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Optimaal presteren met 
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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.
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Half maart organiseerde Sport-Promotion, het bureau van 

Rob Jansen, zijn jaarlijkse activiteitendag voor spelers, hun 

partner en relaties. Zo’n 250 genodigden kwamen naar Den 

Haag waar op 32 bowlingbanen werd gestreden. Philip Cocu 

mocht de beker uiteindelijk mee naar huis nemen. 

Op deze dag raakte ik in gesprek met Niels Kokmeijer. 

Kokmeijer raakte op 17 december 2004 zwaar geblesseerd 

na een tackle van Rachid Bouaouzan. Wat heet zwaar? 

Ondanks verschillende operaties betekende de tackle het einde van de loopbaan voor Niels Kokmeijer. Op 16 

maart jongstleden besliste de Arbitragecommissie van de KNVB dat Rachid Bouaouzan en zijn club Sparta 

100.000 euro moeten betalen aan Kokmeijer als voorschot op de schadevergoeding. Het gaat hier om een 

voorlopige voorziening. 

Ik vroeg Kokmeijer of hij al een uitkering had ontvangen vanuit de ongevallenverzekering zoals dat in de 

CAO voor contractspelers staat omschreven. Na aanleiding van de ‘kwestie Kokmeijer’ hadden de sociale 

partners zich bij de vorige CAO-onderhandelingen ingespannen het bedrag van deze verzekering aanzienlijk 

omhoog te brengen. Plannen voor een zogenaamde collectieve voetbalongeschiktheidsverzekering bleken 

helaas nog niet realiseerbaar. Deze verzekering hebben de meeste spelers in de eredivisie al wel maar is 

voor spelers uit de eerste divisie vaak te duur. Zo ook voor Kokmeijer, die na zijn overgang van Heerenveen 

naar Go Ahead Eagles de verzekering opzegde met alle gevolgen van dien. 

Niels Kokmeijer antwoordde cynisch dat de collectieve verzekering niets voorstelde. Hij was nog in 

afwachting van de definitieve beschikking maar het zag ernaar uit dat hij 

afgescheept zou worden met een fooi.

Als dat zo is moeten ProProf, de VVCS en de FBO zich eens achter de 

oren krappen. Na het dodelijke ongeval van Luciano van den Berg van 

Telstar keerde de verzekering niet uit. Gesteld werd dat Luciano nog 

geen contractspeler was, dit terwijl hij toch al tijden deel uitmaakte 

van de eerste selectie van een betaaldvoetbalorganisatie. Bij David di 

Tommaso keerde de verzekering ook niet uit omdat een hartstilstand niet 

onder de begripsomschrijving van een ongeval valt.

Het is echt noodzakelijk dat we oplossingen gaan aandragen voor 

bovenstaande kwesties. Ik vind dit een verantwoordelijkheid van zowel 

werknemers als werkgevers. Ik pleit ervoor om een calamiteitenfonds 

binnen de branche op te zetten. Wellicht zou een aandeel van de 

volgend jaar uit te onderhandelen televisierechten voor de ‘funding’ van 

dit fonds kunnen zorgen !!

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.

Solidariteit
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Moeder Van Boxel pinkte even een traantje weg toen 

zoon Robert op 17-jarige leeftijd het ouderlijk huis verliet. 

Het was niet anders. De jonge Van Boxel bleek zo goed 

met de bal overweg te kunnen dat PSV hem wilde 

inlijven. Een paar teammaten verklaarden hem voor gek. 

Wat moest een jongen uit Zwanenburg, onder de rook 

van Amsterdam, nou bij PSV? Van Boxel ging tóch en 

gelijk had-ie. 

Robert van Boxel (inmiddels 24) over die periode bij PSV: 

“Voor ik in een gastgezin werd geplaatst, reisde ik op en 

neer. Ik zat toen nog op het CIOS. ’s Morgens nam ik de 

trein naar Overveen en ’s middags ging ik vanaf Haarlem 

met de directe intercity naar Eindhoven. Het waren 

lange dagen maar het was goed te doen. Na dat eerste 

seizoen kreeg ik een contract en moest ik steeds vaker 

trainen. Ik stopte met mijn opleiding en trok ik bij een 

gastgezin in. Na een jaar vonden ze dat ik volwassen 

genoeg was om zelfstandig te wonen. Toen heb ik nog 

een jaar in Eindhoven gewoond. Mijn moeder vond het 

moeilijk toen ik uit huis ging, maar ze was ook trots op 

wat ik bereikt had. Ze heeft zeker niet geprobeerd me 

tegen te houden.”

Toen Robert vier was mocht hij al meetrainen met het 

team van zijn oudere broer. “Ik ging altijd mee als hij 

moest voetballen, na een tijdje mocht ik meedoen. Een 

jaar later werd ik lid. Ik geloof dat de ondergrens toen 

zes jaar was, maar ik was altijd zo met die bal bezig dat 

ik bij wijze van spreken begon te janken als ik niet mee 

mocht doen. Vanaf het begin heb ik steeds een categorie 

hoger gespeeld. Ze zeiden dat ik talent had, maar zelf 

zie je dat niet zo. Je voetbalt gewoon mee. Ik was een 

oude pingeldoos. Het liefst ging ik van achter naar voren 

om te scoren. Na een tijdje heb je ook wel in de gaten 

dat je makkelijker jongens voorbij speelt of sneller een 

doelpunt maakt. 

GESCOUT DOOR PSV

“Mijn eerste club heette NAS, na arbeid sport. Na 

NAS kwam ik bij DCO in Haarlem en daarna bij de 

club Haarlem. Toen kwam een profcarrière wel wat 

dichterbij. Ieder jongetje wil profvoetballer worden, maar 

na twee jaar Haarlem kreeg ik ook echt de kans omdat 

ik werd gescout door PSV. Op mijn achttiende kreeg ik 

mijn eerste contract, maar al bij al is het er bij PSV niet 

helemaal uit gekomen.”

Bij PSV vonden ze dat het beter was als Robert van 

Boxel meer spelervaring zou opdoen. Voor het eerste 

van PSV kwam hij nog tekort, dus werd besloten hem te 

verhuren aan ADO Den Haag. Op dat moment was die 

club net gepromoveerd naar de eredivisie.

“In het begin was ik teleurgesteld,” vertelt van Boxel 

hierover. “Maar ik kon die knop wel omzetten. Ik zag 

genoeg mogelijkheden om te laten zien dat ik het wel in 

me had. Ik was natuurlijk ook maar een jong pikkie. Bij 

PSV stonden allemaal ervaren spelers voor mij.

“Tijdens de winterstop lag ik goed op schema. Ik had 11 

van de 16 wedstrijden gespeeld en het was de bedoeling 

dat ik er 20 tot 25 zou spelen. PSV was tevreden. Maar 

omdat ADO in degradatiegevaar verkeerde werd de 

portemonnee ineens opengetrokken. Voor mijn positie 

werd een nieuwe speler aangetrokken en die deed het 

meteen goed. Ik heb nog een keer gespeeld, maar toen 

was mijn plek vergeven. Dat was een bittere pil. Aan het 

einde van het seizoen besloot PSV dat we niet verder 

zouden gaan. AGOVV wilde me graag hebben. Het was 

weliswaar een stapje lager, maar we hadden weinig tijd 

nodig om rond te komen. Bij AGOVV speelden jongens 

met wie ik bij PSV had gespeeld zoals Huntelaar. Voor 

hun was de club de springplank naar de eredivisie. Dat 

wilde ik ook. AGOVV was net gepromoveerd naar de 

eerste divisie en wilde jonge jongens een kans geven. 

Ik heb voor twee jaar getekend en in die tijd heb ik bijna 

alles gespeeld. Voor mijn ontwikkeling is het een goede 

keuze geweest.”

AMBITIES HOGEROP

Aan alle mooie dingen komt een eind. Van Boxel geeft 

halverwege het tweede seizoen aan ambities hogerop te 

hebben. Voor AGOVV betekent dat het afscheid. Daarna 

praten de twee partijen niet meer over een eventuele 

“Ik ben opgehouden 
met dromen.”

Volgens Robert van Boxel zijn de vele transfers er de reden van dat hij nog altijd niet 

staat waar hij moet staan: in de eredivisie. Door een hernia verliep zijn eerste seizoen bij 

MVV ook bepaald niet vlekkeloos, maar volgend seizoen komt het helemaal goed.

contractverlenging. MVV klopt aan de deur. De club uit 

Limburg is enthousiast én vasthoudend. 

“MVV belde in februari, maar ik dacht: er kan nog zoveel 

gebeuren. Ik hoopte op een club die hoger speelde, maar 

ik had wel een goed gevoel bij hoe ze me benaderden. 

Ze zeiden: ‘We zoeken een speler voor die positie en jij 

bent de eerste op ons lijstje’. Dat streelde me wel, maar 

ik wilde nog geen keuze maken. Dat hadden ze begrip 

voor. Met AGOVV kwamen we in de play offs terecht 

en er meldden zich nog een paar clubs: Willem II, 

Excelsior. De Graafschap en VVV. Tussendoor had ik nog 

regelmatig contact met MVV. Maar goed, clubs houden 

uiteraard ook hun opties open. Uiteindelijk kwam het 

met geen van deze clubs van de grond en besloot ik 

voor MVV te kiezen. Ik was blij dat MVV zo meegaand 

was. Voor hetzelfde geld sta je ineens zonder club. Met 

MVV was ik vrij snel rond. Toevallig werd Jurrie Koolhof, 

mijn oud-trainer van AGOVV aangesteld als coach 

van MVV, maar het een heeft niets met het ander te 

maken. Mensen dachten dat hij me had meegenomen, 

maar mijn keuze voor MVV heeft niets met Koolhof van 

doen. Wat dat betreft heeft zijn vroege vertrek ook geen 

gevolgen voor mij, al vind ik het voor hem natuurlijk wel 

jammer dat hij weg moest.

“Ik vond het best klote dat die eredivisieclub niet kwam. 

Als profvoetballer wil je toch op het hoogste niveau 

spelen. Maar goed, dan laat je het bij MVV toch zien?”

HERNIA

Helaas loopt niet alles volgens planning. Van Boxel 

had al eerder last van zijn rug, maar bij MVV keren de 

klachten tijdens de eerste oefenpotjes weer terug. 

“IK WAS BLIJ DAT MVV ZO 
MEEGAAND WAS.”De wording van Robert van Boxel:



Van Boxel: “Het was alsof een zenuw bekneld raakte 

in mijn rug. Ik had er geen last van als ik speelde, maar 

daarna des te meer. De pijn straalde uit naar mijn bil. 

Het was vooral een irritant gevoel. De dag na de eerste 

wedstrijd deed alles pijn. Ik liet een MRI-scan maken 

en daaruit bleek dat ik een hernia had. Vroeger moest 

je daarvoor een paar weken plat liggen, maar ik kreeg 

een paar oefeningen en daar knapte ik snel van op. 

Binnen twee weken voelde ik een duidelijke verbetering. 

Na drie maanden ging het zo goed dat iedereen dacht 

dat ik weer mee kon doen. Drie dagen heb ik volop mee 

getraind, maar de vierde dag kreeg ik weer last van 

die uitstralingspijn. Een terugval. Toen hebben we de 

draad halverwege weer opgepakt. We hebben meer 

tijd genomen, wat betekende dat ik op zijn vroegst na de 

winterstop zou kunnen spelen. Achteraf kan ik niemand 

iets verwijten. Ook mezelf niet. Ik heb alle tests goed 

doorstaan, maar het lichaam gaf aan dat het te vroeg 

was.

“Hoe je je dan voelt? Tja, in eerste instantie denk je 

alleen aan wat het voor jou persoonlijk betekent. Ik 

ken verhalen van jongens die zijn afgekeurd vanwege 

een hernia. Dat spookt door je hoofd. Later denk je aan 

de club. Ik kon er niets aan doen, maar ik voelde me 

wel een beetje schuldig, juist omdat ze zoveel moeite 

voor me hadden gedaan. MVV is daar heel redelijk in 

geweest. Ze zeiden: ‘Kies je eigen weg en zorg dat het 

goed komt’.”

In 2005 blesseerde Van Boxel zijn enkel bij een 

vervelende valpartij. Nu is hij net terug van zijn hernia, 

maar zit alweer in de lappenmand. Dit keer met een 

spierblessure. Is Van Boxel een blessuregevoelige 

speler? “Daar heb ik over nagedacht, maar ik vind van 

niet. In mijn jeugd was ik nooit geblesseerd. Soms is een 

blessure domme pech. Met die enkel viel ik samen met 

de tegenspeler op de grond. Hij viel op mijn been. Het 

had ook andersom kunnen zijn. Ik sta er niet te veel bij 

stil. Als ik speel, ben ik met voetbal bezig, niet met de 

mogelijkheid dat ik geblesseerd kan raken.”

VERLOREN JAAR

Hoe dan ook, voor Van Boxel is het seizoen 2006/2007 

een verloren jaar. “Ik heb zeven wedstrijden en een 

bekerwedstrijd gespeeld. In die wedstrijden heb ik het 

goed gedaan, maar ik bekijk het per seizoen. Dan ben ik 

niet tevreden.”

Zijn de vele blessures er misschien ook de reden van dat 

Van Boxel twee jaar terug voor het laatst uitkwam voor 

jong Oranje en daarna alleen nog maar op de reservelijst 

voorkwam? “Toen ik voor het eerst geselecteerd werd, 

speelde ik ondermeer met jongens van Groningen. Zij 

hebben het normale traject doorlopen. Ik ging van PSV 

naar ADO, naar AGOVV en MVV. Je ontwikkelt jezelf 

minder als je steeds overstapt. Ze selecteren liever een 

speler die elke week bij een eredivisieclub speelt dan 

een die elke week voor een eerste divisieclub speelt. 

Daarbij heb ik niet voldoende spelervaring op niveau 

opgedaan.”

Reikhalzend kijkt hij uit naar volgend seizoen, het jaar 

waarin hij het allemaal goed gaat maken. Van Boxel 

klaagt niet. Hij realiseert zich maar al te goed dat hij een 

bevoorrecht mens is. “Ik heb veel respect voor mensen 

die hard moeten werken voor hun geld. De meeste 

mensen werken van negen tot vijf. Ik heb ’s middags 

bijna altijd vrij.”

In de middag legt hij wel eens een kaartje. Hij wilde 

eigenlijk sportmanagement gaan studeren, maar er 

waren niet voldoende aanmeldingen. Tijd genoeg dus 

om een beetje te dagdromen. Waar gaan de dromen van 

Van Boxel over?

“Ik heb besloten dat dromen niet zoveel zin heeft. Toen ik 

bij PSV kwam dacht ik dat ik het helemaal ging maken. Ik 

droomde over geld en roem en dat mensen me op straat 

zouden herkennen. Dat is niet uitgekomen, dus ik ben 

opgehouden met dromen en plannen. Ik leef bij de dag. 

Als dit het niveau is, dan is dit het niveau.”

a p r i l  2 0 0 7
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Topsport in 
marketing!

Arink Marketing Consultancy, telefoon 06 537 613 73

MET DANK AAN DE VAKBOND

Robert van Boxel kwam op zijn zeventiende in contact met Pro Athlete, het makelaarskantoor van Sigi Lens. “Het 

leek me een goed bureau. Toevallig waren een paar mensen die ik kende ook bij Pro Athlete aangesloten. Ik zit er 

nu zeven jaar en ik voel me er goed bij. In die jaren is echt een vertrouwensrelatie ontstaan.” 

Nu kan een spelersmakelaar je bijstaan in contractonderhandelingen, maar als het op juridisch getouwtrek 

aankomt kun je een beroep doen op je eigen vakbond, ProProf. Van Boxel had een conflict met AGOVV over de 

afhandeling van een schade aan de auto die hem door AGOVV ter beschikking was gesteld. Het zou te ver gaan om 

alle details te vermelden, maar einde van het liedje was dat AGOVV weigerde mee te werken aan een transfer als 

hij de schade niet zou ophoesten.

Robert van Boxel: “Het ging om een fors bedrag. ProProf heeft me geadviseerd het bedrag te betalen om mijn 

overschrijving veilig te stellen. Daarna zijn we naar de arbitragecommissie van de KNVB gegaan. De advocaat van 

ProProf zei dat AGOVV geen poot had om op te staan, maar in dit soort gevallen moet je altijd een slag om de arm 

houden. Op de zitting was ik samen met de advocaat van ProProf en mijn zaakwaarnemer. De advocaten van beide 

partijen nemen het woord en daarna is er een vragenuurtje. Vier weken later kregen we de uitslag. Uiteindelijk ben 

ik in het gelijk gesteld en heb ik mijn geld terug gekregen.

“De lijnen binnen ProProf zijn kort. Door deze zaak heb ik Ko Andriessen beter leren kennen. Dat is prettig, als ik nu 

ergens mee zit, bel ik hem makkelijker dan voorheen. Al bij al blijft het jammer dat dit nodig was. Ik heb twee jaar 

met plezier bij AGOVV gevoetbald. Dit voelde als een trap na. Verder wil ik er geen woorden aan vuil maken.” 



Frank ter Huurne: “De clubs zullen deze kwestie het lief-

ste doodzwijgen en wachten met spanning af hoe dit zal 

aflopen. Maar in feite is het allemaal heel helder.”

Ko Andriessen: “Het is natuurlijk moeilijk in te schat-

ten of het goed is voor het voetbal. Als je puur naar de 

Nederlandse situatie kijkt....”

Frank: “..is het goed voor het vrije verkeer van de werk-

nemers.”

Ko: “Maar je zult dus onmiddellijk een reactie te zien krij-

gen op de markt. Na het Bosman Arrest ontstonden er 

allemaal langdurige contracten waarna voor het aflopen 

van het contract werd beslist of er werd bijgetekend of 

getransfereerd. Nu zal de club al na twee jaar al beslis-

sen of ze die speler verkopen of een nieuw contract 

aanbieden. Aan de andere kant bestaat er een kans 

dat er minder inkomsten zijn uit transfers wanneer er al 

weer zo snel verkocht wordt omdat de restwaarde van 

het contract niet zo hoog is.”

Frank: “Clubs zullen veel alerter moeten zijn. En terecht. 

Als ik goed werk lever, dan is mijn werkgever ook 

gedwongen de arbeidsvoorwaarden nog eens tegen het 

licht te houden.”

Ko: “Maar voor een club wordt het zo heel moeilijk om 

beleid uit te stippelen.”

Frank: “Hoeveel contracten van vijf jaar worden nu 

daadwerkelijk uitgediend? Dat zijn er niet zoveel. Uit-

eindelijk gaat het dus vaak om geld verdienen. Je wilt 

je investering terugverdienen. Als alle reglementen en 

arresten worden nageleefd zullen de hoge afkoopsom-

men tot het verleden horen.”

Ko: “En het is maar de vraag of dat goed is voor het 

Nederlandse voetbal. Die clubs moeten het toch hebben 

van die inkomsten. En als het slecht gaat met de clubs is 

dat ook niet goed voor de voetballers.” 

8
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Mr. Ko Andriessen, directeur 

van ProProf, en Mr. Frank 

ter Huurne, huisadvocaat 

van ProProf, bespreken 

een aantal juridische 

zaken in de voetbalwereld. 

Hoe denkt ProProf over 

bepaalde clausules in 

contracten, schorsingen en 

schadevergoedingen? 

KWESTIE 3

Een arrest van het Brusselse hof van beroep verplicht 

de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) te stoppen 

met de tuchtrechtelijke vervolging van drie ex-spelers 

van Lierse die verdacht werden van medeplichtigheid 

aan de vervalsing van bepaalde voetbalwedstrijden. 

Speler Marius Mitu was naar het hof van beroep 

gestapt. De KBVB moet de disciplinaire vervolging stop-

zetten zolang de burgerlijke procedure ten gronde niet is 

beëindigd en de strafrechtelijke procedure niet definitief 

is beslist. Een van de advocaten van Marius Mitu meent 

dat het arrest toegepast kan worden op alle sportinstan-

ties, alle disciplines en alle staten die de conventie heb-

ben ondertekend.

Frank ter Huurne: “Die advocaat van Mitu was dezelfde 

man die het Bosman Arrest heeft afgedwongen. Ik 

heb wel eens een coach moeten adviseren die werd 

beschuldigd van diefstal. De sportbond, zijn werkgever, 

had nog voordat het strafrechtelijk onderzoek was afge-

rond de coach al geroyeerd. Nou, dat kan natuurlijk niet 

en dat is toen ook omgezet. Dat is hier natuurlijk ook aan 

de hand. Mitu was voor drie jaar uitgesloten door de 

bond terwijl het onderzoek naar die omkoping ook nog 

gewoon liep.”

Ko Andriessen: “Het aparte is dat je in deze kwesties 

met twee soorten recht hebt te maken. Het verenigings-

recht en het strafrecht.”

Frank: “Je hebt wel in meer beroepsgroepen een eigen 

rechtspraak. Maar als iemand in voorlopig hechtenis zit 

mag een werkgever hem niet ontslaan.”

Ko: “Als lid van de FIFA is ook de KNVB verplicht de 

verenigingsrechtelijke sancties over te nemen. Maar de 

reglementen op gebied van doping zijn zo ongelooflijk 

streng dat je al positief kunt worden getest al je toeval-

lig iets te lang rondloopt op een feestje waar softdrugs 

worden gerookt.”

Frank: “In de normale rechtspraak ben je pas schuldig 

als dat kan worden bewezen. In dopingzaken is het 

omgekeerd. Daar moet je je onschuld aantonen. Daarom 

is deze uitspraak van Mitu wel aardig. De bond mag dus 

niet zo maar iemand even schorsen en afwachten of hij 

zijn onschuld kan aantonen. Nee, eerst moet de schuld 

bewezen worden, daarna kan pas een schorsing vol-

gen.”

Ko: “En dat is de juiste volgorde. Als spelers wel schul-

dig blijken te zijn kun je gewoon keihard straffen.”

Frank: In het burgerrecht wordt de werknemer altijd 

beschermd ten opzichte van de werkgever. Dat gevoel 

heb ik niet altijd bij de eigen rechtspraak van de KNVB 

en dat kan te maken hebben met de samenstelling van 

de arbitragecommissie. Die hebben vaak nog zoveel 

banden met clubs dat ze voor mijn gevoel ook te veel 

met de clubbelangen kunnen meedenken. Zij oordelen 

als wijze heren naar billijkheid.”

Ko: “Zo ver durf ik ook niet te gaan. Het is ook weer niet 

zo dat je aan de Goden bent overgeleverd. Het komt wel 

voor dat ze de situaties vertalen naar hun eigen ervaring-

en. Als dat de ervaringen zijn van een clubbestuurder 

kan dat wel eens in het nadeel van een speler uitpak-

ken.”

Frank: “Als werknemer sta je niet met 1-0 voor.”

KWESTIE 4

DE FBO, belangenvereniging voor betaaldvoetbalorgani-

saties, is een onderzoek begonnen naar de zaak Boua-

ouzan/Kokmeijer. De arbitragecommissie van de KNVB 

veroordeelde Bouaouzans werkgever Sparta Rotterdam 

tot het betalen van een voorschot van honderdduizend 

euro aan Kokmeijer voor geleden en nog te lijden scha-

de, terwijl de zaak nog loopt.

Ko Andriessen: “Ik blijf van mening dat het binnen het 

voetbal had moeten worden opgelost.”

Frank ter Huurne: “En ik denk dat die rol moet worden 

vervuld door Sparta Rotterdam en niet door Bouaou-

zan.”

Ko: “Als een speler met een minimumcontract die over-

treding had gemaakt, wat dan? Van een kale kip kun je 

niet plukken. Ik vind dat je in het voetbal een soort potje 

moet worden gemaakt voor dit soort calamiteiten. Kok-

meijer had een voetbalongeschiktheidsverzekering bij 

Heerenveen maar die had hij net opgezegd toen hij naar 

Go Ahead Eagles ging omdat die te duur werd. Daarom 

kan hij alleen nog maar een beroep doen op de onge-

vallenverzekering vanuit de CAO voor contractspelers. 

En deze is absoluut niet toereikend. Het kan toch niet zo 

zijn dat een prof zo geblesseerd raakt bij het uitoefenen 

van zijn vak en dan niets heeft om op terug te vallen. De 

ongevallenverzekering dreigt hem af te schepen met een 

paar duizend euro. Je kreeg na die blessure een soort 

van stoelendans waarbij iedereen de schuld probeerde 

te ontlopen, terwijl die jongen plotseling moet vechten 

voor zijn geld. Als bedrijfstak moeten we dat niet wil-

len. Dat moeten we anders oplossen. Ik denk dat we dat 

potje bijvoorbeeld ook kunnen halen uit een (klein) deel 

van de opbrengsten van televisiegelden zoals die nog in 

de jaren ’90 beschikbaar kwamen.”

Recht of krom?
KWESTIE 1

Veel clubs laten in de contracten met de spelers een 

éénzijdige optie opnemen waarin zij kunnen beslissen of 

ze wel of niet met de speler doorgaan. Het is in juridisch 

opzicht een wankele clausule, maar nog geen enkele 

speler heeft hem daadwerkelijk durven aanvechten.

Frank ter Huurne: “Op gebied van het arbeidsrecht kun 

je terecht je vraagtekens hierbij zetten. Als een club een 

speler een contract voor drie jaar biedt en daarin ook 

een clausule opneemt dat ze een eenzijdige optie kun-

nen lichten voor nog eens twee jaar is dat een merk-

waardige constructie. Dan is het niets meer en minder 

dan een vijfjarig contract waarbij de club de kans heeft 

om na drie jaar het contract te verbreken.”

Ko Andriessen: “Daar zou je over kunnen twisten. Uit-

eindelijk zijn er twee zaken geweest waaruit blijkt dat 

het toch wordt toegestaan. Hatem Trabelsi vocht het via 

de arbitragecommissie aan maar die oordeelde dat de 

optie wel rechtsgeldig was.”

Frank: “Het was in strijd met de principes van de FIFA 

en de Uefa maar binnen het arbeidsrecht vonden ze dat 

het wel kon. Toch blijft het een merkwaardig fenomeen 

net als de zogenaamde clausule dat een club je contract 

kan ontbinden wanneer er sprake is van degradatie. Ik 

denk dat je dat als speler met succes kan aanvechten.”

Ko: “Het speelt nog steeds. Ook de FBO moedigt de 

clubs aan om deze clausules in de contracten op te 

laten nemen. Dan moet je denken aan een loonmatiging 

bij degradatie of de keus voor een vrije transfer.”

Frank: “Toch vraag ik me dan af of die club wel zo goed 

bezig is wanneer ze een vrije transfer gunnen aan een 

dure speler. Die speler vertegenwoordigt toch een zeke-

re waarde die je dan weggooit.”

Ko: “Het beste is dat je als speler in de positie bent om 

een eenzijdige optie van de club te weigeren. Ik blijf mijn 

twijfels houden over de juridische houdbaarheid van de 

eenzijdige optie.”

Frank: “In feite omzeilen clubs hiermee het ontslagstel-

sel. Ze kunnen die speler nu gewoon ontslaan door de 

optie niet te lichten.”

KWESTIE 2

Volgens de FIFA-regels kunnen spelers tegenwoordig 

een contract na drie jaar eenzijdig opzeggen. Wanneer 

een speler ouder is dan 28 jaar kan hij dat al doen na 

twee seizoenen. Er gelden slechts drie voorwaarden: 

1. de speler moet zijn contract opzeggen binnen vijftien 

dagen na zijn laatste duel van dat seizoen. 2. Hij mag niet 

naar een club gaan in dezelfde competitie. 3. Er zal een 

schadevergoeding moeten worden betaald.  

Neil Andrew Webster is de eerste speler die gebruik 

probeert te maken van deze regels. De Schot nam in 

2006 ontslag bij Hearts en vertrok naar het Engelse 

Wigan. De FIFA heeft nog steeds geen vergoeding vast-

gesteld.
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Het ambitieuze 

scholingsproject 

voor alle huidige 

contractspelers in 

Nederland geeft 

voetballers de 

kans zich tijdens 

hun loopbaan 

op verschillende 

gebieden te 

ontwikkelen. 

ProProf is de 

(mede)inspirator van het leerplan 

dat de komende anderhalf jaar wordt 

aangeboden aan de spelers. Directeur 

Ko Andriessen legt uit wat het project 

inhoudt en waarom het belangrijk is 

voor voetballers.

Het enthousiasme voor het scholingsprojectproject 

dat bij alle betaaldvoetbalclubs geïntroduceerd is 

overweldigend. Voetballers beseffen ondertussen ook 

wel dat slechts een klein deel van hen nooit meer hoeft 

te werken. De grote meerderheid moet de arbeidsmarkt 

op en daarbij worden ze geholpen door de sociale 

partners, ProProf, VVCS en de FBO (Federatie Betaald 

Voetbal Organisaties). Het scholingsproject wordt gratis 

aangeboden aan spelers en wordt mogelijk gemaakt 

door het Sociaal Fonds als voortvloeisel uit de cao voor 

de bedrijfstak betaald voetbal.

VIER WORKSHOPS

De komende anderhalf jaar krijgen de spelers de 

mogelijkheid aan vier verschillende workshops of 

leermodules deel te nemen. De modules vormen een 

handvat voor spelers op weg naar een maatschappelijke 

carrière. Dit zijn ze: Personal Assessment, Persoonlijke 

effectiviteit als profvoetballer, Sollicitatievaardigheden 

en Financiële planning.

Met deze trainingen worden voetballers ondersteund 

in hun ontwikkeling, met als doel een carrière op 

te bouwen ná (maar ook al tijdens) de actieve 

loopbaan. De workshops worden verzorgd door  

N-ex-t en de internationaal vermaarde Johan Cruyff 

Academy. Het leerplan van dit instituut voorziet in 

een opleidingsbehoefte voor sporters. Je kunt er ook 

een reguliere opleiding volgen, op mbo-niveau, en 

bovendien is er de Cruyff University. ProProf maakte zich 

al jaren sterk voor dergelijke projecten en scholingen. 

Dat het nu daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is dan ook 

een succes voor de nog jonge maar vooruitstrevende 

vakbond. “Het is een uniek project,” aldus de trotse 

directeur Ko Andriessen van ProProf. “Ook omdat het 

een gezamenlijk project is van de sociale partners en het 

gratis wordt aangeboden. Dit is echt een meerwaarde 

van de cao.”

Terug naar de vier workshops. Wat houdt het nou 

eigenlijk allemaal in? Bij Personal Assessment gaat 

het om de vragen: wie ben ik, wat wil ik, en hoe pak ik 

dat aan? Je krijgt inzicht in je eigen talenten, wensen 

en ambities gericht op een maatschappelijke carrière. 

In vijf bijeenkomsten van anderhalf uur wordt aan een 

persoonlijk ontwikkelingsplan gewerkt. Via testen, 

vragen en opdrachten word je je als voetballer bewust 

van je eigen capaciteiten en vaardigheden. Daarbij staat 

centraal: wie ben ik en hoe ontwikkel ik me als voetballer 

en vooral als persoon.

Bij het aspect persoonlijke effectiviteit als voetballer 

draait het erom: wie ben je, hoe communiceer je, hoe 

reageert de omgeving op je en wat betekent effectieve 

communicatie? Ook hier gaat het om vijf workshops 

van telkens anderhalf uur, verzorgd door ervaren 

communicatietrainers. Je leer beter communiceren, op 

persoonlijk niveau maar ook op groepsniveau en je leert 

je aan te passen aan elke gewenste situatie.

De workshop sollicitatievaardigheden bij N-ex-t 

spreekt voor zich. Solliciteren is cruciaal, zeker de 

manier waarop. Je moet natuurlijk een goede, foutloze 

sollicitatiebrief kunnen opstellen met daarbij een cv 

en daarna jezelf goed kunnen presenteren tijdens een 

sollicitatiegesprek. Voor veel voetballers zal het pas de 

eerste keer worden als ze zijn gestopt, maar juist daarom 

is het belangrijk nu al diverse sollicitatietrainingen te 

volgen. Deze module bestaat uit huiswerkopdrachten en 

twee workshops van ieder drie uur. Via N-ex-t bestaat 

ook de mogelijkheid stage te lopen bij een bedrijf met 

kans op een plaatsing bij een bedrijf, een baan dus!

FINANCIËN: BUDGETTEREN, SPAREN EN BELEGGEN

Financiële planning wordt ook verzorgd door N-ex-t. 

Tijdens hun profcarrière staan weinig voetballers stil 

bij de toekomst. Er wordt (globaal genomen) lekker 

verdiend, zorgen zijn voor morgen, dus: waar zou je je 

druk om maken. Maar: later begint nu. Wat moet je als 

je als prof nergens meer een nieuw contract krijgt of van 

de eredivisie terug moet naar de eerste divisie of op een 

gegeven moment uitgevoetbald bent? Zeker is dat het 

inkomen natuurlijk ook flink minder is. Alleen hebben 

velen zich dan een bepaalde levensstijl aangemeten 

waar een bepaald uitgavenpatroon bij hoort. En dat 

kan dan niet zo doorgaan. Eigenlijk is het bestaan als 

profvoetballer behoorlijk onzeker. Alleen de echte 

toppers verdienen miljoenen, maar het gros zal na de 

profcarrière niet kunnen rentenieren. En daarbij: niet 

iedereen gaat verantwoord met de centen om en daarin 

schuilt een groot gevaar. Als je geen profvoetballer 

meer bent lopen de hypotheek, de auto en meer grote 

kostenposten gewoon door.

Ko Andriessen kent schrijnende gevallen en zegt 

daarom: “We willen voetballers leren verantwoord met 

geld om te gaan, om te voorkomen dat er later grote 

problemen komen. Hoe meer je verdient, hoe meer je 

uitgeeft. Als je niet meer speelt, moet je je uitgaven 

aanpassen. Helaas zitten extreem veel spelers in 

de financiële problemen. Jaarlijks moeten er dertig 

tot veertig naar de schuldsanering. Daar zitten ook 

voormalig topverdieners tussen.”

Het is belangrijk dat voetballers zich bewust zijn en 

(vooral) worden van hun financiële positie. N-ex-t heeft 

daarvoor een module ontwikkeld: financiële planning. 

Via trainingen krijgen spelers de kans de nodige 

financiële kennis op te doen over tal van zaken.

Zo is er de workshop budgetteren. Hierbij gaat het om 

zaken als: wat verdien ik als prof in vergelijking met 

andere beroepen, wat betekent mijn loonstrook, met 

welke uitgaven moet ik rekening houden, hoe ziet mijn 

inkomen en maandbudget er in de toekomst uit en wat 

betekent het CFK voor mijn ouderdomspensioen.

Ook is er de workshop sparen en beleggen. Hier wordt 

ingegaan op vragen als: waarom zou je geld apart zetten, 

hoe kun je dat doen, waarin kun je het beste beleggen 

en wat betekent het voor de belasting. Trouwens, 

deelnemers aan deze workshop kunnen een jaar na 

deze training gratis gebruik maken van de zogeheten 

N-ex-t Helpdesk voor persoonlijke tips en adviezen bij 

financiële zaken.

GEWELDIG INITIATIEF

De voetballers vinden het scholingsproject een 

‘geweldig initiatief’, zo blijkt uit de eerste reacties 

bij clubs. Tijdens hun carrière kunnen ze al gericht 

bezig zijn met hun toekomst, zonder dat het voetbal 

eronder zal lijden. Geschat wordt dat driekwart van de 

contractspelers baat heeft bij scholing. Hoe mooi het 

leven van een prof ook is, het is eindig. Op je 30e, je 

35e misschien, maar zeker is dat het een keer voorbij 

is. Een voetballer speelt gemiddeld hooguit vijftien jaar 

professioneel. En dan? Zonder opleiding of diploma’s ben 

je tegenwoordig nergens meer in de maatschappij. Ook 

niet als voetballer. Want voetballers zijn eigenlijk alleen 

maar interessant als voetballer. Er zijn legio spelers die 

in de ww zitten die niet weten hoe ze hun leven moeten 

inrichten.

Het scholingsproject wordt bij alle bvo’s gepresenteerd 

en dan is het woord aan de spelers. Want, zegt 

Ko Andriessen: “De spelers bepalen het succes 

van dit project. Wij hopen tussen de tien de twaalf 

aanmeldingen per club voor deze workshops. Uit de 

pilot die we vorig jaar hebben gedaan blijkt dat tien een 

reëel aantal is. Anders is het geen succes. We willen en 

moeten iedereen bereiken. Vergeet niet dat er behoorlijk 

wat kosten worden gemaakt. Voor ons is het belangrijk 

dat het initiatief van de sociale partners slaagt. Ons doel 

is uiteindelijk dat alle ProProf-leden uiteindelijk ook na 

hun carrière een beroep kunnen doen op scholing. In de 

toekomst gaan we meer modules ontwikkelen, andere 

vormen van scholing. Voor nu is dit al een heel mooi 

succes.”

SPELERS BEPALEN HET SUCCES

ProProf inspirator 
uniek scholingsproject
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Tussentijds rendement 
op ruim 5%

per

In de eerste periode van dit boekjaar 

(juli 2006 t/m februari 2007) is de rente 

gestegen, waardoor de waarde van obli-

gaties enigszins is gedaald. Daar stond 

tegenover dat de aandelenkoersen en 

de koersen van vastgoed gestegen zijn. 

We hebben hierop ingespeeld door meer 

dan gebruikelijk in aandelen en vastgoed 

te beleggen, waardoor we hiervan extra 

konden profiteren. In februari hebben 

de aandelen een klap(je) gekregen. Op 

dat moment vluchtten veel beleggers in 

obligaties, waardoor de koersen hiervan 

opliepen.

Per saldo hebben we dan ook, op twee-

derde van het boekjaar, een positief 

rendement geboekt van 5,3%. Let wel: 

dit is een tussentijds rendement. Het 

werkelijk rendement over het boekjaar 

wordt vastgesteld per 30 juni 2007 en 

kan zowel lager als hoger liggen. Pas op 

dat moment kunnen we bepalen hoeveel 

rendement er op de deelnemersfondsen 

wordt bijgeschreven.

Vooruitzichten voor de rest van het boek-

jaar zijn moeilijk te geven. Er heerst veel 

onrust in de Amerikaanse hypotheek-

markten, terwijl de Chinese aandelenmarkt

ook forse fluctuaties laat zien. Aan de 

andere kant is er nog steeds forse econo-

mische groei in Europa en Azië, terwijl 

de Amerikaanse groei duidelijk afneemt. 

Deskundigen

verschillen dan ook, 

zoals zo vaak, van inzicht 

over de potentie van aandelen-

koersen. Zeker is dat er in de huidige 

globale economie een steeds grotere 

samenhang is tussen aandelenkoersen op 

nieuws van het CFK

De beleggingsportefeuille van het CFK is voor het grootste deel belegd in de 

zogenaamde ‘vastrentende waarden’. Dat zijn effecten die een vaste rente opleveren, 

voornamelijk obligaties. Als de marktrente stijgt, dalen de obligaties in waarde. 

Omgekeerd is het zo dat als de rente daalt, de obligaties in waarde stijgen. 

De 10-jarige marktrente ligt momenteel op circa 4%. 

alle werelddelen,

waardoor het weinig 

zin heeft om je volledig te 

richten op een bepaald wereld-

deel of land. Om die reden spreidt het 

CFK zijn aandelenbezit zoveel mogelijk 

over alle landen, waarbij het afgelopen 

jaar een nadruk is geweest op ‘opko-

mende economieën’, zoals de Chinese. 

Door de verminderde vooruitzichten voor 

aandelen is de overweging in aandelen 

en vastgoed inmiddels teruggebracht.

Zoals hiervoor gezegd wordt de waarde 

van de obligaties voor een groot deel 

bepaald door wijzigingen in martkrente. 

Na de eerdere stijging wordt niet ver-

wacht dat de rente nog al te veel door 

stijgt, omdat de inflatie redelijk in de 

hand wordt gehouden door de centrale 

banken.Voor de lange termijn zou het 

voor het CFK beter zijn als de rente weer 

duidelijk boven de 4% komt, omdat daar-

mee het jaarlijks gewenste rendement 

van 4% makkelijker behaald kan worden. 

We houden u op de hoogte van de ont-

wikkelingen.

REGLEMENTSWIJZIGING

Zoals al eerder gecommuniceerd zijn de 

reglementen van het CFK gewijzigd. De 

meeste wijzigingen gaan in met terug-

werkende kracht, per 1 juli 2005. Waarom 

moesten de reglementen worden aange-

past? De belangrijkste reden was dat er 

de afgelopen jaren verschillende wijzigin-

gen zijn doorgevoerd die nog niet waren 

vastgelegd. Denk aan de introductie van 

de individuele buffer (per 1 juli 2005) en 

de verlaging van de CFK-premies (per 1 

januari 2006). Een andere reden is dat er 

wettelijke wijzigingen zijn geweest waar-

aan het CFK moet voldoen. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de verdeling van pensi-

oenrechten bij echtscheiding. Over al de 

belangrijke wijzigingen bent u in de af-

gelopen jaren al ingelicht. Nu zijn al deze 

aanpassingen verwerkt in het reglement.

Het CFK-bestuur heeft de wijzigingen 

goedgekeurd en de deelnemersraad heeft 

recentelijk een positief advies gegeven. 

Daarmee zijn de wijzigingen definitief. De

gewijzigde reglementen zijn al enige tijd

beschikbaar via onze website (www.cfk.nl).

VERMINDERING
BELASTING VOOR IN 
HET BUITENLAND 
 VERRICHTE ARBEID

De volgende informatie heeft niet direct 

betrekking op de CFK-regeling, maar 

wilden we u toch niet onthouden.

Beroepsvoetballers die een basissalaris 

verdienen in Nederland maar ook in het 

buitenland trainen en wedstrijden spelen 

hebben recht op een zogenoemde aftrek 

elders belast. Dit volgt uit een arrest van 

de Hoge Raad van 9 februari 2007. De 

Hoge Raad heeft beslist dat het land waar 

gewerkt wordt belasting mag heffen. 

Vaak heft het buitenland echter geen 

belasting waardoor de toepassing van dit 

arrest louter voordeel oplevert.

De aftrek elders belast moet geclaimd 

worden in de aangifte inkomstenbelas-

ting en vormt in feite een aftrekpost op 

de (per saldo) verschuldigde inkomsten-

belasting. De Belastingdienst voert de 

berekening niet zelf uit dus het bedrag 

van het basissalaris dat toegerekend kan 

worden aan de periode (dagen tellen) dat 

in het buitenland gewerkt is moet zelf 

worden bijgehouden en berekend.

Bij de berekening van de aftrek wordt 

het basissalaris in aanmerking genomen, 

vóór afdracht van de CFK-premies. We 

raden u aan de IB-opgave door een belas-

tingadviseur te laten checken.
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In deze rubriek volgt 

ProProf magazine 

samen met een bekende 

voetbalpersoonlijkheid de 

belangrijkste ontwikkelingen 

in deze bedrijfstak. In deze 

aflevering reageert Stijn 

Schaars, de dynamische 

middenvelder van AZ en 

Oranje, op het belangrijkste 

en meest opvallende nieuws.  

DE FBO, belangenvereniging voor betaaldvoetbalor

ganisaties, is een onderzoek begonnen naar de zaak 

Bouaouzan/Kokmeijer. De arbitragecommissie van de 

KNVB veroordeelde Bouaouzans werkgever Sparta 

Rotterdam tot het betalen van een voorschot van 

honderdduizend euro aan Kokmeijer voor geleden en 

nog te lijden schade, terwijl de zaak nog loopt.

(Bron Voetbal International, 21 maart 2007)

“Ik ken Rachid Bouaouzan van Jong Oranje en het is 

een verschrikkelijk goede voetballer. Natuurlijk draaide 

mijn maag ook om toen ik die overtreding zag. Het is een 

grove tackle die helemaal verkeerd getimed is. Tegelijk 

is het typisch zo’n onhandige tackle die je altijd ziet van 

aanvallers die een keer gaan meeverdedigen. Ik weet 

zeker dat Rachid niet van tevoren dacht van: nu ga ik 

die Kokmeijer eens eventjes blesseren. Nee, deze zaak 

verandert niet hoe ik een wedstrijd inga. Ik zal nooit 

iemand bewust blesseren, het is moeilijk voor te stellen 

dat een ander dat wel kan doen. Het zijn nogal bedragen: 

850.000 euro als eis en een voorschot van 100.000, 

maar ik snap Niels Kokmeijer wel. Met één trap is zijn 

hele carrière weggevaagd. Van het ene op het andere 

moment. Het is een heel moeilijke kwestie. Ik kan me niet 

voorstellen dat ik ooit in zo’n situatie zal belanden. Maar 

goed, dat zal Rachid ook nooit hebben gedacht.”

Het voor onmogelijk gehouden succes tegen PSV zorgde 

voor een hallelujastemming in de kleedkamer. De 3-2 

zege op een topclub liet zien dat  AZ zelf ook doorgroeit 

naar die status. Maar dat daarvoor toch weer de hand 

van de trainer nodig was, geeft eveneens aan dat de 

weg naar volwassenheid nog niet helemáál is afgelegd.

(Bron: Noordhollands dagblad, 5 februari 2007)

“Het was een moment waarop bleek dat we het een 

topploeg als PSV negentig minuten lang moeilijk konden 

maken en uiteindelijk ook gewoon konden winnen. Dat 

is belangrijk in het groeiproces van een ploeg. Je ziet 

dat we daarna ook gewoon Fenerbahçe en Newcastle 

United kunnen uitschakelen. We beseffen nu dat we 

gewoon kunnen winnen van topploegen als we doen 

wat we moeten doen. En wat dat dan precies is...dat zit 

hem in bepaalde details. Niet te lichtzinnig zijn, gewoon 

de bal de tribune in schoppen omdat je weet dat 1-0 

ook genoeg is. Uitgaan van je taken en die eerst goed 

uitvoeren voordat je aan extra dingen gaat denken. 

“Zo lang Van Gaal bij 
AZ zit, ga ik niet weg”

Het voetbalnieuws bekeken door... Stijn Schaars

“BIJ AZ DRINGT HET BESEF 
DOOR DAT WE HOREN 

TE WINNEN OMDAT WE 
BETER VOETBAL SPELEN.”



alleen maar mooi dat je daar dan tussenzit en dat proces 

op de voet kunt volgen. Elke training is een feest. Louis 

van Gaal heeft mijn hele idee over voetbal veranderd. 

Vroeger ging ik gewoon het veld in en speelde ik. Nu 

denk ik over alles na. Over elk detail. Ik ben alleen maar 

bezig met het verbeteren van mezelf en de ploeg. 

Ik maak Van Gaal nu voor het tweede seizoen mee en het 

is ongelooflijk hoe scherp hij is. Vorig seizoen was ik het 

nieuwe jongetje en keek ik met verwondering hoe hij de 

leiders van de ploeg zoals Van Galen en Perez aanpakte. 

Dit seizoen is hij tegen mij bezig over ieder detail. Mooi 

om mee te maken. Het doet je nadenken over voetbal 

en het maakt je beter. Hij dwingt je tot scherpte. Nu ik 

even geblesseerd ben heb ik het daar wel eens over met 

andere spelers. Het is ongelooflijk hoe die trainer elke 

dag en elk moment alles ziet. Hij weet zo bij iedereen 

het onderste uit de kan te halen. Ik denk dat ik pas ga 

beseffen hoe goed hij is als ik een andere trainer krijg. 

Op de een of andere manier wordt Van Gaal de norm 

voor andere trainers. De trainer zegt altijd: de geest is 

sterker dan het lichaam. Dat klopt ook wel. Vermoeidheid 

heeft toch vaak te maken met de geest. Als je je goed 

voelt kun je ook een wedstrijd spelen als je maar tachtig 

procent fit bent. Maar dat lukt je niet als je je niet sterk 

voelt, als er geen vertrouwen is. Ik heb ook gespeeld met 

jongens die op de training altijd de beste waren maar die 

het in de wedstrijd altijd lieten afweten. Dan kun je op de 

één of andere manier niet met de spanning omgaan. 

Nee, daar heb ik nooit zoveel problemen mee. Ik was het 

meest nerveus bij mijn eerste wedstrijd voor AZ. Ik had 

niet zo’n goede voorbereiding achter de rug en mocht 

toch in de basis beginnen en was erg gespannen of ik 

het niveau wel aan zou kunnen. Het was toch een echte 

testcase. Maar het ging zo fantastisch. We wonnen met 

5-0 en het voelde heerlijk. Zelfs in mijn debuut bij Oranje 

tegen Ierland had ik dat gevoel niet. Toen was ik ook niet 

zo onzeker. Bij Oranje wilde ik vooral wat laten zien.” 

Scheidsrechter Erik Braamhaar na PSV-Ajax over zijn 

Lee Towers gebaarna het vijkfde doelpunt van Ajax: 

"Ik zag voor de Ajax-aanval een overtreding van PSV, 

maar liet doorspelen. Dan is het mooi om te zien dat 

zo'n beslissing goed uitpakt voor het bij de overtreding 

benadeelde team. Dat was voor mij even kicken.” 

(Bron: voetbalzone.nl, 8 maart 2007)

“Als we met AZ een doelpunt tegen zouden krijgen en ik 

zou Braamhaar hetzelfde zien doen, zou ik waarschijnlijk 

gek worden. Maar achteraf...die man is gewoon blij dat 

hij zijn vak goed uitoefent. Mag ie? Ik bedoel, kijk eens 

wat spelers allemaal niet doen na een doelpunt. Die 

nemen zelfs een gele kaart op de koop toe. Daarom vind 

ik niet dat je het belangrijker moet maken dan nodig. Die 

man juichte wat voor zichzelf. Niemand zag het maar 

toevallig pakt een camera het op. Het was gewoon 

adrenaline, een ontlading. Het was heel natuurlijk en 

niet provocerend. Natuurlijk dacht ik ook van: wat is dit? 

Unibet? Maar toen ik zijn uitleg hoorde had ik er begrip 

voor. En dat heb ik nog steeds. Ik vind dat de KNVB 

sowieso teveel invloed heeft op de scheidsrechters. 

Iedereen moet de regeltjes opvolgen maar ze kunnen 

helemaal niet meer fluiten naar eigen inzicht en karakter. 

Dat geeft een bepaalde spanning. Een scheidsrechter 

mag fouten maken, het gaat erom dat ze in het veld het 

respect hebben van de spelers. Nou, dat hebben ze 

alleen als ze een beetje zichzelf kunnen zijn.”
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En dus niet andersom! En ook als ploeg leren om 

wedstrijden te lezen en te beseffen hoe je staat. 

Neem de uitwedstrijd tegen Newcastle United waarin 

we al na twintig minuten met 3-0 achter staan. Nu kan 

de trainer het in de rust omzetten, maar in feite moeten 

we dat in het veld al zien en ingrijpen. Dus gewoon 

de ballen de tribune in als het verkeerd staat en niet 

door blijven voetballen en daardoor bijna met 5-0 

achterkomen. PSV uit was eigenlijk de eerste wedstrijd 

waarin dat lukte. Het was een soort bevestiging, een 

bewustwordingsproces. Het is ook logisch dat je daar 

doorheen moet. Kijk eens waar onze spelers vandaan 

komen. Demy speelde vorig seizoen nog in de eerste 

divisie, er zijn spelers gekomen van RKC Waalwijk, NAC 

Breda. Spelers die gewend waren meer te verliezen 

dan te winnen in de eredivisie. Die moeten eerst 

ervaring opdoen. Ik weet precies hoe dat werkt want 

ik ben vorig seizoen ook door die fase heen gegaan. Ik 

was niet eens een basisspeler bij Vitesse en een paar 

maanden later speelde ik al Europees voetbal en andere 

topwedstrijden. Eerst zag ik er als een berg tegenop, 

dan zie je dat je best mee kunt en uiteindelijk begrijp 

je dat je die wedstrijden ook kunt winnen. Dat heeft te 

maken met je eigen vertrouwen en dat van de ploeg. 

Voordat ik bij AZ speelde was ik gewend om met Vitesse 

van Ajax te verliezen. Dat vond ik niet eens zo vreemd. 

Bij AZ dringt de laatste wedstrijden het besef door dat 

we eigenlijk horen te winnen omdat we beter voetbal 

spelen. Zo krijg je langzaam maar zeker het vertrouwen 

dat je ook van topploegen kunt winnen. Je ziet PSV van 

Arsenal winnen en je weet dan: dat kunnen wij ook als 

we gewoon brengen wat in ons zit. Het probleem is 

vaak dat je opkijkt tegen reputaties, de grootsheid van 

een club. Uiteindelijk leer je koel te analyseren. Je leert 

dat al die dingen wegvallen wanneer je op dat veld met 

elf tegen elf tegenover elkaar staat. Dan tellen alleen 

nog maar de kwaliteiten en tekortkomingen van beide 

ploegen en gaat het erom dat je daar beter van gebruik 

weet te maken dan je tegenstander.”

Finale jeugd-EK, Bessa (Portugal): Jong Oranje - Jong 

Oekraïne 3-0 (2-0). 11. Huntelaar 1-0, 43. Huntelaar 2-0, 

90+3 Hofs 3-0. Jong Oranje: Vermeer; Tiendalli, Vlaar, 

Luirink, Emanuelson; Aissati (79. Zomer), De Zeeuw, 

Schaars; Hofs, Huntelaar, Castelen (69. De Ridder). 

(Bron: ANP, 4 juni 2006)

“Dat was inderdaad ook een soort van bevestiging. 

Ik hoorde en las altijd wel dingen dat Jong Oranje een 

soort van tussengeneratie was, maar zelf wist ik wel 

beter. Bijna alle spelers stonden elke week in de basis 

van een ploeg in de eredivisie. Dat geeft al aan dat er 

behoorlijk wat kwaliteit was. Het probleem met het 

Nederlandse voetbal is vaak dat we te frivool zijn. Als 

we een balletje door de benen kunnen plaatsen vinden 

we dat fantastisch. Dat is het ook, alleen gaat het in het 

internationale topvoetbal maar om één ding: winnen. 

Met Jong Oranje hebben we dat vorige zomer geleerd 

en toegepast. Natuurlijk hadden we er in de beginfase 

van het toernooi bijna uitgelegen maar uiteindelijk zijn 

we naar elkaar toegegroeid. Toen we wonnen van Italië 

ontstond dat vertrouwen in de ploeg. De verdedigers 

lieten zien: er komt vandaag geen muis doorheen. En 

de aanvallers wisten dat ze die ene goal zouden gaan 

maken die beslissend was voor een goed resultaat. Het 

is een soort bewustwording dat je als ploeg weet wat je 

moet doen om een wedstrijd te winnen.”

Het gaat in het moderne leven niet meer om seks, 

drugs en rock ‘n’ roll, maar om seks, voetbal en emotie. 

Daarom stortte de Belgische modeontwerper Dirk 

Bikkembergs zich op wereldsport numero uno. En in 

Nederland poseert Stijn Schaars voor Bikkembergs.

(Bron: Voetbal International, 20 december 2006)

“Ik ben er inmiddels mee gestopt omdat ik een contract 

ga tekenen bij Adidas, maar het was wel leuk om mee te 

maken. Bikkembergs zocht een gezicht voor Nederland 

en toen ze me benaderden dacht ik: waarom niet? 

Dat viel uiteindelijk best nog tegen. De eerste keer in 

Antwerpen moest ik acht uur poseren en de tweede 

keer in Haarlem was ik gelukkig na drieënhalf uur klaar. 

Natuurlijk kijk je naar het product voordat je beslist zoiets 

te doen. Bikkembergs is eigentijds, het is mooie kleding 

die ik zelf ook zou dragen. Ik vond het wel leuk dat ze 

aan mij dachten als model. Het is één van die dingen die 

plotseling op je afkomt als je wat bekender wordt. Na 

het jeugd EK en mijn debuut in Oranje heb ik echt een 

fase gehad dat ik heel veel publiciteit kreeg. Dat was 

ongelooflijk. Ik ben niet iemand die snel iets weigert, 

maar op een gegeven moment had ik elke week vijftien 

aanvragen voor interviews. Iedereen wil plotseling wat 

van je. Als ik daaraan zou toegeven had niet eens meer 

kunnen trainen. Toen heb ik in overleg met de perschef 

van AZ, Erik van Leeuwen, afgesproken dat we even 

een stop zouden inlassen. Het is moeilijk om tegen de 

één ja en tegen de ander nee te zeggen, dus dat leek 

ons toen maar even het beste. Uiteindelijk gaat alles om 

het voetbal en hoe je op het veld presteert. Daar moet al 

je aandacht op gericht zijn. Je moet juist in zulke fases 

weten waar je prioriteiten liggen.”

AZ wil het contract met de coach dolgraag openbreken 

en verlengen. Het zou een soort 'Hiddink-constructie' 

moeten gaan worden. Dit houdt in dat Van Gaal's 

droom, een land coachen op het WK 2010 in Zuid-Afrika, 

werkelijkheid kan worden.

(Bron: voetbalprimeur.nl, 8 maart 2007)

“Ik ben op dit moment ook aan het praten over 

contractverlenging. AZ wil met mij door en zelf heb ik 

het gevoel dat ik hier nog heel veel kan leren. Dat komt 

ook door de aanwezigheid van Louis van Gaal. Zolang 

Van Gaal bij AZ is, denk ik niet dat ik weg moet gaan. Je 

krijgt bij deze ploeg ook de gedachte en overtuiging dat 

je prijzen kunt gaan pakken als je gewoon blijft. Ik heb 

echt het idee dat ik van iets bijzonders deel uitmaak en 

dat we tot mooie dingen in staat zijn. Er wordt hier zo 

hard gewerkt. Er wordt hier echt wat neergezet. Het is 

“Een goede zaakwaarnemer kan van 

meerwaarde zijn”

“Ik zit al vanaf mijn zeventiende jaar bij 

SportPromotion. Ze wilden al heel vroeg 

met mij in zee en hadden een heel reëel en 

normaal verhaal. Dat sprak me meteen aan. 

Er zijn ook zaakwaarnemers die meteen 

gouden bergen beloven, maar daar prik 

ik vrij snel doorheen. Alfons Groenendijk 

benaderde me en tegenwoordig begeleidt 

Karel Jansen me. Dat gaat uitstekend, ik zie 

Karel niet eens meer als zaakwaarnemer 

maar gewoon als een vriend. Als ik wat wil 

weten of wat nodig heb staan ze altijd klaar. 

Ik denk dat een goede zaakwaarnemer 

toch een meerwaarde voor je kans zijn. 

Natuurlijk moet je het in de eerste plaats 

zelf doen. Wanneer je slecht speelt kan een 

goede zaakwaarnemer ook geen club voor 

je vinden. Maar als je goed speelt kan een 

goede zaakwaarnemer best belangrijk zijn. 

Niet eens meer zo erg voor mij. Ik speel bij 

AZ en ben international dus de clubs zitten 

elke week op de tribune. Spelers die niet zo 

in spotlights staan kunnen toch een goede 

agent gebruiken om clubs attent op hem te 

maken. Ik kan me voorstellen dat het voor 

spelers het verschil kan betekenen tussen 

wel of geen contract.”
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Nieuwe site voor ProProf

Het was er tijd voor: ProProf 

heeft een nieuwe site. Je 

vindt er alle informatie die 

je als lid of aankomend lid 

nodig hebt. Daarbij wordt 

het voetbalnieuws bijna 

dagelijks ververst. Kom je 

ook op bezoek op  

www.proprof.nl?

Bij ProProf zitten we niet graag stil, zoals je weet. 

Het meeste recente bewijs van deze onrust is 

de restyling van onze website. Op aangeven van 

ProProf-directeur Ko Andriessen en webmaster 

Leo Verbeek werd de site even lekker opgeschud 

door ICT-bedrijf Indicia. Eerste vereiste volgens Leo 

Verbeek was dat de site eenvoudiger beheerbaar 

moest worden. Op die manier is het makkelijker 

bezoekers steeds op de hoogte te brengen van het 

laatste voetbalnieuws.

Tjerk Venrooy, account manager Indicia: “In het 

verleden kon de site alleen worden aangepast door 

iemand die daarvoor was opgeleid. Daardoor stond 

er vaak oud nieuws op. Het nieuws wordt nu sneller 

ververst waardoor de website van ProProf een site 

is waar mensen naartoe komen als ze benieuwd 

zijn naar het laatste voetbalnieuws. Verder heeft 

er een volledige restyling plaats gevonden. De site 

was toch een beetje verouderd qua design. Er is 

gekozen voor een andere hoofdkleur. De site is nu 

overwegend blauw, een kleur die is gebaseerd op 

de kleur blauw die Herman Brood gebruikte toen 

hij een schilderij voor ProProf maakte. Het groen is 

daarmee van de website verdwenen.” 

EEN STUK AANTREKKELIJKER

Venrooy vindt dat de site een stuk aantrekkelijker is 

geworden. Zowel qua looks als qua inhoud. “Er is 

meer lijn met het magazine,” vertelt hij. “Iedere keer 

als er een nieuw magazine uitkomt zal de website 

grotendeels worden aangepast. Door die koppeling 

van de website aan het magazine weet je meteen 

dat je bij dezelfde partij zit.” Naast die koppeling is 

het magazine ook digitaal beschikbaar. En dat is fijn 

als je nog eens een oud artikel wilt terug lezen. 

Ook webmaster Leo Verbeek denkt dat bezoekers 

van de ProProf-site sneller zullen terugkeren nu 

blijkt dat de site regelmatig wordt ververst. Verbeek: 

“Het nieuws gaat over voetbal, maar we streven 

er niet naar een tweede VI te worden. Wij hebben 

een heel andere doelgroep. Mensen die bij ons op 

bezoek komen zijn al lid van ProProf of willen lid 

worden. Daar willen ze informatie over. Het nieuws 

dat we brengen wordt door verschillende partijen 

aangeleverd, daardoor kunnen we de site bijna 

dagelijks updaten. Zo hoort het ook. Er is niets zo erg 

als een site die al drie maanden niet is aangepast, 

dan haken mensen op den duur af.”

POLL

Tjerk Venrooy vindt dat de breedte van ProProf beter 

in beeld wordt gebracht op de nieuwe site. Wat is 

ProProf? Wie zijn de partners? En hoe ziet de CAO 

eruit? Je vindt het allemaal op de vernieuwde site. 

Maar er is ook slecht nieuws voor de fans van de 

poll. Die is namelijk achtergebleven op de snijtafel 

van Indicia. Leo Verbeek: “De poll bleek in praktijk 

toch een minimale functie te hebben. Daarbij viel 

de respons tegen. Maar het belangrijkste was dat 

het moeilijk was steeds een aansprekende poll te 

bedenken. Daar is niets interactiefs voor in de plaats 

gekomen. Dat vinden we nog niet nodig. De website 

van ProProf moet vooral informatie bieden.”

In de toekomst wordt het wellicht mogelijk je te 

abonneren op de site waarbij je via RSS-feeds een 

bericht krijgt als de site is aangepast. Vooralsnog 

zijn de bezoekersaantallen afhankelijk van het eigen 

initiatief. Kom je ook even kijken? Je bent van harte 

welkom op www.proprof.nl.


