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focus op prestaties mogelijk. 

Meer weten? Bel de Rabobank Topsportdesk in Eindhoven (040 – 293 65 96) of Utrecht (030 – 287 79 17).



De wording van 
Roy Makaay 4
 
Bert Konterman 
doet de Career Coach 8

Een nieuwe CAO 10

Nieuws van het CFK 12

Interview  Dirk Marcellis 14

Column Simon Scherp 18

Colofon 19

d e c e m b e r  2 0 0 7

Onlangs werd de loting verricht voor de Europese Kampioenschappen voetbal van 

komende zomer in Oostenrijk en Zwitserland. Het Nederlands elftal is in dezelfde 

groep terecht gekomen als wereldkampioen Italië, vice-wereldkampioen Frankrijk 

en Roemenië, de winnaar van de kwalificatiepoule van waaruit Nederland zich voor 

dit kampioenschap plaatste. Volgens kenners heeft Nederland de zwaarst mogelijke 

groep geloot en is er een wonder nodig om deze ‘poule des doods’ te overleven. 

Natuurlijk zijn de komende tegenstanders van Nederland niet slecht maar om nu 

maar gelijk van de poule des doods te spreken, vind ik overdreven. Nederland is 

op zijn best op een EK. Sterker nog, Nederland presteert de laatste 20 jaar van 

alle Europese ploegen het beste op een Europees Kampioenschap. Niet alleen werd dit kampioenschap in 

1988 gewonnen, gemiddeld genomen werd op vijf achtereenvolgende kampioenschappen minimaal de halve 

finale gehaald. In 1988 dus de finale, in 1996 de kwartfinale en in 1992, 2000 en 2004 de halve finale. Behalve in 

2004 werden we alle andere keren uitgeschakeld door strafschoppen. En dan de tegenstanders. Van Italië en 

Frankrijk wint Oranje doorgaans op kampioenschappen. Dat wil zeggen, als het niet op strafschoppen aankomt. 

Gezien het feit dat strafschopseries in de poulefase ontbreken, kunnen die tegenstanders Nederland niet al 

te veel kopzorgen opleveren, toch? En dan Roemenië. Deze tegenstander ontfutselde Oranje vijf punten in de 

aanloop naar het EK. Volgens de statistieken duurt het dan minimaal tien jaar voordat aan deze tegenstander 

weer punten verspeeld worden. Al bij al lijkt Oranje het dus te hebben getroffen met de loting en kunnen we 

met veel vertrouwen uitkijken naar komende zomer. Ik schat in dat Nederland minimaal de halve finale haalt. 

En dan nog iets anders. Een paar weken geleden was ik voor een voorlichtingsbijeenkomst bij PSV. Het betrof 

hier een voorlichting over het scholingsproject voor contractspelers 

waar de CAO in voorziet. Een van de collega’s haalde een uitspraak van 

Johan Cruijff aan: “Soms moet er eerst iets gebeuren voordat er iets 

gebeurt.” Hiermee duidde hij op Niels Kokmeijer. Hij bedoelde te zeggen 

dat een doodschop het einde van een voetballoopbaan kan betekenen en 

tegelijkertijd het begin kan zijn van een nieuwe maatschappelijke carrière. 

Bij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Contractspelers Betaald 

Voetbal die onlangs van start zijn gegaan maakt ProProf zich sterk voor 

een calamiteitenvoorziening. Spelers die als gevolg van een ongeval 

of ziekte niet meer kunnen voetballen, zouden voortaan een goede 

financiële bijdrage moeten krijgen om bijvoorbeeld de doorstart naar 

een maatschappelijke carrière te vergemakkelijken. Een ander punt van 

de spelersvakbonden is om elke voetballer die voor het eerste team van 

een Betaald voetbalorganisatie speelt onder de CAO te laten vallen. Ook 

spelers die als amateur te boek staan zouden een beroep moeten kunnen 

doen op deze belangrijke arbeidsvoorwaardenregeling. Voor de eerste 

divisieclubs is dit blijkbaar moeilijk te verteren. De term ‘betaald voetbal’ 

wordt zo wel een heel ruim begrip. Er wordt wél gevoetbald, maar níet 

betaald. Zo zie je maar, ook hier geldt dat sommige zaken in werkelijkheid 

anders zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. Niets is wat het lijkt.

mr Ko Andriessen

directeur ProProf
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Niets is wat het lijkt

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.



De ontmoeting met Roy Makaay vindt plaats op de 

donderdag na de wedstrijd tegen Ajax. We wachten hem 

op in een van business units van Feyenoord. Makaay, in 

spijkerbroek met daarop een kek overhemd met glitters, 

meldt zich stipt op tijd. Als hij gaat zitten op een van de 

hoge krukken wrijft hij over zijn slaap. Een souveniertje 

van de wedstrijd tegen Ajax. Een wedstrijd die toch al 

heel anders verliep dan hij in gedachten had. De spits 

wilde in deze klassieker namelijk zijn driehonderdste 

officiële doelpunt scoren, maar het liep net even 

anders. Makaay komt twee keer gevaarlijk dicht bij het 

doel, maar scoort niet. In de 45e minuut botst hij met 

Heitinga. Makaay wordt duizelig maar speelt door, om 

vier minuten na het begin van de tweede helft alsnog te 

worden gewisseld. 

Makaay wijst naar de bult op zijn slaap. “Het is al minder, 

maar ik voel het nog wel,” zegt hij. Deze week zal hij 

nog ‘veilig trainen’, met zo min mogelijk kans op nog 

een botsing, maar volgende week doet weer gewoon 

mee met de rest van de ploeg. Twee weken later valt 

die driehonderdste goal alsnog, in de wedstrijd tegen 

Groningen die voor het overige jammerlijk verloren gaat 

met 3-2. 

Het gros van die driehonderd doelpunten scoorde 

Makaay in dienst van Bayern München, 103 stuks in 

183 wedstrijden. De basis voor zijn successen legde Roy 

Makaay op zijn zesde. Op die leeftijd werd hij namelijk 

lid van Woezik, de plaatselijke voetbalclub uit Wijchen. 

“Ik was altijd op straat,” vertelt hij over die tijd. “We 

hadden een pleintje voor de deur. In het dorp waren er 

maar twee clubs. We kozen voor de dichtstbijzijnde. 

Het is moeilijk te zeggen wanneer bleek dat ik talent 

had. Zo rond mijn elfde mocht ik meedoen in Nijmeegse 

selecties. 

NIEt gOED gENOEg

“Ik denk dat ik dertien was toen ik ging voorspelen bij 

VVV. Ik mocht komen, maar ik zag het zelf niet zitten. 

Steeds op en neer tussen Nijmegen en Venlo, dat was te 

ver. Vervolgens ging ik langs bij NEC, maar daar vonden 

ze me niet goed genoeg. Toen werd ik uitgenodigd om 

een wedstrijdje met Vitesse mee te spelen. Na afloop 

kwam Bert Jacobs, de toenmalige trainer die inmiddels 

overleden is, naar me toe. Hij vroeg of ik bij Vitesse wilde 

komen. Zo is het begonnen. Ik heb altijd wel behoorlijk 

gevoetbald, maar voor die tijd is er eigenlijk niemand 

geweest die heeft gezegd dat ik meer talent had dan 

anderen. Je moet natuurlijk ook een beetje geluk 

hebben. Tegenwoordig lopen er veel meer scouts langs 

het veld dan in mijn tijd.”

Net zoals veel andere jongetjes van zijn leeftijd droomde 

Makaay erover profvoetballer te worden. Andere opties 

waren er niet. “Ik heb er nooit bij stil gestaan wat ik zou 

worden als ik geen prof kon worden. Op school moet je 

op een gegeven moment dan wel keuzes gaan maken, 

maar daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik zat al 

bij Vitesse en concentreerde me op een carrière als 

voetballer. Op mijn achttiende tekende ik mijn eerste 

officiële contract.”

Makaay debuteerde in een uitwedstrijd tegen MVV, in de 

laatste minuut. De spits had toen al een indrukwekkende 

staat van dienst. Het jaar ervoor was hij topscorer bij de 

jeugd geworden. Kwam de droom die hij had, overeen 

met de werkelijkheid? Roy Makaay haalt zijn schouders 

op: “Ik liep al vier jaar in dat wereldje rond. Ik was dan 

wel geen speler van het eerste, je wordt er wel op 

voorbereid. Ze hebben natuurlijk geen B-jeugd omdat ze 

zo graag een B-jeugd willen hebben. Ze willen de beste 
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Bij Woezik uit Wijchen legde Roy Makaay (32) de basis voor een indrukwekkende 

profcarrière die begon bij Vitesse. Na tien jaar in het buitenland is hij weer terug bij 

een Nederlandse club. Het Nederlandse elftal lijkt echter een gepasseerd station, hoewel 

Foppe de Haan staat te trappelen om hem mee te nemen naar de Olympische Spelen in 

Peking. Roy Makaay aan het woord.

“BERt JACOBS wAS 
DE EERStE DIE zEI 

DAt IK tAlENt hAD”

De wording van 
Roy Makaay



DE DRIEhONDERD DOElpuNtEN vAN MAKAAy

Vitesse: 47

Tenerife: 21

Deportivo La Coruña: 97

Bayern München : 103

Feyenoord : 11

Jong Oranje : 15

Oranje: 6

spelers aan zich binden. Het is keihard. Aan het einde 

van elk seizoen hoor je of je mag blijven of niet. En ach, 

was het zoals ik verwacht had? Ik had niet zulke grote 

denkbeelden over een leven als profvoetballer. Het was 

in die tijd ook allemaal niet zo groot en commercieel als 

tegenwoordig.”

JONg MAAR NIEt ONERvAREN

Na vier seizoenen Vitesse is er belangstelling vanuit het 

buitenland. Of eigenlijk was die er al eerder, maar toen 

wilde Makaay nog even in Arnhem blijven. Ajax wil 

hem ook inlijven, maar wil de vraagprijs van Vitesse niet 

betalen. In 1997 verkast hij daarom naar Tenerife, nog 

maar 22 jaar oud. “Dat was toen vrij jong. Tegenwoordig 

gaan ze al eerder, kijk maar naar Royston Drenthe, die 

was net 20. Ik was wel jong, maar zeker niet onervaren.. 

Ik had er al 100 wedstrijden in het betaalde voetbal 

opzitten. Heel wat op die leeftijd. En ik woonde al samen 

met mijn huidige vrouw. Dat we op onszelf woonden 

scheelde wel. We hebben nooit heimwee gehad. 

Omdat Tenerife een eiland is, ben je meer op elkaar 

aangewezen. Achteraf gezien is deze stap niet slecht 

geweest voor onze ontwikkeling.”

Samen met Ferdi Vierklau ging hij het avontuur in Spanje 

aan. “Sportief gezien was het geen mooie tijd. We 

kwamen daar met nog een aantal spelers. Tenerife wilde 

vast in de subtop blijven. De doelstelling was om om het 

jaar om de UEFA-cup te spelen. Dat liep wat anders. In 

het tweede jaar degradeerden we. Ik wist al vrij snel dat 

ik weg mocht en wat ze voor me wilden hebben. Ik wilde 

niet in de segunda divisíon spelen en zij konden het geld 

goed gebruiken. Ik was een jonge speler, waar ze ook 

wel wat voor konden vangen. Voor de laatste wedstrijd 

gespeeld was, hoorde ik dat Coruña me wilde hebben. Ik 

kon in Spanje blijven voetballen en toevallig bij een club 

die Europees zou gaan spelen.”

De keuze was snel gemaakt. Het moet een betrekkelijk 

kleine stap geweest zijn, van de ene Spaanse club naar 

de andere. 

“Tussen Coruña en Tenerife is het een wereld van 

verschil,” reageert Makaay onverwacht fel. “In Coruña 

regent het vrij veel. Dat is niet het Spanje dat iedereen 

voor ogen heeft. Gelukkig wist ik dat van tevoren. Het is 

ook niet voor niets dat Galicië heel groen is. De cultuur 

was vrijwel gelijk. In het voetbal pas je je ook makkelijk 

aan. We kwamen er met tien nieuwe jongens, we 

moesten ons allemaal aanpassen. 

“Coruña had al veel in Latijns-Amerika geshopt en ze 

waren nu op zoek naar Spanjaarden of buitenlanders die 

al in Spanje actief waren. Uiteindelijk waren er zeven of 

acht Spanjaarden, een Joegoslaaf die ook al in Spanje 

speelde en ik. Op die manier zou de integratie niet zo 

lang duren.

“Ik heb daar een toptijd gehad. We hadden ook gewoon 

een goed elftal. Het jaar ervoor waren ze gedegradeerd, 

maar in mijn eerste jaar werden we meteen kampioen. 

Het is leuk om bij een club met ambitie te komen. Ik heb 

er vier jaar gezeten, elk jaar hebben we wat gewonnen. 

In het laatste jaar won ik ook nog de gouden schoen. Of 

ik sfeer belangrijk vind? Als een team draait, is dat voor 

mij een stuk makkelijker. Als de sfeer goed is, zijn spelers 

niet zo snel van slag als het een keer niet loopt. Dat merk 

ik nu ook bij Feyenoord. Nee, over hoe dat vorig jaar 

was kan ik niks zeggen. Ik was er niet bij en weet er niks 

van.” 

twINtIg MIlJOEN

Makaay stapt met reuzenpassen door zijn carrière. Is 

het ongeduld? Nuchterheid? Makaay heeft in ieder 

geval niet zoveel op met vragen over zijn voetbaljeugd. 

“Mijn eerste voetbal? Weet ik het, dat is meer dan 25 

jaar geleden,” antwoordt hij kortaf. Net zo makkelijk 

stapt hij door zijn periode in Duitsland heen, al herinnert 

hij zich de druk die op hem rustte nog goed. Makaay: “Ik 

werd voor bijna twintig miljoen naar Bayern gehaald. 

Daarmee was ik bijna de belangrijkste aankoop aller 

tijden. Ik werd meteen vergeleken met Gerd Müller. En 

er is niks moeilijker dan met hem vergeleken worden. 

Misschien was hij wel de belangrijkste speler van 

Duitsland. Belangrijker dan Beckenbauer.” In zijn 

eerste jaar scoorde Gerd Müller maar liefst 35 keer in 

32 wedstrijden. Zijn totaal kwam op 401 goals in 441 

wedstrijden. ‘Der Bomber’ speelde veertien jaar voor 

Bayern.

Makaay is blij weer in Nederland te zijn. Hij refereert 

aan de Duitse boulevardpers, een fenomeen waar hij 

gelukkig – zo zegt hij – weinig mee van doen heeft gehad. 

“De Duitse pers is heftiger dan de Nederlandse. Over mij 

is nooit iets geks geschreven. Als je gewoon je ding doet 

is er niet veel over je te melden. Als ze op sportief gebied 

iets over me schrijven, laat ik dat makkelijk van me af 

glijden. De belangrijkste recensenten zijn de trainer, de 

medespelers, de verantwoordelijken binnen de club en 

natuurlijk de fans. Niet wat een journalist schrijft.”

Makaay kwam begin dit seizoen naar Feyenoord. Niet in 

de laatste plaats dankzij de gesprekken die hij met Kevin 

Hofland en Giovanni van Bronckhorst voerde. Bovendien 
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OvER zIJN zAAKwAARNEMER

“Toen Vitesse mijn contract wilde verlengen had ik geen 

vaste zaakwaarnemer. Karel Aalbers, de toenmalige 

voorzitter, beval Rob Janssen aan. Hij heeft Rob zelf 

nog opgebeld. Na een gesprek ben ik in zijn stal terecht 

gekomen en daar zit ik nog steeds. Dat bevalt goed. Rob 

behartigt al mijn zaken, alle voetbalzaken, maar ook 

alle zakelijke dingen. Ik kan hem 24 uur per dag bellen. 

Je hebt zaakwaarnemers die weg zijn als je een nieuw 

contract hebt getekend, maar zo is Rob niet. Toen ik 

naar Spanje en Duitsland ging had hij van tevoren zijn 

netwerk ter plaatse al ingeschakeld en juristen geregeld. 

En ja, Rob denkt ook aan me op mijn verjaardag.”

4356aa

R i s i c o m a n a g e m e n t  •  E m p l o y e e  B e n e f i t s  •  V e r z e k e r i n g e n

Wie biedt ruimte om te ondernemen?

Al meer dan driehonderd jaar ondersteunen wij ondernemers
bij hun ondernemerschap en bouwen zo aan vertrouwens -
relaties. Door bundeling van onze specialistische kennis, 
zorgen we ervoor dat ondernemende mensen verantwoorde
risico's durven te nemen. Hiertoe maken we risico's inzich-
telijk en beheersbaar. En dat geeft uiteindelijk ruimte om 
te ondernemen. Zo kunnen ambities werkelijkheid worden en
kan de onderneming optimaal renderen. 
Kortom: 'turning risk into reward'.

Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement,
employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het 
realiseren van de ambities van zijn cliënten. 
Aon in Nederland heeft 1.500 medewerkers en maakt deel uit
van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-
netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 
landen en telt ruim 43.000 medewerkers. Hiermee is Aon een
van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. 
Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekerings-
dienstverlening en is genoteerd aan de effectenbeurs van
New York (NYSE). Zie ook www.aon.nl.
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kocht Bayern in de afgelopen zomer een aantal nieuwe 

spitsen. Makaay besloot te vertekken. Bij Feyenoord 

wordt veel van hem verwacht, maar ook daar haalt hij 

zijn schouders over op. “Dat wist ik van tevoren,” zegt 

hij daarover. “Toen ik de gesprekken inging wist ik wat 

mijn rol zou zijn in het beoogde elftal. Voor elke linie werd 

een ervaren speler gehaald. Je weet dat er dan een 

“IN DuItSlAND wERD IK MEtEEN vERgElEKEN MEt gERD 
MüllER, ER IS NIEtS MOEIlIJKER DAN DAt”



aankunnen of die een carrière voor ogen hebben maar 

niet weten welke stappen ze moeten zetten. Die kun-

nen we natuurlijk ook helpen. Kom bij ons langs en dan 

gaan we samen in bekijken wat je mogelijkheden zijn en 

welke wegen je zou moeten bewandelen om je doelen 

te bereiken.”

ring te tellen, maar de zoete, lieve praatjes. Soms moet 

je betalen of liegen om een speler binnen te halen, daar 

pas ik voor. Ik werk nu met zes jongens, maar ik heb nog 

veel tijd over voor andere dingen.”

En dus klopte Bert Konterman aan bij Berenschot om 

een van de trajecten van de Career Coach te volgen. 

Konterman hierover: “Omdat ik niet gauw nee zeg, ver-

lies ik soms het overzicht. Ik ben met veel dingen bezig, 

maar ik haal er geen positieve energie uit. Op een gege-

ven moment vroeg ik me af: wil ik zo de komende dertig 

jaar doorgaan? Het antwoord was nee.” 

Samen met Mark Bookelaar, managing director bij 

Berenschot, werd gekozen voor het career coachings-

traject. Doel hiervan is inzicht te krijgen in hoe je loop-

baan eruit zou kunnen zien. Dit wordt bepaald op basis 

van een loopbaanonderzoek, aangevuld met een aantal 

gesprekken met een loopbaanadviseur. 

gEEN gEhEIMEN

“Ik ben blanco ingestapt,” vertelt Konterman die begon 

met een ochtend met vragenlijsten die ondermeer zijn 

IQ, interesses, karakter en persoonlijkheid moesten 

blootleggen. “Ik heb geen geheimen en het interesseert 

me niet wat anderen van me vinden. Je krijgt vragen als: 

In welke mate is geld of status belangrijk? Ben je zaken-

man? Wil je buiten werken? Ik vond het wel interessant. 

De uitslag krijg je thuisgestuurd en later heeft Mark het 

met me besproken.”

Volgens de tests heeft Bert Konterman een hbo-niveau. 

Op het creatieve vlak bleek hij zelfs van universitair 

niveau te zijn. “Dat vond ik verrassend. Mark heeft me 

uitgelegd dat dat niet zozeer gaat over schilderen of 

muziek maken, maar meer over oplossingen bedenken, 

snel kunnen schakelen. Dat komt waarschijnlijk voort 

uit mijn voetbalcarrière waar je in een split second een 

beslissing moet nemen.”

Hij gaat verder: “De tests hebben enorm veel beves-

tiging gegeven. Ik weet nu welke kant ik een beetje op 

8
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Ruim drie jaar geleden sloot Bert 

Konterman zijn voetbalcarrière 

af bij Vitesse. Daarna is hij 

steeds op zoek geweest naar 

een baan die hem net zoveel 

energie geeft als de voetballerij. 

Onlangs maakte hij een begin 

met de Career Coach, het 

loopbaantraject van ProProf en 

Berenschot. Konterman zoekt 

nog steeds, maar de oplossing is 

nabij. 

moet. Ik wil graag eigen baas blijven. Ik wil mijn eigen 

dagen inplannen. Ik wil best een dag buffelen, maar dan 

ook weer een dag gas terug nemen. Ik wil niet stil zitten, 

ik reis graag en zou niet graag altijd op kantoor zitten. 

Ik wil graag werken met mensen die net zo denken als 

ik. Die op hetzelfde niveau over voetbal praten. Ik weet 

grofweg welke functie bij me past.”

Op basis van de tests is een lijst met mogelijke beroepen 

samengesteld. De beroepen op het lijstje van Konterman 

zijn ondermeer: voetbalmakelaar, specialistisch trainer, 

spreker op bijeenkomsten, spelersbegeleider en hoofd 

opleidingen. “Mark heeft gezegd: 2008 wordt jouw jaar,” 

vertelt Konterman met een glimlach. “Hij heeft me huis-

werk meegegeven. Ik moet me verder verdiepen in de 

beroepen die op mijn lijstje staan. Wat is het precies? 

Kom ik ervoor in aanmerking? Wie kan ik daarover aan-

spreken? Waar zou ik aan de slag kunnen? Welke oplei-

ding moet ik ervoor volgen? Dat soort dingen. Op basis 

daarvan ga ik kiezen hoe ik verder wil.”

ONgElOOFlIJKE ROtSChOp

Mark Bookelaar: “Na Vitesse heeft Bert de bal een 

ongelooflijke rotschop verkocht. Het is de bedoeling 

dat hij weer aan de bal komt. Ik heb wel een beetje een 

idee welke kant hij opmoet, maar hij moet zelf natuurlijk 

kiezen. Het belangrijkste ingrediënt voor succes is moti-

vatie. Ik houd hem alleen een spiegel voor. Het kan ook 

goed zijn dat hij op dezelfde voet doorgaat. Dat is prima, 

als hij er maar bewust voor kiest, dan wordt hij er geluk-

kig van. Het doel is om in 2008 een beslissing te nemen.”

Bert Konterman: “Het is voor mij goed dat ik nu eindelijk 

eens moet kijken: wat wil ik echt? Die tests had ik mis-

schien nog wel uit een boekje kunnen halen, maar dan 

worden de resultaten natuurlijk niet met je besproken. 

Doordat ik nu dingen concreet moet gaan maken, ga ik 

weer een paar stappen vooruit. Ik wil graag iets in de 

voetballerij blijven doen. Het is belangrijk dat ik dat niet 

te lang laat liggen. Jongetjes van een jaar of acht ken-

nen me al niet meer. Ik kan nu nog van mijn naamsbe-

kendheid profiteren.”

Volgens Mark Bookelaar hebben zich nog een aantal 

(oud-)voetballers bij Berenschot gemeld om hetzelfde 

programma te doorlopen. “Met iedere speler gaan we 

om tafel. De vragen die een speler heeft over zijn loop-

baan, proberen we zo concreet mogelijk te maken. We 

bekijken hoe hij als persoon in elkaar zit, waar hij warm 

voor loopt, waarom hij zo succesvol is geweest en wat 

hem beperkt. Net zoals we dat bij Bert hebben gedaan. 

Veel voetballers hebben weinig ideeën over hun maat-

schappelijke loopbaankansen omdat ze zich altijd op 

hun voetbalcarrière hebben gefocust. Er zullen vast ook 

spelers zijn die een eenduidiger vraag hebben. Voet-

ballers die zich afvragen of ze een bepaalde opleiding 

“2008 wordt mijn jaar”
Op zijn achttiende debuteerde Bert Konterman bij het 

toenmalige PEC Zwolle. Vier jaar later vertrok hij naar 

Cambuur en na Willem II kwam hij nog uit voor Feye-

noord en Glasgow Rangers. In 2004 sloot hij zijn carrière 

af bij Vitesse. Bert Konterman zegt met een tevreden 

gevoel terug te kijken op zijn profcarrière. De vraag is 

alleen ‘Wat nu?’ De 36-jarige oud-prof bezint zich op een 

maatschappelijke carrière, zoals dat zo mooi heet. Kon-

terman heeft veel interesses en evenveel talenten, dat 

maakt het er niet gemakkelijker op. Dus riep hij de hulp 

in van de Career Coach. 

ProProf en Berenschot ontwikkelden dit loopbaantraject 

samen. Van een uitgebreide kaart kun je kiezen uit zes 

menu’s. Elk van de menu’s is erop gericht te helpen bij 

het vinden van een passende baan. In een vorig nummer 

van ProProf Magazine schreven we er ook al over. Naar 

aanleiding daarvan pakte Bert Konterman de telefoon.

“Ik ben per ongeluk voetballer geworden,” vertelt Kon-

terman in het kantoor van Berenschot. “Ik wist niet eens 

dat het kon. Eigenlijk wilde ik boswachter of gymleraar 

worden. Ik kon aardig voetballen en kwam daarom bij 

PEC Zwolle terecht. Na verloop van tijd zeggen men-

sen tegen je: misschien kan je er wat mee verdienen. 

Op mijn achttiende tekende ik mijn eerste contract, als 

semi-prof. Tegelijk zat ik op de sportacademie. Ik heb 

gedurende mijn voetbalcarrière altijd dingetjes erbij 

gedaan. Zo heb ik mijn middenstandsdiploma gehaald, ik 

heb middenmanagement gedaan, een pr cursus gevolgd 

en later nog een trainerscursus. 

“Het einde van mijn carrière kwam niet abrupt, daarom 

heb ik wat dat betreft ook rust in mijn hoofd. Ik heb alles 

meegemaakt en er alles voor gegeven. Toen ik nog voet-

balde heb ik altijd gedacht dat ik na mijn carrière iets in 

de makelaardij wilde doen. Ik had daar een romantisch 

beeld van: eigen baas, lekker buiten een beetje voetbal-

wedstrijden kijken. Nu zie je dat het keihard buffelen is.

zOEtE, lIEvE pRAAtJES

“In Nederland zijn 96 gelicenseerde makelaars, dat is 

eigenlijk al te veel voor deze markt. Het moeilijkste van 

het vak is het werven. Ik had verwacht dat de spelers 

zelf naar mij toe zouden komen omdat ik oud-voetballer 

ben. Als voetballer heb ik alles meegemaakt: Nederlands 

elftal, degradatie, blessures, spelen in het buitenland... 

Ik dacht dat die jongens zouden staan te trappelen om 

daarvan te leren. Maar in de praktijk blijkt niet de erva-

BERt KONtERMAN: “IK BEN 
pER ONgEluK vOEtBAllER 

gEwORDEN”

MARK BOOKElAAR: “vEEl 
vOEtBAllERS hEBBEN 

wEINIg IDEEëN OvER huN 
lOOpBAANKANSEN OMDAt 

zE zICh zO Op huN 
vOEtBAlCARRIèRE hEBBEN 

gEFOCuSt”

Loopbaantips van Mark Bookelaar

1. Zorg voor reële en haalbare doelstellingen

2. Weet wat je kan en wat je NIET kan

3.  Schakel mensen uit je omgeving in om je te 

informeren over bepaalde banen.  

Praat met vrienden en collega's over je plannen.

4.  Iets bereiken = hard werken. Maak een concreet 

stappenplan met een tijdsschema  

om naar je doelen toe te werken

5.  Zoek rolmodellen in je omgeving. Mensen van 

wie je kunt leren.

6.  Niemand is groot geworden zonder een keer 

onderuit te gaan. Durf fouten te maken.

Bert Konterman doorloopt de Career Coach
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De onderhandelingen 

voor een nieuwe CAO 

zijn begonnen. In ProProf 

Magazine vertellen 

directeur Ko Andriessen 

en voorzitter Daan Hermes 

hoe zij het betaalde 

voetbal verder willen 

professionaliseren. “Eerste 

Divisieclubs die geen 

minimumloon kunnen 

betalen, hebben geen 

bestaansrecht.” 

We gaan even terug naar de vorige eeuw, toen de 

verhoudingen tussen clubs en spelers voorgoed 

veranderden. Om de zogenaamde Flexwet uit te 

schakelen was een CAO noodzakelijk. Volgens die 

wet kan iedereen, met een verlengd contract, na drie 

jaar zomaar onder zijn contract uit. Zo’n regel zou het 

betaalde voetbal, dat afhankelijk is van transfersommen, 

natuurlijk totaal ondermijnen. Daarom maakten 

de clubs en de spelersvakbonden in 1999 voor het 

eerst aparte afspraken. Anno 2007 onderhandelt 

ProProf met de andere spelersvakbond VVCS en de 

werkgeversorganisatie FBO alweer over de vierde 

Collectieve Arbeids Overeenkomst contractspelers 

betaald voetbal. Het vaderlandse voetbal kan nog veel 

professioneler, daarom komt ProProf met een aantal 

vernieuwende ideeën. Directeur Ko Andriessen en 

voorzitter Daan Hermes leggen uit hoe het beter kan.

Iedereen heeft recht op het minimumloon

Ko Andriessen: “Het blijft voor mij ongelofelijk om in een 

serieuze bedrijfstak deze discussie te moeten voeren. 

Dit zou al lang een gepasseerd station moeten zijn. In 

iedere branche krijgt een werknemer het minimumloon, 

behalve in het voetbal. Iedereen heeft er de mond van 

vol dat deze bedrijfstak volwassen moet worden, daar 

heb je dan ook een volwassen CAO voor nodig. Ik zou 
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Aan tafel voor 
een nieuwe CAO

willen dat iedereen in de voetballerij recht heeft op het 

volledige minimumloon. Zo wil ProProf ook de spelers 

op amateurbasis beter beschermen. Ik maak me veel 

zorgen over spelers met zulke amateurcontracten. Clubs 

lokken voetballers om op WW-basis te komen spelen, 

met als lokkertje een contract bij goede prestaties. 

Een speler is vaak geneigd dat te accepteren, maar 

beseft niet dat hij niet eens een sociaal vangnet heeft 

als hij géén contract krijgt. Dat is een heel kwalijke 

ontwikkeling. Eerste Divisieclubs die geen minimumloon 

kunnen betalen, hebben geen bestaansrecht.”

Daan Hermes: “Als je zegt dat de bedrijfstak sterk moet 

zijn en tegelijkertijd ga je op dit soort punten zitten 

millimeteren, dan wordt het natuurlijk nooit iets. Het 

was wel mooi dat Jan Smit van Heracles Almelo bij de 

vorige CAO-onderhandelingen zei: ‘Het is eigenlijk te gek 

voor woorden dat voetballers onder het minimumloon 

moeten werken.’ Dat gebeurt natuurlijk vooral in de 

Eerste Divisie, maar het gaat wel om betaald voetbal! 

Als je zulke beperkte bedragen nog niet kunt betalen, 

dan kan je net zo goed terug naar de rijen der amateurs. 

In de Eredivisie gebeurt het ook. Er zijn clubs die 

spelers een andere functie geven om onder de CAO 

uit te komen. Dan zijn ze opeens beleidsmedewerker 

of hoofd kantinebeheer. Wij vinden dat iedere club een 

zeker niveau moet hebben in de begroting en in de 

organisatie. Nu zijn sommige clubs eigenlijk veredelde 

amateurverenigingen. Wij zijn van mening dat ze nu 

moeten doorpakken. Als ze niet kunnen volgen, dan 

moeten ze maar afhaken. Iemand die voltijd werkt, moet 

daarvoor ook beloond worden.”

Andriessen: “De ellende is dat amateurspelers niet 

kunnen terugvallen op een WW-uitkering. Een speler 

kan zich dan beter richten op een maatschappelijke 

carrière en bij de amateurs gaan spelen. Nu vallen ze 

niet onder de CAO en hebben dus geen enkel recht. 

Een voorbeeld hoe vervelend zoiets kan uitpakken: We 

hebben het sterfgeval had van Luciano van den Berg 

bij Telstar. Zijn familie kreeg helemaal niks uitgekeerd, 

omdat Telstar een van die verenigingen is waar niet 

alle spelers daadwerkelijk een contract hebben. Hij 

had eerst vijf wedstrijden moeten spelen, voor hij een 

contract zou krijgen. Daar zat hij nog niet aan, hij viel niet 

onder de CAO en dus keerde de verzekering niet uit. Dat 

is niet meer van deze tijd, daarom willen wij dat dit in de 

nieuwe overeenkomst goed wordt geregeld. Alle spelers 

in het betaalde voetbal moeten onder de CAO vallen. Dit 

is voor ons een heel zwaar punt.”

Spelers moeten meeprofiteren van het 

televisiecontract

Andriessen: “Hier strijden de spelers al jaren voor. 

Gelden worden nu uit de markt gehaald, daarom is 

ons voorstel om een collectief spelersaandeel voor de 

tv-rechten ook in de CAO te regelen. Dat is tot nu toe 

telkens onmogelijk gebleken. Ook nu is er nog nergens 

een uitspraak over gedaan. De FBO zegt nu dat we 

bij de Eredivisie CV moeten zijn, omdat die over het tv-

contract onderhandelt. De clubs vinden dat wij aan een 

andere tafel moeten zitten, maar daarmee zijn wij het 

niet eens. Wij gaan ons hier hard voor maken. Het is 

belangrijk voor de voetballerij, omdat je anders binnen 

de kortste keren wéér een procedure voor de rechter 

hebt. Dan is de uitkomst ongewis, waarom zou je 

daarover dan geen goede afspraak maken in de CAO? Ik 

ben het oneens met de stelling dat spelers in hun salaris 

al meeprofiteren van het tv-contract, want dan pik je 

net de grootverdieners er uit. Wij zijn een vakbond en 

komen ook op voor de onderkant van de spelersmarkt. 

De gemiddelde contractspeler van FC Eindhoven of 

Helmond Sport die met zijn hoofd op tv komt ziet daar 

niks voor terug. Zo’n voetballer speelt voor een minimaal 

contract of géén contract. Zolang je vindt dat de Eerste 

Divisie betaald voetbal is, moeten clubs in die divisie 

zichzelf fatsoenlijk kunnen bedruipen. In dat kader zou je 

ook de spelers wat meer moeten gunnen.”

Een calamiteitenfonds is noodzakelijk om de 

bedrijfstak te professionaliseren

Andriessen: “Dit is voor ons hét onderwerp in deze 

onderhandelingen. Niels Kokmeijer en de nabestaanden 

van Luciano van den Berg en David di Tomasso moeten 

in de toekomst iets hebben om op terug te vallen. Ik denk 

dat voor dit principe wel ruimte is bij de clubs. Drie jaar 

geleden vonden de clubs dat spelers dat allemaal zelf 

moesten regelen. Maar de clubs spelen hier wel degelijk 

ook een rol in.”

Hermes: “Als ik vrachtwagenchauffeur ben en mijn 

lading slecht vast leg, en er komt vervolgens een steen 

op de auto van Ko, dan ben ik verantwoordelijk. Maar 

mijn werkgever is aansprakelijk. Vanuit die gedachte 

blijkt nu ook dat Sparta de zaak met Niels Kokmeijer 

moet schikken. Kortom, de clubs hebben er ook baat bij 

om dit goed te regelen. Een nieuw fonds is daarom een 

goed idee.”

Andriessen: “In het geval van Rachid Bouaouzan 

oordeelde de rechter juist dat hij zelf onverantwoordelijk 

had gehandeld. Maar alleen al het feit dat Sparta 

nu geschikt heeft in de zaak tussen Kokmeijer en 

Bouaouzan geeft al aan dat het niet alleen maar de 

verantwoordelijkheid is van de speler, maar dat de club 

wel degelijk daarbij betrokken kan worden. De vraag is 

nu: uit welke potjes gaan we dit fonds oprichten? Wat 

mij betreft zou het uit het spelersaandeel tv-rechten 

kunnen komen. We hebben Kokmeijer, Van den Berg 

en Di Tomasso gehad, allemaal in het eerste jaar van de 

CAO. Daarna is er gelukkig twee jaar niets gebeurd. Er 

hoeven geen miljoenen in zo’n fonds te zitten.”

Eenzijdige opties moeten verboden worden.

Ko Andriessen: “Deze bepalingen vinden wij vanuit 

arbeidsrechtelijk oogpunt onwenselijk. Het lastige is 

dat clubs vooralsnog het gelijk aan hun kant hebben. 

Kijk naar de zaak Hatem Trabelsi, die de eenzijdige optie 

aanvocht. Van de arbitragecommissie van de KNVB 

kreeg Ajax gelijk, maar ik kan me niet voorstellen dat 

een gewone rechter hetzelfde had geoordeeld. Ook bij 

de topclubs komt het volop voor. De meest voorkomende 

optie is drie plus twee. In feite tekent een speler dus een 

vijfjarig contract. De club heeft zo alle macht. Gaat het 

goed, dan wordt de optie gelicht om de transferwaarde 

te beschermen. Gaat het slecht, dan kan een club zo 

van zijn speler af. Eigenlijk moet je gewoon na drie jaar 

opnieuw om tafel gaan zitten of meteen een vijfjarig 

contract bieden.”

Daan Hermes: “De CAO stelt kaders, daarom is het 

belangrijk om dit punt op te nemen. Spelers zijn in 

onderhandelingen bijna altijd de zwakke partij, daarom 

moeten ze beschermd worden. Ze krijgen alleen 

een contract als ook voor die eenzijdige optie wordt 

getekend. Het is een loterij. Ontwikkelt zo’n speler zich 

prachtig, dan licht de club een optie en ligt hij plotseling 

nog jaren vast. Het gaat om de keuzemogelijkheid; een 

speler moet zelf kunnen besluiten.”

vIJFtIEN puNtEN

In dit artikel lees je slechts de hoogtepunten van de 

eisen, maar de vakbond probeert veel meer voor de 

spelers uit het vuur te slepen. ProProf heeft samen 

met de VVCS een wensenlijst opgesteld met vijftien 

punten. Daarbij gaat het ook onder meer over de 

ontslagvergoeding, strakkere betalingsregels voor het 

CFK en het reglement spelersraad. De nieuwe CAO 

moet ingaan op 1 juli 2008 en zal waarschijnlijk drie jaar 

geldig blijven. ProProf pleit ervoor om de nieuwe CAO 

algemeen verbindend te verklaren. Dat gebeurt door 

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Daarmee worden de afspraken nog belangrijker, want 

dat betekent dat die gelden voor de hele bedrijfstak. 

Ongeacht of clubs zijn aangesloten bij de FBO, ongeacht 

of spelers zijn aangesloten bij een vakbond.



Van fondssaldo naar 
overbruggingsuitkering

Je uitkering gaat in op het moment dat 

je definitief stopt met betaald voetbal. 

Definitief betekent dat je contract 

afloopt en je (nergens ter wereld) een 

nieuw contract zal tekenen. Indien je 

definitief bent gestopt met betaald 

voetbal, maar een WW-uitkering of 

een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

ontvangt, heb je overigens de 

mogelijkheid de ingang van de 

overbruggingsuitkering tot een later 

tijdstip uit te stellen.

Als je bij het CFK aangeeft te stoppen 

met betaald voetbal, berekenen wij de 

hoogte en de duur van je uitkering op 

basis van het CFK-reglement. Overigens 

kan je de hoogte van je eigen uitkering 

ook zelf berekenen op onze website 

(zie de pagina hiernaast). Het betreft 

hier de bruto-uitkering, vóór inhouding 

van loonbelasting en premies.

VAststellIng uItKerIng

Aangezien het fondssaldo tijdens de 

uitkeringsfase gewoon belegd blijft, 

houden we er bij de vaststelling van 

de hoogte van de uitkering rekening 

mee dat er ook in de ‘uitkeringsjaren’ 

rendement behaald zal worden. 

We doen dat door een verondersteld 

toekomstig jaarrendement in te 

bouwen van 4%. Dat heeft enig 

risico in zich, want het werkelijke 

rendement kan natuurlijk afwijken 

van de veronderstelling. en het 

beleggingsrisico is en blijft altijd voor 

de deelnemer, ook in de uitkeringsfase. 

Aan het einde van elk boekjaar (op 

1 juli) wordt het werkelijk gemaakte 

rendement vergeleken met het 

veronderstelde rendement. Indien het 

gemaakte rendement hoger is dan 

het veronderstelde rendement van 

4%, wordt het meerdere op de buffer 

bijgeschreven. Indien het omgekeerde 

het geval is, wordt het verschil van de 

buffer onttrokken. Als het saldo van 

de buffer hiervoor onvoldoende is, 

moet de uitkering op dat moment naar 

beneden worden bijgesteld.

Als de buffer een positief saldo heeft 

aan het einde van de uitkeringsperiode, 

wordt dit in een keer uitgekeerd 

aan de deelnemer. De buffer dient 

dus als stootkussen tussen jaren met 

hoge en lage rendementen, maar de 

opgebouwde waarde komt altijd ten 

goede aan de individuele deelnemer.

Het CFK betaalt je uitkering een keer 

per maand uit, naar elke bank in 

nederland of in het buitenland. Het is 

helaas niet mogelijk een groter bedrag 

ineens te betalen.

Als CFK-deelnemer heb je, na je voetbalcarrière, een overbruggingsfonds 

opgebouwd. Wat uiteindelijk veel belangrijker is dan je saldo, is welke 

uitkering dit je oplevert en hoe lang deze uitkering zal worden betaald.

  The start of your 
     bridging pension

As a participant in the CFK-arrangement, you 

may well look forward to the moment that 

your accrued fund value will be converted into 

a bridging pension. CFK will start paying your 

bridging pension as soon as you decide to end 

your professional career. this means your last 

contract has ended (or will end soon) and you 

will not sign a new contract with a professional 

club anywhere in the world. In case you receive 

state unemployment or disability benefits in 

the netherlands, there is a possibility to post-

pone your bridging pension to a later date.

CFK will calculate the gross level of your 

bridging pension, based on the CFK rules. 

On our website, you can easily make the same 

calculation yourself (see the next page). 

As the value of your fund will stay invested 

during the period of instalments, we assume 

an average expected annual return (of 4%) 

when determining the level of your bridging 

pension. 

the effective return on investment is determined

on the 1st of July of each year and compared 

to the assumption. In case the effective return 

exceeds the assumption of 4%, the surplus is 

added to your buffer. In case it is less, the 

difference is withdrawn from your buffer. If, 

in the latter case, the level of the buffer is not 

sufficient, the level of your bridging pension will

be decreased. If, at the end of your bridging 

pension period, your buffer has a positive 

value, the amount will be paid out to you in 

one term. As such, the buffer has the objective 

to keep the level of your bridging pension as 

constant as possible throughout the years.

CFK will pay your bridging pension in monthly 

instalments, to any bank in the netherlands or 

elsewhere in the world. 

per

nieuws van het CFK

Het CFK heeft  een nieuwe site. 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

OKOK

U kunt
nu rekenen

op onze site.
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mezelf heb gezegd was dat ik niet moest blijven hangen. 

Ik wil vooruit blijven gaan, me blijven ontwikkelen. Dat 

gevoel heb ik elk moment heel sterk gehad. Ook toen ik 

niet speelde. VVV Venlo heeft twee keer geïnformeerd 

om me te huren maar PSV wilde me beide keren niet 

laten gaan. Daar blijkt toch uit dat ze vertrouwen in me 

hebben.”

zE wIllEN zElFS JE CONtRACt OpENBREKEN EN 

vERBEtEREN

“Dat klopt. Dat is een aardig signaal dat ze tevreden 

over me zijn. Ik voel me natuurlijk ook ontzettend thuis 

in Eindhoven. Sinds mijn negende jaar speel ik al voor 

deze club. Daarvoor speelde ik voor RKSV Wittenhorst. 

Ik ben opgevallen bij een regionale vier-tegen-vier 

competitie die PSV altijd organiseerde. Het is sinds die 

tijd altijd heen en weer reizen van Horst naar Eindhoven. 

Ik weet niet beter. In het begin deed ik dat niet alleen. 

Toen kwamen er ook andere jongens uit Limburg, onder 

wie Jens Janse die nu voor Willem II speelt. We hebben 

toen zelf iemand gezocht en gevonden die bereid was 

elke dag vanuit Horst naar Eindhoven te rijden.”

wAAROM gA JE NIEt wAt DIChtERBIJ wONEN? 

hOEvEEl tIJD BEN JE KwIJt OM vAN hORSt 

NAAR EINDhOvEN tE KOMEN?

“Drie kwartier, maar dat heb ik er graag voor over. Weet 

je wat het is? Ik weet niet beter meer. Ik voel me fijn 

als ik thuis kan zijn. Dat rijden ben ik gewend, dat stelt 

niet veel meer voor. Mijn ouders hebben me ook altijd 

gesteund. Dat kan natuurlijk ook niet anders wanneer 

alles in het teken van het voetbal staat. Mijn moeder is 

daar helemaal fanatiek in, ze probeert iedere wedstrijd 

te bezoeken die ik speel. Ze vindt ook heus niet dat ik 

altijd goed speel, ze zegt me de waarheid en de realiteit 

is dat ik nog veel fouten maak.”

JE KOMt uIt EEN gROOt gEzIN DAt ENKElE 

MAANDEN gElEDEN gEtROFFEN wERD DOOR EEN 

tRAgISChE DOOD

“Ik heb een oudere zus van 22 (Karlijne), een broertje 

van 17 (Guus) en een zusje van 12 (Sofie). En ik had nog 

een oudere broer, Frans die zou in november 21 zijn 

geworden. Hij is afgelopen zomer plotseling overleden. 

Hij kreeg een hartstilstand en werd gereanimeerd. 

Hij heeft daarna drie dagen in het ziekenhuis gelegen 

maar is niet meer bijgekomen. De doktoren waren wel 

optimistisch omdat alles functioneerde, alleen gaven zijn 

hersenen geen respons meer. Die hadden waarschijnlijk 

te lang zonder zuurstof gezeten. Frans heeft drie dagen 

in coma gelegen en is niet meer wakker geworden. Het 

was een verschrikkelijke tijd.”

tOCh StOND JE Al vRIJ SNEl wEER Op hEt 

vOEtBAlvElD

“Ik ben achteraf heel blij dat ik het voetbal had. Dat was 

toch een soort uitlaatklep voor me, een manier om om te 

gaan met mijn verdriet. In de periode werd ik door PSV 

helemaal vrijgelaten. Ik mocht zelf bepalen wanneer ik 

wilde gaan trainen of wanneer ik wilde wegblijven.”

 

BIJ pSv hEB JE Nu EEN AARDIg gROEpJE  

JEugDSpElERS

“Ismail Aissati, Ibrahim Afellay en Otman Bakkal ken ik al 

vanuit de jeugd. Daar kan je je dan mooi aan optrekken, 

dat geeft toch een bepaalde steun. En verder leer je 

heel veel van de ervaren spelers. Iemand Timmy Simons 

is heel belangrijk, daar luister en kijk je naar. Maar ook 

iemand als Eric Addo. Dat is toch een centrumverdediger 

die al een jaar of zes meeloopt bij PSV. Die weet precies 

hoe alles werkt.”
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Zijn debuut tegen Liverpool 

was er niet bepaald één 

om in te lijsten. De jonge 

verdediger werd in de tweede 

helft van het veld gestuurd 

met een rode kaart. Toch 

blijkt zijn doorbraak niet te 

stuiten. Dirk Marcellis (20) 

is inmiddels een vaste keuze 

in Eindhoven en de toekomst 

van PSV.

wAt EEN ONgElOOFlIJK DEBuut

“Het was natuurlijk vreemd dat ik meteen in de 

Champions League mocht beginnen. Normaal begin je in 

de competitie. Nu op het hoogste niveau tegen Liverpool 

op Anfield. Dat is iets waar je altijd over droomt. Ik was 

dolblij dat ik mocht meedoen. Het kwam zo onverwacht 

dat ik niet eens tijd had om nerveus te worden. Ik heb dat 

sowieso niet. Ik kan me vrij gemakkelijk concentreren, 

als het eerste fluitsignaal gaat, valt alle spanning 

van me af. Die rode kaart zag er misschien onhandig 

uit. Waarom moet je op zo’n plaats een overtreding 

maken…aan de andere kant was het gewoon geen 

kaart waard. Iedereen is het daar wel over eens.”

wAt hEB JE ERvAN gElEERD?

“Dat je het zekere voor onzekere moet nemen. In de 

uitwedstrijd tegen CSKA Moskou liep ik ook tegen 

een gele kaart op. Vanaf dat moment schiet natuurlijk 

meteen door je hoofd: niet weer. Ik heb ook geen enkele 

overtreding gemaakt of zelfs maar iets dat daar op lijkt.”

IN DIE wEDStRIJD StOND JE wEER REChtSBACK. 

wAt BEN JE Nu EIgENlIJK pRECIES?

“Rechtsback is de eerste positie waar ik me op moest 

richten om te spelen in het eerste elftal van PSV. Dat 

is niet zo onlogisch als je Alex hebt rondlopen. Van 

origine ben ik een centrale verdediger, dat is de positie 

waar ik altijd in de jeugd stond. Maar uiteindelijk ben 

ik multifunctioneel zoals dat zo mooi hoort. Ik heb ook 

al gespeeld als linksback. Ik ben redelijk tweebenig. 

Met mijn linkerbeen kan ik wel een behoorlijke pass 

geven. Het maakt me verder ook niet uit waar de trainer 

me gebruikt. Je moet gewoon heel blij zijn met elke 

speelminuut die je kan meepikken op dit niveau. Maar ik 

ben weer terecht gekomen op de positie waar ik in de 

jeugd altijd stond. Die van centrale verdediger.”

 

NA DE wEDStRIJD tEgEN lIvERpOOl MOESt JE 

wEER tERug NAAR DE JEugD

“Daar kwam ik ook vandaan. Dat was op dat moment 

(einde seizoen 2006-2007) niet meer dan logisch. Dit 

seizoen werd ik toegevoegd aan de A-selectie. Dan 

moet je het gewoon laten zien op de training en hopen 

op een kans en die dan ook gewoon pakken. Daar gaat 

het om. Nee, ik ben er nooit vanuit gegaan dat ik dat 

wel even zou halen. De kans is gewoon niet zo groot. 

Ik heb alle nationale jeugdploegen doorgelopen maar 

dat is geen garantie dat je het gaat halen. Er zijn niet 

zoveel spelers uit de eigen jeugdopleiding die het halen. 

En ook nu vind ik niet dat ik het gehaald heb. Ik sta pas 

aan het begin. Het is een grote stap van de jeugd naar 

het eerste elftal. Ik heb daar van tevoren ook geen echt 

ultimatum op gesteld. Het is zo’n hoog niveau op de 

training, daar leer je zoveel van. Het enige dat ik tegen 

De onstuitbare opmars 
van Dirk Marcellis

“NA DE DOOD vAN MIJN 
BROER wAS IK BlIJ DAt IK 

hEt vOEtBAl hAD”



Zelf aan de bal
blijven na het voetbal?

Berenschot. Ook voor Career Coaching.

Voor meer informatie:

www.berenschot.com/careercoaching

of 030 - 2 916 812

hEt gAAt wEl ERg SNEl MEt JE

“Misschien. Ik snap nu pas dat je geen enkele garantie 

of krediet hebt als jeugdspeler. Je kunt het in PSV 2 nog 

zo goed doen maar uiteindelijk zegt dat niets. Je moet 

er gewoon staan wanneer je die kans krijgt. Dan moet 

je het waarmaken, daar gaat het allemaal om. Je moet 

het dus ook elke training laten zien. Gelukkig heb ik die 

mentaliteit wel. In heb de instelling om elke training 

het uiterste eruit te halen. Dat is ook wel mijn sterkste 

punt. Ik ben niet groot, maar dat maakt me weer snel 

en wendbaar.  Ik werk nu hard aan het positiespel. Mijn 

opbouw van achteruit moet beter worden. Je merkt nu 

dat daar toch heel veel bij komt kijken. De tegenstanders 

van PSV graven zich meestal in voor het eigen doel. Dan 

krijg je de bal en staat iedereen gedekt in een kleine 

ruimte. Dan zul je toch de beste afspeelmogelijkheid 

moeten kiezen. Verder is het coachen allemaal een 

stuk directer. Dat is ook wel logisch. In het veld staan er 

grote belangen op het spel. Dan moet je elkaar goed de 

waarheid kunnen zeggen, zo simpel is het eigenlijk. Het 

kan hard zijn, maar daar moet je dan maar tegen kunnen. 

Je wordt door een trainer ook niet speciaal behandeld 

omdat je toevallig net komt kijken. Tenminste, dat gevoel 

heb ik niet. Ik heb niet het gevoel dat er druk op wordt 

gezet. Toen ik debuteerde tegen Liverpool zei Ronald 

Koeman dat hij me gekozen had omdat hij vertrouwen in 

me had. Verder wenste hij me gewoon veel plezier.”

wAt vIND JE vAN hEM AlS tRAINER?

“Ronald Koeman is heel belangrijk voor me geweest, 

natuurlijk heeft zijn vertrek me wel wat gedaan. Hij is 

degene die vertrouwen in me had, iemand die me de 

kans heeft durven geven. Daar gaat het namelijk toch 

altijd om. Je bent als jeugdspeler waarschijnlijk nooit 

klaar, je kunt pas goed genoeg worden als je de kans 

krijgt om te spelen op hoog niveau. Ronald Koeman heeft 

dat toch aangedurfd. Maar verder besef ik heel goed dat 

ik het zelf moet doen. Ik moet zo goed worden dat geen 

enkele trainer om heen kan. Daar gaat het om. Ik moet 

zorgen dat ik bij wijze van spreken onmisbaar ben. Ik 

heb dus nog een lange weg af te leggen.”

 

Op DIE wEg zOuDEN OOK wEl EENS DE 

OlyMpISChE SpElEN KuNNEN lIggEN

“Peking komt steeds dichterbij. Natuurlijk denk ik daar 

wel eens aan. Ik ben sportman en welke sportman zou 

nou niet op de Olympische Spelen willen zijn? Ik denk 

dan meteen aan de Nederlandse volleybalploeg die het 

goud won. En ook aan het voetbal…Ik denk dan aan de 

Argentijnse ploeg met Carlos Tevez en Mauro Rosales 

die de laatste keer goud won. Het is geweldig, iets dat 
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“ElKE vOlgENDE wEDStRIJD 
IS DE BElANgRIJKStE vAN JE 

lEvEN”

je nooit meer kan meemaken. Maar daar blijft het ook 

bij. Het gaat erom dat je je concentreert op de volgende 

wedstrijd. Dat is de belangrijkste wedstrijd van je leven.”

JE hEBt DuS wAARSChIJNlIJK gEEN BEpAAlDE 

CARRIèRE vOOR OgEN? JE FAvORIEtE CluB IS 

BARCElONA

“Dat is een beetje gekomen in de tijd dat Louis van 

Gaal er trainer was en dat er heel veel Nederlanders 

speelden. Ik ben er ook al een keer geweest. Geweldig 

stadion, geweldige club Maar dat betekent verder niets. 

Ik heb niets uitgestippeld. Ik wil zoveel mogelijk minuten 

spelen in het eerste elftal van PSV. Dat is nu belangrijk. 

Wanneer me dat lukt, wordt dat alleen nog maar beter. 

Mijn beste wedstrijd was de tweede helft tegen AZ…

inderdaad mijn laatste wedstrijden. Dat is een goed 

teken, dat betekent dat ik vooruit ga. Als ik beter word 

als speler komt de rest vanzelf.”

zIJN ER DINgEN wAAR JE MOEItE MEE hEBt, 

DIE JE NOg MOEt vERBEtEREN?

“Misschien het drukke programma. Ik ben er ingerold en 

heb alles gespeeld. Dat vergt heel veel kracht. Het ritme 

van Jong PSV is één keer per week spelen. Nu ineens 

drie keer per week en op een hoger niveau. Natuurlijk 

voel je dat. Ik kan geen wedstrijd op de automatische 

piloot spelen, heb alles nodig. Dus het is heel belangrijk 

dat je je rust pakt na de wedstrijden.”

Paspoort

Dirk Marcellis

(13-04-1988, Horst)

 

seizoen             club                    wedstrijden                  doelpunten         competitie

2006/07             PSV                          0                                     0                         Eredivisie

2007/08             PSV                          7                                     0                         Eredivisie

                          Totalen:                    7                                     0                                

 

OvER zAAKwAARNEMER

Dirk Marcellis laat zijn zaken behartigen door SEG, de Sports Entertainment 

Group. De SEG is het resultaat van de samenwerking tussen Kees Ploegsma 

management en MT&V Sports van Cees Vos. 

“Ik laat mijn zaken al sinds mijn zestiende jaar doen door Kees Ploegsma junior. 

Toen heb ik een gesprek gehad met verschillende FIFA-agenten en bij hem had ik 

het beste gevoel. Ik ben niet iemand die voortdurend aan de lijn hangt maar als ik 

wat nodig heb staan ze altijd voor me klaar. Dat is belangrijk voor me. Verder moet 

je toch alles zelf doen.”
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Zou Henk ten Cate eigenlijk lang hebben nagedacht 

over zijn aanbieding van Chelsea? Hij was eigenlijk 

wel vrij snel vertrokken uit Amsterdam om assistent-

trainer te worden in Londen. Naar buiten toe gaf hij 

aan graag bij Ajax te blijven maar het is een publiek 

geheim dat hij intern gedreigd heeft oorlog te maken 

wanneer de Amsterdammers hem niet lieten gaan. 

En Ronald Koeman? Valencia kwam en binnen één 

dag besloot de man die in Eindhoven eindelijk een 

keer een karwei wilde afmaken zijn contract in 

te leveren voor een nieuw dienstverband bij het 

Spaanse Valencia…Wat zegt dat eigenlijk over de 

status van onze topclubs?

Directeur Jan Reker maakte een lijstje van vier 

namen en stelde vervolgens stoer dat hij binnen een 

week een nieuwe trainer zou hebben. Hij ging er 

waarschijnlijk vanuit dat iedereen stond te springen 

om bij de Nederlandse topclub PSV aan het werk 

te gaan. De eerste ontnuchtering volgde toen 

Martin Jol niet bereid was alles opzij te zetten om in 

gestrekte draf naar Eindhoven te komen. Vervolgens 

bleek ook Fred Rutten geen toekomst te zien in PSV 

terwijl Dick Advocaat al had afgezegd voordat hij 

was benaderd. Dat had Huub Stevens eigenlijk 

ook gedaan maar uiteindelijk kwam hij toch. PSV 

moest er maar genoegen mee nemen dat Huub 

eerst eventjes zijn contract in Hamburg uitdiende. 

Het heeft tot gevolg dat er in een maand of acht tijd 

vier verschillende hoofdverantwoordelijken (Ronald 

Koeman, Jan Wouters, Sef Vergoossen en Huub 

Stevens) voor de groep staan en dat het door Jan 

Reker ook nog gewoon als beleid wordt verkocht. 

Grappige man trouwens die Jan Reker. Toen hij nog 

de belangen van de trainers behartigde als directeur 

van de coaches betaald voetbal drukte hij elk geluid 

over inkrimping van de eredivisie de kop in, omdat 

de arbeidsplaatsen van zijn beroepsgroep in gevaar 

kwamen. Als directeur van PSV heeft hij meteen 

een plan ingediend om de eredivisie in te krimpen 

om de overvolle kalender van zijn werknemers wat 

te ontlasten.…Het is blijkbaar heel makkelijk om van 

pet te verwisselen.

Maar dat terzijde…Wat zegt dit allemaal over 

onze topclubs? Wat zegt dit over de status van 

onze competitie en ons voetbal? Nog niet zo 

lang geleden gingen de zeven doelpunten van 

Afonso Alves tegen Heracles de hele wereld over. 

Misschien was dat niet meer dan terecht. Het ene 

doelpunt was nog mooier dan de andere en Alves 

behoort tegenwoordig tot de nationale selectie van 

Brazilië. Het is maar de vraag of dat zulke goede 

reclame was voor het Nederlandse voetbal. Zeven 

doelpunten van een fenomeen kan op het eerste 

gezicht namelijk wel mooi zijn, maar bij al die 

doelpunten zagen de verdedigers van de Heracles 

er op zijn zachtst gezegd niet zo mooi uit. Was dit 

nu zo goed van Alves of is het de onkunde van de 

tegenstanders die het allemaal mogelijk maakt? 

Zeven doelpunten van __een speler in _ee_n duel 

haalt eerder zijn waarde omlaag dan omhoog, 

omdat de competitie niet langer serieus genomen 

wordt. Het is zo langzamerhand een probleem. De 

vele treffers van Mateja Kezman werden in het 

verleden nooit serieus genomen door buitenlandse 

clubs omdat ze in de zwakke eredivisie werden 

gemaakt. Pas wanneer de ontmoetingen van 

PSV in de Champions League op het programma 

stonden werd er afgereisd naar Eindhoven. Zo was 

het ook met Dirk Kuijt, die pas op late leeftijd naar 

Liverpool werd verkocht dat uiteindelijk wel de gok 

aandurfde.

Een blik op de ranglijst van coëfficiënten die 

de UEFA bijhoudt om het aantal plaatsen in de 

Europese competities per land te bepalen maken 

me wat dat betreft niet vrolijk. We in snel tempo 

aan het afglijden op die ranglijst. Landen als de 

Oekraïne, Zwitserland (jawel), Noorwegen, Zweden 

en Denemarken zijn ons aan het voorbij streven. Een 

Spaanse (Getafe) en een Italiaanse middenmoter 

(Fiorentina) en een Zweedse (Helsingborg) en 

Kroatische ploeg (Dinamo Zagreb) zorgden ervoor 

dat vier van de vijf deelnemers in de UEFA Cup er 

al na één ronde uitlagen. Een bedrijfsongevalletje? 

Daar kan zo langzamerhand allang niet meer van 

gesproken worden. We zijn op sportief gebied aan 

het afglijden. Het is jaren geleden al voorspeld en 

heeft alles te maken met de wereld van het grote 

geld. Omdat de rijkeren steeds grotere tv-contracten 

afsluiten wordt de afstand met de Europese top 

steeds groter. Eind november waren zeven van de 

acht Engelse clubs nog in de Europese competitie, 

zeven van de acht Spaanse clubs, vijf van de acht 

Italiaanse clubs en zeven van de zeven Duitse 

clubs. Er was een tijd dat we daar heel luchtig 

overheen stapten. We zullen gewoon wat creatiever 

en slimmer moeten was het motto. Dat deden we 

door middel van onze jeugdopleiding, een goed 

scoutingapparaat en een onderscheidende manier 

van voetballen. Het rotsvaste vertrouwen dat we dat 

wel even zouden doen is inmiddels verdwenen.

COluMN
SIMON

SChERp

zIJN wE NOg SlIM EN CREAtIEF gENOEg IN NEDERlAND?


