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

A

fgelopen maanden hebben we veel berichten kunnen lezen over
matchfixing in Nederland. Klaarblijkelijk is het best gemakkelijk om
wedstrijden te manipuleren. Ja natuurlijk, je hoort vaker dat matchfixing in de buitenlandse competities voorkomt. Maar we moeten met ons
allen ook kritisch naar onze eigen competitie kijken. We leven in het tijdperk
van digitalisering. De druk van sociale media wordt steeds groter. En het
wordt steeds gemakkelijker om voetballers via sociale kanalen te bereiken.

‘Het is onze taak
als VVCS om veel
voorlichting te
geven aan de
jeugd maar ook
aan wat oudere
spelers’

Matchfixing is van alle tijden. Toen ik zelf nog aan het voetballen was, heb ik
het ook meegemaakt. Dat was in Rusland. We speelden een wedstrijd, die voor
ons niet meer belangrijk was. In de rust stond het 0-0 en onze aanvoerder
kwam met een koffertje aanzetten en legde het op tafel. Het was voor ons niet
nodig om de wedstrijd te gaan winnen. Dat koffertje vol met geld zou dan
voor ons zijn.
Gelukkig hebben alle spelers neen gezegd tegen het aanbod. We hebben die
wedstrijd niet gewonnen, maar ons geweten was na afloop schoon en zuiver.
Nu vele jaren later ben ik nog steeds heel blij en trots, dat we toen neen hebben gezegd. Want je zou voor altijd dat slechte gevoel met je hebben meegedragen
Waarom ik deze herinnering vertel is, omdat ik jonge spelers wil behoeden
voor misstappen. Voor iets wat voor altijd in jouw geweten is gegrift. Want als
je eenmaal aan matchfixing meedoet, ben je voor altijd chantabel. Het is onze
taak als VVCS om veel voorlichting te geven aan de jeugd maar ook aan wat
oudere spelers.
Veel spelers weten nog steeds niet dat ze melding moeten maken, als ze worden benaderd of iets horen over matchfixing. Tot nu toe moest je in dat geval
als speler bellen naar de KNVB. Wat best lastig is. Behalve voorlichting van
onze kant, introduceren wij ook de Red Button app, die het melden van
matchfixing gemakkelijker maakt. Hiermee hopen we spelers te helpen en de
drempel te verlagen.
Als we daadwerkelijk stappen willen maken om matchfixing te bestrijden,
hebben we de komende tijd veel samenwerkingen nodig van alle betrokken
partijen. En ik geloof dat als we preventief en pro-actief te werk gaan dat we
echt matchfixing tot een minimum kunnen beperken.
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De VVCS vraagt de KNVB om in de strijd tegen
matchfixing de red button app te erkennen.

RED BUTTON APP

B

elangrijk om te weten is dat spelers, trainercoaches, andere functionarissen en scheidsrechters een meldingsplicht hebben indien
zij verzoeken hebben ontvangen tot het verrichten
van frauduleuze handelingen. Heel wat van die
berichten worden vandaag de dag anoniem
gestuurd via social media.
Als je aan spelers vraagt tot
wie ze zich moeten richten
wanneer ze benaderd worden, zullen velen van hen
het antwoord schuldig blijven. Dit terwijl je een hoge
straf riskeert wanneer je je
niet houdt aan deze meldplicht. Als speler word je
geacht een 0800-nummer
te bellen of een mail te sturen. Dat is natuurlijk wel
een hele stap, zeker wanneer je een op het eerste
gezicht relatief onschuldig
en anoniem berichtje
krijgt op je Instagram
account.
Om die reden is er gezocht
naar een laagdrempelig,
eenvoudig en vooral veilig
alternatief. Dat is de Red
Button-App geworden.
Deze online app installeer je eenvoudig op je telefoon. Voor elke speler is een unieke code beschikbaar. Het betreft een gesloten systeem voor alleen
spelers en de berichten worden versleuteld verzonden. Dit kan anoniem als de speler dit wenst.
Bovendien kan zo de melding direct bij de bevoegde
persoon van de KNVB binnen komen.
Maak je vervolgens een transfer naar het buitenland,
dan kun je ook daar de dezelfde app gewoon blijven
gebruiken.
Het is de bedoeling dat bij de komende spelersgroepbezoeken door de VVCS iedere speler een unieke
code krijgt, waarmee hij de app veilig en anoniem
kan gebruiken. De app werd eerder reeds door de
UEFA en FIFA erkend.
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DOSSIERS

HERVE MATTHYS / EXCELSIOR
Herve Matthys vroeg de VVCS in eerste instantie om
namens hem de transitievergoeding bij Excelsior op te
vragen waartoe hij gerechtigd was. Per 30 juni 2021 liep
zijn 3-jarige arbeidsovereenkomst met de club af en het
initiatief om het contract te doen eindigen lag onbetwistbaar bij de club. Eind september werd dan ook de
transitievergoeding door de club uitbetaald op zijn
bankrekening.
Bij een nadere check van het dossier viel het de VVCS
echter ook op dat de bijdrage, welke ingehouden werd
voor de collectieve CAO ongevallenverzekering een te
hoge was. De club had gedurende 3 seizoenen ook de
kosten van de zgn. revalidatieverzekering bij de speler
in rekening gebracht, terwijl juist die door de club
betaald dient te worden.
Namens de speler wees de VVCS zijn oude club Excelsior
ook hierop. Inmiddels werden ook de onterecht ingehouden bedragen terugbetaald. Het lijkt echter waarschijnlijk dat dit niet alleen bij Hervé Matthys gebeurde.
De VVCS heeft ter inventarisatie dan ook contact opgenomen met de huidige spelersgroep van Excelsior.
Wordt mogelijk dan ook vervolgd.

DENNY LANDZAAT / AL ITTIHAD (SAU)
Enkele edities geleden kwam dit dossier hier al aan bod.
Denny Landzaat tekende bij de 8-voudige Saudische
landskampioen een contract als assistent van Henk Ten
Cate. Het contract liep van 6 november 2019 tot en met
30 juni 2020. Medio april had de club laten weten dat
eenzijdig besloten was om alle overeengekomen salarissen te halveren. De rechtvaardiging hiertoe was volgens

hen de uitgebroken covid pandemie. Een dergelijke, eenzijdige,
salarisverlaging is uiteraard niet toelaatbaar. De club werd hierop
gewezen, maar weigerde de inhoudingen te corrigeren, zodat
namens Denny Landzaat door de VVCS een procedure bij FIFA werd
opgestart. Op 18 mei 2021 sprak de Players Status Committee van
FIFA zich uit in het voordeel van Denny Landzaat. De club ging
evenwel ook toen nog over tot vrijwillige betaling, waardoor vervolgens een volgende procedure bij de FIFA Disciplinary Committee
moest worden opgestart. Onder druk van mogelijke puntenaftrek
en verdere sancties, ging Al Ittihad pas zeer recent over tot betaling
van de achterstallige vergoedingen.
Case closed.

DENNIS HAAR / KRC GENK (BEL)
John Van den Brom werd in november 2020 als hoofdcoach bij FC
Utrecht weggelokt door KRC Genk. In zijn kielzog volgde Dennis
Haar hem als assistent-coach. Dennis tekende bij de Belgische club
een contract tot juni 2023. Dit seizoen vallen de resultaten in de
Belgische competitie enigszins tegen, waardoor de club eind oktober 2021 besloot de samenwerking met Dennis Haar voortijdig stop
te zetten.
Dennis Haar nam contact op met de VVCS om hem bij de afwikkeling van zijn ontslag bij te staan. Zeker bij een buitenlandse club
kan je de nodige expertise gebruiken, aangezien dan andere wetgeving en regelgeving van toepassing is. Een goede beslissing zo
bleek… De opzegvergoeding kon nog substantieel verhoogd worden
doordat aanvankelijk de nodige variabele vergoedingen bleken te
ontbreken. En ook in het pensioenfonds diende nog een aantal bijkomende premies gestort te worden.
Na hierop door de VVCS te zijn gewezen, kwam KRC Genk keurig al
haar verplichtingen na.
De VVCS gaat nu verder met Dennis Haar aan de slag om ook alle
formaliteiten voor het UWV in orde te brengen en zo zijn WW-uitkering in Nederland veilig te stellen.
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Door Stijn Boeykens

hij ingezet. Dat pakte goed uit met Tannane als grote
uitblinker. Maar een paar dagen later verdween
Tannane tegen FC Twente al in de rust weer uit de
ploeg. Vervolgens werd hij in aanloop naar de dubbel
tegen Stade Rennes en Feyenoord uit de eerste selectie
gezet. De zaakwaarnemer van Tannane ging met de
club rond de tafel en probeerde met de club tot een
akkoord te komen over de voorwaarden voor een voortijdige ontbinding van het spelerscontract. Tot een
finaal akkoord geraakten zij niet, waarna de speler
zich tot de VVCS wendde. Hij was hierop namelijk verbannen naar de O21.
De VVCS wees de club erop dat het niet-aanvaarden
van het ontbindingsvoorstel geen rechtvaardigingsgrond vormde voor deze sportieve degradatie en
voorts dat deze handelwijze zich laat omschreven als
strijdig met “goed werkgeverschap”. Zelfs een terug
zetting om louter sportieve redenen zou slechts een
zeer tijdelijk karakter mogen hebben, terwijl dit nu al
een ruim een maand duurde.
Na het schrijven van de VVCS heeft de club aangegeven opnieuw in gesprek te zullen gaan met de speler
om te bezien of alsnog een minnelijke oplossing
gevonden kan worden.

Het lidmaatschap van de VVCS is dus ook in het buitenland zinvol.

OUSSAMA TANNANE / VITESSE
Vorig seizoen was Oussama Tannane één van uitblinkers die Vitesse
tot de bekerfinale en de vierde plaats in de Eredivisie wist te leiden. Zowel de club als Tannane dachten in de zomer met een transfer hiervan de vruchten te kunnen plukken, maar tot een transfer
kwam het uiteindelijk niet. De speler bleef bij Vitesse.
Het duurde even voordat de speler in het nieuwe seizoen een kans
kreeg. In de play-off voor de Conference League tegen Anderlecht
bewees Tannane als invaller zijn waarde met een belangrijke goal,
maar werd nadien toch gepasseerd. Na een goede invalbeurt tegen
RKC Waalwijk leek hij zijn trainer te hebben overtuigd. Ook in het
eerste groepsduel van de Conference League tegen NS Mura werd

Mocht dit niet zo zijn, dan bekijkt de VVCS samen met
de speler of de kwestie voorgelegd zal worden aan de
Arbitragecommissie van de KNVB.

GERT JAN VERBEEK / ALMERE CITY
Almere City en Gert Jan Verbeek tekenden de voorbije
zomer een tweejarige arbeidsovereenkomst. Door de
teleurstellende resultaten kreeg GJ Verbeek van de
clubleiding te horen dat de club niet langer een
beroep op hem wilde doen. Hij werd hierop vrijgesteld van zijn verplichtingen jegens de club.
Bij het formaliseren van de gemaakte afspraken werd ook hij
door de VVCS juridisch bijgestaan.
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JENS TOORNSTRA
Jens Toornstra staat nuchter en realistisch in het leven. Misschien wel omdat
hij zo laat zijn opwachting maakte in het betaalde voetbal. Op zijn twintigste
pas, toen hij daar zelf eigenlijk niet meer in geloofde. De onvermoeibare
aanvoerder van Feyenoord wil dan ook nog jaren doorgaan met voetballen op
topniveau, al kijkt hij met een schuin oog wel naar de toekomst.

DOOR RICK VAN LEEUWEN

'IK ZOU NU
DEZELFDE
KEUZE MAKEN'
8
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et is woensdag 10 november, drie uur in de middag.
Jens Toornstra (32) zit in de auto naar huis, in Ter Aar,
een klein dorp onder de rook van Alphen aan de Rijn.
Het dorp waar hij is geboren, getogen en nog steeds
woont. Waar zijn beste vrienden vandaan komen en waar hij zelf
tot de D'tjes voetbalde. 'Bij mijn cluppie, TAVV. Na mijn carrière wil
ik daar weer met mijn vrienden gaan voetballen. Nou ja, dat zeg ik
nu wel heel makkelijk, maar als je al zo lang gewend bent aan een
bepaald niveau en je gaat ineens heel veel stappen omlaag, moet je
daar mentaal wel op voorbereid zijn… Je moet je niet gaan ergeren
en je heel ongelukkig gaan voelen. Dus we zien wel of het zover
komt.' Lachend: 'Dat ligt hopelijk nog ver in de toekomst.'
De aanvoerder van Feyenoord heeft net een dubbelinterview en
fotoshoot achter de rug met Annouk Boshuizen, de allereerste aanvoerster van Feyenoord Vrouwen 1. 'Ze doen het vrij goed', vertelt
Jens. 'Ze staan tweede in de competitie, hebben thuis nog niet verloren en al van Ajax en PSV gewonnen.'

Foto: SOCCRATES IMAGES

>
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Nee, hij is niet altijd een volger geweest van de Eredivisie
Vrouwen. 'Tot dit seizoen volgde ik alleen de Oranje
Leeuwinnen. Maar de wedstrijden van de Feyenoord
Vrouwen kijk ik wel echt, op Youtube en op ESPN. Leuk om
te zien! En vooral als ze thuis spelen, hangt er ook een lekker sfeertje, er komen veel mensen kijken. Feyenoord
Vrouwen is volgens mij wel een aanwinst voor de vrouwencompetitie.'

In zijn spaarzame uurtjes buiten het voetbal en gezinsleven
vindt Jens het leuk om te golfen, te gamen (Call of Duty) en
te padellen. 'Met padel ben ik wel een beetje voorzichtig,
want een jaartje geleden had ik na het spelen opeens een
dikke knie, zonder dat er echt iets gebeurde, dus ik houd
het nu meer bij golfen. Als het moment gunstig is, ga ik
padellen. Met jongens van Feyenoord of met eigen vrienden
uit het dorp. Er zijn altijd wel mensen te vinden die willen
spelen.'

LANG WEEKEND ZONDER VOETBAL
Er staat Jens een ongewone week te wachten, dat alles te
maken heeft met de naderende interlands van Oranje
tegen Montenegro en Noorwegen. 'Morgen hebben we nog
een zware training en de jongens die de afgelopen periode
minder hebben gespeeld, hebben morgen een oefenwedstrijd. Maar dán zijn we van vrijdag tot en met maandag
vrij! Dat heb ik niet eerder zo meegemaakt, vier dagen op
rij, maar wel een keer lekker.'

De vraag in zo'n interlandweekend is natuurlijk ook of hij met vier (oefen)interlands achter zijn naam; in 2013 en 2017
- nog kansen voor zichzelf ziet in Oranje, zeker nu
Feyenoord zo lekker draait, met een topfitte Jens Toornstra
als aanvoerder. 'Je moet nooit het geloof verliezen, maar ik
ben er niet mee bezig. In april word ik 33 jaar en eigenlijk
begon Koeman al met het verjongen van het elftal. Je ziet
nu dat er een redelijk grote kern is voor het Nederlands elftal en daar zit ik niet bij. Dan moet je ook realistisch zijn.'
Natuurlijk, als ze hem uitnodigen, staat hij meteen op de
stoep. 'Ik zou het echt mooi vinden om een eindtoernooi
mee te maken, maar ik ben al hartstikke trots op het feit
dat ik vier interlands heb gespeeld en een keer of zes à
zeven bij de selectie heb gezeten. Zeker als je ziet waar ik
vandaan kom, mag ik daar wel trots op zijn, vind ik.
Misschien had ik meer interlands kunnen spelen, als ik nog
constanter goed was geweest, maar je kunt niet alles hebben in het leven, hè?'

Foto: SOCCRATES IMAGES

De vraag werpt zich dan op hoe een voetbaldier als Jens
Toornstra zo'n lang weekend doorkomt. 'Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel sterke verhalen voor je heb. Ik ga
een weekend weg met mijn schoonfamilie, naar een huisje
ergens in Brabant. We gaan een dagje naar Breda en wat
spelletjes doen. Niks bijzonders verder. Het vorige interlandweekend zijn we een weekend naar Duinrell gegaan, met de
kinderen, dat was gezellig.' Hij heeft een dochter van zes uit
een vorige relatie en met zijn huidige partner een dochter
van bijna zeven maanden. 'Ja, dat is nog jong, daar kun je
in Duinrell nog niet mee de attracties in, haha.'

TROTS OP INTERLANDS
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LAATSTE KANS
Jens leek lange tijd niet voorbestemd om profvoetballer
te worden. Rond zijn twaalfde meldden zich weliswaar
enkele bvo's, maar dat was net in de periode dat hij
naar de middelbare school ging. 'Toen heb ik ervoor
gekozen dat de middelbare school de enige grote verandering was in mijn leven. Ik speelde op dat moment bij
Alphense Boys. Daarna is er nooit meer een club
geweest die me echt wilde hebben.'
In de loop der tienerjaren verloor hij de hoop het profvoetbal nog te kunnen halen, geeft hij toe. 'Niet dat ik
dat zo naar mezelf uitsprak, maar je bent wel meer met
het normale leven bezig, met je maatschappelijke toekomst. Zonder dat je er nog bij stilstaat dat je profvoetballer zou kunnen worden. Die tijd was vooral rond
mijn zestiende wel voorbij. Ik nam het voetbal wat minder serieus en ging stappen, dus dan kun je wel zeggen
dat het gevoel even weg is.'

‘Als je succes hebt met wat je doet,
krijg je daar alleen maar positiviteit
voor terug’

van zo'n speler. En dan was hij al 35, zijn topjaren lagen achter
hem. Het idee heerste dat hij egoïstisch zou zijn, maar daar heb ik
bij Feyenoord nooit een seconde iets van gemerkt. Hij was echt met
het team bezig en met de jonge jongens, altijd positief. Echt top.'
Positief noemt hij ook de huidige sfeer in zijn club op voetbalgebied. 'Het is weer positiviteit alom! Met een nieuwe trainer en nieuwe speelstijl, die we ons eigen moeten maken. Dat gaat tot nu toe
goed en we maken nog steeds stappen. Arne Slot is een trainer die
heel erg over het spelletje nadenkt en in staat is zijn eigen filosofie
goed naar ons uit te dragen. Hij weet ons mee te nemen in hoe hij
het ziet, wat ervoor nodig is om veel energie in wedstrijden te leggen en veel te blijven lopen, om niet alleen vooruit sprinten maar
ook terug, als je bal verliest. Dat klinkt misschien logisch allemaal,
maar zorg maar eens dat iedereen zich daarvan bewust is. Hij heeft
dat voor elkaar gekregen. Natuurlijk spelen de goede resultaten
daarin mee. Als je succes hebt met wat je doet, krijg je daar alleen
maar positiviteit voor terug.'
Wat ook bijdraagt aan de positieve flow van dit moment is de sfeer
in de spelersgroep. Jens trekt vooral op met spelers als Bryan
Linssen, Guus Til, Mark Diemers, Justin Bijlow en Cyriel Dessers.
'We maken elkaar de hele dag gek en liggen de hele tijd dubbel.
Beetje zelfspot erbij, dat is wel mijn humor. Een leuk en relaxed
groepje zo. Je merkt sowieso dat binnen de selectie iedereen het
goed met elkaar kan vinden. En dan zet je op trainingen en tijdens
wedstrijden toch een stapje meer voor de ander. Elkaar helpen is
ook echt nodig als je wilt spelen zoals wij dat doen.'

>

Jens behaalde zijn vwo-diploma en ging (nadat hij eerst
enkele andere studies had geprobeerd) Economie en
Bedrijfskunde studeren aan de UvA in Amsterdam. Tot
ADO Den Haag ineens aanklopte voor de middenvelder
van op dat moment nog altijd Alphense Boys. Hij was
inmiddels al twintig jaar. 'ADO wilde me nog een laatste kans geven. Dat zeiden ze niet zo, maar zo voelde
dat wel voor mij. Ik speelde ook eerst nog bij de beloften, op amateurbasis.'
Niet veel later speelde hij in het eerste van ADO Den
Haag. Jens tekende een volwaardig profcontract,
behaalde nog zijn propedeuse en stopte toen met zijn
studie. Daarna ging het snel met zijn carrière. Hij speelde tot 2013 voor ADO Den Haag, daarna (tot 2015) voor
FC Utrecht en inmiddels alweer ruim zes jaar voor
Feyenoord, waarmee hij in 2017 de landstitel behaalde
en twee keer de KNVB-beker won.

POSITIVITEIT ALOM

De beste speler waarmee hij zelf heeft gespeeld, is
Robin van Persie, zegt hij zonder nadenken. 'Dat zit 'm
in kleine dingetjes, de aannames, het overzicht aan de
bal, de loopacties zonder bal. Daaraan zie je de klasse

Foto: SOCCRATES IMAGES

Als kind was hij al fan van Feyenoord. Zijn favoriete
buitenlandse club was Arsenal, vooral omdat Dennis
Bergkamp daar speelde. 'Die vond ik fenomenaal. Daar
kon ik echt van genieten. Zijn techniek, en hoe hij
bewoog. Hij maakte ook veel mooie goals. Als jong jongetje mooi om te zien en dan word je fan.'
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Hypotheekadvies en bemiddeling
Kennis en ervaring met financiering
voor profvoetballers

‘Het is gewoon een hele leuke wedstrijd om te spelen, met alle emoties eromheen. Over het algemeen
heb ik wel het idee dat ik in grotere wedstrijden
meer van mezelf kan laten zien. Ik weet niet hoe
dat komt, misschien omdat ik toch meer gefocust
ben of omdat de ambiance in het stadion nog overweldigender is. Maar die grotere wedstrijden liggen
mij in elk geval vaak wel.'

TIJD EN AANDACHT KUN JE NIET KOPEN

Foto: SOCCRATES IMAGES

Als het aan Jens ligt, speelt hij die grote wedstrijden
ook alleen nog in Nederlandse dienst. Hij is nooit
een buitenlands avontuur aangegaan en is dat ook
niet van plan. Na het kampioensjaar kon hij naar
Lazio Roma, maar besloot niet te gaan. Zijn relatie
was op de klippen gelopen en hij wilde niet het risico lopen om het contact met zijn dochter te verliezen. 'Als zo'n kans zich opnieuw zou voordoen, zou
ik dezelfde keuze maken, om dezelfde reden. Ja, ik
zou in het buitenland vast veel meer kunnen verdienen, maar daarvan kan ik geen tijd en aandacht van
mijn kind kopen. Dat vind ik veel belangrijker.'

‘We zien wel wat de toekomst brengt’

OP TOPNIVEAU BLIJVEN SPELEN
De manier waarop zijn ploeg nu speelt, is Jens op het lijf geschreven.
'Ik ben een speler die ervan houdt grote ruimtes te bespelen, met
loopwerk of passes. Ik kan nog wel beter worden in de kleine ruimtes. Niet in de zin van dribbels, maar een oplossing vinden in de kleinere ruimtes. Verder kan ik in de lucht nog sterker worden, al vind
ik wel dat ik daarin stappen heb gemaakt, omdat ik op een lagere
positie in het veld sta en vaak lange ballen te verwerken krijg.'
Het scheelt natuurlijk ook dat zijn lichaam nog altijd uitstekend
meewerkt om op topniveau te blijven spelen. 'Ik heb in mijn hele carrière altijd genoeg rust gepakt. Op tijd naar bed, niet te gek gedaan,
altijd rond hetzelfde gewicht gebleven. En ik heb het geluk gehad
dat heftige blessures mij vooralsnog bespaard zijn gebleven, zodat ik
altijd beschikbaar was om te spelen.'
Inmiddels nadert Jens de magische grens van driehonderd officiële
wedstrijden voor de Rotterdammers. Nog even en hij staat in de top-5
van spelers met de meeste wedstrijden in het eerste van Feyenoord.
'Een leuke en bijzondere mijlpaal, zeker. Dat had ik niet verwacht
toen ik hier mijn eerste contract tekende.'
Rond het verschijnen van deze editie van Contractspeler staat de
klassieker tegen Ajax op het programma. Maar dat is voor Jens nu,
half november, nog ver weg. 'We hebben nog een aantal wedstrijden
te gaan, maar het is zeker een wedstrijd waar je altijd naar uitkijkt.
Nee, dit jaar niet meer dan in andere jaren.’

Het stellen van die prioriteit typeert de mens, Jens,
die ook beseft dat de tijd is aangebroken om zich
langzaam maar zeker te oriënteren op zijn leven na
het voetbal. 'Het moment van stoppen ligt hopelijk
nog ver in de toekomst, want ik wil nog een hele
tijd doorgaan. Maar ik merk wel dat ik meer bezig
ben met wat ik na m'n carrière wil gaan doen, binnen of buiten Feyenoord. Ik vind het alleen moeilijk
om te bepalen wat mij zal liggen. Hoeft ook niet per
se binnen de voetballerij te zijn. Ondertussen ben ik
wel actief in het vastgoed, om ervoor te zorgen dat
ik straks niet de druk heb van moeten werken. Dat
beheer heb ik uit handen gegeven, maar er gaat
toch wel tijd in zitten. Verder zien we wel wat de
toekomst brengt.'
Terugkijkend op het jaar 2021 noemt Jens de
geboorte van zijn tweede dochter, in april, als zijn
persoonlijke hoogtepunt. Op sportief gebied is hij
vooral blij met de positieve sfeer in en rondom zijn
elftal - 'Daar geniet ik van' - en hoopt hij dat ze de
stijgende lijn kunnen voortzetten. 'We staan er nu
goed voor en ik zou het heel leuk vinden als wij
weer een keer tot het einde van het seizoen om de
prijzen kunnen meedoen. Dat is de afgelopen jaren
niet gelukt. Daar kijk ik vooral naar uit en dat hebben we zelf in de hand, dat moeten we zelf afdwingen. De basis is gelegd en daar moeten we op verder
bouwen.'
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De agressie in de maatschappij neemt toe. Die uit zich onder andere in of rond de voetbalstadions,
maar tevens op straat. Zoals zoveel partijen maakt ook de VVCS zich zorgen over de toename van
het geweld. Vandaar de uitnodiging aan Maarten Ducrot. Als voormalig wielrenner bekend met de
topsport maar ook na zijn afgeronde studie in Utrecht met de sociale psychologie.
'We zitten nu in een sfeer, waarin we niet meer met elkaar samenleven', aldus één van de
meerdere conclusies. En: 'We voeden niet meer op.'

MAARTEN DUCROT, BEKEND MET PROFESSIONELE SPORT ÉN SOCIALE PSYCHOLGIE:

'WE ZITTEN NU IN EEN SFEER,
WAARIN WE NIET MEER MET
ELKAAR SAMENLEVEN'
'Dit is nog niet echt onderzocht. Maar ik kan er wel een paar aannames over te berde brengen, die steek houden. Die ook worden
gevoed door allerlei wetenschappelijke kennis die we hebben. De
normale verbindingen in de samenleving veranderen door de enorme toename van de complexiteit. Gevoed en mogelijk gemaakt door
de voortschrijdende technologie. Ik hoef niet meer op mijn fiets
naar mijn werk met een broodtrommeltje achterop. Ik kan het allemaal virtueel regelen. Het proces van produceren wordt daarmee
enorm bekort en vergemakkelijkt.'
Wat daarmee verdwijnt is de verbinding. Wat is er namelijk aan de
hand? Daarmee ga je sturen op het gewenste eindresultaat.
'Bijvoorbeeld: wij willen etappes winnen. Succesvol zijn aan de
streep is een optelsom van hoe succesvol je hebt gedragen onderweg. Zorg je een beetje voor elkaar? Kan je wachten? Neem je de
goede besluiten. Gaan we er met ons allen achterstaan? Help je een
keer als er een valpartij is? Dat soort dingen. Dat wordt allemaal
gereguleerd omwille van het winnen. En dat maakt dat er een heel
stuk onderlinge verstandhouding verdwijnt. Renners worden opgebeld uit het wetenschappelijk centrum en dan weten ze al de zwaarte van het parkoers. Dan weten ze hoeveel wattage er nodig is in de
kopgroep, wat ze moeten trappen. En ze weten ook precies wanneer
ze zelf in actie moeten komen. Dat wordt dan doorgebeld. Die ploegleider geeft geen leiding, hij zit door te geven wat de wetenschappers zeggen.'

BEPERKT LEIDING
'Dat zie je ook in de politiek. Die geven maar beperkt leiding aan
hun natie in crisis. Die geven door wat deskundigen zeggen. We zitten nu in een sfeer, waarin we niet meer met elkaar samenleven en

Foto: SOCCRATES IMAGES

VVCS: 'Valt vanuit de sociale psychologie de toename van
het supportersgeweld te verklaren?

verantwoordelijkheid nemen in
wat er op ons pad komt. We besteden
het uit. Doe het dan voor de ziekenhuizen.
Want die raken overbelast met 700 IC-bedden,
zijnde 1 op de 25.000 mensen. Dat zijn natuurlijk
magere ideeën die er achter zitten.
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Althans volgens een heleboel mensen die niet in die politieke bubbel zitten en die bubbels praten niet met elkaar.
Het wielerpeloton vertoont dezelfde kenmerken van ontbinding, van ontmenselijking. Topsport loopt een beetje
voor in de maatschappelijke ontwikkeling.'
'Dat zie je ook in het voetbal: alles wordt gemeten. We
willen zelfs controleren hoe het spelsysteem gaat. Je ziet
het ook in de hele maatschappij terug. Neem Roglic en
Pogacar in het wielrennen. Er zijn dus nog steeds, en dat
is het mooie, echte kunstenaars. Ook nu, luister naar de
kunstenaars. Die hebben dit al aangekondigd. In dit tijdperk zijn we aan het vastlopen in de patronen, die ons
groot gemaakt hebben. Er is een enorme ontwikkeling,
technologisch gezien en ook qua vooruitgang, qua deelnemen aan de maatschappij ondanks de groei van het
aantal mensen op deze wereld naar weet ik veel hoeveel
miljard, is de graad van welvaart over de hele breedte
toch aan het toenemen.

'Gelukkig komen er wel mensen als
Pogacar, die zeggen: dat zal wel. Maar ik
spuug in mijn handen, één keer links en
één keer rechts en bam, dan zien we wel
wat er gebeurt’

zoveel mogelijk zuinig te rijden, maar als je teveel doet snapt
iedereen dat je hen flikt. Je moet jouw bijdrage leveren en je
moet zorgen voor de veiligheid. Je neemt verantwoordelijkheid
voor het peloton, je draagt bij en je bent te vertrouwen.. Je
moet geen rare dingen doen. Ik weet niet of je de valpartijen
van de laatste jaren hebt gezien? De mentaliteit is anders
geworden. Dat heeft met het gedrag te maken. Meer risico
nemen. Maar ze nemen risico's die eigenlijk niet kunnen,
omdat ze geen feedback krijgen. Ze worden niet opgevoed. In
plaats van dat mensen een verbinding met elkaar hebben. '
'Opvoeden, dat gebeurt niet meer. Er is een cohesie in dat peloton en dat maakt dat we opvoeden, corrigeren. Voor elkaar zorgen. Wat je nu ziet, en dat is de brug naar de maatschappij, is
dat die onderlinge correctie niet plaats vindt. We gaan in onze
bubbel zitten. We zoeken onze bubbel op, geholpen door de
technologie. Minister Grapperhaus was in het verleden columnist van het FD. In die tijd had hij supersterke meningen. Nu zit
hij in de politiek en zit hij politiek correcte mededelingen te
doen. Hij doet mee in de bubbel waarin hij zit. Mensen zoeken
een bubbel op, En als je dan kijkt naar de agressie, dan zie je
dat de bubbel van de politiek nu alle activiteiten gaat staken. Al
die voetbalsupporters, die zzp-ers zijn en dat zijn er nogal wat,
die een eigen bedrijf hebben, die hebben niets om handen. Dus
die worden een beetje chagrijnig. En zeker als ze steeds maar
>

EVEN TE SLAPEN
VVCS: 'Je had het eerder over rigide. Dan moet er toch iets
zijn waardoor je een orgie van geweld krijgt?
'Okay, de brug van het peloton naar de maatschappij.
Samen in het peloton kan je zestig rijden, in je ééntje
veertig. Jij draagt bij tot de totale snelheid. Je probeert
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Nog steeds, maar dat begint nu vast te lopen. Begint te
kraken en te piepen om de reden, waarover we het nu
hebben. Omdat die verbinding, die traditionele verbinding eruit gaat. Je werkt en verkeert samen in een leefgemeenschap. En je bent nu een pion geworden in een spel,
waar veel mensen geen deel vanuit (willen) maken.'
'Gelukkig komen er wel mensen als Pogacar, die zeggen:
dat zal wel. Maar ik spuug in mijn handen, één keer
links en één keer rechts en bam, dan zien we wel wat er
gebeurt. De eerste Tour die hij won, brak dat hem bijna
op. Eén keer had hij zitten slapen, verloor hij anderhalve
minuut. Waarop zijn ploegleider zei: nou moet je niet de
fout maken dat je morgen meteen erin vliegt. Want dan
vermoord je jezelf, want iedereen weet dat en dan vermoorden ze jou. Wat doet hij? Hij vliegt er wel in. En hij
pakt veertig seconden terug. 's Avonds die ploegleider op
zijn kamer, Alan Peiper, een goede vriend van me. Wat
was je aan het doen man? Kon mezelf niet inhouden.
Tegen de orders in, maar dat is wel lekker. Heerlijk.
Etappe gewonnen en weer veertig seconden teruggepakt.'

VOORMALIG WINNAAR VAN EEN ETAPPE IN DE TOUR DE FRANCE:

'IK RIJD NU ELKE DAG PAARD'
In zijn jeugd raakte Maarten Ducrot in de ban van kanoën. 'Mijn vader
nam me altijd mee op kampeertocht, op de fiets met de hele uitrusting en
dan ging ook de kano mee. Ik was gek op wildwater varen. Maar in het
vlakke Nederland was dat niet te doen. We trokken dan naar de Ardennen,
of naar de Alpen. Daar was dat wel mogelijk.'
Toch zwichtte de jonge Zeeuw (op 8 april 1958 geboren in Vlissingen)
voor de verleiding van het wielrennen. 'Uiteindelijk ben ik verder gegaan
op de fiets. Ik ben bij Raak (frisdrankenfabriek in Utrecht) gaan werken om
een racefiets te kunnen kopen. Ik studeerde in Utrecht en kon dat prima
combineren.'
Hij herinnert zich nog goed hoe zijn eerste wedstrijd afliep. 'Ik was hyperfanatiek door het boek “De Renner” van Tim Krabbé. Ik was al wat ouder
en best talentvol. Tijdens mijn allereerste koers was ik heel nerveus. Ik
reed voorop, dacht dat ik zou gaan winnen, tot er net nog een sprinter in
mijn wiel zat en die klopte me op de streep. Dat is me nog een keer overkomen. Zo is het begonnen.'
Op het WK van 1982 (voor amateurs) in het Engelse Goodwood veroverde
Maarten Ducrot de titel op de 100 km ploegentijdrit, samen met Frits van
Bindsbergen, Gerard Schipper en Gerrit Solleveld. 'Ik wilde daarna nog
geen prof worden, omdat ik graag in 1984 aan de Olympische Spelen in
Los Angeles wilde meedoen. Piet Liebregts, een geweldige vent, was toen
bondscoach en voor hem wilde ik perse naar LA.'
In Californië bestond de Nederlandse afvaardiging voor de ploegentijdrit
over 100 km uit Jos Albers, Erik Breukink, Gert Jacobs en Maarten Ducrot.
'We hadden de baas van DAF als chef de mission. En die sprak geen
woord Engels. Hij miste daardoor dat het parkoers open was voor verkenning. We gingen er blind op. We moesten vier ronden afleggen en dat
deden we met heel onregelmatige tijden. We bliezen onszelf op. En toen
finishten we als vierde, op negen seconden van de derde en op twintig
seconden van nummer twee. Op dat moment dacht ik, ik ben in LA, vier
weken lekker feesten. Maar achteraf trek ik mijn haren uit mijn hoofd dat
we een Olympische medaille hebben verkwanseld. En dat kwam door onze
onprofessionele benadering.'
Een jaar later, in 1985, switchte Maarten Ducrot alsnog naar de profs.
'We hadden in die tijd twee belangrijke ploegen. Raleigh met Peter Post als
ploegleider en Jan Raas met Kwantum. Post wilde me niet, omdat ik eerder had aangegeven dat ik nog amateur wilde blijven in verband met de
Spelen. Raas deed aanvankelijk ook moeilijk. Maar hij zwichtte en hij gaf
me een minimumcontract.'
Hij was ten tijde van zijn overstap reeds 26 jaar ('eigenlijk heel oud') en
zoals hij dat zelf uitdrukt al iets wereldwijzer. 'Ik vond het geweldig bij
Raas. Ik kwam uit een beschermd milieu. Die hele wielerwereld was voor
mij een eyeopener. Dat die kant van de samenleving ook bestond en dat ik
me daarin wist te handhaven. Ik vond het echt geweldig.'
Maarten Ducrot maakte vijf keer zijn opwachting in de Tour de France.
Voor het eerst in 1985, waarin hij zich meteen onderscheidde als winnaar
van de negende etappe, een rit van Straatsburg naar Epinal. 'Wat ik heb
onthouden en nog weet, was dat ik in de jaren 1986 en 1987 in alle koersen waaraan ik meedeed wel een etappe heb gewonnen. Voor mij was de
belangrijkste de winst in de Coors Classic. Dat was in de voorbereiding op
het WK in 1986 en alle grote jongens waren aanwezig. Ik won toen de
Koninginnerit tegen Hinault en Lemond. Voor mij onvergetelijk.'
Zes jaar na zijn entree in de rijen van de profs brak al het moment aan
dat hij genoeg had van het wielrennen. 'Ik ben in 1991 gestopt, op mijn
31ste. Ik voelde dat een paar zaken niet zuiver waren. Ik was top-vijftig
renner van de wereld. Op de Etna (tijdens de Giro van 1990) werd ik op

drie minuten gereden door Franco Chioccioli. Later hoorde ik dat epo in het
spel was. Maar toen had ik geen idee. Ik trainde voluit, alles was goed
geregeld en toch werd ik op drie minuten gereden. Toen was ik er klaar
mee. Ik vond het echt niet meer leuk. Ik deed het met tegenzin. Ik werd
een zombie.'
'Toen ik dat doorkreeg, ben ik gestopt', vervolgt Maarten Ducrot. 'Ik heb
mezelf nog wel een half jaar een plezier gedaan door alleen nog maar
leuke rondjes te rijden. Zo heb ik de Ronde van Engeland gedaan, en weet
ik wat allemaal nog meer. Het was voor mij mijn afscheidstournee. Back to
basic. Gewoon lekker koersen. Daarna ben ik definitief gestopt met fietsen.'
Het was 1985 en er resteerde nog steeds de afronding van zijn studie
psychologie en economie aan de Universiteit van Utrecht. 'Ik heb zo'n
twaalf jaar over mijn studie gedaan. Begonnen in 1976 en klaar in 1987.
Voor ik ging wielrennen, had ik al vier jaar van mijn studie af. Ik had ook al
mijn kandidaats. Toen moest ik nog maar anderhalf jaar en daar heb ik dus
acht jaar over gedaan, omdat ik ging wielrennen.'
Vanwege zijn studie diende Maarten Ducrot zijn scriptie te schrijven en
stage te lopen om ervaring op te doen. 'Mijn stage heb ik gedaan in 1980,
in de Justitiële Jeugdinrichting in Vught. Die gasten vonden het mooi dat ik
wielrenner was. Dat was wel grappig. Dat kon ik wel plooien, maar die
scriptie was een ander verhaal. Daar heb ik heel lang over gedaan. Elk jaar
moest ik weer opnieuw beginnen. En collegegeld betalen. Mijn vader zat
me al die tijd flink achter mijn broek aan. Uiteindelijk is het me allemaal
gelukt. Maar nogmaals, die laatste twee jaar hebben wel acht jaar
geduurd.'
Hij runt inmiddels een adviesbureau, onder zijn eigen naam. 'Mijn langste
baan was bij (Organisatie Adviesbureau) Berenschot. Dat was drie jaar.
Daarna ben ik alleen maar manager-partner in de maatschap geweest. De
laatste tien jaar ben ik alléén, zelfstandig dus. Ik huur als het nodig is
mensen in of ik werk met mensen samen.'
Na zijn afscheid van het wielrennen wilde hij geruime tijd niets meer te
maken hebben met deze sport. 'Ik baalde vreselijk van het machtsmisbruik. Ik was het zo zat. Ik heb me er buitengewoon boos over gemaakt.
Samen met Peter Winnen heb ik ook op de televisie verteld over hoe het
toegaat in het wielrennen. Over de manier waarop we met onze sporters
omgaan. Dat werd niet eens begrepen. Ik ben er vijftien jaar helemaal uit
geweest. Dat was het beste wat ik gedaan heb, Ik keek niet eens. Dan
kwam ik thuis en hoorde ik dat die dag de Omloop van het Volk was gereden. Het interesseerde me niet wie had gewonnen. Langzamerhand heb ik
me daar van losgemaakt en ben ik me er weer mee gaan bemoeien.'
In 2004 kreeg Maarten Ducrot een telefoontje van Mart Smeets, bij de
NOS onder meer belast met het becommentariëren van het wielrennen. 'Ik
was op Texel, met vakantie. Ik had ook een column gedaan in de
Volkskrant. Daarin had ik heel akelige dingen gezegd over journalisten, die
zelf verhalen wilden vertellen en dat zij zich niet baseerden op datgene
wat de wielrenners meemaakten. Dat is vanaf dat moment mijn insteek
geweest. Ik praat vanuit de wielrenner. Dat vind ik leuk en eervol om te
doen.' Ook volgend jaar valt hij te beluisteren bij de NOS, als co-commentator en analist bij deze in Nederland nog altijd populaire sport.
De karakteristieke Zeeuw woont hedentendage in een kleine boerderij op
een halve hectare grond in Bruchem, een rustig en lieflijk dorpje verstopt
in de Bommelerwaard. 'Toen ik stopte met wielrennen, ben ik eerst een
poosje gaan kanoën. En weer later heb ik mijn hart verpand aan paardrijden. Ik heb nu twee paarden bij mijn huis. Echt fantastisch. Mijn jongste
dochter, een nakomertje, is bloedfanatiek, net als ik. Ik rijd nu elke dag.
Dat is voor mij de ontdekking van de eeuw…..'
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weer het argument horen. dat er achter zit: doe het dan voor de
ziekenhuizen. En ik dan? Ze zoeken die bubbel op.'
'En in die bubbel heerst echt onvrede. Mensen zijn laaiend.
Moet ik me inenten? Waarom? Voor de ziekenhuizen. Ik wil
gewoon werken. De ic ligt vol met dikke vetkleppen, zo praten
ze. Ze praten in hun eigen bubbel. Er vindt geen sturing meer
plaats, maar management. We gaan de ziekenhuizen ontlasten.
Als dat het idee is achter onze verbinding met de samenleving?
Dat is een andere verbinding dan dat we het met ons allen
oplossen.. Dat we zeggen: weet je wat, wat er op de ic's ligt, dat
zijn er teveel. We verplaatsen die bijvoorbeeld naar de RAI en
iedereen die tijd over heeft helpt in de zorg. Er hebben zich ook
mensen aangemeld.'
'Wel duizenden mensen hebben zich aangemeld voor de zorg.
Ze zijn niet toegelaten, omdat ze niet gediplomeerd zijn. Je
hoeft alleen maar een paar mensen om te draaien. Nee, dat
mag niet. Daar moet je gediplomeerd voor zijn. Dat de laboratoriums zeiden: je mag alleen die testen door ons laten uitvoeren. Mensen voelen ook dat er zaken in het ongerede raken. Zij
hebben geen inkomen. Dat zijn de opvoeders. Dus die kinderen,
die krijgen te horen wat voor klootzakken het allemaal buiten
die bubbel zijn. En dat zijn de grootste relschoppers van onder
meer in Rotterdam.'
VVCS: 'Is dat een verschil met vroeger?'
'Laat ik het zo zeggen: jij bent politieagent. Ik ben politieagent. We zijn samen politieagent. We worden afgestuurd op
een stel corona-wappies. Alleen al, dat we hen wappies noemen,
zet al een polarisatie in gang. Die agenten staat daar tegen de
wappies. En de wappies zeggen: daar staat de vijand. Dan
komen er een paar relschoppers die ook ontevreden zijn. Ze
hebben immers de macht. Ze gooien een brandende scooter op
straat.

GEEN DIALOOG

'De kern is de manipulatie. En dat kan alleen
plaatsvinden, omdat ze niet meer voelen dat
het ook hun samenleving is. Dat is mijn
samenleving helemaal niet meer. En dan
wordt het anarchie’
Ze flikkeren een paar fietsen door een politiebusje heen, maar
de politie doet niets. Die gaat namelijk de ME bellen. Dan worden er uit het hele land ME-busjes aangevoerd. Dan komt de
ME. Hoe staat de ME erin? Die zeggen: wij mogen meppen. Dus
die gaan er volop. De jongens, die het aangestoken hebben, zijn
er alweer vandoor. Die dertienjarigen staan er nog. Dan gaan ze
filmpjes maken. En dan zegt de politie: het zijn bloeddorstige
raddraaiers. Prima, is ook een manier om het neer te zetten.
VVCS: Wat je eigenlijk zegt is dat de partijen gaan geen dialoog meer
met elkaar aangaan.'

'En dan krijg je de politiek. Forum van Democratie.
Die manipuleert de boel. Die zeggen: we gaan je voor
het tribunaal brengen. Wat zeggen de tegenstanders:
we zijn beledigd. Nee, zegt Forum voor Democratie.
Tribunaal is de hoogste vorm van rechtspraak die we
hebben. Dit is gewoon pestgedrag. En ze stinken er
volle bak in. Forum voor Democratie is maar met één
ding bezig: en dat is pestgedrag. En ook nog eens
gevaarlijk pestgedrag, want het gevaar bestaat dat ze
mensen achter zich krijgen. Hij zegt volkomen onzin.
De groep mensen die hij in zijn bubbel wil hebben,
neemt toe. En als ze in die bubbel zitten, luisteren we
niet meer naar elkaar in de andere bubbels. De verbinding in de samenleving is in mijn ogen aan slijtage
onderhevig.
VVCS: 'Wantrouwen jegens de politiek maar ook tegen elkaar
is ontstaan. Die gasten kunnen alles op hun telefoon. Dat
resulteert dan wel in een soort anarchie op straat. Het begon
met honderd wappies, maar op een gegeven moment werden
die wappies vervangen door professionele criminelen zoals
Grapperhaus hen noemt.'

CENTRUM VAN DE MACHT
'De kern is de manipulatie. En dat kan alleen plaatsvinden, omdat ze niet meer voelen dat het ook hun
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samenleving is. Dat is mijn samenleving helemaal niet
meer. En dan wordt het anarchie. Het peloton weer. Ik
zit in de kopgroep. En ik denk we gaan winnen. Ik zit
daar met ene Reinier Hassink. Hij wist gewoon hoe je
een peloton kon bespelen. Ik kom in die kopgroep. We
rijden iedereen eraf en ik blijf met Reinier Hassink over.
En de speaker roept: ze hebben nog tien seconden. Dat
is penibel. En Reinier Hassink kreeg allerlei krampverschijnselen. Maar wat gebeurt er op de streep? Ik heb
me helemaal leeggereden en hij flikt me op de streep.
Hij lachen. Ik vond dat echt oneerlijk. Ik heb de ceremonie protocollaire lopen verstoren. Zei hij: ik ken jou
niet. Je bent een nieuwkomer. Zo lang jij doorrijdt hoef
ik niets te doen. En jij was zo stom om door te rijden.
Zegt een ploeggenoot van me: jij kent Hassink toch? Ja,
nu wel. Je moet altijd blijven opletten. Dus ik wist daarna: die Hassink gaat me niet nog een keer flikken.'
VVCS: Je moet dat een keer meemaken om dat te ervaren. Dat
heb je dan ondervonden.
'Ja, en het spel meespelen. Waarop mijn vader zei:
mijn zoon hoort in die wereld niet thuis. Ik ben juist
hartstikke trots dat ik me in die roestige, half malafide
wereld kan handhaven. En ja, ik ben vaker geflikt dan
ik geflikt heb. Maar ik deed wel mijn best.
Dat met elkaar oplossen, ook gemeen zijn, dat regel je

onder de voorwaarden dat je elkaar kan zien en kan aanraken,
en daarin verantwoordelijkheid neemt. Als ik nog een keer in
de kopgroep kwam met Hassink, ging ik al gelijk minder hard
op kop rijden. En dat wist hij ook. Dus hij denkt: met die
Ducrot moet ik niet meer al te vaak mee springen. En als je
echt onterecht, gemeen flikt krijg je ook te maken met het hele
peloton. Ik maak met jou een deal en ik breek die deal omdat
ik bij een ander meer kan vangen. Er was een enorme, rechtstreekse verbinding tussen mensen. En als die verbinding wegvalt, krijg je anarchie. We zijn nu in een tijdperk, met een soort
stammenstrijd. Hoekse en Kabeljauwse twisten, daar lijkt het
heel sterk op. Dat zet echt de beschaving onder druk. Wat ons
groter heeft gemaakt op technologie, dat keert zich nu zich
tegen ons.'

‘Sigrid Kaag wordt geflikt. Als we nu gaan
stemmen, nieuwe verkiezingen hebben, is ze
alle stemmen kwijt. Want zij heeft zich moeten
bevuilen met dat machtsspel. Daar kan ze
helemaal niets van’
>
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Tijdens onze speurtocht naar een verklaring voor al het recente supportersgeweld stuitten wij ook op de vraag of het strafrecht
voldoende mogelijkheden biedt om op te treden tegen de daders. Deze vraag legden wij voor aan de bekende Amsterdamse
strafrechtadvocaat Stijn Franken. Stijn is één van de zeven gespecialiseerde advocaten van het kantoor FvKG Advocaten. Naast
een van de beste strafrechtadvocaten van ons land, is hij tevens hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Utrecht.
De VVCS dankt Stijn Franken voor zijn medewerking.

Supportersgeweld
tegen voetballers
Supportersgeweld is er in soorten en maten. Soms zijn de aanhangers van clubs vooral met elkaar bezig. Een andere keer moet het
interieur van een stadion, van een bus of van een trein eraan geloven. Dan weer is het gericht op de politie of op clubbestuurders.
Geweld hoeft niet alleen fysiek te zijn. Ook verbaal geweld - bijvoorbeeld in de vorm van bedreigingen of van discriminerende teksten of
geluiden - komt regelmatig voor. Een categorie van geweld die nog
niet expliciet is genoemd, is het geweld tegen voetballers zelf.
Helaas is dat geen zeldzaamheid.

Gelukkig wordt het strafrecht daadwerkelijk ingezet in dit type
gevallen. Zo werd de zeventienjarige gooier van de ijzeren staaf in
de Meer door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf
maanden (waarvan twee voorwaardelijk). De Fransman die het flesje
gooide op Payet kreeg van de Franse rechter een voorwaardelijke
gevangenisstraf van zes maanden. De man die Vermeer bedreigde
en beledigde, kreeg een werkstraf van 60 uur. Ook de makers van
het spandoek over Berghuis kunnen strafrechtelijke gevolgen verwachten.

Onlangs werd tijdens rellen tijdens de wedstrijd tussen Olympique
Lyonnais en Olympique Marseille een gevulde waterfles gegooid
tegen Marseille-speler Dimitri Payet. Strafrechtelijk levert dat al snel
mishandeling op. Hetzelfde geldt voor de gevallen dat een speler
wordt geraakt door een aansteker of vuurwerk. In 2011 viel een 19man die zich supporter van Ajax noemde zelfs op het veld de toenmalige keeper van AZ, Esteban, aan. Esteban verweerde zich met
een paar schoppen en kreeg daarvoor een rode kaart. De jongeman
zelf werd aangehouden op verdenking van mishandeling. Het strafrecht werd ook ingezet tegen de man die, al wat langer geleden,
verantwoordelijk was voor het 'staafincident' in de Meer: de keeper
van Austria Wien werd in 1989 getroffen door een tegen zijn rug
gegooide ijzeren staaf.
Beledigende of racistische spreekkoren kunnen zich op een of enkele spelers richten. Internationals van Engeland die in de finale van
het EK in 2021 een strafschop misten, zijn daarna slachtoffer geworden van racistische en bedreigende teksten. Dichter bij huis is er
onder meer het voorbeeld van Steven Berghuis die, na zijn overstap
van Feyenoord naar Ajax, is geconfronteerd met bedreigingen. Een
paar jaar daarvoor maakte Kenneth Vermeer hetzelfde mee, toen hij
de omgekeerde route van Amsterdam naar Rotterdam volgde.

Werkt het strafrecht altijd? Nee. Dat ligt volgens ons niet aan de wet
of aan de hoogte van de opgelegde straffen. Strafrecht als middel
om voetbalgeweld te bestrijden, heeft alleen zin als consequent
wordt opgespoord, vervolgd en bestraft. Niet alleen als het gaat om
een zaak die veel publiciteit trekt. Maar altijd en consequent. En dat
betekent in feite dat politie, openbaar ministerie en clubs moeten
samenwerken. Om de daders op te kunnen sporen, moeten beelden
aan de politie ter beschikking worden gesteld. Foto's op seizoenkaarten moeten kunnen worden gedeeld, om die te kunnen vergelijken met beeldopnames. Speciale camera's kunnen worden gebruikt
om betere beelden te krijgen. Stadionverboden moeten worden
gehandhaafd. Een meldplicht op het politiebureau voorafgaande of
tijdens een wedstrijd moet serieus worden genomen. Het is geen
hogere wiskunde: als consequent wordt gecontroleerd en opgespoord, als consequent wordt vervolgd en opgespoord, als consequent stadionverboden worden opgelegd en meldingsplichten worden gehandhaafd, kunnen we een heel eind komen met het terugdringen van voetbalgeweld. Alleen door steeds weer te laten zien dat
geweld niet onbestraft blijft, is het mogelijk er iets aan te doen. Niet
door te praten over 'lik op stuk' en zo, niet door het soms te doen en
meestal na te laten, maar door het gewoon altijd en steeds weer te
doen.

Het strafrecht biedt volop mogelijkheden om op te treden tegen
geweld. Of nu sprake is van (zware) mishandeling, van openbaar
geweld of van belediging: op zichzelf biedt de wet meer dan voldoende mogelijkheden om agressie tegen te gaan. Als het geweld in
een stadion plaatsvindt, ligt het bewijs in een stadion met tienduizenden supporters en met camera's in alle hoeken meestal ook voor
het oprapen. Specifiek voor dit soort 'voetbalgeweld' is bovendien in
2009 de zogenoemde Voetbalwet ingevoerd, die het makkelijker
maakt om de rotte appels van de tribunes te plukken en te bestraffen. Mensen die bijvoorbeeld alleen al 'behulpzaam' zijn bij voetbalgeweld kunnen worden bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf.
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En misschien helpt het wel een beetje als spelers en trainers solidair
zijn met elkaar. Van het veld lopen als een speler slachtoffer is van
racistische spreekkoren. Niet alleen als het gaat om een speler van
het eigen elftal, maar ook als het gaat om een tegenspeler.
Ondubbelzinnig uitspreken dat passievolle steun geweldig is, maar
dat bedreigingen of fysiek geweld onaanvaardbaar zijn. Voetballers
hebben een stem. Supporters zullen eerder naar hen luisteren, dan
naar mensen uit de politiek of naar de politie. Gebruik die stem als
het nodig is en steun elkaar daarin. Consequent, want alleen als
samen wordt gewerkt en als elk incident serieus wordt genomen,
kan het werken.

ARME MENS
'Het zijn allemaal dingen, waardoor de medemenselijkheid afneemt. In plaats van alles dat ons gaat redden en
dat is op de één of andere manier het rechtstreekse contact erin weten te brengen. En dat gebeurt overal. Je ziet
het op kleine schaal, nieuwe energie, moestuinen, allerlei groenten goed verbouwen. Zorgen dat we energie
neutraal zijn. Los van de bijna ondergrens van de overheid zijn we dingen aan het regelen. De overheid is
wel de belichaming van die onvrede. Kijk naar de discussie in de Tweede Kamer. Het is onbeleefd. Het is scoringsdrift. En dan weer terug naar Sigrid Kaag, die is
daar wars van. Maar ze heeft te maken met mensen die
het spel spelen en dan kom je Hassink tegen en die flikt
je. Sigrid Kaag wordt geflikt.

‘Afschuwelijk, dat arme mens wordt fijn
gemalen. Dat vind ik heel sneu om te zien'

'Ik kan je garanderen, ik ben 63 jaar, over tien jaar ben ik 73
maar dan is zo'n beetje iedereen in Nederland 73. Dan kunnen
we fysiek de zorg niet meer leveren die we nu leveren. Het is
een product, nee zorg moet je uit barmhartigheid met elkaar
doen, maar het is een verdienmodel geworden. Dus omdat we
het zo lineair bekijken, zitten we inderdaad in ziekenhuisbedden te rekenen in plaats van ons af te vragen: wat kan een
samenleving aan? We kunnen het ons nu kennelijk permitteren
om twee jaar lang op halve kracht rond te varen en alles te mikken op ziekenhuisbedden. Dat is eindig. Dus het denken over:
hoe gaan we als samenleving dat aanpakken, dan verwacht ik
wel acties vanuit de politiek. En daar word ik op het moment
wel erg in teleurgesteld.'

FAN VAN LITMANEN
'Uit onderzoek dat zich bezig houdt met het geweld in het
voetbal is toch al gebleken dat het om een behoorlijk diverse
club gaat. Daar zitten bijvoorbeeld ook brave huisvaders bij. Je
hebt de massapsychologie, waar ik geen expert in ben, maar er
bestaat iets waardoor iedereen ineens kan worden aangestoken
en gaat meedoen. Ik ben er een keer getuige van geweest. Ik
ging met mijn zoon op zijn twaalfde of dertiende j aar (hij is nu
32) en hij was toen een hyperfan van Litmanen . Wij naar het
Olympisch Stadion. Voor de wedstrijd Ajax - FC Utrecht.

>
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Als we nu gaan stemmen, nieuwe verkiezingen hebben,
is ze alle stemmen kwijt. Want zij heeft zich moeten
bevuilen met dat machtsspel. Daar kan ze helemaal
niets van. Ze wacht dus op haar beurt om over de

inhoud te praten. Maar die kans krijgt ze dus nooit.
Afschuwelijk, dat arme mens wordt fijn gemalen. Dat vind ik
heel sneu om te zien.'
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Risicowedstrijd. Een klein clubje Utrecht-supporters
bevindt zich ook in het stadion. Voor de rest zit het
helemaal vol met Ajax supporters. Die van Utrecht worden gescheiden door een groep ME-ers.'
'Litmanen speelde onder onze plek. De eerste helft
speelde hij onder de plek waar wij zaten. Dus Luc zat de
hele tijd te kijken naar Litmanen. De risicowedstrijd
beperkte zich tot wat vuurwerk. Bengaals vuur, dat was
het wel zo'n beetje. En wat spreekkoren. Dus die ME is
relaxed, en die zetten hun helm af. En een van die gasten is helemaal kaal. Het duurde niet lang of 40.000
man begint te roepen: kale, kale, kale. En toen ging die
helm weer op. En het hele stadion: hoe, hoe, zoiets…
Dat is massapsychologie.'

‘Er wordt helemaal niet meer rechtstreeks
met elkaar gehandeld, verschillen of wat
ook uitgepraat'
'En die ene ME-er grijpt onmiddellijk naar zijn helm.
Fantastisch. Dat geeft macht. En anarchie gaat over
macht. Dat is een klein voorbeeldje over hoe macht
werkt. Ik zat ook mee te doen met dat gejouw over kale,
kale. Geweldig. Als je daar deel vanuit maakt, ben je
gewoon één mechanisme, net als een peloton. En nu
merk je dat grenzen wegvallen, omdat de fysieke
samenleving, de verbindende factoren in samenwerken,
in het samenleven, samen in een stadion zijn, dat die
aan slijtage onderhevig zijn. En dat vindt binnen no
time zijn weg naar agressie. Er hoeft maar iets te gebeuren en dan gebeurt het, gaat er één meppen en dan
komt er een willekeurige voorbijganger en hij gaat
gewoon op zijn hoofd staan. Dan ga je dood. Gaat er
gewoon opstaan, boem op zijn hoofd. Zoals op Mallorca
Ja, we waren aan de drugs. We hadden gezopen.
Allemaal excuses buiten jou. Omdat jij er als persoon
niet meer toedoet.'

BRANDENDE FIETSEN
'Dus: hoe geef je het voorbeeld? Hoe attaqueer je een
pestkop? Dat doe je daar ter plekke. Je zegt, hé wat heb
je nou te vertellen? En dat zet hij het in de sociale
media. Als je hier bent, doe je het zo. We gaan het niet
hebben over onze omgangsvormen. Nee, die hebben we
al en die gaan we nu toepassen. Dat is die directheid,
maar die verbinding ontbreekt volkomen. Dat is hetzelfde met de politie. Die staat daar voor een meute en die
gaan eerst een uur lang laten zien hoe je brandende
fietsen in een politieauto kan jenzen. En dan komt de
ME. Dan ben je jouw gezag kwijt. Je moet het in de situatie adresseren. Dat betekent dat je jouw verantwoordelijkheid neemt in het moment.'
'En als je beledigd bent, zeg je: ik ben beledigd en dat
zeggen ze dan ook, maar dan moet er ook worden inge-

grepen. De voorzitter zegt: ik snoer u de mond en ik zet hem
op de strafbank. Na het debat komt u even bij mij op de koffie. En dan zullen we het er even over hebben. Zo laat ik je
niet toe tot mijn vergadering. Mijn leraar deed dat op school
ook. Er wordt helemaal niet meer rechtstreeks met elkaar
gehandeld, verschillen of wat ook uitgepraat. Dat vind ik zo.
Als we dat nou weer eens kunnen terugkrijgen, ieder in zijn
eigen bubbel. Ja, maar hoe krijg ik dat op gang? Ik vind de
politiek daarin een ontzettend belangrijk voorbeeld. Taal
creëert werkelijkheid. Ik ben beledigd, u komt voor een tribunaal. Sta dat niet toe, pak dat aan. Als een voorbeeld om te
laten zien hoe je op verschillende manieren jouw verantwoordelijkheid kan nemen. Ik durf de stelling hier wel aan, dat als
je zegt: we gaan er een procedurekwestie van maken. Hoe
gaan we met elkaar om? We gaan het ook in regels vastleggen. Dan is de verbinding er helemaal niet. Dat ben je weer
technocratisch aan het praten. En dat is precies waardoor je
deze toestand kan krijgen.'
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DEVIN HAEN

AL VAN
JONGS AF
AAN EEN
NEUSJE
VOOR DE
GOAL
Devin Haen doorliep de hele
jeugdopleiding van De Graafschap.
Dit seizoen schittert de pas
17-jarige spits in het eerste team
van de club uit Doetinchem.
De overeenkomst? Doelpunten
maakt hij altijd en overal.
'Laat mij maar gewoon lekker
voetballen.'

DOOR GUUS PETERS
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ls kleine jongen had Devin Haen een grote droom: een doelpunt maken op een volgepakt stadion De Vijverberg. In zijn
gedachten had hij de bal al tientallen, zo niet honderden
keren tegen het net zien vliegen. Om zich vervolgens te laten
fêteren door de uitzinnige fans op de tribunes. Dol van geluk.

Vaak blijkt de werkelijkheid weerbarstiger dan een droom. Maar voor Haen
gold dat zeker niet, ervoer hij op een drukkende vrijdagavond in augustus.
De Graafschap verdedigde een 1-0 voorsprong tegen NAC, toen de ploeg
van trainer Reinier Robbemond er in de laatste minuut nog een keer uitkwam.
De ingevallen Haen tikte de bal naar de zijkant en rende zelf richting het
doel van NAC-keeper Nick Olij. 'Ik weet nog dat ik de bal een beetje achter
me kreeg en hem met mijn rechterbeen half over mijn linkerbeen moest
schieten', herinnert Haen zich. 'Ik keek de bal na en zag hem in de korte
hoek met een beetje effect het doel indraaien.'
Wat er daarna precies gebeurde, weet hij niet meer. Althans, pas toen hij
zijn doelpunt een dag later op televisie bekeek, zag de spits hoe hij al juichend richting zijn medespelers en de supporters was gerend. 'Ik werd
helemaal gek. Je komt heel even in een soort roes. Het gaat allemaal zo
snel op dat moment.'
Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal is het voorlopige hoogtepunt
van de nog prille carrière van Haen. De zelf opgeleide aanvaller uit
Zieuwent maakte dit seizoen een reuzenstap: van De Graafschap onder 17
jaar naar het eerste elftal. Afgesproken was dat hij de voorbereiding met
het eerste elftal mocht meedoen en daarna naar De Graafschap onder 21
jaar zou gaan. Maar al snel werd duidelijk dat Robbemond hem graag erbij
wilde houden.

‘Alles gaat een paar stappen sneller, ballen worden
harder ingespeeld en tegenstanders zitten korter
op je. Je hebt veel minder tijd dan in de jeugd’
'In eerste instantie had ik er helemaal geen rekening mee gehouden dat ik
vast zou aansluiten bij het eerste', erkent Haen. 'Ik wilde me in de voorbereiding vooral laten zien en zoveel mogelijk leren van de spelers die ik tot
dan toe voornamelijk van televisie kende of als supporter vanaf de tribune
had gezien.'

Foto: PROSHOTS

WANNEER KREEG JE VOOR HET EERST DOOR DAT JE VERBLIJF BIJ HET EERSTE
WELEENS LANGER ZOU KUNNEN DUREN DAN ALLEEN DE VOORBEREIDING?
'In de eerste oefenwedstrijd scoorde ik twee keer, dus dat was een lekker
begin. Maar ook in de wedstrijden daarna bleef ik mijn minuten maken.
Dat gaf mij het gevoel dat de trainer wel vertrouwen in mij had. Voordat ik
het wist was de voorbereiding al voorbij en kreeg ik te horen dat ik bij het
eerste mocht blijven. Dat was natuurlijk een geweldig moment.'
Ruim vier maanden later, in november, voelt Haen zich al een volwaardig
lid van de eerste selectie. Ten tijde van het interview heeft hij al in dertien
competitiewedstrijden meegedaan, waarvan vier keer als basisspeler. En
nog belangrijker: zijn status als doelpuntenmaker heeft hij met drie doelpunten ook al waargemaakt.
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Hij leeft als zeventienjarig talent het leven van een profvoetballer. Dat houdt in: 's ochtends melden op de club,
trainen, gezamenlijk eten, rusten en op sommige dagen 's
middags ook nog een keer trainen of extra oefeningen
voor zichzelf doen. Hoe dan ook hij is vaak hele dagen bij
de club te vinden.

Toch bracht Haen de meeste tijd al voetballend door met zijn buurjongens. Het pleintje in de straat was de plek waar Haen vaak was te
vinden als hij niet op school zat. Dan voetbalde hij uren achter
elkaar met zijn buurjongens, die vijf jaar ouder waren. 'Dat ging
goed en was tegelijk ook een goede training voor mij. Zo leerde ik
tegen grotere en sterkere jongens te voetballen.'

Het is een groot contrast met hoe hij het voetbal als jeugdspeler van De Graafschap beleefde. Overdag ging de middelbare scholier naar school, om vervolgens te trainen.
'Dan was je alleen op de club wanneer je moest trainen.'
Haen zakte afgelopen schooljaar voor zijn havo en doet dit
jaar alleen de vakken die hij niet haalde. Daardoor hoeft
hij maar één ochtend per week naar school.

Het talent van Haen bleef niet onopgemerkt. Hoewel hij op dat
moment helemaal niet bezig was met een carrière als profvoetballer,
werd hij op zijn negende gescout door De Graafschap, de profclub
twintig kilometer verderop. 'Ik wilde gewoon lekker voetballen,
maar vond het natuurlijk wel leuk toen ik hoorde dat ik mocht stage
lopen bij De Graafschap.'

HOE HEB JE DE OVERSTAP VAN DE JEUGD NAAR HET EERSTE ELFTAL
VERTEERD, WAS HET ZWAAR OF IS HET MEEGEVALLEN?
'Ik moet zeggen dat ik het goed kan volhouden tot nu toe.
Het voordeel is dat ik vanaf het begin van de voorbereiding ben aangesloten bij het eerste. Alle andere spelers
hadden ook vakantie gehad en moesten ook weer opstarten. Zo heb ik er relatief rustig in kunnen rollen. Ik denk
dat het anders was geweest als ik midden in het seizoen
de overstap gemaakt had. Het grootste verschil is het
tempo tijdens de trainingen en wedstrijden. Dat ligt
natuurlijk veel hoger. Alles gaat een paar stappen sneller,
ballen worden harder ingespeeld en tegenstanders zitten
korter op je. Je hebt veel minder tijd dan in de jeugd.'
'Daarnaast speel ik nu niet meer alleen tegen leeftijdsgenoten, maar zijn sommigen soms dubbel zo oud als ik
ben. Het betekent dat ze vaak fysiek ook sterker zijn. In de
jeugd was ik met mijn 1.82 meter een van de grotere,
maar dat is nu niet meer zo. Ik heb mijn spel er niet op
hoeven aanpassen, maar heb wel geleerd mijn lichaam
beter te gebruiken.'

HOE DOE JE DAT DAN?
Het zit hem in de kleine dingen. Slimmigheidjes. Als ik in
de jeugd een duel aanging en ik en mijn tegenstander
elkaar een schouderduw gaven, dan kwam ik daar vaak als
winnaar uit. Maar nu ik fysiek nog niet zo ver ben als de
meeste van mijn tegenstanders moet ik daar anders mee
omgaan. In plaats van een schouderduw te geven, ga ik al
iets eerder het duel in of wacht ik juist iets langer zodat
mijn tegenstander uit evenwicht is.'
Haen omschrijft zichzelf als een redelijk snelle spits met
diepgang. Eentje die de bal kan vasthouden en kopsterk is.
En een spits die zijn doelpunten altijd wel meepikt. Of dat
nu is in het eerste van De Graafschap of bij RKZVC, de
amateurclub waar hij als jongetje van zes ooit begon met
voetballen. Omdat hij het leuk vond en omdat hij was aangestoken door zijn familie, waar voetbal in het DNA zit.
Zijn vader Don speelde lange tijd op niveau bij Longa'30.
Evenals zijn ooms Henri Weikamp en Ferdinand Schutten,
bij RKZVC. Zijn neven Mart en Jens Schutten spelen nu
nog steeds in het eerste elftal van de hoofdklasser, waar
dus een groot deel van de roots van de familie ligt.

Wat hij op dat moment nog niet kon bevroeden is dat hij zou
terechtkomen in een van de meest talentvolle lichtingen die De
Graafschap sind lange tijd gehad heeft. In breder perspectief staat de
doorbraak van Haen symbool voor de ontwikkeling die gaande is bij
de club uit Doetinchem. Naast de spits maken dit seizoen ook Philip
Brittijn (17), met wie Haen de gehele jeugdopleiding doorliep,
Jonathan Vergara Berrio (22) en Ebbe Wenting (21) onderdeel uit van
de selectie.

‘Natuurlijk ben je geïnteresseerd als een club
als PSV zich meldt, maar ik zit goed bij De
Graafschap. Krijg hier alle kansen om me te
ontwikkelen’
Hoe anders was dat de afgelopen jaren. Delano Burgzorg (nu
Heracles Almelo) was in 2014 de laatste jeugdspeler die doorbrak
vanuit de jeugd. Al kon de club niet eens lang van hun jeugdexponent genieten, omdat die al na 36 wedstrijden verkaste naar het
Italiaanse Spezia. Daarna droogte het talent gevoelsmatig op vanuit
de jeugdopleiding, waar ooit spelers als Klaas-Jan Huntelaar en Luuk
de Jong tot wasdom kwamen. Heel even werd er gedacht aan het
opheffen van de jeugdopleiding. De kosten wogen niet op tegen de
baten.
Nu plukt de club de eerste vruchten van de 'gouden lichting', zoals
die in Doetinchem wordt genoemd. Met Haen en Brittijn als de blikvangers. Of het toeval is dat er plots een aantal talenten de stap naar
het eerste heeft gezet, durft Haen niet te zeggen. 'Feit is dat De
Graafschap nu gewoon een aantal talenten heeft die het aan kan.'
Uitgesprokener is hij over zijn band met Brittijn. 'Het is wel speciaal
dat we jarenlang samen gespeeld hebben in de jeugd en nu samen
bij het eerste zitten. We hebben door de jaren heen iets bijzonders
opgebouwd.'
Waar de jeugdteams van De Graafschap normaliter niet de grootste
uitdagers van de leeftijdsgenoten van Ajax, PSV en Feyenoord vormen, lag dat in het geval van Haen en Brittijn anders. Zo kwam het
regelmatig voor dat De Graafschap won van de traditionele top-3. 'Ik
heb twee keer de winnende gemaakt tegen Feyenoord en met De
Graafschap onder 14 jaar wonnen we een keer met 4-2 van PSV. Ik
maakte alle vier de doelpunten.'

december 2021

DE CONTRACTSPELER

>

27

Toeval of niet: bijna twee jaar geleden hing PSV aan de
telefoon. Of Haen op stage wilde komen in Eindhoven.
Haen trainde mee en keek zijn ogen uit op het splinternieuwe multifunctionele complex, maar tot een
overgang kwam het niet. 'Natuurlijk ben je geïnteresseerd als een club als PSV zich meldt, maar ik zit goed
bij De Graafschap. Krijg hier alle kansen om me te ontwikkelen.'

Haen geniet van voetballen op een volle De Vijverberg,
dat bekend staat als een van de meest sfeervolle stadions van Nederland. 'Het geeft je als voetballer een
extra boost, daar ben ik na een paar maanden wel achter', zegt hij. 'Of we nu voor of achter staan, de supporters blijven negentig minuten lang tekeergaan. Voor je
gevoel kun je net een stap extra zetten als het publiek
je nog een keer opzweept.'
Na de wedstrijd tegen NAC liet hij zich, bijna gedwongen door zijn teamgenoten, bewieroken door de fanatieke supporters. Hij was plots het middelpunt van de
aandacht, iets waar hij normaal helemaal niet van zo
is. Gewoon lekker voetballen, plezier maken, hard werken en normaal doen zijn termen die veel eerder bij
zijn persoonlijkheid passen. Hij raakt ook niet in de
war als hem wordt voorgehouden dat hij nu ineens de
voetballer is tegen wie jeugdspelers opkijken. 'Het is
leuk dat ik een soort voorbeeld kan zijn, maar ik blijf
gewoon lekker mijn ding doen.'

'Ik wil zoveel mogelijk doelpunten
maken en promoveren met
De Graafschap'
Dat doet hij niet alleen bij De Graafschap, maar ook bij
Oranje onder 18 jaar. Een dag voor het interview is
Haen teruggekeerd uit Spanje, waar hij met het vertegenwoordigende elftal van de KNVB meedeed aan het
vierlandentoernooi. Binnen zes dagen werd er gewonnen van Engeland en België en gelijkgespeeld tegen
Portugal. Alsof hij naast De Graafschap nog een carriere heeft.
Haen: 'Bij Oranje is het anders dan bij De Graafschap,
omdat je alleen maar met en tegen leeftijdsgenoten
voetbalt. Maar het zijn wel de beste spelers van Europa.
Dat maakt het heel interessant en leerzaam.

Foto: SOCCRATES IMAGES

Sterker, even dachten ze bij De Graafschap dat Haen
met zijn doelpunt tegen NAC de jongste doelpuntenmaker ooit was bij de Superboeren, zoals de bijnaam
luidt. Maar na wat speurwerk bleek dat Chris Hartjes
in 1962 als zestienjarige ooit een doelpunt maakte
voor De Graafschap tegen Oldenzaal. Het doet niets af
aan het vertrouwen dat de club in Haen heeft uitgesproken.

Bovendien spelen andere landen op een manier die wij hier niet gewend zijn.
Neem alleen al Portugal. Die kletsen er echt bovenop, gaan geen duel uit de
weg. Dat type voetbal maak je in de Keuken Kampioen Divisie niet mee.'
Het maakt Haen naar eigen zeggen een veelzijdige voetballer. Tegen hoe meer
verschillende type tegenstanders en speelstijlen hij speelt, hoe beter hij zich
leert wapenen. Het maakt Haen op dit moment zelfs een beetje hot, gewoon
omdat hij het zo goed doet. Althans dat schreef een columnist in de regionale
krant De Gelderlander over de jonge spits van De Graafschap.

HEB JE DAAR IETS VAN MEEGEKREGEN?
'Natuurlijk krijg je links en rechts weleens iets mee en is het leuk als ze positief
over je zijn. Maar verder ben ik er niet mee bezig. Ik denk dat mijn moeder het
leuker vindt. Ze bewaart alles. Laat mij maar gewoon lekker voetballen, dat vind
ik nog altijd het leukste om te doen.
Nee, voor randzaken hoef je niet bij Haen aan te komen. Dat was al zo in de
jeugdopleiding van De Graafschap. De goede prestaties van de talentvolle lichting vielen ook op bij de scouts en zaakwaarnemers, die de grootste talenten
graag zo vroeg mogelijk willen vastleggen. 'Ik kreeg telefoontjes en berichten
van wildvreemden via Instagram of ze met mijn ouders mochten praten. Ik
werd er gek van. Nu ik een zaakwaarnemer heb, hoef ik mij daar gelukkig niet
meer mee bezig te houden.'
In mei 2021 tekende Haen zijn eerste driejarige profcontract. Daarbij werd hij
begeleid door Louis Laros en Patrick van Diemen, namens de VVCS. 'Ik kwam via
een bekende met Louis en Patrick in contact en het klikte meteen', aldus Haen.
'We hebben een gesprek gevoerd om erachter te komen wat we van elkaar konden verwachten en dat voelde heel goed.' Hoeveel contact ze hebben, verschilt
per week, aldus Haen. De ene keer hebben ze meer te bespreken en de andere
keer wat minder. 'Maar toen ik laatst met Oranje onder 18 jaar in Spanje zat, is
het gehele begeleidingsteam ook die kant op gekomen om naar mijn wedstrijden te kijken. Dat zegt voor mij heel veel over hun betrokkenheid. Dat waardeer
ik enorm.'
Op de vraag of zijn carrière nu pas echt begint, antwoordt Haen haast even filosofisch als ontnuchterend. 'Ja, ik sta aan het begin van mijn carrière, maar tegelijk ook niet. Al die jaren in de jeugd horen er natuurlijk ook bij. Zonder die
jaren had ik hier nooit gestaan.' En zonder al die investeringen had hij nu ook
niet zo duidelijk zijn doelen durven uit te spreken. 'Ik wil zoveel mogelijk doelpunten maken en promoveren met De Graafschap.'
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VVCS ACADEMY
Op 29 september jongsleden vond er sinds lange tijd weer een diploma-uitreiking
plaats voor afgestudeerde Hbo-studenten van de VVCS Academy. De corona-pandemie
was uiteraard de reden dat een uitreiking zolang op zich heeft laten wachten.

EINDELIJK WEER EEN FEESTELIJKE
DIPLOMA-UITREIKING

I

n die tussentijd ging het studeren
op afstand natuurlijk wel gewoon
door. En dat hebben de studenten,
mede ook met de uitstekende
ondersteuning van HBO Drechtsteden,
dan ook met overtuiging gedaan.
Hierdoor konden bij de diploma-uitreiking maar liefst 19 diploma's worden
uitgereikt. Op deze pagina's een fotosfeerimpressie hiervan. De onderstaande studenten ontvingen hun diploma:
Norbert Alblas, Mario Bilate, Erik
Cummins, Alessandro Damen, Daan
Disveld, Jens van den Dool, Maarten
Hanssen, Menno Heerkes, Marciano van
Homoet, Toine van Huizen, Torino
Hunte, Fabian Korporaal, Floris Versteeg,
Kars Vierwind, Joris Voest, Niek
Vossebelt, Tom van Weert, Leon ter
Wielen, Nathaniel Will.

32

DE CONTRACTSPELER

december 2021

december 2021

DE CONTRACTSPELER

33

TESSEL MIDDAG

Vorig seizoen genoot Tessel Middag van La
Dolce Vita in Italië bij Fiorentina. Toch besloot
ze deze zomer in te gaan op een aanbieding
van Rangers FC. De vermaarde Schotse club is
ambitieus en wil bij de vrouwen gaan
meedoen om de prijzen. Daarin speelt Middag
als '6' een belangrijke rol.

CARPE DIEM
IN GLASGOW
H

et was tijdens een van de eerste trainingen dat stafleden van Rangers FC een tikkeltje spottend naar
de voetbalschoenen van Tessel Middag keken. Haar
schoenen waren weliswaar overwegend wit, maar
ook met een paar groene accenten. En dat was het hem nou
juist: groen is de kleur van aartsvijand Celtic. ''Ik wist van tevoren echt wel dat er rivaliteit was tussen de twee clubs', lacht
Middag. 'Maar je ervaart de intensiteit daarvan pas echt als je
er bent. Groen op je schoenen, dat is dus niet echt de bedoeling.'
Middag (28) arriveerde deze zomer in Schotland. Als we haar
spreken, heeft ze net twee Old Firms in één week achter de rug.
Haar vuurdoop. De eerste, een wedstrijd in de strijd om de
League Cup, ging in Glasgow met 1-0 verloren. Een week later
volgde, voor de competitie, de revanche. 'Het was de eerste keer
in het professionele bestaan van het vrouwenteam van Rangers
dat we van Celtic wonnen', vertelt ze. 'Het was dus vooral een
mentale barrière die werd geslecht.'
En dat bleef niet onopgemerkt. Van het keukenpersoneel tot de
beveiligers op het complex, iedereen was trots op de vrouwen
die Celtic hadden verslagen. Opnieuw klinkt een lach: 'Het
boeit ook totaal niet of het goed of slecht was. Het enige dat
telde was het feit dat we Celtic hadden verslagen.'
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Welkom in Schotland, het land van de doedelzakken,
whisky én de Old Firm, misschien wel de meest aansprekende derby ter wereld, óók bij de vrouwen. De
rivaliteit zit in het dna van beide clubs, is Middag profvoetballer en historica - inmiddels duidelijk. 'Het
gaat om zoveel meer dan alleen voetbal. Rangers zijn
protestants en behoren tot de Unionisten, die graag
bij het Verenigd Koninkrijk willen horen. Celtic is
van oudsher de katholieke club en republikeins
gezind. Zo lopen er allerlei breuklijnen tussen beide
clubs.'
Vanwege beperkende coronamaatregelen werd bij
de vrouwen het thuisduel tegen Celtic afgewerkt voor het maximale aantal van 500 toeschouwers op het trainingscentrum, dat
één tribune aan de lange zijde telt.
Er waren nauwelijks Celtic-fans
op het complex waar de
vrouwen hun thuiswedstrijden spelen.

Middag: 'Je moest een Rangersaccount hebben om kaartjes te
bestellen. Dat wierp een extra
drempel op voor Celtic-fans om te
komen. Andersom was het een week
eerder voor Rangers-fans weer heel lastig om de
derby bij Celtic bij te wonen. Het zijn allemaal van
die plaagstootjes die bij zo'n derby horen. Dat maakt
het extra beladen. Er zijn overigens wel campagnes
gestart om de sentimenten wat in te dammen. Mij
is ook gevraagd om een spotje in te spreken. Het
komt er op neer dat de derby de derby moet
blijven, maar dan wel zonder scherpe randjes.'
Na ADO Den Haag, Ajax, Manchester City,
West Ham United en Fiorentina is Rangers
FC alweer de zesde club op het cv van
Tessel Middag. Het zegt iets over haar
hang naar avontuur. Na vier jaar
Engeland vond ze het tijd voor
wat anders, een nieuw land.
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Hypotheekadvies en bemiddeling
Kennis en ervaring met financiering
voor profvoetballers
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Het werd Italië, Fiorentina om precies te zijn, de club met de kenmerkende paarse shirts, spelend in het hart van Toscane. 'Het leek me
sowieso een mooie ervaring om een keer in een mediterraans land te
voetballen', zegt ze. 'Het mooie weer, lekker eten, een nieuwe voetbalcultuur. Ik was daar heel benieuwd naar.'
Een avontuur werd het, op allerlei vlakken. 'Florence is echt een geweldige stad om in te wonen. Omdat lang niet iedereen Engels spreekt, heb
ik ook snel de taal onder de knie moeten krijgen. Dat soort dingen
geven weer een nieuwe dimensie aan voetballen in het buitenland. Net
als het feit dat we vaak 's avonds trainden, omdat het overdag in de
zomer vaak 35 graden of warmer was. Ik heb echt genoten.'
Tegelijk merkte ze ook dat het vrouwenvoetbal in Italië nog wat stappen
moest maken. Trainingsmethoden deden in haar optiek soms wat
ouderwets aan en trainingen vonden geregeld plaats op harde, kurkdroge kunstgrasvelden. 'Dat maakte het dat een jaar ook wel weer
genoeg was. Ik ben 28 en wil zo veel mogelijk uit mijn carrière halen.'
Die drang is mede ingegeven doordat ze in haar carrière twee keer
tegen een zware knieblessure opliep. Beide keren ging het om de voorste kruisband van haar linkerknie die ze afscheurde. Eerst gebeurde dat
in een duel met Manchester City in 2017, waardoor ze met Oranje het
EK in eigen land miste. Iets meer dan een jaar later maakte ze zich op
voor een rentree in het Nederlands Elftal, maar ging het op de training
in Zeist weer mis. Opnieuw moest ze onder het mes.
Onvermijdelijk gaat het in interviews met haar vaak over blessures. 'Ik
snap het wel', zegt ze. 'Bij veel mensen is dat beeld van die blessures blijven hangen. Vooral ook omdat het zo'n ongelukkig moment was, net
voor de definitieve doorbraak van vrouwenvoetbal in Nederland.
Daarna ben ik een beetje uit beeld geraakt omdat ik niet meer voor
Oranje speelde. Inmiddels ben ik alweer twee jaar helemaal hersteld.
Maar nog altijd vragen mensen: hoe gaat het, ben je weer helemaal fit?
Dat is wel eens vermoeiend.'

Het blessureleed leverde haar wel een belangrijk
inzicht op: nog meer dan voorheen plukt ze de dag. 'Ik
weet nog goed dat de conditietrainer van West Ham,
die me begeleidde in de laatste fase van mijn tweede
revalidatie, zei: Tessel, die blessures hebben twee jaar
van je carrière afgesnoept, jij moet zo lang mogelijk
blijven voetballen. Zolang ik het leuk blijf vinden
natuurlijk.'

'Ik ben ooit gaan voetballen omdat ik
het hartstikke leuk vond. Daarom wil
ik het ook zo lang mogelijk blijven
doen. Ik ben fit, ik ben nog gewild’
Zo kijkt ze er ook tegenaan. 'Ik ben ooit gaan voetballen omdat ik het hartstikke leuk vond. Daarom wil ik
het ook zo lang mogelijk blijven doen. Ik ben fit, ik
ben nog gewild. Voor hetzelfde geld zit over twee jaar
niemand meer op mij te wachten. Dan kan ik er maar
beter nú van genieten en kansen grijpen als die zich
voordoen.'
In Glasgow moet Middag een bijdrage leveren aan de
verdere professionalisering van de vrouwentak bij de
club. Het was de assistent-trainer, die ze nog kende uit
haar tijd bij Manchester City, die haar begin dit jaar
een appje stuurde met de mededeling dat ze nog een
'6' nodig hadden bij Rangers, een controlerende middenvelder. Of dat iets voor haar was? Het aanbod
kwam precies op het juiste moment.
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Normaal gesproken zou ze op bezoek zijn gegaan bij Rangers. De faciliteiten bekijken, de mensen met wie ze te maken zou krijgen recht in
de ogen kijken. Maar door alle coronamaatregelen was dat niet mogelijk. 'Ik moest het doen met telefoongesprekken en video's van het trainingscentrum.' Met een knipoog: 'En dan maar geloven dat het er ook
écht zo uit zou zien. Ik heb er nog grapjes over gemaakt, want de zon
scheen wel opvallend vaak op die foto's.' Zon of niet, het leven bevalt
goed in de stad, die na Londen en Birmingham de derde grootste stad
van het Verenigd Koninkrijk is. Ze woont vlakbij het centrum, met het
prachtige Kelvingrove Park om de hoek, en heeft in haar vrije tijd al
genoten van de mooie natuur in het land. Ze toog met teamgenoten
naar de westkust voor een dagje strand en ging met een vriendin
hiken in het national park Loch Lomond.
Op sportief gebied staat de Schotse competitie minder hoog aangeschreven dan de Engelse. Het was voor Middag de enige reden om nog
te twijfelen aan een overgang. 'In Engeland gaat het echt de kant op
van de Premier League. Elke wedstrijd is een finale. Dat is in
Schotland niet het geval. Drie ploegen domineren, in de rest van de
wedstrijden heb je minder weerstand.' Wat de doorslag gaf, was het
verhaal van Rangers. 'Ze willen de beste club in Schotland worden,
prijzen pakken, Europees voetbal spelen. Daarin zit de uitdaging.'
Om die ambities waar te maken is het vrouwenvoetbal bij de club
sinds anderhalf jaar volledig geprofessionaliseerd. De staf en speelsters
zijn full-time in dienst en de faciliteiten op de club zijn goed. De
hoofdtrainer en twee assistenten beschikken over het hoogste diploma. 'Het is goed geregeld', zegt Middag. 'Ik ga met plezier naar de trai-

ning. Het is hard werken, maar we hebben ook veel lol
met elkaar.' Al blijven er verbeterpuntjes. Het is bijvoorbeeld nog wachten op de eerste keer dat de vrouwen in
het grote Ibrox Park mogen spelen. 'Er is gezegd dat we
dan eerst kampioen moeten worden.

'Zo lang ik het nog leuk vind en van het
voetbal kan leven, ga ik door’
Ik vind dat een vreemde gedachte. In mijn optiek moet je
er zoveel mogelijk aan doen om het vrouwenvoetbal
onder de aandacht te brengen. In het stadion spelen is
iets dat daarbij hoort. De staf is er in elk geval volop mee
bezig.'
28 jaar is Middag. Ze zit in de tweede helft van haar carrière. 'De jaren gaan wat meer tellen.' Lachend: 'Laatst
deden we een partijtje jong tegen oud. Word ik gewoon
bij oud ingedeeld! Zo voel ik me nog helemaal niet.'
Serieuzer: 'Zo lang ik het nog leuk vind en van het voetbal
kan leven, ga ik door. Ik beleef leuke avonturen en ontmoet bijzondere mensen. Ik mag dan al richting de herfst
van mijn carrière gaan, wat mij betreft komt er nog een
lang winterseizoen achteraan.'
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Op maandag 15 november arriveerden de leden van de FIFPro family in Parijs voor hun jaarlijkse
algemene vergadering. In verband met Covid waren de delegaties van de 67 leden kleiner dan
normaal. Iedereen die binnenkwam toonde, uiteraard op basis van vrijwilligheid, aan volledig
gevaccineerd te zijn en voorts te beschikken over een negatieve PCR test, niet ouder dan 48 uur.

VVCS AANWEZIG OP HET
FIFPRO CONGRES IN PARIJS
board David Aganzo als nieuwe FIFPro president genomineerd. David is de president van de AFE, de Spaanse
zusterorganisatie van de VVCS. De officiële opening van
het congres vond plaats op de dinsdagmorgen middels
een openingswoord van de terugtredende president,
Philippe Piat. Na twee zittingsperiodes als zeer strijdvaardige president van FIFPro blijft hij nog een aantal
jaren actief voor de Franse UNFP. Zijn afscheid was
terecht indrukwekkend. Voor die gelegenheid waren
ook zijn al eerder teruggetreden “medestrijders” ingevlogen.

D

e VVCS delegatie bestond uit Louis Everard, Ad
Dieben en Stijn Boeykens. Louis is member van de
board en Stijn vertegenwoordigde de VVCS. Voor Ad
was het een bijzonder bezoek, omdat het zijn laatste FIFPro congres betrof. Sinds 1999 was hij voor FIFPro actief
binnen het computer entertainment project. Hij vervulde jarenlang de verantwoordelijke functie van directeur van FIFPro
Commercial Enterprises. In Parijs nam hij afscheid van de collega's van de 67 spelersvakbonden, waarvoor hij zich al die jaren
inzette. Voor de VVCS zal hij nog even actief blijven. Medio
januari 2022 zullen wij van hem, gepast, afscheid nemen.
Het congres begon op maandagavond met een board meeting.
Tijdens deze vergadering werd door de nieuwe 18 koppige
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Vele onderwerpen passeerden de drie vergaderdagen de
revue. Naast de formele aangelegenheden als goedkeuring voor het door de board gevoerde beleid, notulen
van het vorige (digitaal gehouden) congres, het welkom
heten van nieuwe leden en dergelijke, werd het congres
gevraagd in te stemmen met de nominatie van David

Aganzo. Dit gebeurde uiteraard, waarmee hij zich
de nieuwe president van FIFPro mag noemen. De
relatie tussen de VVCS en AFE en David is al jarenlang uitstekend te noemen, reden waarom de VVCS
met veel vertrouwen en evenveel plezier uitkijkt
naar de komende vier jaar.
Updates waren er onder meer over de World 11 verkiezing, de computer entertainment industry, de
(internationale) juridische stand van zaken en de
contacten met de diverse stakeholders.
Speciale aandacht was er voor de ontwikkeling van
de vrouwenvoetbal en de indrukwekkende evacuatie
van het nationale vrouwenteam van (en uit)
Afghanistan.

Namens het World Leagues Forum sprak voorzitter Enrique Bonilla
“warme woorden”. Ook vertegenwoordigers van UEFA en FIFA
waren aanwezig op het congres. Emilio Garcia sprak namens FIFA
over het transfersysteem en de aanstaande nieuwe reglementen.
Hij werd er nog eens op gewezen dat
FIFA juist blij moet zijn met spelersvakbonden die net als de VVCS hun leden
bijstaan op het gebied van bemiddeling
en begeleiding.
Na de regionale divisievergaderingen
werd het congres gesloten door president David Aganzo en Secretaris
Generaal Jonas Baer-Hoffmann.
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BLESSURETIJD
ERNA KORTLANG

I

n de herfst werd ik op de fiets aangereden door een scooter. Met flinke kneuzingen zat ik ineens thuis. En het is natuurlijk een enorme open deur, maar dan
word je weer even geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. Het had allemaal
veel slechter kunnen aflopen, toch zette deze aanrijding mijn leven voor een korte
periode op zijn kop. Opgehaald worden, thuisgebracht worden, zelf niet mobiel kunnen
zijn. Als echte calvinist heb ik doorgewerkt, eerst vanuit huis, en daarna met krukken
op het werk. En langzaam weer opkrabbelen, letterlijk.
Je zal maar voetballer zijn; dan ben je voor je werk compleet afhankelijk van een lijf zonder kneuzingen of breuken. Soepel voelend, als een geoliede machine. Blessures kunnen je dat onmogelijk maken. Tandenknarsend op de tribune zitten, het wel uit willen
schreeuwen omdat je niets liever zou doen dan meespelen met het team. En ook al vlot
het met je herstel, de artsen en fysio's zijn tevreden, voor jou gaat het te langzaam. Het
schijnt zo te zijn dat je van tegenslagen sterker wordt en weerbaarder. Nou, weerbaarder
zeker, je vloekt het uit van binnen en zo min mogelijk van buiten.
En dan, als je na maanden weer het veld op mag, -intussen mocht je al steeds vaker
meetrainen- dan springen de tranen je in de ogen als dat voor de eerste keer weer
gebeurt. Wat voelt dat bizar emotioneel om het gras weer op te mogen gaan, je lijf weer
te kunnen vertrouwen, de sterren van de hemel te spelen. Je dacht op veel momenten
dat het nooit meer goed zou komen. Want ook al zeiden ze dat het goed genas, dat het
er toch prima uitzag, dat het met de belastbaarheid de goede kant op ging, jij wist dat ze
jouw pijn niet konden voelen. Maar goed, je houdt je groot, je bent gericht op één ding,
zo snel mogelijk weer spelen. Je moet er toch niet aan denken dat ze je nooit meer zullen opstellen, je hebt er alles voor over om dat te voorkomen.
Lieve geblesseerde voetballer, ik weet hoe je je voelt.

Erna Kortlang
notaris verbonden aan
TeekensKarstens
kortlang@tk.nl
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