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De zomervakantie zit er voor de meeste mensen in het 

voetbal alweer op. De spelers zijn al een aantal weken 

met de voorbereiding bezig en op het moment dat dit 

ProProf Magazine verschijnt, is de eerste wedstrijd om het 

‘echie’ ook alweer gespeeld. De afgelopen zomerperiode 

hebben verschillende spelers weer een nieuwe club 

gevonden. De meest opmerkelijke transfers vonden plaats 

bij Feyenoord waar vier Nederlandse (oud)internationals 

aantraden om deze club weer nieuw elan te geven. Feyenoord wist niet alleen overeenstemming met 

de betreffende spelers te bereiken, maar ook met de voormalige werkgevers van deze voetballers. Dit 

is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vaak wil een club een speler aan zijn contract houden om haar 

sportieve ambities te kunnen blijven waarmaken. Of ze wil een hogere transfersom ontvangen dan een 

nieuwe club biedt. Als de speler dan toch perse naar een nieuwe club wil, ontstaat er een patstelling. Deze 

kan doorbroken worden door de arbitragecommissie van de KNVB te vragen de arbeidsovereenkomst 

te ontbinden. Het uitgangspunt van de arbitragecommissie bij zo’n verzoek is dat contracten dienen 

te worden nagekomen. Anders gezegd: een man een man, een woord een woord. Alleen als zich zeer 

bijzondere omstandigheden voordoen kan een contract tussentijds worden ontbonden. Deze bijzondere 

omstandigheden kunnen zijn financiële positieverbetering, sportieve positieverbetering en een verstoorde 

arbeidsrelatie. De arbitragecommissie verwerpt meestal de financiële positieverbetering met de opmerking 

dat de betreffende contractspeler bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst akkoord ging met het 

aangeboden salaris en dat het als bekend verondersteld wordt dat 

andere clubs belangstelling kunnen krijgen en hogere salarissen 

kunnen betalen. De sportieve positieverbetering is volgens mij voor de 

speler het belangrijkste en doorslaggevende argument. Zo oordeelde 

de commissie in de zaak Hofstede/VVV dat spelen op eredivisieniveau 

een aanmerkelijk sportieve verbetering oplevert. Voor wat betreft de 

verstoorde arbeidsrelatie geldt dat deze duurzaam verstoord moet 

zijn. Meestal is dit argument niet overtuigend en niet meer dan een 

aanvullend argument. De afgelopen dertig jaar hebben ongeveer tien 

voetballers zich tot de arbitragecommissie gewend met het verzoek 

om hun contract te ontbinden om een transfer naar een andere club 

te maken. De bekendste zijn Johan Neeskens, de gebroeders De 

Boer en Arthur Numan. Gemiddeld wordt dus eens in de drie jaar de 

arbitragecommissie ingeschakeld. In de afgelopen periode hebben Tim 

Bakens en Louis Suarez de arbitragecommissie verzocht hun contract 

te ontbinden. Inmiddels heeft een aantal spelers gedreigd om nog deze 

maand hetzelfde te doen als hun huidige club niet wil meewerken aan 

een transfer. Of deze woorden worden omgezet in daden is nog maar 

de vraag. Maar als deze trend doorzet belooft het, ondanks het slechte 

zomerweer, toch nog een hete zomer worden!!

mr Ko Andriessen

directeur ProProf 
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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.



4 5

a u g u s t u s  2 0 0 7P r o P r o f  M a g a z i n e

“Wat moet jij daar nou? Doe nou niet zo gek en blijf nog 

lekker een jaar bij Rangers. Of doe nog een jaar zus of 

zo.” Ronald Waterreus lacht als hij de woorden van 

Kees Ploegsma terughaalt, neemt nog een stevige slok 

Starbucks-koffie en wijst naar het drukke centrum van 

het overweldigende Manhattan. Met een knipoog: “Zeg 

nou zelf, is het zo slecht om hier te zitten? Ploegsma 

heeft dat hele Amerika-verhaal eigenlijk nooit zien zitten. 

Hij vond het allemaal maar geklets, volgens hem kon ik 

nog wel tien jaar mee. Ploegsma en zijn zoon Kees junior 

hebben mij toch kunnen onderbrengen in Amerika, dan 

wisten ze in elk geval zeker dat ik niet stopte. Uiteindelijk 

hebben we met LA Galaxy en New York gesproken. LA 

leek het meest geïnteresseerd, maar ja, die bleken bij 

nader inzien David Beckham nog te moeten betalen. 

Achteraf ben ik daar alleen maar blij om, want het zou 

te ver vliegen zijn geweest. Het kantoor van Ploegsma 

heeft hier meteen een heel goede naam verworven. Dat 

komt natuurlijk door de manier waarop ze zich opstellen: 

ze doen het goed voor je, maar ze zijn ook reëel. Ze gaan 

zich niet druk maken over wie de peanuts nog betaalt. 

Zeker voor iemand die in het stadium zit waarin ik zit, 

is dat niet meer het belangrijkste. Was dit avontuur 

niet langs gekomen, dan was ik zo gestopt. Maar 

spelen in Amerika wilde ik graag meemaken, het is een 

unieke levenservaring. Het enige dat ik echt mis is mijn 

sport nummer één: wielrennen. Ik zit elke dag op mijn 

computer uitslagen van wielerwedstrijden te zoeken.” 

BARBECUE IN DE KOFFERBAK

Waterreus bewondert de Amerikaanse sportbeleving. 

“Het is een echte sportnatie. Ik zal nooit vergeten dat we 

met het Nederlands elftal uit tegen Amerika speelden. 

Toen wij de parkeerplaats opreden en al die mensen in 

hun kofferbak zagen barbecuen, keken wij onze ogen 

uit. Wat zijn die nou aan het doen? De sport neemt hier 

vormen aan die eigenlijk niet kunnen. Wanneer zie je bij 

ons nou hele families naar voetbalwedstrijden gaan? 

Dan zijn ze bang dat ze de kinderen kwijt raken. Hier 

hebben ze de problemen met bezoekende fans ook niet, 

omdat de afstanden zo groot zijn. Het zou in Nederland 

een oplossing kunnen zijn, voetballen zonder de 

bezoekende fans, maar ik snap ook wel dat dat ten koste 

gaat van de sfeer. Publiek van twee kanten hoort wel bij 

voetbal. Het zou te gek zijn dat een PSV-supporter niet 

in Tilburg naar het voetbal kan. Dat kun je met de fiets 

doen.”

“Je speelt hier niet voor volgepakte stadions met zestig- 

of zeventigduizend mensen. Maar het leuke hier is wel 

dat iedereen in je team college heeft afgemaakt. In het 

Engels zeggen ze: living the dream. Ze willen het gewoon 

maken, de spelers zijn vooral weinig pretentieus. Dus zijn 

ze leergierig, enthousiast en hebben alles ervoor over 

om de beste te worden. Dat ze een grote achterstand 

hebben ten opzichte van ons in Europa, ach. Als je in 

Nederland gaat basketballen heb je ook een achterstand 

ten opzichte van de NBA. Altijd zal er ergens wel weer 

eentje doorbreken. De Nederlander Francisco Elson 

won dit jaar zelfs de NBA-finale. 

Het voetbal wordt hier echt wel groot, maar het gaat 

lang duren. Ze hebben gedacht: we beginnen gewoon 

en volgend jaar zijn we ook heel goed. Daar moet je 

twintig jaar voor uittrekken. Kwaliteit is er heus wel, 

met Kasey Keller, Brad Friedel, Marcus Hahnemann en 

Tim Howard kan ik zo vier internationaal goede keepers 

opnoemen. De keepers die ik in de Major League Soccer 

(MLS) heb ontmoet, zijn over het algemeen redelijk oud. 

Maar ja, hoor wie het zegt.”

RED BULL PARK

Waterreus is 36 en in de MLS geniet de Limburger van 

zijn laatste etappe als prof. Hij is niet van plan oneindig 

door te gaan zoals Raimond van der Gouw. Die benutte 

dit seizoen op zijn 44ste nog een strafschop, voordat 

hij stopte. De verhuizing naar het nieuwe stadion Red 

Bull Park, die staat gepland voor het volgende seizoen, 

zou hij nog wel willen meemaken. Daarna is het mooi 

geweest. “Zonder twijfel kan ik nu wel zeggen: áls ik 

volgend jaar nog speel, is dat écht mijn laatste seizoen. 

Honderd procent zeker. Ik ga niet spelen, alleen maar 

om te kunnen zeggen dat ik nog speel.”

Reus zal niet meteen naar Zeist rennen voor de 

trainerscursussen, maar zijn hoofd zit wel vol met ideeën 

voor de toekomst. “Doordat alles in Nederland zo goed 

is geregeld voor een prof, met het CFK bijvoorbeeld, is 

er voor mij geen druk om snel na mijn carrière iets te 

moeten doen. In die paar maanden die ik niet gespeeld 

heb, tussen Rangers en AZ, kreeg ik zelfs aanbiedingen 

uit het bedrijfsleven. Ik moest er om lachen. Hoe kunnen 

mensen mij nou bellen om te vragen of ik voor hen kom 

werken? Kortom, uiteindelijk komt er altijd wel iets op je 

pad. Steeds meer oud-collega’s gaan het trainersvak in. 

Het kan natuurlijk best dat die in de toekomst een keer 

aan de bel gaan trekken. Dan kom je misschien wel in 

de verleiding. Ik heb ook weleens met Kees en Kees 

Ploegsma gesproken om voor hun iets te doen, maar 

ik zie me niet elke dag bij ouders thuis zitten om over 

hun zoontje te praten. Televisiewerk heb ik gedaan, 

ook hartstikke leuk. Ik vind wel van mezelf dat ik iets te 

melden heb. Ik heb het niet altijd bij het goede eind, wel 

bijna altijd trouwens, maar ik heb wél een eigen mening. 

Het zal er niet saaier op worden. Verder kijk ik er naar uit 

om meer betrokken te zijn bij mijn stichting Pantereus. 

Mijn voordeel is dat ik niet hóéf. Ik ga niet denken: op 

acht oktober ben ik uitgevoetbald, wat moet ik dan 

op negen oktober? Ik denk dat ik op negen oktober ga 

golfen.”

“Volgend jaar stop  
ik ermee. Echt.”

In Manhattan, New York had ProfProf Magazine een ontmoeting met Ronald Waterreus (36). 

Wat moet een voetballer met zijn staat van dienst toch in Amerika? “Dit wilde ik een keer 

maken. Om het geld is het mij niet te doen.”

BALLEN TRAPPEN!

Mocht Waterreus na zijn avontuur in The Big Apple ooit 

terugkeren op het veld als trainer, dan heeft hij daar wel 

een uitgesproken idee over. “Ik heb een enorm voordeel 

dat ik tweebenig ben. Dat is nooit de hoofdzaak, want 

dat is ballen tegenhouden, maar dat heeft het keepen 

voor mij wel altijd veel makkelijker gemaakt. Ik geloof 

erin om keepers één of twee keer per week apart te 

nemen. Niet om nog eens honderd ballen extra in de 

handen te schieten, maar om te werken aan punten die 

veel extra voordeel opleveren. Neem mij, toen ik als jong 

broekie binnenkwam bij Roda JC. Om half tien trainde ik 

mee met het eerste, om kwart over vijf met het tweede. 

Al die uren er tussenin zat je alleen maar voor je uit te 

staren. ‘Nee,’ zei Willy van der Kuijlen, ‘hier wordt niet 

voor je uitgestaard, kom maar mee naar buiten. Ballen 

trappen!’ We hebben ik-weet-niet-hoeveel ballen 

getrapt. De eerste maanden vlogen ze overal naar toe, ik 

heb ze in heel Kerkrade moeten zoeken. Van der Kuijlen 

heeft Eugene Hanssen, die toch een heel middelmatige 

voetballer was, zo leren trappen dat hij de laatste jaren 

van zijn carrière op het middenveld is gaan spelen. Ik 

ga nu niet zeggen dat hij dankzij Van der Kuijlen ineens 

Zinedine Zidane is geworden, maar we hebben er wel 

allemaal baat bij gehad. Het kan geen toeval zijn dat 

twee van die lichting die elke dag met Van der Kuijlen 

naar buiten gingen, nog steeds betaald voetbal spelen. 

Dat zijn Ger Senden en ikzelf. Nu staan ze hier in 

Amerika af en toe met open mond te kijken hoe ik schiet. 

Spelers zeiden vroeger ook weleens: ‘Verdorie Reus, die 

ballen van jou doen pijn aan mijn borst.’ Bij PSV was het 

op gegeven moment zelfs zo dat niemand er meer voor 

klapte. Ja hoor, alsof het heel normaal is dat een keeper 

met zowel links als rechts een bal over vijftig meter op 

de stropdas legt!”

LEIDINGGEVENDE FIGUREN

“Specifiek met jonge mensen werken, bij een club of 

bij een nationale ploeg, dat lijkt me leuk. In mijn tijd 

bij Rangers werkten we ook met jonge keepers, toen 

merkte ik dat ik ze veel adviezen probeerde te geven. Nu 

voel ik mij in Amerika niet echt pionier, maar je voelt wel 

dat je heel snel in die rol wordt gedrongen. Dat bedoel 

ik positief. Mensen vragen toch: ‘Heb je écht met die en 

die gespeeld?’ Claudio Reyna, Dave van den Bergh en 

ik zijn bij New York Red Bulls leidinggevende figuren. Ik 

vraag er niet om en loop ook niet de hele dag te wijzen 

wat iedereen moet doen. Maar als ze mij ernaar vragen, 

“HET VOETBAL IN AMERIKA 
WORDT ECHT WEL GROOT, 

MAAR HET GAAT LANG 
DUREN.”

Interview Ronald Waterreus:



dan zeg ik het wel. Dan merk ik dat ik het leuk vind om 

mijn mening over voetbal te geven.”

“Ik zou wel de Willy van der Kuijlen van de jonge 

talentjes willen worden. Ik denk dat ik ze veel kan 

leren, alleen ik voel mij geen trainer. Je moet het leuk 

en vrijwillig maken, nooit verplicht. De spelers die dán 

trainen, staan daar omdat ze graag willen. Pak Wesley 

Sneijder, die man is perfect tweebenig. Hoeveel 

voordeel heeft hij daar niet van? Hij is daar ook niet mee 

geboren, net als Luc Nilis. Natuurlijk, er zijn ook hele 

grote spelers die stijf rechts, of stijf links zijn, maar het 

kán geleerd worden. Als ik het kan, dan kan iedereen 

het. Tegenwoordig zetten we onze iPod op en we gaan 

naar huis, verder doen we niks extra’s. Hooguit het 

krachthonk in, want zonder kracht kunnen we ineens 

niks meer. Ze moeten allemaal zúlke armen hebben. Wij 

zaten nooit in het krachthonk, wij trapten de hele dag 

ballen. Heb je Jaap Stam ooit gezien onder de douche? 

Denk je dat die ooit in het krachthonk is geweest? Dat 

zijn dan weer van die nieuwe trends, dat er ineens 

allemaal klerenkasten van hier tot Tokio op het veld 

moeten staan. De meeste gasten zitten trouwens vanaf 

februari opeens in het krachthonk, want in juni moeten 

ze naar het strand!”
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RONALD WATERREUS OVER HET CFK

Waterreus speelde twaalf jaar in de eredivisie, voordat hij via Manchester City, Glasgow Rangers en New York 

Red Bulls pas echt besefte dat de arbeidsvoorwaarden voor Nederlandse profs uniek zijn. “Als ik eerlijk ben gaat 

dat gebeuren met de vakbond vaak langs je heen. Dat komt omdat het allemaal zo goed geregeld is. Is er een 

keer iets aan de hand, dan word je nog keurig gebeld ook. Achteraf denk ik weleens: wij lopen allemaal te klagen 

dat het voor die jonge gasten allemaal zo makkelijk is, maar voor ons is het ook wel heel makkelijk geweest. 

In Amerika werken ze met een guarantee contract en een non guarantee contract. Heb jij een non guarantee 

contract dan kan de club je morgen zo op straat gooien en dan heb je dus helemaal niks. Denk je dat er dan wat 

geregeld is? Denk je dat er dan iemand klaar staat om jouw belangen te behartigen? Dacht het niet. Neem het 

CFK. Als je mensen dat hier in Amerika vertelt, denken ze dat het een paradijs is. Als ik eerlijk ben, is het dat ook. 

Ik snap best dat sommige spelers zeggen dat ze er op een andere manier nóg meer geld uit hadden gehaald. Dat 

zal allemaal best. Ik denk daar anders over, ik vind het CFK geweldig. Gelukkig heb ik nog een paar jaar in andere 

landen gespeeld, want dan realiseer je je pas hoe goed je het hebt gehad in Nederland. In Engeland en Schotland 

heb je misschien wel meer geld in de hand, omdat je minder belasting betaalt en niks afdraagt aan een CFK, maar 

wat als je in de problemen komt? Sorry, zeggen ze dan. Het enige wat ik van het CFK niet weet is wanneer ze gaan 

uitbetalen. Maar daar kom ik wel achter, haha!”

“NEDERLANDSE PLAY OFFS MOSTERD NA DE MAALTIJD”

“In Amerika speel ik dit jaar hopelijk play offs, maar er is natuurlijk één essentieel verschil met het Nederlandse 

systeem. Hier bepalen de play offs ook wie het kampioenschap wint. De voetballerij is toch weer zo conservatief 

dat in de eredivisie het kampioenschap vóór de play offs al is beslist. Het doet dan ook een beetje aan als mosterd 

na de maaltijd. Neem de situatie van het laatste seizoen. Als je dan op de laatste dag net naast de titel grijpt, 

moet je nóg twintig wedstrijden spelen om iets te bereiken. Persoonlijk geloof ik ook niet dat de play offs in 

Nederland werken. Het heeft iets onrechtvaardigs. De kampioen is de beste over een heel jaar en niet over drie 

weken. In Amerika is het anders, omdat het altijd zo is geweest. Hier weet iedereen dat het zaak is om te pieken 

in september.”



presteren, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Ga er 

maar aan staan.”

De carrière van een sporter begint op relatief jonge leef-

tijd. Hij gaat daarna in de meeste gevallen steeds meer 

verdienen, maar stopt in het algemeen als hij tussen de 

dertig en veertig jaar is. 54% van de sporters zegt zich 

zorgen te maken over de toekomst. Financiën zijn daar-

bij de grootste reden tot zorg. En 27% van de sporters 

zegt zijn financiën niet op orde te hebben. De Rabobank 

Topsportdesk kan helpen bij het oplossen van financiële 

vraagstukken.

“Iemand van twintig hoeft normaal gesproken niet na te 

denken over wat hij gaat doen met het geld dat hij over 

heeft. Veel jonge voetballers hebben een bovengemid-

deld inkomen en moeten ineens beslissen of en hoe zij 

geld apart gaan zetten, welke hypotheekvorm zij willen 

en welke verzekeringen er allemaal nodig zijn. Wij kun-

nen hem bij die keuzes helpen,” verduidelijkt Van de Ven. 

“De sporter geeft aan wat hij voor nu en in de toekomst 

wil. Wat wil hij opzij zetten om ook na zijn sportcarrière 

te kunnen doen wat hij graag wil? Op basis van zijn wen-

sen maken we een overzicht met mogelijkheden. De 

sporter kan dan kiezen wat hem het beste past.”

De Rabobank Topsportdesk geeft sporters advies op een 

Private Banking manier. Dat betekent financieel advies 

op maat van een accountmanager die 24 uur per dag 

beschikbaar is. En wordt er een contract opengebro-

ken, een huwelijk gesloten, dient zich een nieuwe club 

aan of nadert het einde van de sportcarrière, dan staat 

de accountmanager klaar om de financiële situatie 

opnieuw te bekijken. 

De Topsportdesk geeft iedere sporter een persoonlijk 

advies, dat we afstemmen op de leefwereld van de spor-

ter, zijn gezinssituatie, wensen en behoeften.”

De Rabobank is Nederlands grootste sportsponsor. 

Zo ging tien jaar geleden de Rabo Wielerploeg de weg 

op en in 2005 werd de bank official supplier van het 

NOC*NSF. De Rabobank is bovendien sponsor van de 

hockeybond en de hippische sportbond. Volgens Van de 

Ven sluit dat mooi aan bij wat de Rabobank doet: helpen 

realiseren van ambities. 

De accountmanager zegt veel respect te hebben voor 

topsporters. In al die jaren van adviseren heeft hij van 

dichtbij kunnen zien wat iemand moet doen en laten 

om de top te bereiken. Daardoor heeft hij sporters leren 

begrijpen. “Het is nogal wat als je op jonge leeftijd in de 

wereld van de topsport terecht komt,” filosofeert hij. “In 

een keer verdien je veel geld. Je bevindt je in een dyna-

mische omgeving. Er wordt zoveel van je gevraagd dat 

je je opleiding misschien niet kunt afmaken. Je moet top 

zeggen dat je beter presteert als je financiën goed gere-

geld zijn. Andersom is het veel duidelijker. Als een spor-

ter de financiën niet op orde heeft, kunnen de sportieve 

prestaties daar behoorlijk onder lijden. Veel topsporters 

willen zich op hun sportcarrière concentreren. Ze willen 

wel dat de financiën op orde zijn voor nu en later, maar 

hebben geen tijd of zin zich er teveel in te verdiepen. 
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Onder topsporters is de 

Rabobank Topsportdesk de 

onbetwiste nummer 1. Dat 

blijkt uit een onderzoek dat 

dit jaar verscheen. Waarom 

voelen sporters zich thuis 

bij Rabobank? Natuurlijk is 

de bank al jaren de grootste 

sportsponsor van Nederland, 

maar er is meer. Ze brengt 

haar kennis van financiën 

en sport bij elkaar. Zo ook in 

de Rabobank Topsportdesk. 

Hierbij onderscheidt de 

Rabobank zich door de 

aandacht die de sporter krijgt 

van zijn accountmanager. 

Deze kent de wereld van de 

topsporter en verdiept zich in 

de persoonlijke plannen van 

de sporter. 

Rabobank Topsportdesk 
“Zodat de sporter zich optimaal 

kan focussen op zijn prestaties”

UIT DE PRAKTIJK 1: EEN ANDERE CLUB

Voetballer X wordt gecontracteerd door een club aan 

de andere kant van het land. Hij vraagt zijn vriendin, 

met wie hij een prille relatie heeft, met hem mee te 

gaan. Was hij bij zijn oude club gebleven dan waren 

ze voorlopig niet gaan samenwonen. De vriendin 

zegt haar baan op en reist achter haar voetballende 

vriend aan. Pieter van de Ven: “Voor de vriendin 

die haar baan opzegt om samen te blijven met haar 

vriend, is het niet altijd even makkelijk in een nieuwe 

omgeving. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om het 

te hebben over hoe zij gaat delen in het inkomen dat 

de voetballer ontvangt. Houden ze aparte rekeningen 

of pinnen ze van een gezamenlijke rekening? Deelt zij 

in het vermogen dat wordt opgebouwd of komt dat 

alleen op naam van de sporter te staan. Wat vinden 

zij eerlijk? Als de situatie na verloop van tijd veran-

dert, omdat zij bijvoorbeeld een nieuwe baan vindt, 

kunnen we de afspraken opnieuw bekijken en des-

gewenst aanpassen. Bij zo’n transfer zijn ook andere 

zaken belangrijk, zoals huisvesting bijvoorbeeld. Is 

dat nieuwe contract voor langere tijd of voor een 

jaar? Als je ergens een jaar gaat wonen, loont het 

eigenlijk niet om een huis te kopen. De kosten die bij 

het kopen en verkopen van een huis komen kijken 

zijn zo hoog, die verdien je in een jaar niet terug.” 

Dat de Rabobank een echte sportbank is wordt onder-

streept door de keuze voor tophockeyster Fatima 

Moreira de Melo als het nieuwe gezicht van de bank. De 

relatie met sport gaat al veel langer terug. Pieter van de 

Ven – een van de accountmanagers van de Rabobank 

Topsportdesk – adviseert bijvoorbeeld al zo’n twintig jaar 

topsporters. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen de zogenaamde grootverdieners en sporters die 

wel op hoog niveau presteren maar minder verdienen. 

Van de Ven: “Het zou misschien wat teveel eer zijn om te 

UIT DE PRAKTIJK 2: PREMIES WEGZETTEN

Profvoetballer Y verdient premies bij zijn club en als 

speler van het nationale elftal. Hij wil dat geld op 

een verstandige manier wegzetten. “We kunnen 

vrij goed inzicht geven in wat iemand op de lange 

termijn overhoudt als hij regelmatig een bepaald 

bedrag opzij zet. Voor zo’n overzicht maken we eerst 

een financieel plan. Daarin staat wat iemand kan 

missen en wat hij wil overhouden. Als we het plan 

hebben uitgewerkt, weet de voetballer wat het hem 

oplevert. Voor een voetballer die alleen zijn premies 

wil storten, kan een spaarrekening voldoende zijn. 

Maar als hij wil beleggen, dan hangt het heel erg 

van hem af hoe. Want, welk rendement verwacht hij 

op zijn spaargeld? Hoeveel risico wil hij lopen als hij 

gaat beleggen? Welke vorm past hem? Er zitten heel 

veel mogelijkheden tussen alleen maar sparen en 

risicovol beleggen. De keuze is aan de sporter.” 

UIT DE PRAKTIJK 3: NAAR HET BUITENLAND

Een speler vertrekt met vrouw en kinderen naar 

het buitenland. Er is haast bij. “De rode draad is: 

wat heeft het gezin hier en wat is daar nodig? Hoe 

wonen ze hier? Willen ze hun huis aanhouden of 

verkopen? Soms moet het allemaal binnen twee 

weken geregeld zijn. Dan is het een hele klus om 

alles doorgesproken te krijgen. Het is voor de speler 

hoe dan ook zaak dat hij straks op de eerste training 

kan laten zien waarom de club hem heeft gekocht. In 

het buitenland kijken we opnieuw wat te doen met 

de woning. Wat is verstandig, kopen of huren? Als 

de Rabobank in dat land geen hypotheek kan afslui-

ten, dan kunnen we zorgen dat een bank waar wij 

nauw mee samenwerken de hypotheek regelt. In het 

buitenland hebben we een groot en sterk netwerk. 

Als de speler dat wil, regelen we alles vanuit de Top-

sportdesk. Maar, misschien vindt een speler het leuk 

om alvast wat contacten te leggen en zelf zijn finan-

ciën ter plaatse te regelen. Dat kan, maar het kan 

ook zijn dat de speler het liever via ons regelt. Zelfs 

in het Engels of Duits – talen die de meeste mensen 

redelijk beheersen – is bankjargon niet altijd mak-

kelijk te begrijpen. Dan is het wellicht prettiger om 

dat in je eigen taal af te handelen. Verder kijken we 

naar alles wat de speler achterlaat. Welke verzeke-

ringen had hij hier, welke heeft hij daar nodig? Soms 

moeten zaken bij de notaris geregeld worden. Als je 

in het buitenland een huis koopt, kan het zijn dat er 

een nieuw testament moet worden opgemaakt. Niet 

alle landen erkennen het Nederlandse recht op dit 

terrein.”

UIT DE PRAKTIJK 4: EINDE VAN EEN CARRIÈRE

Voetballer Q stopt met voetballen. “Als iemand stopt 

met voetballen, komt er vermogen vrij uit het pensi-

oenfonds van het CFK. Hoe groot dat is, hangt af van 

hoe succesvol iemand is geweest in zijn voetbal-

leven. We bekijken of het vermogen groot genoeg 

is om dezelfde levensstandaard aan te houden. Als 

de speler stopt, dan zijn er een heleboel keuzemo-

gelijkheden hoe hij het opgebouwde vermogen kan 

gaan genieten. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen 

de uitkering over een langere periode te laten uit-

betalen. Maar je kunt als sporter ook kijken of je je 

uitkering na je 65e wilt verhogen. Als een sporter 

stopt met topsport, betekent het niet dat we afscheid 

van elkaar nemen. We hebben samen zoveel mee-

gemaakt dat dat bijna ondenkbaar is. Dan is het dus 

fantastisch als we een relatie met elkaar houden. 

Het mooie is dat veel oud-topsporters weer een 

rol in de topsport krijgen, als bijvoorbeeld trainer of 

zaakwaarnemer. Natuurlijk geweldig dat de sport 

dan de verbindende factor blijft in onze relatie.” 
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Samen met een bekende voetbalpersoonlijkheid neemt ProProf Magazine de belangrijkste 

ontwikkelingen in deze bedrijfstak door. In deze aflevering van ‘het voetbalnieuws bekeken 

door’ reageert Henk Kesler, directeur betaald voetbal, op het belangrijkste en meest 

opvallende nieuws. 

De voetballers van Jong Oranje hebben gisteravond 

een voortreffelijke prestatie geleverd. De ploeg knokte 

zich naar een zwaarbevochten 2-1 overwinning op het 

Europees kampioenschap tegen Jong Portugal. Het 

elftal van bondscoach Foppe de Haan verzekerde zich 

zo van de halve finales en daardoor van deelname aan 

de Olympische Spelen in Peking volgend jaar. Dat was 

Nederland niet meer gelukt sinds 1952.

Bron: ANP, 14 juni 2007 

“Dit was inderdaad het grote doel toen we in 2003 

begonnen. Vrij snel na de uitschakeling waren hier 

op kantoor nogal wat mensen pissig. Er was een 

houding van: het kan toch niet zo zijn dat we het weer 

niet gehaald hebben. Alle grote voetballanden zijn er 

steeds bij maar wij weten ons al sinds 1952 maar niet te 

plaatsen. Wat moeten we doen om dat te doorbreken? 

We hebben eerst gekeken hoe we het elftal konden 

populariseren. Dat gebeurde uiteindelijk vanzelf ook 

omdat spelers van Jong Oranje vrij vaak konden 

doorstromen naar het grote Oranje. Marco van Basten 

gaf de spelers van Jong Oranje het besef dat ze bij 

goede prestaties konden worden opgeroepen voor het 

grote Oranje. Foppe heeft daar goed op ingespeeld, 

waardoor spelers graag voor Jong Oranje wilden spelen. 

En natuurlijk hadden we ook een beetje geluk. Vorige 

zomer, tijdens het succesvolle EK in Portugal, ontstond 

er een bepaalde hype rond de ploeg. Toen begrepen we 

als KNVB dat we zo snel mogelijk moesten handelen. 

We zijn naar de UEFA gestapt en hebben met succes 

een lobby gehouden om zelf het toernooi te mogen 

organiseren. En je hebt wel een streepje voor wanneer 

je het toernooi in eigen land kunt organiseren

“Verder kun je die successen bij de jeugd ook breder 

zien, het is geen incident van één ploeg, ook andere 

nationale elftallen doen het goed. Als oorzaak kun je het 

Masterplan jeugdvoetbal aanhalen dat in 2000 is gestart. 

Dat is zeven jaar geleden. Jongens die toen tien jaar 

waren hebben inmiddels alle geledingen doorlopen zijn 

nu zeventien jaar en blijkbaar wel in staat de successen 

te halen. Ik vind ook niet dat we onszelf daarmee op 

de borst moeten slaan. We staan waar we horen te 

staan. We zijn een gerenommeerd voetballand met 

veel aanzien, we staan bekend als een opleidingsland 

met een uitstekend gestructureerde opleiding en goede 

faciliteiten. We hebben met 1,1 miljoen leden op vijftien 

miljoen inwoners een enorme dichtheid. Alleen nu nog 

het A-team en het vrouwenvoetbal. En dadelijk het 

Olympisch toernooi. Waar staat geschreven dat je geen 

Olympisch kampioen mag worden? Met onze selectie 

en drie dispensatiespelers is dat toch geen gekke 

gedachte? Dat is geen droom, maar tegenwoordig een 

realiteit. En wie had dat gedacht na de dramatische 

uitschakeling in 2003?”

Scholingsproject betaald voetbal van start gegaan

Op woensdag 7 maart heeft de kick off van het zogeheten 

scholingsproject voor contractspelers plaatsgevonden. 

Dit door de FBO, in samenwerking met de VVCS, ProProf 

en de KNVB, opgezette scholingsproject heeft als doel 

het bevorderen van carrièrekansen van contractspelers 

zowel tijdens hun werkzame voetbalcarrière alsook na 

hun voetbalcarrière. 

Het project vloeit voort uit CAO-afspraken tussen de 

werknemersorganisaties (VVCS en ProProf) en de 

werkgeversorganisatie (FBO). Alle betrokken partijen 

onderkennen het belang van een goede opleiding en 

ondersteuning voor de speler. Niet alleen worden door 

een goede scholing de kansen voor de speler tijdens zijn 

voetbalcarrière groter, maar ook zijn carrièrekansen na 

afloop van zijn loopbaan als beroepsvoetballer worden 

hierdoor aanmerkelijk verhoogd. Het project is in eerste 

instantie gestart als een pilot bij drie betaaldvoetbalorg

anisaties. 

Bron: ANP, 12 maart 2007

“Die pilot was een groot succes. We waren wat verrast 

door de belangstelling van de spelers voor dit project. 

Iedereen was dat. Toen heb ik gezegd: We bemoeien 

ons er niet mee, maar we zullen het wel financieel 

steunen. Het eerste initiatief kwam van ons samen met 

de Cruijff-foundation. Maar daarna vond ik het typisch 

iets dat in het straatje van de vakbonden past. Dit is iets 

voor het sociaal fonds. En ik heb ook gezegd: mochten 

jullie er financieel niet uitkomen dan kunnen jullie 

weer bij ons aankloppen dan kijk ik of ik een bijdrage 

kan halen uit het project stimuleringsfonds. Nou, dat is 

gelukt. En terecht, want het is een uitstekende zaak. We 

hebben in het verleden toch voldoende ellende gezien 

met voetballers die op hun 28ste moesten stoppen en 

aan lager wal raakten omdat ze totaal niet voorbereid 

waren op een terugkeer in de maatschappij. Trieste 

gevallen hou je altijd, maar het is je morele plicht als 

bedrijfstak om te proberen mensen wel zo goed mogelijk 

voor te bereiden.

“Natuurlijk voeren wij intern een discussie daarover. 

Je kunt ook simpel zeggen: die sociale zorg is iets voor 

de clubs. Maar ik denk: als we een positieve rol kunnen 

spelen dan moeten we het niet nalaten. Het past ook 

in het gewijzigde beeld van de KNVB. Vroeger waren 

we vooral de politieagent in het Zeister Bos. De grote 

Boeman die iedereen op de vingers tikte. Dat imago 

hebben we de laatste jaren van ons afgeschud. Mijn 

voorganger Arie van Eijden zei terecht dat we meer 

een servicecentrum moesten worden. Die ontwikkeling 

hebben we echt doorgemaakt. De Stichting ‘Meer 

dan voetbal’ hebben we in 2004 bewust opgericht. Dat 

deden we niet om de overheid te behagen, het is een 

gerespecteerde en nuttige organisatie waaraan de 

clubs allemaal een bijdrage leveren voor een betere 

samenleving. Dat is een geweldig winstpunt. Dan hoef 

je niet een te denken aan grote bedragen, maar als 

alle eredivisieclubs 4000 euro geven en de clubs uit de 

eerstedivisie 2000 dan heb je samen al 112.000 euro. Dat 

is een substantieel bedrag voor de stichting. Ze krijgen 

100.000 euro van de KNVB uit de oude begroting en nog 

eens 100.000 daarbij. Goed voorbeeld doet goed volgen, 

zeg ik dan maar.”

Van Basten praat later over contractverlenging

Bondscoach Marco van Basten wil pas na het einde 

van de EK-kwalificatiereeks in november praten over 

een contractverlenging. Hij deelde dat mee aan KNVB-

directeur Henk Kesler. “Het heeft nu weinig zin, ik wil 

me eerst focussen op plaatsing,” verklaart de 42-jarige 

Utrechter.  De voetbalbond wil de verbintenis met Van 

Basten verlengen. De 58-voudig international, die na het 

EK van 2004 Dick Advocaat opvolgde bij Oranje, staat tot 

de zomer van 2008 bij de KNVB onder contract. 

Bron: De Telegraaf, 7 juni 2007.

“De trip naar Azië is uitermate positief beoordeeld. Ik 

heb geen enkele speler gesproken die het vervelend 

vond. Marco vond dat het voor herhaling vatbaar is. Hij 

heeft goed kunnen trainen met de groep, hij heeft weer 

belangrijke dingen kunnen zien. Dus wat dat betreft is 

een bezoek aan Indonesië of China in de toekomst niet 

uitgesloten. Maar goed, daar ben je dus wel afhankelijk 

van het speelschema. Nu hadden we hard ingezet 

om in juni vrij te zijn, je weet niet of dat in 2009 lukt. In 

november gaan we weer bij elkaar zitten. Voor ons is 

het vooral belangrijk te bepalen wat de insteek van de 

bondscoach is. Stop je sowieso in 2008 omdat je het 

misschien tijd vindt om je horizon te verbreden en een 

club te nemen? Maar Marco heeft aangegeven dat 

hij het prima naar zijn zin heeft. We begrijpen dat in de 

alsmaar veranderde voetbalwereld alles in november 

weer anders kan zijn, maar we hebben afgesproken 

om dan verder te praten. Dat is van beide kanten het 

uitgangspunt. We krijgen nu Bulgarije en Albanië en 

als dat goed afloopt dan kun je wel voorzichtig een fles 

champagne opentrekken. Dan sta je vijf punten voor op 

Bulgarije en is het niet fataal als je een maand later van 

Roemenië zou verliezen. Terwijl die beide ploegen nog 

tegen elkaar moeten.”

Ajax had wel winstpremie afspraken met Excelsior 

Hoewel de betrokken clubs en de voetbalbond 

KNVB er alles aan doen om de zaak af te doen als 

een ‘broodje-aap-verhaal’ blijkt uit onderzoek van 

“Nederland is een gerenommeerd 
voetballand met veel aanzien.”
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Het voetbalnieuws bekeken door… Henk Kesler

“VROEGER WAS DE KNVB 
VOORAL DE POLITIEAGENT IN 

HET ZEISTER BOS.”



Sportweek dat de spelers van Excelsior wel degelijk 

een ‘aanmoedigingspremie’ is toegezegd vanuit Ajax-

kringen. Verschillende bronnen binnen de club, die 

momenteel vecht tegen degradatie, bevestigen dat. 

Het zou daarbij gaan om tweeduizend euro per speler, 

een bedrag dat overigens nog niet is uitbetaald. De 

zaak kwam aan het rollen toen Excelsior-speler Robert 

Braber in het regionale dagblad BN/De Stem aangaf dat 

Ajax een leuke som geld over had voor puntenverlies 

van AZ. In dat geval immers zou Ajax de titel voor het 

grijpen hebben. Geschrokken van alle commotie trok 

Braber z’n woorden schielijk in en verklaarde dat zijn 

uitlatingen uit z’n verband waren gerukt. “Ik heb tegen 

de journalist van die krant alleen bij wijze van grap 

gezegd dat het leuk zou zijn als we een winstpremie van 

Ajax zouden krijgen,” aldus Braber deze week in Voetbal 

International.

Bron: AZ.nl, 2 juli 2007

“De zaak is gesloten. En het onderzoek heeft geen 

drie minuten geduurd zoals ze bij AZ beweren. Er 

waren gewoon juridische argumenten om niet verder 

te gaan met die zaak. We hebben contact gehad met 

de aanklager betaald voetbal en die vroeg, geheel 

terecht: maar om welk artikel gaat dit? Welk reglement 

is er dan precies overtreden? Er staat nergens dat 

je mensen geen geld mag geven om te winnen. Dus 

de aanklager betaald voetbal zegt: wat moet ik hier 

dan mee? En lever jij het bewijs aan? Dat heb ik Dirk 

Scheringa ook meegedeeld. We leggen het voor aan 

de adviescommissie tuchtrechtspraak en die moet het 

maar behandelen. Meer kunnen we niet doen. Het is iets 

van alle tijden en het hoort bij de emotie van het voetbal. 

Dirk vond dat we maar naar het Openbaar Ministerie 

moesten stappen omdat we het zelf niet konden 

onderzoeken. Maar dan vraag ik me af: waarmee 

moeten we dan naar het OM? Als Scheringa het daar 

niet mee eens is, staat het hem natuurlijk vrij om zelf aan 

de aanklager betaald voetbal te vragen een onderzoek 

in te stellen.” 

Voorstel voetbalevenementenwet afgerond

De KNVB heeft een wetsvoorstel Voetbalevenementen-

wet opgesteld en aangeboden aan PvdA, VVD en 

CDA en alle overige betrokkenen. Hierbij voerde 

de voetbalbond de afgelopen periode onder meer 

overleg met politieke partijen, de Vrije Universiteit van 

Amsterdam, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en 

VWS en diverse wetgevingsjuristen. 

Bron: knvb.nl, 22 februari 2007.

“Als er driehonderd man het veld oploopt zoals bij 

Jong Oranje tegen Jong Marokko in Tilburg dan kun 

je niet veel doen. Dan zijn tweehonderd agenten nog 

niet genoeg. Wat dat betreft is het goed dat er een 

deëscalerend beleid is gevoerd, anders was de schade 

niet te overzien geweest. Stel je voor dat ze waren gaan 

terugvechten. Oké, nu heeft dat inderdaad tot nogal wat 

schade geleid. Wat je nu met de evenementenwet kunt 

doen is de arrestanten een stadionverbod opleggen. 

En als dat wordt overtreden draai je onmiddellijk de 

gevangenis in. Wat mij betreft voor drie maanden, maar 

ik ben nogal van de harde maatregelen. Dat is een 

heel effectief middel en dat vinden ze bij het Openbaar 

Ministerie ook. Donner wilde er nooit wat van weten, 

maar de combinatie Guusje ter Horst en Hirsch Ballin is 

gunstiger voor ons. Die zijn wel genegen om problemen 

met supporters aan te pakken en zich sterk te maken 

voor een evenementenwet. De dag dat Balkenende 

werd beëdigd hebben we die wet overhandigd, dat was 

een mooi moment. We hopen nu dat die wet er in 2008 

zal komen, dan zijn we dik tevreden.”

KNVB voert gedragscode coaches in

Met ingang van komend seizoen hebben trainers in het 

betaalde voetbal zich te houden aan een gedragscode. 

Wat deze gedragscode precies inhoudt, moet nog 

worden bepaald. De KNVB zal in samenwerking met de 

trainers de code deze zomer gaan opstellen. Directeur 

betaald voetbal Henk Kesler zei te 

hopen dat er met de gedragscode 

een eind komt aan het dwaze 

gedrag van sommige trainers langs 

de lijn na een beslissing van de 

scheidsrechter.

“Ze doen daarmee afbreuk aan het 

imago van de arbitrage, de bedrijfstak 

betaald voetbal en aan hun eigen 

imago,” benadrukte Kesler. “Tevens 

zullen er sancties komen als de code 

niet wordt nageleefd. Anders blijft het 

een lege huls.”

Bron: trainerssite.nl, 13 juni 2007

“Vroeger was die code er ook 

maar uiteindelijk konden we dat 

laten schieten omdat iedereen zich 

gedroeg. Wim Groels zei vroeger 

altijd: we kunnen die commissie niet 

alleen maar voor Fritz Korbach in het 

leven houden. Dat was een nogal 

krasse uitspraak. Maar we dachten, 

we heffen de commissie op en geven 

alles terug aan de tuchtrechtspraak. 

En we zijn nu zeven jaar verder en het kan toch niet 

waar zijn dat we opnieuw een commissie in het leven 

moeten roepen? Met alle respect, ik vind het ook zo 

stom. Laat ze allemaal een voorbeeld nemen aan Marco 

van Basten. Die zit tijdens een wedstrijd rustig op zijn 

plaats en staat pas op wanneer hij wat te zeggen heeft. 

Nu staan ze negentig minuten langs de lijn te draaien 

en maken ze wilde gebaren naar de tribune als ze het 

ergens niet mee eens zijn. Dan denk ik: doe eens even 

normaal. Het is dwaas gedrag van intelligente mensen. 

Natuurlijk praat je daar wel eens over met trainers en 

hoor je: we staan ook wel onder grote spanning. Ja, nou 

en, denk ik dan. Ik vind het ook zo’n volstrekte onzin dat 

dan ook altijd de scheidsrechter de schuld krijgen. Kijk 

eens om je heen naar Duitsland en België. Die Belgische 

scheidsrechters waren allemaal veel beter hoorde je 

eerst. Maar nu ze toevallig ook hier fluiten blijken ze 

ook niet zo goed meer. Het is allemaal zo subjectief en 

ik weiger me daarover op te winden. Mijn voorganger 

zei: we spelen allemaal 34 wedstrijden en aan het einde 

hebben we allemaal evenveel pech als geluk gehad. En 

hij was ook zo sportief om erbij te zeggen: en Ajax wel 

iets meer geluk. En wat Louis van Gaal daar dan over 

zegt….de coach van het jaar is ook wel eens in de war. 

Ik heb hem de ene week wel eens dingen horen roepen 

die hij een week later weer compleet anders zag. De 

ene week vond hij dat hij Luinge als scheidsrechter 

moest hebben want die liet het nooit uit de hand lopen. 

En een week later vond hij dat Luinge er een rotzooi van 

had gemaakt.”

Is er leven na
het voetbal?

Berenschot. Ook voor Career Coaching.

Voor meer informatie:

www.berenschot.com/careercoaching
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“TRAINERS DIE NEGENTIG 
MINUTEN WILD GEBAREN 

LANGS DE LIJN, DAT VIND IK 
DWAAS GEDRAG VAN  

INTELLIGENTE MENSEN.”
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Als je lekker aan het voetballen bent, heb je niet altijd zin 

om na te denken over later. Dat snappen we best wel. 

Je bent topfit, ligt goed in de markt en kan voor je gevoel 

nog jaren vooruit. Soms kan dat ook, maar als het even 

tegenzit, keert het tij en is je voetbalcarrière voorbij. Je 

raakt geblesseerd of een jongere en goedkopere speler 

doet het erg goed in het jaar dat jouw contract afloopt 

of de trainer die het helemaal in jou zag zitten vertrekt. 

Wat dan?

Eind juni berichtte VI nog dat zo’n 150 in Nederland 

spelende voetballers deze zomer op zoek moeten naar 

een nieuwe club. Dat zijn er meer dan ooit. ProProf 

directeur Ko Andriessen zegt in het stuk geschrokken te 

zijn van dat aantal en geeft spelers de tip: ‘Besef dat er 

ook nog een leven ná jullie carrière is’. 

Als het aan ProProf ligt oriënteert iedere speler zich 

tijdens zijn carrière op dat leven na het voetbal. In het 

vorige nummer van ProProf Magazine schreven we 

al over het scholingsproject dat voortvloeit uit de cao 

betaald voetbal. Maar er is meer. Onlangs maakte 

ProProf afspraken met Berenschot over de take off van 

de ProProf Career Coach. Ko Andriessen is enthousiast 

over de samenwerking met het gerenommeerde 

organisatieadviesbureau. Berenschot is de nummer 

een in Nederland op het gebied van HRM, oftewel 

personeelsmanagement. Voor de ProProf Career Coach 

worden adviseurs ingezet die psycholoog zijn en daarbij 

een grote kennis van de arbeidsmarkt hebben. Dat 

betekent dat ze goed weten welke beroepen aansluiten 

bij de capaciteiten van de mensen die zij begeleiden, 

maar ook welke vakmensen schaars zijn.

Kort gezegd is het doel van de verschillende 

programma’s inzicht te geven in wat je wilt, wat je kunt 

en hoe je dat kunt bereiken. Het verschil met het eerder 

genoemde scholingsproject zit hem erin dat de Career 

Coach meer de diepte ingaat en dat je er op elk gewenst 

moment mee kunt beginnen.

ZES MENU’S

Er is keuze uit zes menu’s. Elk programma begint met een 

intake. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd hoe de Career 

Coach werkt en wordt er gekeken wat je wilt. Deze 

intake is vrijblijvend, maar als je wilt kun je een afspraak 

maken voor bijvoorbeeld de persoonlijkheidsscan. Deze 

bestaat uit een test van zo’n anderhalf uur, aangevuld 

met een gesprek waarin ondermeer duidelijk moet 

worden welke karaktereigenschappen je hebt en wat 

dat betekent voor het type baan dat bij je past. 

Het tweede menu is een capaciteitenscan: op welk 

werk- en denkniveau kan je functioneren en wat 

betekent dat voor een opleiding die je wilt volgen of 

voor je baankeuze? Hiervoor krijg je ondermeer een 

intelligentietest en een gesprek.

Tel de persoonlijkheidsscan en de capaciteitenscan bij 

elkaar en je krijgt de profielscan, menu drie. Wat voor 

een karakter heb je en op welk niveau zou je daarmee 

kunnen werken? 

Menu vier is het loopbaanassessment, een analyse 

van je persoonlijkheid, intelligentie, vaardigheden en 

belangstelling. Dit menu geeft antwoord op specifieke 

vragen als: waar sta ik op dit moment in mijn leven? Wat 

zijn mijn loopbaanmogelijkheden? Wat zijn mijn zwaktes 

en wat kan ik doen om dat te verbeteren?

In het vijfde menu ga je met een ervaren coach aan 

de slag om je loopbaan op de rails te krijgen. In vijf 

bijeenkomsten helpt hij of zij je een duidelijk beeld te 

krijgen van waar je heen wilt. Ook persoonlijke twijfels 

komen daarbij aan de orde.

Het zesde en laatste menu is een verzameling 

workshops op het gebied van solliciteren. Hoe 

presenteer je jezelf, hoe schrijf je een cv of een brief en 

hoe gaat een assessment?

LEVENSERVARING

Mark Bookelaar, managing director assessment en 

ontwikkeling bij Berenschot weet dat hij met voetballers 

een aparte groep in huis haalt. “Het aanlooptraject 

van voetballers naar de arbeidsmarkt is anders dan 

bij de meeste mensen. Hun ontwikkeling was gericht 

op voetbal. Veel mensen hebben zich al eerder 

moeten afvragen wat zij willen met hun loopbaan. 

Profvoetballers hebben dat moment voor zich uit kunnen 

schuiven. Ze hebben wel veel belangrijke levenservaring 

opgedaan in topsport, maar dat vertaalt zich niet direct 

naar een ideale bagage voor die gewilde baan. Wat er 

allemaal op de arbeidsmarkt te doen is, daar hebben ze 

natuurlijk weinig weet van.”

In het algemeen kunnen voetballers zich dan wel 

profileren met hun prestatie- en competitiedrang, het 

moet nog wel even over de bühne gebracht worden. 

Volgens Bookelaar zit hem daar nu net de kneep. “Het is 

niet altijd eenvoudig om uit te leggen wat je hebt gedaan 

als topsporter en op welke manier dat aansluit bij de 

baan waar je op solliciteert. Wat zijn je interesses, waar 

ben je goed in? Voor een voetballer is het een beetje 

gek jezelf ineens te moeten verkopen. Voorheen werd je 

altijd gevraagd. Een club probeerde jou over de streep 

te trekken. Nu zijn de rollen ineens omgedraaid. Als je 

na je profcarrière gaat solliciteren moet jij de werkgever 

overtuigen. Dat is een heel ander verhaal.”

De menukaart valt binnenkort bij alle ProProf-leden op 

de deurmat. Vanaf eind 2007 kun je kiezen uit een van de 

menu’s. Volgens Bookelaar is de coaching ook geschikt 

voor spelers die net zijn begonnen. “Maar,” zo relativeert 

hij “ik kan me voorstellen dat zij met andere dingen 

bezig zijn. Het is al mooi als je een van de aangeboden 

programma’s hebt doorlopen voordat je afscheid neemt 

van het betaald voetbal. De programma’s zijn afgestemd 

ProProf Career Coach
Goed leven na je voetbalcarrière

op voetballers die loopbaanvragen hebben. ‘Als ik straks 

van het veld stap, wat dan?’ Als je een bepaalde leeftijd 

hebt bereikt weet je dat dat moment eraan zit te komen.”

Volgens Ko Andriessen is het belangrijk dat spelers met 

enige regelmaat nuchter naar hun eigen carrière kijken. 

“De ene speler is op zijn 24e al uitgespeeld, terwijl de 

ander tot zijn 34e op het veld staat. Daarom kan het 

soms zinvol zijn om al eerder met de Career Coach te 

beginnen.”

De workshops worden in groepsvorm gegeven. Zij 

sluiten goed aan op de individuele trajecten waarbij 

bekeken wordt welke kant je op wilt. Bookelaar: “De 

workshops lenen zich beter voor groepssessies. Je 

kunt van elkaar leren en met elkaar leren, daarbij 

zijn het onderwerpen die je binnen een groep kunt 

behandelen. In een groep kun je ook iemand individueel 

aanspreken.”

INVESTEER IN JEZELF

Tot besluit en als voorproefje: hoe maak je wat moois 

van het leven na je voetbalcarrière? Drie tips van Mark 

Bookelaar: “Ga bij jezelf te rade wat je wilt en wat je 

leuk vindt. Ga daarbij niet alleen jezelf na, maar vraag 

het ook aan je omgeving. In welke baan zou jij mij wel 

zien? Vraag het bijvoorbeeld aan je partner, je trainer of 

je makelaar. 

“Ten tweede: Doe aan ‘verwachtingsmanagement’. 

Denk niet dat al je dromen de volgende dag al ingevuld 

zijn. Als je coach wilt worden of je droomt over een 

commerciële functie, realiseer je dan dat dat tijd nodig 

heeft en dat er stappen gezet moeten worden voor je 

daar bent. 

“Drie: Sluit je loopbaan op een positieve manier af én 

investeer in jezelf. Blijf niet in het verleden hangen, maar 

richt je op de toekomst. Volg een opleiding, een cursus 

of bouw een netwerk op. Dat mag best een tijdje duren, 

maar werk er wel aan. Zorg ervoor dat je een doel hebt 

in het leven na het voetbal.”
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ProProf Career Coach

Menu 1: Persoonlijkheidsscan

Menu 2: Capaciteitenscan

Menu 3: Profielscan

Menu 4: Loopbaanassessment

Menu 5: Loopbaancoaching

Menu 6: Workshops

 

Meer informatie:

Proprof

Annemarie Rebel

Tel. 0345 - 85 14 22



Laat je informeren 
over je CFK-rechten!

Het CFK en de vakbonden VVCS en 

ProProf informeren je op verschillende 

manieren. Hierbij is persoonlijk contact 

erg nuttig. Tijdens dat contact kun je 

namelijk vragen wat je wilt en neem 

je de tijd om alles eens goed door te 

nemen. Het CFK probeert zoveel moge-

lijk deelnemers (persoonlijk) te informe-

ren. Dat gebeurt op de volgende manier:

1) NIEUWE DEELNEMERS 

Dit jaar nodigen we alle nieuwe profs 

in het betaalde voetbal uit voor een 

gesprek. Hét moment om je te verdiepen 

in de regelingen is namelijk meteen bij 

het begin. Als je wilt neem je een advi-

seur mee of je ouders. De uitnodigingen 

worden in september verstuurd. 

2) BEZOEK SPELERSGROEPEN

Vorig jaar is het CFK begonnen om spe-

lersgroepen van de 38 betaalde clubs te 

bezoeken. Er blijkt onder deelnemers 

veel behoefte te bestaan aan deze vorm 

van contact. In een halfuurtje lopen 

we de inhoud van de regeling door en 

beantwoorden we alle gestelde vragen. 

Na afloop kun je eventuele persoonlijke 

vragen kwijt of een individuele vervolg-

afspraak maken.

3) AANVRAAG PERSOONLIJK 

    GESPREK

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk 

gesprek over wat de regeling voor jou 

betekent, neem dan contact op met het 

CFK. In de praktijk komen veel deelne-

mers pas met vragen op het moment dat 

hun uitkering start. Maar je kunt natuur-

lijk ook een verloren uurtje gebruiken 

om je eens bij te laten praten. Dat scheelt 

veel kopzorgen op een later tijdstip.

Naast het persoonlijke contact met deel-

nemers is alle informatie beschikbaar via 

internet, brochures en nieuwsbrieven. 

Het CFK doet er kortom alles aan om je 

goed te informeren. We beschouwen 

dat als onze belangrijkste taak. Doe er je 

voordeel mee!

Pensioen is ingewikkeld. Zeker als het gaat om een regeling die eigenlijk helemaal geen 

pensioen ís, zoals de overbruggingsregeling van het CFK. Met de overbruggingsrege-

ling spaar je voor een maandelijkse uitkering die na de voetbalcarrière begint. Zelfs 

mensen die wat van een ‘gewone’ pensioenregeling weten, moeten zich verdiepen in 

de ins en outs van de overbruggingsregeling, omdat alles nét wat anders werkt. Dat is 

aan de ene kant lastig, maar aan de andere kant een voorrecht. Je kunt als voetballer 

namelijk een spaarpot opbouwen mét fiscaal voordeel.

Naast de overbruggingsregeling is er ook nog een (echte) pensioenregeling voor de 

bedrijfstak betaald voetbal. Deze regeling verzekert iedere actieve voetballer van een 

oudedagspensioen vanaf leeftijd 65 en van een pensioen voor je partner en/of kinderen 

als je komt te overlijden.

Bridging pension CFK: 
keep yourself informed!

The bridging pension scheme of CFK 

is quite a complicated arrangement 

for most people. The arrangement 

allows you to save in a tax friendly 

way during your football career. 

CFK will pay you the equivalent of 

your accrued fund value in install-

ments after your career. 

Next to the bridging pension sche-

me, you will participate in an old 

age pension scheme during your 

active career in the Netherlands. 

CFK and the player’s unions VVCS 

and ProProf will do their utmost to 

keep you informed. Personal contact 

may prove very helpful in reaching 

this goal. The following options are 

available:

1) CFK will offer all new participants 

in the bridging pension scheme a 

personal meeting with a CFK advisor 

(September 2007). 

2)  CFK will continously visit groups 

of players at their clubs to explain 

and answer questions.

3)  As a participant, you can always 

request a personal meeting with a 

CFK advisor.

Next to this, we will inform you in 

English via our website, brochures 

and newsletters.  

CFK

Harderwijkweg 5

2803 PW Gouda

Tel: 0182-571171

www.cfk.nl

per

nieuws van het CFK

De nieuwe site van CFK is rond. Nu is het nog makkelijker om up to date informatie 

over rendement, overbruggingsregeling en pensioen te bekijken.

Met één klik hebt u 24 uur per dag toegang tot het laatste nieuws over al uw CFK-

geldzaken.

Maar u kunt meer. Vanaf nu kunt u ook, met alle gemak, uw CFK-uitkering uitrekenen.

Dit en nog veel meer op: www.cfk.nl

De site van 
CFK is rond.
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‘Als vijftig miljoen mensen iets doms zeggen, dan is 

het nog steeds iets doms.’ Het is een uitspraak van 

de Britse schrijver William Somerset Maugham, 

geboren op 25 januari 1874 te Parijs en overleden 

op 15 december 1965 te Nice. Het gaat niet om de 

boodschapper maar om de boodschap. Als vijftig 

miljoen mensen zeggen dat een wit laken zwart is 

en één man zegt dat het laken wit is, wie denkt u 

dat er dan gelijk krijgt. Datzelfde gevoel heb ik de 

laatste jaren gekregen bij de voetbalanalyses van 

Johan Cruijff. Er was een tijd dat ik met open mond 

de analyses van onze beste voetballer aller tijden 

volgde. Cruijff had altijd een aparte invalshoek, 

alles wat hij zag was gebaseerd op zijn eigen 

voetbalvisie. En die visie was altijd gebaseerd op 

aanvallend voetbal. Het afgelopen jaar is die visie 

echter verschrompeld. 

Het ging fout op het moment dat directeur betaald 

voetbal Henk Kesler in 2004 in het vliegtuig stapte 

naar Barcelona om aan Johan Cruijff te vragen wie 

de nieuwe bondscoach moest worden . Toen Marco 

van Basten werd aangesteld verloor onze eigen 

verlosser zijn onafhankelijkheid..Tot die tijd kon 

Johan prachtig analyseren en Tom Egbers slechts 

eerbiedig meeknikken en de rest van Nederland 

zich vergapen aan de genialiteit van Jopie. Maar 

toen Johan Cruijff na het WK te Portugal uitlegde 

dat de uitschakeling niet de schuld was van de man 

die hij had zelf aangesteld, maar dat minister Rita 

Verdonk mede-schuldig was begon het orakel aan 

kracht te verliezen. 

Het deed de reputatie van Cruijff geen goed, 

evenals zijn eeuwige gehak op middenvelder Mark 

van Bommel dat na het WK wel erg enge vormen 

begon aan te nemen. Het was geen geheim dat de 

relatie tussen de middenvelder en de bondscoach 

uiterst matig was, maar de schaamteloosheid 

waarmee het orakel Cruijff steeds Van Bommel 

openlijk bekritiseerde was niet alleen erg 

doorzichtig maar ook stuitend. Na het voor Oranje 

uiterst teleurstellend verlopen WK veegde Johan 

Cruijff in zijn column in het maandblad nummer 

veertien de vloer aan met Van Bommel:  ‘Wat zijn 
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de basiskwaliteiten van Van Bommel? Hij moet 

helpen in de verdediging en daarnaast als tweede 

man naast de spits in het strafschopgebied komen 

om daar te scoren. Dan krijgt hij tijdens de vier 

WK-wedstrijden twaalf tot veertien schietkansen, 

waaronder een beeldschone tegen Portugal. Als je 

die dan allemaal niet benut, dan heb je niet bepaald 

een hoog rendement. En hij is ook geen type om 

negentig minuten lang zijn man uit te schakelen. Dan 

kun je zeggen: Oké, dan had Van Basten hem eruit 

moeten halen. Maar omdat er al zoveel stemming 

gemaakt was, heeft hij Van Bommel laten staan.

Het was de voorbode voor het afvallen van Mark 

van Bommel die inderdaad na het WK de wacht 

werd aangezegd. Maar toen na het bedanken van 

Mark van Bommel Oranje uiterst matig presteerde in 

de interlands na het WK besloot Cruijff het nog eens 

dunnetjes over te doen. In de column van Cruijff viel 

op 26 maart 2007 te lezen: Dat Nederland-Roemenië 

niet best was, is wel duidelijk. Ook heeft het weer 

duidelijk gemaakt, hoe tactisch beperkt de nieuwe 

generatie voetballers eigenlijk is…Dat los je niet 

op door weer van allerlei namen te gaan roepen. 

Natuurlijk zijn Ruud van Nistelrooy en Mark van 

Bommel prima voetballers, maar in de situatie waar 

Nederland zit, gaat het erom of Van Bommel de 

rechtsbuiten beter laat voetballen en de rechtsback 

rustiger laat spelen. Om alleen te roepen, dat hij een 

geweldige voetballer is die in het Nederlands elftal 

thuishoort, is me te gemakkelijk. Of zijn we soms het 

afgelopen WK vergeten?. 

Voor Mark van Bommel was het één van de 

druppels om eindelijk zijn ware verhaal te doen 

over het bedanken voor Oranje en de relatie tussen 

Cruijff en Van Basten aan de kaak te stellen. ‘Ik doe 

niet eens meer mee maar dan krijg je er plotseling 

van langs in een column van Johan Cruijff als 

Nederland slecht speelt tegen Roemenië. Het moet 

toch niet gekker worden dacht ik toen,’ reageerde 

Van Bommel in Voetbal International. ‘Ik was na die 

eerste column al gewaarschuwd door anderen dat 

dit wel eens gevolgen voor me zou kunnen hebben. 

Dat bleek. Net als Ruud was ik plotseling niet meer 

goed genoeg voor de selectie.’

Deze zomer heeft Foppe de Haan het icoon definitief 

van zijn sokkel afgetrokken. De coach van Jong 

Oranje had zijn ploeg als voorbereiding op het EK 

4-3-3 laten spelen maar voor de openingswedstrijd 

tegen Israël liet hij Jong Oranje spelen in een 4-4-

2 formatie. Het was een bewuste en weloverwogen 

keuze. ‘Er is zo veel meer dynamiek. En omdat onze 

opbouw van achteruit niet goed is verzorgd en we 

veel voor de lange bal kiezen, staan twee spitsen 

sterker dan één aanvaller legde de Haan uit. ‘Met 

drie plaatsgebonden spitsen is het hartstikke 

moeilijk voetballen. Waarom? Omdat bijna elke 

internationale tegenstander achterin met vier man 

op lijn speelt, de twee centrumverdedigers twee 

grote (kop)sterke kerels zijn en dáárvoor ook nog 

eens twee spelers staan. Je bereikt daardoor bijna 

nooit je centrumspits, die moet opboksen tegen vier 

man.’ Het was voor Johan Cruijff weer reden om 

op zijn paard te gaan zitten en de strijd voor Marco 

van Basten uit te gaan vechten in zijn column in De 

Telegraaf. ‘De bondscoach had voorzichtiger met zijn 

opmerking moeten zijn. Dit soort uitspraken kunnen 

namelijk enorm schadelijk voor het Nederlands 

voetbal zijn. Omdat iets in twijfel wordt getrokken 

dat je levensader is. Onze manier van voetballen, 

waarin we tenminste proberen onderscheidend ten 

opzichte van de anderen te zijn.’ 

Volgens Johan Cruijff gaf Foppe de Haan zichzelf 

een brevet van onvermogen op het moment dat hij 

bij Jong Oranje koos voor een 4-4-2 formatie. ‘Speel 

je het 4-3-3 goed, dan ben je in staat om elke 5 

à 6 meter een extra linie te creëren. Maar daar is 

wel knowhow voor nodig. Helaas is dat voor veel 

coaches te hoog gegrepen.

Het was een keiharde veroordeling van een coach 

die op dat moment met een verzwakte ploeg nog 

maar één wedstrijdje had gewonnen. Zonder succes 

zou Foppe de Haan weer als een geslagen hond zijn 

hok in moeten. De ploeg van Foppe de Haan begon 

steeds beter te spelen en won uiteindelijk de finale 

na een demonstratie van aanvallend dominant 

voetbal waar het Oranje van Marco van Basten al 

zo lang naar streeft maar nooit kan waarmaken. 

Foppe verklaarde glimlachend: ‘Hans Westerhof zei 

altijd dat je wel naar Cruijff moet luisteren maar hij 

heeft niet gelijk.’ 

De man die Nederland op de wereldkaart had gezet 

was plotseling zijn geloofwaardigheid kwijt omdat 

zijn partijdigheid voor de zoveelste keer duidelijk 

was geworden. Is er dan niets meer heilig meer? 

Nee, eigenlijk niet en zo hoort het ook.. Het gaat om 

de boodschap en niet om de boodschapper. William 

Somerset Maugham zou het er wel mee eens zijn. 

Hij zou waarschijnlijk hebben gezegd: als Johan 

Cruijff onzin vertelt is het nog steeds onzin.

Column Simon Scherp


