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IK HEB VANUIT HET
VOETBAL ERG VEEL
STEUN GEKREGEN
EVGENIY LEVCHENKO

T

opvoetbal is oorlog, heb ik ooit als een beroemde uitspraak gelezen.
Afgelopen maand heb ik vaak aan die uitspraak gedacht. Omdat ik
ben beland in een soort surrealistische rollercoaster van de oorlog in
Oekraïne. De eerste dagen was ik net als de meeste mensen volledig in een
shock. Ik kon me niet voorstellen dat het volk dat jaren Oekraïners 'broeders'
noemde, op brute wijze het land is binnengevallen.

‘Ik kon me niet
voorstellen dat het
volk dat jaren
Oekraïners
'broeders' noemde,
op brute wijze
het land is
binnengevallen’

Voor alle duidelijkheid, mijn vader is Russisch en mijn moeder is Oekraïens.
Een korte uitleg over wat er gebeurde. Oekraïne, het land waar ik ben geboren, werd aangevallen door Rusland. In 2014 hebben de Russen schiereiland
Krim geannexeerd. Daarna werd geprobeerd in verschillende regio's onrust te
stoken. En nu ziet de hele wereld hoe Oekraïne op de meest pijnlijke manier
met de grond wordt gelijkgemaakt en verwoest.
Voetbal is bijzaak geworden. Toch heb ik vanuit het voetbal veel steun gekregen. Ik was heel blij dat de KNVB positief reageerde, toen ik vroeg om te voetballen met de banden voor de aanvoerders in de kleuren van de Oekraïense
vlag. Verschillende clubs hebben initiatief genomen om de boodschap “No
War” uit te spreken.
Ik werd heel emotioneel toen verschillende aanvoerders en spelersgroepen
spontaan allerlei acties voerden. Een voorbeeld wil ik hierbij graag uitlichten,
Robin Pröpper (FC Twente), die zijn aanvoerdersband omhoog hield en daarbij
zijn emoties toonde.
Ook heb ik regelmatig contact met alle spelers van het nationale team van
Oekraïne, die in het buitenland spelen. Ze hebben dit op dezelfde wijze
beleefd. En op dit moment probeert iedereen zich in te zetten om Oekraïne te
helpen. Met geld, met goederen, met medicijnen.
Ook in Nederland werd een recordbedrag ingezameld op Giro 555. We hebben
met onze stichting Breath Care for Kids kinderen uit Oekraïne kunnen evacueren. Ik ben ontzettend blij met alle steun die Nederlandse mensen uitspreken, en voor alle hulp die aan Oekraïne wordt geboden. De meeste mensen,
die uit Oekraïne zijn gevlucht, willen zo snel mogelijk terug naar hun land. Ik
realiseer me heel goed dat we in eerste instantie alles op alles moeten zetten
om de oorlog te stoppen.
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EINDE CONTRACT PER 30 JUNI 2022
Wat wordt er in de CAO bepaald voor
een club die het dienstverband met een
speler/speelster wil beëindigen?
BIJ IEDER AFLOPEND VERLENGD CONTRACT IS, NAAST DE AANZEGGING,
EEN TIJDIGE MEDEDELING NOODZAKELIJK

Wat geldt er wettelijk en wat wordt in de CAO
bepaald? Oftewel, waar moet je op letten?

Indien sprake is van een verlengd contract dat afloopt
en de club besluit dat zij niet verder wil met jou, dan
moet de club jou dit per aangetekende brief uiterlijk
op 31 maart 2022 laten weten. Oftewel, dat had al
moeten gebeuren.
Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Doet de club
de tijdige mededeling niet, dan betekent dit dat jouw
contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen
2022/2023 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende seizoen
2021/2022.

LET OP!
DE AANZEGPLICHT
De aanzegplicht geldt voor alle arbeidscontracten welke voor
bepaalde tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten. Omdat wij in het betaald voetbal (gedurende
een periode van maximaal twaalf jaar) alleen contracten voor
bepaalde tijd kennen, krijgt een ieder hier mee te maken. De
aanzegplicht wil zeggen dat de club verplicht is om de speler/speelster minimaal een maand voor de afloopdatum van
het contract schriftelijk te informeren of zij met hem/haar
verder wil, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Deze verplichting geldt alleen voor de clubs.
Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige
gevolgen:
• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd
aan de speler/speelster van een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato
betalen. Oftewel, twee weken te laat aanzeggen betekent
twee weken salaris doorbetalen;

LET OP!
De vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maanden na
de einddatum van het contract. Heb je de club er op gewezen en blijft
men weigerachtig, dan moet het arbitrageverzoek dus voor 1 september
2022 bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend. Deze termijn kan niet worden verlengd.
Een speler/speelster met een eerste aflopend contract die
niet verder wil met de club heeft niet te plicht om dit schriftelijk mee te delen.
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Deze regeling van schriftelijke mededeling geldt in het vrouwenvoetbal enkel voor speelsters met een dienstverband bij
een club waar een CAO van toepassing is. Dit zijn momenteel
Ajax, PSV en FC Twente.

LET OP!
In het geval je dus een aflopend, eerder verlengd contract
hebt, dat niet opnieuw verlengd wordt, heeft de club dus te
maken met én de aanzegplicht én de plicht om tijdig een
mededeling te doen. Dit zijn dus twee aparte verplichtingen,
welke in dit geval naast elkaar bestaan. Wel had de club dit
in één op uiterlijk 31 maart 2022 gezonden aangetekende
brief kunnen combineren. In dat geval zou de brief als aanzegging én als mededeling kunnen aanzien worden. Clubs
willen in dergelijke aangetekende brief nog wel eens “creatief”
opnemen dat het initiatief om het contract te doen eindigen
van de speler/speelster komt. De bedoeling daarvan is dat de
club zo probeert de transitievergoeding te omzeilen (zie hieronder).

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

LET OP!
In het geval van een aflopend, eerste contract heb je dus alleen te maken
met de aanzegplicht van de werkgever.

DAN DE VOLGENDE RELEVANTE VRAAG. HEB JE RECHT OP DE TRANSITIEVERGOEDING?
Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze
wet bepaalt dat alle werknemers (dus ook in het voetbal) die in
dienst waren bij een werkgever (je club) en van wie het contract
op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet zonder dat
de werknemer hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt,
recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding
bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar (dus een heel seizoen). Daar bovenop wordt ook voor elke maand, week en dag dat
het dienstverband duurde het jou toekomende bedrag berekend.
Voor deze resterende periode wordt dit op een pro rato basis berekend
.

EEN VOORBEELD.

CON
FRON
TA
TIES

mr Louis Everard

LET OP!

Een speler/speelster tekende per 1 januari 2018 een eerste contract tegen € 4.000,-- per maand. De club besluit het contract niet
te verlengen, van welk besluit de speler/speelster tijdig (dus uiterlijk 31 maart 2022) op de hoogte werd gesteld middels een aangetekend schrijven. Hij/zij is gerechtigd tot een transitievergoeding
ten bedrage van 4 maal 1/3 maandsalaris voor de vier hele jaren
plus half maal 1/3 maandsalaris voor het laatste half jaar. Bij de
berekening van het maandsalaris moet je ook de vakantietoeslag
meenemen. De VVCS is van mening dat ook het gemiddelde van
de in het seizoen verdiende premies moeten worden meegenomen bij de berekening van het maandsalaris. Voor de exacte berekening kun je gebruik maken van de rekentool van de overheid.
Ga hiervoor naar: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

De transitievergoeding is volgens de wet alleen verschuldigd
bij (volledige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De
Hoge Raad heeft echter voorzien in de mogelijkheid van “deeltijdontslag” met een pro rata aanspraak op de transitievergoeding in bijzondere gevallen, waarin de omstandigheden
ertoe dwingen om de arbeidstijd van de werknemer substantieel en structureel te verminderen. Van een substantiële vermindering is sprake als de arbeidstijd met minimaal 20% is
verminderd. Dit betekent dat wanneer de club aan een werknemer, wiens fulltime overeenkomst eind juni afloopt, een
halftime aanbod doet, de werknemer bij aanvaarding van dat
aanbod toch gerechtigd is tot de helft van de transitievergoeding. In de 'voetbalpraktijk' komt dit scenario het vaakst voor
bij coaches.

LET OP MET EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

EEN PAAR VOORBEELDEN TER VERDUIDELIJKING

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

• Een speler/speelster met een eerste contract voor
één seizoen dat afloopt. De technisch directeur vertelt hem/haar alleen mondeling dat de club niet verder wil: de aanzegging had uiterlijk een maand voor de
afloop van het contract schriftelijk moeten geschieden. De
club is een maandsalaris als boete verschuldigd.
• Een speler/speelster met een eerste contract voor
één seizoen dat afloopt. De club informeert
hem/haar twee weken voor de einddatum van het
contract schriftelijk dat zij het dienstverband niet
wenst te verlengen: de aanzegging had twee weken eerder moeten geschieden. De club is een boete verschuldigd
van twee weeksalarissen.
• Een al vijf jaar bij dezelfde club actieve speler/speelster met een al eerder verlengd contract kreeg per
aangetekende brief voor 31 maart 2022 de mededeling (en aanzegging) dat de club niet verder wil met
hem/haar: de speler/speelster heeft recht op de transitievergoeding, welke vijf keer een derde maansalaris bedraagt
(1 2/3 maandsalaris).

WAT ALS JE NA BEËINDIGING TOCH EEN NIEUW AANBOD KRIJGT?
Iets dat ook geregeld voorkomt is dat de club na eerst de beëindiging van het dienstverband te hebben aangezegd toch met de speler/speelster in onderhandeling treedt en hem/haar een voorstel
doet voor een nieuw contract.
Wat zijn de consequenties voor de transitievergoeding indien de
speler/speelster een hernieuwd aanbod weigert? Het antwoord op
deze vraag is afhankelijk van de hoogte van het door de club
gedane aanbod. Is dit een gelijkwaardig of beter contract, dan verspeel je met een afwijzing het recht op een transitievergoeding. Is
het voorstel qua loonvoorwaarden minder dan het laatste contract, dan heeft de afwijzing geen verdere gevolgen voor je recht
op een transitievergoeding. Overigens kan de club pas een lagere
aanbieding doen nadat je schriftelijk hebt verklaard hiermee in
te stemmen.

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

HOE WORDT EEN CONTRACT BEËINDIGD DOOR DE SPELER/SPEELSTER?
We hebben hiervoor al vastgesteld dat voor de
speler/speelster geen aanzegplicht geldt. Wel moeten we
weer een onderscheid maken tussen een aflopend eerste
contract en een aflopend, al eerder verlengd contract.
Gaat het om een aflopend eerste contract, dan eindigt
dat automatisch en hoeft een speler/speelster dus niets
te doen (wel geldt voor de club de aanzegplicht). Is er
sprake van een al eerder verlengd contract en heeft de
club de beëindiging niet meegedeeld per 31 maart 2022,
dan betekent dat, dat wanneer je als speler/speelster
niets doet, het contract automatisch verlengd wordt
voor één seizoen. Wil je dat niet, dan moet je de club per
aangetekende brief uiterlijk op 15 mei 2022 laten weten
dat je het dienstverband wenst te laten eindigen per 30
juni aanstaande. Let wel op dat zelf beëindigen betekent
dat je normaliter geen WW krijgt indien je bij einde contract geen werk hebt.

HOE EN WANNEER DAT TE DOEN?
Een speler/speelster moet deze mededeling dus doen
middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk op 15
mei 2022. Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid
hebt over een nieuwe club. Door het zelf laten eindigen
van je contract verspeel je je rechten op een eventuele
werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.
Beëindig je zelf je contract, dan heb je dus ook geen
recht op een transitievergoeding.

DE VVCS SOLLICITATIESERVICE
Heb je, omdat je nog geen nieuwe club hebt gevonden,
een werkloosheidsuitkering aangevraagd, neem dan ook
contact op met de VVCS. Als lid kun je namelijk een
beroep doen op de VVCS Sollicitatieservice. Dit betekent
dat de VVCS jouw sollicitatieverplichting, die het UWV
stelt bij een WW-uitkering, tijdelijk overneemt om jou in
staat te stellen om goed na te denken over en je voor te
bereiden op de volgende stap.
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FIFA STELT
PAAL EN PERK
AAN HANDEL IN
HUURSPELERS
Zoals jullie wellicht reeds
hebben gelezen, heeft FIFA
het voornemen nieuwe regels
vast te stellen betreffende
het lenen van spelers. De
invoering van deze nieuwe
regelgeving in het kader van
het uitlenen van spelers is
een eerste belangrijke stap in
de hervorming van het transfersysteem. Oorspronkelijk
was het de bedoeling om
deze beperking op het uitlenen van spelers in juli 2020
van start te laten gaan, maar
dit werd uitgesteld als gevolg
van de COVID-19-pandemie.

DE ACHTERLIGGENDE DOELSTELLINGEN VOOR DEZE MAATREGEL ZIJN:
• het ontwikkelen van jonge spelers
• het bevorderen van de zgn. “competitive balance”
tussen de clubs
• het voorkomen van het 'hamsteren' van spelers
We zien immers dat een aantal buitenlandse clubs een
enorm aantal spelers onder contract hebben staan (zie
kader), die nooit de eerste selectie van die club zullen
halen. Atlanta Bergamo heeft momenteel méér dan 5 elftallen (63 huurspelers) in andere clubs lopen. Die clubs
lenen spelers uit om speelminuten bij een andere club te
vergaren tegen betaling van een huursom en met de
bedoeling de speler nadien met een meerwaarde te kunnen verkopen.
Huurovereenkomsten worden tevens gebruikt om de
UEFA Financial Fair Play regels te omzeilen. Zo werd Duits
international Robin Gosens (ex-Heracles en ex-FC
Dordrecht) afgelopen transferperiode door Atlanta
Bergamo uitgeleend aan Inter Milaan met een verplichte
aankoopoptie van 25 miljoen euro. Inter Milaan schuift
de betaling van de transfersom voor zich uit naar volgend
seizoen om niet in problemen te komen met de FFP.

TOP 5 VAN CLUBS MET MEESTE HUURSPELERS:
1.
2.
3.
4.
5.

Atalanta Bergamo
Juventus
Genoa
Manchester City
Sassuolo

63
40
39
34
29

DE NIEUWE REGELS MET BETREKKING TOT HET LENEN VAN SPELER HOUDEN
ONDER ANDERE HET NAVOLGENDE IN:
-

-

-

-

Een minimumperiode voor het lenen van een speler,
te weten de periode tussen twee overschrijvingsperiodes;
Een maximumperiode van 1 jaar voor het lenen van
een speler;
Een maximumaantal spelers dat een club mag inlenen, te weten 6* (in seizoen 2022/'23 betreft dit aantal
8 en in het seizoen 2023/'24 7);
Een maximumaantal spelers dat een club mag uitlenen, te weten 6* (in seizoen 2022/'23 betreft dit aantal
8 en in het seizoen 2023/'24 7);
Een maximumaantal van 3 spelers dat van dezelfde
club mag worden ingeleend;
Een maximumaantal van 3 spelers dat aan dezelfde
club mag worden uitgeleend.

CON
FRON
TA
TIES

Door Stijn Boeykens

* DEZE BEPERKINGEN GELDEN NIET INDIEN:
a. Het lenen zich voordoet voor het einde van het seizoen (van de uitlenende de club) waarin de speler 21
jaar wordt; én
b. De contractspeler een zogeheten “club-trained” speler
is bij de uitlenende club.
Onder een club-trained speler wordt verstaan een speler
die tussen zijn 15e (of de start van het seizoen waarin hij
15 jaar wordt) en 21e jaar (of het einde van het seizoen
waarin hij 21 jaar wordt) en ongeacht zijn nationaliteit of
leeftijd, geregistreerd is bij zijn huidige club voor een
periode, aaneengesloten of niet, van 3 gehele seizoenen.
Deze regeling zoals ze nu voorligt heeft zeker een belangrijke impact op het internationale voetbal.

DE VVCS JUICHT DEZE REGELING TOE, MAAR PLAATST DE VOLGENDE
TWEE KANTTEKENINGEN:
1) Een aantal clubs heeft zich reeds voorbereid op een
dergelijk scenario en heeft een netwerk van clubs uitgebouwd. Een club als Manchester City heeft niet
enkel veel uitgeleende huurspelers in haar rangen,
maar schuift tevens in de City Football Group met
heel wat spelers. Dergelijke constructies zien we meer
en meer: zo is Globalon Football Group, de nieuwe
eigenaar van ADO Den Haag, ook eigenaar van Estoril
(Por), Alcorcon (Spa) en Waasland-Beveren (Bel).
2) Het gevaar bestaat dat buitenlandse clubs (nog) meer
talentvolle Nederlandse spelers op jongere leeftijd
gaan binnenhalen. Want zodra ze drie jaar bij de club
spelen tussen hun 15de en 21ste vallen ze niet onder
het maximaal aantal huurspelers.
Navraag bij de FIFA heeft ons geleerd dat het de bedoeling
is dat tijdens de eerstvolgende FIFA Council, de nieuwe
regels formeel worden vastgesteld. Nationale bonden krijgen vanaf 1 juli 2022, 3 jaar de tijd om nationale regelgeving met betrekking tot het lenen van spelers te implementeren.
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LUUK DE JONG

Luuk de Jong moet FC Barcelona redden wanneer
de nood aan de man is. Wanneer zijn technisch
vaardige ploeggenoten een sloophamer nodig
hebben om muren te breken. En de kopsterke
spits heeft al meermaals bewezen dat hij die rol
met verve kan vervullen. Dat hij op beslissende
momenten het verschil kan maken.

'TROTS DAT IK BIJ
BARCELONA
SPEEL'
DOOR RICK VAN LEEUWEN
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et is dinsdag 22 maart, tien uur in de ochtend. Luuk de
Jong (31) is thuis, in Barcelona. Zijn collega-internationals van Oranje hebben zich gisteren verzameld in Zeist.
Hij was ook opgeroepen, maar heeft om persoonlijke
redenen aangegeven dat hij niet beschikbaar was. 'De bondscoach
begreep het, was geen probleem.'

LUUK! LUUK! LUUK!
De selectie van FC Barcelona heeft twee dagen vrijaf gekregen, na de
historisch 4-0 overwinning op koploper en aartsrivaal Real Madrid,
in Bernabéu nog wel. 'Het was groot feest in de kleedkamer', lacht de
huurling van Sevilla, die vanaf de bank aanschouwde hoe zijn teamgenoten de Madrilenen wegspeelden. 'Ik heb helaas geen minuten
gemaakt en dan voelt een overwinning natuurlijk wel anders. Je
hoopt altijd een aandeel te hebben in dat soort wedstrijden. Maar ik
voelde zeker oprechte blijdschap, het was toch heel bijzonder om
erbij te zijn.'
Barcelona staat in na deze overwinning nog negen punten achter op
lijstaanvoerder Real Madrid. Met nog tien wedstrijden te gaan, lijkt
het kampioenschap onhaalbaar. 'Natuurlijk hoop je dat Real nog steken laat vallen, maar die kans acht ik heel klein. Wij zijn vooral bezig
met onszelf, om elke wedstrijd te winnen en zo de Champions
League te bereiken. En we zitten nog in de Europa League, dus wie
weet welke prijzen we nog kunnen winnen!'

Foto: Soccrates Images

Hij was vroeg op vanochtend, even spelen met 'die kleine'. Cody, heet
zijn zoon, van net 1 jaar oud, die nu alweer ligt te slapen. Voor de rest
van deze vrije dag heeft hij niets op de planning staan. 'Alleen dit
interview', zegt hij lachend. 'Maar dat vind ik altijd wel leuk om te
doen, hoor. Als die kleine straks wakker wordt, gaan we denk ik even
de stad in, ergens lunchen, gewoon rustig aan, misschien het winkelcentrum in.'
Hij kan zich vrijuit door de stad bewegen, zeker met een petje op en
een mondmasker voor. 'Dat scheelt natuurlijk wel. In Spanje zetten
mensen sowieso nog wel regelmatig een mondkapje op, dus je wordt
niet raar aangekeken. Af en toe word ik natuurlijk alsnog wel herkend en willen mensen een fotootje of zo, geen enkel probleem, dat
hoort er ook bij. En vooral jongeren roepen soms Luuk! Luuk! Luuk!
Net als in het stadion tegenwoordig. Dat is wel leuk.'
Aan alles merkt de spits - als kind fan van Thierry Henry - dat Barça
meer dan een club is. 'Més que un club, zoals ze hier zeggen. Ik vind
het ook echt een grote familie, met allemaal warme mensen die zorgen dat de spelers het goed naar hun zin hebben.'
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TROTS
Zijn transfer van Sevilla naar FC Barcelona is een verhaal op
zich. De hoofdpersoon moet lachen als hij terugdenkt aan
die hectische dagen. 'Het is echt op het allerlaatste moment
rondgekomen. Om 18 uur ben ik gebeld door Ronald
Koeman en toen moest alles in de laatste zes uur nog geregeld worden. Een paar minuten voor de deadline was het
pas rond, maar ik heb tot twee uur 's nachts zitten wachten
op de bevestiging. Het duurde zo lang dat ik dacht, ik zie
het morgen wel. Ik kon er zelf toch niks meer aan doen op
dat moment. Dus ging ik maar slapen. De volgende ochtend
hoorde ik van Louis (Laros, zijn zaakwaarnemer namens de
VVCS, red.) dat het allemaal was gelukt.'
Het was niet zo dat hij weg moest bij Sevilla, maar met drie
spitsen in de selectie kreeg hij de toezegging dat hij mocht
vertrekken wanneer zich een club voor hem meldde. 'Toen
Barcelona kwam, hebben ze zich netjes opgesteld en gunden ze mij die kans. Ik ben verhuurd en sta nog steeds
onder contract bij Sevilla, dus wie weet speel ik daar na de
zomer weer. In het voetbal weet je het nooit. Ik had het heel
erg naar mijn zin bij Sevilla. Maar wanneer een club als
Barcelona komt, zeg je geen nee. Ik hoefde daar gewoon
niet lang over na te denken. Dat ik mij nu speler mag noemen van een topclub als Barcelona, maakt mij heel trots.'

“Je weet dat dingen gaan veranderen
als er een nieuwe trainer komt,
en dat er nieuwe spelers bijkomen,
zo gaat het altijd”
Luuk de Jong - oud-speler van respectievelijk De
Graafschap, FC Twente, Borussia Mönchengladbach,
Newcastle United en PSV - wist waarvoor Koeman hem naar
Barcelona haalde: om te scoren in moeilijke omstandigheden, als pinchhitter. Hoewel het ontslag van Koeman hard
aankwam, vreesde hij niet voor zijn positie in de selectie. 'Je
weet dat dingen gaan veranderen als er een nieuwe trainer
komt, en dat er nieuwe spelers bijkomen, zo gaat het altijd.
Maar toen Xavi kwam, maakte hij in individuele gesprekken
duidelijk dat iedereen weer op nul begon. Ik wil dat je 100%
traint en alles geeft, zei hij. We gaan keihard werken om te
zorgen dat we als Barça weer goed worden.'
Het tactische handelsmerk van Xavi als trainer is volgens
Luuk de nadruk die de Catalaan legt op het vrijkomen van de
middenvelders. 'Hij is natuurlijk zelf op heel hoog niveau
middenvelder geweest en je merkt dat hij er heel erg mee
bezig is om te zorgen dat onze middenvelders net onder
onze spitsen de ruimte te krijgen om in balbezit te komen.
Dat probeert hij tactisch altijd wel goed neer te zetten.
Verder speelt hij graag 4-3-3 met de buitenspelers breed.
Het oude 4-3-3, zeg maar.'

In de kleedkamer en op het veld is Xavi geen luidruchtige aanwezigheid. 'Hij
is heel rustig en bedachtzaam. En hij probeert ons ook altijd uit te dagen, met
leuke spelletjes en creatieve challenges. Laatste zei hij voor een bespreking:
Jongens, dit is de challenge voor vandaag: als jullie bij rust 2-0 voorstaan,
betaal ik een etentje. Dat soort dingen.'

VOOR KANS BLIJVEN KNOKKEN
De nieuwe trainer was bij zijn aantreden eerlijk over Luuks kansen op speeltijd. 'Rond de kerst had ik een gesprek met hem waarin hij aangaf dat er nieuwe spelers onderweg waren en dat ik voor meer speeltijd misschien beter
ergens naar een andere club kon gaan. Heel eerlijk was dat van hem en dat
vind ik heel belangrijk.' Er klinken ineens wat geluiden op de achtergrond. 'O,
die kleine wordt wakker, haha. Momentje...' Een paar tellen later: 'Dus de trainer zei dat ik de keuze had om weg te gaan, maar ik gaf aan dat ik hier pas net
woonde en niet opnieuw wilde verhuizen. En dat ik dit seizoen nog voor mijn
kans wilde blijven knokken. En dat heb ik gedaan.'
Gelukkig maar, ook voor de nieuwe trainer, want Luuk bewees aan het begin
van dit kalenderjaar wedstrijd op wedstrijd zijn waarde; van de winnende
treffer uit tegen Mallorca en de gelijkmaker in de Super Cup tegen Real
Madrid tot de 2-2 die hij in de laatste minuut binnenkopte in de derby tegen
Español. 'Dat was voor mij een mooi moment. De bevestiging dat ik er goed
aan had gedaan om deel uit te blijven maken van het team. Ik hoopte gewoon
mijn waarde te kunnen bewijzen voor het team en dat is ook gelukt. Wie weet
welke mooie dingen er nog meer kunnen gebeuren.'
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Zijn naam wordt nu zelfs gescandeerd wanneer hij het veld betreedt. Luuk!
Luuk! Luuk! schalt dan door Nou Camp. 'Prachtig natuurlijk.' Maar hij weet
ook als geen ander hoe betrekkelijk het allemaal is. 'In de voetballerij kan
het de volgende dag allemaal anders zijn. Ik heb door de jaren heen wel
geleerd dat je niet te veel moet luisteren naar wat mensen zeggen. Dat je
gewoon keihard moet blijven doorwerken, dan komt het altijd wel goed.'
Nu klinkt er ineens geblaf op de achtergrond. 'En dat is onze hond, haha.'
De ene dag ben je de held, de andere dag kun je er niets van; Luuk beseft
heel goed dat het er allemaal bij hoort, bij het opportunisme in de voetballerij. 'Dat is niet altijd fijn, maar ik maak me daar niet zo druk om, niet meer.
Ik geniet er ook gewoon van dat ik bij Barcelona speel, een van de grootste
clubs ter wereld. En wanneer ik op het veld sta en die bal rolt, vergeet ik
sowieso alles en ben ik lekker dat spelletje aan het spelen. Dat vind ik uiteindelijk het leukste.'
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De realiteit is ondertussen wel dat het voor de 38-voudig international moeilijk wordt om dit seizoen nog veel minuten te
maken in de hoofdmacht van Barcelona. 'We hebben nu vijf
wedstrijden achter elkaar gewonnen en de nieuwe spelers doen
het goed. Daarom is mijn rol nu vooral om aan het einde van de
wedstrijd nog iets te forceren wanneer dat nodig is. Als speler
wil je natuurlijk het liefst altijd voetballen en zoveel mogelijk
minuten maken, maar het is en blijft een teamsport en ik ken
mijn plek in dit team. En die plek heb ik geaccepteerd. Die rol is
ook niet anders dan toen Koeman mij naar Barcelona haalde.'

NEDERLANDERS IN SPANJE
Buiten het veld trekt de Achterhoeker op de club het meest op
met de andere Nederlanders: Frenkie de Jong, Memphis Depay
en de halve Amerikaan Sergiño Dest.

Hoewel ze al bijna drie jaar in Spanje wonen, heeft Luuk
zeker niet het idee dat hij en zijn vriendin Lizanne 'verspaanst' zijn. 'We vinden het wel relaxed, hoor, hoe ze hier
leven. Het uitgebreide lunchen en lekker een siëstaatje in de
middag, al schiet dat laatste er met die kleine nu een beetje
bij in, haha. Maar het is niet dat wij ineens alleen maar
Spaans eten of leven volgens Spaanse gewoontes. We blijven
wel gewoon Nederlanders in Spanje. De taal kan ik ondertussen redelijk goed verstaan. Het praten kan beter, maar ik kan
me verstaanbaar maken.'
Nederland als land mist hij niet heel erg. 'Het klimaat is hier
natuurlijk fantastisch, in Sevilla helemaal, daar heb ik twee
jaar lang echt van genoten. Hier in Barcelona is het ook goed
toeven, al regent het de laatste weken wel wat veel, maar dat
komt ook wel weer goed. Ik mis wel mijn familie en vrienden, de kleine momentjes waar je niet bij kan zijn, die je dan
alleen via je telefoon meemaakt. Dat is wel jammer, maar het
hoort erbij. Gelukkig komen mijn ouders vaak over. Voor
mijn broer Siem, die bij Heerenveen speelt, is dat natuurlijk
wat lastiger. Hij heeft twee dochtertjes en die zie ik dan minder, dat is wel jammer.'
De vraagt werpt zich op hoelang Luuk de Jong zichzelf nog
in het buitenland ziet spelen. 'Dat ligt eraan wat op mijn pad
komt en wat op dat moment de juiste keuze is. Ik heb dat pad
niet echt uitgestippeld. We zien het na dit seizoen wel weer.
Mijn contract bij Sevilla loopt na de zomer nog een jaar door,
maar ik kan me voorstellen dat de club het liefst nog geld
voor mij vangt. Maar ik laat het allemaal op me afkomen en
zie wel welke clubs zich melden. Uiteindelijk maak ik die
keuze zelf. Met hulp van mijn vader en Louis Laros kan ik
mijn zaken goed in eigen hand houden. Dat heeft altijd goed
uitgepakt voor mij en mijn broer.'

OP EN TOP-PROFESSIONAL

“Als speler wil je natuurlijk het
liefst altijd voetballen en zoveel
mogelijk minuten maken, maar het is
en blijft een teamsport en ik
ken mijn plek in dit team”
'We kunnen het goed met elkaar vinden. Het is niet zo dat
we buiten de club veel doen samen, maar je trekt als
Nederlanders toch naar elkaar toe, ook omdat je dezelfde
taal spreekt. André Ter Stegen, de keeper, gaat ook wel veel
met ons om. Ik ken hem nog van mijn tijd in Duitsland, bij
Borussia Mönchengladbach, en heb goed contact met hem.
Hij heeft ook een kleine zoon, van een jaar of twee, en weet
waar we in Barcelona moeten zijn als we iets nodig hebben
voor ons kind.'

Bij de keuze voor een eventuele nieuwe club, speelt zijn toekomst in Oranje volgens hem geen rol. 'Ik denk niet dat ik
daar bij mijn volgende stap rekening mee zal houden. De
club moet bij me passen en dat kan zomaar opnieuw in de rol
van pinchhitter zijn.'
Het tekort aan speeltijd verkleint dan misschien zijn kans om
geselecteerd te worden voor het WK, maar in deze fase van
zijn carrière is een mooie club en een mooi leven eromheen
voor hem het belangrijkste. 'Maar natuurlijk wil ik graag
meedoen aan het WK. Zo'n toernooi staat altijd garant voor
historische momenten.'
Ten slotte keren we nog even terug naar Barcelona, waar hij
de rest van het seizoen keihard blijft doorwerken om nog
vaker op beslissende momenten te kunnen laten zien wat hij
waard is. 'Ik hoop dat ze zich mij hier uiteindelijk zullen herinneren als een op en top-professional. Als een goede speler
die niet klaagt als het moeilijk wordt, altijd keihard zijn best
doet én die op bepaalde momenten belangrijk is geweest
voor de club. Ja, als een professionele speler die belangrijk is
geweest in toch een moeilijk seizoen… Ah, de kleine is nu
echt wakker! Dan ga ik daar nu even helpen.'
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ERIC GUDDE

Ook VVCS doet beroep op ex-directeur
betaald voetbal van de KNVB

ERIC GUDDE: “IK HEB
EEN HELEBOEL WAT
KLEINERE MAAR LEUKE
ACTIVITEITEN”
Door LEX MULLER

'Ik heb drie hobby's', vertelt Eric Gudde. 'Voetbal in alle facetten.
Van kijken bij pupilletjes tot kijken in het profvoetbal. Tweede is
reizen. We hopen nog een hele mooie reis naar Nieuw-Zeeland te
maken. Die is eerder gecanceld door corona. En vooral steden
bezoeken in Spanje, Portugal en Italië. Dat heeft onze interesse. En
als derde wijn scouten, kopen, verkopen en opdrinken. Wij zoeken
zelf bodega's op in Spanje. Daar kopen we die wijn, verkopen die in
Nederland en drinken die uiteraard zelf ook op.'
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“Er loopt nu een hele
mooie rode draad van
onder vijftien naar
onder één en twintig”
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ric Gudde, op 9 oktober 1954 geboren in
Schiedam, stopte op 1 oktober vorig jaar als algemeen directeur betaald voetbal van de KNVB. 'Dat
was ook de afspraak, toen ik begon bij de KNVB.
Negen dagen later werd ik 67. En dan is het dienstverband
klaar. Dat was vanaf het begin duidelijk. Nooit enig discussie
over geweest.'
Begin september 2017 switchte hij van Feyenoord, waar hij
zo'n tien jaar de functie van algemeen directeur vervulde,
naar de voetbalbond in Zeist. 'Een mega-zware baan wil ik
het niet noemen, maar wel een heel zware en moeilijke baan.
Mede door corona. Met name in die periode hebben we vervelende beslissingen moeten nemen. Dan doel ik op promotie en degradatie. Dat was natuurlijk niet erg leuk. Maar per
saldo zeg ik: het is een prachtige organisatie om er te werken.'
In Zeist arriveerde Eric Gudde in een onrustige tijd. Het
nationale elftal had het EK van 2016 in Frankrijk gemist en
zich evenmin geplaatst voor de eindronde van het WK 2018
in Rusland. 'Er zijn een paar beslissingen heel belangrijk
geweest in mijn tijd. De keuze van een bondscoach. Ronald
Koeman. Dat heeft Oranje in elk geval richting kwalificatie
EK 2020 en de finaleplaats van de Nations League gebracht.'
'En ik denk', vervolgt hij, 'dat het heel goed is geweest dat we
twee technisch directeuren hebben aangetrokken. Eén voor
het topvoetbal. Nico-Jan Hoogma. En één voor de ontwikkeling van het voetbal. Art Langeler. Ik zal dat ook toelichten.
Bij het topvoetbal hingen de teams van de mannen en vrouwen onderling werkelijk als los zand aan elkaar. Er loopt nu
een hele mooie rode draad van onder vijftien naar onder één
en twintig. Bij de meiden van onder vijftien naar onder 23
jaar. Dat was heel belangrijk.'
Wat betreft de opleidingen en de voetbal-ontwikkeling zijn
er, stelt Eric Gudde, enorme veranderingen geweest. 'Er is
een opleiding gekomen voor algemeen directeur en voor
technisch directeur. Er zijn aanpassingen in de competities
geweest. De competitie onder 21 jaar is ingelast. Dat is ongelooflijk goed. Ook het feit dat er bij het voetbal van de pupillen nu vier fasen zijn van zes wedstrijden. En waar je vroeger
A1, B1, C1, D1, etc. had, heb je nu jaarreeksen van onder acht
tot en met onder negentien. Dat kunnen clubs zelf bepalen.
De trainersopleidingen hebben een update gekregen en krijgen die nog steeds. Dus het werk rondom die twee technisch
directeuren hebben ons de afgelopen vier jaar veel goeds
gebracht.'
Het werk bij de KNVB valt naar zijn mening te vergelijken
met zijn eerdere baan bij Feyenoord. 'Het voelde hetzelfde
aan. Het zijn grote verantwoordelijkheden die je met elkaar
hebt. Het zijn echt bedrijven waar je belangrijke doelen moet
halen en met heel veel veel verschillende stakeholders te
maken hebt. En waar veel geld en belangen in omgaat. Ze
zijn ook belangrijk voor mensen. En waar via de media iedereen met je meekijkt. Ik denk dat de functies elkaar niet veel
ontlopen.'
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In Zeist was Marianne van Leeuwen aangesteld om de taken
van algemeen directeur over te nemen. 'In een week hebben
we haar op de grote lijnen laten kennismaken met het werk
van een algemeen directeur. Dat was de laatste week van
augustus (2021). We hebben gekozen voor een heel korte
periode van kennis uitwisselen. Langer dan een week was ook
niet nodig, want de zes anderen in de directie bleven gewoon.
Alle kennis was voorradig. Ik ben de hele maand september
met vakantie gegaan. Op 30 september heb ik een prachtig
afscheid bij de KNVB gehad.'
Eenmaal met pensioen behoefde Eric Gudde bepaald niet te
vrezen om in een zwart gat te vallen. 'Laat ik eerlijk zijn, ik
moest wel even wennen. We zijn nu een half jaar verder en ik
heb een heleboel wat kleinere, maar onwijs leuke activiteiten.
Ik ben de coach van Jordens Peters. Hij is de nieuwe directeur
van Roda JC. Hij was gestopt als speler van Willem II. Hij
belde me op, met de mededeling: ik kan bij Roda directeur
worden, maar ik heb iemand nodig die ervaring heeft en onafhankelijk is. Dat is ongelooflijk leuk om te doen. Ik doe datzelfde bij een bankdirecteur, van de Rabobank in het
Westland, waar ik ook voorzitter ben van de Raad van
Commissarissen.'

“Bedrijven of hoge scholen vragen
me af en toe voor een lezing, of ik
een presentatie of een interview wil
doen voor hun voor studenten of
voor medewerkers”

Amateurverenigingen raadplegen hem voor advies over
de strategie. 'Hoe ze daar de strategie moeten leiden.
Bedrijven of hoge scholen vragen me af en toe voor een
lezing, of ik een presentatie of een interview wil doen
voor hun voor studenten of voor medewerkers. En ik
ben Spaans gaan studeren, omdat mijn vrouw en
schoondochter vooral met Spaanse en Portugese wijnen bezig zijn. Spaans leren kost ook tijd. Ik heb daarnaast ook meer tijd om zelf te sporten.'
Zijn oudste zoon Wouter Gudde koos voor hetzelfde
beroep als zijn vader en nam die verantwoordelijkheden bij FC Groningen voor het seizoen 2019-2020 over
van Hans Nijland. 'Of ik hem wel eens advies geef ?
Toen ik onlangs les gaf op de Hoge School van
Amsterdam over leiderschap werd mij de vraag gesteld
of hij al verder is dan ik op diezelfde leeftijd. Wouter is
nu 37 jaar. Vond ik wel een leuke vraag.'
'Hij vraagt me wel eens om advies. Maar ik vind dat hij
zich gezien zijn jonge leeftijd geweldig heeft ontwikkeld. Hij heeft betaald voetbal gespeeld. Hij heeft
bedrijfskunde gestudeerd. Hij heeft bij Excelsior als
commercieel directeur een mooie opleiding gehad. Hij
is echt een supermoderne directeur die op alle gebieden - voetbal, commercieel, financiën - zeer veel weet.
Hij durft besluiten te nemen. Commercieel vind ik hem
erg goed. Erg transparant, betrekt iedereen erbij. Ja, ik
vind dus dat hij op 37-jarige leeftijd verder is dan toen
ik 37 was. Dat gaf ik ook als antwoord.'
Wouter Gudde woont in Eelderwolde, dat is in de directe omgeving van Groningen. 'Door corona kon je geen
wedstrijd bezoeken, maar toen het weer was toegestaan, is het eerste wat ik heb gedaan de wedstrijd van
mijn kleinzoon bij Be Quick 1887 bekeken. Hij speelt
daar in onder tien. Ik ben ook al gaan kijken bij
Excelsior Maassluis. Dat is mijn favoriete club. Daar
heb ik het langst gewerkt, als trainer en technisch
directeur. Ik ben alweer bij Excelsior geweest, tegen
Roda JC. En uiteraard bij FC Groningen. Ik heb veel
plekken waar ik kan kijken. Mijn jongste zoon (Jesper)
is hoofd-scout/assistent TD bij Sparta geworden. Ik
heb op deze manier een hoop favoriete clubs.'
Ook de VVCS deed onderwijl een beroep op Eric
Gudde. 'Ik had een afscheidslunch met (voorzitter)
Evgeniy Levchenko en met (directeur) Louis Everard.
Dat vond ik hartstikke attent. Aan het eind vertelde
Levchenko dat de VVCS mij graag wil toevoegen aan de
Raad van Advies. Ik had dat niet verwacht.' Na een
bedenktijd van enige dagen stemde hij in, tot voldoening van de VVCS dat de RvA nieuw leven wil inblazen
met het vijftal Ad Dieben, Ben-Ivar Koster, Martin
Snoeck, Arthur Hameete en Eric Gudde. 'Ik heb inmiddels al alle belangrijke documenten doorgenomen. Op
19 mei hebben we onze eerste bijeenkomst.'
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THIJS OOSTING

“IK HOORDE 'KNAK'
EN 'KRAK' EN
WIST METEEN: DIT
IS FOUTE BOEL”
Bij Willem II was Thijs Oosting (21) nog maar net
begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière
toen het noodlot toesloeg: gescheurde kruisband. Toch
weigert de aanvaller bij de pakken neer te zitten.
'Oostings zijn knokkers, we geven niet snel op. Ook al
staan we met 4-0 achter.'
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et is een kleine week nadat Thijs Oosting de diagnose 'kruisband afgescheurd' heeft gekregen - iets dat hem zo'n negen
maanden revalidatie zal gaan kosten - en toch klinkt hij
opgewekt. De eerste twee dagen was hij er kapot van, vertelt
hij, maar daarna ging al snel de knop om. 'Ik ga me richten op de operatie. Als die eenmaal achter de rug is, kan het alleen maar de goede kant
opgaan. We blijven positief, altijd.'
Het noodlot sloeg toe op de training. Eigenlijk was het een hele normale
voetbalactie. Zo eentje die je honderd keer maakt in je leven, vertelt hij.
'Iemand speelde de bal in, ik kom voor mijn man en wilde de bal meenemen. Ik tik die bal voor me uit. Maar het veld is nogal stroef, waardoor ik
blijf steken in het veld. Daarna overstrekte ik mijn rechterbeen. Ik hoorde
'knak' en 'krak'. Zoiets had ik nog nooit eerder gevoeld in mijn knie. Ik
wist meteen: dit is foute boel.' Een scan in het ziekenhuis bevestigde even
later zijn bange vermoeden: gescheurde kruisband.
Het wrange was dat Oosting bezig was aan misschien wel de beste periode uit zijn loopbaan. Overgekomen van AZ toonde hij zich als aanvaller
direct een versterking voor Willem II. Zijn debuut voor de Tilburgers,
tegen RKC, had alles weg van een jongensboek: hij speelde tegen zijn
oude werkgever, voor tribunes die na drie maanden weer (deels) gevuld
waren en om het helemaal af te maken was zijn vader Joseph Oosting
trainer bij de tegenstander.
Het werd nóg mooier toen hij die wedstrijd twee keer scoorde.
De eerste keer al na acht minuten, nadat hij door Driess
Saddiki de vrije ruimte was ingestuurd. Een kwartier later
was hij opnieuw trefzeker na voorbereidend werk van
Max Svensson. 'Die wedstrijd zal ik niet snel meer vergeten', glimlacht hij. Willem II won uiteindelijk met 31. Na afloop werden er uiteraard volop toespelingen
gemaakt op de vader-zoon-relatie. Of hij 's avonds nog
wel welkom was om te eten? 'Ja hoor', grinnikte
Oosting jr. 'Het is ook het huis van mijn moeder hè.'
In werkelijkheid had hij direct na afloop al een knuffel
en de felicitaties van zijn vader ontvangen. 'Je wilt allebei
heel graag winnen, maar verder is het natuurlijk niets persoonlijks. We wonen bij elkaar in de buurt, ik ga nog vaak
langs. Als ik bij mijn ouders ben, ben ik gewoon hun zoon.
Zo word ik ook behandeld, gelukkig maar.'

MAAR BEN JE DIE AVOND VAN DE OVERWINNING OP RKC OOK ÉCHT
NOG BIJ JE OUDERS GAAN ETEN?
'Ja hoor, waarom niet? Het was natuurlijk een beetje een gekke
dag geweest. Maar thuis was er verder niks meer bijzonders aan.
Gewoon, gezellig eigenlijk. Zoals altijd.'

NOG WEL OVER DE WEDSTRIJD GEHAD?
'Wel besproken, maar niet uitgebreid. We laten het voetbal waar het
hoort, in het stadion. Mijn moeder en mijn zus zijn er ook nog hè. Er valt
genoeg te bespreken aan tafel. We zijn een hecht gezin.'
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HOE HEBBEN JOUW OPA'S EN OMA'S DIE WEDSTRIJD BELEEFD?

ALS JONGEN VAN ZESTIEN OP EIGEN BENEN. HOE WAS DAT?

'De opa en oma van mijn vaders kant waren in het stadion. Zij wilden er per se
bij zijn. Voor hen was elke uitslag goed. Of hun zoon, of hun kleinkind zou
winnen, of er was een gelijkspel. Ook prima. Mijn andere opa en oma hebben
de wedstrijd thuis gekeken, zonder de spanning van het stadion. Ze waren
voor mij persoonlijk heel blij.'

'Best lastig, zeker in het begin. Zoals ik al eerder aangaf zijn
we een hecht gezin. Het eerste half jaar heb ik nog in een
gastgezin gezeten. Daarna kreeg ik een appartementje in
Wormer, vlakbij het jeugdcomplex, waar ik op de fiets naartoe kon. Vaak kwam mijn moeder van zondag tot woensdag,
en soms ook nog mijn vader een paar dagen. Ze hadden een
eigen plek in dat appartement. Zo viel de overstap best mee.'

JE ZEI DAT JULLIE EEN HECHT GEZIN VORMEN.
'Klopt. We zoeken elkaar veel op. Misschien wel omdat we al heel lang niet
meer compleet zijn. Ik ging op mijn zestiende het huis uit om bij AZ te gaan
voetballen, mijn zus woont in Amsterdam. Ze is eigen baas, werkt als productfotograaf. Dat is haar passie. Net als ik heeft ze van haar hobby haar
beroep gemaakt. Ze gaat volledig haar eigen gang. Die steun hebben we ook
altijd volop gekregen van onze ouders.'

VIND JE HET SOMS OOK WELEENS VERVELEND DAT HET ALTIJD OVER JE VADER GAAT?
'Nee, totaal niet. Ook hij doet iets wat hij mooi vindt, trainer zijn van een eredivisieclub. Dat is toch alleen maar iets om trots op te zijn?'
Oosting groeide op in Emmen. In tegenstelling tot zijn vader, die in het woonwagenkamp werd geboren, woonde hij zijn hele jeugd in een rijtjeshuis. Hij
zegt net zo veel op zijn vader als op zijn moeder te lijken. Als hij iets van de
Oosting-kant heeft meegekregen, dan is het hun overlevingsmentaliteit. 'We
zijn knokkers, geven niet snel op. Ook al staan we met 4-0 achter. Zo is het nu
ook weer met die blessure.'
Naast voetbal was ook handbal in zijn jeugd zijn grote passie. 'Voetbal is de
sport van mijn vader, handbal die van mijn moeder, zo moet je het een beetje
zien.' Als kind bracht hij hele zaterdagen door in de hal van E & O. 'Beide
sporten heb ik nog lang kunnen combineren, maar op een gegeven moment
waren de trainingen op dezelfde tijdstippen. Toen moest ik kiezen.'

ZELF KOKEN, HOE GING DAT?
Lachend: 'Ik wist hoe je een eitje klutste, maar dat was het
dan ook. Het begin was, eh, lastig. Kipkruiden op vis doen,
dat soort dingen. Maar gelukkig ben ik snel zelfstandig
geworden. Mijn oma heeft me geleerd hoe ik zalm met broccoli en tagliatelle moet maken, dat heb ik een periode lang
heel veel gegeten, haha. Inmiddels heb ik mijn arsenaal uitgebreid met allerlei ovenschotels en pasta's.'

VAN EMMEN NAAR AZ WAS NIET ALLEEN QUA LEEFTIJD EN AFSTAND
EEN GROTE STAP, MAAR OOK QUA NIVEAU EN OMGEVING. HOE HEB JE
DAT ERVAREN?
'Ik heb niet het idee dat het bij AZ harder of killer is. Ik
kwam in een hele fijne omgeving terecht en ging er altijd
met een fijn gevoel naartoe. Wel merk je dat alles groter is,
qua faciliteiten. Alles zit erop en eraan. Er niets waarvan je
later kunt zeggen: als dit of dat er was geweest, dan had ik
het wél gehaald. Ook vanuit Emmen kun je de top halen,
maar bij AZ is de kans gewoon een stuk groter.'

Liever had hij nog even doorgegaan met handbal. 'Al durf ik niet te zeggen of
ik ook met handbal ook het hoogste niveau zou hebben behaald. Daarvoor
ben ik te vroeg gestopt. Maar ik vind het een fantastisch spelletje.'

Oosting begon in 2016 in de jeugdopleiding van AZ en
maakte zijn debuut voor Jong AZ in augustus 2018, uit bij
PSV. Elf minuten na zijn entree scoorde hij. 'Het is natuurlijk
een opleidingsteam, dat veel van samenstelling verandert,
maar ik vond het toch een bijzonder moment. Jong-elftal of
niet, het was mijn debuut in het betaalde voetbal.'

Voetballen deed hij eerst bij vv Emmen, vanaf zijn elfde voor FC Emmen en op
zijn zestiende kreeg hij een aanbod vanuit Alkmaar: of hij bij AZ wilde komen
voetballen. 'Ik heb daar lang over na moeten denken', zegt hij eerlijk. 'Je gaat
toch weg uit je vertrouwde omgeving, maar ik had ook de droom om in de
eredivisie te voetballen. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.'

Oosting groeide uit tot een vaste waarde bij Jong AZ, maar
een doorbraak bij de hoofdmacht liet op zich wachten. Om
toch aan speelminuten in de eredivisie te komen, liet hij zich
in januari 2021 verhuren aan RKC. In dat halve seizoen speelde hij alle zeventien wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.
Die aaneengeschakelde reeks aan wedstrijden was precies
wat hij nodig had om sterker te worden, zegt hij. 'Ik speelde
op een hoger niveau tegen sterkere tegenstanders en merkte
dat ik dat aankon. Later begon ik ook beslissend te worden.
Zo maakte ik echt een groei door. Hoewel we met RKC
onderin speelden, was in de basis de spelopvatting hetzelfde
als bij AZ: vroeg druk zetten, de bal proberen te veroveren,
dominant proberen te zijn. Natuurlijk speelden we ook weleens op de counter, maar daar ben ik niet vies van. Het is
goed om veelzijdig te zijn.'
Terug bij AZ ging het niet zoals Oosting had gehoopt. Een
aanvallende rol, op nummer 10, bleek er niet in te zitten. Hij
werd vooral als linkervleugelverdediger ingezet. 'En daar lag
mijn ambitie niet. Het is jammer dat het zo is gelopen. Maar
ik heb er keihard voor gewerkt en heb het voor mijn gevoel
nergens laten liggen. Op een gegeven moment moet je dan
eerlijk zijn en zeggen: het wordt tijd voor wat anders.'

Foto: ProShots
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"DE SPECIALIST IN EXCLUSIEVE DRANKEN EN CHAMPAGNES!"

Foto: ProShots

In totaal heeft Oosting twee jaar bij het eerste elftal van AZ gezeten, maar die laatste stap - een basisplaats - is nooit gelukt. Hij
speelde slechts een handvol wedstrijden, waaronder eentje in een
vol Celtic Park tegen Celtic. De reden dat hij niet is geslaagd? 'Als
je heel goed bent, dan speel je, zo simpel is het. Maar zo iemand,
een supertalent dat op zijn zeventiende al in het eerste staat, ben
ik nooit geweest. Ik heb er altijd hard voor moeten werken.
Misschien ontbrak het me een beetje aan geluk. Dat je een trainer
treft die het in je ziet zitten, zoals met Fred Grim het geval was.
Maar dit is kennelijk de weg die ik moet afleggen. Niet iedereen
gaat in een rechte lijn omhoog; soms doe je een stapje achteruit
om er daarna weer twee vooruit te doen.'
Afgelopen winter meldde Willem II zich bij Louis Laros, die hem
al langere tijd begeleidt namens de VVCS. Oosting hoefde er niet
lang over na te denken. 'Het was uitzichtloos geworden bij AZ en
Fred Grim wilde me graag hebben. Ik voelde veel vertrouwen.'

En zo zegde Thijs Oosting zijn contract op bij AZ en nam afscheid in
Alkmaar. 'Ik heb nog meegeluncht, daarna heb ik iedereen een hand
gegeven. En dat was het. Het is de dynamiek in de voetballerij. De ene dag
eet je nog met je ploeggenoten bij AZ, de andere dag draag je de kleding
van Willem II. Dat heeft ook wel zijn charme, vind ik. Ik heb er in elk
geval, ondanks dit vervelende begin met die blessure, enorm veel zin in
om er wat van te maken bij Willem II.'
Zijn doel op korte termijn is om weer fit te worden. Op langere termijn
droomt Oosting van het buitenland: 'Engeland of Duitsland is altijd een
grote wens van me geweest. Naar die competities keek ik altijd op tv.
Maar weet je waar ik ook weleens over dagdroom? Om ooit nog eens in
Amerika te voetballen. Die stadions hebben van die prachtige namen, de
ploegen ook. Bovendien zit het voetbal er echt in de lift. Maar dat is voor
later. Eerst maar herstellen en daarna met Willem II mooie dingen meemaken. Het beste moet nog komen.'
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PIA RIJSDIJK

Pia Rijsdijk (29) had al een heel voetballeven achter zich toen afgelopen zomer haar
droom alsnog in vervulling ging. Met de toetreding van Feyenoord Vrouwen tot de eredivisie kon de Zuid-Hollandse voetbalster
eindelijk uitkomen voor de club waar ze van
kleins af aan al fan van is. 'Ik wilde net als
de mannen het roodwitte shirt van
Feyenoord kunnen dragen.'
Door Guus Peters

'IK HEB ER ALTIJD VAN
GEDROOMD OM VOOR
FEYENOORD TE SPELEN'

V

lak voor elke wedstrijd hebben de speelsters van Feyenoord
in de kleedkamer een moment voor zichzelf. Dan is het
ongeveer dertig seconden stil en pakt Pia Rijsdijk het logo
op het shirt vast. 'Dan besef ik dat ik een bevoorrecht mens
ben dat ik in dit shirt mag spelen en dat ik het met trots zal dragen.
Het doet me elke keer nog heel veel en maakt me ontzettend trots.'
Voor de 29-jarige aanvaller die opgroeide onder de rook van
Rotterdam en heel haar leven al groot fan is van Feyenoord kwam
afgelopen zomer letterlijk een droom uit toen de club bekendmaakte
met het eerste elftal in de eredivisie voor vrouwen te gaan spelen. Als
oudste en meest ervaren speelster van het team is Rijsdijk een belangrijke kracht binnen de ploeg van trainer Danny Mulder, die verrassend
goed presteert. 'Ik zag andere meiden voor hun favoriete club uitkomen en heb heel lang gedacht: dat wil ik ook.'
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Als avonturier die onder meer in Amerika, Noorwegen,
Duitsland en Italië voetbalde, voelt Rijsdijk zich gelukkiger
dan ooit op de plek waar ze als klein meisje opgroeide. 'Na
een chaotische periode in het buitenland is het fijn om
terug te zijn in Nederland en bijzonder dat het bij
Feyenoord is. Ik merk dat ik gewoon heel blij wordt om
voor deze club te spelen.'
Want eigenlijk had Rijsdijk die hoop stiekem al een beetje
opgegeven. Naarmate de jaren sinds haar debuut in 2010 bij
ADO Den Haag versterken, werd de kans steeds kleiner dat
Feyenoord nog met een vrouwenteam zou komen als zij
actief voetbalster zou zijn. 'Feyenoord bleef achter bij andere clubs. Dat vond ik erg jammer. Ik wilde net als de mannen het roodwitte shirt van Feyenoord kunnen dragen.'
Groot was de opluchting en blijdschap dan ook toen ze als
speelster van het Italiaanse Napoli via haar zaakwaarnemer
afgelopen zomer in contact kwam met Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord. De boodschap: na
een lange aanloop van vier jaar had Feyenoord besloten met
een vrouwenteam in de eredivisie te gaan spelen en Rijsdijk
moest een van de dragende krachten van het elftal worden.
'Het eerste gesprek was meteen heel goed en positief. Toen
wist ik eigenlijk al dat ik naar Feyenoord wilde.'
In tegenstelling tot andere clubs begon Feyenoord pas laat
met het opzetten van een vrouwentak. Bovendien deed de
Rotterdamse club dat ook nog eens op zijn eigen manier.
Waar veel clubs ervoor kozen om meteen een eerste elftal
van vrouwen op te richten, bewandelde Feyenoord in 2017
een ander pad. De club begon met het opzetten van een
vrouwentak met de intentie om vier jaar later met het eerste
elftal de eredivisie in te stromen.

Foto: Soccrates Images

Rijsdijk: 'Met Utrecht, VVV en Willem II zijn er ook voorbeelden van clubs die meteen een eerste elftal hebben opgericht, maar die alweer zijn verdwenen. Feyenoord heeft naar
de lange termijnvisie willen kijken en gedacht: we richten
eerst jeugdteams en een beloftenteam voor meiden op om
zelf speelsters op te leiden en een goede basis te creëren.
Dus klein beginnen en van daaruit doorgroeien. Aan het
begin van dit seizoen is een aantal speelsters van de beloften overgeheveld naar het eerste elftal.'
Met een compleet nieuw elftal begon Feyenoord zonder
doelstelling aan zijn debuutseizoen in de eredivisie, maar
op het moment van het interview, in maart, vindt de club
zich knap terug op een vierde plek, achter de topploegen FC
Twente, Ajax en PSV. 'Ik ging er blanco in en had niet echt
een idee wat ik kon verwachten', beaamt Rijsdijk. 'Maar het
klopt dat we het boven verwachting goed doen.'

>

april 2022

DE CONTRACTSPELER

27
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Daarin speelt de club een belangrijke rol, meent de aanvalster. Ze kijkt haar ogen uit op het hypermoderne complex
Varkenoord en verbaast zich over de voortreffelijke randvoorwaarden die Feyenoord heeft gecreëerd voor het vrouwenteam. 'Trainen op Varkenoord is heel speciaal', zegt ze. 'Het
complex is helemaal nieuw, voorzien van moderne kleedkamers, een gym en andere faciliteiten waar wij gebruik van
kunnen maken.'

Zo ging de selectie uit eten, werden andere activiteiten georganiseerd,
wordt er twee keer per week gezamenlijk op de club gegeten en kregen de
speelsters een tour door De Kuip. 'Dan kom je weer op een andere manier
in gesprek met elkaar en leer je andere karaktereigenschappen van
iemand kennen', aldus Rijsdijk. Al geeft ze direct toe die rondleiding door
het stadion weinig nieuws voor haar bevatte.

Rijsdijk was best nieuwsgierig hoe het vrouwenteam ontvangen zou worden op een plek waar toch vooral jongens en
mannen rondlopen. 'Het is heel fijn om er te zijn en we hebben ons vanaf dag één meer dan welkom en gesteund
gevoeld. Iedereen is blij als we hebben gewonnen en er
wordt enorm met ons meegeleefd door andere trainers en
mensen die hier rondlopen. Van succeswensen tot bemoedigende schouderklopjes.'

“We hebben in de voorbereiding veel
oefenwedstrijden gespeeld om elkaars
kwaliteiten te leren kennen, maar net zo
belangrijk waren de activiteiten die we
buiten het voetbalveld met elkaar deden”

Natuurlijk wilden Rijsdijk en haar teamgenoten zo snel
mogelijk goede resultaten halen, maar nog belangrijker was
het om in een geheel nieuw team de cultuur te bepalen en
elkaar beter te leren kennen. Bijkomend voordeel, volgens
Rijsdijk: iedereen was nieuw en dus ging iedereen er met een
open vizier in. 'We hebben in de voorbereiding veel oefenwedstrijden gespeeld om elkaars kwaliteiten te leren kennen,
maar net zo belangrijk waren de activiteiten die we buiten
het voetbalveld met elkaar deden.'

Als meisje uit Numansdorp, in de Hoeksche Waard, werd Rijsdijk grootgebracht met de liefde voor Feyenoord. Evenals haar vriendenkring. Vanaf
haar vijftiende kocht ze regelmatig een kaartje om de wedstrijden in het
stadion te zien. Ze heeft er door de jaren heen een dikke huid van gekregen, zegt ze met een knipoog. 'Als Feyenoordsupporter ken je hoge pieken en diepe dalen, al zijn de dalen altijd iets dieper of duren langer dan
de pieken.'
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Ze herinnert zich nog goed dat ze opkeek tegen de mannen op het
veld. Helden waren het voor haar. En nog steeds eigenlijk. Want
als haar drukke schema het toelaat, is Rijsdijk nog altijd een trouwe bezoeker van de thuiswedstrijden van Feyenoord. 'Alleen ben
ik nu niet meer alleen fan van de club, maar ook speelster.'
Rijsdijk heeft binnen haar team een belangrijke rol. Als oudste
speelster voelt ze de verantwoordelijkheid om binnen en buiten
haar teamgenoten te helpen. Bovendien past het naar haar eigen
zeggen goed bij haar karakter. 'Ik weet nog goed toen ik jong was
en weleens een fout maakte in het veld. Dan vond ik het heel fijn
om op een positieve en stimulerende manier gecoacht te worden.
Dat probeer ik nu ook te doen bij de jongere speelsters in ons
team.'
Daarnaast probeert ze buiten het veld zo nu en dan individuele
gesprekken met haar teamgenoten aan te knopen. Over hoe ze
zich voelen binnen het team, maar ook zeker wat ze bezighoudt
buiten het voetbal. 'Ik vind het heel belangrijk om te praten over
zaken die mijn teamgenoten buiten het voetbal bezighouden. Ik
wil graag de persoon achter de voetbalster leren kennen. Er is
zoveel meer dan alleen voetbal.'
Rijsdijk is positief verrast over de kracht van de ploeg en de snelheid waarmee ze samen met coach Mulder een eenheid van het
team hebben gemaakt. Daar hebben de goede resultaten in het
begin van het seizoen aan bijgedragen, weet Rijsdijk. De wittebroodsweken van Feyenoord waren amper achter de rug of de
club had in de competitie al gewonnen van PSV en Ajax. Met
name de overwinning in de eerste vrouwelijke De Klassieker ooit
tegen Ajax maakte diepe indruk op Rijsdijk.

'Ik heb met ADO Den Haag ooit de bekerfinale van Ajax gewonnen. Dat
blijft de mooiste wedstrijd uit mijn carrière, zeker omdat het tegen Ajax
was. Maar de overwinning in De Klassieker komt zeker op de tweede
plek', zegt ze. 'Gezien de historie bij de mannen wisten we dat het een
beladen wedstrijd zou zijn, maar dat de wedstrijd zo erg zou leven bij de
supporters hadden wij ook niet verwacht. Het was echt een gekkenhuis.
Zoiets had ik nog nooit meegemaakt bij het vrouwenvoetbal.'

'Als je mij voor die wedstrijd had gezegd
dat wij met 4-1 van Ajax zouden winnen,
had ik je niet geloofd.'
Terwijl de regen uit de lucht kwam vallen, zaten de tribunes op
Varkenoord bomvol (2.400 toeschouwers). En al bij opkomst van beide
elftallen werden er rookbommen afgestoken en had de supportersvereniging De Feijenoorder een grote sfeeractie op poten gezet. Alsof Rijsdijk en
haar ploeggenoten gedragen werden door de steun van het publiek werd
Ajax met 4-1 verslagen. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Rijsdijk
zelf. 'Als je mij voor die wedstrijd had gezegd dat wij met 4-1 van Ajax
zouden winnen, had ik je niet geloofd.'
Zo denkt ze nu al met veel plezier terug aan haar eerste seizoen in het
Feyenoordshirt. Evenals ze dat doet wanneer ze denkt aan de avonturen
die ze hiervoor beleefde. Want Rijsdijk had er al een heel voetballeven
opzitten toen ze afgelopen zomer bij haar droomclub tekende. 'Ja, ik ben
wel een beetje een vrouw van de wereld. Des te grappiger vind ik het dat ik
het nu zo dicht bij huis zo goed naar mijn zin heb.'
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Nadat Rijsdijk in 2010 haar debuut in de eredivisie voor ADO Den Haag had
gemaakt, vertrok ze aan het eind van het seizoen voor vier jaar naar
Amerika. Daar kon ze haar studie aan de Universiteit van Alabama combineren met voetballen bij Alabama Crimson Tide. Daarna volgden, na opnieuw
drie jaar ADO Den Haag, wisselende successen bij MSV Duisburg en SC
Sand in Duitsland en Arna-Bjørnar in Noorwegen, voordat ze vorig seizoen bij het Italiaanse Napoli neerstreek.
'Niet alle buitenlandse avonturen zijn geworden wat ik ervan had
verwacht. Vooral in Duisburg had ik het minder naar haar zin dan
in Amerika en Italië. Maar spijt van de keuzes die ik heb gemaakt,
heb ik nooit gehad. Sterker nog: ik ben heel blij dat ik elke kans die
ik heb gekregen met beide handen heb aangepakt. Ik ben altijd meer
een avonturier dan een huismus geweest.'

Zo is Rijsdijk dit seizoen een van de steunpilaren bij het verrassend goed presterende Feyenoord. Daarnaast heeft ze zich als
ambassadeur aan de VVCS verbonden. De vakbond voor contractspelers wil een beter inzicht krijgen in de voetbalwereld van
de vrouwelijke spelers en dezelfde service kunnen bieden als aan
de mannen. Samen met Amber Verspaget is zij de vrouwelijke
ambassadeur van de VVCS. Bij de mannen vertegenwoordigen onder meer Bram van Polen (Zwolle), Willem
Janssen (Utrecht) en Adil Auassar (Sparta) de vakbond.

Ze vervolgt: 'Het buitenland heeft mij zowel als voetballer en als mens verrijkt. Ik was negentien jaar toen ik in mijn eentje naar Amerika vertrok. Daar
ben ik nog steeds trots op en pluk ik nog steeds de vruchten van. Ik heb
andere culturen leren kennen en mensen mogen ontmoeten die ik anders
niet had ontmoet. Met veel van hen onderhoud ik nog steeds goed contact.'

Via Rijsdijk en Verspaget moet binnen het vrouwenvoetbal duidelijker worden wat de VVCS voor hen kan
betekenen. Daarnaast zocht de VVCS speelsters die signaleren wanneer een teamgenoot een uitgestoken hand nodig
heeft of kunnen doorverwijzen naar een expert. Hiervoor heeft de
VVCS een leiderschapsprogramma ontwikkeld met verschillende
cursussen. 'Heel interessant, ik vind het altijd leuk om nieuwe
kennis op te doen', aldus Rijsdijk. 'We hebben al cursussen
gehad over leiderschap, financiële problematiek en budgetten,
psychologie en presentatietechnieken en communiceren.'

Toch hoefde ze niet lang na te denken toen ze in Napels in haar appartement zat en Melis namens Feyenoord aan de telefoon hing. 'Ik heb er altijd
van gedroomd om voor Feyenoord te spelen. Maar niet alleen ik moest willen, ook Feyenoord moest mij willen. Gelukkig was dat het geval en waren
we er snel uit.'

Geen woorden maar daden, zo luidt het motto van Feyenoord, en
dat past precies bij de persoon en voetbalster die Rijsdijk is. 'Ik
stroop graag mijn mouwen en stap niet van het veld af als ik niet
alles heb gegeven, en die mentaliteit zit ook in het dna van
Feyenoord. Ja, ik zit op mijn plek bij de club van mijn dromen.'
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HANS DENISSEN EN NUELSON WAU

COLLEGIALE SAMENWERKING
TUSSEN TWEE EX-SPELERS
VAN WILLEM II
De sportschool verschuilt zich in de statige kapel van wat vroeger een klooster
was in Tilburg. Een hoog oprijzende
ruimte, met sierlijke gewelven. 'De
sportschool bestaat sinds 1 november
2021. Toen zijn we officieel geopend',
memoreert Nuelson Wau (41), oprichter
van deze uitzonderlijke faciliteit. 'De
maanden daarvoor hebben we een soort
pilot gedraaid en wat testen gedaan, om
te kijken of het eventueel wel kon met
het akoestisch geluid en of de verwarming voldoende zou functioneren.'

SPORTSCHOOL
IN EEN
UNIEKE
LOCATIE

Door LEX MULLER

D

e voormalige verdediger van Willem II werkt in de
sportschool samen met Hans Denissen (38), eveneens
oud-speler van de Tilburgse club. En net als Nuelson
Wau opgeleid als personal trainer. 'Ik beschouw
Nuelson als aanvoerder van ons team. In oktober werden alle materialen hier buiten afgeleverd. We hebben samen alles naar boven
moeten sjouwen. We zijn hier gekomen, omdat we deze unieke plek
hier konden huren.'
Een dame uit de kring van sporters, die hij al een paar maanden
privé traint, attendeerde Nuelson Wau op de locatie in de kapel. 'Zij
heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in huiswerkbegeleiding in
dit gebouw . Ze wilde graag dat wij met ons tweeën hier wat wilden
vertellen over wat we aan het doen zijn. Zo kwamen we hier voor het
eerst binnen. Ik speelde al enige tijd met de gedachte om een eigen
locatie te zoeken. Ik heb toen aan de dame gevraagd of we van deze
ruimte geen gym konden maken. In principe is het eigenlijk ook
mijn gym. Alleen zie ik dat zelf zo niet. Het is van een team; daarbij
horen nog andere trainers en een lifestyle coach,' benadrukt
Nuelson Wau. 'Op deze wijze proberen we onze weg naar een
gezonde toekomst te vinden.'
Gedurende de eerste maanden na de opening was de verplichte sluiting van de sportscholen nog van kracht. 'We mochten niets doen
van de overheid', aldus Hans Denissen. 'Het was een beetje behelpen. We hebben veel buiten getraind. En de leden goed op de hoogte gehouden van de situatie. Gelukkig hebben we geen leden verloren door de verplichte sluiting.'
Sinds half januari gelden geen beperkende maatregelen meer voor
sportscholen. 'Ondanks corona loopt het fantastisch', constateert
Nuelson Wau. 'Ik denk dat mensen, die hier binnenkomen, onder de
indruk zijn van de locatie. Dat is ook een beetje onze trekker. We zijn
wel rustig gestart, maar we mogen echt niet klagen. Het gaat lekker.
Per week krijg ik informatie door dat we aan het groeien zijn.'
Het tweetal schat het aantal leden in totaal op zo'n zestig tot honderd. 'Ik heb er zo'n tien', meldt Hans Denissen. 'Ik train ze allemaal privé. Eén op één. Heel exclusief. Heel af en toe hebben we
ook groepstrainingen. Van bedrijven, die ons inhuren.' Nuelson
Wau taxeert zijn aandeel op vijftig tot zestig procent. 'En dan niet
alleen hier in de kapel. Ik train ook mensen thuis.'
Het tweetal streeft vanzelfsprekend een gezamenlijk doel na met de
sportschool. 'We willen de beste sportschool van Tilburg en van
heel Brabant zijn', laat Hans Denissen weten. 'De grootste hoeft
niet. Het moet wel een beetje exclusief blijven. We willen kwaliteit
bieden. Mensen die hier komen, moeten voor ons komen, voor
Nuelson, mij en de andere trainers. En voor de locatie. In de kapel,
dat geeft wel wat extra's. We mikken niet alleen op voetballers en
atleten. We hebben nu al jeugdvoetballers, maar ook mensen die
voor een marathon komen trainen.'

>

>
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Zowel Nuelson Wau als Hans Denissen genoot een opleiding als
peronal trainer. Laatstgenoemde: 'Ik ben dat sinds mei vorig jaar.
Nuelson is eerder begonnen. Hij is volgens mij al vijf tot zes jaar
bezig.' Beiden raadpleegden tegen het einde van hun actieve carrière als voetballer Arjan Ebbinge bij de VVCS voor hulp vanuit de
loopbaanbegeleiding. 'Voor ik de cursus voor personal trainer
oppakte, heb ik via de VVCS een commerciële opleiding
gevolgd', aldus Nuelson Wau 'Volgens mij zat ik in één van de
eerste lichtingen bij de VVCS. Via Arjan Ebbinge kwam ik terecht
op het Da Vinci-college in Dordrecht. Samen met enkele spelers
van Cambuur reisde ik in één keer per maand die kant op, om
daar de lessen te volgen. De rest van de lessen volgde ik online.
Ik werkte op een sportcentrum. Maar ik wilde meer dan achter
een computer aan een bureau te zitten. Ik wilde les geven. Ik heb
daarop weer Arjan benaderd. Met de vraag: is er niet ergens een
studie voor voetballers voor personal trainer. Waarop hij antwoordde: die is er bij ons. Op deze wijze heb ik mijn papieren
voor personal trainer via de VVCS gehaald. Ik ben de VVCS en
Arjan heel erg dankbaar wat ze voor mij betekend hebben.'

NUELSON WAU: 'MOOISTE PERIODE
IN DE CLUBHISTORIE MEEGEMAAKT'
Diverse trainers beïnvloedden de carrière als prof van Nuelson Wau. (op 17
december 1980 geboren in Geldrop). 'Ik ben met voetballen begonnen bij
Braakhuizen, een dorpsclub in Geldrop. Van daaruit ben ik gescout naar de jeugd
van PSV gegaan. Ik was toen acht of negen. In Eindhoven waren Huub Stevens en
Frank Arnesen mijn eerste bekende trainers.'
Dankzij Toine van Mierlo belandde hij bij het naburige Willem II in Tilburg. Dat
gebeurde op de laatste dag van overschrijving. 'Toine van Mierlo kwam toen
hoogst persoonlijk de overschrijvingspapieren bij mij thuis ophalen. 'Ik kwam
daar in de B-1. Vrij snel ging ik over naar het A-elftal van de junioren. Alles kwam
vervolgens voor mij in een stroomversnelling. Ik mocht ook al snel meetrainen
met het eerste.' Op 22 april 2000 debuteerde hij op 19-jarige leeftijd in eigen stadion tegen De Graafschap. 'We wonnen met 5-3. Ik speelde rechtsback. Dat was
mijn eerste wedstrijd onder Co Adriaanse.'
Tot eind 2007 bleef Nuelson Wau trouw aan Willem II. 'Ik heb uiteindelijk de
mooiste periode in de clubhistorie meegemaakt. Na mijn debuut dacht dat ik lekker kon doorhalen. Maar er kwam weer een wisseling van trainer (Hans
Westerhof ) en dat pakte niet zo goed uit voor mij. Ik heb een periode vrij weinig
gespeeld. Zeker op die leeftijd is het belangrijk om veel minuten te maken in het
eerste. Ik verloor mijn zin in voetbal, maar bleef wel hard werken. Opgeven was
geen optie en anders maar via een andere weg.' De komst van Mark Wotte,
samen met André Wetzel, behoedde hem voor een voortijdig afscheid bij Willem
II. 'Mark Wotte bleef mij steunen. Ik had weer zin in voetbal.' Ook onder Robert
Maaskant en Dennis van Wijk voelde hij zich gewaardeerd en in goede doen.
Halverwege het seizoen 2007-2008 kreeg hij de kans om over te stappen naar
Roda JC. 'Je weet vooraf nooit of dat nou een goede is of een minder goede stap?
Ik kreeg te maken met een andere manier van voetballen en ook trainen. Jammer
genoeg duurde het maar een half jaar. Het was een lastige periode. Ik moest veel
reizen. Ik woonde achter in Eindhoven en pendelde dan naar Kerkrade. Dat koste
me veel energie. Ik had daar ook geen klik met trainer Raymond Atteveld.'

Nuelson Wau verwachtte dat er vanuit de Eredivisie nog wel interesse zou
bestaan. 'Maar dat werd niet echt concreet Ik mocht bij NAC, bij mijn vroegere
trainer Robert Maaskant, trainen en zo fit blijven. Daar was ik hartstikke blij
mee.' Hij kreeg de optie om op Cyprus te pionieren. 'Ik kon naar Nea Salamina
(uit Famagusta). Dat was een opkomende club. Ik kon er voor twee jaar tekenen.
Dat was voor mij een gelegenheid om weer fijn aan voetballen te komen.'
Hij ging het avontuur aan, samen met zijn jongere broer Nyron. Op Cyprus werden afspraken en beloften nauwelijks nagekomen. 'Daar kwam ik Hans Denissen
tegen. We waren op hetzelfde moment naar Cyprus gegaan.' Vrij spoedig kwam
hij tot de ontdekking dat er het één en ander niet helemaal naar wens liep met de
eerder gedane toezeggingen. 'Er gingen wat zaakjes mis. Ondertussen had ik al
contact gezocht met Alfons Groenendijk, op dat moment trainer van Willem II.
Ik had een goede band met hem. Ik vroeg hem of er een mogelijkheid was om
terug te keren naar Willem II. Hij kon me als verdediger op dat moment heel
goed gebruiken. Ik heb daarop mijn contract verbroken op Cyprus.'
Het weerzien met Willem II beperkte zich tot een half jaar. 'Het was weer thuis
komen en ik had het naar mijn zin. Ik tekende voor een half jaar om eventueel
een stap te kunnen maken.' Zomer 2009 verraste Cambuur Leeuwarden hem met
een driejarige overeenkomst. Na 2,5 jaar, in december 2011, verhuisde hij naar
België, eerst naar FC De Kempen en daarna naar Lutlommel VV. 'Opnieuw samen
met mijn broertje. Toen ben ik gestopt en heb ik een seizoen bij Gemert hier in
Brabant gespeeld. Daarna ben ik terug gegaan naar Braakhuizen, waar alles is
begonnen.'
De voormalige international van Curaçao en de Nederlandse Antillen ('Dat is
helemaal een ander soort voetbal') komt nog af en toe in actie voor de VOAB. 'Dat
is een team van vrienden en sponsoren van Willem II. Sporadisch doe ik daarin
mee. Maar ik ben eigenlijk gestopt.”
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Hypotheekadvies en bemiddeling
Kennis en ervaring met financiering
voor profvoetballers

Eenmaal terug vanuit Amerika stond Hans Denissen voor hetzelfde dilemma: welke richting op te gaan na het afzwaaien als
voetballer. 'Ik heb mijn opleiding als personal trainer gedaan via
een vriend van mij. Hij adviseerde me om voor FIT 2000 te kiezen. Dat kon onder meer in Breda. Dat heb ik opgevolgd.' Maar
ook in zijn geval was er eerder contact met Arjan Ebbinge voor
advies over een toekomst na het voetbal. 'Gaandeweg onze
gesprekken bleek steeds sterker dat mijn interesse het meest
aanstuurde om iets met mensen te gaan doen.'
Als zzp'er prefereerde Hans Denissen zijn bedrijfje, zoals hij dat
zelf aanduidt, Jungersports te noemen. 'Mijn schoonvader heette
Anton Jungerhans. Hij beheerde een antiekzaak in Rotterdam en
in Tilburg. Een mooie zaak vroeger voor de uitzet van mensen.
Mijn schoonvader overleed toen wij nog in Amerika woonden.
We zijn kort daarna teruggekeerd naar Nederland. Zijn naam
wilde ik gebruiken voor mijn nieuwe bedrijfje. Jungersports,
omdat ik juist de kant op wilde van de sport. Ik heb Hans weggehaald en zo heb ik er Jungersports van gemaakt.'
Naar eigen zeggen putte Nuelson Wau, eveneens zzp'er, de naam
voor zijn activiteiten in de sportschool dichter bij hemzelf. 'Het
Wau-effect. Wat dat is? Ik zeg dan altijd: dat is moeilijk uit te leggen. Je moet het eigenlijk ervaren. Het is dezelfde ervaring en het
gevoel als je iets voor het eerst ziet. En dat het meteen hartstikke
goed voelt. Dat je dan zegt: wau…. Dat is eigenlijk het effect dat
ik wilde uitstralen. En dat hebben we met deze unieke locatie in
Tilburg ook wel gevonden.' Mede daarom heet de sportschool in
de kapel ook 'Wau-effect personal training.'

HANS DENISSEN: 'DANKZIJ 'T VOETBAL HEB IK VEEL VAN DE WERELD GEZIEN.'
Met een gevoel van trots kijkt Hans Denissen terug op zijn carrière als profvoetballer. 'Ik heb heel veel van de wereld gezien en erg veel leuke mensen ontmoet.
Ik ben heel blij wat ik allemaal heb kunnen bereiken. Daar ben ik heel trots op.'
Al vroeg nodigde Willem II hem uit voor de talentenschool. 'Ik was negen toen ik
daar in de jeugdopleiding ben gekomen. Ik ben begonnen bij de E-pupillen en
heb daarna alle elftallen doorlopen.' In de A-1 scheurde de aanvaller tijdens een
training zijn kruisbanden in zijn linkerknie. 'Dat was een flinke domper.'
Eenmaal hersteld debuteerde hij (op 9 maart 1984 geboren in Tilburg) in het eerste, op 10 april 2004 in en tegen Volendam. 'Ik maakte het winnende doelpunt.'
Zomer 2006 verkaste hij naar RBC en na een seizoen richting MVV. 'Bij MVV ben
ik weer geblesseerd geraakt. 'Bij beide clubs ging ik mee met (trainer) Robert
Maaskant Na MVV vertrok hij naar Cyprus, naar Aiya Napa FC in de tweede divisie. 'In dat zonnige klimaat ben ik helemaal fit geworden en heb ik een jaar lang
lekker gespeeld.'

Vanuit San Antonio vervolgde hij zijn loopbaan bij het befaamde New York
Cosmos en na een jaar ging Hans naar Atlanta (Silverbacks). 'De laatste vijf jaar
van mijn verblijf in Amerika heb ik doorgebracht bij de Milwaukee Wave. In mijn
laatste jaar daar zijn we wereldkampioen indoor-soccer geworden. Het was leuk
om daarmee mijn carrière af te sluiten. Wegens corona werd de competitie stilgezet.' Mede daardoor keerde hij in 2020 terug naar Nederland.

Hans Denissen wilde toch weer een stapje hogerop en het Finse FC Haka uit
Veikkausliga bood uitkomst. 'Maar dat was van korte duur. Ik heb daar maar drie
maanden gevoetbald.' Hij keerde terug naar Nederland, naar Emmen voor een verbintenis van twee jaar. 'Mijn contract liep af en dat werd niet verlengd. Ik ben toen
naar Willem II gegaan en heb me daar aangesloten bij het belofte-elftal. Op die
manier kon ik toch blijven trainen. Ik was 27 jaar en voelde me nog steeds goed.'

Het actieve voetbal heeft hij, pas 38 jaar, nog niet afgezworen. 'Ik voetbal in de
derde klasse bij Zigo. Een vriend van mij is daar hoofdtrainer. Hij heeft me
gevraagd om het jonge team wat ervaring te geven. Daar heb ik mee ingestemd.
Ik doe dat vanaf de zomer vorig jaar en ik stop aan het einde van het seizoen. En
dan is het echt het einde van het voetballen.' Om tot slot nog op te merken: 'Er
had toch meer in mijn carrière gezeten als ik fitter was geweest, minder geblesseerd. Als ik wat meer aan mijn lichaam had gewerkt. Wat ik nu met de mensen
in de sportschool aan het doen ben.'

Dankzij een gewezen teamgenoot en vriend uit zijn periode op Cyprus kwam hij
in contact met het Amerikaanse voetbal. 'Ik kon een contract tekenen bij San
Antonio Scorpions. Dat was een nieuwe club in de tweede divisie, echt net opgericht. Daar ben ik twee jaar geweest. Ik heb het echt naar mijn zin gehad en alles
gespeeld.'

In Amerika combineerde Hans Denissen zijn hobby en passie met een opleiding
voor jeugdtrainer. 'Ik heb daar alle vereiste diploma's gehaald. Ik ben ook jeugdtrainer geweest.' In Nederland heeft hij evenwel niet dezelfde bevoegdheid om in
die functie op te treden. 'Ik zou hier opnieuw de opleiding moeten doen. Maar ik
ben wel actief als assistent-trainer, bij de jeugd van Willem II onder dertien. Ik
heb daar geen verantwoordelijkheid. Die ligt bij Robbie Hendriks. Ik vind dat
hartstikke leuk om te doen.'
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JUBELTON
VERDWIJNT
ERNA KORTLANG

D

e eigen woning schenking wordt afgeschaft. Per 1 januari 2024 definitief,
maar per 1 januari 2023 al voor het grootste deel. Je kunt aan iemand tussen de 18 en 40 jaar dit jaar nog ruim een ton belastingvrij schenken voor
zijn eigen woning. Voor de aankoop, voor een verbouwing of voor het
aflossen van een hypotheek. De ontvanger van de schenking hoeft geen familie te zijn.
Deze 'jubelton' is zo'n 10 jaar geleden ingevoerd om de huizenmarkt vlot te trekken. En
nu wordt ie weer afgeschaft vanwege diezelfde huizenmarkt, maar nu om oververhitting
tegen te gaan. Toen de jubelton werd ingevoerd dacht ik eerlijk gezegd dat weinig mensen daarvan gebruik konden maken. Ik heb het mis gehad, heel veel mensen kregen de
jubelton. Van rijke ouders die geld op de bank hadden staan, en van (minder rijke)
ouders die hun eigen huis verhypothekeerden om hun bloedjes van kinderen de ton te
kunnen geven. Dat ze dan zelf zwaardere lasten kregen omdat ze hypotheekrente moesten betalen namen ze op de koop toe. En al die tonnen zorgden er logischerwijs voor
dat de verkopers van huizen hun prijzen omhoog gooiden. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters die een huis beneden de 4 ton kopen heeft trouwens hetzelfde effect, de verkoopprijzen gaan omhoog. Voor mensen die nu hun eerste huis willen kopen en die geen gratis ton meekrijgen is het dus vrijwel onmogelijk om nog een
huis te kunnen bemachtigen. De scheefgroei op de huizenmarkt neemt daardoor toe.
En daarmee de politieke druk om in te grijpen. Zelfs in de tijdschriften op mijn vakgebied, waarin eigenlijk nooit politiek getinte standpunten worden ingenomen, verschenen er expliciete pleidooien om de eigen woning schenking af te schaffen. De aankondiging van de afschaffing is gedaan, maar kan pas worden gerealiseerd als de ICT systemen van de belastingdienst zijn aangepast, en dat kost veel tijd. Dus dit jaar kan er nog
gebruik worden gemaakt van de jubelton. Ik gun het de ontvangers van de schenking
natuurlijk van harte, zij zijn er ontzettend mee geholpen. Maar om speelveld te creëren
waarbij er gelijke kansen zijn voor alle jongeren op de huizenmarkt is de afschaffing van
de jubelton een goed besluit.

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

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

30%-REGELING, WANNEER IS EEN BUITENLANDSE SPELER,
FISCAAL GEZIEN, BETER AF DAN EEN NEDERLANDSE SPELER
WONEN EN WERKEN IN NEDERLAND
Sommige spelers dromen ervan: een internationaal voetbal-avontuur bij een buitenlandse
club. Niet iedere speler heeft die ambitie. Zo maakte de KNVB laatst wereldkundig dat deze
winterse transferperiode opvallend minder spelers (26 procent minder) een transfer van
Nederland naar het buitenland maakten. Slechts 45 spelers gingen een buitenlands avontuur aan. Zij ruilden Nederland in voor het spelen in het buitenland.
Omgedraaid geldt dat natuurlijk ook: spelers in het buitenland die graag in een ander land
-in dit geval in Nederland- willen spelen. Vanuit het buitenland kwamen 50 spelers deze
winterse transferperiode naar Nederland. Hierna bespreek ik een fiscale regeling die vaak
toegepast wordt bij een buitenlandse speler die in Nederland komt spelen en wonen en dus
ook fiscaal ingezetene wordt van Nederland. Het buitenlandse voetbal-avontuur is in
Nederland namelijk ook fiscaal interessant.

al te hebben zodra je als buitenlandse speler bij een
Nederlandse club een salaris gaat verdienen van minimaal circa ¤ 342.000,- bruto per jaar. De redenering
die dan gemaakt wordt, is: als een club bereid is om
aan zo'n speler een dergelijk salaris te betalen, dan
moet die speler wel 'heel erg' goed zijn. Dan komt
zo'n speler dus in beginsel in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. Nu is het zo dat een
vanuit het buitenland komende speler al snel dit salaris zal verdienen, los van de vraag hoe goed deze speler is. In de praktijk is dus zeker niet te zeggen dat
elke speler, die in aanmerking komt voor deze regeling, beter is dan andere Nederlandse spelers.

DE 30%-REGELING
De regeling die voor buitenlandse spelers (hierna ook: speelsters) eventueel kan gelden en
zeer aantrekkelijk is, is de in Nederland geldende 30%-regeling. Deze regeling is bedoeld
om werknemers uit het buitenland aan te trekken die beschikken over specifieke kwaliteiten en deskundigheid die in Nederland schaars aanwezig is. Het toepassen van deze regeling is aantrekkelijk vanwege het financiële voordeel dat wordt verkregen in de vorm van
een behoorlijke toename van het in Nederland te verdienen nettoloon. Diegene heeft namelijk recht op belastingvrij 30% van het salaris. Ook heeft de werkgever -kort gezegd- minder loonkosten. Dit alles in beginsel voor een periode van maximaal 5 jaar.

Het gevolg van toepassing van deze regeling is ook dat
de club c.q. werkgever de mogelijkheid krijgt om 30%
van het betreffende bruto salaris, als een soort van
onkostenvergoeding, belastingvrij aan de betreffende
speler uit te betalen. Het gaat te ver om in deze
column hierop -en alle andere toepassingsvoorwaarden- verder in te gaan. Het moge duidelijk zijn dat dit
best een interessante fiscale regeling is.

Ook Nederlanders, die, na 25 jaar in het buitenland te hebben gewoond, terugkeren, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit zou wellicht interessant
kunnen zijn voor terugkerende voetbaltrainers. Verdere verdieping van deze mogelijkheid
laat ik voor nu onbesproken.

TOT SLOT

HET FINANCIËLE VOORDEEL
In de meeste gevallen wonen buitenlandse spelers, die voor een Nederlandse club spelen,
gewoon in Nederland, en betalen zij Nederlandse belastingen. Om die reden mogen zij vervolgens gebruik maken van bepaalde Nederlandse fiscale faciliteiten, waaronder de 30%regeling. Hierboven beschreef ik al even globaal de regeling. Toegespitst op spelers die
vanuit het buitenland naar Nederland komen, is de regeling als volgt uit te drukken: in
beginsel, buitenlandse, naar Nederland gekomen, spelers met een bepaalde kwaliteit c.q.
deskundigheid, die, kort gezegd, de in Nederland aanwezige kwaliteit en deskundigheid
overstijgt. Er zijn in beginsel twee belangrijke voorwaarden voor toepassing van deze regeling. In de eerste plaats de afstand. Kort gezegd komt het erop neer dat een speler geacht
wordt 'vanuit het buitenland te komen' als diegene het merendeel van de tijd, voorafgaande
aan het inwonerschap in Nederland, op een afstand van meer dan 150 kilometer van de
Nederlandse grens woonachtig was. Dit sluit dus spelers, die woonachtig zijn in België,
delen van Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, uit van deelname aan de 30%-regeling. Maar
een 'talent' binnengehaald vanuit Portugal zit weer wel goed.
In de tweede plaats de kwaliteit en deskundigheid. Om dit vast te stellen, geldt een vrij
overzichtelijk financieel criterium. Die kwaliteit en deskundigheid word je namelijk geacht

Al met al is het zowel voor de buitenlandse speler als
voor de club een interessante regeling. Het mes snijdt
aan twee kanten: beide partijen genieten een financieel voordeel. Onder overige gelijke condities is met
toepassing van de 30%-regeling de buitenlandse speler, fiscaal gezien, beter af dan een Nederlandse speler. Wel is het zo dat het met betrekking tot de toepassing van de 30%-regeling goed opletten is. De regeling is op zich complex, en de Belastingdienst is
streng in de handhaving ervan. Voorafgaande overeenstemming met de Belastingdienst raad ik aan.
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).

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 belasting-aangifteservice van Punt & Van der Weerdt Belastingadviseurs. Kijk voor meer informatie op de website van de VVCS.
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