk gereageerd en toegezegd de achterstallige betalingen alsnog zo snel als mogelijk te zullen doen doen. De club heeft dat
inmiddels grotendeels gedaan. VVCS volgt intussen samen met de
speler of ook het laatste deel betaald wordt.

GINO BOSZ / Doxa Dramas (GRI)
Gino Bosz tekende samen met twee andere Nederlandse spelers een
2-jarig contract bij deze Griekse club, ingaand vanaf september 2020.
Op het moment van de ondertekening legde de club de laatste hand
aan de overname door een Cypriotische investeerder. Op het laatste
moment werd deze deal alsnog geannuleerd. De contracten van de
spelers werden om die reden door de club niet geregistreerd. Als

Deze Nederlandse speler tekende bij deze club een
overeenkomst voor het seizoen 2020/2021. Naast
het maandelijkse vaste loon werd er eveneens een
appartement voor de speler voorzien. De huur
werd niet voldaan door de club en de speler driegde op straat te belanden. Bovendien bleven de salarisuitbetalingen na verloop van tijd eveneens uit.
De VVCS claimde voor de speler achterstallig loon
en een verbrekingsvergoeding voor de restwaarde
van het contract. Er werd immers ook hier op basis
van artikel 17 van de FIFA RSTP contractbreuk ingeroepen door de speler om gerechtvaardigde reden,
namelijk niet-betaling van het loon en de appartementsvergoeding. Het dossier werd overgedragen
aan FIFA DRC. Het dossier wordt behandeld op
7 april 2021.
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Foto: SOCCRATES IMAGES

Terwijl de wereld vanwege het coronavirus binnen zat,
werkte Willem Janssen (34) zich elke dag in het zweet om
te herstellen van zijn kruisbandblessure. Nu hij terug is,
wil de aanvoerder van FC Utrecht van stoppen nog niets
weten. Al denkt hij ook al na over de toekomst. 'Het is een
beetje een spagaat van gevoelens waar ik nu in zit.'

'WAAROM ZOU
IK NIET NOG EEN
PAAR JAAR
MEE KUNNEN?'
april 2021
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A

lsof hij nooit is weggeweest. Zo voelt
Willem Janssen zich. En zo zet de aanvoerder van FC Utrecht zijn ploeg sinds de winterstop ook weer neer. Met de band om zijn arm is
hij als centrale verdediger negentig minuten lang
aan het coachen en wijzen. Altijd met dezelfde passie. Als verlengstuk van de trainer.
Het is een vertrouwd beeld, al was Janssen daar iets
meer dan een jaar geleden zelf niet meer zo zeker
van. In een flits van een seconde vertroebelde zijn
toekomstperspectief als voetballer, verdediger en leider van FC Utrecht. 'Na zes seizoenen bijna elke wedstrijd te hebben gespeeld, vroeg ik mij plots af of de
club straks nog wel op mij zat te wachten.'
Terug naar die fatale avond in januari vorig jaar. De
bekerwedstrijd tussen FC Eindhoven en FC Utrecht
is bijna 70 minuten oud als Janssen na een kopduel
verkeerd neerkomten door zijn rechterknie gaat.
Meteen hoort hij iets scheuren, dat niet hoort te
scheuren. Vanaf de kant zien trainer John van den
Brom en de medische staf dat het foute boel is.

Door GUUS PETERS
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Toch houdt Janssen hoop als niet veel later in de kleedkamer het
vocht in zijn knie blijkt mee te vallen. Ook na een eerste test durft
de dokter nog niet te zeggen of de kruisband is gescheurd of niet.
Wie weet kom ik er met de schrik vanaf, denkt Janssen nog. Des te
harder is de klap als blijkt dat de kruisband gescheurd is en hij
minimaal zes maanden moet revalideren.
'Ik heb flink zitten huilen en twee dagen nodig gehad om het
bericht te verwerken', zegt Janssen, die tot dan toe aan een ijzersterk seizoen bezig was. 'Ik was in vorm, voelde me fit en met de
club ging het ook goed. Het klinkt misschien gek, maar ik stond
echt op het veld met de gedachte: wie doet mij wat.'
Leunend op het gevoel van onoverwinnelijkheid was Janssen ervan
overtuigd dat hij als 33-jarige speler nog een paar jaar een belangrijke rol voor FC Utrecht kon vervullen. Maar de zware blessure
zette alles in een ander daglicht. 'Ik wist honderd procent zeker dat
ik weer fit zou worden, maar vroeg me wel af of ik nog zou passen
binnen het plaatje van FC Utrecht.'
Janssen loopt lang genoeg mee om te weten hoe vergankelijk roem
is in de voetballerij. Anders gezegd: zijn blessure betekent dat anderen de kans zouden krijgen om zich te bewijzen op zijn positie.
'Wie weet had de club mij niet meer nodig. Zij moet ook verder en
ik ben niet meer de jongste.'
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Wat Janssen dan nog niet kan bevroeden is dat een
maand later het coronavirus de wereld, en dus ook
het voetbal, overspoelt. De eredivisie wordt stilgelegd - en niet meer uitgespeeld. De stadions blijven
leeg, evenals de trainingsvelden lange tijd. Voor heel
even is er geen voetbal.
Althans, voor de meeste spelers en de supporters
niet. Dat geldt niet voor Janssen. Voorzichtig weegt
hij zijn woorden, omdat hij weet hoe vervelend de
situatie voor iedereen was. 'Maar als ik puur naar
mijn revalidatie kijk, was het een groot voordeel dat
alles stil kwam te liggen.'
Op de eerste plaats kon niemand zijn plek innemen,
zolang er niet gevoetbald werd - iets waar hij juist
bang voor was. Ook hoefde hij niet minimaal vijftien wedstrijden te missen, waar hij vanuit was
gegaan. Er was veel minder FC Utrecht zonder
Willem Janssen dan hij had gedacht. Bovendien
maakte het voor hem mentaal een stuk makkelijker
om aan zijn herstel te werken.
Want terwijl zijn ploeggenoten thuis zaten, stuurde
hij zijn auto vijf keer per week naar Zeist, waar hij
op de KNVB Campus onder de strikte coronamaatregelen mocht revalideren. 'Ik had me sowieso al voorgenomen om niet bij FC Utrecht maar in Zeist te
gaan revalideren, zodat ik mij kon afzonderen en
focussen op mijn eigen proces.'

Aanvoerder of niet. Janssen wist dat zijn rol als leider beperkt zou
zijn zolang hij geen vast onderdeel was van de kleedkamer. 'Het
was aan andere jongens om op te staan. En dat is prima, het hoort
ook bij een teamproces. Alleen was er dus geen teamproces meer.
Al had ik dat niet kunnen bedenken toen ik geblesseerd raakte.'
Thuis zorgde zijn vrouw voor de kinderen die niet naar school konden vanwege de lockdown. In de bossen van Zeist werkte Janssen
zich elke dag van 10:00 tot 15:00 uur in het zweet. 'Ik kon mijn normale dagindeling aanhouden en had een doel voor ogen. In die zin
veranderde er niet veel voor mij.' Als hij thuis kwam vanuit Zeist,
hoefde hij soms alleen nog wat huiswerk van zijn kinderen na te
kijken.
Nieuw was een kruisbandblessure niet voor Janssen. In 2013
scheurde hij al eens eerder zijn kruisband af, toen in zijn linkerknie. Omdat die revalidatie destijds goed verliep, wist hij wat er
mogelijk was in een half jaar. In zijn agenda stond de start van het
nieuwe seizoen met een rode pen omcirkeld, al temperden de mensen om hem heen zijn optimisme.
Hoewel niet tijdig fit voor de eerste wedstrijd van het seizoen, verliep het herstel zonder heel grote hobbels en was
na zeven maanden het moment daar
>
om zijn rentree bij Jong FC Utrecht te
maken. Tot hij twee dagen voor de
wedstrijd positief werd getest op
corona. In plaats van weer zijn
eerste minuten te maken, zat hij
bijna drie weken thuis in
quarantaine.
>
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'Op de dag dat ik werd getest, had ik koorts. De twee dagen daarna
voelde ik me niet helemaal lekker, was licht verkouden en had een
afwezig gevoel. Verder ben ik gelukkig niet heel ziek geweest. Maar
ik moest wel al die tijd binnen blijven. Normaal ga je met een verkoudheid gewoon trainen. Nu moest ik net zo lang binnen blijven tot
ik negatief was.'
Het is de grootste tegenslag die Janssen naar eigen zeggen tijdens
zijn revalidatie ondervindt. Maar bang voor een terugval is hij niet.
'Ik had in die maanden ervoor echt hard getraind en een heel stevige
basis neergelegd. Ik voelde me fit en had een goede conditie, alleen
moest ik wedstrijden spelen om weer wedstrijdritme te krijgen.'
Terug in de kleedkamer pakt Janssen zijn rol als leider al snel weer
op zich. Hij laat weer van zich horen, praat individueel met spelers
en denkt mee over de tactiek, al moet hij zijn rentree dan nog
maken. 'Zoiets gaat vanzelf. Het zit ook in mij om me met dingen te
bemoeien.'
Maar dat is niet altijd zo geweest, weet Janssen. In zijn jonge jaren
bij Roda JC, waar hij van zijn 20e tot zijn 24e speelde, was hij naar
eigen zeggen veel minder de leider die hij nu is bij FC Utrecht. 'Het
heeft altijd wel in mij gezeten, maar ik heb het wel ontwikkeld. Het
had er ook mee te maken dat ik bij FC Utrecht echt als ervaren speler en een grote aankoop binnenkwam.'
Janssen speelde reeds voor VVV, Roda JC en FC Twente voordat hij op
zijn 27e naar Utrecht vertrok. 'Ik was al wat ouder en liep al heel wat
jaren mee. Als je jong bent, ben je veel meer met jezelf en je eigen
spel bezig. Hoe ouder je wordt, hoe meer je je ook met de teamprocessen gaat bezighouden.'
Hij noemt een voorbeeld uit het recente verleden waar hij zich zoal
dan om bekommert: 'In februari wonnen we op bezoek bij WIllem II
met 6-0. Dan weet je uit ervaring dat de volgende wedstrijd weleens
heel moeilijk kan worden. Iedereen is na die grote overwinning net
iets relaxter, heeft het gevoel dat het vanzelf en goed gaat en dus ligt
verslapping op de loer.'

‘Ik maak me nog steeds even druk om elke wedstrijd
omdat elke wedstrijd zijn eigen verhaal heeft'
Het zijn voor de ervaren Janssen signalen waarop hij extra alert is.
Veel meer dan in het verleden, toen hij sneller meedreef op die roze
wolk. 'Nu probeer je het voortouw te nemen in het proces om gefocust en geconcentreerd te blijven door het bespreekbaar te maken.'
Alsof Janssen het aanvoelde, verloor FC Utrecht de wedstrijd na de
grote zege op Willem II in eigen stadion van FC Emmen.
Maar daar stopt zijn rol als aanvoerder niet. Meer dan welke speler
ook is hij het verlengstuk van de trainer. Of beter gezegd: de trits aan
trainers die hij in de zeven seizoenen heeft meegemaakt bij FC
Utrecht. Met Rob Alflen, Erik Ten Hag, Jean-Paul de Jong, Marinus
Dijkhuizen, Dick Advocaat, John van den Brom en René Hake werkte
Janssen samen met zeven trainers. Allemaal deden ze het op hun
eigen manier.

'Iedere trainer heeft een eigen managementstijl, om
het zo maar te zeggen', aldus Janssen. 'Onze huidige
trainer Hake staat het ene moment boven de groep
en dan weer tussen de groep. Hij neemt ons overal
in mee. Niet alleen mij, maar een soort van leidersgroepje. Dan vraagt hij hoe wij bepaalde zaken zien
en praten we over de tactiek.'

'Iedere trainer heeft een eigen
managementstijl, om het zo
maar te zeggen'
Dick advocaat, daarentegen, had een heel andere
manier van werken, herinnert Janssen zich. 'Die
ging vanuit zichzelf wat minder het gesprek aan.
Daar moest je echt zelf naartoe als je wat had. Van
den Brom was een beetje vergelijkbaar, terwijl Ten
Hag in zijn manier van werken weer meer overeenkomsten met Hake heeft. Het is heel interessant om
te zien welke dynamiek er ontstaat met een bepaalde trainer.'
Begin november maakte Janssen zijn rentree in het
team. Hij deed een helft mee in de verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Maar tot de winterstop
miste hij een trits wedstrijden doordat hij bleef sukkelen met andere kwaaltjes die kwamen opzetten.
Pas na de winterstop had Janssen weer het gevoel
helemaal terug te zijn. 'Dat was fijn, want in het
veld heb je toch de meeste invloed.'
Geen toeval was het dat FC Utrecht het contract van
Janssen in februari openbrak en verlengde tot 2022,
met de optie voor nog een seizoen. Bovendien kwamen beiden overeen dat het uithangbord van de
club ook na zijn actieve carrière in een voetbaltechnische rol verbonden blijft aan de club.
'Onze captain is weer helemaal terug', zei technisch
directeur Jordy Zuidam op de clubwebsite. 'Willem
is een belangrijke speler voor de club. Op de eerste
plaats vanwege zijn kwaliteiten als voetballer, maar
ook door zijn ervaring, persoonlijkheid en
coaching. Bovendien is Willem ook buiten de lijnen
een voortreffelijke ambassadeur van de club.'
Janssen begint na de zomerstop aan zijn achtste seizoen in het roodwitte shirt van FC Utrecht. 'Ik heb
daar redelijk bewust voor gekozen. Elke keer als we
in gesprek gingen over een langer verblijf, was dat
anderhalf tot twee jaar voordat ik uit mijn contract
liep. Er is dus geen moment geweest dat ik al aan
het rondkijken was, omdat ik het gevoel kreeg dat
dat nodig was.'
>
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‘YOU’LL NEVER
WALK ALONE’

Stichting Duncidunc is opgericht om aandacht te vragen en geld
te werven voor CIC kanker. De opbrengst wordt gebruikt ter donatie
aan organisaties, die onderzoek doen naar het voorkomen en genezen
van deze vorm van kanker en naar doelen welke onderzoek
doen naar kinderkanker in het algemeen. Ook helpen ze ouders in
het vinden van de weg in de wirwar van regelgeving en rechten.
Mail: info@stichting-duncidunc.nl
Rekening nr: NL88RABO0326711252
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Hij vervolgt: 'Daarnaast kom je op een gegeven
moment op een leeftijd dat de clubs niet meer in de
rij staan om jou voor een hoog bedrag over te
nemen, zo reëel moet je zijn. Maar nog belangrijker
voor mij is dat ik mij hier vanaf dag één op mijn
plek voel en de club in die tijd flinke stappen heeft
gezet en naar de toekomst toe heel veel ambitie uitstraalt.'
Van die toekomstplannen is Janssen graag onderdeel. In welke rol precies is nog niet duidelijk.
Daarover gaat hij op een later moment met de club
in gesprek. 'Ik heb de trainersdiploma's UEFA C en B
en was er lange tijd van overtuigd dat ik trainer
wilde worden. Maar de laatste tijd ben ik ook steeds
meer gaan nadenken over de beleidskant binnen
een voetbalclub.'
Om erachter te komen wat hij wil, praat hij veel
met mensen in zijn omgeving. En in het bijzonder
zijn zaakwaarnemer Louis Laros van de VVCS. 'Hij
kent de voetbalwereld door en door en begeleidt ook
meerdere trainers. Daarnaast kent hij mij heel goed,
we werken al ruim zestien jaar samen. Hij kan mij
haarfijn uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van
het trainersvak. Als je wint, is alles leuk. Maar er zit
ook een andere kant aan.'
'Een beleidsfunctie heeft weer als voordeel dat je
meer zekerheid hebt, ook naar je gezin toe', vervolgt
Janssen. 'Door met Louis te praten en hem te vragen
wat hij bij mij vindt passen, krijg ik nieuwe inzichten en hoop ik dat ik straks een weloverwogen
beslissing kan maken. Dat vind ik heel belangrijk.'

Welke keuze hij ook maakt. één ding is zeker: het leven als voetballer is
eindig. En naarmate de jaren verstrijken, komt dat einde steeds dichterbij. 'Of ik dat eng vindt? Eng is denk ik niet het goede woord. Maar
ik denk er zeker veel over na. Ik houd van zekerheid en wil het liefst
nu al weten hoe mijn leven er over vijf jaar uitziet. Omdat ik na zestien
jaar hetzelfde te hebben gedaan iets nieuws ga doen, ben ik daar wel
mee bezig.'
Aan de andere kant geeft het hem ook energie door aan nieuwe dingen
te denken. Nieuwe uitdagingen aan te gaan en zijn horizon te verbreden. Te kijken waar zijn talenten liggen op een ander vlak. En wat hij
wel en niet leuk vindt. 'Het is een beetje een spagaat van gevoelens
waar ik nu in zit.'
Maar zo ver is het nog niet. Hij is weer helemaal terug na zijn blessure.
Het enige verschil is dat hij op trainingen voorzichtiger met zijn
lichaam moet omgaan. Soms is het verstandig een training of oefening
over te slaan, ook al doet hij dat liever niet. 'Dat heeft niet alleen met
mijn leeftijd te maken, maar ook met de blessure die ik heb gehad.'
Maar het belangrijkste: hij haalt nog elke dag plezier uit het voetbal. 'Je
hoort weleens voetballers zeggen dat ze de uitwedstrijden naar RKC en
FC Emmen wel een keer gezien hebben. Ik heb dat gevoel helemaal
niet. Ik maak me nog steeds even druk om elke wedstrijd omdat elke
wedstrijd zijn eigen verhaal heeft.'
Met het ondertekenen van zijn nieuwe contract weet Janssen zeker dat
hij ook komend seizoen nog als voetballer door het leven gaat. En als
het aan hem ligt het seizoen erop ook nog.
'Ik voel me weer net zo fit als voor mijn blessure. Tijdens wedstrijden
zit ik weer op honderd procent. Nu denk ik: waarom zou ik niet nog
een paar jaar mee kunnen?'
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DE GRETIGHEID VAN VITESSE-TALENT DAAN HUISMAN

'IK MOET LEREN, LEREN,
Daan Huisman (18) kent een stormachtige ontwikkeling bij Vitesse. Na zijn debuut en een
aantal basisplaatsen wil hij nu een vaste waarde worden in het keurkorps van trainer
Thomas Letsch. En dat voor iemand die vorig jaar nog in de supermarkt werkte. 'Het kan
snel gaan in het voetbal, heb ik wel gemerkt.'

D

aan Huisman kan er zelf ook wel om lachen. Een voetballer die tot vorig
jaar, als bijbaantje op vijf minuten fietsen van zijn ouderlijk huis, in de
supermarkt werkte als vakkenvuller, dat is inderdaad niet alledaags.
'Waarschijnlijk was ik de enige vakkenvuller met een zaakwaarnemer', lacht hij.
En met een vette knipoog: 'Je begrijpt natuurlijk wel dat Louis Laros voor mij
toen de onderhandelingen heeft gedaan. Hij heeft er nog een flinke
bonus uit kunnen slepen bij de bedrijfsleider.'
Huisman is 18 jaar, speelt als aanvallende middenvelder bij Vitesse en staat op het punt van doorbreken in het elftal van trainer Thomas
Letsch. 'Al ben ik er nog lang niet', zegt
hij zelfkritisch. Hij kan zich nu volledig
concentreren op het voetbal, want schappen vullen in de supermarkt hoeft hij niet
meer. 'Toen ik afgelopen juni een contract
tekende bij Vitesse, mocht ik stoppen van
mijn ouders.'
Dat hij bij de Jumbo ging werken - 'gelukkig wel
bij een supermarkt met dezelfde huiskleuren als
Vitesse' - was hun idee, vertelt hij. 'Dat onderdeel van
de opvoeding moest ik nog even hebben gehad, vonden
ze. Ik kan niet zeggen dat ik elke keer dacht: goh, wat
heb ik zin om vandaag naar de Jumbo te gaan, maar ik
snapte wel de achterliggende gedachte. Als voetballer leef je
in een heel afgeschermde wereld. De focus ligt op presteren, je
komt bijna niet uit dat wereldje. Ik weet nu ook hoe het leven
eruit ziet buiten mijn eigen bubbel. Het is bovendien goed voor je
sociale vaardigheden. Hoe ben je naar klanten toe en dergelijke. En
het doet je ook maar weer beseffen hoe bevoorrecht je eigenlijk bent als
voetballer. We hebben van onze hobby ons beroep mogen maken.'
Geel-zwart stroomt Huisman door zijn aderen. Hij is geboren in Arnhem en
groeide op in het naburige Huissen. Naast voetballen bij de club, loopt hij nu
ook nog stage op de afdeling communicatie van de club, in het kader van zijn
mbo-opleiding marketing en communicatie aan het Johan Cruyff College. Weer een
lach: 'Je kunt wel zeggen dat ik multifunctioneel inzetbaar ben voor de club.' Als
speler van RKHVV werd hij al op zijn elfde gescout, zijn jongere broer Bas speelt ook
bij Vitesse.
Als jeugdspeler zag hij jaar in jaar uit medespelers afvallen in de opleiding. 'Leuk is
anders, want je bouwt daardoor nauwelijks vriendschappen op, maar je raakt er
vanzelf aan gewend. Het was vechten voor je plek, elk jaar weer.'
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Eén keer hing zelfs zijn toekomst aan een zijden draadje, in Vitesse
onder 15. 'Ik kwam in de groei, werd dat jaar 20 centimeter langer.
Daardoor verloor ik spieropbouw, werd trager. En precies in dat jaar
kwam er een nieuw hoofd jeugdopleiding. Die kon daar niet doorheen kijken, ik stond gemarkeerd als 'twijfelgeval'. De trainers zijn
toen voor me in de bres gesprongen. Zij hebben gezegd: “Daan
behoort elke training tot de top-3”. Dat was mijn geluk. Een jaar later
zat ik bij het Nederlands Elftal. Het kan snel gaan in het voetbal, heb
ik wel gemerkt.'

DAT LIJKT MET THOMAS LETSCH NU WEER HET GEVAL. IS HET ALLEEN
MAAR GELUK?

VAN WELKE TRAINERS HEB JE HET MEESTE GELEERD IN DE JEUGD?

Edward Sturing, destijds opvolger van de vertrokken
Slutsky, onderkende dat al in de winterstop van het
vorig seizoen. Het clubicoon liet Huisman meereizen
naar het trainingskamp in het Portugese Alcantarilha.
Hij kreeg de uitnodiging toen hij op weg was naar
Oostenrijk voor een korte wintersportvakantie. 'Mooi
moment', zegt hij. 'Fysiektrainer Jan van Norel belde
me. Het bewijs dat ik goed bezig was.'

'Van elke trainer leer je wel iets, maar voor mij staken Michael Jansen
en Theo Janssen er bovenuit. Theo was natuurlijk ook zelf middenvelder. Onder hem heb ik een heel goed jaar gedraaid bij onder de 16.
Hij zette me in de spits. Niet echt mijn positie, maar zo leerde ik volgens hem met twee man in mijn rug te spelen. In onder 19 zette hij
me weer op een andere plek, vaak verdedigende middenvelder. Ik
kreeg daardoor andere taken, moest letten op de restverdediging. Zo
werd ik een completere voetballer. En Michael heeft het echt voor me
opgenomen toen ik in die groeispurt zat. Dat geluk moet je dan een
beetje hebben, dat je net een trainer treft die het in je ziet zitten.'
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'Toch wel een beetje. Vorig seizoen was Slutsky hier nog
trainer, die keek niet om naar de jeugd. Als hij er nu
nog had gezeten, was het voor mij een stuk lastiger
geweest, dan had ik waarschijnlijk geen kans gehad in
het eerste. Duitse trainers kijken ook weer naar andere
dingen, hoeveel vuile meters je maakt bijvoorbeeld. Dat
is juist een van mijn kwaliteiten.'

Tien dagen zwoegde Huisman onder de Portugese winterzon, samen met zijn leeftijdsgenoten Million
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Met als resultaat dat hij aan het begin van dit seizoen, op 19 september, zijn debuut mocht maken in de hoofdmacht van Vitesse, in
de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta. Het was in de
82ste minuut dat Huisman van trainer Edward Sturing (hij verving
toen de door corona gevelde Letsch) het seintje warmlopen kreeg.
Vanaf de zijlijn zag hij op het scorebord de minuten verstrijken.
'Eerlijk gezegd had ik er niet meer op gerekend dat ik nog in het
veld zou komen. We hadden ook nog maar één wissel over. Maar
opeens werd ik toch nog geroepen.'
Hij blikt lachend terug: 'In de 90e minuut stond ik klaar om in te
vallen voor Lois Openda. Maar toen moesten eerst nog de spelhervattingen met mij worden doorgenomen. 'Doe het even een beetje
snel alsjeblieft', vroeg ik. Ik zag het al gebeuren dat onderwijl het
laatste fluitsignaal zou klinken. Gelukkig kon ik er nog net op tijd
inkomen. Het werden uiteindelijk 40 seconden en daarin heb ik
zelfs nog één balcontact gehad. Maar het belangrijkste was natuurlijk dat ik had gedebuteerd.'
Zijn vader Frank zat die avond in het stadion. Het was een speciaal
moment. Hij kreeg ooit de kans om bij Vitesse te voetballen, maar
koos er toen voor om bij RKHVV te blijven. 'Daar heeft hij best spijt
van gehad', zegt zijn zoon. 'In feite leven we nu zijn droom. Hij is
trots en kritisch tegelijk.'

Foto: SOCCRATES IMAGES

KUN JE DAT UITLEGGEN?

Soms moet ik in mijn arm knijpen om
te geloven hoe snel het allemaal gaat.
Daar ben ik echt supertrots op
Manhoef, Yassin Oukili en Bernd Leeflang, die ook
mochten proeven aan het hogere niveau. Een mooie
ervaring, zegt Huisman. 'Maar ik kan niet zeggen
dat ik mezelf nou echt heb laten zien daar. Bij een
partij 11 tegen 11 stond ik bijvoorbeeld linksback.
Dan is het ook lastig om jezelf te tonen. Het was
vooral de kat uit de boom kijken en wennen aan het
hogere tempo. En ik zag ook wel dat ik meer van me
af moest gaan bijten. Bij onder 21 was iedereen
altijd superlief voor elkaar. Oké, dacht ik, hier gaat
het er dus anders aan toe. Gelukkig ben ik iemand
die zich snel aanpast.'

'Nou, hij wil dat ik de top haal, dus daarom is hij kritisch. Daar heb
ik meer aan dan dat hij me ophemelt, daar word je niet beter van.
We praten thuis altijd over voetbal. Nou ja, behalve mijn moeder
dan. Elke wedstrijd van mij en Bas wordt geanalyseerd. Nee, daar
word ik niet gek van. Ik ben zelfkritisch en mijn vader heeft er kijk
op, dus dat kan me echt helpen. Als hij vindt dat ik dominanter
moet zijn in het veld, meer de bal moet opeisen, dan neem ik dat
mee. Liever dat dan een vader die alleen maar zegt hoe goed je
bent. Maar hij is ook gewoon trots hoor.'

DAVY PRÖPPER, OOK GEBOREN IN ARNHEM, VERTELDE EEN PAAR JAAR GELEDEN IN DIT
BLAD DAT HIJ HET ER SOMS MOEILIJK MEE HAD DAT HIJ ZO KRITISCH WERD BENADERD
DOOR DE FANS. ALSOF HIJ MEER MOEST BRENGEN DAN IEMAND VAN BUITENAF. IS HET
EEN VOOR- OF EEN NADEEL DAT JE EEN JONGEN UIT DE REGIO BENT?
'Dat vind ik moeilijk te zeggen. In deze fase van mijn carrière is
alles nog leuk. Het gaat goed, ik maak mijn minuten, er rust geen
grote druk op mijn schouders. Maar zodra ik vast in de basis kom,
is dat waarschijnlijk anders. Er komt ongetwijfeld een keer een
wedstrijd waarin ik een verkeerde bal geef, waaruit een tegendoelpunt komt. En ja, wat gebeurt er dan? Aan de andere kant: ook dat
is weer leerzaam. Al die ervaringen gaan mee in de rugtas, zodat ik
er uiteindelijk een betere voetballer van word.'

SOWIESO HEB JE DOOR CORONA NAUWELIJKS NOG MET PUBLIEK GESPEELD IN HET
STADION. HOE IS DAT?
'Eén keer heb ik met publiek gespeeld, bij mijn debuut. Maar dat
was dus maar 40 seconden. Best gek, maar eigenlijk ben ik niet
anders gewend, want bij de jeugd speel je ook niet voor 20.000
man. Het voelt heel apart. Alsof je met onder 21 een wedstrijd
speelt, maar dan met camera's erbij. Moest ik ook nog even aan
wennen trouwens. Ging ik kijken waar ze nou eigenlijk stonden,
die camera's. Maar uiteindelijk heb ik me daarvoor afgesloten, het
helpt je verder niet. Het is jammer allemaal, maar je weet natuurlijk wel waarvoor je speelt. Niet dat je denkt: ik kan maar een beet-
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je aanklooien, want er is toch geen publiek. Daarvoor zijn
de belangen te groot.'
De ontwikkeling van Huisman kan gerust stormachtig
worden genoemd. Na zijn debuut tegen Sparta mocht hij
diverse keren opdraven in de basis, onder meer in de topper tegen PSV. Ook thuis tegen Feyenoord was hij van de
partij. Het is waar hij als jeugdspeler jarenlang van
droomde: niet voor niets hangt op het trainingscomplex
op Papendal een wand met namen van alle spelers die
ooit een officiële wedstrijd in de hoofdmacht hebben
gespeeld. Daar hangt hij nu ook tussen. 'Dat is best bijzonder', zegt hij. 'Je loopt daar je hele leven al langs. Al is het
natuurlijk niet zo dat het mijn doel was om met mijn
naam op die wand te komen. Je wilt gewoon in het eerste
spelen, de rest is bijzaak.'
Nog altijd werkt hij, meestal op donderdag, bij zijn oude
amateurclub RKHVV extra trainingen af om beter te worden. Huisman legt uit: 'Bij Vitesse zit ik elke dag in de gym
om mijn bovenlichaam te trainen. Dan doe je wat minder
je benen, omdat je al hebt getraind. Op die donderdagen
doe ik veel oefeningen om explosiever te worden en laat ik
me door de fysio behandelen om goed fit te blijven.'

DEBUUT GEMAAKT, IN DE BASIS GESTAAN.
WAT IS NU JE VOLGENDE DOEL?

HOE GA JE DAT DOEN?
'Daarover ben ik veel aan het praten met Joseph Oosting, de assistent-trainer. Ik moet leren, leren, leren. En dat is nog heel veel. Ik
moet dominanter zijn bijvoorbeeld, meer in het spel voorkomen, de
bal wat vaker raken. En als ik vrij sta ook écht de bal opeisen. In de
duels mag ik ook brutaler zijn. En ik ben soms nog niet hard
genoeg. Verder is mijn linkerbeen nog te veel een chocoladebeen.
Dat is in ontwikkeling. Ik train er veel op, maar het is nog niet zo
dat ik met links net zo makkelijk pass als met rechts. Genoeg werk
aan de winkel dus.'
Vitesse brak onlangs het vorig jaar ondertekende contract met
Huisman open tot 2023. Daar spreekt veel vertrouwen uit. Louis
Laros, zelf oud Vitesse-speler, behartigt al vanaf zijn zestiende zijn
belangen. Huisman: 'Ik ken Louis al vanaf mijn zestiende. We zijn
altijd heel open naar elkaar, en als oud-voetballer kun je zinnig met
hem over het vak praten. We vullen elkaar goed aan.'
Ooit hoopt Huisman bij een mooie middenmoter in de Bundesliga
of de Premier League te spelen. Maar dat is een zorg voor later.
Eerst een basisplaats veroveren en de bekerfinale tegen Ajax meemaken. 'Ik hoop zo dat er publiek in de Kuip mag', zegt hij. 'In 2017
stond ik daar zelf nog te juichen voor Vitesse, in de bekerfinale
tegen AZ. Nu zit ik in de selectie. Een wereld van verschil, en dat in
zo'n korte tijd. Soms moet ik in mijn arm knijpen om te geloven
hoe snel het allemaal gaat. Daar ben ik echt supertrots op.'

'Een vaste waarde worden voor Vitesse. Wat dat betreft
gaat het nu erg snel. Elke keer verleg ik weer mijn grenzen. Eerst was het: mijn debuut maken. Dat gebeurde
tegen Sparta. Toen wilde ik mijn debuut in de basis
maken. Dat gebeurde tegen ADO. En daarna stond ik drie
keer op rij vanaf het begin op het veld. En wil ik dus een
vaste plek afdwingen. In die fase zit ik nu. Ik ben er nog
lang niet. Uiteindelijk wil ik de top halen.'

Foto: SOCCRATES IMAGES
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ROGIER MEIJER

Aan de bak!
Rogier Meijer (39) is een
exponent van de nieuwe
lichting coaches in het
betaalde voetbal. De
Achterhoeker staat sinds
dit seizoen op eigen benen
als hoofdtrainer van NEC.
Hoe beleeft hij zijn
eerste periode als
eindverantwoordelijke?
Wat typeert hem als
trainer? En waar droomt
hij van?

Meijer stopte in 2015 als profvoetballer, na ruim 250 wedstrijden in het
betaalde voetbal. Allemaal in
dienst van De Graafschap, vanaf
2004. 'Tijdens mijn carrière heb ik
al trainerspapieren gehaald,' blikt
hij terug. 'Ik kon meteen de O19
van De Graafschap trainen. Mijn
doel was ooit hoofdtrainer worden in het betaalde voetbal.'

Door RICK VAN LEEUWEN
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'WAT IK IN EEN VRIJ WEEKEND DOE? VOETBAL KIJKEN!'
Het is maandagmiddag, half vier, begin maart. Hij zit in
de auto naar huis, van Nijmegen naar Doetinchem. Ze
hebben net getraind, voor het eerst sinds de klinkende
overwinning op vrijdagavond uit bij Helmond Sport: 0-7.
Na de wedstrijd vroeg de verslaggever van ESPN hem of
zijn ploeg het weekend vrijaf zou krijgen. 'Die kans is
redelijk groot', zei de trainer met een twinkeling in zijn
ogen.
Hij lacht. 'Ja, ze hebben ook echt vrij gekregen! Al was ik
dat toch al van plan, want we hebben drie wedstrijden
in acht dagen gespeeld. Ik zei vanochtend wel tegen de
jongens: “Dit was meteen jullie laatste vrije weekend,
want ik moest thuis allemaal rotklusjes doen. Dat ga ik
dus echt niet meer doen.” Vonden ze wel mooi.'
Een weekend vrij of niet, een voetbaldier en vakidioot
zoals Rogier Meijer komt nooit helemaal los van het
voetbal. 'Wat ik verder in zo'n vrij weekend doe? Voetbal
kijken! Zaterdag was Almere -Excelsior, daarna
Volendam - Roda JC en gisteravond De Graafschap Eindhoven. En op zaterdagmorgen kon ik weer eens met
mijn zoontje mee naar zijn voetbal. Dat gebeurt niet zo
vaak, dus fijn om een keer mee te maken.'

'DE MOOISTE JEUGD DIE IK ME KON WENSEN'
Rogier Meijer staat bekend als clubicoon van De
Graafschap en 'kind van de club'. Dat laatste kunnen we
vrij letterlijk nemen, want zijn hele jeugd heeft zich op
en rondom De Vijverberg afgespeeld. En niet alleen als
jeugdspeler. 'Mijn opa en oma werkten al bij de club
toen ik geboren werd. Opa was materiaalman bij het eerste, oma beheerde het spelers- en sponsorhome. In het
weekend deed ze dat samen met mijn moeder en vader.
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‘Er komen ongetwijfeld nog
dingen op me af die ik niet
zie aankomen’

nederlagen. 'Het valt nu allemaal een beetje in elkaar. Dat is
wel lekker. Zij kregen snel een rode kaart, wij waren heel gretig
en zo was het snel gedaan. Mooi om te zien. De jongens beseffen wel dat we gewoon weer aan de bak moeten. We staan nu
zesde, kort achter de ploegen boven ons en met de nummer 7
en 8 op grote achterstand. Prima, maar we willen hoger komen
en in de play-offs wat laten zien.'
Dus ik weet niet beter dan dat ik daar als kind rondliep.
De mooiste jeugd die je je kunt wensen als je van voetbal
houdt.'
Met uitwedstrijden van het eerste mocht hij mee in de
bus, bij thuiswedstrijden kwam hij als ballenjongen de
kleedkamer in. 'Dat was toen nog normaal.' En trainers
als Fritz Korbach en Simon Kistemaker waren huisvrienden. Trainers van de oude stempel, die hij als jongetje
ook tekeer hoorde gaan in de kleedkamer, wanneer de
kleine Rogier zich in de rust verschanste achter het luik
tussen de kleedkamer en het materiaalhok. Dan hoorde
hij 'De Kist' brullen. Jullie lijken wel ouwe wijven! Meijer
schiet in de lach bij die herinnering. 'En dan houd ik het
nu nog netjes, want Simon kon er wel wat van.'
Rogier Meijer is een ander type trainer. 'Thuis zeggen ze,
je bent altijd zo rustig. Dan winnen we met 7-0 en dan
kom ik natuurlijk wel blij thuis, maar ik doe niet anders
dan wanneer we met 2-0 hebben verloren. Ik blijf altijd
vrij rustig, in alle situaties en kijk snel weer vooruit naar
de volgende dag. Natuurlijk heb ik me wel afgevraagd
hoe dat zou gaan onder druk, maar tot nu is het steeds
goed gelukt om die rust te behouden. Er komen ongetwijfeld nog dingen op me af die ik niet zie aankomen. Maar
tot nu toe loopt het zoals gehoopt.'

De doelstelling van NEC voor dit seizoen is de top-5 van de
Keuken Kampioen Divisie halen en nacompetitie spelen.
'Daarvoor liggen we op koers. De ambitie is in principe om het
jaar erna te promoveren. Maar daar heb je natuurlijk dit jaar
ook kans op. Wat dat betreft liggen we op schema, zou ik zeggen. En het kan alle kanten op straks, met play-offs zonder
publiek en één beslissende wedstrijd per ronde. Zodra het zover
is, proberen we ons daarop te focussen en dan zien we wel.'
Volgens de debuterend hoofdtrainer is NEC klaar voor een
terugkeer op het hoogste niveau. 'Het is een grote club met een
rijk verleden in de Eredivisie. Met een stadion dat daarbij hoort.
En Nijmegen is een grote stad. De afgelopen jaren heeft NEC de
focus gelegd op selectiespelers vanuit vooral de eigen jeugd. Er
zal wel kwaliteit moeten bijkomen om een hoger niveau aan te
kunnen, maar ik denk wel dat je al een basis hebt om verder op
te bouwen.'

'GEK ALS IK DAAR GEEN GEBRUIK VAN MAAK'
En is hij als trainer klaar voor de Eredivisie? 'Ja, tuurlijk!' antwoordt hij meteen. 'Waarom niet? Mijn werk blijft in de basis
hetzelfde. Die basis is spelers ontwikkelen, zorgen dat het team
presteert en het managen van mijn staf. Dat moet ook in een
Eredivisie-omgeving. Er zal ongetwijfeld meer aandacht zijn,
maar dat zie ik niet als ballast. Ik ben daar wel klaar voor. Ik
heb dat alleen niet zelf in de hand, dus we zullen het wel zien.'

'HET KAN ALLE KANTEN OP STRAKS'
In deze fase heeft zijn ploeg volgens Rogier 'de wind
mee', na drie overwinningen op rij, die volgden op twee

In de week voor dit gesprek is bekend geworden dat Fred
Rutten achter de schermen gaat meepraten over het technisch >
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beleid bij NEC. 'Ik heb hem gebeld of wij ook een paar keer samen
konden zitten. Hij heeft zo veel ervaring in het trainersvak! Ik zou
wel gek zijn als ik daar geen gebruik van maak. Het is toch mooi
als je mensen in je omgeving hebt waarmee je kunt klankborden?
Ik ben benieuwd hoe hij bepaalde processen heeft beleefd en hoe
hij omgaat met spelers, bijvoorbeeld. We hebben nu een keer
gesproken en dat was een heel ontspannen gesprek over voetbal.'
In zijn leven als profvoetballer heeft hij van elke trainer wel iets
opgepikt. Een speciale band heeft hij met Darije Kalezic, tegenwoordig hoofdtrainer bij MVV. 'In zijn eerste jaar als hoofdtrainer
zijn we kampioen geworden met De Graafschap. Ik herinner me
nog goed dat hij altijd heel erg duidelijk was. Dat soort dingen
neem je dan mee wanneer je zelf trainer wordt. We hebben nog
altijd regelmatig contact met elkaar.'

'IK WIL ÉCHT VOETBALLEN'
Als defensieve middenvelder stond Meijer bekend als karaktervoetballer. 'Je zou eigenlijk aan mijn spelers moeten vragen wat ze
daarvan terugzien in mij als trainer. Maar ik denk wel veel… Als
speler hield ik ervan om altijd honderd procent te geven en als
team te spelen. Elke training, elke wedstrijd. Dat probeer ik die spelers mee te geven. Niet door dat steeds te zéggen, maar door de trainingsvormen zo in te richten dat ze hard móeten werken. En ja, als
we balverlies hebben, móet je sprinten. En als je duelleert, móet je
dat scherp doen. Die elementen komen veel terug, omdat die dicht
bij mezelf liggen.'

‘Ik ben verder niet iemand die
nadenkt over wat er allemaal mis
kan gaan. Ik dacht alleen maar, wat
kan ik bereiken?’
Maar het is niet hard werken en teamspirit alleen.
'Ik wil écht voetballen. Dus proberen oplossingen
te bedenken, zodat we aan de bal kunnen blijven.
Niet meteen die lange bal naar voren, zodra de
tegenstander ons vastzet. De lange bal hoort óók
bij voetbal en is zeker niet vies, maar we proberen
wel te trainen in oplossingen. En dat wil ik dan
ook in de wedstrijd terugzien. We trainen niet de
hele tijd op positiespel van achteruit om dan in
de wedstrijd elke keer die bal naar voren te peren.
Ik geloof erin dat het kansen-verhogend werkt als
je in de wedstrijd de dingen doet waarop je traint.'

'IK DACHT ALLEEN MAAR, WAT KAN IK BEREIKEN?'
Meijer praat als een ervaren trainer, terwijl hij
nog niet zo lang geleden nog jeugdtrainer was.
Eerst bij De Graafschap en sinds 2017 bij NEC. 'Ik
wilde graag eens in een andere omgeving kijken
en mezelf verder ontwikkelen. En dan kom je
andere mensen tegen, met een andere manier van
denken. In een andere cultuur ook wel. Dat is
alleen maar goed voor jezelf. In Nijmegen zijn de
mensen een stuk directer, Achterhoekers kijken
meer de kat uit de boom. Bij NEC spelen in de
jeugdopleiding ook meer jongens uit het westen
en die hebben ook weer een andere mentaliteit.
Daar kun je dan mee leren omgaan en je voordeel
mee doen.'
Dat het allemaal zo snel zou gaan, had hij niet
verwacht. 'Na mijn eerste jaar kwam ik als assistent bij het eerste, na het ontslag van Jack de Gier.
Ik ben toen ook toegelaten tot de cursus Coach
Betaald Voetbal en vorig jaar ben ik gevraagd om
hoofdtrainer te worden. Dan ga je daarover nadenken, thuis erover praten. Ik ben verder niet
iemand die nadenkt over wat er allemaal mis kan
gaan. Ik dacht alleen maar, wat kan ik bereiken?
Dat typeert wel hoe ik in elkaar zit. Ik zet mijn
schouders eronder en we gaan aan de bak. En dan
zien we wel waar het schip strandt.'

Foto: PROSHOTS

Van die keuze heeft de jonge trainer tot nu toe
nog geen seconde spijt. 'Ik leer heel veel, elke dag.
Probeer elke dag het beste eruit te halen. Voor
mezelf en voor het team. Ik denk dat er altijd dingen beter kunnen en die evalueer ik met mezelf
en met mijn staf. We hadden, bijvoorbeeld, een
wat wisselvallige periode en nu is het niveau sta-
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bieler. Ik denk dat onze manier van werken en
de omgang met elkaar gewoon hartstikke goed
is. Dat is de basis om verder te komen.'

'DAT GEEFT MIJ EEN STEUNTJE IN DE RUG'
In de periode dat Meijer zijn contract tekende
als hoofdtrainer, intensiveerde zijn contact met
VVCS, waarvan hij lid werd toen hij begon als
betaald voetballer. 'Het was toen heel normaal
om lid te worden van de vakbond.' Als speler
werd hij begeleid door Louis Laros, nu door
Edwin de Kruijff.

of na een wedstrijd even een belletje of appje. Ik bespreek met hem
ook dingen waarmee ik buiten het veld te maken heb, want het
trainerschap is een complexe job. Er komt veel meer bij kijken dan
trainingen geven en opstellingen maken. En meer dan alleen je
spelersgroep en technische staf. Edwin is bovendien bij NEC technisch directeur geweest, dus van veel dingen weet hij wat af. Dat
geeft mij een steuntje in de rug. Hij heeft ook ervaring in het vak,
dat vind ik heel prettig. Sowieso heb ik mijn lidmaatschap bij de
VVCS altijd behouden, omdat ik het prettig vind dat er een (nietcommerciële) organisatie achter me staat, waarbij ik altijd terecht
kan.'

'IK WIL DAT OOIT WELEENS MEEMAKEN'

'Ik zou ooit weleens in het
buitenland willen werken’
'Ik kende hem nog van De Graafschap, toen hij
daar een seizoen speelde. Later kwamen we
elkaar nog geregeld tegen en ik weet hoe hij als
persoon in elkaar zit. Dus ik benaderde hem
toen ik mijn contract aangeboden kreeg. We
kwamen al snel tot de conclusie dat onze
samenwerking prima zou verlopen en dat is ook
zo gebleken.
Sindsdien hebben ze regelmatig contact met
elkaar. 'Dat hoeft echt niet elke dag. Maar voor

Zijn grote ambitie, trainer worden in het betaalde voetbal, heeft hij
al waargemaakt. De vraag wat zijn ambities voor de toekomst zijn,
vindt hij dan ook moeilijk te beantwoorden. 'Ik werk nu bij een
geweldige, grote club, met een rijk Eredivisieverleden, in een grote
stad. Dus wanneer je als beginnend, debuterend trainer bij zo'n
club mag beginnen, is dat natuurlijk een prachtige uitdaging waarop ik me helemaal focus.'
Maar dromen mag natuurlijk. Ook Rogier Meijer. 'Ik zou ooit weleens in het buitenland willen werken. In een andere cultuur, een
andere omgeving. Dat heb ik als speler nooit gedaan. Ik wil dat
ooit weleens meemaken, om mezelf te ontwikkelen en mijn horizon te verbreden. En het lijkt me voor mijn gezin hartstikke mooi.
Maar een buitenlands avontuur is geen ambitie, niet iets waar ik
naartoe werk. Mijn ambitie nu is om zolang mogelijk in het
betaald voetbal actief te zijn en beter te worden dan ik nu ben.
Gewoon door hard te werken. Uiteindelijk levert je dat vanzelf wat
op!'
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DIRK MARCELLIS
NU WERKZAAM ALS PRESTATIECOACH BIJ TALENTEN ACADEMY

'EEN BALLETJE TRAPPEN MET
MIJN ZOON DOET AL PIJN'
Een zware knieblessure dwong Dirk Marcellis, net 25 jaar, diep na te denken over een toekomst
zonder actief te voetballen. 'Ik kreeg te horen: je moet een jaar revalideren. Ik dacht toen:
een jaar revalideren, dat betekent ook een jaar géén wedstrijden. En een hoop frustraties.
De kans was immers heel groot dat ik helemaal niet meer zou terugkomen in het profvoetbal.'

H

ij zocht contact met Arjan Ebbinge, loopbaancoach van de VVCS. Hij schreef zich in voor de
hbo-studie aan de VVCS Academy, die hij in vier
jaar (2014-2018) voltooide. 'Hij was een vlotte student', aldus
Arjan Ebbinge. De drievoudige international werkt sinds
kort als prestatiecoach bij de Talenten Academy.
Limburger Dirk Marcellis, geboren op 13 april 1988 in
Horst, meldde zich als zesjarige aan als lid van het lokale
RKSV Wittenhorst. Hij onderscheidde zich vrij snel als verdediger en mocht, nog geen tien jaar oud, toetreden tot de
jeugdopleiding van PSV. 'Dat was in de D1. Ik heb daarna
alle jeugdelftallen doorlopen. Januari 2007 kwam ik voor
het eerst bij de A-selectie.'
Zijn debuut in het eerste elftal van de Brabanders was bijzonder en eervol. Uit bij Liverpool in de kwartfinale voor de
Champions League, op 11 april 2007. Trainer Ronald
Koeman, geplaagd door blessures, verkoos hem als rechtsachter. PSV kon uitschakeling na de nederlaag van 3-0 in
Eindhoven nauwelijks nog voorkomen. Het verlies beperkte
zich op Anfield Road tot 1-0.

RODE KAART
Na iets meer dan een uur ontving Dirk Marcellis een rode
kaart van de Italiaanse scheidsrechter Roberto Rosetti, wat
zelfs de Engelse aanhang verbaasde. Op 6 oktober 2007
maakte hij voor het eerst kennis met de Eredivisie, thuis
tegen Willem II. Tot medio 2010 bleef hij trouw aan PSV,
groeide uit tot een vaste basisspeler, populair en gewaardeerd bij de eigen aanhang, maar in het seizoen 2009-2010
kwam hij onder trainer Fred Rutten steeds minder aan spelen toe. Vijftien wedstrijden slechts als totaal, nog niet de
helft van de twee voorgaande jaargangen.
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Medio 2010 tekende de verdediger een contract voor vier
jaar bij AZ. 'Ik had daar het beste gevoel bij.' Dit was mede
te danken aan trainer Gertjan Verbeek, met wie hij een aantal inspirerende gesprekken had. Als een vaste waarde voor
het eerste, tot het fatale moment in mei 2013, turfde hij in
totaal 124 wedstrijden. 'De periode bij AZ was voor mij echt
een goede tijd.'
Waar en hoe hij precies de ernstige knieblessure opliep,
heeft hij kennelijk ver naar de achtergrond van zijn geheugen verdrongen. Jaargang 2012-2013 liep ten einde. 'Ik dacht
uit tegen Heracles.' De diagnose luidde in elk geval: meniscus en kraakbeen beschadigd. 'Ik ben op 7 januari 2014
geopereerd in München, door professor Imhoff. En op 14
december 2014 maakte ik mijn rentree voor AZ.' Dat was uit
tegen Feyenoord, waar hij in de tweede helft als rechtsachter inviel voor Derrick Luckassen. 'Al met al ben ik anderhalf jaar bezig geweest met mijn revalidatie.'
De rechterknie speelde niet meer op, en eind december
2014 ging hij in op het aanbod van NAC, voorlopig voor een
half jaar. De club uit Breda vocht tegen degradatie en trainer Robert Maaskant had sterk aangedrongen op de komst
van de transfervrije Dirk Marcellis. Hij bombardeerde hem
ook meteen tot aanvoerder. 'Ik heb dat halve seizoen alles
gespeeld.' Als zestiende in de Eredivisie ging het in de verplichte play-offs tijdens de dubbel tegen Roda JC alsnog mis.

PRESTATIE-PSYCHOLOGIE
Vanwege de degradatie van NAC switchte hij in de zomer
2015 naar PEC Zwolle, waar hij het voetbal combineerde
met zijn studie aan de VVCS Academy. 'Hij is bij ons begonnen met de cursus financieel management', aldus Arjan
Ebbinge. 'Dat beviel hem zo goed, dat hij in september 2014
bij ons is gestart met de volledige hbo-studie. Zijn scriptie
ging over hoe bvo's e-sports kunnen gebruiken. Daarna
heeft hij prestatie-psychologie gedaan. Die heeft hij ook met
succes voltooid.'
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Bij PEC Zwolle hield de rechterknie het drie seizoenen vrijwel
zonder pijn vol. 'Ook bij PEC stond ik steevast in de basis.' In de
aanloop naar de competitie van 2018 - 2019 keerden de klachten terug. Op 19 augustus, uit tegen FC Utrecht, bleef hij tijdens
de rust achter in de kleedkamer. Geëmotioneerd kondigde hij,
dertig jaar pas, aan te stoppen. Hij raadpleegde nog enkele artsen, maar ook zij adviseerden hem zijn carrière als prof te
beëindigen. Begin september verzette hij zich niet langer tegen
de realiteit.
Eenmaal gestopt oriënteerde hij zich in Zwolle op de taken van
een relatiemanager. 'Ik kwam door mijn studie bij de VVCS in
aanraking met allerlei opdrachtjes binnen PEC. In de organisatie had ik allerlei vragen. Zo kreeg ik er best wel een idee bij.
Dat vond ik best interessant. Ik heb dat een jaar en negen
maanden gedaan.'

TERUG NAAR HORST
Met zijn vrouw en drie kinderen verliet hij uiteindelijk Zwolle
en keerde terug naar Limburg, naar zijn oude woonplaats
Horst. 'Na vijf jaar in totaal in Zwolle hebben we gezegd: we willen terug naar het zuiden. Terug naar Horst.' Dat was afgelopen
zomer. 'Ik ben nu prestatiecoach bij Talenten Academy. Ik ben
eerst voor mezelf begonnen, als zzp'er. En nu doe ik dat voor de
Talenten Academy, waarmee ik een overeenkomst heb.
Uiteindelijk komt het erop neer dat wij topsporters, en ook

sporters helpen beter te presteren. Dat is de rode draad van ons
verhaal. Ik heb daar mijn eigen ervaring bij. Het hoofdkantoor
is in Den Bosch, maar het kan in feite overal.'
Of hij, nog niet eens 33 jaar, op een lager niveau voetbalt? 'Nee,
doe ik niet meer, dat gaat helemaal niet meer. Mijn zoontje is
zes jaar en als ik met hem op het veld sta, is het al teveel voor
mijn knie. Die doet pijn, als ik ermee schiet of ren. Dus als ik ga
voetballen met mijn zoontje doet dat tijdens en erna pijn…..'

DRIE INTERLANDS
Al jong leek Dirk Marcellis op weg naar een debuut in het
Nederlands elftal. Maar pas onder Bert van Marwijk als
bondscoach kreeg de verdediger een uitnodiging voor de
nationale ploeg. Dat was op 11 oktober 2008 in Rotterdam
en vier dagen later op 15 oktober in Oslo voor de kwalificatie van het WK 2010 in Zuid-Afrika.
En de derde in het oefenduel op 11 augustus 2010 tegen
Oekraine, alweer in het kader van de voorbereiding op de
reeks voor het EK van 2012 . 'Alle drie keer in de basis',
blikt hij terug op de drie invitaties.

april 2021

DE CONTRACTSPELER

29

VVCS mrt 21

26-03-2021

15:43

Pagina 30

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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SUCCESVOLLE 1E DIGITALE

Algemene Ledenvergadering VVCS
Op 22 maart jongstleden vond de
Algemene ledenvergadering (ALV)
van de VVCS plaats. Voor het eerst
in de geschiedenis van de VVCS
werd deze ALV digitaal verzorgd. Dit
was vooral het gevolg van de beperkingen die vanwege de corona-pandemie zijn opgelegd, maar toch ook
wel enigszins met de digitale
tijdsgeest waarin we nu leven.

O

m aan de ALV een voetbalaccent te geven, had
de VVCS aan Soufiane Touzani gevraagd om
de kick-off te verzorgen en de deelnemers uit
te dagen met enkele van zijn vele trucs. Hij heeft hier
op zijn geheel eigen wijze gehoor aan gegeven en
gezien de enthousiaste reacties van de aanwezige
leden viel de bijdrage van Soufiane erg in de smaak.
Na de kick-off was het de beurt aan voorzitter Evgeniy
Levchenko om de leden op de hoogte te brengen van
de ontwikkelingen en het gevoerde beleid van het
afgelopen seizoen. Een belangrijk onderdeel hiervan is
uiteraard de verantwoording van de jaarcijfers. Deze
werden toegelicht door secretaris-penningmeester
Steef Nieuwendaal, inclusief de goedkeurende verklaring van de accountant. De aanwezige leden verleenden daarop het bestuur van de VVCS decharge voor
het in het boekjaar 2019-2020 gevoerde beleid.
Soufiane Touzani sloot de Algemene Ledenvergadering
af met zijn challenge.
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EVGENIY LEVCHENKO NAMENS DE VVCS:

'BLIJ MET AANDACHT
VOOR PROBLEMATIEK VAN
DISCRIMINATIE'
'Ons voetbal is van iedereen' is een belangrijk initiatief van de KNVB. Het werd ook tijd dat wij
met ons allen kritisch zijn gaan kijken wat er moest worden gedaan in ons voetbal. Voetbal is
namelijk een afspiegeling van onze maatschappij. En als je je herinnert wat er is gebeurd bij
de wedstrijd in Den Bosch tegen Excelsior-speler Ahmed Mendes Moreira (op 17 november
2019), dan heeft dat best veel losgemaakt en teweeg gebracht. Voor het plan van aanpak tegen
discriminatie werd veel geld uitgetrokken, om dit daadwerkelijk te willen bestrijden.

heel veel problemen weghalen. Met workshops
voor deze groepen kan je daarbij ook heel veel
bereiken.

Door LEX MULLER

W

ij hebben als VVCS toen ook onze handtekening gezet
onder dit plan. Het was voor ons een heel belangrijke
stap om hieraan mee te doen. Het was ook fijn om te
horen dat iedereen wilde meedoen uit de Eredivisie
en de Keuken Kampioen Divisie, de KNVB, en ook de Vrouwen
Eredivisie. Verschillende ministers hebben zich erover uitgesproken.
Wij als VVCS zijn heel duidelijk van mening dat discriminatie en racisme absoluut niet thuis horen op het voetbalveld, gewoon nergens.
Met al deze partijen is er een plan van aanpak samengesteld en vorig
jaar februari gepresenteerd en gelanceerd met daarin vier pijlers.
De eerste pijler is het voorkomen van discriminatie, de tweede het signaleren, de derde het sanctioneren en als vierde samen aan de slag
gaan.

LAAT IK ALS VOORZITTER VAN DE VVCS ONZE MENING GEVEN
OVER DE VERSCHILLENDE PIJLERS.
EERSTE PIJLER
Wat betreft de eerste pijler hebben we het over het bewust worden van
het probleem, dat je dit niet kan en moet doen. Vanaf de jeugd tot
oudere mensen, die de stadions bezoeken en soms zich niet eens realiseren wat ze roepen, daarin is best veel tijd en energie gestoken vanuit
de KNVB. Het voorkomen van discriminerende leuzen, al dan niet
bewust of onbewust, het lijkt soms op kuddegedrag. Als je voetballers
en scheidsrechters, alle jonge spelers, trainers beter opleidt, er een
beetje richting aan geeft en bewust maakt, dan ga je volgens mij al
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TWEEDE PIJLER
De tweede pijler betreft het signaleren. Bij het
signaleren moet je wel kunnen zien wie wat doet.
Bij de KNVB is een app ontwikkeld, de discriminatie-melder, en deze app is al beschikbaar. De KNVB
is er trots op, ik moet nog wel zien of de app werkelijk werkt. Want dan moeten wel alle stadionbezoekers deze app gebruiken, niet alleen in het
betaald voetbal ook de bezoekers van amateurwedstrijden. Wanneer je ziet dat iemand zich aan
discriminerende geluiden schuldig maakt, dan
moet je dat via die app melden. Volgens mij moet
je de effectiviteit van zo'n app op de proef stellen.
Dat is op dit moment lastig zonder publiek,
maar zodra er publiek bij een wedstrijd mag, dan
kan je zo'n app natuurlijk wel goed testen.
Gebruik van slimme technologie zal in de toekomst zeker heel veel schelen. Als je slimme
camera's krijgt met gezichtsherkenning, met liplezen, dat soort technische innovaties, dan kun je
wantoestanden opsporen. Het is altijd wel balanceren tussen privacy en veiligheid. Veiligheid gaat
hierbij denk ik wel voor. Je hebt ook rapportagemiddelen voor scheidsrechters, waardoor zij heel
veel zaken kunnen melden en rapporteren aan de
KNVB. Dat heeft men al ontwikkeld.
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DERDE PIJLER
De derde pijler is het sanctioneren. De straffen zijn verhoogd. Het tuchtrecht van de KNVB is aangepast en versterkt. In het verleden was het minder streng. Er werd
ook minder gecontroleerd of supporters een stadionverbod was opgelegd en toch een wedstrijd van hun club
bezochten. De duur van een stadionverbod is nu ook
verhoogd naar 120 maanden. Dat is wel beter. Maar
alles begint met voorkomen. Het is beter dit te voorkomen dan te genezen.

‘Ik hoor spelers zeggen: 'ja, ja, ik ben
absoluut tegen discriminatie maar ik
wil eigenlijk publiekelijk niets zeggen'.
Dan denk ik: 'nou, dan begrijp je jouw
rol niet helemaal goed'
VIERDE PIJLER
De vierde pijler is het samen aan de slag gaan met deze
problematiek. Je hebt wel te maken met verschillende
belangengroepen. Deze groepen moeten wel heel goed
samenwerken. Wij gaan dit binnenkort met de CSR
bespreken, daar moeten wij ook ons verhaal vertellen

over het project 'Ons voetbal is van iedereen'. Dat gaat Houssin Bezzai
(een dag in de week werkzaam voor de VVCS, daarnaast bij de KNVB
werkzaam als programma-manager verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan van aanpak) verzorgen. Het is noodzakelijk dat spelers hieraan meedoen.
Wat er is gebeurd bij het Nederlands elftal, met het samen vieren van
een doelpunt door Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, dat is een
goed voorbeeld. Alleen vind ik wel dat voetballers zich niet moeten verschuilen en moeten doorpakken. Ze moeten meer een rol van betekenis
willen spelen. Het gaat immers om de voetballers. Dat is volgens mij
toch lastig. Ik hoor spelers zeggen: 'ja, ja, ik ben absoluut tegen discriminatie maar ik wil eigenlijk publiekelijk niets zeggen'. Dan denk ik:
'nou, dan begrijp je jouw rol niet helemaal goed'. Daar moeten spelers
echt bewust van worden. Ze zullen daarin nog stappen moeten maken.
Ze zijn het voorbeeld, ze hebben een bepaalde rol die ze moeten vervullen. Dat moeten wij de komende tijd heel duidelijk uitleggen aan de
spelers.
Ik ben positief ingesteld, ik ben blij dat wat er in Den Bosch is voorgevallen heel veel in beweging heeft gezet. Het is goed dat de KNVB en de
politiek in deze samenwerken. De overheid heeft 14 miljoen euro uitgetrokken voor de komende drie à vier jaar. Ik hoop wel dat dit bedrag
goed wordt besteed. Het is met corona een moeilijke tijd, maar als straks de mensen weer in de stadions mogen komen, krijg je toch weer
dezelfde problemen.
Er moet heel veel tijd en energie in de 4 pijlers worden gestoken, om
alle clubs, alle supporters heel veel informatie geven om de ogen te openen wat dit doet met jouw medemens. Ons voetbal is van iedereen.
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DOMINIQUE BRUINENBERG

'Je bent zo sterk als
je zwakste schakel'
Dominique Bruinenberg (28) is de aanvoerder van PEC Zwolle Vrouwen.
Na haar voetbaljaren in Italië en Engeland keerde ze vorig jaar terug in
Nederland. En de voormalige jeugdinternational zit vol ambitie. 'Ik wil
nog steeds elke dag beter worden!'

A

fkomstig uit Geffen
(N-Brabant), gevoetbald bij
Nooitgedacht en Margriet, en
daarna de overstap gemaakt
naar het betaalde voetbal. Dan schiet bij
menig voetballiefhebber meteen één grote
naam te binnen. 'Ja, Ruud!' zegt ze meteen.
'Mijn vader is heel lang zijn fysio geweest,
dus hij kwam letterlijk bij ons over de
vloer. Toen ik klein was, zijn we nog eens
bij hem langs geweest in Manchester.'
Dat Dominique dezelfde aanloop naar het
betaalde voetbal heeft genomen als haar
beroemde dorpsgenoot, is niet heel verwonderlijk. 'Wil je vanaf Nooitgedacht iets
hogerop, in de omgeving Oss, is Margriet
een logische stap. Ook voor mij als meisje,
ik kon daar Derde Divisie spelen. Ik heb
altijd tussen de jongens gespeeld, tot en
met de B-junioren.'

JE WOONT IN HAARLEM EN VOETBALT VOOR
PEC ZWOLLE. DAT ZIJN LANGE AUTORITTEN…
'Doe ik dus ook niet, want dat vind ik niet
passen bij topsport. Ik woon doordeweeks
in Zwolle, samen met drie andere speelsters. In het weekend ga ik naar Haarlem,
daar woon ik met mijn vriendin (oud-international, Dyanne Bito).'

NA TELSTAR EN ADO DEN HAAG HEB JE VOOR VERONA
(ITALIË), SUNDERLAND EN EVERTON GESPEELD. EN NU
BEN JE WEER TERUG IN NEDERLAND. WAT IS TOT NU
DE MOOISTE PERIODE UIT JE VOETBALLENDE LEVEN?
'Niet per se één periode. Bij een club als
Everton spelen, is supervet. De faciliteiten
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daar zijn echt top. Maar als je niet speelt,
wat bij mij het laatste half jaar het geval
was, ben je ook niet gelukkig. Ik heb wel
elke keer een stap gemaakt in mijn carrière, waardoor ik ben gegroeid als
speelster en als mens. Op mijn
zeventiende begon ik bij Telstar en
daarna heb ik met ADO de beker
gewonnen. Toen ben ik naar
het buitenland vertrokken, wat
mij een Champions League-ervaring (bij Verona) heeft opgeleverd,
maar me vooral heel veel heeft
geleerd over mezelf, als mens. In Engeland
ben ik dan weer fysiek veel sterker geworden. Maar nu speel ik elke week. Snap je?
Alles heeft zijn eigen waarde.'

WAT IS DAN HET BELANGRIJKSTE DAT JE OVER
JEZELF HEBT GELEERD?
'Ten eerste dat ik gewoon heel oké ben met
op mezelf zijn, wat natuurlijk heel fijn is.
Daarnaast heb ik geleerd dat ik iedere
tegenslag te boven kom door gewoon door
te gaan en mijn eigen doelen in het vizier
te houden. Ik vond het heel fijn om te merken dat ik ondanks tegenslagen gewoon
mijn ding blijf doen.'

WAT WAREN DE GROTE
TEGENSLAGEN DIE JE HEBT MOETEN
OVERWINNEN?
'Het avontuur in Italië is niet
geworden wat ik ervan had
gehoopt. In Engeland maakte ik
vanaf Sunderland een mooie stap
naar Everton, waar een trainerswissel
plaatsvond en ik op de bank terechtkwam. Dat zijn lastige dingen om mee
te dealen op dat moment. De bekende
tegenslagen waar veel voetballers mee te
maken krijgen. Toch ben ik er iedere keer
weer goed uitgekomen.'

WAT WAS VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE REDEN OM
WEER TERUG NAAR NEDERLAND TE KOMEN?
'Lekker iedere week spelen! Wil je echt
beter worden, moet je toch echt wedstrijdminuten maken. Week in, week uit. Het
plezier in het spelletje had ik zeker nog
genoeg. Het belangrijkste voor mij was dan
ook om weer te kunnen spelen en mezelf
te laten zien.'
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WAT IS JE OPGEVALLEN BIJ JOUW TERUGKEER OP DE
NEDERLANDSE VELDEN?

WAT HOOP JE DIT SEIZOEN NOG TE BEREIKEN MET
PEC ZWOLLE?

'De Eredivisie Vrouwen is ontzettend talentvol. In mijn eerste periode liepen er vooral
veel meer ervaren speelsters rond. Meer internationals ook, wat niet per se zegt dat het
niveau lager is geworden. Het spel is wel veranderd. Ik denk dat jonge, talentvolle speelsters met meer bravoure en minder angst
wedstrijden ingaan. Veel meer durven te
doen wat ze denken dat goed is. De league is
dus veel jonger dan eerst, maar heel talentvol.'

'We staan er niet echt goed voor, maar proberen de druk op de ploegen boven ons zo
hoog mogelijk te houden, in de hoop dat
die steken laten vallen, zodat we toch de
kampioenspoule bereiken. Voor ons is het
nu vooral belangrijk dat we wedstrijden
leren winnen en dat hebben we de afgelopen twee wedstrijden (tegen vv Alkmaar en
ADO Den Haag) gedaan. Die lijn willen we
doortrekken, naar een hoger, stabiel
niveau. Dat zit er zeker in.'

MERK JE OOK BUITEN DE LIJNEN WELKE ONTWIKKELING
HET VROUWENVOETBAL IN NEDERLAND DOORMAAKT?

JE BENT NU 28 JAAR. HOE ZIET JOUW TOEKOMST ALS
VOETBALLER ERUIT?

'Er is meer aandacht, wat absoluut een positieve verandering is. Maar ik vind ook dat
nog veel hetzelfde is. Toen ik wegging uit de
Eredivisie, waren er meiden die heel weinig
betaald kregen en dat is nu nog steeds zo.
Bijvoorbeeld in dat opzicht had ik gehoopt
op meer ontwikkeling. Als de Eredivisie
Vrouwen gezien wil worden als een volwaardige competitie, is het belangrijk dat niet
alleen de top-drie-clubs groeien, maar ook de
clubs daaronder, want je bent zo sterk als je
zwakste schakel. Daar hebben de clubs wel
financiële mogelijkheden voor nodig.'

'Ik heb nog superveel ambities! Ik heb één
grote prijs gewonnen in mijn leven en dat
was geweldig, maar ik wil graag nog meer
prijzen pakken. En ik denk dat ik nog lang
niet mijn top heb bereikt. Ik ben constant
bezig beter te worden. Dag in, dag uit. Daar
haal ik ontzettend veel plezier uit.'

WAT MERKEN JE TEAMGENOTEN VAN JOUW ERVARING?
'Dat ik als aanvoerder de leiding neem. Bij
mindere of juiste goede momenten probeer
ik ons team een bepaalde kant op te sturen.
En tussendoor, op en buiten het veld, ben ik
redelijk vaak in gesprek met de jonge meiden
om te kijken hoe we het beste uit het team
kunnen halen.'

WAT PROBEER JIJ DIE JONGE TALENTEN DAN MEE
TE GEVEN?
'Dat hangt uiteraard per persoon af. Maar ik
ben best veeleisend richting mezelf. Niet
alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Wat
je doet, hoe je je gedraagt. Hoe je slaapt, wat
je eet. Alles om te zorgen dat je de beste
prestatie kunt leveren. Laatst sprak ik
met een teamgenoot over wat ze
ging eten na de wedstrijd. “Ik
denk niks”, zei ze. Daar speel
ik dan op in, want slaap en
voeding is absoluut het
allerbelangrijkste voor je
herstel na een wedstrijd.'

WAAR DROOM JE DAN VAN?
'Kampioen worden, bekerwinst. En ik
droom nog altijd van het Nederlands elftal.
Zeg nooit, nooit. Ook al ben ik wat ouder
en staat het nu niet op de voorgrond. Dat
is wel altijd een droom gebleven. Ik denk
dat er nog genoeg rek in mijn ontwikkeling zit om een stapje hogerop te kunnen
maken.'

HOE ZIE JIJ JE LEVEN NA HET VOETBAL?
'Die vraag krijg ik vaker en ik vind het lastig om daar echt antwoord op te geven. Ik
heb een hbo-studie (HR) afgerond en werk
nu twaalf uur in de week bij een sponsor
van de club. Daarmee heb ik de basis
gelegd voor welke maatschappelijke carrière dan ook. Maar voorlopig focus ik me nog
helemaal op het voetbal. Daar wil ik alles
uithalen.'

SPEELT VVCS EEN ROL IN JOUW PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING?
'Op dit moment niet. Ik heb me eind vorig
jaar aangesloten bij VVCS, omdat ik mijn
stem wil laten horen als het gaat om de
ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in
Nederland. Daarnaast ben ik natuurlijk
ook lid geworden vanwege alle mogelijkheden die er zijn buiten het voetbal. Op dit
moment ben ik daar nog niet zo mee
bezig, maar die tijd komt zeker. Vanuit
VVCS gebeuren absoluut dingen die spelers
en speelsters stimuleren richting whatever
thay want!'
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VVCS ACADEMY

DOOR LEX MULLER

'We noemen het nu nog schakelprogramma of schakeljaar', opent Dennis Zaal, opleidingsmanager
bij HBO Drechtsteden. De 43-jarige Dordtenaar is verantwoordelijk voor deze nieuwe studie, die
naast de tweejarige en vierjarige hbo-opleidingen Business & Innovation zal worden toegevoegd aan
het pakket bij de VVCS Academy. 'We zijn nog aan het nadenken over de echte naam.'

TER KENNISMAKING: DENNIS ZAAL VAN HBO DRECHTSTEDEN

VVCS INTRODUCEERT SCHAKELJAAR

H

et project bestaat vooralsnog uit één
module. 'Maar de bedoeling is dat we
meerdere modules in een jaar gaan plaatsen', vervolgt Dennis Zaal. 'Dan hebben we
een echt schakeljaar. Op dit moment hebben we alleen
nog maar één module. En wel de module: Talent
Oriëntatie Programma. Afgekort TOP. We gaan aan de
slag met jongeren of geïnteresseerden, om hun eigen
ambities in kaart te brengen en richting te geven..'
'We kijken dan vooral naar: wat zijn de ambities?',
continueert hij zijn toelichting. 'Welke kwaliteiten heb
je daarvoor nodig? Welke kwaliteiten bezit je en welke
wil je nog ontwikkelen? Wat heb je daarvoor nodig?
Wat is dan het effect als je daarmee aan de slag gaat. In
eerste instantie is dit programma voor degenen, die
twijfelen over een vervolgprogramma. Of ze zitten in
hun laatste fase van hun schoolopleiding. Of ze zijn net
klaar met hun schoolopleiding. Dat kan zijn een havoopleiding, of een vwo (atheneum) of een mbo-opleiding. En nog niet weten of zij vervolgens een hbo-opleiding willen gaan volgen. Zij kunnen zich dan voor zo'n
schakelprogramma aanmelden.'

VAN ORIGINE SPORTDOCENT
Dennis Zaal heeft op bescheiden wijze, zoals hij dat
zelf benoemt, bij de amateurs gevoetbald. 'Maar mijn
hele maatschappelijk leven bestaat uit het onderwijs
en sport. En dan met name in de richting van het voetbal. Ik ben van origine ook sportdocent. In het onderwijs zit ik nu zo'n vijftien jaar.'
Vanaf zijn achttiende jaar is hij actief als voetbaltrainer, zowel bij de jeugd als bij de senioren. 'Bij een heel
lijstje met clubs. In het amateurvoetbal, in de regio
Rotterdam en in de regio Dordrecht. Maar ik heb onder
meer ook gewerkt bij de KNVB, bij het Jeugdplan
Nederland. Hield ik me ook al bezig met voetbaltalenten. De meest bekende, die ik daar onder mijn hoede
heb gehad, is Bruno Martins Indi. Nu verdediger bij AZ.
Ik ken hem al vanaf zijn twaalfde jaar, toen hij nog in
de jeugd speelde van Spartaan'20.'
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Daarnaast fungeert Dennis Zaal nog als bestuurslid van een stichting.
'Wij organiseren ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika met voetbal. Wij
doen voetbal-activiteiten in de arme wijken in Zuid-Afrika. Deze stichting
heet Friends of Stars. Wij onderwijzen of trainen verschillende coaches,
en die coaches organiseren op hun beurt allerlei voetbal-activiteiten in
die arme wijken, zodat jongeren daar niet in aanraking komen met criminaliteit en drugs. Nee, wij doen dat niet bij verenigingen, maar echt in de
arme wijken ofwel de townships. Wij hebben momenteel acht projecten
lopen in Zuid-Afrika.'
'Eén van de succesvolle projecten is het Back-to-school project. Hierbij
trachten we kinderen aan het sporten te krijgen in hun vrije tijd. Door
deel te nemen aan de activiteiten kunnen ze sparen voor schoolspullen,
die ze zich anders niet kunnen veroorloven. Hiermee houden we ze weg
van alle negatieve zaken in hun leefwereld en stimuleren we om hun best
te doen op school. Dit doen we jaarlijks voor enkele honderden kinderen',
aldus Dennis Zaal, die vanaf 2007 is betrokken bij deze stichting.

START IN SEPTEMBER
Wie interesse heeft in het schakelprogramma, kan zich wel al aanmelden
maar zal dan nog wel geduld moeten betrachten. 'Het ligt in feite al helemaal klaar', verzekert Dennis Zaal. 'Het streven is om dat programma in
september te laten starten. We hadden liever gewild om eerst een pilot uit
te proberen. Al vanaf 4 maart. Maar dat was iets te ambitieus. De komende maanden willen we nu benutten om de inschrijving te stimuleren. Het
staat voor iedereen open.'
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‘Ga ik me nu focussen op de
sport of ga ik me focussen
op de opleidingen?’

een hbo-opleiding. Daarnaast is uit onderzoek
gebleken dat het ontwikkelen van je hersenen
ook nog eens goed is voor de sportprestatie.'

GROTE MBO-INSTELLING
Dennis Zaal trad op 1 september van vorig jaar
in dienst van HBO Drechtsteden. 'Daarvoor heb ik
bij een grote mbo-instelling gewerkt in
Rotterdam. Als docent en als coördinator. In mijn
docentenperiode heb ik met name op de sportafdeling gewerkt. Dat was mijn eerste klus. Ik ben
begonnen als docent en later als coördinator van
de sportafdeling. Vervolgens ben ik door een
reorganisatie op de afdeling van de economische
opleidingen beland.'
September 2020 maakte hij de overstap naar
HBO Drechtsteden. Met de bedoeling daar Sjoerd
Wiersma als opleidingsmanager op te volgen. 'Ik
heb tot 1 januari met hem meegelopen. Vanaf
die datum heb ik het stokje van hem overgenomen en ben ik opleidingsmanager bij deze organisatie.' In deze functie begeleidt hij voor de
VVCS ook het project van het schakeljaar.
Het initiatief om een schakelprogramma aan te bieden, is afkomstig van de VVCS.
'De VVCS heeft ons daarvoor benaderd', aldus Dennis Zaal. 'We hebben samen met
de VVCS een eerste aanzet gemaakt. We ontwikkelen nu het programma samen
met de VVCS, HBO Drechtsteden en Topsport Company. Met deze drie partijen zijn
we aan de slag gegaan. (Topsport Company is het bureau dat onder leiding staat
van Paul van Zwam, een sportpsycholoog, met wie de VVCS ook samenwerkt.)
'Het schakelprogramma is ontstaan vanuit de behoefte van de voetbaltalenten,
maar wij willen het breder trekken. Dus ook voor andere topsporters, maar ook
andere geïnteresseerden, die uit het werkveld komen en wellicht richting willen
krijgen om hun ambities na te streven. Daar staat het ook voor open. Maar goed,
samen met de VVCS is het programma wel gericht op de voetbaltalenten', benadrukt Dennis Zaal voor alle duidelijkheid nogmaals.
'Zo'n talent zit in de jeugdopleiding van een club. Hij is zeventien of achttien jaar.
Hij rondt zijn voortgezet onderwijs af, maar tegelijkertijd staat hij ook aan de
vooravond van zijn voetbalcarrière. Dan moet zo'n speler een keuze maken: ga ik
me nu focussen op de sport of ga ik me focussen op de opleidingen? Dan zie je
vaak dat ze de opleidingen willen laten vallen. Daar hebben we dit programma
ook voor ontwikkeld. Dat ze in eerste instantie toch in de leermodus blijven zitten.
Dat ze de hersenen ook blijven trainen in de hoop dat ze daarna toch kiezen voor

VOLDOENDE INTERESSE
Voor dat schakelprogramma bestaat zeker voldoende interesse, verwacht Dennis Zaal. 'Er zijn
meerdere gesprekken geweest met partijen zoals
clubs uit het betaalde voetbal en andere topsportorganisaties. We hebben ook gesprekken
gevoerd met Lootscholen. Lootscholen behoren
tot het voortgezet onderwijs in Nederland, die
sporttalenten in huis hebben. Daarvan zijn er in
ons land een stuk of dertig. Zij passen voor de
studenten hun onderwijsprogramma aan aan de
sport'
Waarna Dennis Zaal zijn uitleg over het schakelprogramma beëindigt met enige promotie voor
HBO Drechtsteden. 'Op het moment dat ze de
opleiding afronden, kunnen ze eventueel vrijstellingen verdienen voor een vervolgopleiding bij
HBO Drechtsteden. Dan kunnen ze eventueel de
tweejarige of vierjarige hbo-opleiding Business &
Innovation gaan doen.'
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FIFPRO CONGRES DIT JAAR VIRTUEEL
Jaarlijks komen de landen die lid zijn van FIFPRO bijeen om zich uit te spreken over het door
FIFPRO gevoerde beleid als ook krijgen zij de jaarrekening van FIFPRO ter goedkeuring
voorgelegd. Het zijn echter ook de dagen dat je kunt bijpraten met je collega's uit andere
landen, kunt horen wat er speelt in hun land en hoe zij daar dan mee zijn omgegaan.

H

et congres besloot tijdens haar vergadering in Sydney dat
het eerstvolgende congres zou worden gehouden in de
hoofdstad van Uruguay, Montevideo. Echter, Corona gooide roet in het eten. Het congres, dat gepland stond in het
najaar van 2020, werd vanwege Corona uitgesteld en later afgelast.
In plaats daarvan werd van 17 tot en met 19 februari een virtueel congres gehouden. Kosten noch moeite werden gespaard om er een flitsend evenement van te maken. Namens de VVCS namen Evgeniy
Levchenko, Louis Everard, Ad Dieben en Stijn Boeykens deel aan het
congres.

In een reeks workshops kregen de vakbondsafgevaardigden
ook een update over de toepassing van de baanbrekende
moederschapsregelingen in het vrouwenvoetbal en voortdurende steun om de bonden te helpen hun leden voor te
bereiden op het leven na het voetbal met inspirerend
onderwijs en loopbaanadvies.
Nadrukkelijk werd ook stilgestaan bij de Red Button App,
een mobiele telefoonapplicatie waarmee profvoetballers in
meer dan 50 landen veilig en anoniem melding kunnen
maken van gevallen van wedstrijdvervalsing en zo het
gevaar van criminele bendes kunnen vermijden.
>
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Voorts was er is een presentatie van een nieuw digitaal platform dat FIFPRO ontwikkelt om de werkbelasting van spelers
bij te houden, zodat belanghebbenden in de sector kunnen
werken aan een evenwichtigere wedstrijdkalender, waar voetballers op verschillende niveaus van het spel baat bij zouden
kunnen hebben. FIFPRO verwelkomde ook een aantal nieuwe
leden. Te weten Zambia en Polen. De Poolse vakbond “Polski
Zwiazak Pilkarzy” is terug als lid van de FIFPro en staat onder
leiding van Ebi Smolarek. Ebi heeft, met de VVCS als voorbeeld, een nieuwe vakbond opgezet die brede steun heeft van
de Poolse spelers. Met de oprichting van de spelersvakbond
kwam Ebi een belofte na aan zijn vader Wlodi Smolarek.
Zowel Ebi als Wlodi speelden jarenlang in Nederland en Ebi
woont ook nog steeds in Nederland. Canada kreeg de status
van kandidaat-lid. Marcel de Jong, de voorzitter van de
Canadese spelersvakbond, heeft Nederlandse roots en heeft in
Nederland nog voor Roda JC en Helmond Sport gespeeld.
FIFPRO heeft de eerste van een reeks belangrijke stappen gezet
op weg naar een progressievere visie op de voetbalindustrie
door nieuwe statutaire verplichtingen aan te gaan. Deze zullen worden ondersteund door interne en externe hervormingen en acties die de FIFPRO naar een grotere cultuur van
diversiteit en inclusiviteit leiden. Als onderdeel van de nieuwe
geratificeerde statuten zal de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het wereldwijde FIFPRO-bestuur verplicht
worden uitgebreid. Het diverser en inclusiever maken van het
FIFPRO-bestuur weerspiegelt het voortdurende werk van bonden die spelers steunen, ongeacht hun geslacht of etniciteit,
aldus FIFPRO-voorzitter Philippe Piat. "Ik ben trots op deze veranderingen, die zijn gebaseerd op de waarden die we altijd
hebben uitgedragen en verdedigd."
De Stakeholders in het voetbal praten reeds lang over veranderingen in het voetbal. Het gaat dan om onder meer het transf-

ersysteem, de opleidingsvergoedingen en nieuwe regelgeving voor agenten. Met name de eerste concepten van de
nieuwe regelgeving voor agenten werden uitgebreid
besproken door de leden van FIFPRO. De uitkomst daarvan
was dat de board en de professionals van FIFPRO werden
opgeroepen in deze concepten nog het nodige aan te passen teneinde de belangen van spelers en spelersvakbonden
te beschermen.
In het najaar 2021 hoopt de FIFPro weer fysiek bij elkaar te
komen voor een congres in Parijs.
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MINDER TE DOEN EN
TOCH GAAT HET SNELLER

G

een idee eigenlijk of u van politiek houdt. Ik volg het graag, en stem altijd.
Voor de lol test ik welke partij er uitspringt in de stemwijzer en de uitslag
klopte deze keer wel zo'n beetje met wat ik heb gestemd. Politiek is best
vergelijkbaar met voetbal: velen hebben er een uitgesproken mening over.
Ik ook eigenlijk, over politiek dan, van voetbal heb ik echt minder verstand. Zoals iedere
voetballiefhebber zichzelf een goede voetbalcoach vindt, zo is dat ook zo met Den Haag
watchers en bijvoorbeeld ministers: … “als ik in deze coronatijden nu eens minister van
volksgezondheid was, dan was iedereen eind maart al minimaal twee keer gevaccineerd
geweest”. Maar goed, laten we eerst maar afwachten welke coalitie er uit de bus rolt, zal
niet meevallen met zoveel verschillende partijen. Ben benieuwd naar hoe het verder gaat
en wat uiteindelijk de samenstelling wordt. Ik hoop dat er een goede minister voor
sport komt.
Eerst proberen om ver te komen op het EK, in juni, en iets verder weg op de Olympische
spelen in Japan. Superspannend en volgens mij hebben we prima ploegen die de finale
kunnen bereiken, en … winnen. Het zal in ieder geval ons allemaal helpen om deze
bizarre corona onderbreking in de tijd sneller te kunnen vergeten. Ikzelf heb de mazzel
dat ik nog kan blijven werken, zelfs vaak op kantoor. Toch mis je de momenten, ervaringen, het samenzijn waarop je je kunt verheugen en waarvan je samen met anderen kan
genieten. Terwijl die zeeën van tijd die je over hebt je ook dat gevoel zouden kunnen
geven dat je had als kind: de tijd die zich uitstrekte en die voor je gevoel geen einde had,
waardoor je fantasie en verbeelding werden geprikkeld. Ideeën en plannen en ruimte
zat om ze te verwezenlijken. Bij mij werkt dat in corona tijd jammer genoeg niet zo. De
tijd verdicht zich eerder waardoor het sneller lijkt te gaan. Dus de paradoxale conclusie
voor mij is dat veel dingen doen en meemaken, het lekker druk hebben, je veel minder
het gevoel geven dat het zo snel (te snel?) gaat dan het doormaken van een tijd waarin je
gedwongen in een lockdown zit.

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