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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) 293 65 96 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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De laatste maanden van 2006 werden gekenmerkt door 

veldslagen in de politiek en het voetbal. ‘Normen en 

waarden’ was de kreet waarmee Jan Peter Balkenende 

het premierschap voor het leven lijkt te hebben verdiend. 

Andere politieke partijen zullen onderhand begrijpen dat 

op de bagagedrager springen de enige optie is. Natuurlijk 

gaven zij zich niet zonder slag of stoot gewonnen en dus 

werden er tijdens de verkiezingsstrijd en daarna in de 

nieuwe Tweede kamer verbale oorlogen gevoerd. Ook het voetbal werd de laatste maanden gekenmerkt 

door veel verbaal geweld. Zogenaamde supporters zongen voetballers toe dat hun moeder een snor had 

en die van scheidsrechters kwamen er niet veel beter van af. Ook coaches werden bedreigd en hooligans 

sprongen in Nederland over de hekken en betraden het veld. In het buitenland wilden Nederlandse 

‘supporters’ gelijk maar een hele stad verbouwen.

Ook de voetballers zelf lieten zich niet onbetuigd. Onder het motto ‘schelden doet geen pijn’ werden 

collega’s en leden van het arbitrale trio aangesproken met de taal van de straat. De laatste wedstrijden 

werden bovendien ontsierd door spelers die collega’s torpedeerden omdat de bal niet werd buiten 

geschoten terwijl een van hen op de grond lag en de scheidsrechter liet doorspelen.

In de laatste vergadering van de Centrale Spelers Raad, vlak voor de kerst, is hier uitgebreid bij stil gestaan. 

Iedereen was het erover eens dat het not done is om tegen het arbitrale trio te tieren. De CSR vindt dan ook 

dat hiertegen opgetreden moet worden. 

Daarnaast was de CSR van mening dat als de scheidsrechter het spel 

niet stil legt er ten alle tijden doorgespeeld moet worden. Zelfs als er 

een collega op de grond ligt. Voor voetballers zou dit dan ook de norm 

moeten worden.

Terug naar de politiek. Al jaren wordt er vanuit het voetbal gestuurd op 

een voetbalwet. In Engeland, waar men een dergelijke wetgeving heeft 

werkt het echt. Door stadionverboden met meldingsplicht en torenhoge 

boetes is het vandalisme daar spectaculair afgenomen. De KNVB heeft 

nu aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd een concepttekst te 

schrijven voor een evenementenwet. De politiek, die de mond vol heeft 

van normen en waarden, hoeft deze voorzet nu alleen nog maar in te 

koppen. Gebeurt dat niet, dan is Den Haag medeverantwoordelijk voor 

nieuwe rellen en blijkt de term ‘normen en waarden’ niet meer dan een 

loze kreet.

Ko Andriessen

VOORWOORD
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Frank ter Huurne van BrantjesVeerman Advocaten begeleidt als 

deskundig sportrechtadvocaat contractspelers in het betaald  

voetbal. Veelal in samenwerking met spelersmakelaars en zaak-

waarnemers, 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 arbeidsovereenkomst. Daarnaast 

adviseert hij bij de totstandkoming van  bijvoorbeeld sponsorcon-

tracten 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 website bezoeken:        

www.brantjesveerman.nl.

BrantjesVeerman Advocaten is de juridische samenwerkingspart-

ner van ProProf en maakt deel uit van Advoc, een internationaal 

netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Europa, Azië, 

Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

Normen en waarden
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Het grote keerpunt in de carrière van Cecilio Lopes 

kwam in mei 2004. In het begin van de competitie had hij 

twee ferme tikken op zijn schenen gekregen. Gedurende 

het seizoen bleef de pijn. Hij kreeg een paar keer rust 

van zijn begeleiders bij Excelsior, maar dat hielp meestal 

maar even. “Voor mijn gevoel zat er iets niet goed. 

Toen ik eindelijk een foto eiste, zag ik dat ik scheurtjes 

in mijn scheenbeen had. Ik kreeg weer rust, maar toen 

de nacompetitie begon vond ik dat ik fit genoeg was 

om mee te doen. Dat was ik niet echt, maar ik was 

zó gefocust. Ik dacht, even doorbijten. We speelden 

tegen Heracles Almelo. Ik wil naar binnen draaien en 

kreeg een klein tikje tegen mijn scheen. Toen brak-ie. 

Precies op het punt waar de grootste scheur zat. Ik was 

gewaarschuwd, begin niet te snel, zeiden ze. Maar ik 

wilde zo graag.

“Ik hoorde iets knakken. Iemand vroeg nog: is het 

niet je scheenbeschermer, maar ik voelde de botjes 

schuiven. Ik heb helemaal geen pijn gevoeld. Ik heb wel 

geschreeuwd, maar vooral uit angst. In de kleedkamer 

had ik alweer praatjes. Wanneer kan ik weer het veld 

op? Jammer genoeg duurde het iets langer dan ik op dat 

moment kon voorzien.”

Cecilio Lopes trapte zijn eerste balletje langs de 

zijlijn bij de wedstrijden van zijn vader. “Mijn vader is 

geboren op de Kaapverdische eilanden. Hij kon aardig 

voetballen, hij had een contract kunnen krijgen, maar 

koos toch voor een baan. Als hij ging voetballen ging ik 

altijd met hem mee, samen met mijn broer. Toen ik acht 

was mocht ik zelf bij een club. Dat werd HOV, Hoop op 

Vooruitgang, in Rotterdam. De eerste keer heeft mijn 

moeder me gebracht, daarna moest ik alleen of met 

mijn vriendjes. Ik ben vrij opgevoed. Ik moest wel altijd 

laten weten waar ik was, maar verder mocht ik zelf de 

wereld ontdekken. Zo is heel mijn familie opgevoed. Dat 

heeft me zelfstandig gemaakt en doorzettingsvermogen 

gegeven. 

“Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was ik aan het 

voetballen. Het gekke is dat ik nooit een eigen voetbal 

heb gehad. Als ik wilde voetballen moest ik altijd een 

vriendje gaan halen die er wel een had. In huis voetbalde 

ik samen met de hond met een tennisbal. Dan vroeg mijn 

moeder fijntjes: wil je niet liever buiten spelen?”

KLETTERENDE NOPPEN

“Vanaf het begin was voor mij duidelijk dat ik 

profvoetballer wilde worden. Als ik met mijn vader 

meeging en ik liep in de kleedkamers, dan rook je de 

massageolie en hoorde je die noppen op de gang 

kletteren. Dat moest mijn wereld worden. Maar ach, 

dat willen alle jongetjes. Voor mij was het een vrij 

realistische droom. Het ging lekker. Eigenlijk zou je 

altijd zo vrij moeten kunnen spelen. Als je jong bent heb 

je weinig aan je hoofd, maar nu nog zie ik voetbal als 

een vorm van afleiding. Natuurlijk, ik wil presteren en 

prijzen winnen, maar tegelijk is het een manier om me te 

ontladen.

“Op mijn vijftiende speelde ik in het eerste van HOV en 

werd ik naar PSV gehaald. Na een jaar mocht ik weer 

gaan. Kort daarna ben ik gestopt met voetbal. Nee, niet 

omdat ik teleurgesteld was in PSV, het ging meer om 

de zaken er omheen. Ik ben een eerlijk mens. Ik wil dat 

anderen ook eerlijk tegen mij zijn. Als je bij een topclub 

kunt spelen is het belangrijk dat zaken goed voor je 

geregeld worden. Bij mij gebeurde dat niet. Ik zat in 

het eindexamenjaar. Soms werd ik ineens van school 

gehaald omdat ik een wedstrijd had. Niemand had mij 

dat dan verteld. Toen ik terugkwam uit Eindhoven was 

ik ook even helemaal klaar met bepaalde mensen bij 

mijn oude club. Ik begreep niet dat mensen het wél leuk 

vonden om goede sier met mij te maken, maar dat ze mij 

niet goed behandelden. Ik dacht: als het zo moet, voetbal 

ik helemaal niet meer. Ik ben toen weg gegaan bij HOV, 

maar was te laat om me over te schrijven. Ik trainde 

soms mee bij een club in Rhoon. Wedstrijden spelen 

mocht ik niet.”

KRAMEN BOUWEN

Lopes stopte met school, hoewel hij goed kon leren. 

Hij zat op de Havo en had kunnen doorstromen naar 

het VWO, maar hij wilde zich concentreren op een 

carrière als profvoetballer. In eerste instantie leek het 

overigens een totaal andere kant op te gaan. Lopes 

nam een tijdelijk baan als kramenbouwer op de markt. 

Om vier uur op en dan in weer en wind kramen bouwen. 

“Ik weet wat werken is,” zegt de voetballer daarover. 

“Een leven als voetballer is heerlijk, maar ik realiseer 

me maar al te goed dat er mensen zijn die het veel 

minder hebben dan ik.” Nog voor het seizoen voorbij 

was zei trainer Cees Dubbeld dat Lopes de overstap 

naar Excelsior moest maken. “Mario Been wilde mij al 

hebben in de jeugd, maar toen koos ik voor PSV. Ik ben 

begonnen bij de amateurs. Ik heb twee jaar onder Mario 

Been gespeeld en ben toen met hem meegegaan naar 

het tweede elftal. Ik kreeg heel veel vertrouwen van 

Mario Been en ben me door hem steeds beter gaan 

ontwikkelen. In die amateur-tijd werkte ik ook nog drie 

dagen in de week op de markt. ’s Morgens opbouwen, 

naar huis, ’s middags afbreken en dan voetballen. Ik was 

“Als je kunt stralen,
dan moet je stralen”

Seizoen 2003/2004 was niet het zijne. Toen er eindelijk een foto werd gemaakt van zijn 

pijnlijke scheenbeen, bleek die vol scheurtjes te zitten. Tijdens de nacompetitie gebeurde 

het onvermijdelijke: Cecilio Lopes brak zijn been. Een lange revalidatie volgde. Na een 

paar tegenslagen is hij weer helemaal terug. En hoe. 

kapot, maar het heeft me wel gehard. Dat soort dingen 

vormt je persoonlijkheid. Maar goed, ik wist natuurlijk 

ook wel dat het tijdelijk was. Ik wilde profvoetballer 

worden en ik was ervan overtuigd dat ik het zou gaan 

redden. Dat is geen arrogantie, maar zo voelde ik dat 

nu eenmaal. Het eerste jaar bij Excelsior heb ik veel in 

mezelf geïnvesteerd. Ik heb hard gewerkt en veel om me 

heen gekeken. Uiteindelijk werd dat beloond met een 

contract. Toen ben ik ook gestopt op de markt.”

Lopes ontwikkelde zich tot vaste kracht en stond in de 

belangstelling van een aantal eredivisieclubs. Precies 

wat hij wou. Maar toen was er dus ‘de breuk’. Was er 

alleen de beenbreuk geweest, dan had Lopes na de 

winterstop weer het veld op gekund. Door een medische 

misser duurde de revalidatieperiode veel langer dan de 

artsen hadden voorspeld.

Cecilio Lopes: “Ik had eerder wel eens mijn arm 

gebroken en de dag erna stond ik gewoon weer op het 

veld. Ik dacht: zo gaat het met dat been ook. Ze hadden 

een pin in het bot geslagen. Pezen opzij, schroefje erin, 

pezen weer terug en dichtnaaien. Klaar. Ik had een week 

in het ziekenhuis gelegen toen ik met de revalidatie 

begon. Ik was positief. Dat is ook belangrijk als je een 

blessure hebt, maar ik geloofde ook echt dat het herstel 

niet lang zou duren. Ik ging in Zeist revalideren. Na 

verloop van tijd kreeg ik echter last van mijn knie. Dat 

leek mij niet in de haak. Na verder onderzoek bleek dat 

mijn botten heel hard zijn. Het voordeel daarvan is dat je 

veel schoppen kunt verdragen. Het nadeel is, dat als het 

eenmaal gebroken is, het langer duurt voor het geheeld 

is. Ik kreeg botstimulatie, maar dat hielp voor mijn gevoel 

maar weinig. De pijn in mijn knie bleef. Soms had ik 

zoveel pijn dat ik er niet van kon slapen.”

MOOI GEBAAR

“In januari werd duidelijk dat ik voorlopig niet in actie 

zou komen. Ik kon toen nog niet eens hardlopen. 

Ondertussen was mijn scheen beter, maar ik bleef last 

van mijn knie houden. Uiteindelijk kwamen ze erachter 

dat de pin te hoog zat. Ze besloten hem eruit te halen en 

ik verwachtte dat het daarna gedaan zou zijn met de pijn. 

Helaas. Mijn knie bleef gevoelig. Excelsior liet weten niet 

meer met mij verder te willen. Ik vond dat niet eerlijk. Ik 

raakte  geblesseerd toen ik voor de club speelde, ik ging 

revalideren en probeerde terug te komen bij de club 

en dan dit… Niet lang daarna belde Marco Boogers, 

technisch directeur van FC Dordrecht. Hij zei: ‘We 

hebben er vertrouwen in dat je weer de oude wordt.’ 

“IK BEN VRIJ OPGEVOED. IK MOCHT ZELF DE WERELD ONT-
DEKKEN”



Ik was toen nog steeds aan het revalideren. Ik vond het 

een mooi gebaar. Ik kostte wel niets, maar ik had wel 

een beenbreuk. Welke club wil nou zo iemand? Bijna 

niemand, maar Marco zag het zitten.

“Ik was enorm gemotiveerd. Toen ik hier aan de slag 

ging stonden ze er versteld van hoe snel ik weer mee 

kon draaien. Ineens was er weer belangstelling van 

andere clubs. Ik scoorde veel, maar toen speelde die 

knie weer op. Uit een scan bleek dat ik een zwevend 

botstukje in mijn knie had en dat een deel van mijn 

pees verkalkt was. In november kreeg ik rust en in 

december werd ik opnieuw geopereerd. Het stukje bot is 

weggehaald en het verkalkte stukje pees is eruit geknipt. 

Ik was meteen pijnvrij. Het was een heel kleine ingreep, 

maar ik kreeg er veel vrijheid door. In januari ging het 

meteen weer lekker tot het einde van het seizoen. 

En in de zomer ben ik samen met hersteltrainer Hans 

Eijkenbroek doorgegaan met trainen. Ik train sowieso 

veel voor mezelf.”

HOGEROP

Rust in de knie, rust in het hoofd en Cecilio Lopes draait 

weer lekker. Er is belangstelling van verschillende clubs. 

Willem II lonkt naar de soepele speler, maar ook RKC, FC 

Twente en Sparta zouden hem in willen lijven. En ook de 

Oekraïense club Stal Alchevsk heeft belangstelling. Het 

contract van Lopes loopt na dit seizoen af. FC Dordrecht 

heeft ook al aangegeven met hem verder te willen. 

Lopes: “Ik wil best praten met Dordrecht, maar ze weten 

ook wat mijn idealen zijn. Ik wil graag hogerop, naar de 

eredivisie. Daar hebben ze begrip voor. Er is mij wel al 

toegezegd dat ik later hier kan komen afbouwen. Dat 

zal ik zeker in mijn achterhoofd houden, want ik heb het 

hier goed naar mijn zin. Ze zorgen goed voor je. Wat dat 

betreft heeft Dordrecht een groter plekje in mijn hart 

in dan Excelsior. Ik ben daar natuurlijk ook niet op een 

leuke manier weg gegaan. Ik vind dat ik meer respect 

verdiend had. Dat is erg jammer. Maar goed, het ligt 

achter me. Ik voel geen rancune.

“Voor wat betreft de andere clubs… ik heb nog met 

niemand gesproken. Het belangrijkste voor mij is dat ik 

me er goed voel. Geld staat niet voorop. Het buitenland 

is ook zeker een optie.”

Lopes’ zaken worden behartigd door Karel Jansen van 

Sportpromotion. Er zijn spelers die hem een ‘vaderfiguur’ 

noemen, Cecilio Lopes kan vooral ‘heerlijk met hem 

lachen’. Maar dat niet alleen. “Hij heeft veel kennis van 

zaken. Als hij mij adviseert dan doe ik daar ook wat 

mee. Karel Jansen is voor mij de juiste zaakwaarnemer 

omdat hij me zowel binnen als buiten het veld de beste 

ondersteuning geeft. Sportpromotion houdt rekening 

met de dingen die ik belangrijk vind. De centen zijn niet 

het voornaamste, ze kijken of een club bij je past. Dat 

vind ik goed.”

Als dit magazine naar de drukker gaat is nog niet bekend 

of en naar welke club Cecilio Lopes na de winterstop 

verkast. Vooralsnog lijkt hij zich daar weinig zorgen 

over te maken. “Als je als jongetje droomt over een 

profcarrière dan denk je aan doelpunten maken en 

spelen in grote stadions. Ik zou het geweldig vinden om 

in nóg grotere stadions te spelen. Mijn doel is mensen 

blij te maken met mijn spel. Hoe meer hoe beter. Ik vind, 

als je iets kunt brengen in de wereld, dan moet je dat ook 

doen. Als je kunt stralen, dan moet je stralen. In alles!”

“KAREL JANSEN GEEFT ME 
BINNEN EN BUITEN HET VELD 
DE BESTE ONDERSTEUNING” 
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Topsport in 
marketing!

Arink Marketing Consultancy, telefoon 06 537 613 73
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Halverwege het gesprek herinnert Pieter van de Ven, 

adviseur van de Rabobank Topsportdesk, zich die keer 

dat een sporter hem belde met een dringende vraag. 

“Hij vroeg me: ‘Ik heb er nu wel voor gekozen mijn geld 

op die manier weg te zetten, maar eigenlijk is het altijd 

mijn jongensdroom geweest een Porsche te kopen. 

Kan dat?’ Toen hebben we zijn plan erbij gepakt. Hij 

had duidelijke keuzes gemaakt en wist goed hoe zijn 

financiële toekomst eruit zou zien. Ik hield hem zijn 

plan voor en vroeg: ‘Wat denk je zelf? Zou het kunnen?’ 

Hij zei: ‘Ik denk het wel…’ Ik zei: ‘Ik denk het ook.’ Een 

paar weken later stond hij hier voor de deur te toeteren 

en zijn we samen een stukje gaan rijden in zijn nieuwe 

Porsche.”

De anekdote illustreert hoe flexibel en persoonlijk 

de adviezen van de Topsportdesk zijn. Pieter van de 

Ven begrijpt de topsporter. Bijna 20 jaar adviseert hij 

topsporters. Zijn belangstelling voor topsport werd 

gewekt toen hij een bescheiden volleybalamateur 

was. Toen hij later professioneel in gesprek raakte 

met topsporters moest hij concluderen dat er veel 

raakvlakken zijn tussen een sporter die veel verdient 

en een sporter die minder verdient. En laat dat nu 

precies hetgeen zijn wat de Topsportdesk uitdraagt. 

Alle topsporters krijgen persoonlijk advies op topniveau, 

vermogend of niet-vermogend, afgestemd op hun 

leefwereld, gezinssituatie, wensen en behoeften. 

Dit is de basis voor de Rabobank Topsportdesk. De 

Topsportdesk combineert het beste van twee werelden: 

kennis van financiën en kennis van de wereld van de 

topsporter. Topsporters met uiteenlopende financiële 

mogelijkheden kunnen zowel in Eindhoven als in Utrecht 

terecht voor financieel advies op Private Banking 

niveau.

GROOTSTE SPORTSPONSOR

Waar komt die belangstelling van de Rabobank 

voor topsport nu eigenlijk vandaan? Pieter van de 

Ven: “Rabobank heeft zich enorm ontwikkeld op het 

gebied van sport. Rabobank is Nederlands grootste 

sportsponsor. Tien jaar geleden ontstond de Rabo 

wielerploeg en afgelopen jaar werden we official 

supplier van het NOC*NSF. Sponsoring van sport sluit 

perfect aan bij wat Rabobank doet: helpen realiseren 

van ambities. 

“De afgelopen jaren heb ik me vooral opgehouden in de 

wereld van de profvoetballers. In die tijd zijn de inkomens 

in de top enorm gestegen. Daarmee is automatisch de 

behoefte aan financieel advies toegenomen. Ik heb veel 

Zonder geldzorgen beter presteren

Als je je tijdens je voetbalcarrière zorgen maakt over je 

financiën dan komt dat je prestaties niet bepaald ten 

goede. De accountmanager van de Rabobank Topsportdesk 

kan je de helpende hand bieden. Hij kent de financiële 

wereld en de sportwereld. Zo kun jij je helemaal 

concentreren op jouw sportcarrière, terwijl jouw financiële 

zaken uitstekend voor je worden geregeld. 

geleerd de afgelopen periode. Voor een buitenstaander 

is het moeilijk te begrijpen in wat voor complexe 

omgeving een jonge topsporter terecht komt. Het is 

nogal wat om op jonge leeftijd een leven in de sport 

op te bouwen. Je krijgt een hoog inkomen waarvan je 

weet dat het waarschijnlijk maar voor een korte periode 

is. Je krijgt te maken met publiciteit. Er wordt zoveel 

van je gevraagd dat je je opleiding misschien niet kunt 

afmaken. Je moet top presteren, zowel fysiek, mentaal 

als emotioneel. Zonder al die randverschijnselen is dat 

al geen kleinigheid. Topsporters willen graag sportief én 

financieel slagen. Als je je geen zorgen hoeft te maken 

over je geld kun je sportief ook beter presteren. 

“Zorgen voor later heeft voor een gemiddelde 

zeventienjarige niet de hoogste prioriteit, maar 

topsporters zijn vaak op jonge leeftijd al vrij volwassen. 

En als een sporter er zelf niet op komt iets verstandigs 

met zijn geld te doen, dan zijn er vaak mensen in zijn 

omgeving die daar wel op aansturen. Hoe dan ook, 

als we bij elkaar komen heeft de topsporter meestal 

al besloten goed met zijn geld om te gaan. De vraag is 

alleen op welke manier.”

INZICHT GEVEN

Als je belangstelling hebt te gaan bankieren bij de 

Rabobank Topsportdesk volgt er een gesprek. Wat voor 

gesprek is dat dan en wat moet je allemaal meebrengen 

aan papieren?

Pieter van de Ven: “Elk gesprek is anders. Ieder 

mens heeft zijn eigen behoeftes, idealen, en zijn 

eigen vragen. Het is aan de accountmanager van de 

Topsportdesk de sporter inzicht te geven in zijn situatie 

en de mogelijkheden. Daardoor kan hij bewuste keuzes 

maken voor zichzelf én zijn partner, voor nu en voor de 

toekomst. We beginnen met een kennismakingsgesprek. 

Een sporter moet ook het gevoel hebben dat hij met 

mij over zijn financiën wíl praten. Vervolgens probeer 

ik bijvoorbeeld inzicht te geven in wat het betekent als 

ze nu alles opmaken en hoe hun toekomst eruit ziet als 

ze wat reserveren. Als je dat duidelijk kunt maken, kan 

iemand zijn eigen keuzes maken. Dan kan het zomaar 

gebeuren dat mensen die op het eerste gezicht geen 

verstand hebben van financiën daar ineens een groot 

gevoel voor blijken te hebben. Overigens kunnen alle 

sporters hier binnenlopen zonder salarisstrookjes. Vaak 

weten ze in grote lijnen wat ze verdienen, dan gaan we 

kijken ‘wat wil je?’. Daarna gaan we dat vertalen naar 

mogelijkheden, naar oplossingen. En kunnen ze op hun 

gemak alle opties nog eens bekijken en een besluit 

nemen. De sporter bepaalt wat er met zijn geld gebeurt.”

TWENTYFOURSEVEN

Voor alle topsporters biedt de Rabobank Topsportdesk 

advies op Private Banking niveau. Normaal gesproken is 

dit gerelateerd aan een bepaald inkomen of vermogen, 

voor topsporters is deze voorwaarde losgelaten. Alle 

topsporters, wel of niet vermogend, krijgen dus op 

Private Banking niveau financieel advies op maat van 

hun eigen accountmanager die, zoals Van de Ven het 

zegt, twentyfourseven beschikbaar is. 24 Uur per dag, 

zeven dagen per week dus.

Van de Ven illustreert de service van de Rabobank 

Topsportdesk. “In Eindhoven hebben we twee collega's 

zitten die zeer bedreven zijn in het oplossen van allerlei 

problemen. Belt er iemand met de mededeling dat 

zijn pasje het niet meer doet, maar dat er wel een 

spoedbetaling de deur uit moet, dan regelen zij dat. 

Als een klant dat wil kom ik bij hem langs. Zo kan het 

gebeuren dat ik naar het buitenland vlieg om bankzaken 

te bespreken. Als ik het gevoel heb dat er bepaalde 

zaken besproken moeten worden, pak ik de telefoon. 

Noem het pro-actief. Als een speler gaat trouwen 

bijvoorbeeld, doet hij dat dan op huwelijkse voorwaarden 

en hoe zit het met zijn testament? Allemaal zaken die 

van belang zijn voor zijn toekomstige inkomen en dat 

van zijn partner. Als er in het buitenland belangstelling is 

voor een bepaalde voetballer, hebben wij het daarover. 

De Rabobank voert geen contractbesprekingen, 

maar kan er vooraf wel bij betrokken worden. Is er 

een valutarisico? Is er gesproken over een arbeids- 

ongeschiktheidsverzekering? Als je dat soort zaken 

vooraf bespreekt, versterk je je onderhandelingspositie.”

Over de samenwerking met ProProf is Pieter van de Ven 

zeer positief. Met veel van de bij ProProf aangesloten 

makelaars heeft Van de Ven een goede relatie. Hij kende 

ze al toen ze zelf nog op het veld stonden of een andere 

functie hadden binnen de voetballerij. “We hebben veel 

van elkaar geleerd,” claimt Van de Ven. “Veel makelaars 

weten intussen wat de speler van ons mag verwachten. 

En dat is veel. En heel belangrijk: er is veel vertrouwen.”

-  54% van de sporters zegt zich zorgen te maken over de toekomst.  

Zorgen over financiën zijn de belangrijkste reden.

-  27% van de sporters zegt zijn financiën niet op orde te hebben.

-  23% van de sporters kent een potentiële medaillekandidaat die om 

financiële redenen is afgehaakt.

-  49% van de sporters geeft aan een financieel vertrouwenspersoon te 

missen.

(bron: onderzoek VODW Marketing i.o.v. Rabobank Nederland)

De Rabobank Topsportdesk, alles op een rij.
- aandacht van je eigen financiële coach

- persoonlijk advies op maat

- flexibele oplossingen

- gratis betaalpakket

- optimale financiële prestaties, nu en in de toekomst

- alle bankzaken onder een dak

- 2 Topsportdesks, in Utrecht en Eindhoven

- aantrekkelijke voordelen voor leden

Voor meer informatie: www.topsportdesk.nl of bel de Topsportdesk 

in Eindhoven 040 2936596 of in Utrecht 030 2877917.
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“Ik heb een paar weken 
gedacht dat ik beter wat 

anders kon gaan doen”

Wat zijn de sterke en 

zwakke punten van Ruud 

Knol? En wat doet hij eraan 

om ze te verbeteren? Ruud 

Knol (25) van Vitesse maakt 

op verzoek van ProProf 

Magazine een zelfanalyse. 

Een diepere kijk in het vak 

profvoetballer.
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middenvelder. Ik schuif niet vaak in. Niet omdat ik dat 

niet zou willen, integendeel. Dat heeft alles te maken 

met de veldbezetting op het middenveld. Als er ruimte 

is, dan kan het. Maar als het vol is neem je een onnodig 

risico.Balverlies kan dan dodelijk zijn in de omschakeling 

omdat jij weg bent. In feite geldt dat ook voor de andere 

centrale verdediger. Ik weet dat het daardoor vanaf de 

kant lijkt of je vrij passief speelt, maar daar mag ik me 

niet druk over maken. Het belang van het elftal is nu 

eenmaal groter dan je eigen belang. Het belangrijkste 

is dat je de mensen om je heen kunt sturen. Die kun je 

ook bereiken met je mond. In een vol stadion zal je de 

aanvallers nauwelijks kunnen bereiken.

“Tactisch inzicht kun je wel degelijk ontwikkelen. Het 

Persoonlijk
Ruud Knol

Club: Vitesse

Positie: Centrale verdediger

Geboortedatum: 13-03-1981 

Geboorteplaats: Zevenaar

Zaakwaarnemer: Kees Ploegsma. Via Leon Hese kwam 

ik terecht bij Kees Ploegsma. Dat is al jaren geleden dus 

je begrijpt dat ik tevreden ben.”

Beste wedstrijd: “Kan ik niet echt zeggen. Er zijn wel een 

aantal wedstrijden geweest bij Jong Oranje en Vitesse 

waarin ik een hoog niveau haalde. Er was een periode 

bij Vitesse waarin ik in het centrum stond samen met 

Dejan Stefanovic. Dat ging heel goed, we voelden elkaar 

goed aan. En vorig seizoen was dat eigenlijk ook zo met 

Michael Dingsdag. Het gaat erom dat het elftal goed 

loopt en dat je daarin je aandeel hebt. Alleen valt dat bij 

een centrale verdediger niet echt op. Het is juist de kunst 

het goed te laten lopen.”

Slechtste wedstrijd: “Vorige maand tegen Heerenveen 

toen ik moest invallen. Dat was gewoon een slechte 

beurt.” 

Hoogtepunt: “Ik heb een keer op de bank gezeten bij het 

grote Oranje. Ik speelde in Jong Oranje, Vitesse hoorde 

tot de beste vijf clubs van Nederland en Louis van Gaal 

nodigde me uit voor Oranje.”

Dieptepunt: “Tot drie keer toe een knieblessure. Eerst 

meniscus, daarna kraakbeenproblemen en later ook een 

kneuzing. Dat heeft me aantal jaren gekost. Heel moeilijk 

te accepteren.”

Eerste doelpunt: “Ik denk dat het tegen RKC was. Een 

kopballetje bij de tweede paal. Die staat me niet eens 

zozeer bij. Mijn tweede doelpunt, in een thuiswedstrijd 

tegen Ajax, weet ik me veel beter te herinneren.”

Laatste doelpunt: Tegen Sparta.

Ambitie: “Mijn contract loopt aan het einde van het 

seizoen af. Mijn ambitie is om zo hoog mogelijk te 

voetballen. En waar dat is zie ik dan wel, maar het gaat 

er om mijn plafond te halen. Dat probeer ik ook voor 

mezelf neer te zetten. Ik zou graag in Engeland willen 

voetballen, maar ik kan niet echt zeggen aan welke 

clubs ik dan denk.”

De zelfanalyse van Ruud Knol

“VANAF MIJN VEERTIENDE 
BEN IK BEWUST OP MIJN 

LINKERBEEN GAAN TRAINEN”

TACTIEK/INZICHT

“Ik moet veel praten. Dat is zit niet alleen in me, dat hoort 

tegenwoordig ook gewoon bij die positie. Ik moet vooral 

ook bezig zijn met balverlies. Als wij balbezit hebben 

moet ik me al afvragen: hoe staan we als we nu de bal 

verliezen? Dat is wel eens moeilijk. Ik ben iemand die 

namelijk ook graag meedoet. Het leuke van de positie is 

dat je aan het begin staat van de opbouw. Ik wil graag 

creëren op die positie. Dat kan zijn door het inspelen 

van een aanvaller maar ook door het vrijspelen van een 

is een kwestie van je erin verdiepen. Dat kun je vooral 

door er bewust mee bezig te zijn. Je hebt het erover met 

medespelers, trainers en je kijkt bij andere wedstrijden 

bewust naar situaties. Hoe staan ploegen, hoe wordt 

er geanticipeerd en gelopen? Dat vertaal je weer naar 

je eigen wedstrijden. Het is een kwestie van situaties 

herkennen en handelen. En dan is ervaring belangrijk. 

Zo kun je bijvoorbeeld kijken hoe je tegen een sterkere 

tegenstander toch goed kunt spelen. Ik heb echt wel 

wedstrijden gehad dat ik dacht: dit kan zo niet verder, we 

komen een man te kort, we moeten wat doen. Dat is niet 

makkelijk, je kunt tijdens het spel niet iedereen binnen 

een minuut bereiken. Dat kan pas als het spel even 

stilligt. Een trainer moet een organisatie neerzetten, de 

spelers moeten dan gewoon hun taak uitvoeren die daar 

bij hoort. Dat is de basis. Je kunt wel een ander idee 

hebben en dat ook kenbaar maken, maar uiteindelijk 

beslist die trainer wat jij moet doen. Jij bent prof, dus dat 

moet je gewoon uitvoeren. Dat hoort bij je werk.”

TECHNIEK

“Ik was altijd puur rechts, maar vanaf mijn veertiende 

jaar ben ik bewust op mijn linkerbeen gaan trainen. 

Ik speelde toen nog op ‘vier’ en op ‘zes’. Je was een 

verbindingsspeler dus passen en trappen was extra 

belangrijk. Om mijn snelheid van handelen en bewegen 

te verhogen moest ik ook met links kunnen passen 

en trappen. Ik kan nu zeggen dat als rechts honderd 

procent is, dan is links tachtig procent. Met training 

kun je dus heel erg ver komen en bijna alles is aan te 

leren. Natuurlijk onderhoud ik dat nog elke dag. Ik blijf 

dan langer op het trainingsveld nog even passen en 

trappen... Als je dat elke dag doet wordt de lange pass 

een wapen. Zo zou dat ook moeten zijn met het schot, 

maar door het systeem dat we spelen kom ik nauwelijks 

in schietpositie.

“Ik ben goed getraind in het één tegen één. Op een groot 

veld, op een half veld, in de kleine ruimte: alle vormen 

van één tegen één heb ik al vanaf de jeugd gekregen. 

Ik ben niet echt een terriër of een bal-afpakker. Als ik 

samen met Civard Sprockel in het centrum sta is hij dat 

meer. Ik ben meer de verdediger die zijn ballen verovert 

door zich goed op te stellen, met intercepties. Ik heb een 

keer of vier, vijf gescoord uit een corner met het hoofd. 

Mijn sprongkracht is goed genoeg.”

CONDITIE/FYSIEK

“Ik heb een hele goede conditie, dat durf ik best wel 

te zeggen. Ik train ook heel veel voor mezelf. Fietsen, 

lopen, ook door het zand. Dan moet je denken aan 

frequentietraining, series maken. Daarnaast doe ik ook 

nog extra krachttraining. Sommige dingen doe ik volgens 

een programma, maar het meeste gaat op gevoel. Dat is 

iets wat ik heb overgehouden aan mijn blessures en mijn 

lange revalidatie. Om terug te komen moest ik dan veel 

voor mezelf trainen. Dan leer je je lichaam goed kennen. 

Ik heb toen ondervonden dat je lichaam veel meer 

arbeid aankan en dat je moet investeren in je lichaam. Ik 

voel me ook lekker als ik veel getraind heb. Ik heb echt 

dagen dat ik drie, vier uur moet trainen voor mezelf. Dan 

heb je het gevoel dat je een goede dag hebt gemaakt. Je 

kunt ’s ochtends wel eens trainen en daarna denken dat 

je dan moe bent, maar ’s middags blijkt dat helemaal niet 

zo te zijn. Als je dan je trainingspak aandoet en wat gaat 

trainen voel je je weer lekker. 

“Ik train vaak voor mezelf in het mulle zand. Dat doe ik 

om mijn explosiviteit en snelheid te verbeteren. Dat loopt 

heel zwaar, maar als je daarna op het veld beweegt 

gaat alles veel lichter. Ik zie het als een functionele 

krachttraining. Soms doe ik het alleen, dan weer met 

collega’s. Het ligt een beetje aan mijn programma. Ik doe 

dat niet in overleg met trainers, maar echt voor mezelf. 

Ik ken mijn lichaam inmiddels zo goed dat ik zelf precies 

weet wat ik wel en niet nodig heb.”

MENTALITEIT/INSTELLING

“Tijdens mijn blessure is mijn mentaliteit flink op de proef 

gesteld. Als mijn instelling niet goed was geweest was ik 

nooit terug gekomen op dit niveau. Ik heb vier maanden 

in België gezeten om weer terug te kunnen komen. 

Uiteindelijk denk ik dat het een sterk punt van me is. Je 

moet offers kunnen brengen. Je moet in jezelf kunnen 

investeren om je te verbeteren. Dat zit niet alleen in het 

extra trainen maar in je hele levensinstelling. Profvoetbal 

is een vak. Dat betekent dat je het ook zo moet 

benaderen. Dat betekent dat je moet letten op je eten, 

je moet je rust pakken. Je moet alles eruit halen. Dat 

is eigenlijk altijd al zo geweest in de jeugd. Bij Vitesse 

moest je in de jeugd al een goede instelling hebben 

om mee te kunnen. We trainden maandag en dinsdag 

twee keer, donderdag twee keer en vrijdag één keer. 

Zaterdag was dan de wedstrijd. Met andere woorden: 

je trainde zeven keer per week en soms had je nog een 

extra wedstrijd. Dat ritme had je vanaf je veertiende 

jaar totdat je in het eerste kwam. Om dat vol te houden 

moet je echt bezeten zijn. Tijdens mijn revalidatie heb ik 

moeilijke momenten gehad. Ik heb even een paar weken 

gedacht dat ik beter wat anders kon gaan zoeken. Maar 

uiteindelijk won mijn liefde voor het voetbal het dan toch. 

Waar maak je je druk over, dacht ik op een gegeven 

moment. Ik ben jong, ik heb de tijd. Ga trainen en werk 

aan je terugkeer.”

“MIJN INSTELLING BLEEK EEN 
STERK PUNT”
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OVERLEG
STAATSSECRETARIS
OVER CFK-REGELING
Vanaf januari 2006 is intensief met staats-

secretaris Wijn van Financiën, zijn ambte-

naren en het ministerie van VWS overlegd

over de toekomst van de overbruggings-

regeling. Hierbij is het CFK in belangrijke

mate geholpen door Agnes Jongerius,

voorzitter van vakcentrale FNV. Zij kon

worden ingeschakeld dankzij de relatie

tussen CFK, VVCS en FNV. Het overleg is

niet alleen namens het CFK gevoerd, maar

ook namens de andere overbruggings-

regeling (NWF: de wielrenners) en de ge-

zamenlijke sportorganisaties in Nederland.

De samenwerking met deze sportorgani-

saties was nodig in het kader van de

voorgestelde verbreding (zie hierna).

Tegelijkertijd maakte het onze positie ten

opzichte van de politiek nog sterker.

Het CFK heeft staatssecretaris Wijn ver-

volgens een voorstel gedaan, waarin ver-

breding (openstelling CFK voor andere

sporters) en versobering van de regeling

de belangrijkste ingrediënten waren.

Verder stelde het CFK voor om een aantal

flexibele elementen aan de regeling toe

te voegen, waaraan veel behoefte is. 

Na enkele gesprekken leek de Staatssecre-

taris positief te gaan beslissen. Helaas viel

het kabinet op dezelfde dag dat een positief

antwoord van Wijn werd verwacht,

waardoor het voorstel uiteindelijk is af-

geketst. De dag erna werd Wijn minister

op een ander ministerie, waardoor het

dossier sindsdien weer stil ligt. Het demis-

sionaire kabinet was niet bereid dit dossier

op te pakken. Op het moment dat een

nieuw kabinet aantreedt, zal het CFK de

lobby hervatten. 

Tegelijk met de lobby in Nederland is het

CFK aangesloten bij de lobby van de inter-

nationale vakbond (FifPro) om te proberen

een CFK-achtige regeling in alle EU-landen

in te voeren. Over een week is er in Brussel

een belangrijke presentatie over dit

onderwerp in aanwezigheid van leden

van de Europese Commissie, waarbij het

CFK zijn mening zal verkondigen. Gewezen

zal worden op de goede ervaringen in

Nederland en de voordelen van CFK-rege-

lingen in andere landen. Inmiddels heeft

deze lobby al effect gehad, gezien de

regelingen die in Noorwegen en Spanje

n i e u w s v a n h e t CF K

Op dinsdag 21 november jl. is de jaarli jkse deelnemersvergadering gehouden

in het Mercure hotel te Nieuwegein. De voorzitter van het CFK, Ruud Vreeman,

schetste de ontwikkelingen binnen het fonds. Hieronder volgt een verkorte versie

van zi jn verhaal, dat een goede indruk geeft van de huidige stand van zaken.

inmiddels bestaan en de inspanning van

de vakbond van Slovenië, die momenteel

een regeling opzet. Het is duidelijk dat

oprichting van CFK-regelingen in andere

Europese landen de positie van het CFK in

Nederland behoorlijk versterkt.

RELATIE CFK MET
ZIJN OMGEVING

Deelnemers
De communicatie met de CFK-deelnemers

is sterk uitgebreid, met positieve reacties

als gevolg. Uitgangspunt is het verstrekken

van voldoende, tijdige en begrijpelijke

informatie. Er wordt momenteel gebouwd

aan een verbeterde website, die begin

2007 operationeel zal zijn. Daarnaast gaat

het CFK, in aanvulling op de VVCS, de

spelersgroepen langs om alle actieve deel-

nemers persoonlijk over de materie in te

lichten. Het CFK richt zich op de meer

complexe zaken die de deelnemers bezig-

houden. Veder wordt vanaf dit seizoen

een periodieke nieuwsbrief uitgegeven. 

Clubs
De relatie met de clubs is sterk aangehaald.

Zij moeten zorgen voor een goede admi-

nistratie en correcte en tijdige betaling.

De verbeterde relatie tussen CFK en clubs

heeft zeker bijgedragen aan de sterk ver-

beterde betalingsdiscipline. Clubs betalen

veel eerder en eventuele problemen komen

meteen aan de oppervlakte. Op 1 juli 2006

betalen clubs gemiddeld maar liefst acht

dagen eerder dan een jaar geleden!

Vakbonden
De overeenkomst die in 2004 gesloten is

om de belangenbehartiging en de acti-

viteiten die de vakbonden verrichten te

formaliseren wordt momenteel geëvalueerd

door het CFK-bestuur. Dat traject loopt

nog, waarbij het bestuur inmiddels advies

heeft gevraagd aan de deelnemersraad.

Na advies van de deelnemersraad neemt

het bestuur een besluit. Hierover zal via

de website worden gecommuniceerd.

INTERNE
ORGANISATIE VAN
HET CFK

Tot de Beleggingscommissie van het CFK is

per 1 mei jl. de heer Freek Vergunst, adjunct

directeur van Cordares, toegetreden.

Cordares is het voormalige SFB, het pen-

sioenfonds voor de bouw, met een belegd

vermogen van € 23 miljard. Vergunst heeft

kennis en ervaring in de beleggingswereld.

Met zijn toetreden is de beleggingscom-

missie gecompleteerd.

De deelnemersraad is in maart ‘05 om-

gevormd tot een kleiner orgaan van zeven

leden. In het afgelopen boekjaar hebben

twee leden afscheid genomen wegens

tijdgebrek: Jan de Visser en Patrick van

Diemen. Momenteel wordt naar geschikte

opvolgers gezocht.

HERORIËNTATIE CFK
BEGIN 2007

Het CFK is op vele terreinen onderdeel van

de wereld van 800 pensioenfondsen.

Helaas is de Juridische positie van de CFK-

regeling vaak onduidelijk. Zo werd het

CFK bij de introductie van de zorgverzeke-

ringswet ten onrechte als werkgever inge-

deeld, met nadelige consequenties voor

de deelnemers (hogere verschuldigde

bijdragen). Gelukkig is na een stevige

inspanning de wet inmiddels aangepast

en zijn de lage bijdragen van toepassing. 

Het CFK zal in de toekomst proberen

meer en meer aansluiting te vinden bij de

praktijk van pensioenfondsen. Al enige

tijd geleden heeft het CFK-bestuur aan de

toezichthouder DNB verzocht om onder

toezicht gesteld te worden, helaas nog

zonder resultaat. Verder zullen de ontwik-

kelingen in de praktijk van ‘Goed pensioen-

fondsbestuur’ nauwlettend worden

gevolgd en waar mogelijk worden geïm-

plementeerd. Al deze zaken verhogen het

vertrouwen en vergroten de transparantie

Binnen deze kaders zal het CFK bestuur in

februari 2007 het beleid van het CFK voor

de komende jaren bespreken. Uitgangspunt

daarbij zal blijven dat het CFK een baken

van degelijkheid moet zijn in de snelle

voetbalwereld.

Deelnemersvergadering
Stichting Contractspelersfonds KNVB
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De wil om te winnen heeft 

Jaap Stam (34) een groot 

voetballer gemaakt. Als hij 

speelt stelt hij zich in dienst 

van het team. Thuis staan 

vrouw en kinderen voorop. 

“Zij zijn het belangrijkste in 

mijn leven.” De Ajacied in 

tweeën: als professional en 

als mens. 

I. DE PROFESSIONAL

Jaap Stam: “Als je topverdediger wilt worden moet 

je de juiste mentaliteit hebben. Dan bedoel ik: de wil 

om te leren en jezelf te verbeteren. Je moet jezelf 

ondergeschikt maken aan anderen. Als verdediger moet 

je de bal veroveren en inleveren bij de middenvelders. 

Dus je moet niet alleen weten wat je kunt, maar ook 

vooral beseffen wat je niet kunt. En behalve inzicht moet 

je ook plezier hebben in het vak verdedigen. Dat lijkt 

normaal, maar dat is het niet. Net als elke kleine jongen 

was ik eerst aanvaller en daarna middenvelder. Ik wou 

alleen maar doelpunten maken. Dan komt het moment 

dat een trainer tegen je zegt dat hij je als rechtsback 

wil opstellen. Dat is dan iets verschrikkelijks. Daar 

heb je heel erg de pé over in. Dan denk je: nu moet ik 

alleen maar achter die aanvallers aanhollen en de bal 

veroveren. Als kleine jongen vind je voetballen juist 

zo leuk omdat je dingen met de bal wilt doen. Je wilt 

doelpunten maken, kansen creëren, mensen passeren. 

Net als iedere jongen keek ik altijd naar spelers als 

Marco van Basten. Een van mijn favoriete spelers 

was Robbie de Wit. Een creatieve linksbuiten die echt 

fantastische dingen met de bal kon. Dat wilde ik ook. 

Pas als je over die eerste teleurstelling heen bent wordt 

het anders. Dan merk je dat het ook heel mooi kan zijn 

om een spits uit te schakelen, dat je ook voor een team 

van grote waarde kunt zijn als je ballen verovert en de 

tegenstander geen kans geeft. Dat geeft dan plotseling 

ook heel veel voldoening. En daarmee komt ook het 

plezier. En als je er plezier in krijgt word je vanzelf ook 

weer beter. Dan ga je je erin verdiepen, erop trainen. 

Dan merk je dat je soms te gretig bent en daardoor wordt 

uitgetikt. Of dat je domme overtredingen maakt omdat je 

te snel hapt. Met de juiste coaching en de juiste trainers 

word je dan beter. Dan wordt het echt een vak. Dan krijg 

je ook waardering voor types als Jan Wouters en Frank 

Rijkaard.”

LICHTJE

“In het begin van je carrière kijk je nog heel erg op tegen 

spelers van topclubs. Ik herinner me dat we, toen ik bij 

Willem II speelde, een keer moesten oefenen tegen 

een buitenlandse topclub. In het veld merk je dat het 

verschil eigenlijk helemaal niet zo groot is. Dan gaat 

er ineens een lichtje branden: als ik me íets verbeter 

kan ik ook op dat niveau mee. Niet dat je daar dan via 

een meerjarenplan gericht aan gaat werken, maar 

je benadert dat van jaar tot jaar en van wedstrijd tot 

wedstrijd. Als je bij FC Zwolle begint denk je: we zien 

wel waar ik dit seizoen eindig.. Het is simpelweg een 

kwestie van iedere training en iedere wedstrijd proberen 

alles eruit te halen. Met zo’n instelling leer je het meest 

en kun je jezelf verbeteren. Het gaat erom dat je ieder 

moment scherp moet zijn. Je moet iedere wedstrijd en 

training benaderen alsof het de belangrijkste wedstrijd 

of training van je carrière is. Gewoon elke keer proberen 

je plafond weer wat verder omhoog te duwen. 

“Toen ik bij FC Zwolle begon was ik helemaal nog niet 

bezig met een carrière in het buitenland. Zelfs toen ik 

bij de amateurs van DOS Kampen speelde had ik niet 

het idee dat ik koste wat het kost het betaalde voetbal  

in moest. Op mijn zestiende debuteerde ik in het eerste 

elftal en alles ging heel makkelijk en goed. Pas toen er 

belangstelling ontstond en er scouts kwamen kijken 

besefte ik dat ik misschien van voetbal mijn vak kon 

maken. En in het begin van je carrière doe je natuurlijk 

nog heel veel fout. Dan ben je nog heel erg bezig met 

jezelf en je eigen taak. Dan ga je het veld in met het idee 

dat je het goed hebt gedaan wanneer je tegenstander 

niet scoort. Want iedereen zegt ook: jouw man mag 

niet scoren en niet aan de bal komen. Dus dan volg je 

je eigen man en laat je die niet los. Totdat je er op wordt 

gewezen dat je hem moet loslaten omdat je een andere, 

gevaarlijker speler moet oppakken. Zo word je langzaam 

steeds bewuster gemaakt dat alles om het team draait. 

“IK SPEELDE OP 
SCHOENEN VAN 25 EURO. 

MEER ZAT ER NIET IN”

“Duw je plafond steeds 
wat verder omhoog”

Interview met Jaap Stam
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Je leert kijken hoe het elftal staat en je houdt de balans 

in de gaten. En zo zijn er heel veel dingen: inspelen op 

de goede voet, snelheid van handelen... Dingen waar je 

dan gericht aan gaat werken op het trainingsveld. Nee, 

ik ben niet meteen het krachthonk in gedoken. Ik ben 

blijkbaar van nature heel sterk. Misschien vreemd, maar 

tot mijn zestiende was ik nog een heel klein mannetje, ik 

was ook altijd de kleinste van mijn elftal. Daarna kreeg 

ik ineens een groeispurt en ben ik uitgegroeid tot wat 

ik nu ben. Net als alle andere spelers deed ik bij de 

krachttraining gewoon mee, ik heb echt niet drie keer 

in de week aan de gewichten gehangen om spieren te 

kweken.”

SCHERPTE

“Mijn karakter heeft beslissende invloed gehad op mijn 

loopbaan. De wil om te winnen. Het karakter om je spits 

uit te schakelen en daar alles voor over te hebben. Daar 

bedoel ik dan niet slaan of schoppen mee, maar een 

instelling hebben van: jij komt vandaag niet aan de bal. 

De wil hebben om ieder duel te winnen. Daar hoort een 

bepaalde scherpte bij. Ik ben dan ook al vroeg bezig 

met de wedstrijd. Een dag ervoor spookt het al door 

mijn hoofd. Niet eens dat je steeds met die spits van de 

tegenstander in je hoofd loopt, maar je bent wel bezig 

om een bepaalde scherpte op te bouwen. Of je nu 18 of 

34 bent, dat is altijd hetzelfde gebleven.”

II. HET MENS 

“Mijn vader was timmerman, mijn moeder huisvrouw. Ik 

kan niet zeggen of ik meer op mijn vader of mijn moeder 

lijk. Ik heb van allebei wel wat. Mijn moeder is meer het 

bezorgde type, ze houdt met alles rekening. Mijn vader 

is een type van: niet zeuren maar doorgaan. Van huis uit 

is mij ook altijd meegegeven dat je normaal moet doen. 

Je moet iedereen met respect behandelen; niemand 

is meer of minder dan een ander. Je moet dus ook 

iedereen in zijn waarde laten. 

Thuis in Kampen waren we met zijn zessen, ik heb drie 

oudere zussen. De jongste is vier jaar ouder dan ik, de 

oudste is al in de veertig. Ik werd door al mijn zusters 

een beetje bemoederd. Ik was ook best verwend. Dat 

besefte je toen niet maar nu ik terugkijk denk ik dat het 

wel zo was. Er werd eigenlijk alles voor me gedaan. 

Alles stond altijd klaar voor me. Alle voetbalkleren waren 

altijd netjes gewassen, alles was geregeld.

NORMEN EN WAARDEN

“Op mijn achttiende zat ik bij FC Zwolle, op mijn 

negentiende ging ik naar Cambuur Leeuwarden. In 

Leeuwarden ging ik samenwonen met Ellis. We hebben 

samen vier kinderen. Twee meiden van acht en zes jaar 

en twee jongens van drie jaar, een tweeling. Die voed je 

op naar je eigen normen en waarden. Alleen ben je in de 

gelegenheid om ze alles te geven. Daar moet je dus voor 

oppassen. Bij mij was dat wel even anders. Als kleine 

jongen stond ik in de sportwinkel altijd naar die mooie 

voetbalschoenen van Nike en Adidas te kijken. Die 

kostten wel tweehonderd gulden. Je had er alles voor 

over om ze te hebben, maar ik moest naar de Scapino 

en schoenen halen van 25 gulden. Meer zat er gewoon 

niet in. Door het voetbal kan ik mijn kinderen nu wél die 

dure schoenen geven. Dat is geen enkel probleem meer 

maar toch moet je er voorzichtig mee zijn. Ik wil ze wel 

normen en waarden bijbrengen. Het kan niet zo zijn dat 

ze één kik geven en dat papa en mama ze meteen geven 

wat ze willen. Zo werkt het niet. Zo zit de maatschappij 

ook niet in elkaar. Dat is niet makkelijk en soms ook niet 

reëel, maar je moet dat wel volhouden. Hoe zeer je ook 

geneigd bent om ze alles te geven. Om me heen merk 

ik ook wel eens dat mensen denken: die Stam verdient 

genoeg dus hij kan makkelijk wat missen. Dat is wel 

eens ergerlijk. Daar gaat het dus niet om.

VEERTIG GRADEN KOORTS

“Het grootste deel van de opvoeding komt terecht 

op de schouders van Ellis. We hebben acht jaar in het 

buitenland gewoond. En dan vooral in Italië. Van de 

zeven dagen in een week ben je er meestal vier weg. Die 

dagen breng je door in hotels en trainingskampen. Dus 

dan moet Ellis echt alles alleen doen. Je hebt ook geen 

vrienden en familie bij de hand, die dan kunnen helpen. 

Het is echt gebeurd dat ik vijf dagen in trainingskamp zat 

en dat Ellis met veertig graden koorts in bed lag, terwijl 

de kinderen toch naar school moesten.

“Natuurlijk hebben we elke stap in mijn carrière samen 

doorgenomen en beslist. Ellis zegt wel altijd dat ik 

moet beslissen welke club het beste voor me is maar 

zo heb ik dat nooit gedaan. Ik heb altijd haar mening 

gevraagd want haar mening is belangrijk voor mij. Ik 

zou bijvoorbeeld nooit naar Qatar of het Midden-Oosten 

gaan omdat ik dat mijn vrouw en kinderen niet zou willen 

aandoen. Het is simpel, zij zijn het belangrijkste in mijn 

leven. Als ik weet dat mijn vrouw en kinderen gelukkig 

zijn dan zit ik ook goed in mijn vel. Natuurlijk weet je 

nooit helemaal wat je aantreft. Als ik van Manchester 

naar Rome verhuis dan is het heel moeilijk in te schatten 

hoe het leven voor je vrouw en kinderen zal zijn. Daarom 

is het zo belangrijk dat je erover blijft praten en dat geldt 

voor alle dingen in een relatie. Je moet geen dingen 

opkroppen. Als het er dan een keer uitkomt, gebeurt dat 

vaak op een verkeerde manier. De beslissing om terug 

te keren hebben we heel weloverwogen en bewust 

genomen. 

BAKKIE DRINKEN

“Zelf miste ik Nederland. Even bij vrienden of familie 

langs, een bakkie koffie drinken. Hele eenvoudige 

alledaagse dingen, die je pas waardeert als je ze niet 

meer hebt. Je staat er pas bij stil als je in het buitenland 

zit. In het begin heb je dat niet. Het voetballen dendert 

maar door. Je traint en speelt belangrijke wedstrijden en 

je denkt er eigenlijk niet over na. Totdat het tegen begint 

te staan. Eén dag thuis en weer twee, drie dagen het 

trainingskamp in. Dan weer een dag thuis en weer weg. 

Ik had de behoefte om meer tijd door te brengen met 

mijn vrouw en kinderen. Die kinderen groeien op en jij 

bent er niet bij. Dat begint steeds meer te knagen, tot het 

moment komt dat je thuis zelfs al chagrijnig bent omdat 

je weet dat je een dag later al weer moet vertrekken 

naar een trainingskamp. Dit wil ik niet meer, denk je 

dan. Dat heeft ook effect op je prestaties in het veld. Om 

goed te presteren moet je goed in je vel zitten, je moet 

plezier hebben. Je begint plotseling kleine blessures te 

krijgen, het kost meer moeite dan normaal om terug te 

komen. Ellis heeft nooit enige druk op me uitgeoefend. Ik 

had nog een contract van een jaar en ze zei altijd: als je 

nog een jaar door wilt gaan dan doen we dat, dan gaan 

we daarna wel terug. Toen heb ik mijn zaakwaarnemer 

Henk van Ginkel ingeseind om een club te zoeken in 

Nederland.”

LEKKER RUSTIG

“In Nederland heb ik mijn sociale leven weer opgepakt. 

Nu denk ik zelfs wel eens: in het buitenland was het ook 

wel lekker rustig…haha. In het begin was het natuurlijk 

heel druk omdat iedereen tegelijk langs wil komen. De 

kinderen vonden het ook heel mooi om weer terug te zijn. 

Vroeger kwamen we in de zomervakantie zes weken 

naar Nederland en dan kostte het altijd weer moeite om 

terug te gaan naar Italië. Het was ook niet moeilijk voor 

te stellen hoe we zouden leven in Nederland. Ik heb altijd 

een huis aangehouden in Nederland. Daar brachten we 

de zomervakantie door en daar wonen we nu. Ideaal.

“Het is moeilijk te zeggen of Nederland veranderd is. 

Misschien ligt het wel aan mezelf. Ik ben negen jaar 

ouder, misschien ben ik nu veel bewuster van mijn 

omgeving. Maar ik moet bekennen dat ik nogal eens 

schrik van de criminaliteit. Mensen worden vermoord 

om niks, het lijkt wel of een mensenleven niets meer 

waard is. Beangstigend, je vraagt je af waar we in 

godsnaam mee bezig zijn. Uiteindelijk draait het om je 

levenshouding, je moet respect hebben voor anderen. In 

dat soort dingen lijkt het dat Nederland echt veranderd 

is. Bij het minste of geringste scheldt iedereen elkaar 

de huid vol. En uiteindelijk roept iedereen dat het aan de 

jeugd ligt. Daar ben ik het niet altijd mee eens, het heeft 

namelijk altijd een oorzaak. Hoe vaak gebeurt het niet 

dat beide ouders werken en hun kind tien euro geven en 

ze verder aan hun lot overlaten? Zo van: zoek het maar 

uit. Dat kan niet: je eerste taak als ouder is de opvoeding 

van je kinderen. Als de kinderen van die ouders voor 

problemen zorgen zou het misschien nog niet zo gek zijn 

om die ouders ook eens een verplichte cursus te laten 

volgen.”

“IK WILDE MEER TIJD 
DOORBRENGEN MET MIJN 

VROUW EN KINDEREN”
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Frank ter Huurne zal voortaan een 

(juridische) column verzorgen in dit 

magazine. Frank is als sportrechtadvocaat 

werkzaam bij BrantjesVeerman Advocaten 

te Amsterdam. BrantjesVeerman Advocaten 

heeft een specifieke sectie Sportrecht en is 

sinds 1 oktober 2006 de juridische partner 

van ProProf.

Als sportrechtadvocaat sta ik topsporters 

(voornamelijk contractspelers in het 

betaald voetbal), sportbonden en 

sportorganisaties bij op het gebied van 

arbeidsrecht, sponsoring, image rights, 

doping en tuchtrecht. Arbeidsrecht is 

het belangrijkste deel van mijn praktijk. 

Opmerkelijk is dat in het betaald voetbal de 

regels die het arbeidsrecht geeft regelmatig 

met voeten worden getreden. Regels 

die betrekking hebben op bijvoorbeeld 

beloning, aanstelling en ontslag. In deze 

eerste column zal ik mijn ervaring met het 

wijzigen van arbeidsvoorwaarden met u 

delen en aangeven hoe u onzekerheid of 

een geschil daarover kunt voorkomen.

Als u als contractspeler op grond van 

een arbeidsovereenkomst in dienst treedt 

bij een betaaldvoetbalorganisatie, dan 

worden in die arbeidsovereenkomst 

onder andere het loon vastgelegd en 

de overige arbeidsvoorwaarden zoals 

wedstrijdpremie, tekengeld en lease-

auto. Bij het onderhandelen over de 

arbeidsovereenkomst zijn veelal drie 

partijen betrokken: u, uw (gelicentieerde) 

spelersmakelaar en de betaaldvoetbalorga-

nisatie.

Het komt regelmatig voor dat een betaald- 

voetbalorganisatie later de arbeidsvoor-

waarden wil verlagen, bijvoorbeeld omdat 

ze door degradatie niet meer in staat is de 

eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden 

te betalen. Als contractspeler heb je dan twee 

mogelijkheden: weigeren of accepteren.

Veel contractspelers denken dat zij geen 

keuze hebben en zo’n voorstel moeten 

accepteren om ontslag te voorkomen. Dit is 

onjuist. Een arbeidsovereenkomst mag niet 

door de werkgever worden gewijzigd als de 

werknemer niet met die wijziging instemt. 

De werkgever kan in een voorkomend 

geval eventueel nog wel een beroep doen 

op het goed werknemerschap wanneer 

het onthouden van instemming met de 

wijziging erg onredelijk zou zijn gelet op het 

zwaarwichtig belang van de werkgever. Zo’n 

zwaarwichtig belang moet de werkgever 

dan wel aantonen.

De keuze weigeren of accepteren is 

afhankelijk van uw positie en ambitie. Als u 

weigert akkoord te gaan met een verlaging 

van uw arbeidsvoorwaarden, zou de 

betaaldvoetbalorganisatie – ten onrechte 

– een vraagteken kunnen plaatsen bij uw 

loyaliteit en u wellicht gaan tegenwerken in 

uw carrière. Het is daarom raadzaam één en 

ander uitvoerig met uw spelersmakelaar te 

bespreken.

Als u – na overleg met uw spelersmakelaar 

– er wel mee akkoord gaat dat uw 

arbeidsvoorwaarden worden verlaagd, dan 

moet uw spelersmakelaar de gewijzigde 

arbeidsvoorwaarden schriftelijk laten 

vastleggen en vervolgens laten controleren 

door een jurist of advocaat. Waarom? 

Meestal worden arbeidsvoorwaarden 

verlaagd op voorwaarde dat de 

arbeidsvoorwaarden mettertijd weer 

worden verhoogd. Als de betaaldvoetbal

organisatie dit later ontkent en er is niets 

schriftelijk vastgelegd of de gewijzigde 

arbeidsvoorwaarden zijn onduidelijk 

vastgelegd, dan hebt u een probleem. Met 

andere woorden: geloof niemand op zijn 

woord.

U kunt voor meer informatie Frank ter 

Huurne bellen (020 420 2000 / 06531 06531) of 

e-mailen (terhuurne@brantjesveerman.nl). U 

kunt ook eerst de website bezoeken: www.

brantjesveerman.nl. 

Geloof niemand op zijn woord


