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HET WORDT ZOWEL BINNEN
ALS BUITEN DE LIJNEN EEN
SPANNEND SEIZOEN
EVGENIY LEVCHENKO

H

et seizoen is weer begonnen! Afgelopen jaar was heel zwaar voor ons
allemaal. Vooral de onwetendheid was lastig. We hadden te maken
met COVID en als gevolg daarvan lege stadions. In die periode heb ik
veel spelers gesproken. Bijna iedereen was het er mee eens dat voetballen zonder publiek meer op een oefenwedstrijd lijkt.
Daarom ben ik blij dat er weer mensen in de stadions welkom zijn. Voorlopig
nog wel twee-derde van de capaciteit, maar hopelijk kunnen we dit seizoen
ook weer volle tribunes zien.

‘Gedurende deze
editie hebben we
ervoor kunnen
zorgen dat tien
spelers een
contract
verdienden’

Persoonlijk verwacht ik veel van dit seizoen. Ik heb alle wedstrijden van het EK
kunnen zien en tevens mogen analyseren. Ik constateer dat het voetbal zich
razendsnel blijft ontwikkelen. Spelers moeten tactisch, technisch, fysiek en
vooral mentaal sterk zijn. Discipline en collectief spelen een cruciale rol bij
het samenstellen van een team. Ik vond het mooi om tijdens het EK te zien dat
backs veel ruimte kregen en dat zij het initiatief namen om meer aanvallend
te spelen. Hoger te gaan spelen, zoals dat tegenwoordig heet. Ik verwacht dat
we veel van deze tendens terug gaan zien op de Nederlandse velden.

TEAM VVCS
In juli is, zoals ieder jaar, Team VVCS begonnen met de trainingen en wedstrijden. Daar ben ik enorm trots op. Dit keer gebeurde dat onder leiding van JeanPaul de Jong op het mooie complex VV Woudenberg. Het is voor veel landen
het voorbeeld hoe je spelers zonder contract opvangt, conditie bijbrengt en
helpt aan een club. Gedurende deze editie hebben we ervoor kunnen zorgen
dat tien spelers een contract verdienden. Team VVCS is inmiddels een begrip
geworden in Nederland.

AMBASSADEURS
Voor ons als organisatie is het belangrijk dat we voortdurend in contact blijven met de spelers om zodoende de beste service te kunnen aanbieden.
Daarom, vanaf dit seizoen, starten we met een nieuw initiatief: ' Leiderschapopleiding'. We gaan starten met een pilot van twaalf spelers en speelsters, die
worden opgeleid als spelersambassadeur. Dit initiatief in ontstaan omdat we
merken dat er bij de spelers behoefte is aan meer ondersteuning. Bijvoorbeeld
op het gebied van rechtsbijstand, financiën, onderhandelen, omgaan met discriminatie of psychologisch welbevinden. Onze taak is spelers hierin te helpen. Er zijn zes modules en de hele opleiding duurt een seizoen.
Kortom, het wordt een spannend seizoen, zowel binnen de lijnen als daarbuiten. En als VVCS kijken we ernaar uit om als organisatie verder te groeien!
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Ook wij lazen de alarmerende berichten over de vermeende grote financiële problemen onder met
name oud voetballers. In Engeland werd zelfs beweerd dat tussen de 40 en 60 procent van de
profvoetballers die in de Premier League actief waren binnen vijf jaar na het beëindigen van hun
actieve carrière persoonlijk failliet zouden zijn. Navraag bij de collega's van de PFA, de Engelse
zusterorganisatie van de VVCS, leerde dat de bronnen van deze berichten niet echt betrouwbaar te
noemen zijn en zij twijfelen dan ook sterk aan het waarheidsgehalte van deze bizarre cijfers.
Omdat een en ander ook in Nederland een eigen leven leek te gaan leiden, besloten wij om in
samenwerking met het CFK de Universiteit van Utrecht te vragen een onderzoek te doen.

FINANCIËLE SITUATIE
NEDERLANDSE PROFS BLIJKT VEEL
BETER DAN VAAK BEWEERD
De gemeenschappelijk geformuleerde onderzoeksvraag was de volgende.
“Hoe vaak en in welke mate komen financiële problemen
en/of stress voor onder (voormalige) professionele voetballers
in Nederland en in welke mate is dit gerelateerd aan een
ondernemende houding en gedrag?”
Deze onderzoeksvraag is beantwoord op basis van de
resultaten van een enquête onder CFK-deelnemers
en een serie interviews. De antwoorden van bijna
300 (oud-)spelers zijn daarbij verwerkt. De resultaten
zijn opgedeeld in drie onderdelen: financiële problemen, oorzaken van financiële problemen en begeleiding bij carrièretransitie.

FINANCIËLE PROBLEMEN
De definitie van 'financiële problemen' is grotendeels gebaseerd op de definitie die het Nibud hanteert in haar driejaarlijkse onderzoek onder alle
Nederlandse huishoudens (laatst uitgevoerd in
2018). Die definitie bestaat uit drie onderdelen: rondkomen met je inkomen, leningen en betalingsproblemen.
'Financiële stress' is als onderdeel toegevoegd om de
subjectieve emotionele impact van (dreigende)
financiële problemen mee te nemen.
Uit het onderzoek blijken zowel actieve als voormalige profvoetballers aanzienlijk minder financiële problemen te hebben dan het gemiddelde Nederlandse
huishouden (Nibud):
- Van profvoetballers komt 74,5 procent makkelijk
rond (Nederland 35,0 procent). Actieve voetballers
komen nog iets makkelijker rond dan voormalige
voetballers.
- Leningen, uitgezonderd een hypotheek, kunnen
een indicatie zijn van (toekomstige) financiële pro-
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blemen. Van de (voormalige) profvoetballers heeft 19,1 procent een lening. Dat is veel minder dan het Nederlands
gemiddelde (34,0 procent).
- In totaal ervaart 6,6 procent van de onderzochte groep betalingsproblemen, terwijl dit onder Nederlandse huishoudens op
19,5 procent ligt. Het aandeel dat 'zware betalingsproblemen'
hierin heeft, ligt onder Nederlandse huishoudens eveneens
hoger. Onder Nederlandse mannen tussen de 18-35, een leeftijdsgroep grotendeels vergelijkbaar met die van de onderzochte groep, is het percentage met ernstige betalingsproblemen zelfs 26 procent.

De lagere frequentie van financiële problemen
onder (voormalige) profvoetballers kan verklaard
worden door het feit dat veel profvoetballers zowel
tijdens als na hun actieve loopbaan een hoger dan
gemiddeld inkomen genieten
- Financiële stress ('zorgen of spanningen vanwege geldzaken' in
de afgelopen 12 maanden) wordt ervaren door 18 procent van
de (voormalige) profvoetballers: 15 procent 'soms', 5 procent
'vaak' en 1 procent 'heel vaak'. Hiervoor zijn geen vergelijkende cijfers met Nederlandse huishoudens beschikbaar.
De lagere frequentie van financiële problemen onder (voormalige) profvoetballers kan verklaard worden door het feit dat veel
profvoetballers zowel tijdens als na hun actieve loopbaan een
hoger dan gemiddeld inkomen genieten. De relatie tussen een
hoger inkomen en minder financiële problemen bleek eerder
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mr Louis Everard

ook uit het Nibud-onderzoek. Specifieke problemen
onder ex-profsporters, zoals gerapporteerd in diverse
landen, worden in Nederland voorkomen door de
overbruggingsregeling van het CFK. In een ander
recent onderzoek (2021) geeft 98% van de deelnemers
aan het CFK aan dat deze regeling bijdraagt aan een
goede financiële overgang naar hun maatschappelijke carrière.

heeft, komt dit gedrag in het profvoetbal voor. In sommige nietwesterse culturen is het gebruikelijk om elkaar financieel te
ondersteunen, waardoor je als profvoetballer niet alleen voor
jezelf zorgt, maar ook voor meerdere andere personen of families. Deze nobele gedachte hoeft geen directe aanleiding voor
financiële problemen te zijn, maar kan wel een enorme druk
opleggen bij jonge voetballers. Daarnaast kan het de verwachting creëren dat spelers hun familie moeten blijven onderhouden na het beëindigen van hun carrière. Dit kan, in combinatie
met een inkomensdaling na hun profcarrière, leiden tot financiële zorgen.
In dit kader speelt ook status een rol bij (jonge) voetballers,
vooral in de Eredivisie waar de gemiddelde salarissen hoger zijn
dan in de KKD. De geïnterviewden benadrukken het belang dat
jonge profvoetballers hechten aan wat de publieke opinie en de
binnenste kringen van hen vinden. Ze willen niet onder doen
voor teamgenoten. Dit resulteert dan ook vaak in het kopen van
de duurste auto's of het dragen van de meest exclusieve kleding.
Dit te hoge consumptiepatroon leidt soms tot financiële problemen.

OORZAKEN VAN FINANCIËLE PROBLEMEN
Als hoofdoorzaken van financiële problemen komen
de navolgende zaken naar voren: onvoldoende voorbereiding, gebrek aan begeleiding en sociale normen.
- Levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of het
abrupt beëindigen van een loopbaan door een blessure, vergroten de kans op financiële problemen,
zeker als betrokkenen zich niet hierop hebben voorbereid. Onvoldoende voorbereiding doet zich specifiek
voor bij voetballers die zich volledig richten op hun
professionele carrière, ervan uitgaande dat deze succesvol zal zijn en ze zich financieel onafhankelijk
voetballen. In veel gevallen lukt dit niet, waardoor
ze een groter risico op financiële problemen lopen.
- Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van de actieve spelers en 65 procent van de voormalige spelers
een gebrek aan begeleiding bij hun persoonlijke financiën ondervindt (ondervond). De bijgaande figuur
laat zien dat voetballers verreweg het meest geneigd
zijn hun financiën te bespreken met hun familie of
vrienden en slechts een derde van de spelers een
adviseur benadert voor hulp bij persoonlijke financiën.

BEGELEIDING CARRIÈRETRANSITIE
De bijgaande figuur toont wie (volgens de ondervraagden) de
(voormalige) profvoetballers voorbereidt/heeft voorbereid op de
overgang naar hun nieuwe loopbaan na het voetbal. Vooral
familie en vrienden (68%) spelen hierin een grote rol en ook de
VVCS (36 procent) werd vaak genoemd. Op de vraag of men
meer begeleiding zou willen (of gewild zou hebben) bij hun
loopbaantransitie, zei 61 procent ja. Bij voormalige voetballers
is dit zelfs hoger dan bij actieve voetballers, respectievelijk 66
en 55 procent. Ondanks de diverse initiatieven en diensten van
de VVCS en enkele andere partijen is het nog niet gelukt alle
spelers hiermee te bereiken en daadwerkelijk te ondersteunen
in hun loopbaantransitie.

CONCLUSIE EN HOE VERDER

- Sociale normen is cultureel bepaald financieel gedrag.
Aangezien 40 procent van de voetballers in de
Eredivisie een niet-westerse migratieachtergrond

Het onderzoek leert dat financiële problemen bij voetballers in
Nederland minder voorkomen dan door velen werd gedacht en
beweerd, hetgeen uiteraard een plezierige constatering is.
Duidelijk is ook dat de spelers aangeven behoefte te hebben aan
meer financiële begeleiding. De VVCS pakt wat dat betreft
uiteraard haar verantwoordelijkheid. De leden van de VVCS
kunnen hiertoe een beroep doen op de kennis en ervaring van
Ben-Ivar Kolster. Hij is inmiddels als financiële coach namens
de VVCS actief. Ook zijn wij voornemens om de komende periode een aantal gerichte webinars te gaan organiseren.
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IN DIT DEEL LATEN WE EEN AANTAL
LOPENDE DOSSIERS MET EEN
NATIONALE EN INTERNATIONALE
DIMENSIE DE REVUE PASSEREN.

DENNIS TELGENKAMP/ FC EMMEN
Dennis Telgenkamp is gedurende 6 seizoenen doelman van FC
Emmen. Per 30 juni 2021 eindigde de lopende arbeidsovereenkomst
en de club heeft in maart aan de speler een opzegbrief verstuurd
om het huidige contract te doen eindigen. FC Emmen heeft de speler nog wel een hernieuwde aanbieding gedaan voor de Eerste divisie, maar dit aanbod ligt lager dan de bestaande overeenkomst.
De speler contacteert VVCS om na te gaan of hij recht heeft op een
transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij de werkgever ligt.
Hierover draait de discussie. FC Emmen geeft aan dat de speler zelf
had aangegeven de overeenkomst niet meer te willen verlengen. De
club argumenteert verder dat het hernieuwde contractvoorstel op
basis van een aantal voorwaardelijke bonussen wel minstens evenwaardig is aan het aflopende contract.
Na overleg met de club wordt er uiteindelijk een redelijk compromis
gesloten. De afgesproken transitievergoeding werd intussen aan de
speler betaald.
VVCS trad ook op voor Danny Bakker (ADO Den Haag) en Andre Krul
(AZ) teneinde de transitievergoeding voor de betrokken spelers op te
eisen.

ROBIN PRÖPPER / HERACLES ALMELO
Dat de overgang van Robin Pröpper van Heracles naar FC Twente
zou leiden tot de nodige reacties en sentimenten is niet verbazingwekkend. Dat de overgang ook aanleiding gaf tot allerhande verwensingen en regelrechte bedreigingen op social media lijkt er zo
langzamerhand bij te horen, maar is natuurlijk volstrekt verwerpelijk.
Waar VVCS aanstoot aan nam, is dat de club Heracles Almelo als
oud-werkgever haar oud-aanvoerder niet in bescherming nam en
zelf “olie op het vuur gooide”.
De club faciliteerde op haar officiële website de herdruk van shirts
met de naam Pröpper. En dit onder het mom van “wij begrijpen de
emoties en gevoelens van onze achterban rondom de overgang naar
FC Twente”.
Het moge duidelijk zijn dat de VVCS dit soort uitlatingen van een
club zeker niet begrijpt en ook niet acceptabel vindt. Heracles werd
hierop ook schriftelijk gewezen en er vond een onderhoud plaats
tussen de clubleiding en Louis Everard van VVCS.
Beide partijen hadden hierover een constructief overleg. In de toekomst zal vanuit clubzijde al het nodige worden gedaan om de verwensingen ten aanzien van de speler te vermijden en te veroordelen.
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Door Stijn Boeykens

JEFFREY VAN AS / RODA JC
Op donderdag 5 augustus deelde Roda JC aan
Jeffrey Van As mede dat is besloten om zijn
functie als Technisch Directeur om financiële
redenen te laten vervallen en dat om die
reden de arbeidsovereenkomst bij Roda JC niet
langer kan laten voortduren. Er werd door
Roda JC een ontslagvergunning aangevraagd
bij het UWV en bij de Arbitragecommissie van
de KNVB.
Jeffrey Van As was uiteraard totaal verrast
door deze beslissing en nam contact op met
VVCS om zijn belangen te behartigen. In
afwachting van de beslissing met betrekking
tot de ontslagaanvraag, is er geen enkele
reden om Jeffrey van As zijn recht op arbeid te
ontzeggen. Jeffrey van As meldt zich vervolgens weer op kantoor, maar er wordt hem
medegedeeld dat het hem niet langer is toegestaan om namens Roda JC actief te zijn. Voorts
wordt hij vrijgesteld van zijn werkzaamheden
en wordt hem dringend verzocht om niet
meer naar het PLS stadion en het trainingscomplex Kaalheide te komen.
De advocaat van de VVCS wordt ingeschakeld
om de club te sommeren over haar handelswijze. Er wordt vervolgens gezocht naar een
aanvaardbaar financieel compromis.
Uiteindelijk vinden zowel Roda JC als Jeffrey
van As een financieel vergelijk zodat het
abrupte afscheid alsnog op een fatsoenlijke
manier kon worden afgesloten.
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RAYMOND VISSERS / SC HEERENVEEN

ALEX PASTOOR / SCR ALTACH (OOS)

SC Heerenveen besliste eind vorig seizoen haar sportieve staf te herschikken. Zo kreeg Raymond Vissers (keepertrainer eerste selectie
en O21) in de loop van vorig seizoen te horen dat hij niet langer in
de plannen van de club zou passen.
De club wil door middel van een vso (vaststellingsovereenkomst)
een tussentijdse beëindiging van de arbeidsoverkomst voorstellen
waarbij de partijen tot een financieel vergelijk komen.
Als VVCS zien we dat bij een tussentijdse beëindiging niet altijd
rekening wordt gehouden met de gevolgen ervan. Een werknemer,
actief op basis van een arbeidsovereenkomst zonder de mogelijkheid van een tussentijdse beëindiging, heeft sowieso in principe
pas recht op een WW uitkering nadat de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd zou zijn verstreken. Dit betekent dat de betrokken
speler/coach die niet onmiddellijk een nieuwe werkgever vindt
gedurende de periode vanaf datum tussentijdse beëindiging dienstverband tot oorspronkelijke einddatum contract ook niet voor de
ZW en WIA verzekerd is. De kosten van het bijverzekeren voor ZW,
WW en WIA moeten dan persoonlijk gedragen worden. Deze kosten
lopen behoorlijk op. Het is dan ook belangrijk om dit eveneens in
de vaststellingsovereenkomst met de club te regelen!
Eenzelfde advies werd door VVCS gegeven bij het sluiten van de
vaststellingsovereenkomst door Lex Immers met NAC Breda.

Alex Pastoor tekende met de Oostenrijkse
club een tweejarige overeenkomst voor de
periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2022.
In februari 2021 beslist de club Alex Pastoor
uit zijn functie als hoofdtrainer te ontheffen. De club wil echter de ontslagvergoeding
niet betalen en zet de trainer voor onbepaalde tijd op “non-actief met behoud van loon”.
Een aparte constructie. In juli 2021 komt de
club alsnog met een financieel voorstel om
het contract definitief te beëindigen. Na
onderhandelingen werden partijen het eens
over een financiële regeling en werd het ontslag definitief geregeld.
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VIVIANNE MIEDEMA

'IK KOM UIT
EEN VOETBALFAMILIE'
DOOR LEX MULLER

De Olympische Spelen in Tokio rusten alweer enige
weken in het verleden. Het team van de Oranjeleeuwinnen
strandde in de kwartfinales wat ongelukkig tegen de ploeg
van Amerika. De speelsters kregen sowieso weinig mee van
het evenement, omdat ze buiten de hoofdstad in actie
kwamen. Vivianne Miedema verliet Japan als topscorer van
het toernooi. Met tien doelpunten verdiende ze deze
onderscheiding, die ze overigens als een soort troostprijs
opvatte. 'Het was gewoon jammer dat je tegen Amerika
tekort kwam in de reeks van strafschoppen. Het verwerken
heeft echt nog wel even geduurd. Het lijkt me ook logisch dat
zoiets nog wel een tijdje door jouw hoofd spookt. Maar je
moet verder', klinkt het nuchter en blijken de tranen van na
afloop al lang weer opgedroogd.
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Z

e keerde terug bij Arsenal, voor het laatste
seizoen van haar huidige contract. De
Womens Super League opende al begin september, met onder meer de derby tussen de club van
Vivianne Miedema en Chelsea. 'Op dit moment heb
ik nog geen idee wat ik straks, als mijn contract is
afgelopen, wil gaan doen.' Vooralsnog telt het
belang van Arsenal, waar ze medio 2017 neerstreek.
'Het afgelopen seizoen mocht er ook bij ons geen
publiek in de stadions. Maar nu mag dat weer wel.
Niet helemaal vol, maar wel tot zestig procent van
de capaciteit.'
Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat Vivianne
Miedema, op 15 juli 1996 geboren in Hoogeveen, al
jong het voetbal prefereerde als leukste sport. 'Ik
kom uit een voetbalfamilie. Mijn vader heeft altijd
gevoetbald. In mijn moeder heb ik, denk ik, de
grootste voetbalfan. Ik heb getennist en natuurlijk
op zwemles gezeten. Maar uiteindelijk trok het voetbal me het meest aan.' Op vijfjarige leeftijd werd ze
lid van HZVV, waar ze vanaf het begin in een team
met jongens kon meedoen. Net tien verkaste ze naar
VV de Weide, eveneens gevestigd in Hoogeveen.
'Daar speelde het jongensteam in de klasse waar ik
graag in wilde voetballen. Het was ook nog eens
dichter bij ons huis. Want we waren inmiddels verhuisd in Hoogeveen.'
Amper vijftien jaar maakte ze de overstap naar
Heerenveen in de Eredivisie voor vrouwen. Ze debuteerde in de eerste ronde op 2 september en was
daarmee de jongste nieuweling ooit in deze landelijke competitie. Al in het tweede duel, tegen PEC
Zwolle, liet ze haar eerste doelpunt noteren. Met
tien treffers in zeventien wedstrijden werd ze ook
meteen topscorer van de ploeg. 'Ik heb niet altijd in

'Arsenal wilde terug naar de top. Dat
was voor mij de ideale uitdaging op
dat moment'
de spits gespeeld. Ik heb vroeger veel op tien
gespeeld, maar ook als hangende linksbuiten. Toen
ik bij de nationale jeugdelftallen kwam, was er geen
echte nummer negen. Zo kwam ik meer in de spits
te spelen. Maar bij het grote Oranje, het Nederlands
elftal werd dat van meet af aan mijn vaste positie.
Roger Reyners, toen de bondscoach, zei tegen mij:
we hebben een spits nodig, probeer het maar.
Daarna ben ik niet meer uit de spits weggegaan.' Op
26 september 2013 verscheen ze voor het eerst in de
nationale ploeg, in en tegen Albanië (0-4). Acht jaar
later staat ze op honderd uitverkiezingen.
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Heerenveen bleef ze drie jaar trouw, met in totaal 74 duels, opgesmukt met 83 treffers. Zowel het tweede als het derde seizoen
draaide het damesteam als een stabiele middenmoter mee in de
BeNe League. Op 6 juni 2014 werd bekend dat Vivianne Miedema
zou vertrekken richting Bayern München, ook bij de vrouwen een
topclub in Duitsland. Die dag tekende ze een contract voor drie
jaar in Beieren. 'Ik was bijna achttien. Het was echt wel een grote
stap voor mij. In mijn laatste jaar bij Heerenveen ging ik al uit huis
en woonde ik op mezelf. Dat heeft uiteindelijk wel geholpen. Ik
was een beetje voorbereid op het alleen wonen in München. Maar
als jong meisje daar heen gaan, was in het begin wel heel erg moeilijk. Ik kon het Duits een beetje verstaan, maar het was niet zo dat
ik het vloeiend sprak. Op den duur ga je ook meer durven. In mijn
tweede jaar bij Bayern had ik het gemakkelijker. Ik was daar toen
ook helemaal gewend.'
In Zuid-Duitsland belandde ze als het ware in een compleet andere wereld. 'De Nederlandse en Duitse competitie zijn niet met
elkaar te vergelijken. De Duitse competitie is veel verder. Elke club
is puur professioneel. In plaats van drie keer in de week ging ik
naar zes keer in de week trainen. Alles was nieuw voor mij bij
Bayern. Alles was groot. Ik moest echt wel wennen aan de hele
omschakeling. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik op jonge leeftijd
die stap heb gemaakt. Het heeft me daarna alleen maar geholpen
dat ik al zoveel ervaring had met het voetballen in het buitenland.'

NIEUWE UITDAGING
Stilaan kreeg Vivianne Miedema de behoefte uit te kijken naar
een nieuwe uitdaging. 'Mijn contract liep na drie jaar af bij Bayern.'
Waar ze ondanks een ernstige enkelblessure in totaal 78 wedstrijden turfde, met 52 doelpunten. 'Het was tijd voor een volgende
stap.' De aanbiedingen stapelden zich wederom op. 'Ik kon overstappen naar Wolfsburg. Maar Bayern was toen het beste team in
Duitsland. (Mede dankzij haar inbreng in 2015 voor het eerst weer
kampioen sinds 1976. De club uit München prolongeerde dat succes in 2016.) Ik kon ook verlengen bij Bayern.'
'Maar op dat moment dacht ik: okay, ik wil naar een andere competitie. Ik had keuze tussen clubs uit Frankrijk, Spanje, zelfs uit
Brazilië, en uit Engeland. Ik heb de afgelopen jaren uit alle continenten wel aanbiedingen van clubs gehad. Ik heb toen alles op een
rijtje gezet. Ik vond dat de Engelse competitie in opkomst was.
Arsenal wilde terug naar de top. Dat was voor mij de ideale uitda-
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ging op dat moment. Ik ben toen transfervrij overgegaan naar Arsenal.'
In Engeland werd ze geconfronteerd met de nodige
aandacht van het publiek en de media voor het
damesvoetbal. 'Dat is al heel groot en wordt nog
steeds groter. Je ziet ook dat er steeds meer geld in
rondgaat. Meer en meer clubs zijn bereid om te

'Ik hoop alleen dat het niveau van de
competitie in Nederland iets omhooggaat.
En dat de omstandigheden worden
verbeterd'
betalen. Wat betreft transfers, zijn het nog lang niet
de mega-bedragen als bij de mannen. Maar er zijn
nu wel clubs die twee tot drie ton neerleggen voor
een speelster. Daar zit echt wel vooruitgang in.'
Aan de overkant van de Noordzee valt er wat
betreft verdiensten in het vrouwenvoetbal nog wel
progressie te boeken. 'Hier loopt alles via de PFA
(Players Football Association), de bond voor het hele
professionele voetbal. Mannen, vrouwen, ook de
jeugdelftallen. Zij regelen alles. Ze zijn de afgelopen
jaren ook druk geweest met het vechten voor betere
contracten. De speelsters zijn hier in elk geval
beschermd. Ze moeten een aantal uren uitbetaald
krijgen. Ze zijn bezig om alles te updaten. Dat stuk
ligt nu op tafel.'

Bij Arsenal moest Vivianne Miedema duidelijk weer acclimatiseren. Het eerste seizoen liep stroef. Ze had moeite voldoende fit te
worden na het succesvolle EK in eigen land, waar het dameselftal
onder leiding van Sarina Wiegman de titel opeiste. 'Het hele toernooi heeft ontzettend geleefd. Het heeft het vrouwenvoetbal in
Nederland op de kaart gezet. Ik was nog vrij jong, pas 21 jaar. De
voorbereiding duurde wat lang. Daarna heb ik heerlijk lopen voetballen. Ik heb ook echt genoten. Het was uniek, zoiets ga je niet
vaak meer meemaken', aldus haar niet uit te wissen herinnering.
In de finale in het stadion van FC Twente triomfeerde Oranje met
4-2 tegen Denemarken. Mede dankzij haar twee doelpunten.

TERUGSLAG NA EK
In Engeland volgde niettemin de terugslag en scoorde ze onder
haar gebruikelijke niveau: acht treffers slechts in negentien beurten. De editie daarop bloeide ze evenwel ouderwets op: 31 doelpunten in 28 wedstrijden. Haar collega's honoreerden haar prestatie
met de bekroning tot beste speelster van het seizoen. 'Dat was een
hele mooie onderscheiding. Je wordt gekozen door de speelsters,
waar je elke week tegen voetbalt. Dat is natuurlijk een grote eer.
Het gala, het feestje waarop de prijzen werden uitgereikt, was echt
heel mooi. We wonnen eerder op die dag de kampioenswedstrijd
tegen Brighton. Dat was ook heel speciaal. Op het gala kregen niet
alleen de vrouwen, maar ook de mannen de prijzen. Bij de mannen
werd Virgil van Dijk uitgeroepen tot beste speler van de Premier
League. Won hij het bij de mannen. Heel leuk, twee Nederlanders.
Als speelster vergeet je zoiets nooit meer.'
In de zomer van 2019 toerde ze met de nationale ploeg door
Frankrijk. Op dat WK bereikte Nederland de finale, tegen Amerika.
'Vooraf was het best een beetje lastig om in te schatten hoe goed we
nou werkelijk waren. Al met al ging het redelijk. Uiteindelijk verover je de tweede plek en kwalificeer je je daarmee voor de
Olympische Spelen in Tokio.' In tegenstelling tot twee jaar terug
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keerde Vivianne Miedema zonder problemen terug bij Arsenal. Ze
excelleerde ook met haar specifieke kwaliteiten: 29 doelpunten in 28
rondes gedurende 2019-2020 en 25 treffers in 26 duels tijdens het
afgelopen jaar.
De verbintenis met de club uit het Emirates Stadion loopt medio
2022 af. 'Als dit seizoen voorbij is, heb ik vijf jaar voor Arsenal
gespeeld. Ik ben benieuwd waar de club dit jaar heen gaat. In welke
richting en hoe ik zelf ga meedraaien? Ik kan nu niet zeggen: okay,
ik blijf sowieso bij Arsenal. De club moet wel bepaalde stappen
maken. Op het gebied van professionaliteit, maar vooral wat betreft
het presteren op het veld. Als mijn ambitie daar niet meer bij aansluit, dan moet ik toch echt wat anders gaan zoeken. Ik ben in dat
opzicht vrij flexibel. Ik zie dan wel wat op mijn pad komt. Ik sta
zeker open voor de Amerikaanse competitie. Maar het vrouwenvoetbal in Europa heeft zich de afgelopen jaren ook goed doorontwikkeld. De Engelse competitie behoort in elk geval tot de top-twee in
het vrouwenvoetbal.'
Over de toekomst van het vrouwenvoetbal in Nederland heeft ze
merkbaar een dubbel gevoel. 'In samenwerking met de KNVB hebben
we ons met de nationale ploeg geweldig ingezet. Ik hoop alleen dat
het niveau van de competitie in Nederland iets omhooggaat. En dat
de omstandigheden worden verbeterd. Net als bij de mannen kunnen we een heel mooi opleidingsland worden. Daar moet het naar
toe. Op dit moment doen alleen Ajax, PSV en Twente het goed. Dat
moeten we uitbreiden naar vijf tot zes clubs. Daar is uiteraard geld
voor nodig. Die financiële middelen zijn er op dit moment niet in
Nederland. Die moeten er komen, want anders wordt het gat met de
andere competities in Europa nog groter dan het al is.'

KLIK MET FEYENOORD
De Eredivisie voor vrouwen heeft dit seizoen versterking gekregen
in Feyenoord. Dat doet voor het eerst mee en brengt het aantal deelnemers in deze afdeling op negen, met een gewijzigde opzet van de
competitie. En juist de naam van de club uit Rotterdam-Zuid is al zo
vaak gelinkt aan Vivianne Miedema. 'In de toekomst hoop ik zeker
het shirt van Feyenoord te mogen aantrekken. Dat gaat nu nog niet
gebeuren, maar als ik terugkeer naar Nederland zou ik daar heel
graag voor willen uitkomen. Ik ben nu eenmaal fan, zoals mijn hele
familie. We gingen regelmatig met een busje naar de wedstrijden. Na
de eerste keer dat ik in de Kuip was, was ik meteen verkocht. Als
meisje heb ik altijd gedroomd om een keer het shirt van Feyenoord
te mogen aantrekken. Dirk Kuyt en Robin van Persie waren mijn
grote voorbeelden.' Te zijner tijd zou ze ontegenzeggelijk een inspirerende aanwinst zijn voor het damesteam van Feyenoord…..

NA HONDERD INTERLANDS EN
83 TREFFERS: 'IK HEB ER NOG
LANG NIET GENOEG VAN'
De wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio
tegen Amerika had voor Vivianne Miedema een dubbele betekenis. Zelf bereikte ze daarmee de blinkende mijlpaal en jubileum van honderd interlands,
gelardeerd met 83 doelpunten. En voor bondscoach
Sarina Wiegman vormde het de afsluiting van een
zeer succesvolle periode met de Oranje-leeuwinnen.
'Sarina en ik hebben samen zeven jaar bij de nationale ploeg gezeten. Eerst in de rol van assistent,
daarna als bondscoach (vanaf december 2016).
Volgens mij hebben we met ons allen hele mooie
jaren meegemaakt.' Europees kampioen in 2017 in
eigen land, tweede op het WK van 2019 in Frankrijk
en afgelopen zomer aanwezig in Japan.
'In het voetbal komt er op een gegeven moment
een punt dat je vooruit wil en voor wat anders wil
kiezen. Sarina kreeg het aanbod van bondscoach in
Engeland. Die functie heeft ze begrijpelijk geaccepteerd. Ik denk dat Engeland voor haar een hele
mooie stap is. Ook in Engeland bestaat er heel veel
respect voor haar. Het nationale elftal gaat zich
onder haar leiding gegarandeerd verder ontwikkelen. Daar is Sarina de juiste persoon voor', voorziet
Vivianne Miedema, die met de ploeg in Tokio met
een drankje afscheid nam van Sarina Wiegman en
bij Oranje nu te maken krijgt met Mark Parsons,
een 34-jarige Engelsman met de Amerikaanse nationaliteit en voormalig trainer van verschillende
clubs in de Verenigde Staten, zoals onder andere
Portland Thorns. 'Ik heb een keer contact gehad met
Portland en ik heb hem toen kort gesproken', aldus
de spits van Oranje.
Als opvolger van Sarina Wiegman gaat Mark
Parsons voor het eerst aan de slag voor de WK-kwalificatie van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, met
op 17 september het thuisduel tegen Tsjechië en
vier dagen later het bezoek aan IJsland. 'Ik ben pas
25', blikt Vivianne Miedema (met inmiddels 83 doelpunten bij Oranje) vooruit naar de komende interlands. 'Als klein meisje, en toen ik voor het eerst bij
het Nederlands elftal kwam, zei ik: als ik honderd
interlands speel, vind ik het al prima. Dat heb ik al
gehaald, maar ik heb er nog lang geen genoeg van.
Waar het ooit gaat eindigen, zien we wel.
Uiteindelijk hoop ik zo lang mogelijk in het shirt
van het Nederlands elftal te mogen spelen. Het is
steeds weer een eer om voor de wedstrijd het
Wilhelmus te mogen zingen. We gaan wel kijken
waar het ooit eindigt. Ik ben nog jong, en ik heb
nog wel een aantal jaren….'
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RICKY VAN WOLFSWINKEL

EMOTIONEEL AFSCHEID
IN BASEL, ZIN IN FC TWE
Ricky van Wolfswinkel is weer terug in Nederland, bij FC Twente. In Enschede hoopt
hij, met rugnummer 13, op meer voetbalgeluk dan de afgelopen jaren het geval was.
'Twente is een volksclub, dat past bij me'

H

et is bijna de goden verzoeken, maar toen Ricky van
Wolfswinkel bij FC Twente te horen kreeg dat nummer 9
al bezet was door Jody Lukoki, een andere aankoop van
de Tukkers,, hoefde hij niet lang na te denken over het alternatief:
nummer 13. Een ongeluksgetal, maar niet voor de 32-jarige spits
uit Woudenberg.
Zijn schoonvader, Johan Neeskens, speelde ermee op de WK's van
1974 en 1978 en in Amerika, en zelf had hij het nummer achter op
zijn rug staan bij Saint Éttiene en tijdens zijn tweede periode bij
Vitesse, de club die hij in 2017 aan de KNVB-beker hielp door twee
doelpunten in de finale te scoren. Zelfs hun hond heette Thirteen.
'Ik ben helemaal niet bijgelovig', lacht Van Wolfswinkel. 'Maar ik
word er veel op aangesproken. Het is vooral iets waar de buitenwereld mee bezig is. Ik zie 13 niet als iets negatiefs, maar juist als een
heel mooi nummer.'
En zo is Van Wolfswinkel na twaalf jaar buitenland weer terug op
vertrouwde bodem. De vorige keer dat we hem spraken, was hij net
hersteld van een aneurysma in zijn hoofd, ofwel: een abnormale
verwijding van een slagader. Na een maandenlange revalidatie bij
FC Basel was hij juist weer helemaal fit en gretiger dan ooit.
Alleen: toen sloeg het coronavirus onverbiddelijk toe. Net toen hij
net weer zijn opwachting maakte, werd de competitie in
Zwitserland stilgelegd en moest hij opnieuw noodgedwongen
langs de kant toekijken. Nadat de competitie was hervat, bleek het
lastig om weer een basisplek te veroveren. Zijn concurrent, gehaald
toen hij geblesseerd was, bleek het goed te doen. 'En ja, dan ga je
toch nadenken: wat nu? Het is niet zo dat ik alleen maar op de
bank zat. Ik hoefde ook niet per se weg. Maar voor dertig minuten
spelen voelde ik me nog te fit en daarvoor vind ik voetballen nog
te leuk. Zeker nadat ik er zo lang was uitgeweest, wilde ik gewoon
elke wedstrijd aan de aftrap staan.'
Bovendien was het ook een onrustige tijd bij de club geweest.
Nieuwe eigenaar, nieuwe directie. 'Ik ben toen met de club om
tafel gaan zitten. Later Louis Laros ook. Dan ga je in gesprek. Wat is
het beste voor de club, wat is het beste voor mij? Zo kwam
Nederland weer in beeld.'

16

DE CONTRACTSPELER

september 2021

Het was technisch directeur Jan Streuer van FC Twente
die Van Wolfswinkel in Zwitserland belde met de vraag
of hij eens wilde nadenken over een terugkeer naar de
eredivisie. Al eerder had Streuer hem gepolst, maar
toen zonder resultaat. Dat lag nu anders.
Saillant detail: het was diezelfde Streuer die Van
Wolfswinkel ooit aan zijn eerste contractje hielp bij
Vitesse, toen hij nog speelde voor de amateurs van
Woudenberg. Lachend: 'Ik wil niet zeggen dat de cirkel
nu rond is, want dat zou een beetje vroeg zijn. Maar
apart is het wel dat je na zoveel jaren weer bij elkaar
uitkomt. Zo'n contract voor een jeugdspeler heeft Jan
waarschijnlijk al honderden keren afgesloten, maar ik
zal dat moment nooit vergeten. Zoiets is toch een mijlpaal in je carrière. '
Zijn loopbaan voerde hem langs plekken door heel
Europa. Van Sporting Lissabon ('Mijn mooiste periode')
ging hij naar Norwich City en van Norwich City naar
Saint Éttiene en Real Betis. Ricky van Wolfswinkel werd
een voetbalnomade, levend van goals.

'Ik ben er super uitgekomen, mentaal
en fysiek. Ik ben zo goed als nieuw'
In 2017 keerde hij voor één jaar terug bij Vitesse. Bij FC
Basel zat hij uiteindelijk vier jaar, de langste periode
ooit in zijn carrière. Het afscheid viel hem dan ook
zwaar. 'Ik kan heel stoer doen, maar als ik eerlijk ben,
vond ik het gewoon heel lastig. Ik heb veel meegemaakt
in Zwitserland. De club heeft me zo goed geholpen en
ondersteund. Dat zal ik nooit vergeten.'
Hij doelt vanzelfsprekend op het aneurysma in zijn
hoofd. Het was in de derde voorronde van de
Champions League, in juli 2019 tegen LASK Linz, dat
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Van Wolfswinkel bij een corner naar de eerste paal toesprintte om de
bal in te koppen. In plaats van de bal raakte hij het hoofd van een
verdediger. Hij moest van het veld en ging direct voor onderzoek
naar het ziekenhuis, waar een oplettende arts een minuscuul scheurtje ontdekte in de ader bij zijn hersenen.
De volgende dag onderging Van Wolfswinkel een mri-scan. Daaruit
bleek dat hij een aneurysma had. Vanaf dat moment rolde hij naar
eigen zeggen 'het hele medische traject' in. Operatie, revalideren,
voorzichtig trainen, opnieuw koppen en uiteindelijk, na tien maanden, zijn rentree tegen FC Zürich, in de laatste tien minuten van de
wedstrijd. Het schoot allemaal door zijn hoofd toen hij deze zomer
zijn medespelers toesprak. 'Elke speler doen het op zijn eigen manier.
Soms gaat een transfer heel snel en gaat het afscheid via een berichtje. Maar dit keer kon ik er echt de tijd voor nemen.'

'Een volksclub, dat past bij me. De mensen zijn
hier enthousiast en no-nonsense'

Bij FC Twente hoopt Van Wolfswinkel de periode van
blessures, revalideren en invalbeurten achter zich te
laten. Toch wil hij niet omkijken in wrok. Daarvoor
staat hij te positief in het leven. 'Weet je, dingen lopen
zoals ze lopen, maar ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt. Dat meen ik echt. Na de operatie heb ik tien
maanden rust genomen. Ik was veel thuis, kon er voor
het gezin staan en stond veel op de golfbaan. Ik ben er
super uitgekomen, mentaal en fysiek. Ik ben zo goed als
nieuw. Vergeet niet: het had ook heel anders kunnen
aflopen. Het is maar net hoe je het bekijkt.'
Ook tijdens zijn presentatie bij FC Twente werd er
gevraagd naar het aneurysma. 'Ik snap dat wel', zegt hij.
'Het is een bijzondere blessure. Weer eens wat anders
dan een knie of een enkel. Voor mij zelf speelt het helemaal geen rol meer. Als ik er weer aan denk, is het
omdat journalisten er over beginnen. Maar verder: het
is voorbij, klaar, weg. Alsof het een moedervlek was die
is weggesneden. Het is er gewoon niet meer. Ik kan er
lang of kort over praten, maar dat is wat het is. Ik hoef
er geen rekening meer mee te houden.'
Na het telefoontje met Streuer sprak Van Wolfswinkel
ook twee keer met Ron Jans. Eerst via de telefoon, later
op het stadion. De trainer wilde de aankoop naar eigen

Credit: PROSHOTS

Ten tijde van zijn blessure liepen zijn medespelers voor de uitwedstrijd tegen Xamax Neuchatel het veld op met speciaal bedrukte tshirts om de Nederlander sterkte te wensen. Het maakte diepe
indruk. 'Daarnaast is mijn dochter geboren in Zwitserland. Mijn
zoontje heeft er vriendjes gemaakt. Mijn vrouw is half Zwitserse. En
natuurlijk die blessure. Gelukkig kon ik mijn gevoel goed verwoorden tijdens die toespraak. Ik heb nu nog steeds veel contact met mensen van de club, dat is niet voor niets. Omdat je er langere tijd hebt
gezeten, heb je ook meer vriendschappen opgebouwd.'

Ook de fans vergat hij niet te bedanken voor de mooie
jaren in Zwitserland. Op sociale media schreef hij: 'On a
sad note letting you all know that, after the upcoming
final cup game on Sunday, my time at FC Basel is at its
end.'
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zeggen 'eerst in de ogen kijken'. Van Wolfswinkel:
'Over voetbal praten aan de telefoon kan iedereen.
Maar je wilt toch ook degene voor je zien met wie je
dagelijks gaat werken. En andersom wil ik ook altijd
met de trainer hebben gesproken voordat ik ergens
teken. Zo heb ik dat altijd gedaan.'

Foto: MEDIA@FCTWENTE

Wat opviel: al direct was er een klik tussen de twee.
Het voelde snel vertrouwd. 'Gek genoeg heb ik altijd
al gedacht dat ik nog een keer met hem zou gaan
werken. Jans is altijd iemand die open staat voor een
praatje en een dolletje, ook met de tegenstander.
Zodoende kenden we elkaar al een beetje. Hij is een
fijne, open man. Hij was net opa geworden, daarover
vertelde hij. Zo'n man is het ook. In dat gesprek
werd bevestigd wat Streuer mij ook al had verteld:
FC Twente wil graag aanvallend voetbal spelen,

'Het gaat er om dat we met Twente hoger
eindigen dan vorig jaar en dat ik een
substantieel aandeel daarin heb'
hoog drukken zetten. En daarin zagen ze een
belangrijke rol voor mij.'
Van Wolfswinkel, transfervrij overgekomen vanuit
Basel, tekende voor twee jaar met een optie voor nog
een jaar. Nadat FC Twente vorig jaar terugkeerde in
de eredivisie is de ambitie in Enschede nu om structureel tot de middenmoot te gaan behoren. Daaraan
wil Van Wolfswinkel graag zijn steentje bijdragen.
'Ik ben echt heel blij met FC Twente. Als tegenstander vond ik het al een mooie club. Een volksclub,
dat past bij me. De mensen zijn hier enthousiast en
no-nonsense. Het is een beetje dezelfde mentaliteit
als in Woudenberg, waar ik vandaan kom. Alleen
met een iets anders accentje.'
Maar toch: bij Basel wist Van Wolfswinkel de schijnwerpers van het internationale voetbal op zich
gericht. Twente is vooral een club in opbouw. Toch
vindt hij zijn transfer beslist geen stap terug.
Afbouwen doet hij later wel, bij Woudenberg. Nu is
hij nog veel te ambitieus, mede ingegeven door de
jaren die achter hem liggen. 'Als je kijkt naar het FC
Twente van de eerste seizoenshelft van vorig jaar,
dan zit er veel meer in dit team. Als we constanter
kunnen gaan presteren, dan is Europees voetbal misschien helemaal niet zo ver weg. Dus nee, ik vind
het geen stap terug.'
Bij de Tukkers moet hij behalve voor doelpunten ook
voor de nodige rust, ervaring en routine zorgen,
samen met andere aanwinsten als Michel Vlap, Lars
Unnerstall en Robin Pröpper. 'Die routine misten ze
vorig jaar. Dat zag je terug in de resultaten. Ze

begonnen de competitie sterk, maar na de winterstop werd het een
stuk minder constant. Ook omdat Wout Brama wegviel door een
blessure.'
Van Wolfswinkel kende een pikstart bij zijn nieuwe club. Direct in
zijn eerste competitiewedstrijd, uit bij Fortuna Sittard, lag de bal al
na 36 minuten in het vijandelijke doel. Later zag hij een statistiek
voorbij komen, waaruit bleek dat hij al vier keer op rij in een openingsduel van de competitie had gescoord. 'Dat wist ik helemaal
niet, maar leuk om te zien natuurlijk. Als spits leef je gedeeltelijk
voor goals.'
Zoals aan elke spits werd ook aan hem gevraagd hoeveel doelpunten hij dit jaar wil gaan scoren. Van Wolfswinkel hield zich telkens
op de vlakte. 'Weet je wat het is', legt hij uit. 'Ik kan wel zeggen: ik
wil er dit seizoen vijftien scoren, maar stel: het zijn er tien, maar ik
heb wel zes assists op mijn naam, dan is het ook goed. Daarom wil
ik er geen aantal op plakken. Het gaat er om dat we met Twente
hoger eindigen dan vorig jaar en dat ik een substantieel aandeel
daarin heb.'
Zijn terugkeer naar Nederland betekende ook een terugkeer naar
Woudenberg, het dorp waar hij opgroeide. 'We hebben altijd een
huis aangehouden in Woudenberg', vertelt hij. 'Daar kon ik na
mijn overgang zo in. Vanuit Woudenberg is het een uur en tien
minuten rijden naar Enschede. Dat is prima te doen. Ik kom in de
auto tot rust en pleeg af en toe een belletje. Ik ben prof genoeg om
te weten wanneer ik mijn rust nodig heb. Zodra het beter is om in
Enschede te overnachten, neem ik daar een hotel. Op een ander
moment in mijn carrière waren we misschien wel in Enschede
gaan wonen, maar dit kwam zo uit. Voor de kinderen is het fijn dat
ze na al die internationale scholen nu ook in Woudenberg naar
school kunnen. Het viel allemaal geweldig samen zo.'
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Ze worden ook wel de rasoptimisten
van Cambuur Leeuwarden genoemd:
trainer Henk de Jong en linksback
Alex Bangura. Ze bewandelden hun
eigen pad en leerden elkaar kennen bij
de promovendus uit Friesland. Na twee
bewogen seizoenen willen ze Cambuur
nu koste wat kost voor de eredivisie
behouden. 'Als ik van mijn woonplaats
Drachten naar Leeuwarden rijd,
komen er gewoon mensen naast me
rijden om hun duim op te steken.'

Door GUUS PETERS

HENK DE JONG EN ALEX B
H

ij is top, en dan bedoel ik top van Nederland. Alex is
een geweldige speler.' Dat zei Henk de Jong na de eerste competitiewedstrijd, dit seizoen. Cambuur
Leeuwarden had in blessuretijd dan wel verloren van FC
Groningen, maar de trainer van de promovendus had genoten van
zijn ploeg en van één speler in het bijzonder.
Met Alex doelde de 56-jarige coach op Alex Bangura, de
onvermoeibare linksback die dit seizoen zijn debuut maakt
in de eredivisie. Met zijn krachtige passen en imposante
fysiek denderde hij over de linkerflank keer op keer naar
voren - en ook weer terug. Plots maakte het grote publiek in
Nederland kennis met hem. 'De trainer had me al gezegd
dat er meer ogen op ons gericht zouden zijn nu we op het
hoogste niveau spelen', zegt de 22-jarige Bangura.
Samen met de rest van de club staan De Jong en Bangura
voor een loodzware klus dit seizoen: Cambuur Leeuwarden
in de eredivisie houden. Na een afwezigheid van vijf jaar willen de Friezen laten zien dat ze thuishoren op het hoogste
niveau. Om zich te meten met de beste clubs van Nederland.
De Jong: 'Iedereen hier was toe aan de eredivisie. Dat merkte
je aan alles. Of het nu ging om de spelers, de staf, het kan-
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toorpersoneel of onze supporters. Het verlangen droop er aan alle
kanten vanaf. Al weten we dat we een zwaar seizoen gaan krijgen,
maar dat maakt niet uit. Samen zetten we onze schouders eronder
en gaan we ons van onze beste kant laten zien.'
Bangura: 'Voor mij was het een droom die uitkwam dat ik mijn
debuut in de eredivisie mocht maken. Ik had er al heel lang naar uitgekeken. Voetballen op het hoogste niveau in Nederland is toch wat
je als kleine jongen wil. Je speelt in grotere stadions, tegen betere
tegenstanders. Een mooi podium om jezelf te testen.'
Om zich op dat podium te laten zien, moest Bangura wel geduld
hebben. Net zoals bij heel Cambuur Leeuwarden het vermogen om
rustig te blijven op de proef werd gesteld. De club raakte in 2020
ongevraagd verzeild in een van de grootste soaps binnen het betaald
voetbal uit de Nederlandse geschiedenis. Met een wel heel zure
afloop bovendien. De Jong en Bangura maakten de opmerkelijke
gang van zaken van dichtbij mee.
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maar op een gegeven moment heb ik gezegd: nu is het mooi geweest.
We zetten er een punt achter en gaan verder. Het moest wel. Als ik het
niet zou doen, hoe kon ik dan van mijn spelers verwachten dat zij er
weer vol voor zouden gaan?'
Zonder supporters op de tribunes - die door corona leeg moesten blijven
- herhaalde Cambuur het kunstje van een seizoen eerder. Onbedreigd
voetbalde het zich een seizoen later alsnog richting het kampioenschap
en promotie naar de eredivisie. Met de 4-1 overwinning tegen Helmond
in april van dit jaar als ultieme climax. 'Misschien wel de mooiste dag
uit mijn carrière', zegt De Jong.
Terwijl Cambuur zich in eigen stadion ontdeed van Helmond, hadden
zich buiten op het Cambuurplein al duizenden supporters verzameld
om de promotie alsnog een beetje met de spelers te kunnen vieren.
Vanaf een balkon van het stadion lieten De Jong en zijn spelers zich fêteren door de uitzinnige menigte. Alsof alle opgekropte boosheid, onbegrip en pijn er in een keer uitkwam.
Niet voor niks droegen spelers T-shirts met de tekst 'justice' en viel de
term 'gerechtigheid' met enige regelmaat in het feestgedruis. 'Het was
een bijzonder moment', zegt De Jong. 'Er heeft hier heel lang een gevoel
van onrecht geheerst, ook al hadden we tegen elkaar gezegd dat we door
moesten. Blijkbaar zat er nog wel het een en ander wat zich op dat
moment openbaarde. Het was ook niet niks. We hadden in totaal twee
jaar bovenaan gestaan in de eerste divisie.'

BANGURA
Credit: PROSHOTS

Cambuur leek in het seizoen 2019 - 2020 als koploper in de
Keuken Kampioen Divisie hard op weg naar het kampioenschap, toen de competitie vanwege corona werd stopgezet.
Na een even rommelige als spraakmakende vergadering met
de clubs uit de eerste en eredivisie besloot de KNVB dat geen
enkele ploeg dat seizoen zou promoveren of degraderen.
Ook Cambuur Leeuwarden niet, dat al met anderhalf been
in de eredivisie stond. tevergeefs, zou dus blijken. 'Het was
een enorme klap voor ons', herinnert Bangura zich. 'We
waren zo goed bezig met z'n allen en hadden mooie prestaties neergezet, maar werden daar niet voor beloond. Dat
deed enorm veel pijn. Het voelde alsof al het harde werken
voor niks was geweest.'
In Leeuwarden hadden ze het gevoel dat een landstitel en
promotie ze was ontnomen, al was trainer De Jong een van
de eersten die de knop omzette. Hoe moeilijk hij dat ook
vond. 'In het begin was het lastig om er niet aan te denken,

En Bangura: 'Het voelde of we die avond het één en ander hadden rechtgezet. Dat we iets hadden bereikt waar we al veel langer recht op hadden. Ik krijg weer kippenvel als ik aan het moment op het balkon denk,
met al die feestende fans voor ons. Natuurlijk speel je zo'n belangrijke
wedstrijd het liefst voor volle tribunes, maar op deze manier konden we
het toch nog een beetje delen met onze supporters.'
Voor de linksback voelde de promotie extra speciaal. Halverwege het seizoen wist hij een basisplek te veroveren als linkerverdediger. Iets waar
hij als voormalig aanvaller de tijd voor had genomen en zeer zorgvuldig
naartoe had gewerkt. Met de hulp van De Jong. 'Ik ben de trainer heel
dankbaar dat hij mij deze kans heeft gegeven.'
Bangura begon als kleine jongen in de jeugd van De Rotterdamse Leeuw,
om daarna naar de amateurtak van Feyenoord te vertrekken. Ook daar
sprong de snelle buitenspeler al snel in het oog. Op zijn zeventiende
volgde de beloning met de overstap naar de jeugdopleiding van
Feyenoord. 'Het was een geweldige tijd', zegt hij.
Bangura verhaalt over de wedstrijden in het buitenland tegen
Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk die het team afwerkte in
de Youth League, de jeugdvariant van de Champions League. Het waren
dezelfde clubs als waar het eerste elftal tegen speelde. Samen vlogen ze
naar Engeland, Italië en Oekraïne. 'Ik keek enorm op tegen al die grote
jongens.'
Ook op het veld was het een leerzame ervaring. 'Ik was gewend alleen
maar tegen Nederlandse teams te voetballen. Maar toen we tegen City,
Napoli en Shakhtar speelden, merkte ik dat er heel andere dingen
gevraagd werden. Die ploegen waren fysiek veel sterker dan wij en speelden met een andere tactiek dan de meeste Nederlandse ploegen hanteren.'
Toch verliep het seizoen niet zoals Bangura zich het vooraf had voorge-
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steld. Eigenlijk was het de bedoeling dat hij aan het eind van het seizoen
de overstap van het oudste jeugdteam naar de beloftenploeg zou maken,
maar Feyenoord zag geen toekomst in de buitenspeler. 'Ik moet ook eerlijk
zijn en bekennen dat ik dat seizoen niet goed speelde. Ik kreeg geen contract aangeboden van de club en moest ergens anders gaan kijken.'
Het was de periode dat Bangura zichzelf in de spiegel aankeek en afvroeg
wat hij wilde. Als hij echt de ambitie had om profvoetballer te worden, dan
moest hij er meer uithalen dan hij tot dan toe had gedaan. Een stagewedstrijd bij Cambuur drie jaar geleden voelde als laatste kans voor hem. 'Met
terugwerkende kracht heeft het fantastisch uitgepakt', zegt hij nu.
Bangura mocht op amateurbasis aansluiten bij het tweede elftal, al duurde
het slechts een half jaar voordat hij door toenmalig trainer René Hake
werd gevraagd mee te trainen met het eerste team. De aanvaller maakte in
februari 2019 zijn debuut in het betaald voetbal, maar kreeg steeds meer
het gevoel dat hij niet op de positie stond waar zijn kwaliteiten het best tot
uiting kwamen.
'Ik was ervan overtuigd dat ik meer kans zou hebben als linksback', zegt
Bangura. Aan het begin van het nieuwe seizoen besloot hij zijn voorkeur
aan De Jong, die als trainer de overstap had gemaakt van De Graafschap
naar Cambuur, kenbaar te maken. 'Voor mij was dat het ideale moment,
omdat ik wist dat iedereen op nul zou beginnen met een nieuwe trainer.'

'Toen ik bij de amateurs voor de groep stond, heb ik nooit
nagedacht over een trainerscarrière in het betaald voetbal.
Maar nu durf ik te zeggen dat het heel goed is geweest dat
ik een paar jaar bij de amateurs heb gewerkt. Eigenlijk zou
elke trainer het moeten doen. Je leert alles zelf te doen,
soms had ik niet eens een assistent naast me. Ik heb me
daar als trainer op elk vlak kunnen ontwikkelen.'
De Jong staat bekend als de people manager, de sfeermaker
en het mensen-mens onder de trainers. 'Dat klopt ook, ik kan
goed omgaan met mensen.' Tegelijk heeft zijn reputatie hem
gevoelsmatig ook weleens klein gehouden. 'Ik heb geen moeilijke verhalen over voetbal, wil het juist zo simpel mogelijk
houden. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen voetbalvisie
heb of niet over tactiek nadenk. Het tegendeel is waar. Ik
vind nadenken over de manier van drukzetten en hoe we
onze beste spelers vrij kunnen krijgen het het mooiste wat er
is. Alleen praat ik er niet veel over in het openbaar.' Liever
praat hij over de Henk De Jong-methode, die volgens hem bij
elke club kan aanslaan. Wat die behelst? 'Samen met je spelers en staf een goed voetbalidee ontwikkelen, waarbij we het
publiek vermaken en waarin we samenwerken op een normale menselijke manier. Dat betekent open en eerlijk naar
elkaar. Als je dat bent, kun je elkaar ook de waarheid vertellen, want dat is af en toe ook nodig.'

Credit: SOCCRATES IMAGES

'De trainer bewaakt de sfeer in de groep', zegt Bangura. 'Hij
praat veel met iedereen en geeft alle spelers evenveel aandacht. Of je nu de aanvoerder of een wisselspeler bent, dat
maakt voor hem niet uit. Als het nodig is, geeft hij je een
schop onder je kont, de andere keer stimuleert hij je, ook al
gaat het even wat minder. Je weet wat je aan hem hebt.'

De Jong: 'Wij zagen potentie in Alex als linksback, alleen had hij de tijd
nodig om zich op die positie te ontwikkelen. Hij had nog nooit als verdediger gespeeld. Die tijd kreeg hij van ons. Ga aan je fysiek en je traptechniek
werken, zeiden we tegen hem, dan komt je kans vanzelf wel.'
Alsof Bangura aan een haast nieuwe carrière begon bij Cambuur. Dat gold
niet voor De Jong. De ervaren coach moest op zijn negentiende al stoppen
met voetbal vanwege een blessure en besloot al vroeg het trainersvak in te
gaan. Via de amateurs van Drachten en Sneek belandde hij als assistenttrainer bij Heracles Almelo en SC Heerenveen. Ook was hij werkzaam voor
Harkemase Boys en FC Groningen (assistent) voordat hij in 2010 assistenttrainer werd bij Cambuur en na vier jaar als hoofdtrainer verder ging.
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Het was dan ook geen toeval dat het De Jong was die Bangura
verzekerde dat hij zijn kansen zou krijgen, ook al was daar
geduld voor nodig. 'Henk gaf mij de tijd. Ik wist dat ik in het
begin geen eerste linksback zou worden, maar hij verzekerde
mij dat hij geen tweede linksback zou halen, zodat ik mij rustig kon ontwikkelen op die positie. Ik begreep zijn keuze om
voor iemand anders als eerste linksback te gaan, omdat ik
zelf vond dat ik ook nog veel moest leren.'
'Dat is typisch Alex', reageert De Jong. 'Hij heeft een heel
goed zelfbeeld en een fantastische mentaliteit. Al moest ik
hem soms toch een beetje afremmen. Maar dat hoort ook zo
te zijn bij een jonge voetballer. Dan gingen we even zitten
praten. Ik ben heel blij dat hij geluisterd heeft en nu laat
zien dat hij bijzondere kwaliteiten heeft als linksback. Met
zijn drive naar voren past hij perfect in het aanvallende
voetbal dat wij willen spelen.'
De voormalig aanvaller geniet van zijn positie als verdediger. 'Als linksback kan ik al mijn energie kwijt. Ik kan blijven rennen langs de zijlijn. Naar voren en achteren en
andersom. Ik vind het net zo leuk om een goede sliding te
maken als een mooie voorzet te geven. Al die aspecten
komen terug in de manier waarop de trainer wil dat ik mijn
nieuwe positie nu invul.'
Samen moeten ze ervoor zorgen dat Cambuur zich dit sei-
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zoen handhaaft in de eredivisie. Daarbij krijgen ze
de steun van de fanatieke aanhang. Sportief mag
Cambuur dan al jarenlang bungelen tussen de eerste divisie en eredivisie. Qua achterban heeft de
club de allure van een subtopper. Om de week barst
het stadion in volksbuurt Cambuur uit zijn voegen.
'En we hadden het makkelijk nóg drie keer kunnen
uitverkopen', zegt De Jong.
Hij heeft het over het oude, vervallen stadion dat
eigenlijk niet meer van deze tijd is. Maar juist daarom door de supporters wordt omarmd. Er is te weinig ruimte om versnaperingen te verkopen, de
smalle gangetjes en kleine kamers onder de hoofdtribune hebben meer iets van een bruine kroeg en
supporters van de bezoekende club klagen weleens
dat ze weinig zien door de ouderwetse kunststof
platen die voor het uitvak zitten.
Maar belangrijker nog: het stadion ontbeert skyboxen. In plaats daarvan zitten de lokale ondernemers gezamenlijk achter een houten schot met de
tekst: Zakenclub Cambuur Leeuwarden. Over - naar
verwachting - twee seizoenen moet het probleem
verholpen zijn als Cambuur zijn intrek neemt in een
gloednieuw onderkomen aan de andere kant van de
stad.
'Het is van levensbelang dat het nieuwe stadion er
komt', zegt De Jong. 'Alleen dan kan deze club uitgroeien tot een stabiele eredivisieclub.' Of anders
gezegd: pas dan is de Slapende Reus, zoals de geuzennaam van de club luidt, weer wakker. Tot die
tijd ontwaakt hij in de eredivisie als het ware langzaam uit zijn slaap. De Jong: 'Maar er is meer voor
nodig om weer klaarwakker te zijn.'
Het is ook een gevecht tussen het gezonde verstand
en de emotie, weet De Jong. Op de plek waar het op
de toiletten permanent stinkt naar urine en waar de
lichtmasten hoog boven de arbeidershuizen uit tornen, daar liggen de herinneringen van de duizenden supporters die van kleins af aan al met hun
ouders naar het stadion kwamen en nu zelf hun
kroost meenemen. 'Onderschat dat niet, de mensen
zijn hier echt bloedfanatiek', zegt De Jong. Hij
ervaart zelf hoe erg de club leeft in de stad. 'Als ik
van mijn woonplaats Drachten naar Leeuwarden
rijd, komen er gewoon mensen naast me rijden om
hun duim op te steken.' Bangura kan de woorden
van De Jong alleen maar beamen. 'Deze supporters
maken de club.'
Hij was alweer bijna vergeten hoe het was om voor
volle tribunes te voetballen, tot hij voor de eerste
competitiewedstrijd tegen Groningen het veld op
kwam om zich op te warmen. Alsof het winnende
doelpunt zojuist was gevallen. Zo erg ging de fanatieke aanhang te keer. Tijdens de wedstrijd was dat

niet anders. 'De supporters hier beleven het voetbal heel intens. Dat is geweldig om
mee te maken. Het doet me denken aan een Engelse club, waar de fans ook leven
voor het voetbal.'
Bij de passie en onvoorwaardelijke steun van de fans, hoort een bepaald soort voetbal,
meent De Jong. Voor de trainer staat voetbal gelijk aan vertier. 'Aanvallend voetbal
spelen en de tegenstander snel onder drukzetten bij balverlies, dat is wat wij willen
en wat past bij deze club. Wij willen hier iets neerzetten waar de mensen zich in herkennen. Waardoor ze tevreden naar huis gaan.'
Ook als de ploeg van De Jong tegen een nederlaag aanloopt, zoals in de eerste wedstrijd tegen Groningen en dit seizoen nog wel vaker zal gebeuren. De teleurstelling
was groot na het winnende doelpunt in blessuretijd van Groningen, maar kon niet
verbloemen dat De Jong een heel mooie middag had gehad. Omdat het publiek weer
op de tribunes zat, zich had vermaakt en zijn ploeg had gevoetbald zoals hij had
gewild. 'Dan kan het ook een keer zijn dat je verliest. Dat hoort bij sport.'
De Jong en Bangura genieten in de eredivisie en kijken vol vertrouwen richting de
toekomst. Niet voor niks staan ze binnen de club bekend als de twee rasoptimisten. Al
durven ze van elkaar niet te zeggen wie de kroon spant. De Jong: 'Alex ziet overal kansen, dat vind ik prachtig.' en Bangura: 'De trainer heeft de gave om iedereen een goed
gevoel te geven.'
Zowel De Jong als Bangura laat zich begeleiden door Soccer Vision/VVCS. Arnold
Oosterveer is de vertrouwenspersoon van De Jong. Patrick van Diemen regelt de zaken
voor Bangura. 'Ik vertrouw Arnold honderd procent', zegt De Jong. 'Hij weet hoe ik ben
en hoe ik denk. Dat is zeer prettig. Hij is een gevoelsmens, net als ik. Daardoor voelen
wij elkaar haarfijn aan.'
En ook Bangura weet dat hij altijd terecht kan bij Van Diemen. 'Ik voel me op mijn
gemak bij Patrick, dat is voor mij het belangrijkste', zegt hij. 'We spreken elkaar als
dat nodig is. Maar ook als ik daar behoefte aan heb, kan ik hem bereiken. Dan hebben we het over voetbal of over andere dingen. We kunnen over alles praten.'
Echte toekomstplannen hebben De Jong en Bangura nog niet gemaakt. Liever concentreren ze zich op dit seizoen. Daarna zien ze wel weer verder. Eerst maar eens zichzelf
ontwikkelen, het publiek vermaken, een goed seizoen draaien, en het belangrijkste,
Cambuur Leeuwarden in de eredivisie houden. Bangura: 'Het zou geweldig zijn als
dat lukt.' En De Jong: 'We gaan er met z'n allen voor.'
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TOPSPORTDESK VAN DE RABOBANK TELT AL MEER DAN 900 SPORTERS

PETER VAN DE VEN: OP DIT
MOMENT HEBBEN WE MEER DAN
900 TOPSPORTERS IN DE BOEKEN
Traditioneel flirt de Rabobank graag met de sport. In vroegere jaren sponsorde de bank een
succesvolle wielerploeg, met toppers als Michael Boogerd en Erik Dekker. In de huidige tijd
fungeert Rabo onder meer als hoofdsponsor van Team NL, actief op de Olympische Spelen van
Tokio. En ook van de VVCS, om er nog één uit een lange rij naar voren te halen. Rabo runt
tevens een Topsportdesk, waarvoor Peter van de Ven vanuit Eindhoven verantwoordelijk is.

H

oe de Topsportdesk is ontstaan? Die is eigenlijk
gegroeid', keert hij terug naar rond het jaar
2000. 'Pieter van de Ven, een naamgenoot van
mij, had op een gegeven moment heel veel sporters, met
name voetballers van PSV, in zijn portefeuille. Wel een
leuke doelgroep, dacht hij, waarna hij die groep is gaan
uitbreiden. Zo belandden er steeds meer sporters in zijn
portefeuille. Gaandeweg werd het allemaal wat veel voor
één man en kreeg hij hulp van een aantal collega's.'
'Tot 2016/2017 was de groep behoorlijk gegroeid', vervolgt Peter van de Ven. 'Toen vroeg de bank zich af: moeten we hier wel mee doorgaan? De meeste sporters hebben vaak wel een betaal- en spaarrekening, maar zij
kopen vaak geen woning maar huren die, omdat zij
meestal niet weten hoe lang ze voor dezelfde club uitkomen. Dan hebben ze dus geen hypotheek nodig, redeneerde de bank. Hoewel sommige jongens wel beleggen
in beleggingsfondsen of onroerend goed, vroeg men zich
toch af of er wel genoeg werd verdiend aan de sporters.
Toen is het even op een iets lager pitje gekomen.'
Ongeveer drie jaar terug klopte Peter van de Ven aan bij
de directie. 'We hadden inmiddels zo'n grote groep met
sporters, daar moeten we iets mee doen', bepleitte hij.
'Op dit moment hebben we zelfs meer dan 900 sporters
in de boeken. Het is sowieso een heel mooi uithangbord
voor de bank. Het zijn niet alleen veel voetballers, maar
ook heel veel wielrenners. En wat ik al zei: ook heel veel
Olympiërs. We sponsoren veel geld in het sportteam van
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het NOC*NSF dat Nederland vertegenwoordigt op de Olympische
Spelen: Team NL. We ondersteunen meerdere sportbonden en partijen. Daardoor komen ook heel veel sporters bij ons bankieren.'
Peter van de Ven kreeg tijdens zijn onderhoud met de directie van
Rabo toestemming om weer volop aan de gang te gaan met de
Topsportdesk. 'We hebben toen de boel weer opgepakt met drie adviseurs. Eén doet bijvoorbeeld alleen hypotheken. Als een sporter aangeeft dat hij een hypotheek nodig heeft, dan blijf ik er wel bij betrokken, maar ik laat het wel over aan degene die dat bij ons verzorgt. Zo
hebben we inmiddels een heel team staan, voor verschillende specialiteiten. Denk zes tot zeven man in totaal, wel allemaal gevestigd in
Eindhoven.' Want naast de sporters blijkt de Topsportdesk sinds kort
evenzeer toegankelijk voor artiesten. 'Daar zijn we nu ook mee bezig.
Dat gaat ook vrij goed, omdat artiesten vaak dezelfde problematiek
hebben als topsporters. Een artiest heeft dikwijls ook geen langlopend contract.'
Volgens Peter van de Ven onderscheidt de Rabobank zich met name
in het persoonlijke contact met de sporter en stilaan ook van de
artiest. 'We kennen de sportwereld en de wereld van de artiesten
beginnen we nu ook te leren kennen. Wanneer een sporter of een
artiest zegt: ik ga een huis kopen, dan is het normaal gesproken lastig als je een contract hebt voor bijvoorbeeld twee jaar. Wij kunnen
dan vaak wel financieren. Dat is een voordeel. Een ander voordeel is
dat voetballers die voor een buitenlandse club uitkomen, bij ons
terecht kunnen, want we hebben een vreemde valuta-rekening en we
weten hoe we daarmee moeten omgaan. Stel: je speelt bij Liverpool,
je wordt in ponden betaald, en wij moeten dat dan regelen met die
vreemde valuta-rekening. Geen enkel probleem voor ons, ook niet als
hij in China zou willen avonturieren.'
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APARTE SERVICE
Arjan Swinkels behoort al jaren tot de kring van voetballers, die zich
hebben aangesloten bij de Topsportdesk van de Rabobank en kunnen profiteren van de aparte service. 'Toen ik bij het eerste elftal van
Willem II kwam, werd ik een keer benaderd door een voorganger
van Peter. Hij vertelde me dat de bank ook een topsport-gedeelte had,
waarmee de bank me beter en gerichter zou kunnen helpen dan bij
mijn lokale bank. We hebben daarop een gesprek gehad en dat voelde gewoon goed en fijn. Ik heb daarop gezegd dat ik akkoord ging en
dat ik voortaan via de Topsportdesk mijn bankzaken zou laten regelen. Zodoende is een beetje gaan lopen', memoreert de nu 36-jarige
Brabander (15 oktober 1984 geboren in Moergestel).
De centrale verdediger diende Willem II in totaal liefst acht jaar
(2004-2012) en zakte vervolgens af naar België, waar hij zich drie jaar
inspande voor Lierse SK. 'Net voor ik naar België vertrok, had ik mijn
eerste huis gekocht.' Met dank aan zijn verbintenis met de
Topsportdesk van de Rabobank. 'Als jonge profvoetballer is het echt
niet zo gemakkelijk ergens een hypotheek te krijgen. Ik heb een
gesprek gevoerd met twee andere hypotheekverstrekkers. Het ging
aanvankelijk best goed, tot ze me vroegen wat mijn beroep was. Ik
antwoordde dat ik als voetballer mijn geld verdiende. Dan houdt het
op, kreeg ik als reactie. Daar gaan we niet mee in zee. Dan is het wel
heel fijn dat er een bank bestaat, die dan wel vertrouwen in jou
heeft, en jou daarin ook wil helpen en financieren. Want er zijn niet
heel veel die dat aandurven. Dat is een heel groot pluspunt van
Rabo, en zeker voor jonge topsporters', zo spreekt Arjan Swinkels
niet uitsluitend uit eigen ervaring.
In Lierse huurde Arjan Swinkels aanvankelijk een appartement,
hield zijn eigen huis aan en constateerde na anderhalf jaar dat de

afstand helemaal geen probleem opwierp. 'Ik ben toen terug naar
mijn eigen huis gegaan en ik heb het appartement opgezegd. Dat
heb ik later ook zo kunnen afspreken met Beerschot en Mechelen.'
Met onderbreking van een seizoen bij Roda JC vervolgde hij zijn carrière bij Beerschot en KV Mechelen, waar hij dezelfde voorwaarden
in zijn contract kon laten opnemen. Vorig jaar zomer keerde hij
terug naar de Eredivisie, voor een jaar bij VVV, dat degradeerde en
dat zich uiteindelijk niet als een al te gelukkige keuze ontpopte.
Inmiddels 36 jaar, denkt hij wel degelijk na over een toekomst zonder actief voetballen. 'Of ik als trainer wil doorgaan, weet ik nog niet.
Ik heb me sowieso ingeschreven voor de cursus UEFA C en UEFA B.
Als oud-profvoetballer kan je C en B in één jaar doen. Het is altijd
goed om het erbij te hebben. Als voetballen mijn passie blijft, kan je
maar beter de papieren hebben. Ik zie wel wat op mijn pad komt. Ik
had nooit gedacht dat ik het zo lang zo volhouden. Ik heb altijd hard
moeten werken en het vooral van mijn inzet moeten hebben.
Voetbal is voor mij het allerleukste wat er is. Ik wilde er het maximale uithalen en dat is me gelukt, vind ik.'
Hoe dan ook houdt Arjan Swinkels zijn (persoonlijk) contact met
Peter van de Ven en de Topsportdesk van de Rabobank. 'Hoe wij verder willen gaan?', pakt Peter van de Ven het gesprek weer op. 'Zoveel
mogelijk groeien. Sporters hebben vaak dezelfde wensen als de normale burgers, om dat zo maar aan te geven. Maar er zit wel degelijk
verschil in. In feite is dat ook ons motto: dat wij de sporters zoveel
mogelijk ontzorgen. Vaak heb ik een direct contact met de sporter.
Hij of zij heeft mijn nummer. Dat is op zich al uniek bij een bank.'
En wat betreft de samenwerking met de VVCS, eindigt hij met: 'Zij
krijgen vaak ook de vraag van een speler, dat hij een bankrekening
nodig heeft. Dan verwijst de VVCS die speler door naar ons…'
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AFTER CAREER CONSULT IN HET PROFVOETBAL
1. WAT IS HET AFTER CAREER CONSULT?

1.4 GEZONDHEIDSMONITORING OVER TIJD (OPTIONEEL)

Ontwikkeld door FIFPRO (Football Players
Worldwide) in 2018 is het doel van het After Career
Consult de gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van
leven van profvoetballers die recentelijk (niet meer
dan 10 jaar geleden) hun voetbalcarrière beëindigd
hebben te bevorderen. Het After Career Consult
stoelt op vier elementen, namelijk (i) educatief
materiaal gerelateerd aan gezondheid, (ii) een
medisch onderzoek, (iii) mogelijk adviezen, en (iv)
gezondheidsmonitoring over tijd (optioneel).

Ongeacht de mogelijke adviezen voortvloeiend uit het medische onderzoek, kan
je je aanmelden voor de gezondheidsmonitoring over tijd. In dat geval word je
gevraagd om zes, 12, 18 en 24 maanden na het medisch onderzoek (i) een online
vragenlijst over gevoelens, blessures en gewrichtspijn in te vullen (ongeveer 20
minuten nodig) en (ii) zeven online tests (geheugen en aandacht) te doen (ongeveer 25 minuten nodig). Tijdens deze periode ontvang je indien nodig verdere
adviezen over je gezondheid. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gezondheidsmonitoring. Let op: je dient je wel apart aan te melden voor deze gezondheidsmonitoring (zie punt 5).

2. WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR MIJ?
1.1 EDUCATIEF MATERIAAL GERELATEERD AAN GEZONDHEID
Je ontvangt gratis een exemplaar van het boek The
Secret Balance of Champions - Health Challenges in Elite
Sport. Dit boek is voornamelijk ontwikkeld voor topsporters en presenteert de gezondheidsuitdagingen
die tijdens of na een carrière in de topsport kunnen ontstaan. Het boek (meer dan 500 pagina's,
beschikbaar in het Engels) telt acht gezondheidsgerelateerde hoofdstukken (samengesteld door
experts) en bevat de unieke reflectie van 32 kampioenen zoals Petr _ech, Mo Farah, Kiki Bertens,
Geremi Njitap Fotso, Arjen Robben, Lydia Williams
, Chris Hoy, Sarah Gregorius en Chris Froome. Het
voorwoord is van Marco van Basten.

Het beëindigen van een voetbalcarrière kan gepaard gaan met gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast kunnen voormalige spelers geconfronteerd worden met diverse vragen. Hoe kan ik optimaal afbouwen na zoveel
jaren met trainingen en wedstrijden? Welke sportactiviteiten worden aanbevolen
om gewrichtsslijtage tegen te houden of om vitaal te blijven? Waar kan ik doen
als ik niet lekker in mijn vel zit? Het After Career Consult wordt aangeboden om
voormalige profvoetballers te ondersteunen.

1.2 MEDISCH ONDERZOEK
Na jouw aanmelding voor het After Career Consult
(zie punt 4) word je ten eerste gevraagd om (i) een
vragenlijst over gevoelens, blessures en gewrichtspijn in te vullen (ongeveer 20 minuten nodig) en (ii)
zeven online tests (geheugen en aandacht) te doen
(ongeveer 25 minuten nodig). Vervolgens dien je
een afspraak te maken voor het medische onderzoek bij het sportmedisch centrum van de KNVB
(Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist). Tijdens het
medische onderzoek (ongeveer 60 minuten) worden
verschillende metingen uitgevoerd waarbij indien
nodig vervolgonderzoeken (bijvoorbeeld röntgenfoto's) met jou worden besproken. Tijdens het medische onderzoek ontvang je ook een exemplaar van
het boek The Secret Balance of Champions - Health
Challenges in Elite Sport. Er zijn geen kosten aan het
medische onderzoek verbonden (behalve jouw reiskosten).

3. HOE ZIET HET VOOR DE VERTROUWELIJKHEID VAN JOUW GEGEVENS
Jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens is gegarandeerd. Alle
verzamelde gegevens worden gecodeerd en anoniem bewaard op een veilige server. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld.

4. HOE KAN IK ME AANMELDEN VOOR HET AFTER CAREER CONSULT?
Heb je recentelijk (niet meer dan 10 jaar geleden) je voetbalcarrière beëindigd en
heb je interesse in het After Career Consult? Vul dan het aanmeldingsformulier
in (met Adobe Acrobat Reader) en stuur jouw ingevulde aanmeldingsformulier
per email naar het sportmedisch centrum van de KNVB (Woudenbergseweg 56,
3707 HX Zeist; Email: Saskia.vanZon@knvb.nl).

5. HOE KAN IK ME AANMELDEN VOOR DE GEZONDHEIDSMONITORING?
Heb je interesse in de gezondheidsmonitoring? Meld je dan online aan via het
volgende formulier: https://vg75.typeform.com/to/qFAiXraf

1.3 MOGELIJKE ADVIEZEN

6. HEB JE NOG VRAGEN?

Op basis van de informatie verzameld via de vragenlijst, de tests en het medische onderzoek, en
indien nodig, zal je adviezen over jouw gezondheid
ontvangen.

Als je vragen hebt over het After Career Consult, kan je contact opnemen met
Prof. Vincent Gouttebarge (v.gouttebarge@fifpro.org; +31621547499). Vincent is
een voormalige profvoetballer (Frankrijk & Nederland) werkzaam als Chief
Medical Officer bij FIFPRO en Amsterdam UMC.
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Stijn Streuvelshof 2
1321 AA Almere
036-5296846

www.form-it.nl
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Elly van Riemsdijk, Carla van Riemsdijk
en Tom van Riemsdijk
Directeuren Van Riemsdijk Top Movers
stressfactoren maar wij maken er een verhuisbeleving van.
Als ik na afloop mensen breed zie lachen omdat
het allemaal zo meeviel, is mijn dag goed.”

ONTZORGERS
Als je opgroeit in de familie van Riemsdijk zit de
liefde voor het verhuisvak in je genen. “Onze
opa richtte het bedrijf op in de jaren 20,” vertelt
Carla. “De zaak is verder groot gemaakt door
onze vader Karel. Hij begon met paard en
wagen, vanuit een pijpenla in de Kinkerbuurt,
waar een gaskacheltje stond tegen de kou. Vaak
werkte hij dag en nacht, soms zagen we hem
weken niet. De verhuizing van zijn kantoor naar
Amsterdam Zuidoost was de kroon op zijn
werk.’
Het oer-Amsterdamse bedrijf bedient klanten in
het hele land en zelfs daarbuiten. Elly somt
enkele namen op: “De OBA, TomTom, Defensie,
KPMG, het Anne Frank Huis. Voor iedere klant

leveren wij maatwerk. Bij het Conservatorium
pakken we de veelal kostbare instrumenten met
zijden handschoenen in en bij Amsterdam UMC
dragen we steriele pakken als we op de operatiekamers aan het werk zijn. Wij leveren ook
steeds vaker aanvullende diensten zoals de
Handyman-service, opslag en een totaalaanbod
facilitair beheer.”
Particulieren kunnen rekenen op net zo veel
zorg. Tom vertelt: “Als ik een woning binnentreed, zie ik in één oogopslag hoe we het moeten gaan aanpakken. Dat is een kwestie van
jarenlange ervaring; op mijn 14e jaar trad ik al
in de voetsporen van mijn vader Charles. Het is
meer dan sjouwen hoor, mensen willen ontzorgd
worden. Verhuizen staat hoog op de lijst van

Carla besluit: “Onze vader deed dit werk met zo
veel passie. Toen hij overleed, was hij pas 61
jaar. Als kind zeiden we wel eens: “Hou nou toch
eens op over de zaak.” Nu zijn we zelf de zaak
en is de vierde generatie inmiddels ook al in
dienst van het bedrijf. Dat we uiteindelijk opa’s
werk mogen voortzetten, met net zo veel liefde
en toewijding voor onze klanten, is het mooiste
wat er is.” Elly, Carla en Tom van Riemsdijk zijn
de directeuren van Van Riemsdijk Top Movers.
Het bedrijf levert een complete verhuisservice
aan particulieren en organisaties, zowel nationaal als internationaal.
Kuipersbergweg 48, 1101 AG AMSTERDAM
020-6971530
info@vanriemsdijk.nl
www.vanriemsdijk.nl
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DAGBOEK
TEAM VVCS 2021
MAANDAG 5 JULI
Vandaag de eerste dag van deze campagne. Althans de
eerste trainingsdag, want uiteraard is er weer van alles
voorbereid om goed te kunnen trainen. Anders dan de
voorgaande jaren is dat we trainen bij VV Woudenberg.
We konden bij de KNVB niet terecht in verband met
onderhoudswerkzaamheden. Gelukkig ontbreekt het ons
aan niets bij VV Woudenberg, met dank aan de vele vrijwilligers. Deze editie hebben we gekozen voor Jean-Paul
de Jong als hoofdtrainer. Samen met Pim Koolwijk, Harm
Zeinstra en oudgediende René Beerntsen vormen zij de
technische staf die de komende vijf weken alles geven om
de spelers topfit te krijgen.

Hopelijk sluiten er snel meer
spelers aan, zodat we aan het eind
van de week al kunnen denken aan
het organiseren van wedstrijden

goed ook, want vandaag gaan de spelers onder leiding
van inspanningsfysioloog Pim Koolwijk tot het gaatje.
Uiteraard wordt er ook gewoon lekker met de bal
getraind. Al met al zijn de spelers bijna 2 uur fanatiek aan
het trainen. Moe maar voldaan sluiten zij de tweede dag
af. Morgen een dagje rust en donderdag met frisse moed
er weer tegenaan.

DONDERDAG 8 JULI
Na een rustdag mochten de spelers vandaag weer aan de
bak. Er zijn in vergelijking met dinsdag 2 nieuwe spelers
bijgekomen: Eric Verstappen en Bodi Brusselers. De
eerste is keeper en heeft het afgelopen seizoen in de 2e
Bundesliga gekeept bij Stutgarter Kickers. Bodi is vorig
seizoen begonnen in Griekenland bij Doxas Dramas om
vervolgens op Cyprus het seizoen af te maken.
De groep heeft blijkbaar zin om te trainen, want zij staan
al om 10.00 uur op het veld te footvolleyen terwijl de training pas om 10.30 uur begint. Zo zien we het graag. Nino
de Leeuw krijgt vandaag wat rust, aangezien hij wat last
heeft van zijn rug. De overige boys maken er onder
leiding van JP en Pim een pittige training van, waarbij de
keepers na hun eigen oefeningen met Harm Zeinstra ook
aansluiten.

VRIJDAG 9 JULI
Net als andere edities is ook nu de eerste training weer
even een kwestie van gewenning en aftasten. Maar na een
korte introductieronde starten de spelers met hun
warming-up onder leiding van Pim Koolwijk. Bodhi
Prinssen is de enige keeper vandaag en hij gaat aan de
slag met Harm Zeinstra. Na een half uur neemt Jean-Paul
de hele groep over voor pass- en trapoefeningen en positiespel. Hierna wordt de training afgesloten met wat
conditionele oefeningen en zit de eerste trainingsdag er
op. Hopelijk sluiten er snel meer spelers aan, zodat we
aan het eind van de week al kunnen denken aan het organiseren van wedstrijden.

DINSDAG 6 JULI
Vandaag dag 2 van onze campagne. In vergelijking met
gisteren is Appie Alsbaei erbij gekomen. Hij maakt een
gretige indruk en is ook al redelijk fit. En dat is maar
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De laatste trainingsdag van deze eerste week begint met
slecht nieuws, aangezien onze keeperstrainer bij een sneltest een positieve uitslag krijgt. Dat betekent dat iedereen
vandaag weer een sneltest moet ondergaan. Gelukkig valt
'de schade' mee en is slechts 1 speler positief.
Vanzelfsprekend gaat hij gelijk naar huis. Omdat onze
fysieke trainer sowieso niet aanwezig zou zijn, mag JeanPaul het vandaag in zijn eentje opknappen. Je kunt
merken dat hij voor hetere vuren heeft gestaan en draait
zijn hand niet om voor een groep van 8 spelers. Hij laat de
spelers in allerlei spelvormen flink aan hun conditie
werken. Mooi om te zien dat het plezier ervan af spat. Na
ruim twee uur trainen vindt de trainer het welletjes (en de
jongens ook…) en blaast voor het laatst deze week op zijn
fluit. De spelers gaan het weekend in na een prima eerste
trainingsweek. Maandag zal de groep groter zijn en
kunnen we langzaamaan gaan denken aan wedstrijden.
Prima vooruitzicht.

>
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MAANDAG 12 JULI
Nieuwe week voor de boeg. Het was de verwachting dat wij vandaag
met een grotere groep aan de training zouden beginnen, maar er
waren toch een paar verrassingen. De minder leuke verrassingen
betreffen het coronavirus. Helaas wederom 1 speler die positief getest
was dit weekend. Goede nieuws is dat 2 spelers de groep hebben
verlaten vanwege een sportieve stap. Abdulrahman 'Appie' Alsbaei is
uitgenodigd voor het Syrische elftal 0.23. En Clint Ghijsen gaat voor
minimaal een week op stage bij Top Oss. De overige spelers krijgen
gezelschap van de nieuwelingen Kyle Ebecilio, Elvio van Overbeek,
Luis Pedro en Ahmad Mendes Moreira. De trainers laten de hele groep
flink zweten. Er wordt behoorlijk wat conditioneel werk verricht. Met
én zonder bal. Na afloop zien we dan ook vooral afgepeigerde, maar
wel voldane gezichten. Benieuwd naar de spierpijn morgen…

DINSDAG 13 JULI
Het is vandaag behoorlijk regenachtig in Woudenberg, maar de
temperatuur is aangenaam. Dus eigenlijk prima trainingsomstandigheden. De spelers melden zich dan ook ruim op tijd op het complex.
In vergelijking met gisteren 2 nieuwe gezichten. 1 speler en 1 keeperstrainer. Youri de Winter sluit aan bij de spelers. Rob van Dijk neemt
voorlopig de taken over van Harm Zeinstra. De keepers Bodhi
Prinssen en Eric Verstappen worden flink onder handen genomen
door Rob. De spelers doen niet voor de keepers onder, want net als
gisteren wordt er wederom gewerkt aan de conditie. Gelukkig wordt
de training besloten met kleine partijspelen op grote doelen. Het fanatisme en plezier spatten er van af.

DONDERDAG 15 JULI
Nog steeds behoorlijk regenachtig in Nederland. Hoewel met name in
Zuid-Nederland de straten blank staan, zijn de velden bij VV
Woudenberg nog steeds prima om op te trainen. En dat is maar goed
ook, want na de rustdag wordt er weer flink wat werk verzet. We
trainen vandaag met 12 man inclusief 2 keepers. Hopelijk komen er
snel nog een paar spelers bij, zodat we ook tegenstanders kunnen
benaderen om wedstrijden te spelen. Volgens de trainers zijn veel
spelers er na deze week ook aan toe.

VRIJDAG 16 JULI
Vandaag goed nieuws voor 3 spelers van Team VVCS. De keepers Eric
Verstappen en Bodhi Prinssen gaan op proef bij respectievelijk
Heracles Almelo en Top Oss. Luis Pedro gaat vanaf maandag op proef
bij een club in Slowakije. We hebben er ook weer een nieuwe speler
bij: Wadi Daouameur. In de training van vandaag veel spelvormen
waarbij het opvalt dat onze Pim Koolwijk het vooral met het vootvolley
erg goed doet. Na de spelvormen wordt er ook al wat tactisch
getraind, aangezien de groepsgrootte dat toelaat. Na de training
nemen we afscheid van de spelers die ons gaan verlaten en hopen we
op een paar nieuwe aanmeldingen in het weekend.

MAANDAG 19 JULI
Week 3 alweer. Wat gaat de tijd toch snel. Vandaag gelukkig ook
alweer wat nieuwe spelers die aansluiten, te weten: Jerichio Valentijn,
Halil Colak en Akram Salhi. Daarnaast sluit Alessandro Damen als
keeper aan. Altijd fijn om tenminste 1 keeper te hebben. Helaas zijn er
ook een paar afmeldingen door verschillende omstandigheden en
trainen we daarom met 13 spelers. Alle 13 worden door de staf weer
optimaal geprepareerd. Dat wil zeggem: ze moeten flink aan de bak
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na een vrij weekend. Echter, na de training klaagt er niemand. Ze
weten waar ze het voor doen. Als we morgen nog een paar spelers
terug krijgen en/of er bij krijgen, dan gaan we op zoek naar tegenstanders.

DINSDAG 20 JULI
Vandaag was het eigenlijk de bedoeling om met een echt grote groep
te trainen, maar helaas nog 3 afwezigen. Waarvan 1 geblesseerd.
De 2 andere hebben vandaag met familie het Offerfeest gevierd.
Desalniettemin stonden er toch 15 spelers op het veld, waaronder 2
keepers. Met de afwezigen er straks weer bij, moet het genoeg zijn om
later in de campagne een wedstrijd te organiseren. Gelukkig hebben
we daarvoor ook al een tegenstander gevonden, namelijk Fortuna
Sittard. Zij willen op 27 juli tegen ons voetballen tijdens hun trainingskamp in Zeeland. Vanaf vandaag dus nog een week om ons
hierop voor te bereiden. De spelers lijken de voorbereiding hierop
letterlijk te nemen, want er wordt fanatiek en scherp getraind. Door
sommige zelfs te fanatiek, maar daar steekt JP de Jong al snel een
stokje voor, zodat iedereen weer een en hetzelfde doel nastreeft: fit en
fris voor een nieuwe club…

DONDERDAG 22 JULI
Maar liefst 20 spelers inclusief keepers op het veld vandaag. Toch een
mooi aantal. Nick Hengelman, Julius Bliek en Adrian Ramadani zijn
de nieuwkomers. Gisteren werd de VVCS benaderd om met het Team
tegen Jong Ajax te spelen aanstaande zaterdag. In de ogen van de staf
een kans die we niet konden laten lopen. Vandaag voor de training dit
dan ook meegedeeld aan de groep. Iedereen natuurlijk net zo enthousiast als de staf in eerste instantie. Leuk om te zien. Voor de staf is de
wedstrijd van aanstaande zaterdag dan ook een reden om alvast wat
meer tactisch te gaan trainen. Maar natuurlijk mag Pim Koolwijk zich
eerst uitleven en gaan de spelers ook conditioneel nog het een en
ander doen. Morgen volgt de echte voorbereiding op de wedstrijd van
zaterdag.

Morgen volgt de echte voorbereiding
op de wedstrijd van zaterdag.
VRIJDAG 23 JULI
Bijna niet te bevatten dat we alweer aan het einde van week 3 zitten.
De tijd vliegt als je het leuk hebt…Vandaag de laatste training voor de
wedstrijd tegen Ajax morgen. De selectie bestaat nu uit 22 spelers
inclusief keepers, want vandaag zijn Vinnie Vermeer en Jeffry Fortes
ook nog aangesloten. Jean-Paul de Jong gebruikt deze dag om tactische accenten te leggen. Hij doet dit in 2 groepen: de groep die
morgen start en de groep die ongeveer een half uur kan spelen. Na de
training worden alle spelers door een extern bedrijf getest op Covid19. Dit gebeurt door middel van de PCR-methode. Niet fijn, maar wel
het meest betrouwbaar natuurlijk. Hopelijk komt iedereen door de
test en kunnen we morgen met de hele groep richting Amsterdam.
Helaas ook een op het oog zware hamstring-blessure voor Jerichio
Valentijn. Hij haalt morgen sowieso niet. Balen!
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ZATERDAG 24 JULI
Matchday! De eerste wedstrijd van deze campagne staat op het
programma vandaag. Jong Ajax is de tegenstander. Iedereen die
gisteren getest is, bleek negatief. Prima nieuws dus. We mogen de wei
in. Verzorger René Beerntsen was als eerste op sportpark De
Toekomst. Ook hij had er blijkbaar zin in. De spelers verzamelen om
11.30 uur. Anderhalf uur voor de wedstrijd. De tactische afspraken zijn
gisteren al doorgenomen, dus nu alleen nog de punten op spreekwoordelijke i en de standaardsituaties doornemen. We spelen op veld
5, normaal een trainingsveld maar desalniettemin toch een biljartlakentje. De wedstrijd gaat in het begin gelijk op, hoewel Ajax behoorlijk
druk geeft. Team VVCS speelt zich hier aardig onderuit en gaat dan
venijnig in de aanval. Uit een van deze aanvallen scoort Youri de Winter
gelijk de 0-1. Jong Ajax lijkt hierdoor wakker geschrokken, want nog
geen 5 minuten later maken zij al gelijk uit een aanval over veel
schijven waarbij de spits van dichtbij uiteindelijk kan inkoppen. 1-1 is
uiteindelijk ook de ruststand. In de rust wisselt JP de Jong slechts 1x
keer. De andere wissels komen er, zoals vooraf afgesproken, na een
uur in. Jong Ajax heeft in de tweede helft wel wat meer overwicht, maar
weet dit niet in doelpunten uit te drukken. Team VVCS komt aan het
einde van de wedstrijd steeds dichter in de buurt van de goal van de
Amsterdammers, maar ook wij weten helaas niet te scoren. Hierdoor
eindigt de wedstrijd dan ook in 1-1. Wat ons betreft een prima uitslag.
Ook conditioneel doen we niets onder voor Jong Ajax, dus dat is ook
een fijne opsteker. Na de wedstrijd nog een korte nabespreking waarin
Bodi Brusselers aangeeft per direct te stoppen met profvoetbal. Niet
omdat hij er geen plezier meer in heeft, maar puur omdat hij al bijna 2
seizoenen constant met pijn voetbalt en dus ook met pijnstillers. Hij
heeft er alles aangedaan om van de pijn af te komen, maar zonder het
gewenste resultaat. Het is natuurlijk een treurig bericht zo aan het
einde van deze dag, maar we kunnen niet anders dan het diepste

respect hebben voor deze moedige beslissing van Bodi. Bijna elke
speler weet precies wat het is om met pijn te moeten voetballen. Geen
pretje. En al helemaal niet als dit al bijna twee jaar duurt zonder verbetering. Bodi had de staf gisteren al op de hoogte gebracht van zijn
voornemen, maar wilde toch nog graag deze wedstrijd spelen als een
soort afscheid. Dat tekent dan ook wel weer zijn goede karakter. We
weten daarom ook zeker dat Bodi het juiste besluit heeft genomen en
ook echt wel zijn weg gaat vinden na het profvoetbal.

MAANDAG 26 JULI
Week 4 beginnen we met de PCR-testen voor Covid-19. Morgen weer
een wedstrijd, dus een verplicht nummer. Hopelijk iedereen weer
negatief, zodat we morgen met een grote groep richting Zeeland
kunnen om daar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard te spelen. De training van vandaag bestaat in het begin vooral uit het losgooien van de
spieren door middel van lopen en stretchen. Niet onbelangrijk na de
wedstrijd van zaterdag. Daarna begint het tactische gedeelte onder
leiding van Jean-Paul de Jong. In vergelijking met de groepen van
zaterdag, hebben we twee nieuwe spelers: Thom Jonkerman en Guus
Offerhaus. Thom is keeper en zal Alessandro Damen vervangen, die
na deze training op proef gaat bij Heracles Almelo. Guus is van
origine verdediger en zal morgen ook van de partij zijn.

DINSDAG 27 JULI
Matchday! We spelen vandaag in de provincie met de meeste zonuren
van Nederland. Althans, dat is wat verdediger Julius Bliek ons vertelt.
Julius komt uit Burgh Haamstede, precies de plaats waar wij vandaag
tegen Fortuna Sittard mogen aantreden. Bij aankomst schijnt het
zonnetje inderdaad volop en is het zelfs benauwd. Maar zodra de
wedstrijd begint, verdwijnt de zon achter de wolken en begint het te
regenen. Op zich nog heerlijk voetbalweer. Helaas komt Team VVCS al
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vroeg op achterstand door een misverstand in de verdediging. Daarna
komt Team VVCS geleidelijk aan beter in de wedstrijd wat ook wel
leidt tot een paar mooie uitgespeelde aanvallen en kansen. Helaas
vergeten we te scoren. 10 minuten voor rust is het sowieso gedaan met
de pret, aangezien de regen vanaf dat moment gepaard gaat met
bliksem en onweer. De scheidsrechter kan niet anders dan de
wedstrijd tijdelijk stilleggen. Nadat de buien zijn overgewaaid en de
spelers weer naar buiten komen, staat het veld op sommige plaatsen
blank. Gelukkig weten de vele vrijwilligers hier raad mee en krijgen ze
het veld na een paar minuten weer bespeelbaar. Er wordt besloten om
de rest van de eerste helft te koppelen aan de tweede helft, zodat we in
één ruk door kunnen. Fortuna komt het meest scherp uit de kleedkamer want in no-time scoren zij twee keer.

sc Heerenveen. De andere is tegen KMSK Deinze uit België. We
hebben natuurlijk een redelijk grote groep, maar er kunnen ook altijd
weer wat spelers uitvallen. Dan is het zaak dat de spelers hun commitment geven om beide wedstrijden aan te gaan. Na een kort beraad,
zijn zij er al uit: beide wedstrijden graag. Mooi om die bevlogenheid
te zien. Deze spelers hebben er echt alles voor over om fit te worden
en zich wellicht in de kijker te spelen. De training van vandaag staat
verder in het teken van wat conditioneel werk en vooral plezier. Dit
wordt gecombineerd in een spelletjesvorm, waarbij de spelers in
groepjes allerlei voetbalopdrachten moeten uitvoeren. Hierna wordt
nog afgesloten met een partijspel op een klein veld met 4 kleine doeltjes. Ook hierbij is iedereen weer fanatiek. De nederlaag van
woensdag lijkt helemaal te zijn verwerkt. Op naar nieuwe wedstrijden.

VRIJDAG 30 JULI

Helaas bleek Fortuna een maatje te groot,
maar we mogen niet ontevreden zijn met
het vertoonde spel en veerkracht.
Gelukkig doet Team VVCS, via een terecht gegeven penalty (Kyle
Ebecilio), snel iets terug, zodat het nog enigszins een wedstrijd blijft.
Na een paar kleine mogelijkheden om de aansluitingstreffer te scoren,
gebeurt dat wat je wel vaker ziet: de linies komen wat meer uit elkaar
te liggen en de tegenstander weet daar uiteindelijk van te profiteren
met een uitgekiend schot in de verre hoek. Niet lang daarna fluit de
scheidsrechter voor het einde. Helaas bleek Fortuna een maatje te
groot, maar we mogen niet ontevreden zijn met het vertoonde spel en
veerkracht. Al met al een enerverende dag in het mooie, maar dit keer
vooral natte Zeeland.

DONDERDAG 29 JULI
Vandaag wat belangrijke besluiten te nemen door de spelers. Gisteren
kwamen er twee wedstrijdverzoeken binnen. Voor aanstaande zondag
en maandag. Dat betekent 2 wedstrijden achter elkaar. De eerste tegen
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Namen de spelers gisteren nog het besluit om zowel zondag als
maandag te gaan spelen, horen wij vanochtend dat de wedstrijd tegen
de Belgen op maandag niet kan doorgaan i.v.m. blessures aan hun
zijde. Balen. Nu maar als een speer op zoek naar een andere tegenstander, zodat wij na sc Heerenveen in elk geval nog minimaal 1
andere wedstrijd kunnen spelen.
Aan het begin van de training van vandaag, geven de spelers aan het
jammer te vinden, maar dat ze zich hierdoor niet laten weerhouden
om lekker te trainen vandaag. Zo horen we het graag. Zoals gebruikelijk neemt Pim het eerste (conditionele) gedeelte op zich en daarna
neemt Jean-Paul het over. Bij hem worden mooie afwerkvormen
gedaan en daarnaast ook positie- en partijspelen. De keepers trainen
weer volop met Harm Zeinstra. Na de training ook alweer een
volgende tegenstander kunnen charteren: SC Cambuur op dinsdag.
Leuk om tegen beide Friese Eredivisionisten te mogen spelen.

ZATERDAG 31 JULI
Voor de verandering een keer trainen op zaterdag. Heeft natuurlijk
vooral te maken met de wedstrijd van morgen tegen sc Heerenveen.
We hebben een bus geregeld, dus het merendeel van de groep vertrekt
morgen vanuit Woudenberg. Spelers die op redelijke reisafstand van
Heerenveen wonen, mogen uiteraard met eigen vervoer. Het wil nog
niet echt zomer worden in Nederland, dus ook vandaag weer in de
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regen mogen trainen. Er wordt niet te zwaar getraind, maar
vooral tactisch. Niet altijd even leuk, maar wel nuttig. Na de
training ook weer testen voor corona. Hopelijk wederom
iedereen negatief, zodat onze eerste stop in Friesland morgen
in Heerenveen is.

ZONDAG 1 AUGUSTUS
Matchday! Anders dan te doen gebruikelijk bieden we de
spelers vandaag ook aan om met de bus richting Heerenveen te
reizen. Het merendeel maakt daar gebruik van. Alleen de
spelers die redelijk in de buurt wonen gaan rechtstreeks naar
Heerenveen. Onderweg komt het wederom met bakken uit de
lucht. Vanuit Friesland krijgen we al berichten dat de wedstrijd
verplaatst wordt naar kunstgras. Iets waar bijna iedere speler
van Team VVCS van gruwelt. Gelukkig wordt dat ons bespaard
en mogen we op het hoofdveld van trainingscomplex
Skoaterwald. Veld ligt er puik bij. Zonnetje breekt door, dus
prima omstandigheden. Team VVCS begint sterk aan de
wedstrijd, met goed voetbal van achteruit. Toch komen we snel
op achterstand door 2 typische Heerenveen-goals. Dat wil
zeggen: messcherpe counters die subliem worden afgerond.
Maar Team VVCS laat zich hier niet door afschrikken en gaat
door met goed veldspel. Dit leidt uiteindelijk ook tot twee
goede goals van respectievelijk Ahmad Mendes Moreira en
Terence Groothusen. De laatste was zojuist ingevallen voor
Adrian Ramadani, die naar het schijnt een zware knieblessure
heeft opgelopen. 2-2 is ook de verdiende ruststand. Na rust
eigenlijk hetzelfde spelbeeld: twee voetballende ploegen met

veel initiatief. Verschil is alleen dat sc Heerenveen in de omschakeling
wederom 2x toeslaat. We hadden er toch op beducht moeten zijn, maar
helaas. Sc Heerneveen krijgt ook nog een strafschop en loopt uit naar 5-2.
Toch herpakt Team VVCS zich weer en probeert de aansluitingstreffer te
forceren. Helaas staat de paal tweemaal succes hierop in de weg. Het blijft
dan ook 5-2. Een grote nederlaag, maar wel een die perspectief biedt richting onze volgende tegenstander SC Cambuur.

MAANDAG 2 AUGUSTUS
Vandaag voor de groep een herstel-dag. Dat wil zeggen dat er wel getraind
wordt, maar voornamelijk wat loopvormen, rekken en stretchen en….footvolley. Natuurlijk heeft dat te maken met de wedstrijd van gisteren en die
morgen gaat komen tegen SC Cambuur. De groep is ook weer wat uitgedund, aangezien Ahmad Mendes Moreira dichtbij een overeenkomst met
PAS Giannina (Griekenland) is. En Jeffry Fortes de kans krijgt om zich bij
De Graafschap te laten zien. Mooie vooruitzichten dus. Hopelijk volgen er
de komende dagen nog wat meer spelers die richting een club gaan. Want
dat is precies de reden waarvoor Team VVCS ooit is opgezet.

DINSDAG 3 AUGUSTUS
Matchday! Vandaag voor de tweede keer deze week richting Friesland. SC
Cambuur is dit keer onze tegenstander. We spelen in het stadion, dat is
altijd fijn. Nadeel is dat daar nog steeds kunstgras ligt. Niet de favoriete
ondergrond van onze spelers. Het is ook voor het eerst deze campagne dat
we op kunstgras voetballen. In het begin van de wedstrijd is het ook wel
enigszins te merken. We beginnen onwennig en onzeker. Hierdoor komen
we binnen 5 minuten al met 1-0 achter. De rest van de eerste helft pakken
we het goed op, maar vergeten de gelijkmaker te scoren. Na rust begint de
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vermoeidheid redelijk snel toe te slaan en loopt SC Cambuur
gemakkelijk uit naar 4-0. Zelf creëren we niets meer en is het
het voornaamste om de schade te beperken. Dat lukt en daardoor blijft het 4-0. Morgen een vrije dag en daarna sowieso nog
2 trainingsdagen. En hopelijk nog een mooie wedstrijd op
zaterdag.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
Na een rustdag komt iedereen weer fris en fruitig naar
Woudenberg. Gisteren was het al duidelijk geworden dat wij
het aankomend weekend toch nog een wedstrijd hebben. We
spelen op Het Kasteel tegen Sparta. Helaas wel weer op kunstgras dus, maar deze wedstrijd is natuurlijk een mooie afsluiting
van onze 5-weekse campagne. De training van vandaag en ook
morgen zal zich dan ook voornamelijk richten op de wedstrijd
van zaterdag. Klein beetje conditioneel werk nog, maar daarnaast tactische trainingen en kleine, felle partijspelen. Vandaag
wordt er ook een foto genomen voor op het voorblad van het
magazine De Contractspeler. De fotograaf op een trapje. De
spelers voor zijn voeten in een mooie setting. Grappig om te
zien dat iedere speler toch een soort van eigen foto-houding
aanneemt. Hoe dan ook: het resultaat is fantastisch en daar
draait het om.

De spelers hebben in elke
wedstrijd laten zien conditioneel mee
te kunnen met hun tegenstanders.
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
Vandaag de laatste keer trainen bij VV Woudenberg. Goh, wat
zijn die 5 weken omgevlogen. We bereiden ons voor op de
wedstrijd van morgen. Vandaag nog 2 nieuwe spelers die
aansluiten: Rajiv van La Parra en Deroy Duarte. We kunnen hen
goed gebruiken, aangezien de groep voor Sparta toch wat smal
is geworden. We gaan nu met 16 veldspelers en 2 keepers richting Rotterdam. Moet te doen zijn. De training is wederom
vooral tactisch. Je merkt dat de spelers erop gebrand zijn om
morgen de campagne zo goed als mogelijk af te sluiten. We
gaan het zien, we gaan het beleven…

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
Matchday! Laatste activiteit, laatste wedstrijd van deze
campagne. Altijd leuk om in een stadion te voetballen. En zeker
in dat van Sparta. Op dat kunstgrasveld na dan. Blijft eeuwig
zonde dat een traditierijke club op zo'n ondergrond voetbalt,
maar goed. Over naar de wedstrijd. Deze gaat gelijk op. Team
VVCS zet Sparta een paar keer flink onder druk. Dat leidt ook
wel tot enige mogelijkheden, maar uiteindelijk niet tot goals.
Sparta is aan de bal erg sterk. De spelers weten elkaar goed te
vinden. Uit een van die combinaties weet Sparta op voorsprong
te komen. Team VVCS laat zich niet ontmoedigen en blijft ook
nadrukkelijk de aanval zoeken. Uit een scherpe counter weet
Sparta de 2-0 te maken. Direct na deze goal forceert Rajiv van

La Parra een strafschop die hij zelf beheerst binnen schiet. Helaas maakt
Sparta vlak voor rust op een gelukkige manier de 3-1. In de rust voert
trainer JP de Jong een paar wissels door. Team VVCS komt sterk uit de
kleedkamer, maar weet in de tweede helft de mooie aanvallen niet af te
ronden. Door sterk te verdedigen wordt Sparta ook van scoren afgehouden.
De ruststand blijft dus staan tot het einde. Al met al een prima resultaat en
dus een mooie afsluiting van deze campagne. De spelers hebben in elke
wedstrijd laten zien conditioneel mee te kunnen met hun tegenstanders.
En ook voetbaltechnisch zijn zij nooit van het veld getikt. Gelukkig heeft
een paar spelers al een nieuwe club gevonden. Anderen gaan de komende
weken op proef om zodoende te proberen onderdak te vinden bij mooie
clubs. Uiteraard blijven wij alle spelers nauwlettend volgen. Voor nu rest
ons dan nog het bedanken van mensen die Team VVCS hebben geholpen
deze campagne tot een succes te maken. Te beginnen met de club VV
Woudenberg: wat een geweldige gastvrijheid. Daarnaast hebben we op een
heerlijke grasmat kunnen trainen en ook de (kleed)accommodatie was
altijd spic-en-span. Mede ook dankzij de vele vrijwilligers die voor de
spelers klaar stonden. Super! Dan over naar de staf. Want zonder hen uiteraard geen campagne. Jean Paul de Jong maakte zijn debuut als trainer bij
Team VVCS. We kunnen wel zeggen dat hij dit meer dan uitstekend heeft
opgepakt. Wat een bevlogenheid en perfectionisme. Complimenten JP! Tot
de staf behoorden verder ook nog Pim Koolwijk, Harm Zeinstra en Rob van
Dijk. Mannen jullie inbreng was weer grandioos. Klasse! En last but not
least: René Beerntsen, de medische-nestor van Team VVCS. Hij was dit jaar
alweer voor de 15e keer actief als verzorger bij het team. Met zijn 66 jaar de
oudste, maar stiil going strong. Tot volgend jaar, René.
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CODE ROOD
ERNA KORTLANG

V

aak wel saai, al die verhalen over wat je moet regelen als je er niet meer
bent. Daarom ben ik daar een beetje van weggebleven in mijn laatste bijdragen. Nu vraag ik er weer aandacht voor, blijf gewoon lezen, laat het me
weten als je het te saai vindt, geen probleem. Het valt me op hoeveel mensen (door corona?) denken aan wat er gebeurt als zijzelf er niet meer zijn, of als anderen
om hen heen zouden wegvallen. Ook super veel vragen over wat je qua basics moet
doen als je jong bent en gaat samenwonen.
Je start met elkaar, weet een huis op de kop te tikken, bizar duur, met een beetje hulp
van ouders toch bereikbaar. Ouders van de een die een bedrag schenken voor de aankoop van het huis. Je wilt wel dat bij uit elkaar gaan dit bedrag weer terugkomt bij de
partner die de schenking van zijn ouders heeft gekregen. Als je nergens hebt beschreven
wie, wat en hoe, kunnen daarover misverstanden ontstaan. Dus leg vast wat de een van
de ander krijgt bij verkoop van het huis, en bij uit elkaar gaan.
En hoe zit dat dan bij overlijden. Mag de schenking van je ouders dan wel terecht
komen bij je partner, of moet dat bedrag dan terug naar je ouders. En stel dat jullie
intussen kinderen hebben gekregen. Mogen jouw kinderen in dat geval aanspraak
maken op de schenking, of gaat het toch naar je partner die er dan helemaal alleen voor
staat of zich uit verdriet op een nieuwe geliefde stort, en wat dan?
Een basisbescherming kun je vinden in een samenlevingsovereenkomst, als het huis op
2 namen staat. Vaak is een testament toch ook wel aan de orde en zelfs noodzakelijk als
er kinderen zijn (en je nog niet aan trouwen bent toegekomen omdat je vanwege corona
niet dat leuke feest kan geven dat jullie voor ogen hadden).
Woon je samen in een koophuis dat van jullie tweeën is? En wil je dat het huis bij overlijden naar de overblijvende partner gaat? Een samenlevingscontract is dan echt een must!
En testamenten zijn dat soms ook. Vraag na wat in jouw situatie nodig is.

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

IK GA OP REIS EN BETAAL
BELASTINGEN IN …
BUITENLANDS AVONTUUR

Door: Rick van Pelt,
belastingadviseur bij
Punt & Van de Weerdt.

Veel voetballers zetten hun carrière voort in het
buitenland. Ook na een actieve voetballoopbaan
volgt vaak een buitenlands avontuur, bijvoorbeeld
als scout, clubtrainer of bondscoach. Andersom
komen er ook regelmatig buitenlandse spelers
voetballen in Nederland, of buitenlandse coaches
gaan werken voor een Nederlandse club. Zij krijgen dan salaris van een Nederlandse werkgever.
In al die gevallen kan de vraag opkomen wat de
fiscale gevolgen zijn voor de (heffing van de)
inkomstenbelasting, in welk land betaalt die speler of coach zijn belastingen. En alles wat hieronder geschreven wordt over een speler, kan ook gelden voor speelsters en hun gezinnen.

WONEN IN HET WERKLAND
Bij spelers en clubcoaches is de situatie vaak zo dat
die speler met zijn gezin ook gaat wonen in het
land waar hij voetbalt. Met andere woorden, hij is
dan meestal fiscaal inwoner van het land waar ook
de werkgever/ club is gevestigd. In die gevallen
betaal je gewoon net als iedere andere inwoner in
dat betreffende land ook jouw inkomstenbelasting.
De club -als werkgever- betaalt salaris en houdt
daar normaal gesproken loonheffing op in. De
speler doet normaal gesproken aangifte inkomstenbelasting in dat land. De nationaliteit van de
betreffende speler maakt in beginsel niets uit.
Kortom, je betaalt in de regel belasting in het land
waar je woont en ook werkt.

VVCS
BELASTINGAANGIFTE
SERVICE
Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs is al
een aantal jaren de fiscale
partner van de VVCS.
Met raad en daad staan
zij de VVCS op het fiscale
speelveld bij. Als lid van
de VVCS kun je tegen
gereduceerd tarief gebruik
maken van de belastingaangifteservice van
Punt & Van der Weerdt
Belastingadviseurs.
Kijk voor meer informatie
op de website van de VVCS.
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NIET WONEN IN WERKLAND
Bij met name bondscoaches zie je regelmatig dat
de coach niet met zijn gezin gaat verhuizen naar
het land waarvan hij de bondscoach wordt. Hij of
zij blijft dan vaak fiscaal inwoner van het eigen
woonland en verricht zijn of haar werkzaamheden
vervolgens buiten dit woonland. Ook hier maakt
de nationaliteit van de coach zelf meestal niets uit.
Een interessant voorbeeld hierbij is de nieuwe
Nederlandse bondscoach van Irak. Hij zal niet met
zijn echtgenote gaan verhuizen naar Irak. Sterker
nog, het werk van bondscoach zal niet eens worden verricht in Irak, maar steeds daarbuiten. Dus
dan zit je met een Nederlandse inwoner, die werkt

voor een Irakese werkgever, althans daar ga ik
even vanuit, en die vervolgens zijn werkzaamheden
verricht buiten Irak.
En wat te denken van de succesvolle bondscoach
van onze Leeuwinnen die nu bondscoach van de
Engelse Leeuwinnen is geworden. Zij zou zo maar
-fiscaal beoordeeld- in Nederland kunnen blijven
wonen. Waarschijnlijk gaat zij wel (een groot deel
van) haar werkzaamheden verrichten in Engeland
waar haar werkgever is gevestigd.
Tegenovergesteld is het voorbeeld van onze nieuwe
bondscoach van het Nederlandse mannenteam.
Hij is, volgens de kranten, al een tijdje fiscaal
inwoner van Portugal. Volgens diezelfde kranten
heeft hij , zijn afspraken met de KNVB en de invulling van zijn werkzaamheden zodanig “ingericht”
dat hij -gedurende de looptijd van zijn contract
met de KNVB- gewoon in Portugal kan blijven
wonen.
Ongetwijfeld zal hij dus een deel van zijn werkzaamheden gaan verrichten in Nederland (voorbereidingen, thuiswedstrijden, etc.), maar zeker ook
buiten Nederland (uitwedstrijden, trainingskampen & -hopelijk- grote eindtoernooien).

SAMENGEVAT
In welk land c.q. welke landen je belast wordt dan
wel hoeveel belasting je moet betalen, hangt af van
jouw persoonlijke situatie en de belastingafspraken tussen de betreffende landen. Fiscaal gezien
wordt in dit soort woon-werk-situaties niet gekeken naar nationaliteit, maar veel meer naar waar
de werkgever zit in combinatie met de plek waar
de werkzaamheden concreet c.q. fysiek worden
uitgeoefend.
Wil je hulp bij je Nederlandse belastingaangifte of
fiscale beoordeling van je situatie? Dan helpen wij
hier graag bij.
Voor meer informatie of vragen kun je contact
opnemen met Rick van Pelt, werkzaam als belastingadviseur bij Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs te Den Haag
(telefoon 070-3025 825 of
e-mail: rick@defiscalisten.nl).
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