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Optimaal presteren met 
de Rabobank Topsportdesk

Jij bent nooit gemiddeld geweest. Wij van Rabobank Topsportdesk ook niet. 

Jij presteert op topniveau, wij ook. Jij bent als topvoetballer gewend in de 

schijnwerpers te staan. Wij niet. Dat verwacht je ook niet van je financiële 

coach. Wat je wél mag verwachten: dat we thuis zijn in de sportwereld en 

prima in staat zijn om jouw financiële zaken persoonlijk en op topniveau 

te behartigen. Ook als het ingewikkeld wordt, ook internationaal. Zo kun jij 

je helemaal concentreren op jouw sportcarrière. Als grootste sportsponsor 

van Nederland begrijpen wij als geen ander welke eisen topsporters stellen 

aan hun financiële coach. Bel voor meer informatie of een afspraak de 

Top sportdesk in Eindhoven (040) 297 77 17 of in Utrecht (030) 287 79 17.

Het is tijd voor financiële topsport.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/privatebanking
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Afgelopen week heb ik college gegeven aan een groep 

studenten van de UVA in Amsterdam. Aan het begin van het 

vragenrondje dook de meest gestelde vraag weer op: wat 

doet de vakbond eigenlijk precies voor voetballers? Aan de 

reactie van de studenten te zien namen ze genoegen met 

mijn antwoord, maar toen ik op kantoor terug kwam vroeg ik 

me af of een verwijzing naar onze statuten ook zou volstaan.

In onze statuten is te lezen dat ProProf een beroepsorgani-

satie is voor voetballers in loondienst en zich tot doel stelt om de sociaal economische en maatschappelijke 

belangen van haar leden te behartigen voorzover deze voorvloeien uit hun (voormalige) arbeidsverhouding. 

In simpel Nederlands staat hier dat we ondermeer een Collectieve Arbeidsovereenkomst sluiten voor con-

tractspelers. In de huidige CAO, die voor alle contractspelers in Nederland geldt, zijn onder andere bepalin-

gen opgenomen over doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, betaling van het minimumloon onder 

voorwaarden, een ouderdomspensioen en een Sociaal Fonds. Door het Sociaal Fonds en hulp van de KNVB 

is het straks mogelijk om scholingsprogramma’s aan te bieden aan heel de bedrijfstak. Leden van ProProf 

kunnen daarnaast een beroep doen op onze organisatie voor aanvullende opleidingen en bemiddeling naar 

vacatures. Meer hierover in het artikel ‘Er is leven na voetbal’. Een ander middel om de belangen van onze 

leden te behartigen is het vertegenwoordigen van leden in de Centrale Spelersraad, het CFK en adviescom-

missies van de KNVB. Naast bovengenoemde collectieve zaken doen onze leden ook beroep op ProProf in 

allerlei individuele kwesties die gaan over de arbeidsverhoudingen. Hierbij moet je denken aan uitleg van 

contracten maar ook aan juridische hulp bij ontbindingen van arbeidsovereenkomsten. ProProf kan worden 

ingeschakeld bij elk juridisch probleem dat voortvloeit uit de arbeidsverhouding. In dit kader is ProProf een 

samenwerkingsverband aangegaan met advocatenkantoor BrantjesVeerman, ook daarover kun je meer 

lezen in dit nummer. ProProf biedt ook hulp aan spelers op het gebied van 

Sociale zekerheid. Je moet dan denken aan assistentie bij het aanvragen 

van WW-uitkeringen maar ook aan het voeren van bezwaarschriftpro-

cedures als dit nodig is. Voorlichting is een andere belangrijke pijler van 

onze vakbond. Naast uitleg over CAO, Sociaal Fonds en contracten licht 

ProProf ook spelers voor over de CFK-regeling. Over zowel de overbrug-

gingsregeling als het ouderdomspensioen kunnen leden terecht voor 

informatie. ProProf staat ook hier opgesteld als frontoffice, wat inhoudt 

dat leden met financiële problemen zich kunnen melden waarbij dan wordt 

geprobeerd samen een oplossing te vinden. 

De leden van ProProf zijn personen die als voetballer in loondienst werk-

zaam zijn in het betaalde voetbal of als amateur-speler voor een club in 

het betaalde voetbal spelen. Leden kunnen echter ook andere groepen 

zijn die door het bestuur worden toegelaten. FC Twente kent de primeur 

voor het opstarten van een proftak voor damesvoetbal. In de wandelgan-

gen hoorde ik dat oud-lid Clemens Zwijnenberg en oud-bestuurslid Erik 

ten Hag hier de hand in hebben gehad. Ik ben benieuwd of Erik de dames 

voetballers zal aanraden lid te worden van onze vereniging.

Ko Andriessen
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Frank ter Huurne van BrantjesVeerman Advocaten be-       

geleidt als deskundig sportrechtadvocaat contractspelers 

in het betaald voetbal. Veelal in samenwerking met             

spelersmakelaars en zaakwaarnemers, maar ook direct.

Als betrouwbare en op resultaat gerichte advocaat, heeft 

Frank ter Huurne jarenlange arbeidsrechtelijke ervaring in 

het opstellen, wijzigen of beëindigen van uw arbeidsover-

eenkomst. Daarnaast adviseert hij bij de totstandkoming 

van  bijvoorbeeld sponsorcontracten en imagecontracten. 

Snel, praktisch én betaalbaar. En op basis van wederzijds 

vertrouwen.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak 

kunt u Frank ter Huurne bellen (020 420 2000) of  e-mailen 

(terhuurne@brantjesveerman.nl). U kunt ook onze web-

site bezoeken: www.brantjesveerman.nl.

BrantjesVeerman Advocaten is de juridische samen-         

werkingspartner van ProProf en maakt deel uit van Advoc, 

een internationaal netwerk van onafhankelijke advocaten-

kantoren in Europa, Azië en Latijns-Amerika.



Extra goede zorg en optimale begeleiding is van

grote waarde tijdens een revalidatieperiode. Alleen

kan niet iedere club of voetballer zich op eigen kosten

een herstel in een specialistisch centrum permitteren.

Speciaal voor voetballers en hun clubs heeft Aon

daarom een verzekeringspakket samengesteld dat

die mogelijkheid wél biedt. En dat niet alleen: ook

andere risico’s kunnen verzekerd worden, zoals 

bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Spelers en

clubs kunnen kiezen wat hen het best past. Het pakket

bestaat uit een uitgebreide ziektekostenpolis en 

aanvullende verzekeringen die zowel voor clubs als

individuele voetballers interessant kunnen zijn. 

CONTRACTSPELERSPAKKET BIEDT EXTRA ZEKERHEID

Aon adviseert en ondersteunt al jarenlang clubs en

spelers. Bijna alle betaald voetbalorganisaties en

zo’n 150 profvoetballers laten het verzekeringswerk

over aan Aon. Nieuw is echter dat Aon samen met

de FBO en de clubs een nieuw collectief contract

heeft afgesloten voor de ziektekostenverzekering. Bij

dit voorstel telden de wensen en behoeften van

BVO’s zwaar. Als het even kon, zou er een aanvullende

dekking moeten gelden voor de behandeling van

blessures. Of beter gezegd: voor het herstel na

blessures. Na onderhandelingen met diverse verze-

keraars bleek er één bereid om het risico tegen

aantrekkelijke voorwaarden te dragen: Menzis. 

UITGEBREIDE BEHANDELING BIJ BLESSURES

Wie bovenop de basisverzekering via Aon het 

contractspelerspakket van Menzis afsluit, mag zich

bij een blessure bijvoorbeeld laten behandelen bij

een sportmedisch centrum. Het volledig behandel-

traject wordt dan vergoed. Een plus die zijn weerga

niet kent, menen Bjorn Rijgersberg en Frans van

Dillen van Aon. Zij zijn ingenomen met de afspraak

die ze met Menzis konden maken. Want nergens

anders in Nederland is het mogelijk om een dergelijk

risico via de ziektekostenpolis te verzekeren. Vooral

voor clubs met minder grote budgetten lijkt het 

contractspelerspakket in eerste instantie interessant.

En natuurlijk voor voetballers die scherp op de

euro’s moeten letten “Hoeveel je ook verdient als

voetballer, voor iedereen is geld nog steeds geld.”

zegt Van Dillen.

VOOR ALLE WERKNEMERS

Bijzonder aan de collectieve ziektekostenregeling is

bovendien dat niet alleen voetballers ervan kunnen

profiteren. Iedereen die bij de club in dienst is, 

profiteert van de scherpe premie die Aon heeft 

uitonderhandeld met de verzekeraar. Denk bijvoor-

beeld aan de medische staf, trainers en begeleiders.

“Tot aan de veldverzorgers aan toe,” zegt Van

Dillen. “Het is eigenlijk een extra arbeidsvoorwaarde

die  iedere Nederlandse betaald voetbalorganisatie

werknemers kan bieden.” Dat zo’n verzekering

voordelen heeft voor zowel speler als club, is 

volgens Van Dillen zonneklaar: “Je herstelt sneller

bij een kwetsuur. Daar is iedereen bij gebaat. Er is

geen enkele praktische belemmering meer om bij

een blessure bijvoorbeeld naar Zeist te rijden.

Sterker nog: de verzekering dekt zelfs deels de 

vervoerskosten.”

OOK VOOR MAATWERKVERZEKERINGEN NAAR AON

Naast een collectieve ziektekostenverzekering biedt

Aon al vele jaren unieke maatwerkdienstverlening

aan zowel clubs als profspelers. Bjorn Rijgersberg is

degene die het gehele traject verzorgt voor zowel

betaald voetbalorganisaties als voetballers. Rijgersberg:

“Het gaat met name om speciale verzekeringen voor

bijzondere risico’s. Althans, in de optiek van verzeke-

raars. Maar wie kent er geen collega’s die door 

ernstige blessures nooit meer kunnen spelen? Met

alle financiële risico’s van dien. Niet alleen is het

‘einde carrière’, ook de transferwaarde daalt naar

nul, toekomstige inkomsten worden gemist en clubs

moeten het salaris van de speler doorbetalen terwijl

daar geen prestaties meer tegenover staan. Clubs

kunnen dergelijke financiële risico’s dus verzekeren.” 

GEEN ‘GEWONE’ RISICO’S

Voor verzekeraars zijn dit niet alleen ongewone, maar

ook forse risico’s die verzekerd moeten worden. In

Nederland is er dan ook geen enkele maatschappij

die dergelijke gevaren dekt. Echter, Aon is een inter-

nationale organisatie. Vandaar ook dat deze risico’s

via Aon verzekerd kunnen worden bij buitenlandse

verzekeraars. Een van die verzekeraars is het Britse

Lloyd’s London. Bjorn Rijgersberg vertegenwoordigt

deze maatschappij in Nederland en mag onder meer

voetballers medisch accepteren voor de verzekering,

polissen verstrekken en claims afwikkelen. Rijgersberg:

“Dat heeft als voordeel dat we snel en flexibel met

elkaar zaken kunnen doen én met de verzekeraar. Dat

geldt voor zowel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

als contract- en transferwaardeverzekeringen en 

dekking voor het overlijdensrisico. Zo’n 150 contract-

spelers en enkele tientallen clubs hebben dergelijke

risico’s inmiddels via Aon verzekerd.”

De beste zorg, 
de beste polis

Nieuwe collectieve 
ziektekostenverzekering

Goede medische zorg is voor iedereen

belangrijk, maar voor profvoetballers

geldt dat nog eens extra. 

Aon geeft advies en begeleidt clubs 

en voetballers bij het samenstellen van 

een verzekeringspakket op maat. 

Zo is goede zorg in slechte tijden voor

iedereen haalbaar en betaalbaar. 

En, ook niet onbelangrijk: 

zijn de financiële risico’s afgedekt.

· Snelheid en flexibiliteit

· Gedegen advies over de mogelijkheid

· Kennis van de markt

· Vlotte schadeafhandeling

· Mogelijkheden tot het bieden van

maatwerk

· 3-jarige medische acceptatie

· Nederlandse polisvoorwaarden

DE VOORDELEN VAN HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING VIA Aon:

SLUIT JE AAN BIJ DE NIEUWE COLLECTIEVE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING!

· Gunstige voorwaarden en scherpe premie

· Unieke, aantrekkelijke extra’s voor 

profvoetballers

· Snelle en adequate schadebehandeling

· Eerste én enige mogelijkheid in Nederland

· Voor alle werknemers van de club

TARIEVEN
Basisverzekering Naturapolis € 83,13

Basisverzekering Restitutiepolis € 85,03

Aanvullend 1: Plus dekking € 5,23

Aanvullend 2: Extra dekking € 11,38

Aanvullend 3: Super dekking € 16,84

Tandarts 1: Plus dekking € 5,46

Tandarts 2: Extra dekking € 14,56

Contractspelerspakket € 33

Je kunt het contractspelerspakket afsluiten als 

je naast de Basisverzekering ook kiest voor een

uitgebreide aanvullende verzekering 

(Aanvullend 3: Super dekking).

3598aa

Neem voor meer informatie contact op met:

Bjorn Rijgersberg

Aon Consulting

Tel. 020 4305392 of 06 15087157

3598aa.qxp  9/27/2006  11:32 AM  Pagina 1
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Andrew Neil Webster speelde al 22 interlands voor 

Schotland maar zal nooit in de voetsporen treden van 

topverdedigers als John Terry of Fabio Cannavaro. 

Daar heeft de verdediger van het Schotse Hearts de 

kwaliteiten niet voor. Toch zal Andrew Neil Webster van 

Hearts de komende jaren wel eens meer invloed kunnen 

hebben op de bedrijfstak voetbal dan alle topverdedigers 

van de wereld samen. Eind vorig seizoen leverde de 24-

jarige verdediger zijn nog doorlopende contract in om te 

gaan spelen bij het Engelse Wigan.

Hearts weigert de speler te laten gaan zonder een 

afkoopsom, maar is toch gedwongen om genoegen te 

nemen met een relatief kleine schadevergoeding.

(Bron: Voetbal International)

Henk Timmer: “Dat zou betekenen dat heel veel spelers 

hun contract kunnen inleveren en de club alleen voor 

het resterende salaris een afkoopsom zou krijgen. 

Tenminste, in het slechtste geval. De FIFA heeft nog 

geen uitspraak gedaan dus het zou nog mee kunnen 

vallen. Als je je contract in de tussentijd aanpast gaat 

het ook niet op, heb ik begrepen. Op het eerste gezicht 

lijkt dit fantastisch voor de spelers maar ik denk dat 

je wat verder moet kijken. Als Nederlandse clubs hun 

inkomsten uit transfers hierdoor mislopen zullen ze 

steeds verder afglijden. Dan hebben ze ook minder 

geld om hun spelers te betalen. Het hele Nederlandse 

voetbal zal er dus door achteruit gaan. Een klein groepje 

staat te juichen omdat ze zelf kunnen profiteren van een 

transfervrije status maar je moet verder kijken. Het hele 

Nederlandse voetbal zal er schade van ondervinden 

dus is het ook schadelijk voor de Nederlandse 

profvoetballer.”

Edwin van der Sar speelde gisterenavond tegen 

Argentinië zijn 112e interland voor het Nederlands elftal 

en evenaarde daarmee recordhouder Frank de Boer, die 

in zijn actieve carrière tevens 112 wedstrijden speelde 

in het tricot van Oranje. Sinds zijn debuut op 7 juni 1995 

tegen Wit-Rusland speelde de 35-jarige doelman drie 

EK's en twee WK's. Aanstaande zondag kan Van der Sar 

in de achtste finale tegen Portugal het record dus op 113 

interlands zetten.

(Bron: Voetbalzone.nl, 22 juni 2006) 

“Edwin van der Sar is de beste keeper van de wereld. 

Hij beheerst alle onderdelen van het vak en is niet alleen 

binnen de lijnen een voorbeeld maar ook daarbuiten. Hij 

is zo verschrikkelijk allround...Wat hem een topkeeper 

maakt is dat hij nu al jaren achter elkaar op topniveau 

presteert. Ik heb hem nooit kunnen betrappen op een 

vijfje. En daar gaat het natuurlijk om. Een keeper moet 

een zekerheidje zijn, een ploeg moet elke wedstrijd 

op hem kunnen rekenen. Als je dat kunt waarmaken 

ben je absolute top. Daarbij is de laatste jaren nog wat 

anders gekomen: hij maakt beslissende reddingen, hij 

pakt punten voor een ploeg. Met dat laatste moet je ook 

een beetje geluk hebben. Je weet namelijk nooit of een 

redding beslissend is, dat hangt ook af van het verloop 

van de wedstrijd. In principe kan een keeper nooit een 

wedstrijd winnen. De simpele reden daarvoor is dat 

een keeper niet kan scoren. Een keeper kan alleen de 

nul houden. Maar je kunt je ploeg wel over een bepaald 

punt heen tillen. Mensen onderschatten vaak wat er 

bij keepen komt kijken. In de eerste wedstrijd van het 

WK kreeg Edwin van der Sar kramp tegen Servië en 

Montenegro. Dat geeft precies aan hoe zwaar het is, 

ook als je weinig te doen krijgt. Je moet geconcentreerd 

blijven, altijd voorbereid zijn om de juiste handelingen te 

verrichten.

Natuurlijk is er verschil tussen keepen voor Feyenoord of 

FC Zwolle. Dat heeft te maken met druk, hoe mensen er 

mee bezig zijn. Er zijn zoveel media. Bij Feyenoord of AZ 

wordt elke fout die je maakt uitvergroot. Zelf kan ik daar 

wel tegen. Dat heeft ook te maken met je leeftijd. Toen 

ik 21 jaar was raakte ik nog in de war als er een zinnetje 

in de krant stond dat Henk Timmer geen beste indruk 

maakte. Toen dacht je ook echt dat je verschrikkelijk 

goed was. Maar een keeper is net als wijn. Hoe ouder, 

hoe beter. Als ik nu bekijk hoe ik toen keepte....pff, toen 

was ik gewoon slecht. Ik dacht dat ik het mannetje was, 

maar achteraf vraag ik me af hoe het kan dat ik toen in 

het betaald voetbal keepte. Tien jaar geleden kon ik er 

gewoon niets van. Qua coaching, situaties herkennen, 

positioneren, uitkomen. Alles deed ik toen in feite fout. 

Keepen is toch vooral situaties herkennen. Nu heb ik 

de ervaring van duizend keer zo’n situatie. Toen deed ik 

maar wat.”

Ik heb mezelf opgedragen om hier met een titel afscheid 

te nemen.

(Bron: Louis van Gaal in Voetbal International)

“Dat kan bij AZ. Ik heb nog steeds goed contact met 

Dirk Scheringa en Toon Gerbrands. De laatste kwam vijf 

jaar geleden naar me toe en vertelde me alles over de 

plannen van AZ om aansluiting te vinden bij de top 3. Dat 

werd in Nederland altijd gezien als een onmogelijkheid 

maar Gerbrands had een uitstekend en doortimmerd 

plan. Ik geloofde daar in, ik wilde daar dolgraag aan 

mee doen. Grappig. Nog niet zo lang geleden kwam ik 

“TEGEN MIJN MANAGER HENK VAN GINKEL  
HEB IK GEZEGD: IK GA EERST VOOR FEYENOORD”
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Henk Timmer: Hoe ouder, hoe beter
In deze rubriek volgt ProProf Magazine samen met een bekende 

voetbalpersoonlijkheid de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfstak. In 

deze aflevering van ‘het voetbalnieuws bekeken door’ reageert Henk Timmer, 

doelman van Feyenoord, op het belangrijkste en meest opvallende nieuws.
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is, geen verdere mededelingen doen. Zolang het beslag 

niet is opgeheven, kan Sparta Rotterdam door deze 

onverwachte handelswijze van Kokmeijer in grote 

liquiditeitsproblemen komen de komende weken, onder 

andere met salarisbetalingen.

(Bron: ANP, 6 juni 2006)

“Ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen. 

Misschien moest Kokmeijer dat wel doen van zijn 

advocaat om zijn recht op uitkering niet te verliezen. 

Als je zwart wit bekijkt is het raar dat zoiets nodig is. 

Misschien had de club hierdoor wel failliet kunnen gaan. 

En dan? Het is heel moeilijk om daar van buitenaf iets 

over te zeggen. Je moet dan echt het fijne van de zaak 

weten.”

De Argentijnse scheidsrechter Horacio Elizondo 

twijfelde tijdens de WK-finale niet over het wegsturen 

van Zinedine Zidane. De Fransman kreeg rood omdat hij 

de Italiaanse verdediger Marco Materazzi een kopstoot 

gaf. "Als scheidsrechter moet je altijd harde beslissingen 

durven nemen", zegt Elizondo.

(Bron: Novum/AP, 14-07-2006)

“Een ongelooflijk moment. Nee, zelf kan ik het niet 

begrijpen. Zoiets heb ik nooit meegemaakt. Je kunt 

fanatiek zijn en er alles voor over hebben om een 

wedstrijd te winnen, maar dit...Ik heb één keer in mijn 

carrière een rode kaart gehad omdat ik buiten het 

strafschopgebied een bal tegen mijn hand aankreeg. Die 

regel was toen net in en je kreeg standaard een rode 

kaart. Tegenwoordig zouden de meeste scheidsrechters 

het afdoen met een gele kaart. Dat is wel eens lastig, 

hoor. De ene scheidsrechter is de andere niet waardoor 

je eigenlijk niet meer weet waar je aan toe bent. Een 

scheidsrechter moet gewoon wat flexibel zijn. Hij is 

aangesteld om een wedstrijd in goede banen te leiden. 

Als spelers aanvoelen dat hij dat eerlijk doet zullen 

ze hem met respect behandelen. Dat krijgt hij terug. 

Maar degenen die alleen maar bezig zijn om punten te 

scoren voor de scheidsrechterscommissie zijn ook altijd 

degenen die de problemen hebben. Die stappen met een 

waslijst aan kaarten van het veld.”

Paspoort Henk Timmer

Henk Timmer (3 december 1971, Hierden) voetbalt al 

zijn hele leven en is in het bezit van de diploma’s trai-

ner/coach 2 en 3. Toch ziet hij na zijn carrière geen 

toekomst weggelegd in het voetbal. “Ik denk dat ik iets 

ga doen in de mode of belastingenadviezen,” zegt Tim-

mer. Beide keuzes zijn bepaald door zijn achtergrond. 

De vader van Henk Timmer heeft een belastingadvies-

bureau en de familie Timmer heeft ook een exclusieve 

modezaak in Harderwijk (Timmer& Timmer mannenmo-

de) op dezelfde locatie. “Het draait allebei heel goed. 

Mijn hele familie werkt er en mijn vrouw Marianne is 

er ook enthousiast over. Het is ook heel leuk om ermee 

bezig te zijn en er zijn veel mogelijkheden om uit te 

breiden.” Mocht Henk Timmer zich bedenken dan kan 

hij altijd terecht bij AZ. “Die afspraak heb ik gemaakt 

met Dirk Scheringa.”

Gerbrands weer tegen en toen zei ik tegen hem: weet 

je nog van vijf jaar geleden? Heel mooi eigenlijk. Ik heb 

het echt in vijf jaar tijd zien veranderen. In Alkmaar is 

een echte voetbalcultuur gekweekt. Met Martin van 

Geel, Toon Gerbrands en natuurlijk Co Adriaanse. Zo zie 

je dat alles uiteindelijk afhangt van kwaliteit. Natuurlijk 

kan AZ niet in twee, drie jaar zo’n dertig jaar historie 

goedmaken op de andere topclubs. Maar toch zie je nu 

een verschuiving plaatsvinden. Kijk eens naar de spelers 

die AZ dit seizoen heeft aangetrokken. Jonge spelers die 

ook in de belangstelling stonden van Ajax en Feyenoord 

maar toch bewust voor AZ kiezen. Dat wil wel wat 

zeggen. AZ is gewoon een goed georganiseerde club 

met korte lijnen. Er zijn genoeg clubs met middelen 

en ambities maar uiteindelijk gaat het om beleid. Dan 

moet je investeren in kwaliteit om dat beleid goed uit te 

voeren. Dat heeft AZ gedaan.

Het is jammer dat ik er zelf niet meer bij ben om die 

laatste stappen te zetten, maar aan de andere kant weet 

ik ook hoe het werkt. Ik heb de afgelopen jaren bij AZ 

de een na de ander zien vertrekken. Het is naïef om te 

denken dat jou zoiets niet kan overkomen. Uiteindelijk 

til ik er niet zwaar aan. Ik heb het prima naar mijn zin 

gehad, ik kan altijd terugkeren in Alkmaar en ik ben 

terecht gekomen bij een fantastische nieuwe club. Ik 

gun AZ het allerbeste.”

Ongeveer de helft van de Nederlanders (51 procent) 

vindt de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal 

onterecht. Volgens velen (83 procent) heeft de Russische 

scheidsrechter Valentin Ivanov te veel kaarten 

getrokken. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd 

onderzoek van TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws. 

(Bron: nu.nl, 26 juni 2006)

“Het verschil tussen winnen en verliezen is zo 

ontzettend klein. Nederland had ook wereldkampioen 

kunnen worden. Kijk wat er gebeurt met Brazilië, de 

gedoodverfde kampioen. Analyseer het Europese 

Kampioenschap van 2004 waar Griekenland kampioen 

wordt. Je ziet steeds meer dat niet de verzameling 

beste spelers zo’n toernooi wint maar de beste ploeg. 

En zo’n beste ploeg ontstaat vaak op het toernooi en 

daarbij kunnen kleine dingen net van beslissende 

invloed zijn. Neem nou de bal op de lat van Phillip Cocu 

in de wedstrijd tegen Portugal. Als het op dat moment 

gelijk wordt kun je die wedstrijd gewoon winnen. Dat 

zijn van die beslissende momenten waarop een ploeg 

in zo’n overwinningsroes terecht kan komen. Kijk naar 

1988. Nederland verliest van Rusland, we winnen 

met geluk van Ierland en daarna ontstaat er iets in de 

ploeg. Zo’n gevoel van het kan niet meer fout gaan met 

ons. En dat gevoel is fantastisch. Dat hadden we ook 

bij AZ in het laatste seizoen onder Co Adriaanse. Dat 

je het veld opliep en al van tevoren wist, wij kunnen dit 

niet verliezen. Dan speelde je zo goed, je had echt een 

gevoel van onoverwinnelijkheid. Als gekken kwamen 

we de kleedkamer uit en meestal scoorden we dan al na 

vijf minuten. Dan moest de tegenstander komen en was 

het al weer snel 2-0. Dat was allemaal zo makkelijk, zo 

logisch. Na de uitschakeling door Sporting Lissabon was 

dat voorbij. Toen was het seizoen over en vloeide alles 

weg. Als je zoiets analyseert blijkt dus hoe belangrijk 

het mentale aspect is in het voetbal. Vertrouwen is 

misschien wel het allerbelangrijkste.”

Juventus wordt teruggezet naar de Serie B, AC Milan 

komt er vanaf met een boete en Internazionale mag zich 

kampioen van Italië 2005/2006 noemen. Dit zijn volgens 

de grootste sportkrant van Italië, La Gazzetta dello 

Sport, de uitkomsten van het omkopingsschandaal. De 

uitspraak van de rechtbank volgt binnen een maand. Dit 

jaar lekte uit dat Juventus-voorzitter Luciano Moggi de 

hand zou hebben gehad in de aanstelling van arbiters. 

Dit bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken tussen 

Moggi en scheidsrechtersbaas Pierluigi Pairetto. De 

club uit Turijn mag hierdoor eveneens komende seizoen 

niet deelnemen aan de Champions League.

(Bron: Voetbalzone.nl, 24 juni 2006)

“Ik zet mijn vraagtekens bij zo’n strafmaat. De spelers en 

trainers van zo’n club zijn er helemaal niet bij betrokken, 

maar worden toch gestraft. Waarom beperkt de straf 

zich niet gewoon tot degenen die strafbaar zijn? Nu straf 

je ook het voetbalpubliek door de beste spelers terug te 

zetten. En dat die spelers dan weggaan....ik kan me daar 

wel iets bij voorstellen. Zo’n Del Piero wiens carrière 

ten einde loopt en die al jaren bij zo’n club zit...voor hem 

is het makkelijker om te zeggen: ik pak dat seizoen in 

de serie B mee. Die relatie werknemer-werkgever is 

anders. Maar voor Zlatan die met een bepaald doel 

naar Italië is gekomen is het een ander verhaal. Hij kiest 

bewust voor Juventus omdat hij de top wil halen. Hij wil 

prijzen halen, spelen in de Champions League. Als dan 

buiten zijn schuld om zijn ploeg wordt teruggezet naar 

de serie B kan ik me voorstellen dat hij zegt: daar doe ik 

niet aan mee, ik zoek wat anders.”

 

Het roemruchte Legioen eiste op het uitverkochte 

Kasteel ook na de gelukkige zege het hoofd van de 

preses. In de ogen van de fans heeft Van den Herik alle 

schuld aan situatie waarin de club is beland. ‘Jorien pak 

je koffers maar’, luidde de vocale boodschap. 

Even voor de wedstrijd hielden de ruim tweeduizend 

meegereisde supporters een pamflet met de tekst 

'wanbeleid’ boven het hoofd. De boodschappen op vele 

spandoeken waren al even helder: 'Door die kale op 

de boot, bloedt onze club dood’, 'Geld op en geduld op, 

Jorien wegwezen nu’. 

(Bron: Algemeen Dagblad)

“Ik geloof niet dat ik in de gemakkelijkste periode ben 

binnengekomen bij Feyenoord. Die acties tegen het 

bestuur gaan eigenlijk langs ons heen. Natuurlijk horen 

en zien we het wel maar wij concentreren ons volledig 

op wat er op het veld gebeurt. Toch is mijn gevoel bij 

Feyenoord heel goed. Toen duidelijk was dat ik geen 

toekomst meer had bij AZ heb ik tegen mijn manager 

Henk van Ginkel gezegd: als Feyenoord komt, dan ga ik 

eerst voor Feyenoord. De rest komt pas later. Feyenoord 

is gewoon een prachtige club. Ik wilde daar een keer 

deel van uit maken. Hoe is het nou als je daar echt 

speelt? Ik heb er geen spijt van. Natuurlijk is het fijn als 

alles super zou gaan, als je alles wint en noem maar op. 

Maar je moet er niet voor weglopen als het wat minder 

gaat. Juist dan moet je de kar trekken. En natuurlijk is er 

veel voor me veranderd. Als keeper van AZ maakte je 

deel uit van een fantastisch ingespeeld elftal. Jongens 

als Tim de Cler, Barry Opdam, Kew Jaliens en Joris 

Mathijsen zijn allemaal internationals. Daarvoor stonden 

Denny Landzaat en Stijn Schaars. En omdat je elkaar al 

jaren kende wist je ook blind van elkaar wat je deed. Als 

je dat met Feyenoord vergelijkt... Uit tegen Levski Sofia 

was de gemiddelde leeftijd van de verdedigers twintig 

jaar! Dat is een heel andere situatie en dan sta je heel 

anders in het veld als keeper. Je bent voortdurend bezig 

met coachen, kijken hoe iedereen staat en corrigeren. 

Dat is echt even omschakelen. Bij AZ hoefde ik Joris 

Mathijsen maar even aan te kijken en we wisten precies 

van elkaar wat er moest gebeuren. Dat heb ik niet bij 

Feyenoord, dan moet nog helemaal komen. En bij een 

topclub heb je daar eigenlijk geen tijd voor.”

Maarten Stekelenburg is de tweede doelman van 

Oranje. Als Marco van Basten zich zondag genoodzaakt 

had gezien Edwin van der Sar van het veld te halen, 

had hij de Ajacied naar voren geschoven. Van Basten: 

"Edwin kreeg last van kramp. Uit voorzorg hebben we 

Stekelenburg een warming-up laten doen. Hij was 

inderdaad de eerste keus geweest om in te vallen. Niet 

Henk Timmer.”

(Bron: Ajax.nl)

“Dat klopt. We hadden daar voorafgaand aan het WK 

een gesprek over. Met het oog op de toekomst was 

Maarten Stekelenburg de tweede keeper geworden. 

En nu na het WK is dat weer veranderd. Zo simpel is het 

eigenlijk. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het na 

het WK weer zou veranderen, maar ik was er natuurlijk 

wel blij mee.”

Niels Kokmeijer heeft gisteren beslag laten leggen bij 

Sparta Rotterdam. Kokmeijer heeft zijn schadeclaim 

voorlopig vastgesteld op een bedrag van 850.000 euro. 

Sparta Rotterdam heeft de zaak in handen gegeven 

van haar jurist en zal, zolang de zaak onder de rechter 
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CONTRACTSPELERS-
FONDS KNVB (CFK)
Het CFK is opgericht in 1972. De bedoe-

ling van het CFK is om de contractspelers

na hun voetbalcarrière financieel te

ondersteunen zodat zij zich optimaal

kunnen richten op de volgende fase van

hun (werkzame) leven. Door deelname

aan de overbruggingsregeling van het

CFK wordt voorkomen dat de contract-

speler na het einde van zijn voetbalcar-

rière geconfronteerd wordt met een grote

daling van zijn maandelijkse inkomen.

De overbruggingsregeling is met goed-

keuring van het Ministerie van Financiën

ingevoerd per 30 november 1972.

DE OVERBRUGGINGS-
REGELING
De overbruggingsregeling zorgt ervoor

dat een contractspeler, nadat hij is

gestopt met (professioneel) voetbal,

maandelijks een uitkering krijgt van het

CFK. Deze uitkering wordt betaald uit

zijn deelnemersfonds die hij tijdens zijn

voetbalcarrière heeft opgebouwd.

Om voldoende saldo in het deelnemers-

fonds te krijgen wordt iedere maand

een deel van het (bruto) inkomen van de

contractspeler afgedragen aan het CFK.

De hoogte van dit bedrag (lees: fonds-

premie) is afhankelijk van de hoogte van

het inkomen van de contractspeler.

Naarmate de contractspeler een hoger

inkomen heeft, draagt hij maandelijks

een hoger bedrag af aan het CFK. De af

te dragen fondspremie wordt vastgesteld

volgens de tabel zoals is opgenomen in het

reglement van de overbruggingsregeling.

Maandelijkseuitkering
Op het moment dat de contractspeler op

mondiaal niveau zijn professionele voet-

balcarrière definitief heeft beëindigd,

start vanuit het CFK een maandelijkse

uitkering. De duur van deze uitkering is

afhankelijk van de hoogte van het

opgebouwde fondssaldo en bedraagt

maximaal 20 jaar. Deze uitkering zorgt

ervoor dat de contractspeler ook (direct)

na zijn voetbalcarrière een inkomen

behoudt en dus niet wordt geconfron-

teerd met een het wegvallen van zijn

gehele maandelijkse inkomen.

Het CFK vindt het belangrijk dat de uit-

kering van de deelnemer gedurende de

uitkeringstermijn zo veel mogelijk gelijk

n i e uw s v a n h e t CF K

Het nieuwe seizoen is alweer in alle hevigheid losgebarsten. Ook dit jaar hebben

weer veel nieuwe spelers hun intrede gedaan in het betaalde voetbal. Veel nieuwe

gezichten die naast deelname op het veld natuurli jk ook gaan deelnemen aan

de overbruggings- en pensioenregeling. Een goed moment om nog eens kort

beide regelingen onder de aandacht te brengen.

blijft. Als de uitkering bijvoorbeeld in een

bepaald jaar zou dalen zou dit vervelende

financiele gevolgen kunnen hebben

voor de deelnemer. Een daling van de

uitkering zou bijvoorbeeld kunnen

plaatsvinden als de beleggingsresultaten

in een bepaald jaar slecht zouden zijn.

Om te voorkomen dat dit gebeurt voert

het CFK een voorzichtig beleggingsbeleid

waarbij zo weinig mogelijk risico wordt

gelopen en een zo goed mogelijk voor-

spelbaar rendement wordt gehaald. 

Individuele buffer
Een andere mogelijkheid om te voor-

komen dat een uitkering naar beneden

moet worden bijgesteld als de beleg-

gingsresultaten slecht zijn, is om voor de

deelnemer een buffer aan te leggen. Dit

extra potje kan worden gebruikt om, als

in een bepaald jaar het rendement slecht

is, de uitkeringen op hetzelfde niveau te

houden. Dit potje, de individuele buffer

genaamd, is en blijft natuurlijk geheel

eigendom van de contractspeler.

DE PENSIOENREGELING
Naast de overbruggingsregeling geldt er

voor alle spelers die in dienst zijn van

een Nederlandse club en spelen in de

Nederlandse competitie vanaf 1 januari

2006 een nieuwe pensioenregeling: de

Pensioenregeling Betaald Voetbal. 

De pensioenregeling is een reguliere

pensioenregeling, zoals deze ook van

kracht kan zijn buiten het professionele

voetbal. De pensioenregeling is bedoeld

om de contractspeler uitzicht te geven op

pensioen aan het einde van zijn totale

carrière, bijvoorbeeld als hij de 65-jarige

leeftijd heeft bereikt. Ieder jaar dat een

contractspeler deelneemt aan de

pensioenregeling bouwt hij een stukje

kapitaal op. Uiteindelijk wordt er op

deze manier een kapitaal gevormd

waarmee de deelnemer op zijn pensioen-

datum (bijvoorbeeld op zijn 65ste) een

pensioen kan aankopen.

Vrijwel iedere werknemer in Nederland

heeft een pensioenregeling. De kans is

dus groot dat, als de contractspeler na zijn

voetbalcarrière bij een nieuwe werkgever

in dienst treedt, hij ook daar zal gaan

deelnemen aan een pensioenregeling.

Op deze manier bouwt de deelnemer

dus voldoende pensioen op om bijvoor-

beeld op zijn 65ste te kunnen stoppen

met werken. De waarde die de deelnemer

tijdens zijn voetbalcarrière in de Pensioen-

regeling Betaald Voetbal heeft opge-

bouwd, kan hij overigens “meenemen”

naar de pensioenregeling van zijn nieuwe

werkgever.

Nabestaanden- en wezen-
pensioen
De pensioenregeling zorgt er niet alleen

voor dat de deelnemer pensioen opbouwt

voor na zijn 65ste. Het is namelijk ook

belangrijk dat, als de contractspeler

onverhoopt tijdens zijn voetbalcarrière

komt te overlijden, zijn nabestaanden

een inkomen behouden. Daarom zijn

gehuwde en samenwonende contract-

spelers verzekerd van een nabestaanden-

en wezenpensioen. Het nabestaanden-

pensioen gaat in op het moment dat de

deelnemer komt te overlijden en duurt

zolang zijn partner in leven is. Ook het

wezenpensioen gaat direct in na het

overlijden van de deelnemer, echter het

wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de

21-jarige leeftijd van het kind c.q. de

kinderen.

HUWEN / SAMENWONEN
Zowel voor de overbruggingsregeling

als de pensioenregeling is het belangrijk

dat het CFK weet of de contractspeler

gehuwd is, samenwoont en/of kinderen

heeft. Alleen als deze informatie bij het

CFK bekend is, is de partner c.q. het kind

van de contractspeler verzekerd van een

uitkering op het moment dat de contract-

speler komt te overlijden. Belangrijk

hierbij is te weten dat als de deelnemer

samenwoont en dit niet heeft vastgelegd

middels een geregistreerd partnerschap

of notariële akte, zijn partner niet in

aanmerking komt voor het nabestaanden-

pensioen.

VRAGEN
Indien je hierover vragen hebt, neem

dan contact op met het CFK. info@cfk.nl

of 0182-571171. 

De overbruggings- en 
pensioenregeling
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Zolang je voetbalt telt 

alleen de volgende 

wedstrijd. Maar wat moet 

je als je ineens geen 

club meer hebt? Heb je 

voldoende papieren om 

een baan te vinden en 

wat wil je eigenlijk gaan 

doen? De leden van ProProf 

kunnen individueel een 

beroep doen op scholing- 

en bemiddelingstrajecten. 

Daarnaast is er het 

gezamenlijke Sociaal 

Fonds dat voorziet in 

(om)scholing, opleiding en 

begeleiding van spelers. 

Pascal Heije (27) heeft net zijn vriendin naar 

haar werk gebracht. Zelf zit hij werkloos thuis, in 

afwachting van een nieuwe club. De oud-speler 

van Go Ahead Eagles heeft geen club en ook geen 

gewoon werk. Tja, hij kan voetballen, dát is zijn 

beroep. En dus verzucht hij: “Het is heel vervelend, 

ik zit thuis maar een beetje te wachten. Er gebeurt 

alleen niet veel. Voor een speler is dat moeilijk. Je 

vraagt je dan af: zijn ze mij vergeten?”

Daniël Voigt zit ook thuis, maar dan vanwege een 

enkelblessure. Hij slaagde er wél in een nieuwe 

club te vinden nadat hij na zes jaar Helmond Sport 

op straat kwam te staan. In april kreeg de 29-

jarige verdediger de onheilstijding te horen. Op 12 

augustus tekende hij een contract voor een jaar 

bij Fortuna Sittard. “Ik heb bewust voor een jaar 

getekend, want de drang om naar het buitenland te 

gaan heb ik nog steeds. Dat wilde ik dit jaar al, maar 

omdat mijn vrouw zwanger was en er weinig tijd 

was is het Fortuna geworden. Ik heb nooit getwijfeld 

aan de goede afloop. Ik heb het volste vertrouwen 

in mezelf.”

LUCKY AJAX

Heije houdt zijn conditie op peil door dagelijks 

voor zichzelf te trainen en hij speelt met Lucky 

Ajax regelmatig wedstrijdjes tegen amateurclubs. 

Lucky Ajax is de club van oud-Ajacieden. De 

Amsterdammer begon zijn loopbaan bij Ajax. 

In het seizoen 1999/2000 speelde hij twee 

competitiewedstrijden in het eerste elftal, 

daarna werd de middenvelder uitgeleend aan 

RBC Roosendaal (drie jaar) en NEC (twee jaar). 

Vorig seizoen speelde hij na de winterstop bij Go 

Ahead Eagles. En nu zit Heije zonder club, na 125 

competitiewedstrijden in het betaalde voetbal.

Hij vertelt hoe het is gekomen: “Ik speelde altijd 

bij NEC als ik fit was. Tot de trainerswissel. Johan 

Neeskens werd ontslagen en Cees Lok was zijn 

opvolger. Hij zag het niet in mij zitten en ik speelde 

meteen niet meer. Daarna heb ik een halfjaar geen 

club gehad en toen ben ik naar Go Ahead Eagles 

gegaan. Ik kon ook naar MVV, maar dan zou ik 

moeten verhuizen. Ik heb er bewust voor gekozen 

niet langer dan een halfjaar naar Go Ahead te gaan. 

In de krant leek het alsof ik weg moest, maar het 

was mijn eigen keuze. 

“Ik weet dat ik de eredivisie aankan. Maar ja, ik heb 

nu niets meer te willen. Contacten met clubs heb 

ik nu niet. Ik ben op stage geweest bij een club op 

Cyprus, maar daar is niets uit gekomen en ik vond 

het ook meer een vakantie. Ik word er moe van. Ik 

heb ook nog gesproken met Sparta. Dat was heel 

positief maar ketste uiteindelijk af, nadat Sparta 

contact had opgenomen met NEC. Ik weet niet wat 

ze over mij hebben verteld.”

ZORGELOOS LEVEN

De terugval van het profbestaan naar een normaal 

leven is in alle opzichten groot. Ook voor Pascal 

Heije. “Ik weet nu hoe de wereld in elkaar steekt,” 

zegt hij daarover.  Als voetballer heb je een tamelijk 

zorgeloos leven. Alles wordt voor je gedaan, de 

verdiensten zijn over het algemeen goed en je 

krijgt ook nog veel aandacht. Nu is alles anders. 

Voetballers houden vaak geen rekening met slechte 

tijden. De meesten richten zich van jongs af aan 

puur op hun voetbalcarrière en kijken niet verder 

dan de wedstrijd van morgen. Veel spelers hebben 

daarom alleen een middelbare opleiding, waar ze 

na hun carrière als prof weinig mee kunnen. Niet 

zo gek. Je wilt immers uit je carrière halen wat erin 

zit en zet daarvoor alles opzij. Slechts een select 

groepje spelers hoeft zich nooit druk te maken om 

de toekomst omdat zij een bovengemiddeld salaris 

verdienen.

Heije: “Alles is moeilijk voor mij, financieel. Ik 

probeer elke maand mijn rekeningen te betalen. 

Ik heb een WW-uitkering. De dag dat ik voor het 

eerst bij het CWI kwam, was ik een paar minuutjes 

te laat. Ik kreeg gelijk woorden met die man. Hij 

wilde me niet meer helpen. Hij dacht dat ik er zo 

eentje was die even z’n geld kwam ophalen. Ik red 

het wel, maar het is heel moeilijk. Ook omdat ik een 

dochtertje heb. Ik heb gevraagd of ik mijn geld in het 

CFK-fonds in één keer kan krijgen, maar dat kan niet. 

En dus krijg ik gewoon een maandelijkse uitkering. Ik 

zit er echt mee en het maakt me chagrijnig. Mensen 

die me kunnen helpen, wíllen me ook helpen. En 

mijn zaakwaarnemer Sigi Lens is ook voor me 

aan het zoeken. Helaas heeft zich nog geen kans 

voorgedaan.”

STAGE IN CHINA

Daniël Voigt heeft ook ervaring met de WW. Van 

1 juli - de dag dat hij officieel werkloos werd 

-  tot 12 augustus heeft hij recht op de uitkering. 

In de zoektocht naar een nieuwe club ging hij 

in juli op stage bij een club in China. Volgens 

de uitkeringsinstantie was hij dus niet direct 

beschikbaar voor werk en werd hij voor twee 

weken gekort op zijn uitkering. Verbijsterd was 

hij. Nog steeds. “Ik deed er toch alles aan om 

werk te vinden? Ik was aan het solliciteren! Maar 

daar werd ik voor gestraft. Denken ze soms dat 

je geld krijgt voor zo’n stage, omdat het in het 

bedrijfsleven wel gebeurt? Nou, je krijgt niet eens 

een reiskostenvergoeding als je op stage gaat. Dat 

is heel krom. En of ik nou hier in Nederland stage 

loop of in het buitenland, dat maakt toch geen 

verschil?! Probeer ze dat maar eens wijs te maken. 

Trouwens, mijn uitkering is ook nog steeds niet 

gestort. Ze wilden mij eerst nog korten, omdat ik 

stage bij Fortuna had gelopen. Dat is teruggedraaid 

na tussenkomst en hulp van Ko Andriessen. In dit 

soort situaties heb je veel aan een bond als ProProf. 

Ik stel dat nog steeds zeer op prijs.”

“ProProf kan veel méér voor zijn leden doen,” 

vertelt directeur Ko Andriessen. “In de huidige CAO 

Contractspelers Betaald Voetbal zijn de sociale 

partners, ProProf, VVCS en FBO overeengekomen 

om een Sociaal Fonds op te richten. Uit dit fonds zal 

(om)scholing, opleiding en begeleiding van spelers 

betaald worden. In 2006 hebben ProProf, VVCS en 

FBO samen met de KNVB, ECV en CED het initiatief 

genomen om te komen tot een ‘scholings-pilot’ voor 

contractspelers. Gezamenlijk doel is het ontwikkelen 

van scholingsmogelijkheden om de bedrijfstak 

Betaald Voetbal verder te ontwikkelen. Op deze 

manier wordt een koppeling gemaakt tussen 

topsportkennis en mentaliteit enerzijds en zakelijke 

kennis anderzijds, hetgeen kan bijdragen aan 

professionaliteit zowel binnen de eigen bedrijfstak 

als daarbuiten.”

SOLLICITATIETRAININGEN

Ondermeer op voorspraak van ProProf werden 

drie clubs uit de eerste divisie, MVV, VVV en 

De Graafschap, uitgenodigd deel te nemen aan 

deze pilot. Gezamenlijk werd gekozen voor Cruijff 

Er is leven na voetbal

“IN DIT SOORT SITUATIES  
HEB JE VEEL AAN EEN  
BOND ALS PROPROF”

“MIJN UITKERING WERD 
GEKORT OMDAT IK IN HET 
BUITENLAND STAGE LIEP.”

Daniël Voigt
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Academics International als leverancier voor 

de scholing omdat dit instituut korte vormen van 

scholing kan aanbieden afgestemd op de bedrijfstak 

Betaald Voetbal. In dit specifieke project was er 

aandacht voor opleidings- en arbeidsmarktoriëntatie 

en werden er sollicitatietrainingen gegeven 

die noodzakelijk zijn bij de overgang van de 

sportcarrière naar een maatschappelijke carrière. 

Gekeken wordt naar de capaciteiten, de talenten, 

ambities en vaardigheden van de speler.

Alle betrokkenen (ProProf, VVCS, FBO en KNVB) 

hebben afgesproken dat scholing een breed 

draagvlak zal krijgen binnen het betaald voetbal. 

De pilot was zó succesvol dat het nu zelfs de 

bedoeling is dat alle clubs aan het project meedoen. 

Bovengenoemde partijen zullen ook zorgdragen voor 

de financiering van het project. Bovendien kunnen 

de leden van ProProf individueel een beroep doen 

op scholing- en bemiddelingstrajecten die via de 

vakbond worden aangeboden. Dit alles met als doel 

een passende baan te vinden na de voetbalcarrière. 

ProProf zal nog dit jaar de plannen en trajecten in 

werking zetten.

PROJECTLEIDER OF HYPOTHEEKADVISEUR

Dit zal een hoop leden van ProProf als muziek in 

de oren klinken. Want hoe aantrekkelijk is een 

ex-prof voor potentiële werkgevers? Daniël Voigt 

vertelt dat hem twee banen zijn aangeboden nadat 

zijn contract bij Helmond Sport was afgelopen. 

“Ik kon projectleider op de bouw worden of 

hypotheekadviseur. Of me dat ligt en of ik dat kan, 

weet ik niet. Ik focus me voorlopig alleen op het 

voetbal.”

Pascal Heije voelt zich ook nog te veel voetballer om 

zich op een maatschappelijke loopbaan te richten. 

Hij zegt elke dag te hopen op een club, waarbij het 

niveau niet meer belangrijk is. Maar hij is realistisch. 

“Mijn moeder zei laatst al tegen me: Als er geen 

club komt, moet je een gewone baan zoeken.”

Makkelijker gezegd dan gedaan, erkent hijzelf. “Ik 

heb een mavo-diploma, maar daar doe je niet veel 

mee. De plannen van ProProf spreken mij zeer aan. 

Als voetballer ben ik nog wel redelijk bekend, maar 

als ik niet meer voetbal kennen mensen mij niet. Dan 

moet ik opnieuw beginnen. In mijn hoofd ben ik nog 

voetballer. Ik heb nog geen idee wat voor werk ik kan 

doen. Ik zal cursussen moeten volgen, dat is zeker. 

Voor mij komt dat Sociaal Fonds als geroepen. Het 

spreekt mij ook dat er aandacht wordt geschonken 

aan, zoals ze dat noemen, selfassessment. Wie ben 

ik, wat kan ik? Maar het mooiste zou toch zijn als ik 

toch nog een club zou vinden.”

Haal een sporter in huis!
De meeste voetballers (en andere sporters) 

beginnen pas na hun sportieve loopbaan na te 

denken over hun maatschappelijke carrière. 

Daardoor missen ze de juiste opleiding en ervaring 

op de arbeidsmarkt. Je sportcarrière is voorbij en 

dan? Het bureau SportWorks in Den Bosch biedt 

sporters nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, puur 

gericht op de sport- en recreatiesector. SportWorks 

biedt opleidingen aan en bemiddelt voor (ex-) 

sporters die op zoek zijn naar een passende baan. 

Passende vergoedingen, sportieve ambities, goede 

perspectieven en een dynamische omgeving 

zijn daarbij kernwoorden die de sporters zullen 

aanspreken. De kracht van SportWorks is dat het 

over een groot netwerk beschikt in sportorganisaties, 

met als uitgangspunten sportiviteit, daadkracht, 

teamwork en professionaliteit.

Directeur/eigenaar Roland Rijshouwer vertelt: 

“Enerzijds werken wij voor sportorganisaties, 

sportbonden en gemeenten. Wij leveren personeel 

aan die organisaties. Via SportWorks krijgen 

mensen een detacheringscontract, maar wij 

kunnen ook zelf de hele pay-roll voor onze rekening 

nemen. Ook bemiddelen wij voor de topsporters, 

dus ook voor voetballers. In dit verband werken 

wij samen met ProProf. Omdat veel sporters 

pas na hun carrière gaan nadenken over een 

maatschappelijke carrière missen ze een opleiding 

en tien jaar relevante werkervaring. Wij gaan dat 

doorbreken door sporters rond hun 25e jaar een 

opleiding bedrijfskundig management aan te bieden. 

Dat is een op maat gesneden opleiding. In januari 

beginnen we met de eerste groep sporters.

“Vervolgens zoeken wij een baan voor degenen 

die de opleiding hebben gevolgd. Wij werken 

samen met Erik Tammer (oud-voetballer van 

onder meer Excelsior en sc Heerenveen) van 

de sportvacaturebank. Wij bepalen eerst: welke 

baan past bij de ambities en competenties van de 

sporter? Wij screenen mensen en zorgen dat ze op 

de juiste plaats terechtkomen. Vervolgens verkopen 

wij als het ware die vaardigheden aan bedrijven. 

Wij verkopen niet de bekendheid van de sporter, 

maar de eigenschappen die de sporter zo typeerden 

in zijn sportcarrière, zoals doorzettingsvermogen, 

wilskracht, mentale kracht, ambitie. Bedrijven zijn 

best enthousiast, zo merken wij. Het is aantrekkelijk 

voor ze (ex-) sporters in huis te halen. Niet geheel 

toevallig is ons concept dan ook: Haal een sporter 

in huis!”

Pascal Heije

Op maandag 6 november aanvang 15.00 uur is er een 

informatiemiddag in de Maasport in Den Bosch. Je moet 

je wel van tevoren aanmelden. Voor meer informatie 

over de bemiddeling en scholing kun je ook kijken op: 

www.sportworks.nl en: www.sportworksplus.nl. Voor 

vragen en de brochure kun je mailen naar info@proprof.

nl. Uiteraard kun je voor meer info over scholing en 

opleiding ook contact opnemen met Annemarie Rebel 

van ProProf op telefoonnummer 0345 851422.
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Frank ter Huurne specialiseerde zich in arbeidsrecht, 

maar twee jaar nadat hij bij advocatenkantoor 

BrantjesVeerman in dienst trad, besloot hij zich 

toe te leggen op ‘sportrecht’. Sportrecht is dan 

wel geen officieel rechtsgebied, Ter Huurne kan 

er zijn ei zeker in kwijt. “Het is een verzamelnaam 

van verschillende rechtsgebieden binnen de sport. 

Arbeidsrecht is een belangrijk gebied, verder moet 

je denken aan zaken als tuchtrecht, portretrecht en 

doping.” 

“Na twee jaar wilde ik een bepaalde focus hebben. 

Ik wilde me verdiepen in iets waar ik passie voor 

heb. Mijn baas, André Brantjes, werkte al een paar 

jaar voor verschillende sportbonden. Een aantal 

van die zaken heb ik voor mijn rekening genomen. 

Zo kwam ik redelijk snel tot de conclusie dat ik 

me puur wil concentreren op de sport. Ik richt 

me nu ondermeer op topsporters, sportbonden, 

sportmarketeers en sponsors.” 

GOED EN BETROUWBAAR

Een dagtaak hebben ze er nog niet aan bij 

BrantjesVeerman, maar het is ook niet de bedoeling 

de sectie sportrecht in een noodtempo uit de grond 

te stampen. Een degelijke basis is belangrijker. Ter 

Huurne: “We hebben de ambitie een inhoudelijk 

goede en betrouwbare sectie neer te zetten. 

Wat dat betreft heb ik ook altijd veel moeite 

met advocaten die zich laten inhuren door niet-

gelicentieerde makelaars enkel en alleen om een 

krabbeltje te zetten onder een contract omdat die 

makelaar dat nu eenmaal niet mag. Profspelers 

kunnen zich in contractonderhandelingen bij laten 

staan door een gelicentieerde makelaar, een 

familielid of een advocaat. Helaas gebeurt het maar 

wat vaak dat een speler wordt bijgestaan door een 

makelaar zonder licentie. Die laat er op het laatste 

moment een advocaat bij komen om het contract 

te bekrachtigen. Aan dat soort zaken doen wij niet 

mee. In de eerste plaats omdat ik me moet houden 

aan de gedragsregels binnen de advocatuur. Daarin 

wordt ondermeer gezegd dat ik onafhankelijk moet 

kunnen adviseren en dat ik niet betaald mag worden 

op basis van provisie. Een handtekening zetten heeft 

niets te maken met het geven van onafhankelijk 

advies. Bovendien vind ik dat ons werk interessanter 

moet zijn dan het heen en weer rijden naar clubs 

enkel en alleen om een krabbeltje te zetten.”

EXAMEN VOOR SPELERSMAKELAAR

Als we Ter Huurne spreken heeft hij koud het 

examen voor spelersmakelaar achter de rug. 

Niet omdat hij het vak in wil, maar puur om zich te 

onderscheiden. Het papiertje bewijst immers dat hij 

de regelgeving kent. “Het examen bestaat uit twintig 

multiple choice vragen. Vijftien van de FIFA en vijf 

van de KNVB. Ik heb er wel een goed gevoel over, 

maar de vorige keer was er één kandidaat geslaagd 

van de veertig. Dat is een slagingspercentage 

van 2,5 procent. Ik heb de indruk dat de bonden 

dat percentage ook zo laag mogelijk proberen te 

houden. Ik snap het wel hoor. Als je het mij vraagt 

lopen er veel goudzoekers rond in die wereld. Dat 

heb ik vandaag ook weer mogen aanschouwen.

“Toen ik de FIFA- en KNVB-regelgeving aan het 

bestuderen was is mij opgevallen dat zowel de FIFA 

als de KNVB het reguliere arbeidsrecht proberen te 

omzeilen. Sport wordt steeds meer beheerst door 

regelgeving, maar veel regels botsen met wat er in 

de wetboeken staat. Zo bestaat er bijvoorbeeld een 

clausule die zegt dat een contract van rechtswege 

afloopt als een club degradeert. Daar zou ik nog wel 

eens een procedure over durven voeren. Volgens 

mij is dat nietig, dus niet geldig volgens de wet.”

Ter Huurne pleit ervoor in de voetballerij op dezelfde 

manier te werk te gaan als in de huizenmarkt. “Als je 

een huis koopt, laat je je bijstaan door een makelaar. 

De makelaar brengt kopers en verkopers bij elkaar 

en als zaken juridisch moeten worden vastgelegd, 

wordt er een notaris ingeschakeld. In de voetballerij 

brengt een spelersmakelaar de club en de speler 

bij elkaar en op het moment dat de zaken worden 

vastgelegd gaan ze naar een jurist of advocaat. Ik 

denk dat je op deze manier een hoop ellende kunt 

voorkomen.”

SPARRINGPARTNER

Om een deel van de doelgroep indirect aan te 

spreken, zocht Ter Huurne contact met ProProf. 

Vakbondsdirecteur Ko Andriessen voelde wel 

wat voor een gesprek en er volgden een paar 

ontmoetingen. BrantjesVeerman en ProProf besloten 

daarop een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Niet alleen op papier, maar ook écht. 

Ter Huurne: “De samenwerking is drieledig. In de 

eerste plaats kan ProProf bij ons terecht als een 

van de leden vragen heeft waar ze bij de vakbond 

zelf geen antwoord op hebben. In dat geval dienen 

wij als sparringpartner. Het gaat dan om zaken die 

verband houden met het werk als profvoetballer. 

Met andere woorden, zaken waarvoor je normaal 

gesproken ook bij een vakbond zou aankloppen. 

Daar brengen wij geen kosten voor in rekening, dat 

zien we als investering. In de tweede plaats bieden 

wij onze diensten aan als er zaken zijn die verdere 

aandacht nodig hebben. Als er een procedure 

moet worden opgestart pikken wij dat op. Dat doen 

we op basis van aangepaste uurtarieven, omdat 

wij begrijpen dat een vakbond doorgaans minder 

middelen heeft. 

“In de derde plaats willen we voorlichting 

ontwikkelen op het gebied van arbeidsrecht. Zo 

zijn we bijvoorbeeld bezig met een studiemiddag 

in de eerste helft van 2007 voor profvoetballers 

en zaakwaarnemers. Daarnaast is het onze 

gezamenlijke doelstelling ProProf naar een hoger 

plan te tillen.”

STUDIEREIS

Volgens Ter Huurne zijn er steeds meer regels op het 

gebied van sport en is er steeds minder contact met 

de sport. Hij voelde dat opnieuw toen hij onlangs 

een studiereis maakte door Australië. “Met het 

ministerie van VWS en een aantal sportbonden ben 

ik down under geweest. We hebben daar allerlei 

sportaccommodaties bezocht. We zijn in Sydney 

geweest, naar het Olympisch dorp, we zijn naar 

Canberra gegaan… Er was een groot aantal hoge 

ambtenaren bij, zoals dat dan heet, en ik merkte 

dat het eigenlijk alleen maar draaide om zaken als 

‘adviezen’ en ‘commissies’. Ik had niet de indruk 

dat zij weten wat er leeft. Regelgeving moet je zo 

beknopt mogelijk houden en zo praktisch mogelijk. 

Het is belachelijk wat je allemaal moet regelen als 

je als amateurclub een toernooitje organiseert of 

een kantine draaiende wilt houden. Ik heb wel eens 

gezegd dat overheidsmedewerkers de geur van de 

kleedkamer niet meer kennen. Ik wil niet zeggen 

dat ik die nou zo goed ken, maar ik zie wel dat de 

regelgeving is doorgeschoten. Dat probleem speelt 

vooral op lager niveau, bij amateurverenigingen.”

TOONAANGEVEND

Aan een mening geen gebrek, maar wat maakt het 

kantoor van Frank ter Huurne nu zoveel anders dan 

alle andere advocatenkantoren die hun centjes in de 

sport willen verdienen?

Ter Huurne: “Wij richten ons voornamelijk op de 

inhoud. We hebben een goede arbeidsrechtsectie 

en arbeidsrecht gaat steeds belangrijker worden in 

de sport. Er is een beperkt aantal andere kantoren 

actief in de sport, maar daarvan is de afdeling 

arbeidsrecht kleiner. 

“We willen doen waar we goed in zijn en dat is 

juridisch adviseren. We hebben niet de behoefte 

op de voorgrond te treden. Ik hoef niet zo nodig 

in de media omdat ik een makelaar of speler heb 

geadviseerd. Wat je ziet is dat jongere kantoren 

zich willen manifesteren in de sport omdat ze 

denken dat er veel geld te verdienen valt. Dat is een 

illusie. Ik hoop dat bij ons over twee jaar twee of 

drie advocaten fulltime met sport bezig kunnen zijn. 

Dan hebben we onze doelstelling zeker behaald. 

Ons kantoor bestaat al sinds de jaren tachtig. We 

hebben een drukke praktijk. Wij hebben gekozen 

voor sport omdat we daar veel affiniteit mee hebben, 

qua kennis en qua praktijk. De gemiddelde leeftijd is 

laag en iedereen heeft wel iets met sport. Ieder jaar 

lopen we een marathon in het buitenland en de Dam 

tot Damloop. We zijn echt met iets moois bezig. Met 

zijn drieën doen we de sportpraktijk. Onze bureaus 

staan aan elkaar. Dat is de basis van de full service 

solution provider. Als er een probleem is, steken we 

letterlijk de koppen bij elkaar. Dat werkt snel. Het is 

onze ambitie hét toonaangevende advocatenkantoor 

op het gebied van sportrecht in Nederland worden.”

“DE REGELGEVING IS DOORGESCHOTEN, 
VOORAL OP LAGER NIVEAU”

Partner in recht
Advocatenkantoor BrantjesVeerman zal ProProf voortaan juridisch bijstaan. Sportrecht-advocaat Frank 

ter Huurne legt uit waarom dat interessant is voor de leden van ProProf. En en passant deelt hij ook nog 

een paar tikken uit.

“EEN HANDTEKENING ZETTEN HEEFT NIETS 
TE MAKEN MET HET GEVEN VAN ONAFHANKELIJK ADVIES”
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Persbericht Cambuur Leeuwarden, 

25 september 2006:

‘Bestuur, raad van toezicht en directie van Cambuur 

Leeuwarden BVO hebben jegens de hoofdtrainer/

coach, de heer R. Wesseling, hun ernstige zorg 

uitgesproken over de sterk bij de verwachtingen 

achterblijvende resultaten van het eerste team. 

Deze resultaten dragen niet bij aan het proces 

van de organisatorische, financiële en technische 

opbouw van Cambuur Leeuwarden BVO, dat na de 

opheffing van de surseance van betaling thans in 

volle gang is.

Bestuur, raad van toezicht en directie hebben de 

heer R. Wesseling te kennen gegeven, dat voor zijn 

verdere functioneren binnen Cambuur Leeuwarden 

BVO de resultaten van de eerstkomende twee (thuis-

) wedstrijden van essentieel belang zijn. Indien 

ook in deze wedstrijden niet voldoende resultaten 

worden behaald, zal in de opinie van bestuur, raad 

van toezicht en directie een vroegtijdige beëindiging 

van de werkzaamheden van de heer R. Wesseling, 

zeer tot hun spijt, niet langer uitgesloten kunnen 

worden geacht.’

Lees het bovenstaande nog een keer en laat het 

eens goed op u inwerken. Het staat er echt. Als de 

heer R. Wesseling de eerstkomende twee (thuis-

)wedstrijden niet voldoende resultaten haalt, is 

ontslag niet uitgesloten…Voor alle duidelijkheid: 

het is niet getekend door de teleurgestelde 

supportersclub van Cambuur Leeuwarden maar door 

de beleidsmakers van de club. Je blijft het lezen en 

je verbazen. Niet voldoende resultaten…dus als Roy 

Wesseling met zijn ploeg van de mat wordt gespeeld 

door de tegenstander maar door een arbitrale 

dwaling met 1-0 wint is het goed? Maar als Cambuur 

Leeuwarden de tegenstander van de mat speelt, 

drie keer op de paal schiet en op 0-0 blijft steken 

dan heeft Roy Wesseling blijkbaar pech gehad. 

Wat als net voor de wedstrijd op de training een 

keeper zijn been breekt en de tweede keeper ziek 

wordt waardoor de doelman van de juniorenploeg 

onder de lat moet staan? Heeft de trainer-coach 

het dan ook slecht gedaan en kan een vroegtijdige 

beëindiging van de werkzaamheden van de heer R. 

Wesseling niet langer uitgesloten worden geacht? 

Het persbericht van Cambuur Leeuwarden is het 

Column Simon Scherp

Paniekvoetbal

opportunisme van het voetbal in optima forma. 

Het zijn geen dolgedraaide supporters of de 

lokale pers die de druk opvoeren maar het zijn de 

beleidsmakers, de bewakers van de rode lijn, die 

voorop in de fanfare lopen. Dat maakt het zo uniek 

en droevig. We kijken vaak meewarig naar de 

Latijnse landen waar het publiek na een nederlaag 

om het hoofd van de trainer schreeuwt en de leiding 

uit zelfbescherming snel toegeeft aan de wens van 

het publiek. We hebben lachend het legendarische 

verhaal aangehoord van Toni Schumacher die ooit 

als trainer van FC Köln in de rust van een wedstrijd 

werd ontslagen en denken mijmerend terug aan 

de inmiddels overleden impulsieve voorzitter 

Jesus Gil Y Gil die er bij Atletico Madrid op een 

gegeven moment een gemiddelde van vier trainers 

per seizoen op nahield. Zoiets kon in Nederland 

niet want hier werd beleid gevoerd. Hier hebben 

we algemene en technische directeuren die zich 

houden aan een beleidsplan. Hier is het voor een 

trainer niet beslissend of het schot van de spits 

tegen de touwen slaat of tegen de paal komt. Hier 

wordt genuanceerd gekeken of de trainer-coach de 

voorwaarden creëert om prestaties te leveren en 

alles wordt natuurlijk afgezet tegen het materiaal 

van hemzelf en dat van de tegenstanders. En als 

er ondermaats wordt gepresteerd dan wordt er 

gekeken of er nog een goede wisselwerking is met 

zijn spelers zodat er kan worden vastgesteld of er 

uitzicht is op verbetering. Of niet? Daar betalen al 

die clubs toch hun beleidsbepalers voor?

In Leeuwarden dus niet. In Friesland lijkt Jesus 

Gil Y Gil te zijn gereïncarneerd. Daar maken het 

bestuur, raad van toezicht en de directie van 

Cambuur Leeuwarden gewoon wereldkundig dat 

het functioneren van trainer Roy Wesseling wordt 

beoordeeld op het aantal punten dat hij de komende 

twee thuiswedstrijden haalt. U zult inmiddels zelf 

weten wat de uitkomst daarvan is maar ik raad 

Roy Wesseling één ding aan: gewoon je ontslag 

nemen na twee gewonnen thuiswedstrijden. Als hij 

afhankelijk is van het oordeel van een stel cowboys 

in maatpakken dan heeft hij geen toekomst in 

Leeuwarden. Ook niet met zes punten uit twee duels. 

En de boodschap aan zijn opvolger is ook meteen 

duidelijk: in Leeuwarden is iedere coach vogelvrij.

 Dat het ook kan doorslaan naar de andere kant 

bewijst de KNVB met ons paradepaardje Oranje. 

Daar wordt de ene na de andere topspeler afgevoerd 

en publiekelijk afgeschoten door de bondscoach 

maar intussen kijken de beleidsbepalers de andere 

kant op. Clarence Seedorf, Edgar Davids, Boudewijn 

Zenden, Ruud van Nistelrooy, Roy Makaay en Mark 

van Bommel: het ga jullie goed. Jullie mogen dan 

wel denken dat jullie goed kunnen voetballen omdat 

AC Milan, Tottenham Hotspur, Liverpool, Bayern 

München en Real Madrid toevallig miljoenen hebben 

neergelegd om je te kunnen opstellen, maar jullie 

kunnen er niets van. Jullie hebben zulke enorme 

tekortkomingen, jullie passen stuk voor stuk niet in 

het geoliede en fijn afgestemde systeem van Oranje. 

Want net als in Leeuwarden is ook in Zeist het 

resultaat heilig. Oranje wint van Luxemburg en Wit 

Rusland dus het gaat toch goed? Hoe we winnen 

wordt blijkbaar niet geanalyseerd en onze punten 

zijn het alibi voor de moord op bijna een generatie 

topvoetballers. Zeist en Leeuwarden liggen eigenlijk 

helemaal niet zo ver uit elkaar. In beide steden zijn 

ze in ieder geval heel erg goed bedreven in het 

spelen van paniekvoetbal.

 


