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LATEN WE AFSPRAKEN
OVER GEWELD IN HET
STADION SERIEUS NALEVEN
EVGENIY LEVCHENKO

H

et nieuwe seizoen is net van
start gegaan, maar ik wil dit
moment aangrijpen om terug
te blikken op het seizoen dat achter ons
ligt. Het was er één met veel toenemend
supportersgeweld. Tijdens de lockdowns
waren de stadions leeg, en door de pandemie stond het elastiek bij velen van
ons gespannen. En nu lijkt het stadion de
plek te zijn, waar grenzen worden opgezocht. Alsof de supporters de woede hebben opgekropt om nu te projecteren in
het stadion.

‘Voetbalgeweld
van de zwaarste
categorie wordt
voortaan via
strafrecht aangepakt’

Supporters zoeken meer de confrontatie.
Door aanstekers en bekertjes naar de spelers te gooien, maar ook met elkaar.
Tijdens de wedstrijd en buiten het stadion, zoals bij de wedstrijd PSV - PEC
Zwolle of FC Twente - Willem II en NEC Vitesse, waar Incidenten varieerden van
het afsteken van vuurwerk tot vernieling
en mishandeling.
De cijfers liegen er niet om. De aanklager van KNVB start per seizoen gemiddeld 80 tuchtzaken over wangedrag van
supporters. Rond 600 personen krijgen
een stadionverbod. In 2021 zagen we al
na acht speelrondes dat er 45 tuchtzaken
werden gestart en 300 stadionverboden
werden uitgevaardigd. Dat zou om een
toename van bijna 200% gaan als je deze
cijfers over het hele seizoen uitsmeert.
Er rijzen vragen over een veilige werkvloer bij de spelers. Terecht, want als
voetballer ren je minder snel naar de tribune, uit voorzorg voor een bierdouche
of een klap zoals een supporter die uitdeelde aan Václav Cerny bij de wedstrijd
FC Twente - Heracles. Voetbalgeweld van
de zwaarste categorie wordt voortaan via
strafrecht aangepakt. Supporters, die
voor de derde keer een landelijk stadion-

verbod van 12 maanden krijgen, zullen
vervolgens een levenslang stadionverbod
worden opgelegd.
Daar zijn duidelijke afspraken over
gemaakt tussen KNVB, de politie en de
clubs. Maar die afspraken moeten wel
consequent worden nageleefd. Het handhaven van bijvoorbeeld een stadionverbod vergt een constante dialoog tussen
clubs en supportersverenigingen. Helaas
liep dat uit de hand bij de promotiewedstrijd ADO tegen Excelsior. Het was te
gevaarlijk voor spelers om een dankronde te lopen voor het publiek. Direct na
afloop van de wedstrijd moest de ME
ingrijpen. De aanhang van ADO had het
veld bestormd en de supporters van
Excelsior in hun vak bekogeld, met arrestaties tot gevolg.
Ook hoogleraar Recht en Samenleving
Jan Brouwer, die al jaren de incidenten
met geweld bij wedstrijden bestudeert,
merkt dat er een toename is van supportersgeweld en dat het geweld heviger van
karakter wordt. Volgens hem moeten we
ons realiseren dat er een verschuiving in
de hiërarchie van supporters heeft
plaatsgehad. De oude garde is weg en de
nieuwe aanwas probeert zich te bewijzen
zonder dat iemand ze de regels van de
harde kern helder maakt. Hier liggen
kansen voor supportersverenigingen,
zodat we de komende seizoenen de voetbalervaring voor trouwe supporters optimaal kunnen maken, zonder dreiging
dat veiligheid of sfeer in het geding
komen door relschoppers.
Behalve strengere straffen en naleving is
het zinvol te onderzoeken hoe we goed
gedrag kunnen belonen. Denk aan korting bij het kopen van merchandise, consumpties of zelfs seizoenkaarten.
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WAT MOET ER VOLGENS DE
VVCS VERANDEREN IN DE
BESTRIJDING VAN MATCHFIXING?
Het nog langer ontkennen van het bestaan van
matchfixing zou getuigen van een onaanvaardbare naïviteit. Ook in de media zien we de
belangstelling voor dit onderwerp alleen maar
groeien. Voor de VVCS is het zonneklaar dat
het manipuleren van wedstrijden voorkomen
en uitgebannen moet worden, maar wel op
zo'n manier dat de belangen van de spelers
niet geschaad worden.

M

atchfixing komt al jaren voor, maar heeft in ons
strafrecht nog geen eigen plek. Wordt er besloten
tot het opsporen en vervolgen van, dan moet er
dus kunstmatig aansluiting gezocht worden bij al
bestaande strafrechtelijke bepalingen. Je moet daarbij denken
aan artikelen als oplichting, valsheid in geschrifte of het deelnemen aan een criminele organisatie.
Het is dus hoog tijd voor nieuwe wetgeving. Dat besef is ook in
het Haagse doorgedrongen.
In dezelfde Tweede Kamer maakt men zich zorgen over het feit
dat er nauwelijks meldingen gedaan worden over pogingen tot
het fixen. Kamerleden hebben zich in dat kader ook gewend tot

de KNVB. In Zeist moest men vervolgens toegeven dat
via de speciale meldkanalen er nauwelijks meldingen
binnen kwamen. Door haar contacten met de spelers
kwam de VVCS tot twee conclusies; het is lang niet bij
iedereen bekend dat je verplicht bent alles te melden
wat er aan, soms vreemde, voorstellen op je mobiele
telefoon binnenkomt en ten tweede bleek het opzoeken

‘DE KNVB HEEFT DEZE VVCS RED BUTTON
APP INMIDDELS FORMEEL ERKEND’
van een speciaal mailadres of telefoonnummer van de
KNVB echt een brug te ver. Spelers kiezen er in die
gevallen nog wel eens voor om de VVCS te bellen, waarna wij er vervolgens voor zorgen dat de informatie bij
de juiste functionarissen in Zeist terecht komt. Voor de
VVCS was het hoe dan ook duidelijk dat hier snel wat
aan gedaan moest worden.
Het gebrek aan kennis zal geheeld worden door een
intensieve voorlichtingscampagne door de VVCS, welke
begin september van start gaat. Dat is ook de streefdatum waarop de VVCS Red Button App geïntroduceerd
gaat worden bij alle spelersgroepen in ere- en eerste
divisie. De app is laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en
geeft de spelers en speelsters ook de gelegenheid om,
indien gewenst, hun melding anoniem te doen.
De KNVB heeft deze VVCS Red Button App inmiddels
formeel erkend.
Waar het ook vaak fout gaat is bij de informatie-uitwisseling rondom matchfixing. Internationaal is de uitvoering hiervan buitengewoon gebrekkig. Maar ook in ons
eigen land gaat het bij de kennisdeling tussen publieke
en private instellingen, als bijvoorbeeld de KNVB, geregeld goed mis. Dat ondervond Tom Beugelsdijk aan den
lijve. Nadat de Officier van Justitie na een lang, intensief en duur onderzoek tot de conclusie kwam dat de
speler zich zeker niet schuldig had gemaakt aan matchfixing, besloot zij, kennelijk toch wat gefrustreerd, om
alle aangetroffen informatie over het wedden op sporte-
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venementen te delen met de KNVB. Dit terwijl er
helemaal geen sprake was van strafbare handelingen. Voor het verstrekken van deze gegevens door
het OM aan de KNVB ontbrak volgens de VVCS enige
rechtsgrond en betekende een onaanvaardbare
inbreuk op de privacy van betrokkene. Immers, na
het beëindigen van een zaak met vrijspraak mag er
geen informatie gedeeld worden zonder dat er sprake is van een zwaarwegend belang. En dat ontbrak
zeker. De VVCS heeft dan ook besloten om een
klacht in te dienen tegen de handelwijze van deze
Officier van Justitie.
Het proces van informatie-wisseling zal dus binnen
de wettelijke kaders verbeterd dienen te worden,
waarbij de privacy bescherming van de betrokken
speler gegarandeerd moet zijn.
Een melding van een speler komt straks ook via de
VVCS RB app terecht bij de KNVB. Zo is het nu eenmaal reglementair geregeld. De KNVB bepaalt vervolgens of er tuchtrechtelijk
iets gedaan moet worden,
dan wel dat het zo groot is
dat het OM ingeschakeld
moet worden. Dan is er van
vertrouwelijkheid geen
sprake meer, hetgeen ook
de noodzakelijke bescherming van een meldende
getuige kan frustreren.
De VVCS is van mening dat
een melding direct bij een
opsporingsinstantie zou
moeten binnen komen.
Deze is tenslotte erop ingericht om onderzoek te doen
en heeft de middelen en
expertise om de juiste vervolgstappen te bepalen. De
KNVB lijkt bereid om deze
wijziging van het huidige
proces bij UEFA en FIFA te
bepleiten.
Voor spelers die in de ban zijn geraakt van fixers,
moet ook een weg terug (lees: rehabilitatie) gerealiseerd worden. Het huidige systeem voorziet alleen
het opleggen van een sanctie.
Natuurlijk hebben ook de kansspelaanbieders een
belangrijke rol. Het is aan hen om verdachte gokpatronen te herkennen en te delen met de opsporingsinstanties.
Naast voorlichting en het faciliteren van het laagdrempelig melden, onderkent de VVCS ook de gevaren van het gokken. Ridicuul vinden wij het dat er

CON
FRON
TA
TIES

mr Louis Everard

nog steeds geld ingezet kan worden op zaken als
gele en rode kaarten en een eerste hoekschop. Dit
zou Europees uitgebannen moeten worden, waarmee je het probleem van spotfixing enorm terug
zou dringen. Ook voor op dat gebied gaat de VVCS
haar voorlichting intensiveren. Wat mag wel en wat

‘DE VVCS HOOPT DAT OOK DE
KANSSPELAANBIEDERS BEREID ZIJN OM TE
DEZEN HUN MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID TE PAKKEN’
mag niet? Dat gaat gecombineerd worden met de
introductie van de VVCS Red Button app. En ook
voor spelers en speelsters die tot de conclusie komen
dat zij te veel gokken komt een opvang.
Zij kunnen straks terecht bij de VVCS Hulplijn, waar
zij door gespecialiseerde psychologen geholpen zullen worden.
De conclusie is dat er nog veel moet gebeuren in de
bestrijding van matchfixing. De VVCS is bereid haar
verantwoordelijk te dezen te pakken en zal daarbij
altijd het belang van de speler centraal stellen en
maximaal beschermen. De VVCS hoopt met haar
nieuwe Red Button App, de aanstaande voorlichtingscampagne en haar Hulplijn bij gokverslaving
drie nieuwe pijlers te introduceren die spelers en
speelsters in Nederland daadwerkelijk helpen en
beschermen.
De VVCS hoopt dat ook de kansspelaanbieders
bereid zijn om te dezen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Dat gaan wij hen
vragen.

>
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NIEUWE FOOTBALL AGENTS
REGULATIONS AANSTAANDE
Als het aan de FIFA ligt, wordt er vanaf medio volgend jaar niet langer over een “bij de
KNVB geregistreerde intermediair” gesproken, maar over een “Football Agent, licensed by
FIFA to perform Footbal Agent Services”.

D

e tekst van het nieuwe reglement lijkt inmiddels
wel definitief. De nu nog resterende laatste stap is
dat de FIFA Council het reglement in de huidige
vorm ook formeel vaststelt. Dat zou gepland staan
in de maand november van dit jaar. Wat gebeurt er vervolgens?
Vanaf januari 2023 is het dan aan de nationale voetbalbonden
om de nationale regelingen aan te passen, waarna het de
bedoeling is dat alles voor de aanvang van de zomer window
van 2023 integraal zal gelden.
De VVCS heeft verschillende concept versies van het nieuwe
reglement zien langskomen. Echt bizar was het tweede concept waarin “spontaan” een verbod was opgenomen voor spe-
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lersvakbonden om nog langer spelers actief bij
te staan. Tijdens een FIFPRO congres heeft de
VVCS Emilio Garcia, Chief Legal van FIFA, kunnen wijzen op de ongewenstheid van zo'n verbod. Deze discussie, het dreigen door de VVCS
met gepaste juridische actie richting FIFA en de
uitleg van FIFPRO, heeft er voor gezorgd dat dit
“berufsverbot” in de laatste versie weer werd
geschrapt.
Het nu voorliggende reglement overziend lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat de spelers
beter beschermd zullen zijn dan nu.

WIJ ZETTEN DE BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN
EN WIJZIGINGEN EVEN ONDER ELKAAR.
1. TOELATINGSEISEN VOOR EEN FOOTBALL AGENT (FA):
• De FA moet slagen voor het FIFA examen om een
licentie te verkrijgen. Uiteraard is de VVCS blij met
deze herinvoering van het examen;
• De FA mag niet strafrechtelijk veroordeeld zijn of
geschorst zijn wegens niet-naleving van een ethische gedragscode of een beroepscode;
• De FA mag geen werknemer zijn van een federatie,
een liga of een club;
• De FA mag 5 jaar voor het aanvragen van een
licentie niet persoonlijk failliet zijn verklaard of
aandeelhouder zijn geweest van een bedrijf dat
failliet is gegaan;
• De FA moet voldoen aan de "vereisten inzake voortdurende professionele ontwikkeling” en zal hiertoe cursussen hebben te volgen;
• De FA mag geen belang hebben in een club, academie of liga.

2. VERTEGENWOORDIGING
• De FA en de speler moeten een schriftelijke vertegenwoordigingsovereenkomst sluiten;
• Uitgangspunt is dat de FA slechts diensten kan verrichten voor één partij in een transactie. Hierop
geldt maar één uitzondering en dat is dat de FA
wel diensten kan verrichten voor en de speler en
zijn nieuwe club. Beide partijen moeten daar dan
wel mee instemmen;
• De FA mag niet de oude club en de speler tegelijkertijd vertegenwoordigen;
• De FA mag dus ook niet alle drie de partijen (oude
club, speler en nieuwe club) in één transactie vertegenwoordigen;
• Het is mogelijk voor de speler om de vertegenwoordigingsovereenkomst tussentijds te doen eindigen indien hij hiervoor een gegronde reden (lees:
juridische rechtvaardiging) heeft. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de FA geschorst is;
• Voor de speler geldt dat hem het “zelfbeschikkingsrecht” toekomt om zichzelf te vertegenwoordigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de FA,
ook als tekende hij een vertegenwoordigingsovereenkomst. De speler moet dan wel aantonen dat
de FA in die transactie geen enkele rol heeft
gespeeld.

3. VERGOEDINGEN

CON
FRON
TA
TIES

Door Stijn Boeykens

Voor de in Nederland actieve spelers geldt dit niet. Zij
worden beschermd door de WAADI, waarin heel
nadrukkelijk is bepaald dat het verboden is om de werknemer (lees: speler) enige vergoeding in rekening te
brengen voor arbeidsbemiddelingsactiviteiten;
• De betaling zal per drie maanden verschuldigd zijn na
ontvangst van een deugdelijke factuur;
• De betaling aan de FA is alleen verschuldigd indien en
wanneer de speler zijn salaris daadwerkelijk heeft ontvangen;
• Betaling voor de dienstverlening aan minderjarige spelers is alleen toegestaan in het geval deze een professioneel contract tekent;
• Wanneer de FA optreedt namens de speler en de nieuwe club van de speler, mag deze club tot 50% van de
overeengekomen commissievergoeding betalen (tenzij,
zie hierboven);
• De vergoedingen voor de FA worden gemaximeerd (service fee caps) en wel als volgt:
• Verdient een speler niet meer dan USD 200.000,-- per
jaar, dan geldt een maximum commissie percentage
van 5% voor de speler en 5% voor de nieuwe club. In dit
geval mag nieuwe club dus twee keer 5% commissie
betalen;
• Verdient een speler meer dan USD 200.000,-- per jaar,
dan geldt een door de speler zelf te betalen maximum
commissie percentage van 3%. De nieuwe club mag in
dezelfde transactie dan ook maximaal 3% aan de FA vergoeden;
• De verkopende club mag de FA een vergoeding betalen
van 10% van de transfersom. Deze FA mag dan dus ook
niet nog eens betaald worden door de speler en/of de
nieuwe club.
Waar hierboven gesproken wordt over een speler geldt dat
uiteraard ook voor een speelster; “hij” dient dan gelezen
als “zij”.

• Uitgangspunt is dat de FA door zijn cliënt betaald
wordt. Uitgangspunt voor de FIFA is hiermee dat
de speler zijn eigen FA betaalt. De enige algemene
reglementaire uitzondering hierop betreft de speler die minder dan USD 200.000 per jaar verdient.
Namens hem mag de nieuwe club betalen.
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BRYAN LINSSEN
DOOR RICK VAN LEEUWEN

Bryan Linssen verhuisde deze zomer naar Japan
om te spelen voor de grootste club van het land:
Urawa Red Diamonds. Zijn eerste buitenlandse
avontuur, na een succesvol seizoen met
Feyenoord, waarvoor hij twee seizoenen uitkwam.
Wat is zijn eerste indruk van het land van de
rijzende zon? Wat hoopt hij als voetballer en als
mens te bereiken?

'IN JAPAN
WIL IK MIJN
HORIZON
VERBREDEN'
10

DE CONTRACTSPELER

augustus 2022

Foto: ProShots

H

et is vrijdag 15 juli, rond half een in de middag,
Nederlandse tijd. In Saitama, iets ten noordwesten
van Tokio, is het half acht in de avond. Na een lange
dag op de club is Bryan Linssen (31) net door een
chauffeur van de club afgezet bij zijn hotel. Facetimend wandelt
hij zijn kamer in.
'Ik heb nog geen woning, dus ik verblijf voorlopig in een hotel.
Alleen. Mijn vrouw is nog thuis. Die zal hier in het begin af en
toe op vakantie komen. Voor haar werk moet ze in Nederland
nog dingen afronden. Voor nu prima, dan kan ik alles hier uitvogelen. En even mijn rust pakken, want met dat reizen is dat wel
nodig.'
Van deur tot deur duurde zijn reis bij elkaar 27 uur. 'Best pittig.
Zeker met het tijdsverschil erbij. We zijn afgelopen maandag aangekomen; Patrick van Diemen, mijn zaakwaarnemer vanuit
VVCS/Vision4Soccer, reisde mee. De eerste dagen had ik veel
moeite met de jetlag. Ik heb onderweg bijna niet geslapen en dan
ben je bij aankomst natuurlijk gesloopt. Het gekke was, hoe moe
ik me ook voelde, in het hotel kon ik niet in slaap komen.'

METEEN GELEEFD
Tijd om even lekker bij te komen of slaap in te halen, had Bryan
niet. 'De dag erna was mijn medische keuring. Ik werd meteen
geleefd. Met Patrick ben ik 's avonds wel een keer Tokio ingegaan
om te eten. En hier in de buurt van het hotel hebben we een keer
echt Japans gegeten. Dat was gaaf. We hebben het heel leuk
gehad samen. Fijn dat hij erbij was in het begin, zodat we alles
samen konden uitzoeken, ook bij de club. Dat gaf mij wat rust,
en het was natuurlijk ook gezellig. Als het goed is, landt het
vliegtuig waar hij in zit nu ongeveer weer in Nederland.'

'IK HEB WEL BEGREPEN DAT ALS JE HET
HIER GOED DOET, HET MOEILIJK WORDT
OM IN TOKIO OVER STRAAT TE LOPEN’
Toen ze na aankomst in Japan vanaf het vliegveld vertrokken
richting het hotel, vond Bryan het verschil met thuis in eerste
instantie wel meevallen. 'Het leek best veel op Nederland. Goede
wegen, bijvoorbeeld, met heel veel groen langs de weg. Maar
naarmate we Tokio naderden, zagen we al die gebouwen de lucht
ingaan. En toen we midden door Tokio heen reden, wisten we
helemaal niet meer wat we zagen. Zo gaaf.'
Het diepst onder de indruk was hij van de Shibuya Crossing, het
drukste kruispunt van de wereld. 'Bij elk groen licht steken telkens een paar duizend mensen de straat over. Als mieren. Zo veel
mensen tegelijk, elke keer weer. Omringd door al die moderne,
grote en mooie gebouwen, met overal lichtschermen. Alsof je in
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AZIATISCHE GROOTMACHT
Bryan heeft voor 2,5 jaar getekend bij Urawa Red Diamonds;
een naam die is geïnspireerd op het logo van eigenaar
Mitsubishi. Een logo dat uit drie diamanten bestaat. Urawa
is het stadsdeel in Saitama waar de club is gevestigd. De toevoeging 'Red' en het rode thuistenue zijn gekopieerd van de
voetbalclub Manchester United, in Japan een populaire club.
'Mooie shirts!' zegt Bryan.

'ZE HEBBEN HIER ALLES WAT WE IN
NEDERLAND OOK HEBBEN. ALLE
FACILITEITEN ZIJN AANWEZIG,
DE VELDEN ZIJN SUPERGOED EN DE
KLEDING IS TOP’
In 2007 en 2017 won deze grootmacht de Aziatische
Champions League. De bekendste oud-speler van is oudFeyenoorder Shinji Ono. Aad de Mos, Hans Ooft en Zeljko
Petrovic waren ooit trainer van de 'Rode Duivels', zoals de
ploeg ook wel wordt genoemd.
Eergisteren trainde Bryan voor het eerst mee met zijn nieuwe
team. 'Ik heb de warming-up met de groep meegedaan en
daarna individueel getraind. Gisteren speelde ik mee met het
positiespel en vandaag heb ik voor het eerst de hele training
meegedaan. Maar het is de dag voor de wedstrijd, dus het
stelde niet veel voor.' Morgen speelt Urawa tegen Shimuzi SPulse, maar nog zonder de nieuwe nummer negen. 'Nee, ik
kan morgen nog niet aan de bak. Ik heb deze week nauwelijks geslapen, ongeveer zes weken vakantie gehad en alleen
voor mezelf getraind. Dat is toch anders dan in teamverband.'

ARIGATO

een film leeft. We zijn daar later nog een keer naartoe geweest. Er zijn hier
veel treinstations en vanuit mijn hotel is het vijf minuten lopen naar het station. Vanuit Urawa, waar ik ga wonen, is het ook maar een halfuurtje reizen
tot hartje Tokio. Zo simpel. Superfijn.'
Op straat is hij tot nu toe een aantal keer herkend. 'Maar ik heb natuurlijk nog
niet gespeeld. Ik heb wel begrepen dat als je het hier goed doet, het moeilijk
wordt om in Tokio over straat te lopen. Dus ik geniet nog even van de rust,'
zegt de altijd goedlachse Limburger met een knipoog. 'De mensen zijn hier
trouwens zó vriendelijk! Allemaal. Als je iets vraagt, staan ze meteen voor je
klaar. Veel té vriendelijk eigenlijk. Als je voor de trein wacht, gaan ze in de rij
staan om in te stappen. Niemand dringt voor. Stap je de trein uit en de roltrap
op, staan ze daar ook weer netjes in de rij. En dan echt netjes in de rij hè. Wel
bijzonder om mee te maken. Bij de club is ook iedereen supervriendelijk en
behulpzaam.'
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Zijn eerste indruk van zijn nieuwe werkgever is heel positief.
'Ze hebben hier alles wat we in Nederland ook hebben. Alle
faciliteiten zijn aanwezig, de velden zijn supergoed en de
kleding is top. Het is heel erg professioneel en ik merk aan
alles dat dit de grootste club van Japan is. Het clubgebouw is
ongeveer twintig jaar geleden neergezet en daardoor wat
gedateerd en de kleedkamers in het trainingscomplex doen
me denken aan die bij gymlokalen. Iedereen heeft wel eigen
hokje, met een soort tralies erin, haha. Daar stond ik wel
even van te kijken.'
Bij Urawa Red Diamonds speelt ook een andere Nederlander,
oud-NAC-speler Alex Schalk, en verder nog drie
Scandinavische voetballers. De Denen Kasper Junker (die bij
Bodo Glimt heeft gespeeld) en Alexander Scholz (o.a.
Standard Luik en FC Midtjylland) en de Zweed David Moberg
Karlssen, afkomstig van Slavia Praag. 'Dus die komen van
prima clubs af,' concludeert Bryan, die het fijn vindt dat hij
Europeanen aantreft bij zijn nieuwe club.

'De meeste Japanners in de ploeg spreken niet zo goed
Engels. Dus dat is best moeilijk communiceren. Maar ik wil
wel een beetje Japans gaan leren. Vloeiend zal me niet lukken, maar de simpele dingen wil ik graag onder de knie
krijgen. En dan wel iets meer dan alleen dank je wel, arigato, en hallo, konnichiwa. Mijn persconferentie - via Zoom,
voor ruim dertig journalisten - ben ik met een paar Japanse
woorden begonnen, om mezelf voor te stellen.' Lachend:
'Maar die woorden ben ik nu alweer vergeten... In het
Nederland was het iets van, goedemiddag, Bryan Linssen
hier, laten we beginnen. Het was voor mij op een blaadje
geschreven en ik heb dat geprobeerd in te studeren. Dat
kunnen ze hier wel heel erg waarderen. Maar het is wel
heel erg moeilijk hoor…'

GENOTEN BIJ FEYENOORD
Het zijn precies dit soort ervaringen waarom hij voor dit
buitenlandse avontuur heeft gekozen. 'Een avontuur dat ik
nooit meer zal vergeten,' vertelt Bryan, die erkent dat de
bekende sportieve uitdaging niet de grootste drijfveer was
om in Japan te gaan voetballen. 'Bij Feyenoord stond ik nog
een jaar onder contract. Ik had het supergoed naar mijn
zin, maar deze kans kwam voorbij en die heb ik met beide
handen aangegrepen. Mijn ambitie is altijd geweest om een
keer in het buitenland te voetballen.'
Hij aantrekkelijk de aanbieding ook was - 'Ja, op alle gebieden' -, hij moest er wel heel goed over nadenken. 'Japan is
tenslotte niet naast de deur. En bij Feyenoord wist ik wat ik
had. Ik heb een geweldig seizoen achter de rug, waarin ik
53 wedstrijden heb gespeeld en zeventien goals maakte. Op
het laatst kwam ik wel op de bank terecht en de kans dat ik
komend seizoen opnieuw geen basisspeler zou zijn, was
aanwezig. Voor mij een prima moment voor een transfer,
waarvoor Feyenoord ook nog geld heeft ontvangen.'

'BIJNA ELKE WEDSTRIJD WAREN
WE BETER DAN DE TEGENSTANDER
EN SPEELDEN WE ALLEEN MAAR
OP HUN HELFT’
Met veel plezier en voldoening kijkt hij terug op het afgelopen jaar, waarin Feyenoord als derde eindigde in de competitie en het seizoen afsloot met de Conference Leaguefinale
in Tirana tegen AS Roma. 'Echt een vet seizoen. Met heel
veel hoogtepunten en maar weinig dieptepunten. De sfeer
in de groep was zo goed en zo mooi. We hebben veel lol
gehad met elkaar. Naast en op het veld. Bijna elke wedstrijd
waren we beter dan de tegenstander en speelden we alleen
maar op hun helft. Bij vorig seizoen denk ik aan aanvallen,
hoog druk zetten en kansen creëren. Dat was echt leuk,
echt mooi. Van genoten. Ook omdat het goed uitpakte
natuurlijk! Dat geeft zo veel voldoening.'
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Hypotheekadvies en bemiddeling
Kennis en ervaring met financiering
voor profvoetballers

Foto: ProShots

'DINGEN ONTDEKKEN DIE IK IN NEDERLAND
NOOIT ONTDEKT ZOU HEBBEN. EN DAT KAN HIER.
WANT HIER KAN ALLES’
Uit het oog, is bij Bryan niet uit het hart. In elk geval niet bij de oud-ploeggenoten en -stafleden waarmee hij in een levendige groepsapp zit. 'Dat appen
gaat de hele dag door. Met Jens (Toornstra) natuurlijk, wij Facetimen ook elke
dag, en met Mark Diemers, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, die al een jaar in
Engeland voetbalt, Nick Marsman, die in Amerika speelt, en Wouter Burger,
die nu voor Basel uitkomt. Ook de fysio en materiaalman zitten erin. Op die
manier houden we contact. Mooi om elkaar zo niet uit het oog te verliezen.
Wel zeldzaam in de voetballerij.'

HORIZON VERBREDEN
In Japan is de voetbaljaargang nu, half juli, pas halverwege. 'Het voetbalseizoen loopt hier anders. Nog maar een wedstijd of veertien, vijftien. Dan is het
seizoen alweer voorbij. Het is een doorlopende competitie met achttien teams,
net zoals bij ons. De club staat nu negende. Voor een club die thuishoort in de

top-drie is dat niet goed. Ik heb begrepen dat ze aan het
begin van het seizoen veel problemen hebben gehad met
coronagevallen. Toen heeft de ploeg veel punten laten liggen
en daar moeten ze nog een beetje bovenop komen. De achterstand is wel te overzien, het staat allemaal redelijk dicht
bij elkaar.'
Urawa Red Diamonds heeft Bryan Linssen gehaald vanwege
zijn scorend vermogen, meevoetballende kwaliteiten en de
agressie in zijn spel, zijn spirit. 'De Japanners, zeker in deze
regio, staan erom bekend, dat ze best wel lief zijn. Een beetje
te lief af en toe. Ook op het voetbalveld. Hopelijk kan ik ze
meenemen in mijn mentaliteit. Ik heb nummer 9, dus ik zal
wel in de spits staan of daaromheen. We hebben behoorlijk
wat aanvallers en spelen 4-3-3.'
Bryans doel is in het restant van deze tweede competitiehelft
het team te kunnen helpen aan de broodnodige punten om
de aansluiting te vinden met de top. 'Ik hoop ook een doelpunt of zes te kunnen meepikken. Als mens wil ik hier heel
graag mijn horizon verbreden. Dingen ontdekken die ik in
Nederland nooit ontdekt zou hebben. En dat kan hier. Want
hier kan alles. Dan is mijn avontuur geslaagd!'
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PHILIP BRITTIJN

HOPEN OP EEN
VASTE WAARDE
BIJ DE GRAAFSCHAP
Door GUUS PETERS

Dat het snel kan gaan in de voetballerij bewijst
Philip Brittijn. De 18-jarige middenvelder van De
Graafschap maakte het afgelopen jaar een enorme
ontwikkeling door en hoopt dit seizoen een vaste
waarde te worden bij de ambitieuze club uit
Doetinchem. 'Het is nogal een verschil of je in de
jeugd tegen leeftijdsgenoten speelt of het moet
opnemen tegen fysiek sterkere gasten die vaak vijf
tot vijftien jaar ouder zijn dan jij.'

i

n de vluchtige wereld van de voetballerij moet Philip Brittijn zichzelf
weleens in zijn arm knijpen om te beseffen wat er allemaal met hem
gebeurt. Exact een jaar geleden mocht hij als schuchtere jeugdspeler
met het eerste elftal van De Graafschap meetrainen. Dit seizoen is hij
hard op weg om een onomstreden basisspeler bij de Superboeren te worden.
In die tussentijd maakte hij een stormachtige ontwikkeling door. 'Af en toe
zie ik een samenvatting of filmpje van vorig seizoen terug en denk ik: o ja,
dat was ik alweer vergeten', zegt Brittijn. 'Dan pas realiseer ik hoe snel het is
gegaan en hoeveel mooie dingen ik in korte tijd heb meegemaakt. Ja, het is
fantastisch, maar tegelijk weet ik dat het nu pas echt gaat beginnen.'
Terug naar ruim een jaar geleden. Brittijn had een goed seizoen bij De
Graafschap onder 17 jaar gedraaid. Als talentvolle middenvelder behoorde
hij samen met onder meer Devin Haen en Basar Önal tot de sterkhouders
van zijn team. Het was de bedoeling dat Brittijn het team onder 18 jaar zou
overslaan en zou aansluiten bij de onder 21 jaar.
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Maar niet voordat hij in de voorbereiding met het eerste elftal had meegetraind. Daar maakte hij zoveel
indruk op toenmalig trainer Reinier Robbemond dat
die besloot om hem bij de selectie te houden. En ook
De Graafschap zag dat ze met de voetballer uit
Winterswijk een groeibriljant in huis hadden. De club
bood hem een driejarig contract aan.
Niet veel later maakte hij als jongen van 17 jaar zijn
debuut bij de club waar hij de hele jeugdopleiding
doorliep. In de thuiswedstrijd tegen Volendam kwam
hij zestien minuten voor tijd in het veld. Hoewel De
Graafschap verloor, kwam de droom van Brittijn uit.
Jarenlang had hij als supporter op de tribune gezeten,
nu stond hij zelf op het veld.
'De Vijverberg is een fantastisch stadion om in te
spelen. Als je het veld op komt, hoor je de tienduizend supporters al tekeer gaan en zie je de sfeeracties
op de tribunes', aldus Brittijn. 'Voetballers zeggen
altijd dat de supporters je extra energie kunnen
geven. Ik heb vorig seizoen meerdere keren ervaren
dat het echt zo is.'
Hij vervolgt: 'Als je een goede sliding maakt of nog
een keer aanzet voor een sprint, dan merk je wel dat
de supporters aanwezig zijn', zegt Brittijn met een
lach. 'Door die steun had ik het gevoel dat ik net iets
meer kon dan normaal. Maar ik moest niet alleen
daaraan wennen, maar ook aan de teamgenoten met
wie ik op het veld stond.'
Als jeugdspeler keek hij vanaf de tribunes op tegen
jongens als Ted van der Pavert en Hidde Jurjus. Maar
plots stond hij zelf met ze op het veld en keken de
supporters ook naar hem. 'Het was in het begin best
een apart gevoel, maar gelukkig wende het heel snel.'
Dat kwam mede doordat Brittijn veel speelminuten
kreeg. Tegen zijn verwachting in kwam hij vorig seizoen in 24 wedstrijden in actie. En dan te bedenken
dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij bij de onder
21 jaar zou spelen. 'Ja, daar had ik in het begin van
het seizoen ook geen rekening mee gehouden. Ik ben
heel trots en tevreden met de ontwikkeling die ik
vorig seizoen heb doorgemaakt.'

‘JARENLANG HAD HIJ
ALS SUPPORTER OP
DE TRIBUNE GEZETEN,
NU STOND HIJ ZELF
OP HET VELD’

Maar in tegenstelling tot de opgaande lijn van Brittijn
maakte de prestatiecurve van De Graafschap een
tegenovergestelde beweging. De club wilde om de
bovenste plekken meedoen en promoveren naar de
eredivisie, maar vond zichzelf aan het eind van het
seizoen uiteindelijk terug op een teleurstellende
negende plek. En ook in de play-offs was het snel
gedaan met de ambities van de Doetinchemmers.
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'Het was wel een beetje dubbel voor mij', erkent Brittijn.
'Ik had mijn eerste contract getekend en veel minuten
gemaakt, maar als team liepen we promotie mis en draaiden we een van de minste seizoenen van de afgelopen
jaren. Natuurlijk was ik heel blij met de stappen die ik als
speler had gezet, maar uiteindelijk wil je succesvol zijn als
team. Dat waren we niet.'
Dat moet dit jaar anders. Na het teleurstellend verlopen
seizoen gooide de club het roer om. Met Peter Bijvelds
kwam een nieuwe technisch directeur en Adrie
Poldervaart volgde als trainer de ontslagen Reinier
Robbemond op. 'Je kunt het wel zien als een nieuw
begin', zegt Brittijn, mede doelend op de selectie die een
grondige opfrisbeurt kreeg.
Tot zijn eigen verrassing zag hij dat de club onder meer
de ervaren Siem de Jong (33) en Alexander Büttner (33)
naar Doetinchem wist te halen. Spelers die met respectievelijk Ajax en Manchester United in de Champions League
speelden en deze zomer terugkeerden naar de regio waar
zij vandaan komen. 'Het is in meerdere opzichten goed
dat dit soort jongens voor De Graafschap kiest', aldus
Brittijn.
'Het zijn jongens die in deze streek zijn opgegroeid. De
Jong heeft hier zelfs al gevoetbald. Het maakt de supporters trots en doet ze ook verlangen om ze in het shirt van
De Graafschap aan het werk te zien. Hoe mooi zou het
zijn als zij hun steentje kunnen bijdragen aan het succes
van de club.'

‘MET ZIJN LOOPVERMOGEN, DUELKRACHT
EN INZICHT KNOKT HIJ ZICH HET LIEFST
KAPOT OP HET MIDDENVELD, AL ZAL HIJ
ALTIJD SPELEN WAAR DE TRAINER HEM
NODIG HEEFT’
Want dat is volgens Brittijn het andere positieve effect van
de aanwezigheid van de twee spelers. Met hun ervaring
moeten ze niet alleen het niveau zien op te krikken, maar
ook de jonge spelers helpen beter te worden. Brittijn
stond dit prille seizoen al regelmatig samen met De Jong
op het middenveld. 'Ik merkte meteen dat ik heel veel aan
hem kan hebben.'
Zonder dat De Jong zich opwerpt als een allesweter, kreeg
Brittijn al een paar handige tips van hem. 'Als ik een verkeerde loopactie maak, dan probeert Siem meteen aan te
geven wat ik beter kan doen. Maar hij zegt het ook als ik
iets juist wel goed doe. Je merkt dat hij alles heel snel ziet
en je probeert te helpen om beter te worden. Dat is heel
fijn. Poldervaart is de trainer, maar Siem kan in het veld
een mooi verlengstuk van hem zijn.'
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Maar niet alleen om hem heen is er bij Brittijn het nodige veranderd. Zelf heeft hij ook een nieuwe status gekregen binnen
de selectie. Was hij een jaar geleden nog de jeugdspeler die
mocht ruiken aan het grote werk, nu is hij ondanks zijn leeftijd een gerespecteerd lid die knokt voor zijn basisplek. 'Vorig
seizoen was ik blij met elke minuut die ik kreeg. Nu ben ik bij
wijze van spreken teleurgesteld als ik niet in de basis sta.'
Voor Brittijn is leeftijd niet meer dan een getal. Het kost hem
geen moeite om als jongen van achttien zijn teamgenoten die
bijna dubbel zo oud zijn te corrigeren of te coachen. 'Je moet
jezelf als voetballer laten horen', zegt hij. 'Je hebt elkaar nodig
en moet elkaar helpen in het veld. Dan maakt het niet uit of je
18 of 34 bent, al zullen mijn ouders het vanaf de tribune misschien gek vinden dat ik kerels van die leeftijd op hun plek zet.
Maar voor mij is dat op het veld heel normaal.'
Het is onderdeel van de ontwikkeling die Brittijn doormaakte
in het afgelopen jaar. Onlangs hoorde hij dat hij volwassen
oogt ten opzichte van twaalf maanden geleden. Daarnaast
heeft hij fysiek en conditioneel enorme stappen gemaakt. 'Het
is nogal een verschil of je in de jeugd tegen leeftijdsgenoten
speelt of het moet opnemen tegen fysiek sterkere gasten die
vaak vijf tot vijftien jaar ouder zijn dan jij.'
Hij geeft een voorbeeld. 'Als ik in de jeugd de bal niet goed
aannam, dan had ik nog wel de tijd om hem een keer goed te
leggen of mijn lichaam tussen de bal en mijn tegenstander te
zetten, zodat die er niet bij kon. Maar in de Keuken Kampioen
Divisie heb je die tijd niet of lukt het niet om de tegenstander

met mijn lichaam van de bal af te houden. Ik merkte dat mijn
lichaam aan het eind van vorig seizoen echt toe was aan rust.'
In juni begon hij fris aan het nieuwe seizoen. Hij wil van meerwaarde zijn voor de ploeg. Dat hoopt hij te doen vanuit de rol
als controlerende middenvelder. Vorig seizoen werd hij vaak
gebruikt als aanvallende middenvelder of zelfs als buitenspeler,

Maar met onder meer Brittijn, Önal en Haen is er weer een aantal jeugdexponenten dat de stap naar het eerste elftal heeft
weten te maken. 'Ik ben er eerlijk gezegd nooit zo mee bezig
geweest hoeveel jeugdspelers er doorbraken bij De
Graafschap', zegt Brittijn. 'Maar dat we nu een aantal spelers
uit onze lichting de kans krijgt in het eerste, maakt het wel
extra bijzonder.'

'IK VIND HET ALLEEN MAAR MOOI OM IN EEN
STERKE COMPETITIE TE SPELEN. WE HEBBEN
ZELF OOK EEN HEEL GOED TEAM, DUS IK KIJK
ENORM UIT NAAR DIT SEIZOEN’

Brittijn hoopt dit jaar zoveel mogelijk wedstrijden in de basis te
beginnen en meer doelpunten te maken dan vorig seizoen,
toen hij drie keer de gevierde man was. 'Ik ben nog heel jong,
dus kan me op allerlei vlakken enorm ontwikkelen', zegt de
talentvolle voetballer. Daarover praat hij niet alleen met trainer
Poldervaart, maar ook met zijn zaakwaarnemer Edwin de
Kruijff, van VVCS/Vision4Soccer.

maar daar ligt naar eigen zeggen niet zijn grootste kwaliteit.
Met zijn loopvermogen, duelkracht en inzicht knokt hij zich
het liefst kapot op het middenveld, al zal hij altijd spelen waar
de trainer hem nodig heeft.
Na een jaar waarin hij zijn neus tegen het venster drukte, wil hij
dit seizoen een vaste waarde worden in de ploeg van trainer
Poldervaart. Het zou niet alleen mooi voor Brittijn zelf zijn,
maar ook voor De Graafschap. Bij de club braken de laatste
jaren nauwelijks jeugdspelers door. Alleen Delano Burgzorg
leverde twee jaar geleden als zelfopgeleide speler een paar ton
op toen hij aan het Italiaanse Spezia Calcio werd verkocht.

'Edwin heeft mij weleens benaderd toen ik nog in de jeugdopleiding van De Graafschap speelde. Mijn vader en ik vonden het
toen nog niet nodig om een zaakwaarnemer te nemen, maar
Edwin is mij wel altijd blijven volgen. Toen ik vorig jaar bij het
eerste werd gehaald, wilde ik hem vragen om mij bij te staan.
Maar nog voordat ik hem kon bellen, had hij mij al gebeld. Het
voelde meteen goed.'
Brittijn kan aan de bak dit seizoen. Met ploegen als Willem II,
Heracles Almelo, ADO Den Haag, Roda JC, PEC Zwolle en NAC
is de concurrentie om de bovenste plekken groter dan ooit in
de Keuken Kampioen Divisie. 'Ik vind het alleen maar mooi om
in een sterke competitie te spelen. We hebben zelf ook een heel
goed team, dus ik kijk enorm uit naar dit seizoen.'
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OP MAANDAGAVOND 19 SEPTEMBER VAN ACHT TOT NEGEN

TALKSHOW OVER FINANCIËLE
TOEKOMST VAN TOPSPORTERS
EN PROFVOETBALLERS
Door LEX MULLER

Op maandag 19 september organiseert Rabo, samen met de VVCS en ProProf, een online talkshow (webinar), bedoeld voor de achterban en specifiek gericht op de financiële toekomst van
topsporters, onder wie betaald voetballers. Via internet te volgen op die avond tussen 20.00 en
21.00 uur. 'Een unieke situatie dat we in deze combinatie optrekken', stelt Ibrahim Esilcimen,
adviseur Private Banking bij Rabobank, en host tijdens de talkshow.

‘

T

ot onze Topsportdesk behoren ruim 900
relaties, die bij ons vallen onder het etiket
topsport', zo gaat hij wat dieper in op een
deel van zijn functie bij Rabobank. 'Ik sta opgesteld
voor de vermogende topsporter vanaf een miljoen aan
vermogen. Maar er zijn ook topsporters, waarbij de
inkomsten beperkt zijn. Zij zijn eveneens aangesloten
bij onze Topsportdesk.'

We willen proberen de sporters en spelers meer bewust te
laten worden van hun eigen financiële levensloop. Dat ze
dat weten en dat ze dat begrijpen. En dat het aanzet tot
actie. Wij proberen ze een aantal handvatten mee te
geven hoe zij zich beter kunnen voorbereiden op de periode na hun sportcarrière.'

Ook de VVCS neemt deel aan de talkshow op 19 september. 'Ik ben financieel coach voor de leden van de
VVCS', aldus panellid Ben Ivar Kolster. 'Je hebt betaalde
voetballers in allerlei soorten en maten. In de
Eredivisie wordt veel meer verdiend dan in de Keuken
Kampioen Divisie. Iedereen heeft zijn eigen vragen. Ik
help leden van de VVCS om meer inzicht te krijgen in
hun financiële situatie. De eerste twee-en-een half uur
zijn gratis.'
Met de talkshow willen de (in totaal vijf) experts die
aanschuiven zowel de topsporter in andere sportcategorieën als de beroepsvoetballer vooral informeren
over de mogelijkheden van een gezonde financiële toekomst. Ben Ivar Kolster: ''In deze groep valt er redelijk
wat geld te verdienen. Laat ik me nu even beperken
tot de voetballers. Als je dan naar het carrièreverloop
kijkt, gaat er vaak nogal wat mis in de financiële planning. En dat is nu precies het doel van deze talkshow.
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zich heen. Ik beleg in crypto-munten en ik heb zoveel
winst gemaakt. Ze stappen er in zonder zich er in te verdiepen of het wel bij ze past.'
'Het is een voorbeeld dat ik zelf ook vaak tegenkomt', zo
wisselt Ben Ivar Kolster weer af, 'Dat iemand geen idee
heeft waarmee hij bezig is. Sommige mensen denken
dan nog wel dat ze het precies snappen. Dat is toch
vaak niet het geval. Die jonge jongens zitten de hele dag
op sociale media en krijgen de hele tijd van allerlei influencers verhalen voorgeschoteld over bitcoins of crypto-munten, en over snel rijk worden met van alles en
nog wat. Over vastgoed en ga zo maar door. Ook al heb
je het geld niet, leen je dan maar helemaal suf. Dat is
een gevaarlijke omgeving, waarin jou wordt verteld dat
het best allemaal gemakkelijk gaat. En dan ga je sneller
over tot dat soort besluiten, denk ik.'

'Ik vind ook', aldus Ibrahim Esilcimen van Rabobank, 'dat er
onderling veel wordt gesproken over wat hen bezighoudt met het
opbouwen van vermogen en investeringen. Waarbij ook nog wel
eens verhalen rondgaan die niet helemaal juist zijn of niet volledig zijn. Vandaar dat we die bewustwording willen bereiken. Maar
vooral ook helpen dat ze niet de verkeerde keuzes maken. Daarom
willen we dat ze naar onze talkshow kijken', zo promoot hij op
zijn beurt het belang om te kijken en te luisteren naar de talkshow.
'Je hoort wel eens de uitspraak dat mensen meer tijd besteden aan
het kopen van een koelkast dan aan het kopen van een aandeel',
zo vult Ben Ivar Kolster weer aan. “Het is echt wel een groot misverstand dat je even snel en gemakkelijk jouw geld kunt investeren, zonder een gedegen plan. En dat is heel gevaarlijk. Het maakt
je ook kwetsbaar voor allerlei mensen, die aan jouw deur bellen,
met allerlei geweldige voorstellen. En dat je impulsief gaat reageren. Ik heb in de praktijk ook veel mensen geld zien verliezen.
Daar moeten ze gewoon iets beter over nadenken. En je goed laten
helpen. Of het zelf doen, maar dan moet je je er serieus in verdiepen.'
Ibrahim Esiclcimen: 'Ik heb onlangs een voetballer gesproken, die
een serieus bedrag heeft geïnvesteerd in crypto-munten. Hij vertelde dat hij verschillende crypto-munten had aangekocht. Als je dan
echt doorvraagt, wat het dan precies inhoudt. Wat zijn de risico's?
Hoe kijk je daar naar? Dan heeft hij echt geen idee wat hij aan het
doen is. Hij heeft het van vrienden gehoord, en van mensen om

Zeker voetballers maar ook topsporters blijken vatbaar
voor smeuïge verhalen over gokken, in casino's of in stilte online. 'Het gokverhaal is in mijn portefeuille niet
herkenbaar', reageert Ibrahim Esilcimen. 'Maar wel
investeren in verkeerde dingen. Zoals auto's of horloges.
Ze investeren in de gekste dingen. Ik heb nog wel een
ander aansprekend voorbeeld. Ik heb onlangs voetballers gesproken, die samen vastgoed wilden kopen. Ze
waren heel erg bezig met investeringen en vastgoed.
Terwijl er aan de achterkant niets was geregeld. Het
juridische en het fiscale stuk. Ik denk dan dat je daar
toch mee moet beginnen. Dat is eigenlijk het fundament voor je überhaupt iets gaat kopen. Dat soort
acties, zonder het voortraject grondig te doorlopen. Bij
het kopen van vastgoed, zorg voor alles dat het fiscaal
goed staat.'
In dit geval betrof het een paar vrienden, die gezamenlijk een pandje wilden kopen. 'Ik heb een aantal vragen
gesteld', aldus Ibrahim Esilcimen. 'Hoe is onderling de
verhouding? Hoe is jullie vermogenspositie ten opzichte
van elkaar. Hoe ga je investeren en hoe ga je reserves
houden voor onderhoud? Doen jullie dit privé of in een
rechtspersoon? Ik had wel honderdduizend dingen kunnen noemen. Ze hadden niets op papier gezet. Voor mij
zijn dit mooie voorbeelden, waarbij de aanpak anders
moet.'
Nog meer voorbeelden en uitleg, waar je als topsporter
op moet letten en hoe je in actie kunt komen voor een
gezonde financiële toekomst, komen aan bod tijdens de
talkshow op 19 september. Naast Ben Ivar Kolster en
Ibrahim Esilcimen maken ook Steef Nieuwendaal (ervaringsdeskundige als voormalig profvoetballer), Gerdine
Vereijken (adviseur Private Banking bij Rabobank) en
Wilbert van Maasakkers ( senior beleggings-specialist bij
Rabobank) deel uit van het panel met ervaringsdeskundigen. Nogmaals beschikbaar op maandagavond 19 september van acht tot negen uur!
Meld je aan via https://rabo.nl/ob/topsport
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DAGBOEK TEAM VVCS 2022
MAANDAG 27 JUNI
Na een best wel hectische voorbereiding op de campagne van dit
jaar, zijn we vandaag van start gegaan. De hectiek lag vooral in
het samenstellen van de staf. Op zich hadden we de staf vrij snel
compleet. Erik van der Meer zou samen met Jeffrey Talan de trainingen verzorgen. Rob Druppers zou het fysieke gedeelte voor
zijn rekening nemen en Rob van Dijk wederom de keepers. En
uiteraard René Beerntsen die verantwoordelijk is voor het medische gedeelte. Op de zondag voor de eerste training moest eerst
Jeffrey zich afmelden. Almere City FC heeft hem aangetrokken
als assistent van Alex Pastoor. Vervolgens moest ook Rob
Druppers zich afmelden. Door ziekte op de zaak en een naar
voren geplande verbouwing, kon hij het werk bij Team VVCS niet
meer combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Gelukkig

‘ALTIJD MOOI OM TE ZIEN DAT ER
ONDANKS DE SITUATIE WAARIN ZIJ
ZITTEN, TOCH MET VEEL
ENTHOUSIASME GETRAIND WORDT’

Gelukkig hebben de vandaag aanwezige spelers niets gemerkt
van alle hectiek. Er zijn maar liefst 12 spelers aanwezig, maar
helaas nog geen keepers. Na een korte kennismaking en bespreking gaan de spelers vol goede moed het veld op. Altijd mooi om
te zien dat er ondanks de situatie waarin zij zitten, toch met veel
enthousiasme getraind wordt. De training wordt rustig opgestart
met een potje footvolley en rondo. Na de warming-up begint het
passen en trappen, dat weer wordt gevolgd door een groot positiespel. Met dat spel wordt de training afgesloten. Al met al een
prima eerste trainingsdag. Morgen komen er weer een paar
spelers bij en hopelijk melden zich ook nog keepers.

DINSDAG 28 JUNI
We gaan vandaag met 14 spelers van start. Helaas nog geen
keepers. Voorafgaand aan de training deelt René Beerntsen nog
wat noodzakelijke medische zaken met de groep. Niet onbelangrijk uiteraard. Mede ook met het oog op het toernooi in
Lissabon, eind juli.
Daarna neemt de technische staf de groep stevig onder handen.
Er wordt vandaag behoorlijk pittig getraind om ook conditioneel
stappen te maken. Morgen een vrije dag om te herstellen, zodat
we donderdag weer volle bak verder kunnen.

DONDERDAG 30 JUNI
hebben we snel kunnen schakelen en Dirk Heesen aan de staf
kunnen toevoegen. Samen met Erik neemt hij in eerste instantie
nu ook het fysieke gedeelte op zich. Mocht dat gaandeweg de
campagne toch niet prettig zijn, dan zullen we alsnog kijken
naar een geschikt alternatief.

Na een dagje rust pakken de spelers het vandaag weer op. Er zijn
vandaag door verschillende redenen enkele spelers afwezig.
Barry Maguire en Ferhat Gorgulu zijn in gesprek met clubs uit
respectievelijk Singapore en Turkije. De overige 2 spelers zijn
afwezig door privéredenen. We trainen vandaag met 11 spelers.
Omdat er nog geen keepers zijn, hebben de trainers een alternatieve afwerkvorm bedacht. Een leuke oefening waarbij behoorlijk
wat meters gemaakt moeten worden, maar daar hebben de
spelers totaal geen moeite mee. Dat blijkt wel uit het plezier dat
ze uitstralen. Uiteraard is er ook een positiespel in verschillende
varianten. De training wordt afgesloten met kleine, felle partijtjes.

VRIJDAG 1 JULI
De laatste dag alweer van de eerste trainingsweek. Jordie v/d
Laan is er voor het eerst bij. Hij is een spits, dus altijd een
welkome versterking. De trainers wilden het in eerste instantie
wat rustiger aan doen vandaag, maar vanuit de groep werd
aangegeven dat het wat de spieren betreft goed aanvoelde en dat
het geen probleem zou zijn om nogmaals te bikkelen. Wouter
Marinus verwoordde het als volgt: “Ik zit drie uur in de auto om
te trainen met Team VVCS. Dan wil ik ook graag het gevoel
hebben dat ik echt heb getraind. Anders kan ik net zo goed in
Zuidwolde blijven.” Zo horen we het graag en dit is natuurlijk
ook precies waarom we het elk jaar weer organiseren. Trainen
om fit te worden. Het werd dus toch weer een pittige training
met veel passen en trappen. Loopvormen, grote positiespellen en
de training wordt afgesloten met een afwerkvorm. Al met al een
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goede trainingsweek. Ook de trainers waren zeer tevreden over
de inzet van de boys. Na het weekend gaan we weer verder. Er
komen behoorlijk wat spelers bij, dus kunnen we ook aan
wedstrijden gaan denken.

daarna met Rob aan de slag. De spelers krijgen wederom eerst een
conditionele prikkel in een passen en trappen vorm. Deze gaat later over
in een afwerkvorm met de aangesloten keepers. De training wordt afgesloten met een groot partijspel. Moe maar voldaan keren de spelers
daarna huiswaarts.

MAANDAG 4 JULI
Het was behoorlijk druk het afgelopen weekend. En dan met
name qua aanmeldingen. Mede daarom starten we vandaag
met maar liefst 20 spelers. Waaronder ook nog eens 2 keepers,
te weten Nick Hengelman en Thomas Hoekstra. Super dat we
in week 2 al zoveel spelers hebben. Hierdoor hebben we het
afgelopen weekend ook al een wedstrijd kunnen inplannen. We
spelen op 13 juli tegen het Belgische Free Pro Players. Dit is zeg
maar het Team VVCS van onze Zuiderburen. De trainers
hebben voor vandaag een mooie training bedacht. Er wordt
rustig opgestart met wat loopvormen. Daarna passen en
trappen. De training van vandaag wordt afgesloten met een
groot positiespel en aansluitend een partijspel met keepers, die
eerst vol aan de slag zijn geweest met Rob van Dijk. Morgen
komen er nog enkele spelers en keepers bij. Daarmee komen
we wel zo'n beetje aan de maximale capaciteit. Wat een luxe.

DINSDAG 5 JULI
Vandaag beginnen we met 3 keepers en 21 veldspelers. Nick
Hengelman moet nog wat privé-zaken regelen, dus haakt voor
vandaag af. Gelukkig hebben we nu genoeg keepers over om
dit op te vangen. Zij doen het rondootje nog mee, maar gaan

DONDERDAG 7 JULI
Voor het eerst gedurende deze campagne krijgen we te maken met een
regenbuitje. Gelukkig is de temperatuur nog steeds aangenaam, dus er
kan lekker getraind worden. En dat is dan ook het geval. Na de gebruikelijke warming-up en wat conditioneel werk wordt er overgegaan naar
partijvormen op 2 veldjes van 40 meter. Er worden 4 partijen inclusief
keepers gemaakt, die na een bepaald aantal minuten rouleren. De boys
leven zich echt uit in dit toernooi en de beleving spat ervan af. Genieten
dit. Uiteindelijk kan er maar 1 winnaar zijn en zoals het hoort worden zij
vereeuwigd in een winners-picture. Chapeau!

VRIJDAG 8 JULI
Voor vandaag staat er een kleine verrassing op het programma. De boys
en ook de staf krijgen het eerste uur een kickbox-clinic van Darinda
Ahoud, eigenaresse van To Empower Me. Blijkbaar hebben de spelers
toch een aardige basisconditie, want op de eerste paar minuten na kan
iedereen vrij aardig meekomen. Wat een bikkels. In eerste instantie was
het niet de bedoeling om na de clinic nog verder te trainen, maar na
overleg met de spelers werd er nog een relaxte afwerkvorm gedaan. Een
mooi einde van deze week. Maandag weer verder en vanaf dan werken
we toe naar de wedstrijden die komen gaan.
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MAANDAG 11 JULI
Het was weer een druk weekend. Nu vooral met het regelen van
wedstrijden. Het was de bedoeling om aanstaande woensdag tegen
het Belgische Free Pro Players te spelen, maar deze wedstrijd kan niet
doorgaan in verband met COVID-gevallen bij onze Zuiderburen.
Gelukkig konden we snel schakelen en Fortuna Sittard kunnen
strikken voor woensdag. De groep van vandaag is aangevuld met
Gyliano van Velzen. Daarentegen zijn Ferhat Gorgulu en Eric
Verstappen er niet bij. Ferhat gaat beginnen bij zijn nieuwe club in
Turkije en Eric gaat op stage bij Excelsior. Ook in de staf een aanvulling: Rob Druppers gaat vanaf deze week de spelers op een nog hoger
conditioneel niveau brengen. De spelers kunnen hun borst nat
maken. Er wordt vandaag dus flink wat conditioneel werk gedaan en
ook wordt er tactisch getraind met het oog op de wedstrijd tegen
Fortuna Sittard.

van de fitheid van het moment. De eerste helft gaat redelijk gelijkwaardig op. Helaas weet Randy ons niet op voorsprong te zetten. Vlak
daarna komt Fortuna op voorsprong via een snelle uitbraak. Mooi om
te zien dat niemand het koppie laat hangen. Dat gebeurt ook niet als
Fortuna via een makkelijk gegeven strafschop op 2-0 komt. Vlak na
rust schiet Abdelmajied Bouali de 2-1 tegen de touwen. Team VVCS
dringt daarna aan, maar Fortuna komt via een wonderschone treffer
op 3-1. En ondanks dat zij ook nog de 4-1 maken, blijft Team VVCS
goed voetballen en maakt al snel de 4-2. Helaas lukt het niet om de
aansluitingstreffer te maken. Vlak voor tijd schiet Fortuna de eindstand op het scorebord: 5-2
Al met al een prima wedstrijd voor ons. We konden het conditioneel
goed aan en ook technisch en tactisch viel het niet tegen. Dit geeft
zeker vertrouwen naar de komende weken.

DONDERDAG 14 JULI
DINSDAG 12 JULI
Weer een nieuw gezicht erbij vandaag: André Krul. Samen met de
spelers die er al zijn maakt hij de groep compleet voor deze week. We
kunnen pas weer spelers bij als anderen uitvliegen. De spelers gaan
eerst aan de slag met Rob Druppers. Minder fanatiek dan gisteren,
aangezien er morgen ook een wedstrijd is, maar toch wel behoorlijk
wat kort sprintwerk. De keepers trainen apart van de groep met Rob

Nieuw in de groep is Lerin Duarte. Barry Maguire is er daarentegen
niet meer bij. Hij gaat verder bij GVVV uit Veenendaal. Vandaag gaan
de spelers eerst wat herstel-training doen met de trainers. Ondanks
wat kleine pijntjes hier en daar is de groep toch fanatiek en serieus
aan het trainen. Op karakter door. Sterk.

VRIJDAG 15 JULI
Het was de bedoeling om vandaag vooral tactisch te trainen richting
de wedstrijd van morgen. Maar omdat er toch wel wat fysieke
klachten zijn bij spelers, besluiten de trainers om de groep eerst met
Rob Druppers aan de slag te laten gaan. Daarna wordt het footvolleyen voetbaltennis-net weer van stal gehaald. De training wordt afgesloten met wat rekken en stretchen. Morgen richting Zeeland voor de
wedstrijd tegen het Belgische Free Pro Players.

ZATERDAG 16 JULI
Vandaag spelen we de wedstrijd tegen het Belgische Free Pro Player.
We spelen in Burgh Haamstede. Niet naast de deur, maar de fantastische grasmat en heerlijke omstandigheden maken alles goed. Team
VVCS begint niet goed aan de wedstrijd en komt na een makkelijk
gegeven strafschop op 0-1 achterstand. Daarna spelen we een heel
matig vervolg van de wedstrijd waarbij de irritaties soms hoog op
lopen. Jammer, want we doen ons zelf daarmee tekort. Gelukkig laten
we in de tweede helft wel zien hoe goed we zijn. De Belgen komen
niet meer onder de druk uit en via mooie combinaties wordt gezocht
naar doelpunten. Helaas lukt het maar één keer om de Belgische
doelman te passeren. De kansen op meer zijn er wel, maar de
scherpte ontbreekt nog. Maar we kunnen door deze tweede helft in
elk geval met opgeheven hoofd van het veld en goed het weekend in.
Maandag starten we met week 4.
van Dijk. Zij sluiten later bij de afwerkvorm en korte partijtjes aan.
Even iedereen op scherp zetten, zoals trainers dat graag doen een dag
voor de wedstrijd. tactische training aan. Morgen dus tegen Fortuna.
Fijn dat we nu echt een wedstrijd spelen. Erg benieuwd hoe de groep
ervoor staat.

WOENSDAG 13 JULI
Matchday! De wedstrijd wordt gespeeld in Nederweert Eind. Het veld
ligt er prachtig bij. Helaas zijn er toch nog wat kleine pijntjes bij
enkele spelers. Zij worden dan ook buiten de selectie gelaten.
Desalniettemin zijn we toch nog met 22 spelers afgereisd. De keepers
spelen sowieso een helft en het is het voornemen om ook de spelers
allemaal een helftje te laten spelen. Uiteraard een beetje afhankelijk
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MAANDAG 18 JULI
Een redelijk rustige zondag achter de rug. Wel nog een paar belletjes
gehad van spelers die alsnog wilden aansluiten, maar voorlopig zitten
we echt vol. Vanaf vandaag richten we ons ook op het toernooi in
Lissabon van volgend weekend met morgen nog een wedstrijd tegen
Go Ahead Eagles voor de boeg. De spelers hebben zondag voor zichzelf wat herstelwerk gedaan, zodat we vandaag ook wat tactisch
kunnen trainen in combinatie met de standaardsituaties. De wedstrijd
van morgen wordt al om 10.00 uur gespeeld in verband met de
verwachte warmte. Sommige spelers gaan daarom al een dag van
tevoren richting Deventer, zodat zij niet voor dag en dauw in de auto
zitten. Echte profi's.

DINSDAG 19 JULI
Het wekkertje ging al vroeg af vandaag. Iedereen moest zich om 9.00
uur melden in de kleedkamer bij SV Terwolde waar de wedstrijd tegen
Go Ahead Eagles wordt gespeeld. Best vroeg, maar gezien de temperatuur van 29 graden op dit tijdstip een verstandige keuze. Voordeel
voor onze spelers is dat ze al enigszins kunnen wennen aan dit tijdstip
en deze temperaturen, aangezien het straks in Lissabon van hetzelfde
laken een pak is. De spelers zijn zo op het oog fris en fruitig, maar de
eerste 10 minuten worden we toch twee keer verrast. GAE is scherp en
straft de fouten genadeloos af: 2-0. Pas daarna komen we in ons spel.
Dit leidt tot prima aanvallen over beide flanken. Uit een hiervan maakt
Wouter Marinus de aansluitingstreffer. Na de rust komen er veel
nieuwe spelers in. Dit verandert niet veel aan het spelbeeld. Aan beide
zijden wordt via combinatiespel de aanval gezocht. Helaas levert dat
voor Team VVCS geen doelpunten op. GAE daarentegen scoort uit

elke kans, hierdoor staat er al snel 5-1 op het scorebord. Conditioneel
is de tegenstander ook wel wat verder. Gelukkig houdt keeper André
Krul nog flink wat schoten tegen waardoor de schade enigszins
beperkt blijft. Toch wel een flinke domper en de spelers zijn duidelijk
teleurgesteld. Morgen tijdens de training maar nabespreken en ons
richten op de volgende wedstrijden.

WOENSDAG 20 JULI
Deze trainingsdag is ingelast, aangezien de trainers toch een herstel
moment wilden inplannen met het oog op de reis naar Portugal van
aanstaande vrijdag. De wedstrijd wordt kort nabesproken. Daarna
neemt Rob Druppers de mannen mee voor het herstel. Morgen nog
een laatste training en dan richting Lissabon.

DONDERDAG 21 JULI
Vandaag de laatste training van deze week en ook gelijk de laatste voor
het toernooi in Lissabon. René Beerntsen, onze medische topper,
neemt de warming-up voor zijn rekening. Daarna wordt er een passen trapoefening gedaan die weer gevolgd wordt door een groot positiespel. De training wordt afgesloten met een partijspel. Morgen is de
reisdag en zaterdag spelen we tegen zowel, Portugal, Zwitserland als
Spanje wedstrijden van 45 minuten. De dag erna 90 minuten in de
finalewedstrijden. Hopelijk wordt dat om de 1e en 2e plaats.

VRIJDAG 22 JULI
Schiphol in deze periode is een echte uitdaging. Zowel wat betreft de
koffers als het door de security-check geraken. Het eerste hebben we
proberen op te vangen door de wedstrijdkleding alvast vooruit te
sturen richting Lissabon. Het is aangekomen, maar vraag maar niet
via hoeveel omwegen. Gelukkig heeft FedEx zich maximaal ingespannen om eerdere fouten te herstellen. Met succes dus. De kleding
is in Lissabon. Team VVCS uiteindelijk ook, na een dikke twee uur

augustus 2022

DE CONTRACTSPELER

>

25

slingerend door en langs Schiphol en de security hebben we een
prima vlucht en zijn we rond 21.00 uur veilig aangekomen in ons
hotel. Na het diner zoekt iedereen snel zijn bedje op, want morgen
spelen we drie wedstrijden tegen respectievelijk Portugal, Zwitserland
en Spanje.

ZATERDAG 23 JULI
De eerste wedstrijd tegen Portugal begint om 10.00 uur. Het is dan al
een graadje of 30. De wedstrijden op de eerste dag duren 45 minuten.
We beginnen sterk en overrompelen Portugal met fel spel. Helaas
weten we niet direct te scoren, maar als we zo doorgaan kan het niet
lang duren. En dat klopt ook, want Doriano Kortstam weet het net te
vinden. We vergeten echter door te drukken en Portugal komt via een
schitterende vrije trap op gelijke hoogte. Hier blijft het bij. Had meer
ingezeten, maar de wedstrijd op zich was uitstekend. De tweede pot
begint een kwartier na het eerste duel. Inmiddels is het kwik gestegen
naar 36 graden. We spelen tegen Zwitserland. De wedstrijd gaat lang
gelijk op, maar uiteindelijk scoort Team VVCS na een mooi uitgespeelde aanval de eerste treffer via Orlando van Wort. Daarna spelen
de Zwitsers alles of niets en verrassen ons in de allerlaatste seconde.

Na een scherp indraaiende voorzet kopt hun spits de bal in de kruising. Wat een teleurstelling. Nu moet de derde wedstrijd tegen Spanje
eigenlijk gewonnen worden om zeker te zijn van de finale die morgen
gespeeld gaat worden. De wedstrijd tegen de Spanjaarden spelen we
pas om 18.00 uur. Eerst gaan we dus terug naar het hotel om te eten
en rusten. Daarna rond 16.30 terug naar de campus van de Portugese
vakbond waar de wedstrijden worden gespeeld. Ook deze wedstrijd
gaat gelijk op. Er zijn wat kansen over en weer, maar er wordt niet
gescoord. Om de finale te halen zijn we dus afhankelijk van de
wedstrijd die Spanje later nog speelt tegen Portugal. Als het gastland
wint, zijn wij uitgeschakeld voor de finale en spelen we morgen om
10.00 uur om de 3e en 4e plaats. Als we alweer terug zijn in het hotel,
krijgen we de uitslag van Spanje-Portugal te horen: 0-1…
Morgenvroeg dus de troostfinale. Teleurstellend, maar we hebben het
aan ons zelf te danken. Vooral in de wedstrijd tegen Zwitserland
hadden we die late goal niet mogen weggeven. En juist tegen die
ploeg spelen we morgen dus weer. Dan maar voor de revanche.

ZONDAG 24 JULI
Na het ontbijt vertrekken we rond 8.30 uur richting het sportcomplex.
We zitten samen met onze tegenstander in een bus. Grappig. De sfeer
is goed zo op de vroege morgen. Bij het begin van de wedstrijd is het
29 graden, maar op zich prima te doen. We beginnen goed aan de
wedstrijd en komen al snel op 1-0 door Doriano Kortstam na goed
voorbereidend werk van Luis Pedro. Vlak daarna maken we via een
strafschop van Abdelmajid Bouali ook nog de 2-0. We spelen vervolgens tot aan de rust uitstekend voetbal en geven niets weg. Na rust
blijven we de boventoon voeren en lopen uit naar 3-0 door wederom
Doriano. We lijken de wedstrijd makkelijk uit te kunnen spelen, tot
dat Zwitserland de aansluitingstreffer maakt. Er sluipt een klein beetje
angst in de ploeg, maar we blijven goed verdedigen. Vlak voor tijd
komt Zwitserland alsnog op 3-2 door een onoplettendheid bij een
vrije trap, maar daar blijft het bij. Mooi resultaat. Zonder nederlaag
verlaten we het toernooi. Vanavond kijken we nog gezamenlijk de
finale. Daarna de prijsuitreiking waarin captain Pele van Anholt de
door ons behaalde beker in ontvangst mag nemen. Na het diner is
iedereen vrij om te gaan en staan waar hij wil. Morgenvroeg vliegen
we terug naar Nederland om woensdag de trainingen te hervatten bij
VV Woudenberg.

WOENSDAG 27 JULI
Na een reisdag op maandag en een rustdag op dinsdag, hervatten we
vandaag de campagne. Een paar spelers die door verschillende
omstandigheden niet mee konden naar Portugal, sluiten weer aan.
Ook wel prettig, aangezien er ook wel wat spelers zijn die met bles-
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sures zijn afgehaakt. De trainers nemen de groep weer ouderwets
onder handen. Dat wil zeggen: uitgebreide warming-up, pass- en
trapvorm, positie- en partijspel. Hoewel de wedstrijden natuurlijk
interessant waren, vinden de boys het ook wel weer even fijn om
lekker te trainen. Het enthousiasme en plezier spat ervan af.

DONDERDAG 28 JULI
Er zijn toch wat meer spelers afgehaakt met spelers dan verwacht. Aan
de ene kant positief, als het gaat om spelers die een club hebben
gevonden of op stage kunnen. Aan de andere kant minder positief als
we het hebben over blessures. Vandaag bestaat de groep daarom uit
slechts 14 spelers. Met het oog op de wedstrijd die we zaterdag tegen
PEC Zwolle spelen, eigenlijk te krap. We besluiten dan ook om wat
spelers van de stand-by lijst te vragen om alsnog aan te sluiten.
Hopelijk morgen een paar spelers erbij.

VRIJDAG 29 JULI
Spannend om te kijken welke spelers vandaag naar Woudenberg
komen. Uiteraard de diehards, maar wie komen er daadwerkelijk van
de spelers die we hebben uitgenodigd. En ook belangrijk: wie kunnen
er vandaag trainen en zaterdag spelen…

Het is de laatste trainingsdag en we willen de campagne natuurlijk
goed afsluiten. Uiteindelijk staan er toch nog 16 spelers op het
veld. Daar moeten we het mee redden morgen. De training is
wedstrijdgericht en er wordt rekening gehouden met de belastbaarheid. Na de training nemen de spelers afscheid van de vrijwilligers van VV Woudenberg. Mede dankzij hen hebben we 5 weken
lang fantastisch kunnen trainen en heeft het aan niets ontbroken.
Complimenten!
Nu toeleven naar de wedstrijd van morgen. We spelen al om 10.30
uur in Zwolle.

ZATERDAG 30 JULI

‘NA DE TRAINING NEMEN DE SPELERS
AFSCHEID VAN DE VRIJWILLIGERS VAN VV
WOUDENBERG. MEDE DANKZIJ HEN HEBBEN
WE 5 WEKEN LANG FANTASTISCH KUNNEN
TRAINEN EN HEEFT HET AAN NIETS
ONTBROKEN’ COMPLIMENTEN!

Final matchday. De laatste activiteit van deze campagne. We
hebben gelukkig nog enkele spelers van de stand-by lijst erbij.
Mede daarom kunnen we nog doorwisselen. PEC Zwolle speelt met
veel energie en zet vol druk op onze laatste lijn. Het lukt in eerste
instantie niet om onder de druk uit te voetballen. PEC komt al snel
op 1-0. Daarna spelen we gelukkig een stuk beter, wat resulteert in
verschillende kansen en uiteindelijk ook de gelijkmaker van Pele
van Anholt. Vlak voor rust weet PEC ons toch nog te verrassen en
maakt de 2-1. Na de rust en enkele wissels loopt de thuisploeg snel
uit naar 4-1. Gelukkig weten we gelijk daarna de 4-2 te maken door
Nigel Hasselbaink. Maar het lukt daarna niet om de aansluitingstreffer te maken. Sterker nog, PEC loopt uit naar 5-2. Keeper André
Krul houdt ons nog enigszins in de race met prima reddingen en
we weten via opnieuw Pele voor de derde keer te scoren vandaag.
Helaas blijft het daarbij en zo sluiten we af met een nederlaag,
maar ondanks dat overheerst toch wel tevredenheid over de weerstand die we PEC hebben kunnen bieden. En daarmee sluiten we
dan ook deze campagne van 2022 af. We hebben samen alles
gegeven in de afgelopen vijf weken. Rest mij om de staf te
bedanken voor hun inzet en de spelers voor hun geweldige motivatie. Dat alles maakt het voor de VVCS de moeite waard om deze
dienstverlening in stand te houden. Tot volgend jaar.
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RED BUTTON APP

MELDPLICHT, VVCS RED BUTTON
APP EN DE INVOERING VAN
DE VVCS HULPLIJN
Matchfixing is inmiddels een hot item in de media. Dat kan uiteraard niet los gezien worden
van de onlangs geopende online kansspelmarkt.
We lezen over spelers die illegaal zouden gokken, over matchfixing en het begint er toch echt
op te lijken dat de onderwereld veel te gemakkelijk toegang verkrijgt tot het betaald voetbal.

S

pelers worden via Social Media gemakkelijk benaderd om wedstrijden te fixen. Ook al gaan ze hier
niet op in, toch zijn zij dan ook nog verplicht om
dit te melden bij de KNVB. Dat realiseren zich lang
niet alle spelers. Dat konden zij tot voor kort alleen maar
doen via de meldlijn van de KNVB of per mail. Feit is dat de
KNVB nauwelijks meldingen binnen kreeg, hetgeen voor de
VVCS reden was om op zoek te gaan naar een laagdrempelige
oplossing.
Die oplossing werd gevonden in de vorm van de Red Button
App. Via de FIFPRO heeft de VVCS een licentie voor het grondgebied van Nederland gekregen voor het gebruik van deze
app, waarmee de VVCS Red Button App een feit is.
Op 22 juni jl. tekende de VVCS met de KNVB een overeenkomst, waarmee de officiële erkenning als meldingsinstrument ook in Nederland een feit is.

VVCS RED BUTTON APP
De VVCS Red Button app is een laagdrempelig, eenvoudig en veilig alternatief voor
de verplichte melding via mail of telefoon.
De app installeren betrokkenen eenvoudig op de 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 komt de melding direct bij de
bevoegde persoon van de KNVB binnen.
De VVCS Red Button app is door de KNVB
erkend net als eerder door de UEFA en
FIFA. Dit betekent dat de speler met één
druk op de knop voldoet aan zijn meldplicht of het nu een competitiewedstrijd,
een bekerwedstrijd of een Europese wedstrijd betreft.

Voorzitter Evgeniy Levchenko en Directeur Louis Everard
(VVCS) ondertekenen in Zeist samen met Marianne van
Leeuwen (Directeur Betaald Voetbal KNVB) de overeenkomst
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Het is de bedoeling dat bij de komende
spelersgroepbezoeken door de VVCS
(vanaf 1 september) iedere speler een
unieke code krijgt, waarmee hij of zij de
app veilig en anoniem kan gebruiken. In
de app wordt ook voorlichting en info
gegeven over matchfixing en gokken.
Spelers met een problematisch gokgedrag
vinden in de app ook de nodige info voor
de VVCS Hulplijn.

WEDDEN, GOKVERSLAVING EN
DE NIEUWE VVCS HULPLIJN
Dat er ook door spelers wordt gewed is geen
publiek geheim. Het opengaan van de online
kansspelmarkt heeft hieraan alleen maar
bijgedragen.
WAT MAG EEN SPELER EIGENLIJK NIET, OFTEWEL: WAT IS ER REGLEMENTAIR VERBODEN?
• het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van wedstrijden
en competities is verboden voor die wedstrijden en competities waaraan de
desbetreffende speler deelneemt, heeft deelgenomen in dat seizoen, dan wel
waarin de desbetreffende speler enige (in)directe invloed heeft of kan hebben;
• het is verboden voor een speler om weddenschappen aan te gaan betreffende
de (voormalige) club van de desbetreffende speler gedurende het desbetreffende seizoen;
• het is verboden om anderen direct dan wel indirect op te dragen, toe te staan
en/of in de gelegenheid te stellen om de hiervoor genoemde weddenschappen
aan te gaan.
• het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van wedstrijden
en competities voor jeugdcompetities is verboden voor alle leden van de
KNVB;
De ervaring leert dat lang niet alle spelers hiervan op de hoogte zijn.
Het is daarom dat de VVCS haar voorlichting aan de spelersgroepen
op dit gebied gaat intensiveren.
Ook dit zal vanaf begin september gaan gebeuren, in combinatie met
de introductie van de VVCS Red Button App, welke ook in het kader
van de voorlichting gebruikt zal gaan worden.
Betrouwbare gegevens over hoe vaak spelers een gokje wagen, hoeveel
geld zij inzetten en of zij hierdoor mogelijk financieel in de problemen raken zijn niet echt voorhanden. Omdat de VVCS het belangrijk
vindt om hierin een compleet inzicht te krijgen, zal op zeer korte termijn onder alle spelers en speelsters een enquête worden verspreid.

DE NIEUWE VVCS HULPLIJN
De VVCS wil voetballers/voetbalsters met een hulpvraag inzake gokverslaving gaan helpen en begeleiden. Hiertoe doet VVCS een beroep
op de Topsport Company. Zij zijn op dit moment bezig om verdeeld
over het hele land gespecialiseerde psychologen te selecteren die straks 24/7 klaarstaan om voetballers/voetbalsters met een mogelijk gokprobleem bij te staan.

CONTACT
Zeer binnenkort wordt het mogelijk om dan via de website van de
VVCS een contactformulier in te vullen(www.vvcs.nl/hulplijn/)
Vervolgens zal dan een gekwalificeerde psycholoog contact opnemen
met de betrokkene. De eerste stap is vervolgens dat er een afspraak
wordt gemaakt voor een online intakegesprek. Op basis daarvan
wordt een individueel traject op maat bepaald.
Uiteraard zal te allen tijden volstrekte vertrouwelijkheid zijn
gegarandeerd.
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RECORDINTERNATIONAL SHERIDA SPITSE

Al geruime tijd mag ze zich recordinternational noemen. Sherida Spitse (32), als controlerende middenvelder met rugnummer
acht een vaste en constante waarde in het
Nederlands elftal. 'Nee, ik ben nog niet van
plan te stoppen. Zeker niet. Het is maar
gewoon hoe lang ik het leuk blijf vinden. En
dat ik fit blijf. Tot nu gaat het heel goed. Ik
voel me goed. Dat wil ik zo lang mogelijk
volhouden.'

Door LEX MULLER

'ZO LANG IK ME
GOED VOEL,
GA IK NOG DOOR'

O

p het afgelopen EK in Engeland miste ze gedurende de
vier wedstrijden geen enkele minuut van de in totaal 390
minuten. Aan de overzijde van de Noordzee stokte voor
haar voorlopig de teller op 206 caps. Met 43 doelpunten,
183 keer basisspeelster, 23 maal ingevallen. In de wereld van het internationale voetbal even fraaie als ongelooflijke aantallen. En het einde
voor haar lijkt vooralsnog niet in zicht.
'Ik ben bij VV Sneek met voetballen begonnen, toen ik zes jaar was',
zo keert Sherida Spits, op 29 mei 1990 geboren in de gelijknamige
stad in Friesland, terug naar haar vroege jeugd. 'Ik heb daar tot mijn
zestiende jaar altijd in jongenselftallen gespeeld. Toen ik bij de club
kwam, was ik het enige meisje.

30

DE CONTRACTSPELER

augustus 2022

Foto: ProShots

Hoewel je bij de pupillen meestal allemaal een beetje door
elkaar loopt, heb ik toen al wel op het middenveld
gespeeld. En soms ook wel eens centraal achterin.'
Medio 2007 ruilde ze VV Sneek in voor Heerenveen. 'De
Eredivisie voor vrouwen werd toen opgericht. Ik had de
keuze naar welke club ik wilde gaan, omdat ik op dat
moment al international was. Er was in die tijd nog een discussie of Cambuur erbij kwam of Heerenveen. Voor mij was
Heerenveen de beste keuze, omdat ik dat goed kon combineren met mijn school daar op het CIOS. Vandaar dat het
voor mij Heerenveen is geworden.'
Vanuit Heerenveen startte voor Sherida Spitse haar carrière
in het ook voor vrouwen betaalde voetbal. Vijf seizoenen
maakte ze alles mee, steevast als middenvelder. Ofwel precies 100 duels, met dertien doelpunten. 'Voor zover ik het
me herinner, heb ik alles gespeeld. Misschien dat ik een
keer een rust heb gekregen. 'In de zomer van 2012 vertrok
ze naar FC Twente. 'Ik wilde op een gegeven moment voor
de prijzen spelen. Dat was de reden dat ik naar Twente ben
gegaan. Dat kwam voorbij. Dat is voor mij een mooie kans
dacht ik. We werden daar ook kampioen. Ik heb daar anderhalf jaar gezeten. En toen kwam er een club uit Noorwegen.
Bij Twente was het van korte duur, maar ik heb daar wel
echt een hele fijne periode gehad.'
Op 1 januari 2014 ondertekende ze een contract bij
Lilleström SK. 'Er werd toen voor mij een transfersom
gevraagd. Dat was voor het eerst in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ik zat nog met een contract bij Twente. Het zou
om een bedrag van 25.000 euro zijn gegaan. Dat stond in
elk geval in de kranten. Maar ik weet niet wat het exact
was.'
In Noorwegen leerde Sherida Spitse een ander soort voetbal
kennen, waar ze nog altijd met een goed gevoel aan terugdenkt. 'Het eerste anderhalf jaar was best pittig. Ik moest
wennen aan de stijl van voetballen daar. Ik moest echt wel
bijbenen. Ik werd er wel echt fit door. En ik werd er ook
sterker door. Het is een heel ander soort voetbal dan in
Nederland. Het is vooral meer fysiek, met meer duels. Je

>
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Hypotheekadvies en bemiddeling
Kennis en ervaring met financiering
voor profvoetballers

Foto: ProShots

moet ook meer afstanden overbruggen. Ik werd daardoor
op dat gebied wel een hele sterke speelster.' In die drie jaar
vierde ze met LSK even zo vaak de landstitel als de Noorse
beker.
Terug in eigen land prefereerde ze andermaal FC Twente,
maar opnieuw voor een tamelijk korte tijd. Welgeteld 22
wedstrijden en acht treffers droeg ze bij in dat ene seizoen
voor de club uit Enschede. 'Want toen klopte Valerenga
aan, weer uit Noorwegen. Omdat mijn oud-trainster bij
LSK vroeg of ik interesse had. Namens Valerenga. Ze vertelde me over de ambities van de club en dat sprak me aan.
Wat ik zelf voor ogen had, is er wel degelijk uitgekomen.
En ook voor de club.'

'IK HOOP WEL DAT DAARMEE DE
KWALITEIT TOENEEMT', REAGEERT
SHERIDA SPITSE. 'IK HOOR DAT
FORTUNA HET HEEL GOED OPPAKT.
DE EREDIVISIE GROEIT ZEKER NAAR
EEN VOLWAARDIG AANTAL’
loren we met 4-0. Het was wel weer een ervaring, die je meenam als broekie. Vera Pauw was toen bondscoach.'
In het najaar van 2020 eindigde voor Sherida Spitse het
hernieuwde avontuur in Noorwegen. 'Het seizoen loopt
daar anders. Ik heb in november voor Ajax getekend, maar
het contract zou pas op 1 januari ingaan. We hadden in
december nog de beker met Valerenga. Dus toen waren we
pas klaar. Na nieuwjaar ben ik begonnen bij Ajax.' In
Amsterdam kwam ze indertijd tot overeenstemming over
een contract voor anderhalf jaar. 'Voor het EK in Engeland
hebben we dat met drie jaar verlengd.'
Na dat toernooi mocht ze tot begin augustus tijdens een
welverdiende vakantie bijkomen van alle (in)spanningen,
om zich op de achtste weer bij de training van Ajax te melden. De competitie in de Eredivisie voor vrouwen opent op
16 september en telt nu elf deelnemende clubs, dankzij de
toetreding van Fortuna Sittard en Telstar.
'Ik hoop wel dat daarmee de kwaliteit toeneemt', reageert
Sherida Spitse. 'Ik hoor dat Fortuna het heel goed oppakt.
De Eredivisie groeit zeker naar een volwaardig aantal. Van
belang blijft dat we uiteindelijk ook continu kunnen aanhaken bij de internationale top. Dat er meer clubs uit
Nederland kunnen meedoen aan de Champions League.
We gaan het afwachten.'

DEBUUT IN ORANJE
Hetgeen ook geldt voor de nabije toekomst van het
Nederlands elftal, waarin Sherida Spitse al op 16-jarige
leeftijd debuteerde. Dat was op 31 augustus 2006, uit tegen
Engeland. 'Dat herinner ik me zeker nog. Het was een pittige wedstrijd. Ook best wel voor veel publiek. Helaas ver-

Na haar debuut ontwikkelde ze zich stilaan en gestaag tot een serieuze
basisspeelster bij Oranje. 'In de zomer van 2009 heb ik meegedaan op het
EK in Finland. Daarvoor stond ik wel een paar keer in de basis. Maar toen
het toernooi begon, stond ik niet in de basis. Ik heb wel een aantal keren
warm gelopen om er misschien in te komen. Ik ben een persoon, die
altijd keihard werkt om in de basis te komen. Als dat dan niet zo is, dan
zal dat in het belang voor de rest van het team zijn, denk ik dan.'
'Ik was nog jong, dus zo'n ervaring neem je alleen maar mee in jouw verdere carrière. En natuurlijk wil je altijd spelen. Uiteraard heb ik die ambitie. Maar als ik het achteraf bekijk, is het voor mij wel weer een nuttig
leermoment geweest.' Het Nederlandse team onderscheidde zich op dat
evenement, waar het in de halve finales strandde op Engeland (2-1).
In 2015 turfde Sherida Spitse, gezegend met een strak en hard schot, haar
honderdste interland. Om precies te zijn; op zaterdag 7 februari in het
Polman Stadion van Heracles in Almelo. Het betrof een oefenwedstrijd
tegen Thailand en Oranje haalde uit met 7-0. 'Na het EK van 2009 in
Finland kwam ik wel geregeld in de basis. Op het WK van 2015 in Canada
heb ik als vaste basisspeelster alles meegemaakt.' Nederland stuitte daar
in de achtste finales op Japan, de latere wereldkampioen (2-1).
De 150ste wedstrijd bereikte zij op 12 juni 2018 in Heerenveen en kende
Slowakije als tegenstander (nipt 1-0 dankzij Lieke Martens). Bijna geruisloos naderde zij daarmee Annemieke Kiesel-Griffioen, met 156 caps in het
bezit van het record aan interlands. 'Mijn 157ste interland zal ik ook nooit
vergeten. Dat was tegen Spanje tijdens de Algarve Cup in Portugal.'
Het onbetwiste hoogtepunt beleefde Sherida Spitse een jaar eerder tijdens
het EK in eigen land, waar Nederland superieur de titel opeiste. 'Tot nu
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De eliminatie op het afgelopen EK in Engeland heeft zij
inmiddels voldoende verwerkt en als hoofdstuk afgesloten. 'In de poule hebben we gewoon prima punten gepakt.
Die zijn we goed doorgekomen. Het is jammer dat we niet
eerste zijn geworden in de groep. Daardoor troffen we
Frankrijk. We hebben heel lang stand gehouden. Maar
helaas door een penalty lagen we uit het toernooi. Al met
al zuur . Je wil door, je wil meer en ik denk ook wel dat er
meer had ingezeten. Maar ja, het kwam er niet helemaal
uit. Dat was zonde. Nee, zoiets ligt niet alleen maar aan
een coach (Mark Parsons). We moeten allemaal in de spiegel kijken….'

Foto: ProShots

BLESSURE IN TOKIO
toe mijn absolute hoogtepunt', aldus haar spontane bevestiging.
'Europees kampioen met Sarina Wiegman (als bondscoach). Alles tezamen, in eigen land. Al dat publiek. Dat was fantastisch. Een jaar later werden we op het WK in Frankrijk tweede. Het is heel knap dat we vanuit het
EK op het WK weer in de finale hebben gestaan. De finale hebben we
helaas verloren. Amerika was op dat moment gewoon beter. Dan kan je
het ook gemakkelijk accepteren. Natuurlijk is dat ook iets waar we trots
op mogen zijn. Maar het EK van 2017 in eigen land blijft toch het mooist
voor mij.'

'Gelukkig heb ik tot nog toe geen ernstige en langdurige blessures gehad', klopt Sherida Spitse als het
ware in stilte af. 'Ik ben er één keer langer uit
geweest. Dat was met de Olympische Spelen in
Tokio. Tijdens een training daar in kleine partijtjes
wilde ik een bal blokkeren. Het was zo dichtbij en
zo hard dat mijn binnenband in mijn knie een tik
heeft gekregen.'

Stijn Streuvelshof 2
1321 AA Almere
036-5296846

www.form-it.nl
augustus 2022
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De werkzaamheden houden het volgende in:
• Verbouwingen
• Constructiewerk
• Dakopbouwen

• Renovaties
• Advies en begeleiding
• Aanbouwen

Volmerlaan 11 - 2288 GD Rijswijk
e-mail: info@nrgbouw.nl - tel.: 06 10995053
website: www.nrgbouw.nl

EX-PROF THOMAS LITJENS

OPENT EIGEN
BARBERSHOP
Thomas Litjens (38) is een ex-prof van
onder andere Roda JC, Falkirk en
Wuppertaler SV. Na het beëindigen van zijn
actieve voetbalcarrière is Thomas gaan
werken bij de Marechaussee. Nu staat hij op
het punt om zijn eigen barbershop te openen. Hieronder vertelt Thomas zijn verhaal.

i

n 2006 ben ik bij Team VVCS terecht gekomen nadat mijn Schotse
avontuur in Falkirk ten einde kwam. Het spelen in de Schotse
competitie was een prachtige ervaring met onder andere speelminuten tegen het grote Celtic in Glasgow.

Nadat we met Team VVCS het FIFPRO Tournament wonnen in 2006
werd ik gecontracteerd door Wuppertaler SV, uitkomend in de 3e
Bundesliga. Helaas promoveerden we in het seizoen 2006/2007 op 1
punt na niet naar de 2e Bundesliga.
Maar de wedstrijden in volle stadions tegen clubs als Sankt Pauli en
Fortuna Dusseldorf zal ik nooit meer vergeten. Na mijn deelname aan
Team VVCS voelde dit als een laatste kans als profvoetballer en deze
kans heb ik dan ook met beide handen aangepakt. Bij Wuppertaler SV
heb ik mijn beste en mooiste tijd als voetballer beleefd.
Dit heb ik mede aan de VVCS te danken en hier ben ik ze dan ook altijd
dankbaar voor geweest.

Foto: ProShots

Mijn contract bij Wuppertaler SV liep in de zomer van 2009 af. Mede
door blessureleed kwam dit avontuur tot een wat teleurstellend einde.
In de zomer van 2009 heb ik mij wederom aangemeld bij Team VVCS.
Dit keer resulteerde mijn deelname niet in een contract bij een BVO,
maar kwam ik terecht bij VV Baronie, de kampioen van de
Hoofdklasse.

Ik voelde toen dat mijn loopbaan als profvoetballer erop zat en ben een
opleiding gaan volgen bij de Koninklijke Marechaussee.
Het spelen met het Nederlands Elftal voor Militairen heeft mij vervolgens over de hele wereld gebracht met mooie interlands. Het team
waarin ik speelde was lange tijd onverslaanbaar met veel spelers die
hun opleiding bij BVO's hadden gevolgd.
In deze tijd begon ook mijn passie voor knippen. Op de kazerne heb ik
geoefend op mijn collega's. Dat ging destijds vaker fout dan goed en
hierdoor kon de tondeuse vervolgens op standje nul…
Mede door blessureleed moest ik in 2017 definitief stoppen met voetballen.
Toen ben ik mij, naast het werken bij Defensie, volledig gaan storten op
het knippen.
Ik heb de Barberopleiding gevolgd en mijn diploma gehaald. Ook ben
ik stage gaan lopen bij verschillende Barbershops om ervaring op te
doen. De cursus in Rotterdam bij Schorem mocht natuurlijk niet ontbreken om een goede Barbier te worden.
Het is uiteindelijk een prima beslissing gebleken.
In september gaat eindelijk mijn grote droom in vervulling; mijn eigen
barbershop 'Gent's Barberclub' in Roermond. Dit wordt een moderne
Barbershop met een mooie en hippe inrichting waar iedereen zich
meteen op zijn gemak zal voelen. Iedereen is natuurlijk welkom om
vanaf 6 september langst te komen voor een knip- en scheer beurt!
-Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je gelukkig van wordt( Johan Cruijff )

augustus 2022

DE CONTRACTSPELER

37

AON SPORTS INSURANCE AL BIJNA TWINTIG JAAR PARTNER VAN DE VVCS

ONZE FOCUS LIGT OP HET
VERZEKEREN VAN
VOETBALONGESCHIKTHEID
Door LEX MULLER

'Samen met Joseph Wannet zijn we al ruim 25 jaar specialist in het verzekeren van beroepssporters en professionele sportorganisaties. Eerst onder de naam van Wannet Sports
Insurance en nu onder de naam Aon Sports Insurance. Daarnaast zijn we ook actief voor de
entertainmentindustrie', vertelt Bjorn Rijgersberg, verantwoordelijk voor deze unieke sector.

i

n 2018 is Wannet Sports Insurance overgegaan naar Aon,
waarbij de dienstverlening nog steeds bestaat uit het bedienen van de (internationale) sport- en entertainmentwereld,
op het gebied van verzekeringen. 'Ons team bestaat verder
uit Joseph Wannet, welke gelukkig nog als consultant aan Aon
verbonden is, Dennis Krijgsman (voormalig betaaldvoetballer) en
Stefanie Wissink'.
'We hebben circa 350 sporters individueel als klant en daarnaast
vrijwel alle betaald voetbalorganisaties in Nederland, maar ook in
het buitenland. Zoals Bayer Leverkusen, BVB Dortmund, RSC
Anderlecht en Club Brugge. Zeg maar, de grote clubs in binnenen buitenland.'
Met dat specialisme doelt hij in het bijzonder op het gebied van
arbeidsongeschiktheid. 'Neem de voetballers. Zij sluiten bij ons
verschillende soorten verzekeringen voor voetbalongeschiktheid
af, waarbij er een onderscheid gemaakt moet worden tussen jongens uit de Eredivise/Keuken Kampioen Divisie en spelers die
actief zijn in het buitenland. Spelers, die in Nederland in actief
zijn, sluiten een blijvende voetbalongeschiktheidsverzekering oftewel een Career End Insurance. Wanneer hij zijn carrière niet meer
kan voortzetten als gevolg van een blessure of door ziekte, en dat
kan zijn vanwege een knie, een enkel, heup of rug, maar ook bv.
hartfalen, dan mist hij natuurlijk veel inkomsten. Hij kan een
deel van die inkomsten afdekken, middels deze unieke verzekering.'
'We zijn grotendeels actief in het betaald voetbal', nuanceert
Bjorn Rijgersberg de relatie met sport. 'Maar ook wielrenners,
schaatsers, tennissers, basketballers en darters behoren tot onze
klantenkring. Kortom, waar geld wordt verdiend en het risico
bestaat van arbeidsongeschiktheid komen wij in beeld.' Dat
beperkt zich bovendien niet tot uitsluitend de mannelijke sporter.
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'Inderdaad, wij doen bijvoorbeeld ook de vrouwen in het
voetbal. Van de clubs in de Eredivisie voor vrouwen, verzekeren we de speelsters van Ajax, PSV en FC Twente, sinds
de VVCS en ProProf voor hen een CAO hebben geregeld.
De internationals van de vrouwen zijn eveneens al jaren
verzekerd via een dekking van de KNVB.'
Wat betreft de overeenkomst met de VVCS, loopt deze verbintenis al bijna twintig jaar, memoreert Bjorn
Rijgersberg. 'De VVCS, ProProf en de FBO (als vertegenwoordiger van de BVO's) hebben een CAO Betaald Voetbal
afgesloten. Onderdeel van die CAO Betaald Voetbal is een
ongevallen- en revalidatieverzekering, welke via ons kantoor wordt geregeld. Mede hierdoor zijn wij al jaren partner van de VVCS.'
Wie als voetballer een polis voor het geval van arbeidsongeschiktheid wil afsluiten, heeft eerst een gesprek met
Bjorn Rijgersberg of z'n collega Dennis Krijgsman. 'Je gaat
dan praten om inzicht te krijgen in waar de exacte verzekeringsbehoefte ligt.
Hoe ziet het contract van de speler er uit? Hoeveel voetbaljaren heeft hij nog voor zich, waarin hij geld kan verdienen? Hoeveel jaren heeft hij de zekerheid, dat hij wordt
doorbetaald door zijn club? '
'Immers in Nederland is met de VVCS en de andere CAOpartners afgesproken dat de spelers gedurende hun contractperiode de zekerheid hebben dat ze voor honderd
procent worden doorbetaald. Dat is vrij uniek in Europa.
Daar zijn wij met Denemarken de enige twee landen in.'
Maar daarmee is zijn toelichting nog niet helemaal afgerond. 'Dan blijven er natuurlijk nog vele jaren over, die
spelers mislopen, wanneer ze blijvend voetbalongeschikt

raken. Stel een jongen van twintig, tekent een tweejarig contract.
Hierdoor heeft hij de zekerheid dat hij tot zijn 22ste wordt doorbetaald. Ze willen echter tot hun 32ste of 33ste doorgaan met
voetballen. Dus dat zou betekenen dat ze een jaar of tien aan
inkomsten missen. Daar ligt dus een groot financieel risico. Dit
risico kunnen ze afdekken met die Career End Insurance, waar ik
het al eerder over heb gehad.'
'Iedereen weet wat er is gebeurd met Abdelhak Nouri en Mihai
Nesu. Dat soort tragische gebeurtenissen maakt spelers vaak weer
bewust van hun kwetsbaarheid. Maar dat zijn natuurlijk de excessen. Hetgeen vaker voorkomt is dat spelers met stille trom van het
podium verdwijnen vanwege een langdurige knieblessure of een
kapotte enkel. Die verhalen hebben minder impact, maar uiteindelijk komt het er ook op neer dat ze hun brood niet meer met
voetbal kunnen verdienen. Daarom is het altijd zinvol om met ons
in gesprek te gaan.”
In het buitenland blijkt het eerdere voorbeeld niet op te gaan, zo
waarschuwt Bjorn Rijgersberg. 'Als ze naar het buitenland vertrekken, is het verhaal weer compleet anders. Want in het buitenland
is die doorbetaling niet zo goed geregeld. Kiezen ze bijvoorbeeld
voor een club in Duitsland, dan krijgt een speler maar zes weken
doorbetaald, als hij geblesseerd is. Gaat hij naar Frankrijk, dan
geldt het voor drie maanden. Vertrekt hij naar Italië of België, dan
is het weer maar zes maanden. Dus daar ligt een zeer groot risico
voor een speler.'
'Stel dat je meteen een vierjarig contract tekent en de loondoorbetaling stopt na zes weken of drie maanden. Je wilt als speler
toch dat er elke maand geld binnenkomt, zodat je jouw vaste lasten gewoon kunt doorbetalen en je je uitgavenpatroon niet drastisch hoeft aan te passen. Voor dit risico sluit men dan weer een
ander soort voetbalongeschiktheidsverzekering. Wij noemen dat
een tijdelijke voetbalongeschiktheid verzekering. Deze wordt op
maat gesneden onder het contract dat hij tekent. Kortom wanneer
een speler naar het buitenland gaat, is het raadzaam om direct
contact met ons te zoeken, zodat we ze meteen een passend advies
kunnen geven”

Het zal niet verbazen dat de speler bij Aon Sportsinsurance
ook meerdere verzekeringen kan afsluiten. 'Wij willen
natuurlijk ook de gewone verzekeringen voor de jongens
regelen, wanneer ze dat wensen', laat hij ten overvloede
weten. 'Dus voor de auto-, inboedel-, aansprakelijkheids- en
ziektekostenverzekering kan men ook bij ons terecht. Maar
de focus voor ons en de prioriteit liggen altijd bij de voetbal-ongeschiktheid. Maar we kunnen ze zeker als totaalklant bedienen.'
'Deze bijzondere verzekeringen brengen wij onder bij
Lloyds of Londen', besluit Bjorn Rijgersberg. 'En Loyds of
Londen is de oudste en grootste verzekeringsbeurs ter
wereld. En daar worden alle grote risico's geplaatst, welke
Nederlandse verzekeraars als Delta Lloyd of Nationale
Nederlanden niet kunnen dragen. Van oudsher is het een
schepenverzekeraar. Maar daar worden nu risico's als vliegtuigen, de diamanten-industrie, gebouwen als World Trade
Centra, en zo ook de internationale topsport ondergebracht.'
En afrondend: 'Wij zijn, zo heet dat met een mooi woord,
Approved Lloyd's Coverholder. Dit stelt ons in staan om
namens een aantal van die verzekeraars risico's tot vijftien
miljoen per speler direct te accepteren. Dat geeft ons zo'n
slagkracht ten opzichte van Europese concurrenten, omdat
wij meteen spelers in dekking kunnen nemen.
Dus als een speler ons zometeen belt, en hij zegt dat hij
een nieuw contract heeft getekend bij club x, en dat is
zoveel waard, kunnen wij hem meteen verzekeren. Als hij
dan een uur later zijn kruisband heeft afgescheurd, dan is
hij al verzekerd….'

WANNEER SPELERS EEN VRIJBLIJVEND ADVIES/GESPREK WENSEN,
KUNNEN ZE CONTACT OPNEMEN MET BJORN RIJGERSBERG
(+31615087157) OF DENNIS KRIJGSMAN (+31652337898).
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MINDER
ECHTSCHEIDINGEN?
ERNA KORTLANG

E

r wordt vaak beweerd dat 1 op de 3 huwelijken strandt, terwijl dat vroeger 1
op de 4 was. Toch blijkt uit recente cijfers van het CBS dat het aantal echtscheidingen juist afneemt. Hoe valt dat te verklaren? Vroeger trouwde men
op veel jongere leeftijd, het huwelijk was een logische stap. Ook speelden
geloofsovertuigingen een grotere rol, samenwonen was uit den boze en dat is in sommige religieuze kringen nog steeds zo. De meest logische verklaring voor het afgenomen aantal echtscheidingen is dat steeds minder mensen op jongere leeftijd, waarmee
wordt bedoeld voor hun 25e, trouwen.
Als mensen op jonge leeftijd met elkaar trouwen kennen ze elkaar misschien nog niet
goed genoeg of spelen er te veel externe motieven mee, zoals omgevingsdruk. Als je
elkaar wat langer en al goed kent weet je dus beter met wie je in zee gaat, tegen wie je
'ja' zegt. Er is dan minder risico dat het stuk loopt. Trouwen is niet meer zo'n must,
samenwonen is ook een prima manier om het gezinsleven met elkaar te delen. Trouwen
kan bovendien altijd nog of wordt niet als nodig of noodzakelijk gezien. Als een samenwonend stel uit elkaar gaat wordt dat niet geregistreerd en een echtscheiding na huwelijk wel. Daarom is het lastig om te concluderen dat stellen, getrouwd of samenwonend,
nu langer bij elkaar blijven dan vroeger. In mijn werk praat ik regelmatig met 'stellen'
over allerlei juridische aspecten van samenwonen en trouwen. Soms blijkt dat de partners er totaal anders inzitten, de een -en dat is echt niet altijd de 'armere' partij- wil alles
delen en de ander wil de vermogens compleet gescheiden houden. Ik heb wel meegemaakt dat na zo'n verkennend gesprek de partners eerst een mediationtraject ingingen
om op één juridische lijn te komen. Uiteindelijk is dat toen wel gelukt. En ik zie vaak dat
een van de partners verdriet voelt over de zakelijke inslag van de ander, zich verbijt of er
fel tegenin gaat.
De liefde blijkt soms ingewikkeld te zijn als er een contract moet worden gemaakt,
maar ik hoop altijd dat de liefde sterker is dan juridische regelingen.

Erna Kortlang
notaris/partner bij TK in Leiden
kortlang@tk.nl
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PUNT & VAN DE WEERDT BELASTINGADVISEURS

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

NEDERLANDS VOETBAL-VESTIGINGSKLIMAAT, WANNEER
VOETBALLEN IN DE LAGE LANDEN FISCAAL GEZIEN OOK PRETTIG IS
NEDERLAND VOETBALLAND
Zowel in het mannenvoetbal maar soms ook al in het vrouwenvoetbal, zie je steeds meer dat buitenlandse spelers graag in Nederland hun voetbalcarrière willen starten resp. voortzetten resp.
willen afsluiten. Dit geldt de laatste tijd ook steeds meer voor Nederlandse spelers, die nu in het
buitenland spelen.
Waarom zouden ze dat doen, anders dan om een grotere kans te maken om geselecteerd te worden voor het Nederlands Elftal? Hoe pakt voetballen in Nederland fiscaal uit? In een aantal passages noem ik globaal een aantal elementen van het Nederlandse voetbal-vestigingsklimaat. En alles
wat hieronder geschreven wordt over een speler, geldt ook voor een speelster.

tatie (spelen in Engeland) toerekenbare deel van haar basissalaris van de KNVB en ontvangen prijzengeld zal Engelse
inkomstenbelasting worden geheven. Nederland zal deze
inkomsten echter ook in de Nederlandse inkomstenbelasting opnemen en willen belasten. Voorkoming van dubbele
belasting wordt uiteindelijk verleend volgens de methode
van verrekening. Nederland belast op basis van de
Nederlandse tarieven etc. en verrekent daarbij dan de in
Engeland betaalde belasting.

KOMEN VOETBALLEN IN NEDERLAND

CFK

Eerst even de basis. De meeste spelers wonen in het land waar ze voetballen en vaak verhuist met
een speler het gezin ook mee. Meestal wordt de speler dan fiscaal inwoner van het land waar ook
de werkgever/ club is gevestigd. Als dit Nederland is, zal in dit land inkomstenbelasting moeten
worden betaald. De club -als werkgever- betaalt in beginsel een basissalaris. De nationaliteit van
de betreffende speler maakt niets uit. Kortom, je betaalt in de regel belasting in het land waar je
woont en werkt.

Tot slot. De voetbalpensioenregeling die het CFK (de
Stichting Contractspelersfonds KNVB) mogelijk maakt. Het
vormt een overbruggingsregeling voor een speler die in
Nederland in de Ere- of Eerste Divisie heeft gevoetbald.
Door de regeling is de speler in staat om op fiscaal gunstige
wijze geld opzij te zetten om zo de periode tussen het einde
van de voetbalcarrière en de start van een tweede loopbaan
financieel te overbruggen. De regeling bestaat nu 50 jaar, en
is daarmee een serieuze toevoeging geworden op het aanbod aan spelers die in Nederland willen gaan wonen en
voetballen. Een stukje zekerheid.

30% REGELING
Voor een buitenlandse speler, die vanuit een ander land naar Nederland komt om te voetballen, is
er een eventueel toepasbare regeling: de 30%-regeling. Deze regeling kan in zo'n geval zeer voordelig uitpakken, en is, algemeen gesproken, bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te
trekken die beschikken over specifieke kwaliteiten en deskundigheid die in Nederland schaars
aanwezig is. Voor deze buitenlandse profvoetballer met ervaring, die gaat spelen in de Eredivisie,
is er duidelijkheid.
De KNVB en de Belastingdienst hebben namelijk een overeenkomst gesloten, waarin zij de toepassingsvoorwaarden van de 30%-regeling hebben vastgelegd. De 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
basissalaris. Dit alles in beginsel voor een periode van maximaal 5 jaar. Het moge duidelijk zijn
dat dit voor een buitenlandse speler die in Nederland komt voetballen een best aantrekkelijke fiscale regeling is.

VOETBALGERELATEERD BUITENLANDS VERBLIJF
Wat gebeurt er met je basissalaris als je (fiscaal) woont in Nederland, maar bijvoorbeeld uitwedstrijden, of grote eindtoernooien in het buitenland speelt, of daar trainingskampen hebt?
In beginsel moet een in Nederland wonende speler in de Nederlandse inkomstenbelasting diens
gehele wereldinkomen aangeven. Nu is het zo dat het inkomen dat toerekenbaar is uit de sportbeoefening door een sporter in een ander land, belast mag worden in dat andere land waar de sportieve prestatie zijn verricht.
Het toepasselijke belastingverdrag tussen Nederland en een land waar je bijvoorbeeld een groot
eindtoernooi speelt of trainingskampen hebt, bepaalt in welke mate er in Nederland belasting
moet worden betaald over je basissalaris en overige extra inkomsten. En in sommige gevallen
pakt een belastingverdrag met een land financieel zeer gunstig uit: je betaalt dan in Nederland
geen belasting over het inkomen dat aan dat andere land kan worden toegerekend.
Kortom, als je als voetballer in het buitenland speelt of traint, wordt soms een evenredig deel van
je basissalaris toegerekend aan dat land. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld sponsor- en advertentiegelden. En dan kan het zo zijn dat je over dat deel van het inkomen geen belasting in Nederland
hoeft te betalen (methode van vrijstelling). In dit kader kunnen bijvoorbeeld landen als Spanje en
Marokko interessant zijn.
Voor de in Nederland (fiscaal) wonende Oranjeleeuwin pakt het iets anders uit. Zij speelde het EK
in Engeland. Om die reden geldt het belastingverdrag Nederland-Engeland. Over het aan die pres-

De speler is verplicht om een deel van zijn bruto-inkomen
in te leggen in het fonds. Over deze inleg hoeft de speler
geen belasting en sociale premies te betalen. Als de voetbalcarrière wordt gestopt, keert gedurende een aantal jaren een
overbruggingsuitkering uit. En deze uitkering is pas bij betaling ervan belastbaar voor de speler. De verplichte deelname voor spelers in Nederland zorgt voor een solide financieel vangnet.

NEDERLAND ZO SLECHT NOG NIET
Hoeveel belasting je moet betalen en in welk land, hangt af
van jouw persoonlijke situatie en de belastingafspraken tussen landen. Zo kunnen Nederlandse belastingverdragen
met andere landen financieel voordelig uitpakken. Ook kan
een naar Nederland komende buitenlandse speler, onder
overige gelijke condities, met toepassing van de 30%-regeling vaak -fiscaal gezien- beter af zijn dan een Nederlandse
speler. De voetbalpensioenregeling in Nederland biedt spelers uit de Ere- of Eerste Divisie een financieel vangnet voor
na hun carrière.
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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