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Kerst is één van de mooiste periodes voor

velen van ons. Ook de meeste voetballers

nemen de tijd om uit te rusten en bij te

komen van de eerste helft van het sei-

zoen. Persoonlijk ben ik Kerst gaan waar-

deren toen ons kindje Kiy werd geboren.

Dan merk je dat het echte familiedagen

zijn.

TERUGBLIK OP HET JAAR
Afgelopen half jaar hebben we bij de

VVCS veel meegemaakt. Na de COVID-pe-

riode hebben wij eindelijk weer bezoeken

kunnen brengen aan de spelersgroepen.

Eigenlijk vind ik dat één van de leukste

activiteiten van mijn werk. Contact hou-

den met de spelers. Wij hebben afgelo-

pen periode veel contact gehad via de te-

lefoon, maar uiteindelijk ben ik heel blij

dat we weer fysiek met elkaar kunnen af-

spreken. Elk bezoek aan een spelersgroep

geeft ons veel inkijk in wat er speelt bij

de club.

Ook hebben wij onze ambassadeursoplei-

ding uitgerold. En inmiddels beschikken

wij over twaalf spelers en speelsters, die

zich ambassadeur van de VVCS mogen

noemen. Ik ben heel trots op onze top-

pers Adil, Pia, Willem, Mario, Robin, Am-

ber, Bram, Glynor, Rens, Jeff, Danny en

Wessel!

Nadat wij een melding van de spelers

hebben gekregen dat zij via social media

worden benaderd om wedstrijden te ma-

nipuleren, hebben wij actie onderno-

men. Wij kunnen met plezier melden,

dat wij onze Red Button app inmiddels

bij veel spelers hebben geïntroduceerd.

En wij hopen hiermee een extra moge-

lijkheid te hebben gecreëerd om match-

fixing tegen te gaan.

Samen met ProProf en de FBO hebben

wij de handen ineen geslagen om de hui-

dige CAO te verlengen tot 2027. Ik ben

trots dat alle partijen er alles aan hebben

gedaan om het voorspoedig te laten lo-

pen. Met alle eer en dank aan  Serge Ros-

smeisl. Prachtig en ontzettend ontroe-

rend.

Afgelopen anderhalf jaar hebben wij sa-

men met Willem van Genugten (emeri-

tus hoogleraar Internationaal Recht aan

de Universiteit van Tilburg) hier veel

energie ingestoken om de FIFA te bewe-

gen, om een fonds op te richten voor na-

bestaanden van de tijdens hun werk over-

leden arbeiders in Qatar.

Ook hebben we binnen de CSR (Centrale

Spelers Raad) veel discussies gevoerd over

verschillende regelgevingen binnen de

KNVB. Bijvoorbeeld over matchfixing en

alle gevolgen van dien voor de spelers.

Kortom, de Kerst is in voetbaltermen, een

soort rust na de eerste helft. Waar je bij-

tankt, evalueert, terugkijkt wat er goed

en minder goed was. En vooral nieuwe

plannen maakt, vooruit kijkt en met

nieuwe energie de tweede helft ingaat.

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een

prettige, veilige jaarwisseling.

EVGENIY LEVCHENKO

Kortom, de Kerst is
in voetbaltermen,
een soort rust na de
eerste helft.
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mr Louis Everard

Op 21 oktober 2022 bereikten de spelersvakbonden

VVCS en ProProf met de FBO een principeakkoord 

over de verlenging van deze CAO en wel tot en met 

30 juni 2027. Dat partijen in een relatief vroegtijdig 

stadium met elkaar in overleg traden over een 

mogelijke verlenging van de CAO, was mede ingegeven

door de gezondheidssituatie van Serge Rossmeisl,

directeur van de FBO. Dit heeft het proces doen 

versnellen, vanzelfsprekend zonder dat dit ten 

koste ging van de zorgvuldigheid.

N
aast het mooie, symbolisch karakter van het bereikte

principeakkoord, is de vroegtijdige overeenstemming

over een verlenging van de CAO van groot belang met

het oog op onder meer de Nederlandse (arbeids-) wetge-

ving en creëert het rust, stabiliteit en zekerheid voor clubs en spelers.

Sociale partners FBO, VVCS en ProProf zijn trots dat zij erin geslaagd

zijn om een akkoord te bereiken ruim voor het verstrijken van de hui-

dige CAO. De contractgarantie voor in Nederland actieve spelers blijft

ook de komende jaren een feit. Dat betekent dat de spelers ook bij

ziekte en arbeidsongeschiktheid recht houden op volledige doorbet-

aling van het overeengekomen maandsalaris en wel tot de eind-datum

van het contract. Zo ook de collectieve ongevallenverzekering, de revali-

datieverzekering, de Stichting CAO en alle andere verworvenheden.

Louis Everard zei daarover: 'Wederom blijkt hoe belangrijk een

goede relatie tussen sociale partners is. Buitengewoon voortvarend

en zeer zorgvuldig werd een Strategisch Akkoord voor de CAO 

verlenging tot 2027 gerealiseerd. 

Een mooi resultaat voor het gehele betaald voetbal 

en geheel in de geest van Serge, die vrijdag 21 oktober

2022 het Akkoord zelf tekende'.

De foto’s van de ondertekening hebben een hele bijzon-

dere lading gekregen. Op 30 oktober 2022 bereikte ons

namelijk het ongelooflijk trieste nieuws dat Serge die

avond was overleden.

Louis Everard: 'Serge was nog maar 48 jaar en is dus

veel te vroeg van ons heengegaan. Wij hebben ruim 20

jaar met hem mogen samenwerken. Op deze samenwer-

king kijken wij met veel plezier terug. Kijken we naar

wat we samen met Serge hebben bereikt, dan past ook

trots. Serge was altijd positief, vol humor en een echte

verbinder. De eigenschappen hebben veel bijgedragen

aan de huidige relatie tussen de sociale partners.

Ondanks soms pittige discussies kwamen er voor de 

spelers goede CAO’s tot stand. Inmiddels geldt dit 

ook voor de vrouwen van Ajax, PSV en FC Twente. 

Het bewijs van wederzijds vertrouwen en respect was

wel het zgn. Corona Akkoord. In plaats van eenzijdige

salariskortingen of relatie verziekende procedures, 

werd in redelijkheid een voor alle stakeholders in het

Nederlands voetbal aanvaardbaar compromis bereikt.

Dat was ook internationaal een unicum en, zoals vaker,

een voorbeeld. We gaan Serge zeker missen, maar 

vergeten zullen wij hem niet'.

Inmiddels werd het Strategisch Akkoord volledig 

uitgewerkt tot een Collectieve Arbeidsovereenkomst

Contractspelers Betaald Voetbal 2023-2027.

OVEREENSTEMMING OVER 
VERLENGING VAN DE CAO 
CONTRACTSPELERS TOT 2027
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NIEUWE DOPING-
CONTROLES IN HET
BETAALD VOETBAL 
De voorzitter van de dopingautoriteit Vincent Egbers

en zijn staf presenteerden in samenspraak met de

KNVB op woensdag 2 november 2022 in het Van der

Valk hotel te Vianen de nieuwe dopingregels. Deze

nieuwe regels zijn een rechtstreeks gevolg van de

gewijzigde WADA-regels. De uiteenzetting werd

gegeven aan de clubs, in aanwezigheid van de VVCS

(namens de spelers) en de CBV (namens de coaches).

D
e eerste kennismaking van spelers met de dopingcon-

troles zou niet met de controle zelf moeten zijn, maar

met de voorlichting hier omtrent. De dopingautoriteit

en de KNVB zullen in overleg met de clubs een educa-

tieplan opstellen waarbij de spelers en de technische staf (maar ook

de ouders voor de O18) betrokken zullen worden. Deze sessies zul-

len bestaan uit 1 e-learning en 1 fysieke sessie voor O18, 021 en eer-

ste selecties. 

Voor wat betreft de controles werd er in het voetbal

steeds voorafgaand geloot wie er getest zou worden.

De dopingautoriteit wil het beleid hierin aanpassen

en meer gericht gaan controleren indien daar reden

toe is. Men wil meer controles per gelegenheid uitoe-

fenen en er zullen ook meer bloedcontroles uitge-

voerd worden. 

Voor wat betreft de controles buiten competitie

wordt in het voetbal over het algemeen getest tijdens

de trainingsmomenten. Aan de clubs wordt gevraagd

de programma's van de verschillende selecties tijdig

te delen en zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Bovendien zullen de teammanagers hiervoor als con-

tactpersoon fungeren. 

De dopingautoriteit heeft echter ook steeds de moge-

lijkheid om de voetballer thuis of op enige andere

locatie te bezoeken. Voetballers maken evenwel geen

deel uit van de pool van sporters met een where-

abouts-verplichting. Dit wil zeggen dat zij aan de

dopingautoriteit geen vast uur per dag hoeven op te

geven om zich beschikbaar te houden voor een

dopingcontrole (zoals bijvoorbeeld profwielrenners).

Zodoende zal een controleur niet snel geneigd zijn

om de voetballer bij hem thuis te gaan testen met

het risico niemand aan te treffen. Maar wanneer de

controlearts je thuis aantreft, ben je verplicht een

controle te ondergaan. Werk je niet mee, dan geldt

dit als een dopingovertreding.

Tot slot werd nog meegegeven dat er aanwijzingen

zijn van significant gebruik van tramadol in het

wielrennen, het rugby én het voetbal. Tramadol is

een morfine-achtige pijnstiller en deze zal vanaf

2024 aan de dopinglijst worden toegevoegd. Tot nu

toe werd dit enkel door de UCI verboden en werd om

die reden in de afgelopen Tour de France Nairo

Quintana uit de definitieve uitslag geschrapt.

Overzicht van het aantal dopingcontroles in het 

Nederlandse profvoetbal sinds 2017:

JAARTAL AANTAL CONTROLES AANTAL CONTROLES TOTAAL
BINNEN COMPETITIE BUITEN COMPETITIE

2017 100 36 136

2018 100 65 165

2019 100 58 158

2020 (corona) 58 0 58

2021 (corona) 36 27 63

CON
FRON
TA
TIES

mr Stijn Boeykens



JACKIE GROENEN

Door Rick van Leeuwen

H
i, met Jackie, goedemorgen!' Opgewekt neemt

ze de telefoon op, thuis bij haar ouders. Het is

maandag 7 november, de 93-voudig internation-

al stapt straks in de auto naar Zeist, waar de

Oranjeleeuwinnen zich vanaf vandaag voorbereiden op de

oefenwedstrijden tegen respectievelijk Denemarken en

Costa Rica. 'Ik heb er altijd zin in om naar het Nederlands

elftal te gaan. Weer even een andere omgeving en heel leuk

om iedereen weer te zien.'

'IK GA DAAR GOED OP'
Afgelopen zaterdag scoorde Jackie in het competitieduel

met Montpellier (2-2) haar eerste treffer in het shirt van

PSG. 'De bal werd teruggelegd op de zestien en ik nam 'm in

één keer, met de wreef. Een geplaatst schot, zat er lekker in.

Bij ManU heb ik in drie seizoenen niet gescoord, maar ik

speelde daar op een andere positie, als 'laagste' middenvel-

der, voor de verdediging. Bij PSG speel ik iets meer als een

'acht' en kom ik vaker voor de goal.'

Jackie Groenen maakte afgelopen zomer 

de overstap van Manchester United naar

Paris Saint-Germain. Een transfer op het

laatste moment, waardoor de 27-jarige 

middenvelder halsoverkop naar Parijs 

verhuisde en vrijwel direct acte de 

présence moest geven op het veld. 
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JACKIE 
GROENEN OP..
HAAR PLEK..
IN PARIJS.



Jackie begon niet in de basis, maar mocht al na zeven-

tien minuten het veld in voor een geblesseerde ploegge-

noot. 'Ik sta meestal in de basis, maar we hebben een

heel sterk middenveld en rouleren veel, vanwege de vele

wedstrijden, twee keer in de week op het moment. In

het weekend competitie, doordeweeks Champions

League. Tot nu toe gaat het heel goed, ik heb veel kun-

nen starten en veel minuten kunnen maken.'

Jackie vindt het heerlijk, twee wedstrijden in de week. 'Ik

ga daar goed op,' zegt ze lachend. 'Dan leef je echt van

wedstrijd tot wedstrijd. We hebben alleen wel minder

tijd om alles tactisch voor te bereiden en overal op te

trainen. Na de wedstrijd volgt een hersteltraining, dan

een gewone training en daarna is het alweer tijd voor de

volgende wedstrijd. Maar ik vind dat wel heel leuk om te

doen en houd ook van het reizen.'

'NIET EENS TIJD OM SPULLEN TE PAKKEN'
De transfer naar PSG kwam voor iedereen als een verras-

sing, niet in de laatste plaats voor Jackie zelf. 'Ik had er

zelf geen rekening meer mee gehouden, omdat de

onderhandelingen op niets leken uit te lopen. Maar

ineens ging het heel erg snel en moest ik dezelfde dag

nog vertrekken. Maandag om twaalf uur kreeg ik te

>
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horen dat de deal rond was en om vijf uur 's middags zat ik in het

vliegtuig naar Parijs. Ik had niet eens tijd om spullen te pakken of

normaal afscheid te nemen van mensen.' 

Die haast was geboden zodat ze op dinsdag alle medische keurin-

gen kon ondergaan en op woensdag kon tekenen, want op donder-

dag moest alles rond zijn voor de Champions League. 'Op woensdag

en donderdag heb ik al getraind en op zaterdag speelde ik mijn eer-

ste wedstrijd. Mijn vriend is een weekend op en neer gegaan om in

mijn appartement alles in te pakken en mijn ouders zijn een week

of twee geleden met een verhuiswagen naar Manchester gereden

om alles op te halen. Sinds afgelopen vrijdag heb ik pas weer al

mijn spulletjes terug. Ja, ik heb heel veel geluk met mijn familie! Ik

weet niet hoe ik dit anders had kunnen regelen. Waarschijnlijk had

ik alles daar dan achtergelaten.' 

'IK WILDE GRAAG TERUG NAAR DE CHAMPIONS LEAGUE'
Belangrijker dan die spullen zijn haar herinneringen aan drieënhalf

jaar Manchester United. 'Ik heb het heel erg goed naar mijn zin

gehad en vond het oprecht een hele moeilijke stap om daar weg te

gaan. Ik was zo op mijn gemak in Manchester, het voelde heel erg

als thuis. Ik had daar mijn leven helemaal opgebouwd, met alle

mensen en rituelen die daarbij horen. Maar hoe moeilijk ik het ook

vond om weg te gaan, ik wilde wel heel graag terug naar de

Champions League en dit leek mij het juiste moment.'

‘Ik wilde heel graag terug naar de Champions
League en dit leek mij het juiste moment.’

In haar drie seizoenen bij ManU lukte het steeds net niet om de

hoogste Europese competitie te bereiken. 'Mijn eerste seizoen was

ook het eerste seizoen van de club op het hoogste niveau in

Engeland, de WSL. Maar we draaiden wel meteen bovenin mee, wat

natuurlijk een prestatie op zich was. En we deden het elk seizoen

heel erg goed, maar op het einde lieten we de punten steeds liggen.

Telkens waren we zo dichtbij en dacht ik: oké, volgend jaar gaat het

ons wel lukken om de Champions League te halen!' 

Maar na vorig seizoen had ze niet meer helemaal het gevoel dat het

team die laatste stap kon zetten. 'Ik weet zeker dat het ze snel gaat

lukken, maar voor mij was de vraag: hoe lang wil ik daar op wach-

ten? Het was alweer vijf jaar geleden dat ik Champions League had

gespeeld, dus ik vond het tijd om die stap te maken en ben blij met

mijn beslissing, hoe moeilijk dat ook voor me was. Iedereen in

Engeland was heel erg teleurgesteld, vooral omdat het zo onver-

wacht kwam. Ik had ook niemand vooraf op de hoogte gesteld,

omdat ik er zelf helemaal niet meer op had gerekend.' 

'GELEERD OM MEZELF RUST TE GUNNEN' 
In ruim drie jaar Engeland heeft Jackie veel geleerd over zichzelf, als

mens en als voetballer. 'In mijn tijd in Duitsland' - bij FCR Duisburg

(2011 tot 2014) en FFC Frankfurt (2015 tot 2019) - 'was ik heel erg

bezig met alleen voetbal en maakte ik minder tijd voor mezelf en

mijn omgeving. Dat heb ik in Manchester anders gedaan. Daar heb

ik geleerd dat ik beter voetbal als ik ook tijd maak voor andere,

leuke dingen tussendoor. Ik weet nu dat het belangrijk is mezelf wat

rust te gunnen en dat niet altijd maar alles met 100 km/uur kan.'

Ook voetballend heeft ze zich naar eigen zeggen goed

ontwikkeld. “Ik ben sneller gaan denken aan de bal en

ik heb veel geleerd over wat het vraagt om een box-to-

box-middenvelder te zijn. Heel anders dan hoe ik speel-

de in Duitsland, waar ik óf aan het aanvallen óf aan het

verdedigen was. Dat is in mijn manier van spelen, door

de Engelse speelstijl, flink verbeterd.'

In Frankrijk ziet ze op het veld ook weer grote verschil-

len met wat ze gewend is. “Tot nu vind ik de speelsters

hier vooral heel snel en heel erg technisch. Daar ben ik

wel van onder de indruk. Op de training heb ik vaak

moeite om de bal bij iemand af te pakken. Ze zijn alle-

maal heel erg goed met de bal. Daar moest ik in mijn

eerste week even aan wennen, maar ik begin nu echt

mijn draai te vinden in het team. Ik houd wel van dat

korte spel, met draaien en kappen en bewegen. Dat ligt

helemaal in mijn straatje natuurlijk.”

'NOG WEINIG MEEGEKREGEN VAN ECHTE FRANSE LEVEN' 
In Parijs is Jackie herenigd met Lieke Martens, die eer-

der deze zomer Barcelona verruilde voor de Franse top-

club, die vorig jaar nog de halve finale van de

Champions League bereikte. 'Heel leuk om in clubver-

band weer samen te spelen. We hebben een hele goede

band. Toen we vijftien waren, gingen we samen in

Duitsland spelen. Het is gezellig om met Lieke in Parijs

te zijn en af en toe even lekker in het Nederlands te

kletsen. Maar we gaan ook veel om met de Franse mei-

den, hoor. We zijn allebei ervaren genoeg om daar een

goede balans in te vinden en te mixen met iedereen.'

Veel tijd om buiten het voetbal het echte Franse leven te

leren kennen, heeft ze nog niet gehad. Al keert de rust

nu wel een beetje terug, twee maanden naar haar flits-

transfer. 'De eerste week was heel hectisch, niet nor-

maal. Meteen reizen en voetballen, ondertussen zoeken
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Voor dit seizoen hoopt Jackie met haar nieuwe ploeg zo ver

mogelijk te komen in de Champions League. 'Eerst overwinte-

ren en dan doorstromen naar de finale, dat zou wel echt een

droom zijn. En wie weet kunnen we de Franse competitie win-

nen. Het lijkt me wel heel gaaf om kampioen te worden met dit

team. Dat zijn grote doelen, maar met ons huidige team moet

dat mogelijk zijn. Dan moet alles wel op zijn plek vallen, zoals

we dat in de voetballerij zeggen. Maar de laatste keer dat ik

kampioen ben geworden was in Duitsland, dus dat zou wel

weer eens leuk zijn!'

'DE JUISTE PERSOON OP JUISTE MOMENT'
Het is inmiddels bijna tijd om de auto in te stappen, op weg

naar Zeist. Voor de eerste interlands ter voorbereiding op het

WK 2023 in Australië. 'Dat voelt nog ver weg en ik ben daar eer-

lijk gezegd nog niet zo mee bezig. In de komende dagen wel wat

meer natuurlijk, wanneer we met het team dingen uitproberen

en er op die manier langzaam naartoe werken, maar verder is

het WK nu niet iets waar ik in mijn hoofd mee bezig ben.”

De oefenduels van komende week vormen de tweede interland-

periode onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker, over wie

Jackie heel enthousiast is. 'Ik ga heel goed met Andries. Een

fijne trainer, die heel strikt en duidelijk is. Op veel manieren is

hij van de oude school, maar wel op een leuke manier. Tot nu

toe klikt het heel erg goed met mij en met de groep. Ik vind dat

hij het heel goed doet en ben blij dat hij er is. En we kunnen

ook met hem lachen, het is een hele grappige man. Hij is, denk

ik, heel erg wat deze groep nu nodig heeft, de juiste persoon op

het juiste moment.'
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naar een huis. Nu heb ik mijn eigen plek, ben ik alles aan

het inrichten en kan ik af en toe even de stad in, ergens een

koffietje doen.'

Ze vindt het moeilijk om te zeggen wat in het dagelijks leven

de grootste verschillen zijn met Engeland. 'Ik heb het zo

druk gehad met voetbal dat ik nog niet veel heb meegekre-

gen van het echte Franse leven. Het grootste verschil is voor-

al dat ik niet meer in de stad woon. Nee, ik woon dus niet in

Parijs-Parijs, maar in een dorpje daarnaast. Echt tussen de

Fransen, in de buurt bij meerdere teamgenoten. Ik leer ook

snel Frans op die manier. Ik versta al best veel, maar praten

is weer iets anders, haha.'

‘Het lijkt me wel heel gaaf om 
kampioen te worden met dit team.’ 

'FIJNE MOVE VOOR IEDEREEN'
De Brabantse Jackie houdt van het dorpse. Van een bakker en

slager op de hoek. 'Ik heb het heel erg goed naar mijn zin

hier. Het dorpje waar ik woon is geweldig, met heel veel van

die kleine Franse winkeltjes. Ik houd van het kleinschalige,

de sfeer van een dorp, het genieten van kleine dingen. Je

hebt overal wel een chocolaterie of fromagerie, dat zie je in

andere landen gewoon niet. En ja, ik heb al wat nieuwe lek-

kernijen ontdekt. We hebben hier een speciaal bakkertje dat

allemaal cakejes maakt en van die eclairs voor in de ochtend.

Ik probeer altijd iets nieuws uit, iets anders dan ik gewend

ben. De Franse keuken is helemaal top!'

In haar dorpje vlak bij Parijs woont Jackie in 'een leuk, klein

huisje', samen met haar vriend, die in Parijs werkt. 'Die baan

had hij al, dus het komt allemaal heel handig uit. Op meer-

dere vlakken is dit een fijne move voor iedereen. Dichter bij

huis ook, wat het voor mijn ouders makkelijker maakt om

naar wedstrijden te komen. Deze stap heeft dus heel goed

uitgepakt. Ik voel me heel goed op mijn plek.'

Foto: Eric Verhoeven/Soccrates
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J
ensen plande al vroeg om dit jaar in Oostenrijk

de Kerst door te brengen. 'Tegenwoordig weet je

het niet zeker of je in december sneeuw hebt in

het zuiden van Finland', aldus de toelichting

van de op 17 maart 1996 in Porvoo geboren Finse prof-

voetballer. 'We gaan met de familie genieten van de win-

terse sfeer daar. Ik wil in elk geval sneeuw ervaren. Het

moet ditmaal een wat meer intieme Kerst worden. Op

Kerstavond met de familie goed en uitgebreid te eten.

En cadeaus openen. Gewoon gezellig bij elkaar zijn.'

De nu 26-jarige Richard Jensen speelt sinds de afgelo-

pen zomer voor het Poolse Gornik Zabrze. Hij spreekt

nog steeds perfect Nederlands, dankzij zijn eerdere

periode bij FC Twente en Roda JC. 'Ik ben met voetbal-

len begonnen bij FC Futura uit Porvoo, daarna bij

Honka.' Met een jeugdteam van deze in Espoo gevestig-

de vereniging nam hij op zestienjarige leeftijd deel aan

een toernooi in Nederland. Samen met mijn zijn één

jaar jongere broertje Fredrik. 'Wij speelden toen voor

hetzelfde team.'

Het duo viel kennelijk goed in de smaak bij de hoofd-

jeugdscout van FC Twente. 'Hij heeft ons zien spelen en

we werden beiden na het toernooi gevraagd of we naar

Nederland wilden komen.' 

Om zich in Enschede aan te sluiten bij de jeugdopleiding. 'Die heb

ik vanaf de B1 tot het eerste elftal doorgelopen.' Op 20 januari 2018

maakte hij, linker centrale verdediger ('Ik ben linksbenig'), zijn

debuut op het hoogste niveau in de basis tegen Roda JC. 'Medio 2018

heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar Roda JC. Met de jeugd-

opleiding meegerekend was ik in totaal tien jaar in Nederland.'

Tót zijn verhuizing naar de Poolse competitie, waarin Gornik

Zabrze bekend staat als een gedegen middenmoter. 'Ik was toe aan

een nieuw avontuur. Ook wel aan nieuwe (voetbal)cultuur. Op een

gegeven moment kwam Gornik met een goede sportieve aanbie-

ding. Ik vond het ook een stap hoger. Ik wilde niet meer in de

Eerste divisie spelen. Op het hoogste niveau heb je te maken met

meer druk. De fans, de sfeer en alles wat daarbij hoort. Dat miste

ik. Het niveau van het voetbal daar is goed. Ik zie Polen ook als een

mooie springplank. Als ik hier goed speel, kan ik denk ik later nog

een stapje maken.'

Net als Nederland heeft het Poolse nationale elftal zich gekwalifi-

ceerd voor het WK in Qatar. Met ook daar half november een onge-

bruikelijke, vroege winterstop, tot begin 2023. 'Wij speelden onze

laatste wedstrijd op 18 november, in verband met een wedstrijd die

wij moesten verzetten.' Waarna Richard Jensen, wiens broer Fredrik

vanuit Twente naar FC Augsburg vertrok, terugkeerde naar zijn

geboorteland, om zich alvast te verheugen op een genoeglijke Kerst

met de familie in Oostenrijk...

RICHARD JENSEN: 'Gezellig met familie 
genieten van de sneeuw in Oostenrijk'

Foto: Pro ShotsDoor LEX MULLER
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A
lle drie dagen met Kerst zijn heel speciaal bij ons.

In Slowakije vieren we Kerstmis heel intens', ont-

hult Matus Bero, middenvelder van Vitesse. 'Ik ga

er met mijn vriendin en dochter heen. Het is de

grootste familiedag van het jaar. Er is een boel eten.

Kerstavond vier je met jouw familie. Je bezoekt jouw ouders,

en ook jouw grootouders. Deze dagen zijn ongelooflijk. Ik heb

er weken naar uitgekeken en naar toegeleefd.'

De verplichtingen qua trainingen in Arnhem beperken voor

Matus Bero de duur van de trip naar zijn geboorteland. 'Ik

vlieg 23 december heen en de dag na Kerst terug.' Want op 7

januari alweer in het nieuwe jaar pendelt Vitesse naar

Alkmaar, voor de belangrijke ontmoeting tegen AZ. 

Op 6 september 1995 geboren in het dorp Llava, verhuisde hij

al jong naar de nabije stad Trencin, waar hij opgroeide en met

voetballen begon in de jeugd van AS Trencin. 'Ik was toen vijf

jaar oud.' Op 21 juli 2013 mocht hij, nog net geen achttien,

zijn debuut maken in het eerste elftal, uit tegen Spartak

Trnava.

'Ik heb al met al drie jaar in het eerste gespeeld, daarin twee

keer kampioen geweest van Slowakije en ook twee keer de

beker gewonnen. Ik scoorde behoorlijk veel. Vijftien doelpun-

ten in één seizoen, voor zover ik me herinner.' In iets meer

dan drie seizoenen telde Matus Bero uiteindelijk een totaal

van 77 duels en daarin 23 doelpunten.

In de zomer van 2018 verleidde het Turkse Trabzonspor de kersverse

international van Slowakije (sinds 27 mei van dat jaar, met een uit-

nodiging voor de wedstrijd tegen Georgië) een vierjarig contract te

ondertekenen. 'Het was in Turkije een beetje moeilijke  tijd', memo-

reert Matus Bero, die het slechts twee seizoenen uithield in de Süper

Lig. 'Ik heb in het eerste seizoen bijna alles gespeeld en wat ik miste,

had te maken met een kleine blessure aan de knie.'

'De coach en de club beslisten om andere spelers te kopen', vervolgt hij.

'In het tweede seizoen kreeg ik niet voldoende kansen om te spelen, wat

je nodig hebt als speler. De gang van zaken verschilde nogal met het eer-

ste jaar bij Trabzonspor. Het was een soort gevecht. Na het tweede seizoen

ben ik naar Vitesse gegaan.' Het aantal wedstrijden in Turkije beperkte

zich ook tot 38 in die twee jaar, gelardeerd met maar drie treffers.

Waar Trabzonspor nog een transfersom overmaakte van 2,5 miljoen,

ontving het niet meer dan een miljoen van Vitesse. 'Toen ik hier arri-

veerde (medio 2018) tekende ik voor vier jaar. In november vorig jaar is

mijn contract verlengd met een jaar en een optie voor een tweede jaar.'

Voor zijn vertrek naar Vfl Bochum promoveerde trainer Thomas

Letsch de Slowaak van reserve tot eerste aanvoerder. 'Ik had met hem

een goede relatie. Maar de nieuwe trainer (Phillip Cocu) heeft even-

eens veel ervaring. Ook van hem kan ik veel leren', aldus Matus Bero,

die besluit met: 'Ik speel nu op een andere positie. Ik was meer de

controleur op het middenveld. Nu meer aanvallend en stabieler. 

Het is steeds weer hard werken, maar ik heb het naar mijn zin bij

Vitesse…' 

MATUS BERO: 'Kerstdagen 
zijn speciaal in Slowakije'
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K
erst is mijn favoriete periode van het jaar', bekent

Kerstin Casparij. meervoudig Oranje-international (16

caps) en sinds de zomer uitkomend voor Manchester

City. 'Het feest, het hele gebeuren. Daar kan ik me

weken van tevoren al op verheugen'.

'Ik vier Kerst lekker in Nederland. Met mijn vriendin zijn we eerst

bij haar familie. Daarna gaan we naar mijn familie. Ik kan daar

echt van genieten. Gezellig eten, rustig aan doen. Ouderwets ja. Ik

ga nog wel met het team wat leuke dingen doen, maar als we vrij

zijn, vlieg ik zo snel mogelijk om daar bij de familie te zijn', ver-

volgt ze enthousiast. In de Engelse Women Super League breekt de

winterstop rond medio december aan. 

Geboren op 19 augustus 2000 in Alphen a/d Rijn, groeide Kerstin

Casparij op in Friesland. Eerst in Leeuwarden, vervolgens in

Heerenveen. 'Bij Heerenveense Boys ben ik begonnen met voetbal-

len. Ik was zeven. Tot de C-1 heb ik bij de jongens gevoetbald. Vanaf

mijn dertiende trainde ik al mee met eerst de beloftes (inmiddels

van SC Heerenveen), maar al vrij snel bij het eerste damesteam.'

Alwaar ze op vijftienjarige leeftijd haar debuut maakte.

Na twee seizoenen vertrok ze naar VV Alkmaar. 'Daar ben ik een

jaar geweest. Vooral buiten het voetbal is dat wel een heel goed

jaar geweest. Ik was net zeventien. Ik ben op mijzelf gaan wonen.

In Bergen, elke dag op de fiets naar school. Ik zat nog op de MBO.

Dat combineren met het voetbal, daar heb ik heel veel baat bij

gehad. Ik denk dat het mij heel volwassen heeft gemaakt.'

Na Alkmaar keerde Kerstin Casparij terug naar Heerenveen. 'Eén

van mijn beste maatjes, die bij Heerenveen speelde, heeft me over-

gehaald. Ik wilde ook wel weer die kant op.' De hereniging duurde

twee seizoenen, waarna ze een overstap naar FC Twente prefereer-

de. 'Ik had een heel goede band met Tommie Stroot, toentertijd

daar trainer. Ik heb met hem en René Roord, technisch directeur

van de vrouwentak, een heel goed gesprek gehad'. 

De switch naar de club uit Enschede pakte uitstekend uit: twee

keer landskampioen en in juni van dit jaar de Eredivisie Cup.

'Alles klopte bij Twente. Wat ik voor ogen had, is er wel uitgeko-

men. Ik kreeg de kans om me in Nederland weer op een hoger

niveau door te ontwikkelen. Veel te voetballen en ook daadwerke-

lijk mee te gaan doen om de prijzen. Ik denk dat die twee jaar 

bij Twente wel erg belangrijk zijn geweest voor mijn carrière.' 

Gedurende haar tijd in Enschede debuteerde Kerstin Casparij, op

22 oktober 2021 voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus,

in het Nederlands damesteam. Een jaar later reisde zij met de

selectie naar het EK in Engeland. 'Het was mijn eerste toernooi. 

De resultaten waren natuurlijk wel teleurstellend. Maar voor mij

was het heel goed als eerste ervaring. Uiteindelijk heb ik in de

kwartfinales tegen Frankrijk in de basis gespeeld.' Na eerdere

invalbeurten in de laatste twee groepsduels. 

Al voor dat evenement onderhandelde zij, van origine midden-

velder ('nummer tien') maar zo'n anderhalf jaar terug omgedoopt

tot rechtsback, in alle stilte met Manchester City. 'De onderhande-

lingen gingen vrij vlot, maar het was wachten op een werkvergun-

ning wegens Brexit. Dit was afgerond ten tijde van het EK, waar-

door we het daarna konden aankondigen. Ik heb bewust gekozen

om de stap naar het buitenland te maken. Het bevalt me uitstekend

bij Manchester City.' Bij de Engelse club tekende zij een driejarig

contract. 

KERSTIN CASPARIJ:
'Kerst is mijn 
favoriete periode 
van het jaar'

Door LEX MULLER

Foto: Pro Shots
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I
ets meer dan de meerderheid van de in de

Eredivisie actieve voetballers zegt af en toe te wed-

den op voetbalwedstrijden. In de Eerste divisie is

dit 40%. Bij de speelsters uit de Vrouwen Eredivisie

ligt dat percentage met 20% aanzienlijk lager.

Opvallend is dat er in de kleedkamers bij de mannen

het gevoel leeft dat er meer gegokt wordt (70% redelijk-

tot heel veel) dan er daadwerkelijk wordt aangegeven.

Bij de speelsters loopt dit echter wel gelijk.    

10% van de groep spelers die aangeeft te wedden op

voetbalwedstrijden doet dit wekelijks. Bij de speelsters

ligt dit aantal lager, maar was er ook 1 speelster die

aangaf dagelijks weddenschappen te plaatsen. Het inzet-

ten op de uitslag is bij voetbalwedstrijden met afstand

de populairste weddenschap. 

VVCS ENQUETE 
GOKGEDRAG

Er is de laatste tijd heel wat gaande rond het verbieden van gokreclames en het gokgedrag van

spelers en speelsters. We concludeerden dat er nergens objectieve gegevens te vinden zijn of 

er nu veel of weinig gegokt wordt in het Nederlandse Betaald Voetbal. De VVCS organiseerde

daarom een online enquête om het gokgedrag onder de spelers/speelsters in Nederland te 

peilen. Deze enquête gebeurde volledig anoniem en er werkten in totaal maar liefst 349 spelers

en speelsters aan mee. Het betreft 69 spelers uit de Eredivisie, 148 uit de Keuken Kampioen

Divisie en 132 speelsters uit de Vrouwen Eredivisie. De belangrijkste conclusies van deze

VVCS enquête willen we graag met jullie delen.

VROUWEN EREDIVISIE - HOE VAAK GOK/WED JE?

HOE VAAK GOK/WED JE?

HEB JE DE INDRUK DAT ER VEEL GEGOKT WORDT DOOR DE 
SPELERS IN HET NEDERLANDSE PROFVOETBAL?

Arjan Ebbinge geeft uitleg bij de VVCS Red Button App 
aan de spelers van FC Twente 



Geen van de speelsters geeft aan ooit onder een

account van een ander gegokt te hebben. Bij de man-

nelijke collega's bleek er hier nog wel meer werk aan

de winkel. 13% procent deed dat namelijk middels

een andere dan het eigen account. 

Het beeld als zou het overgrote deel van de profs in

Nederland stevig gokken wordt met de resultaten

van deze VVCS enquête behoorlijk genuanceerd.

Immers, de voetballers geven aan slechts sporadisch

weddenschappen af te sluiten en dan ook nog eens

voor relatief bescheiden bedragen.

Toch is het voor de VVCS duidelijk dat haar aan-

staande voorlichtingscampagne bepaald geen over-

bodige luxe is. Inmiddels is de VVCS volop aan de

slag met het introduceren van haar Red Button App

bij alle in Nederland actieve spelers en speelsters. 

Naast het afsluiten van weddenschappen op voetbalwedstrij-

den is ook een bezoek aan het (online) casino onder de voet-

ballers en voetbalsters relatief populair. Zij geven aan dat zij

met name door vrienden en familie in aanraking kwamen

met het gokken en zich dus niet door reclames hebben laten

inspireren.

De gemiddelde inzet van de aan de enquête deel-nemende

spelers en speelsters bedraagt minder dan € 100,-- per maand.

Twee spelers en één speelster gaven aan het eigen gokgedrag

als mogelijk problematisch te ervaren.

Opmerkelijk is dat 11% van de voetballers die wedden toe-

geeft ingezet te hebben op wedstrijden uit de “eigen divisie”,

hetgeen reglementair niet is toegestaan. Eén speler en twee

speelsters geven aan al te hebben ingezet op wedstrijden van

de “eigen club”. 

HEB JE OOIT ONDER EEN ANDER ACCOUNT GEGOKT?

HEB JE OOIT GEGOKT OP WEDSTRIJDEN VAN JE EIGEN CLUB?



Als basisspeler van VVV kreeg Thijme

Verheijen vorig seizoen alleen zijn reiskosten

vergoed. Toch wanhoopte hij nooit. Terecht:

sinds deze zomer heeft hij een profcontract

bij de Venlose club.

DE CONTRACTSPELER december 202220

THIJME VERHEIJEN

Door: IWAN TOL

H
et was in de voorbereiding van dit seizoen dat

Willem Janssen naar Thijme Verheijen toekwam en

zei: 'Je hebt echt laten zien dat je een meerwaarde

bent. Dat willen we belonen.' VVV's nieuwe techni-

sche man hield woord en kwam een paar weken later met een

aanbieding voor het talent uit eigen kweek: een profcontract tot

2024 met een optie voor nog een jaar. 'Daar sprak veel vertrou-

wen uit', zegt Verheijen. En de liefde was wederzijds: 'Bij deze

club wil ik me verder ontwikkelen', zegt hij.

Verheijen is 19 jaar, komt uit Helmond en speelt al vanaf zijn

dertiende in de jeugdopleiding van de Venlose club. Hij begon

met voetballen bij RKPVV in Helmond, waar hij al op zijn tiende

werd gescout door Helmond Sport. 'Ik weet nog dat mijn moe-

der telefoon kreeg, maar zij was toen nog niet zo thuis in het

voetbal', vertelt hij lachend. 'Ze wist niet eens wat een scout was.

Kende alleen de scouting, padvinders zeg maar. Maar goed, toen

ze mij van oor tot oor zag stralen, wist ze wel dat er iets bijzon-

ders aan de hand was. Ik ging ook gelijk iedereen bellen en zo.

Voor mij betekende Helmond Sport de poort naar het betaalde

voetbal. Het voelde haast alsof ik naar FC Barcelona mocht.'

Jammer genoeg trok Helmond Sport, dat zijn jeugdopleiding

met VVV had samengevoegd, twee jaar later de stekker uit de

samenwerking. Verheijen: 'VVV liet toen weten dat ze graag met

me verder wilden. De keuze was: óf terug naar de amateurs, óf

verder bij VVV. Dat was niet moeilijk.' Het werd dus Venlo, al

'TOEN IK BIJ MIJN DEBUUT.. 
HET VELD OPLIEP DACHT IK:. 
JA, HET IS HET ALLEMAAL. 
WAARD GEWEEST'. 

Foto: Soccrates Images



>

had dat heel wat logistieke consequenties. Het betekende elke

dag om zeven uur met de trein naar Limburg, omdat hij

inmiddels ook in Venlo naar school ging. 'Zo kon ik 's och-

tends al trainen. Zowel in Helmond als in Venlo had ik een

fiets op het station staan.'

's Avonds kwam hij meestal rond zeven uur weer thuis, afge-

peigerd. 'Dat was best zwaar, ja'. En saai ook. Met een knip-

oog: 'Die reis van Helmond naar Venlo kan ik dromen. Ik

geloof dat ik elk blaadje aan elke boom herken op dat traject.'

Het was ook in die periode dat Verheijen met persoonlijke

tegenslag te maken kreeg: zijn ouders scheidden. 'Die avond

dat ze het mij vertelden, was kut', vertelt hij. 'Maar ze zeiden

er meteen bij: we zijn misschien als ouders niet het beste

voorbeeld geweest voor je, maar laten we dan het beste voor-

beeld voor je zijn van hoe gescheiden ouders toch vrienden

kunnen blijven.' 

En dat hebben ze meer dan waargemaakt, vindt hij. 'Ik heb

nul procent last gehad van die scheiding. Ik zag er eigenlijk

al snel de voordelen van in: twee huizen, twee keer mijn ver-

jaardag vieren, dubbele cadeaus. Inmiddels heb ik er ook een

halve familie bijgekregen, met een stiefmoeder, een stiefva-

der en halfbroers- en zussen. Die band is erg goed, mijn stief-

zusjes voelen als echte zussen. En mijn ouders komen nog

bijna elke wedstrijd kijken.'

‘Voor mij betekende Helmond Sport 
de poort naar het betaalde voetbal.’ 

Zo ook op 18 augustus 2021, uit TOP Oss, toen Verheijen zijn

debuut maakte in het betaalde voetbal. De middag voor de

wedstrijd nam de trainer, Jos Luhukay, hem apart en bevestig-

de wat Verheijen aan de hand van trainingen al vermoedde:

hij ging starten in de basis. 'Doe lekker je ding, denk niet te

veel na', gaf Luhukay hem mee. En zo geschiedde. 'Toen ik het

veld opliep, dacht ik wel: dit is je debuut in het betaalde voet-

bal. Al die uren in de trein van Helmond naar Venlo, het is

het allemaal waard geweest. Helaas verloren we die wedstrijd

in blessuretijd, maar dat kon mijn trotse gevoel niet wegne-

men.' 

Luhukay vertrok aan het einde van het vorige seizoen bij

VVV. De samenwerking tussen de trainer, die onder meer in

Duitsland werkzaam was bij Hertha BSC, en VVV verliep niet

zoals beide partijen gehoopt hadden. Ook vanuit de spelers-

groep klonk gemor, de trainer zou te veeleisend zijn.

Verheijen zegt hierover: 'Hij hield erg van de Duitse manier,

keihard werken, veel afjagen. Ik kan me goed voorstellen dat

dat in Duitsland goed werkte, maar bij ons was dat niet het

geval. Uiteindelijk was hij niet de juiste trainer voor VVV,

denk ik.' 
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Voor dit seizoen trok VVV de onervaren Rick Kruys aan als

trainer. De klus in Venlo is zijn eerste op eigen benen,

nadat hij eind vorig seizoen al interim-trainer was geweest

bij FC Utrecht. De trainerswissel pakte goed uit voor

Verheijen. 'De manier waarop hij ons wil laten spelen,

spreekt me erg aan. Het ligt me ook goed. Daarnaast staat

hij wat dichter bij de spelers dan Luhukay. Op de momen-

ten dat het kan, houdt hij van een geintje. En ik voel ver-

trouwen. In de voorbereiding speelde ik tegen Vitesse bij-

voorbeeld een mindere wedstrijd, maar een paar dagen

later stond ik toch weer in de basis. Dat vertrouwen ont-

brak vorig jaar. Dat ging knagen.' 

Ik genoot van elke minuut die ik 
speelde en wist: als ik zo doorga, 
en plezier hou in wat ik doe, 
dan komt het vanzelf goed.

Verheijen maakte bij VVV zijn debuut als linksbuiten, maar

hij twijfelt bij de vraag of dat zijn favoriete positie is. 'Om

eerlijk te zijn: dat weet ik nog niet. Sinds dit seizoen, onder

Rick Kruys, spelen we een ander systeem. Daardoor kwam

ik meer op linkshalf terecht, op 8. Moest ik opeens verdedi-

gen, dat was ik helemaal niet gewend, haha. Maar het

bevalt me heel goed op die positie. Ik denk dat ik daar uit-

eindelijk het beste tot mijn recht kom, dus meer tussen de

linies, als linker aanvallende middenvelder.'

Verheijen had in het jaar van zijn debuut nog altijd geen

contract, hij voetbalde op een onkostenvergoeding van een

paar honderd euro. 'Daar hield ik elke maand een klein

beetje van over, zodat ik boodschappen kon doen bij de

Albert Heijn. Het was eigenlijk meer vrijwilligerswerk. Toch

heb ik nooit het idee gehad van: ik moet een contract heb-

ben. Ik genoot van elke minuut die ik speelde en wist: als

ik zo doorga, en plezier hou in wat ik doe, dan komt het

vanzelf goed.'

En dat kwam het dus ook met de mededeling van Willem

Janssen, aan het begin van dit seizoen. Aanvankelijk liet

Verheijen zich nog vertegenwoordigen door Key United.

'Maar mijn zaakwaarnemer, Niels van Duinen, werd tech-

nisch directeur bij Excelsior, waardoor er geen plek meer

was voor mij.' Via een ploeggenoot kwam hij toen in con-

tact met Edwin de Kruijff. Hij vond mij een prima kerel, en

ik hem ook. Zo zijn we met elkaar in zee gegaan. We ver-

trouwen elkaar en hebben een goeie band. Dat is de basis

van alles.'

Foto: Soccrates Images
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WAAROM BEN JE EIGENLIJK PAS ZO LAAT BIJ EEN BVO
TERECHTGEKOMEN? BEN JE ZO'N LAATBLOEIER?
'Dat is een deel van het verhaal, denk ik. Tot mijn vijftiende kon iedereen
wel zien dat ik een aardig balletje kon trappen. Van mijn negende tot mijn
negentiende heb ik vijf of zes keer stage gelopen bij FC Utrecht. Dus ja,
scouts zagen wel 'iets' in me, maar kennelijk was ik toch niet goed
genoeg. Vanaf mijn zestiende kreeg ik een groeispurt en in diezelfde
periode zette een trainer mij op een andere positie. Ik was altijd links- of
rechtsbuiten of stond op 10. Maar toen werd er aan me gevraagd: wat zou
je ervan vinden om het eens te proberen als controleur op het middenveld
of centraal achterin? Ik stond niet te juichen. Maar het bleek een gouden
zet te zijn. Vanaf dat moment kreeg ik echt het geloof in mezelf. En eerlijk
gezegd denk ik ook dat de scouts het gewoon niet goed gezien hebben. Je

'IK BEWIJS 
MENSEN
GRAAG HET
TEGENDEEL'

EXCELSIOR-AANVOERDER 
REDOUAN EL YAAKOUBI 
GAAT ZIJN EIGEN WEG

Redouan El Yaakoubi kwam pas na zijn

twintigste in het betaald voetbal. Via Jong 

FC Utrecht en Telstar is hij nu aanvoerder 

bij Excelsior. Zowel binnen als buiten de

lijnen brandt hij van ambitie. 'Ik ben ervan

overtuigd dat ik nog een stap kan maken.'

Door IWAN TOL

Foto: Pro Shots



moet als scout kijken naar de potentie van iemand. Als
ik naar andere jongens keek die ik kende, wist ik: ik
ben heus niet minder. Maar als ik één ding heb geleerd
is dat je in de voetballerij niet altijd antwoord krijgt op
de vragen die je hebt. Het is gelopen zoals het is gelo-
pen.'

JE HEBT EEN KLEINE 50 WEDSTRIJDEN VOOR JONG FC
UTRECHT GESPEELD. WAT KWAM JE TEKORT VOOR HET EERSTE? 
'Ik had natuurlijk heel lang bij de amateurs gespeeld.
Daar was ik gewend om één of twee keer in de week te
trainen. Dat deed ik met twee vingers in mijn neus.
Maar bij FC Utrecht werd dat in één keer zeven à acht
keer per week. Ik kwam vooral kracht tekort. Niet
kracht in de duels, maar kracht om de intensiteit van
negentig minuten aan te kunnen. Inhoud zeg maar. In
het tweede jaar kreeg ik daardoor met blessures te
maken. En ik had ook nog een achterstand in profes-
sionaliteit. In de amateurs ging het me allemaal
gemakkelijk af, het was frivool. Maar bij FC Utrecht
werd er iets anders van me gevraagd. Moest ik vanuit
een taak voetballen. Dat heb ik allemaal in sneltrein-
vaart moeten leren. Uiteindelijk heb ik de beslissing
genomen om naar Telstar te gaan. Het was misschien
een stap achteruit qua faciliteiten, maar het was wel de
hoofdmacht, het eerste elftal. En daar wordt toch naar
gekeken in het voetbal.' 

JE HEBT JE GYMNASIUM AFGEROND, AAN DE UNIVERSITEIT 
GESTUDEERD. HAD IN DE TUSSENTIJD EEN BIJBAANTJE BIJ DE 
DIRK VAN DEN BROEK. STA JE DOOR JOUW ACHTERGROND 
ANDERS IN DE VOETBALLERIJ? 
'Ik zie om me heen dat veel voetballers zich voor hon-
derd procent op hun carrière richten en allerlei neven-
activiteiten, zoals onderwijs, links laten liggen. Dat is
overigens hun goed recht, helemaal niets mis mee,
ieder zijn ding. Maar in die zin ben ik blij dat ik een
laatbloeier ben geweest. Ik heb mijn opleiding kunnen
doen, weet hoe het is om van negen tot vijf te werken.
Ik denk dat ik daarom nuchter in de voetbalwereld sta.
Al was het natuurlijk ook altijd mijn droom om voet-
baller te worden.'

‘Als ik één ding heb geleerd is dat je
in de voetballerij niet altijd antwoord
krijgt op de vragen die je hebt.’
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JA? HEB JE NOOIT GETWIJFELD OM EEN MAATSCHAPPELIJKE
CARRIÈRE NA TE STREVEN? ALS VOETBALLER LEEF JE EEN 
ONZEKER BESTAAN. EÉN SCHOP EN HET KAN AFGELOPEN ZIJN.    
'Dat ik mijn gymnasium-diploma heb gehaald, is het key-
moment geweest. Vanaf dat moment wist ik: ik kan altijd naar
de universiteit. Kijk, voetballer ben je tot ongeveer je 34ste,
maar kennis opdoen, leren, daar ben je nooit te oud voor. Ik
wilde mezelf de droom om het betaald voetbal te halen niet
ontnemen. Bovendien wist ik: als je eenmaal profvoetballer
bent, biedt dat ook weer kansen. Er gaan deuren open die
anders voor me gesloten waren gebleven. Zo heb ik in 2020
mijn stichting Durf te Dromen opgericht. Met mijn stichting
begeleiden we, kort gezegd, kinderen met huiswerk en zor-
gen we dat ze hun talent kunnen ontplooien. Veel kinderen
hebben een enorme potentie, maar dat komt er niet uit door-
dat ze op school, thuis of in hun omgeving te weinig of niet
de juiste begeleiding krijgen. Wij helpen ze daar bij.'

‘Veel kinderen hebben een enorme
potentie, maar dat komt er niet uit 
doordat ze op school, thuis of in 
hun omgeving te weinig of niet de
juiste begeleiding krijgen. 
Wij helpen ze daar bij.’

JE PRAAT ER VAAK HEEL BEVLOGEN OVER, STEEKT ER VEEL TIJD
IN EN ONLANGS WON JE ZELFS DE FIFPRO MERIT AWARD OP HET 
FIFPRO-CONGRES. MAAR ZOU HET OOK TEN KOSTE KUNNEN VAN HET
VOETBAL?
'Daar praat ik bijna wekelijks over met de trainer. Ik heb er in
het verleden ook weleens commentaar op gehad. Maar je
hoort vooral iets als je wat minder goed presteert, zo werkt
dat in het voetbal. Het zou natuurlijk kunnen dat ze gelijk
hebben. Ik ben er veel mee bezig. Elke dag is er wel iets te
doen. Maar ik doe wat ik leuk vind, het voelt niet als werk.
En één ding is zeker: vanaf het moment dat ik de stichting
heb opgericht, maak ik een bloei door in mijn carrière, dus
zeg het maar…'

JE BENT VAN JONG FC UTRECHT EN TELSTAR NAAR EXCELSIOR
GEGAAN. ZIT JE NU OP JE TOP OF WIL JE NOG EEN STAP MAKEN 
IN JE CARRIÈRE?
'Dat laatste. Ik ben er van overtuigd dat dat kan, en met mij
ook mijn medespelers, trainers en de directie denk ik. In de
Eredivisie kom ik veel beter tot mijn recht. Je komt meer aan
voetballen toe, de stadions zitten lekker vol. Dat is, laten we
eerlijk zijn, toch aantrekkelijker dan Helmond Sport of TOP
Oss-uit. Elke wedstrijd is nu een finale. Die druk, daar doe ik
het voor, dat prikkelt mij. Misschien leidt het ooit tot een bui-
tenlands avontuurtje. Het is een karaktertrek van me: ik bewijs
mensen graag het tegendeel.'

ZOALS DIE LERAAR DUITS DIE VROEGER TEGEN JE ZEI DAT JE MET JOUW 
ACHTERGROND NOOIT HET GYMNASIUM ZOU KUNNEN HALEN… 
'Precies, al zou ik hem teveel eer geven door nu te zeggen dat hij me heeft
gemotiveerd. Ik wás al gemotiveerd namelijk, daar had ik hem niet voor
nodig. Ik heb die opmerking vooral als een waarschuwing opgevat. Ik
moest dus nóg meer gas geven.' 

NADAT JE EIND OKTOBER BESLOOT DE ONE LOVE-AANVOERDERSBAND 
NIET TE DRAGEN, KREEG JE VEEL JE HEEN. HOE KIJK JE DAAR OP TERUG?
'Er zijn me wel een aantal zaken duidelijk geworden, vooral op het vlak
van: zijn we nou echt zo vrij als we zeggen te zijn? Of ben je dat vooral als
je meegaat met de stroming? Ik ben me nog meer in dit thema gaan ver-
diepen, ben erover gaan lezen, filosoof Karl Popper bijvoorbeeld en zijn
visie op tolerantie en intolerantie. Heel interessant. Ik heb bijval gekregen
en ook kritiek, vooral dat ik homofoob zou zijn, omdat ik voor mijn eigen
principes sta en hier niet te veel van wil afwijken noch iets niet zou willen
ondersteunen.  Maar iedereen die me kent, weet hoe ik daar insta. Weet
dat ik het belangrijk vind dat iedereen in zijn waarde gelaten moet wor-
den, maar vooral dat ik vind dat iedereen zichzelf kan en moet zijn. Maar
weet je, je wordt al snel geframed en veroordeeld. Er worden woorden in
mijn mond gelegd door bijvoorbeeld gasten aan talkshowtafels. Helaas
wordt er meer over mijn gesproken dan met mij. Ook dat was apart om
mee te maken. Maar het belangrijkste is dat er een discussie op gang is
gekomen over wat nou deze zogeheten vrijheid in Nederland is. En in
hoeverre je nou echt jezelf kan zijn, ook als je anders naar een bepaald
onderwerp of bepaalde casus kijkt.' 

TOT SLOT. JE BENT MOSLIM, MAAR HEB JE MISSCHIEN 
TOCH NOG EEN MOOIE KERSTBOODSCHAP? 
'Ik vier het inderdaad niet. Maar voor wie het wél viert: zorg dat je een
mooie tijd hebt met elkaar. En geniet van de kleine dingen in het leven.
Maar eigenlijk zou je dat niet alleen met Kerst moeten doen. Het is een
boodschap voor altijd.'

FIFPRO MERIT AWARD
Redouan El Yaakoubi won de FIFPRO Player Activist Award

voor zijn werk om kinderen te ondersteunen die opgroeien 

in een moeilijke omgeving. Via zijn stichting “Durf te

Dromen” helpt de aanvoerder van Excelsior Rotterdam 

meer dan 1.000 kinderen. 
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Na hectische buitenlandse avonturen in

Cyprus en de Verenigde Arabische

Emiraten werkt trainer Jurgen Streppel

alweer tweeënhalf jaar in relatieve rust bij

Roda JC. Met aanvallend en herkenbaar

voetbal wil hij de club uit Kerkrade na een

moeilijke periode terugbrengen naar de

eredivisie. 'We hebben hier al iets moois

weten op te bouwen, maar tijd om stil te

staan is er niet. We moeten door.'

JURGEN
STREPPEL

Door GUUS PETERS

O
p de vraag wat voor cijfer trainer Jurgen

Streppel zijn ploeg dit seizoen zou

geven, moet hij goed nadenken. 'De voet-

ballerij bestaat uit een aaneenschakeling

van momentopnames waarbij je één keer per week

wordt gewogen. Als je wint dan is alles geweldig en

als je verliest kun je er niks van. Ik probeer een beet-

je weg te blijven van die waan van de dag.'

Een cijfer wil Streppel dan ook niet noemen, omdat

het te afhankelijk is van een specifiek moment. Veel

liever praat hij over de ontwikkeling van Roda als

club, welke stappen daarbij gezet moeten worden en

hoe hij daar zijn steentje aan denkt te kunnen bijdra-

gen. 'Natuurlijk zijn er altijd periodes dat het beter en

minder gaat, maar volgens mij is het goed om naar de

lange termijn te kijken.' 

Foto: Soccrates Images
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‘Natuurlijk zijn er altijd periodes 
dat het beter en minder gaat, 
maar volgens mij is het goed om
naar de lange termijn te kijken.’



In die lange termijn visie moet Roda weer een stabiele

eredivisionist worden, zoals het dat vanaf 1974 veertig

jaar lang was. Daarna brak een onrustige periode aan

met meerdere degradaties en verschillende buiten-

landse eigenaren met loze beloften, waarna Streppel

er tweeënhalf jaar geleden mede voor moest zorgen

dat de rust in Kerkrade zou terugkeren en er weer

over voetbal gepraat zou worden. De club was het sei-

zoen ervoor teleurstellend als zeventiende geëindigd. 

Met een zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie -

op het moment van het interview - ligt Roda op koers

om de doelstelling te halen: het bereiken van de play-

offs. Vooral de manier waarop dat gebeurt, stemt

Streppel tot tevredenheid. 'We zijn al een aantal jaar

bezig om nieuw leven in deze club te blazen en met

een aanvallende manier van voetballen resultaat te

halen. Dat lukt vrij aardig.'

Ook al is aanvallen moeilijker dan verdedigen, meent

Streppel. 'Wij willen de bal graag hebben en als we

hem niet hebben, willen we de bal zo snel mogelijk

veroveren. Dat vraagt veel meer van je ploeg dan wan-

neer je inzakt en afwacht. Maar ik ben een trainer die

graag aanvallend voetbal speelt. Ik wil van mijn elftal

kunnen genieten als ik zit te kijken.'

En niet alleen hij moet kunnen genieten van het voet-

bal van Roda. Ook de sponsoren en supporters moeten

het leuk vinden om naar het Parkstad Limburg

Stadion te komen. Streppel weet: dat kan door de

manier van voetballen en de spelers die op het veld

staan. Voetballers in wie de mensen zich herkennen

en die graag het geelzwarte shirt van Roda dragen.

'Toen ik hier in 2020 begon, zaten er niet veel suppor-

ters op de tribune. Tijdens de play-offs vorig seizoen

speelden we voor 15 duizend man.'

In die zin is zijn tijd bij Roda vergelijkbaar met zijn

periode als trainer bij Willem II, waar hij van 2011 tot

2016 werkzaam was. Ook in Tilburg trof hij een club

aan waar de kloof tussen de supporters en de ploeg

was gegroeid. 'We zijn toen spelers gaan zoeken die bij

de club pasten en met wie de supporters zich konden

identificeren. Daar hoorde ook een bepaalde manier

van voetballen bij. Daarbij hadden we het geluk dat

een aantal losse supportersverenigingen zich verenig-

den in één grote supportersvereniging.'

Streppel herinnert zich nog de eerste uitwedstrijd naar

Veendam, op zo'n 250 kilometer afstand van Tilburg. 'Het uit-

vak zat vol en wij wonnen met jongens die het een eer vonden

om voor Willem II te spelen. De supporters waren aan het bar-

becueën op de tribune. Er is die avond toen wel iets ontstaan.

zonder dat ik zeg dat het alleen door mij kwam. Dat hebben

we toen met een heleboel mensen voor elkaar gekregen.'

WILDE U BIJ UW AANSTELLING BIJ RODA IETS 
VERGELIJKBAARS VOOR ELKAAR KRIJGEN?
'Natuurlijk ben je trouw aan je eigen uitgangspunten en kijk

je hoe die passen bij de club waar je aan de slag gaat. Bij Roda

houden ze van voetballers die keihard werken en met energie

spelen. Daar sta ik ook voor en dat hebben we volgens mij

mooi kunnen combineren met de aanvallende manier van

voetballen waar ik van houd.'
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'Toen ik hier in 2020 begon, zaten er niet 
veel supporters op de tribune. Tijdens 
de play-offs vorig seizoen speelden we
voor 15 duizend man.'

Foto: Soccrates Images
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'Kijk alleen al naar onze spits, Dylan Vente. Hij maakt veel

doelpunten, dus word je al snel gewaardeerd als aanvaller.

Maar hij werkt zich ook nog eens elke wedstrijd uit de

naad. Hij zet druk op de tegenstander en jaagt op elke bal.

Dat past bij de mentaliteit in Kerkrade en slaat over op de

tribunes. Het is toch prachtig als je dat samenspel tussen

de ploeg en de supporters kunt creëren?'

HOE MOEILIJK IS HET OM VAST TE HOUDEN AAN DIE AANVALLENDE MANIER VAN
VOETBAL ALS HET EVEN MINDER LOOPT OF DE RESULTATEN TEGENVALLEN?
'We zijn dit seizoen soms nog wat wisselvallig. Dat heeft

een aantal oorzaken die ik verder niet als excuus wil

opvoeren. Waar het mij om gaat is dat we geen andere

dingen gaan doen als het even niet loopt. Ook dan wil ik

dat mijn spelers de dingen blijven doen die we hebben

afgesproken en als een team blijven spelen.'

'Dat we soms nog wisselvallig zijn is geen wonder. We spe-

len met heel veel jonge jongens. Die zijn enorm gedreven

en energiek, maar vaak nog niet zo constant in hun pres-

taties als de meer ervaren spelers. Maar ervaren spelers die

leiding kunnen geven aan een ploeg en kwalitatief van

meerwaarde zijn, liggen niet voor het oprapen. Dus krij-

gen jonge spelers de kans. Dat zie je niet alleen bij ons,

maar ook bij andere ploegen in de competitie.'

OVER DE COMPETITIE GESPROKEN. MET PLOEGEN ALS WILLEM II, PEC
ZWOLLE, HERACLES ALMELO, ADO DEN HAAG, NAC MAAR OOK RODA JC IS
DE KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE NOG NOOIT ZO STERK GEWEEST.
'Er zijn acht clubs die qua historie in de Eredivisie zouden

kunnen spelen, daar hoort Roda JC ook bij. Wij hebben

zeker niet het grootste budget of de breedste selectie. Dan

denk ik toch aan clubs als Heracles en Zwolle. Maar je ziet



dat het in deze competitie heel moeilijk is om elke wed-

strijd te winnen. Elke speelronde gebeurt er weer van alles

en zijn er verrassingen. Het komt mede door de vele jonge

spelers die er spelen. Dat maakt de Keuken Kampioen

Divisie ook zo'n mooie competitie.'

Streppel was als voetballer een temperamentvolle speler, die

onder meer het shirt van RKC maar toch vooral van

Helmond Sport droeg. Het was ook de club waar hij in 2008

zijn trainerscarrière begon. Hij stond drie jaar voor de groep,

voordat hij de overstap maakte naar Willem II. In Tilburg

promoveerde hij in zijn eerste seizoen naar de eredivisie, om

het seizoen erop weer te degraderen. In het seizoen daarop

werd hij kampioen met Willem II en groeide de club jaren-

lang uit tot een stabiele eredivisieclub.

Het leverde Streppel een transfer op naar Heerenveen, waar hij

twee seizoenen aan het roer stond. Net als bij Roda probeerde

hij bij de andere clubs zijn stempel te drukken door aanval-

lend voetbal te spelen. 'Ik wil heel graag winnen, laat dat voor-

op staan, maar de manier waarop we dat doen, vind ik heel

belangrijk. Nederland staat bekend om haar aanvallende voet-

bal, ik vind dat we dat niet uit het oog moeten verliezen.'

'Ik wil heel graag winnen, laat dat voorop
staan, maar de manier waarop we dat
doen, vind ik heel belangrijk. 

Iets meer dan een jaar geleden werd het contract van

Streppel bij Roda tussentijds verlengd en werd zijn takenpak-

ket uitgebreid. Naast het hoofdtrainerschap heeft hij samen

met hoofdscout Toine van Mierlo de verantwoordelijkheid

over het technisch beleid. Hij vertolkte beide functies ook al

eens bij Helmond en Willem II. 'Het was niet mijn bedoeling

om dat bij Roda ook weer te gaan doen, maar door omstan-

digheden is het toch zo gelopen.'

DAT MOET JE EVEN UITLEGGEN…
'Op het moment dat club aan mij vroeg of ik wilde meeden-

ken over het technisch beleid had zij geen technisch direc-

teur. Ik zie de potentie van deze club en denk dat we iets

heel moois kunnen neerzetten hier. Daarbij vul ik de dubbel-

rol op een iets andere manier in dan bij Willem II en

Helmond, toen ik wel heel veel uren maakte. Door schade en

schande word je wijs, zullen we maar zeggen.'

Mede op advies van Streppel stelde de club Jordens Peters

aan als algemeen directeur. De oud-verdediger van Willem II,

die ook lid is van de VVCS, had een paar maanden eerder pas

een punt achter zijn loopbaan gezet. Streppel werkte in

Tilburg samen met de inmiddels 35-jarige Peters en kende

diens kwaliteiten en ambities. 'Ik wil met mensen werken die

ik blindelings kan vertrouwen en die dezelfde normen en

waarden hebben', aldus Streppel. 

Daarbij zag hij in Peters het perfecte uithangbord voor Roda JC.

'Jordens is een intelligente man die deze wereld kent. Hij heeft ken-

nis van zaken en zit nog niet zo zit vastgeroest in de voetballerij,

waardoor hij verfrissende ideeën heeft. Dat vond ik heel belangrijk

als we bepaalde dingen wilden veranderen binnen de club. Dat hij

nog jong is of geen ervaring had als algemeen directeur vond ik

niet zo interessant. Kwaliteiten en ambitie zijn voor mij veel

belangrijker.'

Is het soms niet lastig om die dubbelrol van trainer en technisch

beleidsbepaler te vervullen? Als trainer ben je vaak met de korte

termijn bezig, terwijl het technische beleid meer is afgestemd op

de lange termijn. 'Ik heb daar nooit problemen mee. Wie mij een

beetje kent, weet dat ik doe wat goed is voor de club. Dat heb ik

overal gedaan waar ik heb gewerkt. Dat betekent dat ik altijd eerst

kijk naar de lange termijn. Ook als trainer maak ik keuzes die in

mijn ogen goed zijn voor de lange termijn. Die zijn vaak langer

houdbaar dan keuzes op korte termijn.' 

ZIE JE JEZELF IN DE TOEKOMST ERGENS ALS EEN TECHNISCH DIRECTEUR WERKEN? 
'Ja, dat lijkt mij heel leuk en ik denk dat het ook wel bij mij zou

passen. Ik weet nog dat de fysiotherapeut van Helmond Sport ooit

tegen mij zei dat het technisch directeurschap mij misschien wel

beter zou liggen dan het trainerschap. Daar kan hij best gelijk in

hebben gehad, al vind ik het trainersvak ook geweldig. Maar als

technisch directeur ben je nog meer bezig met het uitstippelen van

de koers en het beleid op lange termijn.'

Het zijn bespiegelingen voor de toekomst, terwijl in Kerkrade

momenteel vooral het heden telt. Meer dan ooit heeft Streppel het

gevoel dat hij nu moet doorpakken met Roda. 'Het eerste jaar was

gewoon lastig, omdat we van ver kwamen en nieuwe spelers eerst

wilden zien of al die mooie woorden wel waargemaakt zouden wor-

den. Nu hangt er een heel andere sfeer rondom de club en moeten

we ook doorbouwen.'

Dat doet Streppel in het uitgestrekte Limburgse landschap in rela-

tieve rust. De omgeving staat in schril contrast met de hectische

buitenlandse avonturen die hij beleefde voordat hij tweeënhalf jaar

geleden in Kerkrade neerstreek. Al heel lang had Streppel de

droom ooit in het buitenland te werken. Na zijn dienstverbanden

bij Helmond, Willem II en Heerenveen achtte hij de tijd rijp. 

De geboren Gelderlander tekende een contract bij het Cypriotische

Anorthosis Famagusta. Met de club eindigde Streppel keurig als

vijfde in de competitie, waardoor de club recht zou hebben op deel-

name aan de play-offs om het kampioenschap. De ploeg kreeg ech-

ter negen punten aftrek, omdat de aangetrokken keeper Francis

Uzoho een paar wedstrijden daarvoor was opgesteld terwijl zijn

papieren nog niet in orde waren.

In diezelfde periode wachtte Streppel en de spelers al drie maan-

den op hun salaris. 'Ik heb daar nooit echt over gezeurd omdat je

weet dat je daarmee te maken kunt krijgen als je zo'n avontuur

aangaat. Uiteindelijk is het goed gekomen en hou ik toch vooral

mooie herinneringen over aan Cyprus. Het is echt een geweldig

land met een heel fanatieke voetbalcultuur. Natuurlijk waren die

negen punten in mindering vervelend. In plaats van play-offs om

het kampioenschap, streden we in de play-offs om degradatie te

voorkomen. Dat is gelukkig gelukt.'
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Daarmee zat het buitenlandse avontuur er nog niet op. Na

een seizoen in Cyprus tekende Streppel een contract bij Al-

Jazira, in de Verenigde Arabische Emiraten. 'Dat was een

geweldige ervaring waar het voetbal weer op een heel ande-

re manier wordt beleefd dan op Cyprus. In plaats van dui-

zenden uitzinnige fans, zaten er slecht een paar honderd

mensen op de tribune. Het voetbal leeft daar veel minder.'

‘Het is heel waardevol en mooi om 
als gezin een compleet andere cultuur
te leren kennen en samen zo'n avontuur
aan te gaan.’ 

Toch genoot Streppel van zijn periode in Abu Dhabi - al

bleek die achteraf maar kort te duren. Mede doordat zijn

vrouw en kinderen mee waren verhuisd naar het Midden-

Oosten. 'Het is heel waardevol en mooi om als gezin een

compleet andere cultuur te leren kennen en samen zo'n

avontuur aan te gaan. Het was daar heel warm, maar ook

heel relaxt, absurd mooi en aan weelde geen gebrek.'

Streppel had een contract voor een jaar, maar werd al na

enkele maanden ontslagen. Hij had pas drie wedstrijden 

op de bank gezeten en pakte daarin vier punten. 

'Als je wint is het prima, maar je weet dat er in dat soort landen

ook altijd bepaalde krachten en machten kunnen spelen. Daar

moet je niet te moeilijk over doen. Uiteindelijk hebben we er

met het gezin een half jaar gewoond en hebben we daar een

prachtige tijd gehad, al had ik er liever langer gezeten.'

Bij welke club Streppel ook werkte: hij heeft zich nooit druk

gemaakt om zijn contracten. Al zijn hele carrière wordt hij

namens Vision4Soccer bijgestaan door Louis Laros en Patrick van

Diemen. 'We kennen elkaar al zo lang, zij zijn zoveel meer dan

mijn zaakwaarnemers', aldus Streppel. 'Met Louis en Patrick

weet je gewoon dat het goed geregeld is en dat jij je kunt concen-

treren op het voetbal.' 

Dat kan hij nu doen bij Roda, dag in dag uit. Want dat vindt

Streppel nog altijd het mooiste aan het trainersvak: het creëren

van een eenheid. 'Bouwen aan een ploeg waarin de neuzen alle-

maal dezelfde kant op staan en die op een manier te laten voet-

ballen zoals jij het in je hoofd hebt. Het geeft een enorme kick

als je in de wedstrijd dingen terugziet die je op de training hebt

geoefend.'

Met de aanvallende manier van voetballen die Streppel voor-

staat, wil hij met Roda minimaal de play-offs halen dit seizoen,

al benadrukt hij dat andere zaken minstens net zo belangrijk

zijn. Hij noemt het publiek vermaken, de club doorontwikkelen

en werken met mensen die hij volledig kan vertrouwen. 'We heb-

ben hier in tweeënhalf jaar iets moois weten op te bouwen met

zijn allen, maar zijn nog lang niet klaar. Tijd om stil te staan is

er niet. We moeten door met Roda JC.'

Foto: Soccrates Images
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O
m profvoetballers de weg te

laten vinden naar goede bege-

leiding hebben we dit jaar in

samenwerking met

TopsportCompany 12 spelers opgeleid tot

VVCS Ambassadeur. Deze spelers kunnen

hun collega's ondersteunen en desge-

wenst doorverwijzen naar een expert.

Dit hebben we gedaan in 6 klassikale bij-

eenkomsten en enkele online modules.

We zijn er trots op hoe de groep dit tra-

ject heeft opgepakt en krijgen van ver-

schillende clubs en spelersgroepen al

positieve feedback over de door de

Ambassadeurs geboden support.

VVCS heeft gemerkt dat spelers in hun

carrière zo nu en dan behoefte hebben

aan die ondersteuning. Bijvoorbeeld op

het gebied van rechtsbijstand, psycholo-

gie, media, omgaan met discriminatie,

financiën of het vinden van een oplei-

ding. Als deze randvoorwaarden goed

ingevuld zijn, is het ook makkelijker om

goed te presteren. 

VAN HARTE GEFELICITEERD MET HET VOLTOOIEN 
VAN DE VVCS AMBASSADEURS OPLEIDING:
• Amber Verspaget

• Pia Rijsdijk

• Willem Janssen

• Danny Post

• Glynor Plet

• Robin Pröpper

• Rens van Eijden

• Jeff Hardeveld

• Wessel Dammers

• Adil Auassar

• Bram van Polen

• Mario Bilate

VVCS LEIDT AMBASSADEURS OP
VVCS AMBASSADEURS
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E
r gebeuren zoveel dingen in de wereld waarover je je zorgen kunt maken

of moet maken. En soms een mening moet hebben, terwijl je het eigen-

lijk niet weet. Neem nou het WK in Qatar, natuurlijk ligt het voor de

hand om daarover negatief en kritisch over te zijn, maar dan zouden er

zoveel meer plaatsen op de wereld zijn waar eigenlijk geen sportwedstrijden zou-

den moeten worden georganiseerd. Ik bedoel maar, je een mening vormen valt niet

mee. 

Daarom lijkt het mij lekker concreet om zo tegen het einde van het jaar een klein

overzicht te geven van veranderingen in fiscale wetgeving die betrekking hebben

op vermogen. Daarover hebben mensen vast ook een mening maar dat verandert

de zaak niet. 

Het zijn weliswaar nog plannen die door de Tweede en Eerste Kamer moeten wor-

den goedgekeurd, en dat gebeurt eigenlijk altijd wel. In mijn vorige column vertel-

de ik al dat de jubelton, de eigen woning schenking, per 1 januari 2023 wordt afge-

schaald naar € 28.947. In 2024 wordt die vrijstelling helemaal afgeschaft.          

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet eigen woningen wordt verhoogd

van 8% naar 10,4%. Het gaat dan dus om een woning die je niet zelf gaat bewonen,

bijvoorbeeld een beleggingspand. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze bij de

aankoop van een eigen woning tot een bedrag van € 400.000 geen overdrachtsbe-

lasting hoeven te betalen, boven de 35 jaar betaal je 2% overdrachtsbelasting bij de

aankoop van een eigen woning, ook al is de koopsom meer dan € 400.000.

Ook is er een stelsel in de maak dat vanaf 2026 voor wat betreft de box 3 belasting

het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Vraag daarbij is of ook een

waardestijging wordt belast of alleen de opbrengsten uit het vermogen. In de

komende jaren tot 2026 is er voor wat betreft box 3 overbruggingswetgeving, altijd

ingewikkeld, maar op de site van de Belastingdienst staan rekenvoorbeelden die je

kunt gebruiken voor je eigen situatie. 

De gedachte achter deze verhogingen is dat er een betere verhouding moet komen

tussen belasting op inkomen en belasting op vermogen. Hier valt natuurlijk alles

voor te zeggen maar de Rijksoverheid kan ook wel de hand in eigen boezem steken

als het gaat om hun zeer ruime uitgavenbeleid. Waarom moet dat altijd worden

gecompenseerd met steeds hogere belastingen? 

Erna Kortlang
notaris/partner bij TK in Leiden 
kortlang@tk.nl

GEEN
MENING

ERNA KORTLANG 
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'De toekomst van Oranje: de 20 grootste talenten van

Nederland', zo presenteerde de NOS in een nieuwsbericht de

jeugdige Nederlandse voetballers met talent. Zij die het ver

kunnen gaan schoppen in het profvoetbal, zowel in Nederland

als in het buitenland. Wat mij opviel was het aantal jeugdige

voetballers dat nu al over de grens bij een club speelt.

De FIFA Transferwindow opent voor de meeste landen begin

komend jaar. Deze wintertransferwindow biedt clubs en spe-

lers ongeveer een maand de gelegenheid te bewegen naar een

plek elders. Wat moet er dan (fiscaal) geregeld worden als je in

het buitenland gaat wonen en voetballen? Wat heeft deze

jeugd bijvoorbeeld moeten regelen toen zij besloten overde

grens te gaan wonen en voetballen en hun carrière aldaar

voort te zetten? In een aantal passages bespreek ik globaal wat

er zoal geregeld moet worden als de stap naar het buitenland

wordt gemaakt. Met spelers wordt uiteraard ook bedoeld speel-

sters.

FISCALITEIT BUITENLAND
Eerst even de basis. De meeste spelers wonen in het land waar

wordt gevoetbald. Vaak verhuist met een speler ook het gezin

mee. Meestal wordt de speler dan fiscaal inwoner van het land

waar ook de werkgever/ club is gevestigd. Als dit bijvoorbeeld

Italië is, zoals in het geval van jeugdinternational Dean

Huijssen (17 jaar) en speler van Juventus, zal in dit land inkom-

stenbelasting moeten worden betaald. De nationaliteit van de

betreffende speler maakt niets uit. Kortom, als je emigreert, is

de Nederlandse nationaliteit -fiscaal gezien- niet veel waard.

Voor de belastingheffing wordt in beginsel aangeknoopt bij je -

dan nieuwe- woonplaats. Om die reden betaalt de speler in de

regel belasting in het land waar hij of zij woont en looninkom-

sten geniet. Dit geldt ook voor de meeverhuisde partner c.q.

familie. In het geval van Dean verhuisden zijn ouders mee.

EMIGRATIE
Stel, je gaat als een uit Nederland afkomstige speler in het bui-

tenland wonen en voetballen. Dan is het zo dat in beginsel de

fiscale banden met Nederland worden verbroken. Je moet dan

wel daadwerkelijk in het buitenland gaan wonen. Kortom,

door deze emigratie vervalt de binnenlandse belastingplicht. 

EVEN WAT PRAKTISCHE EERSTE STAPPEN
Schrijf je uit bij de Nederlandse gemeente waar je ingeschre-

ven staat. De Belastingdienst, en ook andere overheidsinstan-

ties, krijgen hiervan een seintje. De uitschrijfdatum ziet de

Belastingdienst als het moment van emigratie. Bij dit moment

wordt aangeknoopt bij eventuele aanvang van de buitenlandse

belastingplicht. Indien de partner mee vertrekt naar het bui-

tenland, doe deze uitschrijving dan op hetzelfde moment. Dit,

zodat jullie tot vertrek nog elkaars fiscale partner zijn voor de

belastingheffing. Vervolgens is het aan te raden om een buiten-

landse bankrekening in het land te open waar je nieuwe werk-

gever gevestigd is waarop jouw salaris kan worden gestort. Ook

is het belangrijk om voor vertrek je DigiD te controleren, zodat

je in kan loggen vanaf je nieuwe buitenlandse adres. Vergeet

ook niet je zorgverzekering gereed te maken. Tot slot en niet

geheel onbelangrijk, over het gedeeltelijke jaar tot aan het

moment van de emigratie moet je nog in Nederland aangifte

inkomstenbelasting doen (M-biljet). 

TOCH NOG NEDERLANDSE BELASTINGHEFFING
Het vermogen van een speler  wordt zo nu en dan geïnvesteerd

inonroerend goed. De vraag is dan wat er voor de belasting-

heffing gebeurt met de eigen woning die de speler aanhoudt

in Nederland waarin verbleven werd tot het emigratiemoment.

De Nederlandse fiscus wil namelijk een emigrerende speler

graag blijven belasten over zaken met een Nederlandse link.

Dan word je als buiten Nederland wonende speler aangemerkt

als buitenlands belastingplichtige.

Onroerende zaken, waaronder de voormalige woning, zijn in

de regel belast in het land waar die gebouwen staan. Voor dit

bezit ben je dan buitenlands belastingplichtige in box 3 voor

de Nederlandse inkomstenbelasting. Daarom moet je in

Nederland, zolang je het onroerend goed houdt, jaarlijks aan-

gifte inkomstenbelasting doen en over dit box 3-bezit belasting

betalen. Het kan zo zijn dat je nieuwe woonland ook wil hef-

fen. In dat geval wordt de in Nederland betaalde belasting in

mindering gebracht op de belasting die je moet betalen in je

nieuwe woonland. Mocht er dubbele belastingheffing optre-

den, dan biedt een belastingverdrag (afspraken tussen staten

over welke staat welke belasting mag innen) uitkomst.

Tot slot. Ook valt te denken aan de belastingheffing van even-

tueel verkregen tekengeld van je nieuwe club. Mag Nederland

(nog) belasting heffen of komt dit recht toe aan je nieuwe

woonland? Dit soort vragen komen ook op bij de belasting-

heffing van een eventueel meegekregen ontslagvergoeding.

Wil je hulp bij je Nederlandse belastingaangifte, emigratieaan-

gifte of fiscale beoordeling van je situatie? Dan helpen wij hier

graag bij. Voor meer informatie of vragen kun je contact opne-

men met Rick van Pelt, werkzaam als belastingadviseur bij

Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag

(telefoon 070-3025825 of e-mail: rick@defiscalisten.nl). 

TRANSFER NAAR HET BUITENLAND, EN DAN?

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-aangifte-

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

PUNT & VAN DE WEERDT BELASTINGADVISEURS        Door: Rick van Pelt, belastingadviseur bij Punt & Van de Weerdt
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