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Soms trekken wij er te hard aan.

BrantjesVeerman Advocaten vervult een voortrekkersrol in de professionalisering van de sport en in de ontwikkeling van het sport-

recht in Nederland door kennis en ervaring voor het voetlicht te brengen. Wij nemen deze rol serieus, zo serieus dat wij er soms te 

hard aan trekken.

Onze ambitie: hét toonaangevende advocatenkantoor op het gebied van sportrecht in Nederland worden.

BrantjesVeerman Advocaten heeft een specifieke sectie Sportrecht die als ‘full service solution provider’ topsporters, sportbonden, 

sponsors, spelersmakelaars, betaaldvoetbalorganisaties en belangenorganisaties bijstaat.

De belangrijkste pijler van de sectie Sportrecht is het arbeidsrecht. Daarnaast kunnen wij u bijstaan op het gebied van contracten-

recht, image rights, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en tuchtrecht.

U kunt voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Babs Dubois - Van Kleef bellen (020 420 2000 / 06 1509 4980) of 

e-mailen (dubois-vankleef@brantjesveerman.nl).

BrantjesVeerman Advocaten maakt deel uit van Advoc, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Europa, 

Azië, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

brantjesveerman.nl
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December is de feestmaand bij uitstek. Het sinterklaasfeest, het kerstfeest 

en oud en nieuw staan weer voor de deur. Bij ProProf hebben we ook iets 

te vieren. Voor je ligt al weer het 20ste nummer van ProProf magazine, een 

jubileumnummer dus. En of dat al niet feestelijk genoeg is, gaan we ook nog 

eens verhuizen naar Culemborg. 

Barack Obama riep het de laatste maanden al meer dan eens: het is tijd voor 

verandering. Voor ProProf geldt hetzelfde. Na de oprichting in 1999 werd om 

praktische redenen gekozen voor Eindhoven als vestigingsplaats. Op het 

regiokantoor van de overkoepelende vakbond De Unie kreeg ProProf alle 

ruimte om uit te groeien tot een volwaardige vakbond voor betaald voetbal 

spelers. Vakbondswerk en arbeidsbemiddeling hielden we vanaf de eerste 

dag strikt gescheiden zodat er geen belangenverstrengeling kon ontstaan. 

Talloze individuele kwesties werden op kantoor Eindhoven opgelost en 

voorstellen voor een betere bescherming en opleiding van contractspelers 

werden er uitgedacht.

Nu De Unie heeft besloten om kantoor Eindhoven te verplaatsen naar Weert 

zagen wij onze kans schoon om te verhuizen naar het centraal gelegen 

hoofdkantoor UniePlaza in Culemborg. 

Het modern vormgegeven kantoor staat symbool voor de nieuwe tijd en 

past prima bij een eigentijdse organisatie als Proprof. Wat zeker niet zal 

veranderen is de koers van ProProf, met dien verstande dat we vanaf nu 

meer service kunnen bieden aan leden en relaties. Er is meer ruimte voor 

vergaderingen en meetings en de samenwerking met De Unie zal nog 

intensiever worden aangezien de staf- en ondersteunende diensten ook in 

Culemborg zijn gehuisvest. Bijkomend voordeel van het nieuwe kantoor is dat 

het in de buurt is van andere koepelorganisaties als de KNVB en de FBO. 

Verder is met Wannet Sports Insurance weer een nieuwe partner binnenge-

haald. Het jonge ambitieuze bedrijf, gespecialiseerd in verzekeringen voor 

beroepsvoetballers, heeft zich voor drie jaar aan ProProf verbonden!

Kortom, er is genoeg reden voor een feestje!

Ko Andriessen 
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P r o P r o f  M a g a z i n e

Het voetbalnieuws bekeken door Maikel Aerts

“Ik ben niet bang 
om mijn mening 

te geven”

4

ProProf Magazine bespreekt samen met een bekende voetbalpersoonlijkheid de be-

langrijkste ontwikkelingen in de bedrijfstak. In deze aflevering van ‘het voetbalnieuws 

bekeken door’ reageert Maikel Aerts, keeper van Willem II en lid van de Centrale Spelers 

Raad, op het nieuws. 
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Forse Boete AZ in zaak Alves

ZEIST - De tuchtcommissie van de KNVB heeft AZ vrij-

dag een boete opgelegd van 25.000 euro. De Alkmaar-

ders worden bestraft omdat ze bij de onderhande- 

lingen rond de transfer van Afonso Alves gebruik heb-

ben gemaakt van een niet-gelicentieerde spelersma-

kelaar. SC Heerenveen, de toenmalige club van Alves, 

werd door de tuchtcommissie vrijgesproken.

AZ wilde de Braziliaanse aanvaller in de winterstop 

van het afgelopen seizoen overnemen van Heeren-

veen. Alves ondertekende op 23 december ook een 

conceptcontract bij AZ, net als twee zaakwaarnemers 

die echter niet over de juiste papieren beschikten.  

De verbintenis was daardoor ongeldig. De aanvaller 

verruilde de Friezen eind januari uiteindelijk voor het 

Engelse Middlesbrough.

(Bron ANP, 31-10-2008)

Maikel Aerts: “Ik vond het nogal verwarrend om die 

zaak van ver te volgen. Aanvankelijk leek die kwestie 

heel duidelijk, als je tenminste moest geloven wat je 

las. Alves had met zijn volle verstand een contract 

getekend bij AZ en wilde daar plotseling onderuit omdat 

hij een mooi contract kon krijgen bij Middlesbrough. 

Dat vond ik niet kunnen. Achteraf blijkt dat dan toch 

niet het hele verhaal te zijn. Die jongen is begeleid 

door twee makelaars zonder licentie die hem niet goed 

hebben voorgelicht. En ik begreep dat hij ook nog eens 

een handtekening heeft gezet onder een verbintenis 

die hij zelf niet eens kon lezen. Dat geeft natuurlijk 

wel te denken. Het is goed dat daar inmiddels regels 

voor zijn. En ik vind het ook een goede zaak dat er nu 

een vakbond voor makelaars is, ProAgent. Ik begrijp 

dat het sowieso niet zo makkelijk is om een licentie te 

halen. Je moet er veel voor leren en een zwaar examen 

halen. Ik vind het normaal dat er dan is afgesproken 

dat clubs alleen met gelicentieerde makelaars mogen 

onderhandelen. Voetbal is een bedrijfstak geworden, er 

gaat veel geld in om. De carrières van spelers staan op 

het spel. Zoiets moet je niet overlaten aan hobbyisten. 

De wereld is wat dat betreft enorm veranderd. Toen ik 

mijn eerste contract tekende bij Den Bosch kreeg ik 

iemand van de VVCS toegewezen. In die tijd werden 

alleen toptalenten in de A-junioren begeleid door een 

manager. Dat gaat tegenwoordig heel anders. Vroeger 

had je tien FIFA-agenten, tegenwoordig lopen er al 107 

mensen rond met een licentie. Dat zie je ook terug bij 

de jeugd bijvoorbeeld. Alle jeugdspelers staan onder 

contract bij een zaakwaarnemer. Dan is het ook niet 

zo verwonderlijk als spelers van pas veertien of vijftien 

jaar betrokken zijn bij internationale transfers.”

Van der Sar helpt Oranje uit de brand 

ZEIST - Edwin van der Sar keert tijdelijk terug bij 

het Nederlands elftal. De doelman van Manchester 

United nam afgelopen zomer na het EK in Oostenrijk 

en Zwitserland afscheid als international. Hij komt op 

verzoek van bondscoach Bert van Marwijk even op zijn 

beslissing terug omdat zowel Maarten Stekelenburg 

als Henk Timmer geblesseerd is. 

Stekelenburg is wegens een schouderblessure 

zeker een maand uitgeschakeld. Hij mist de komende 

interlands in de WK-kwalificatie tegen IJsland (11 

oktober) en Noorwegen (15 oktober). Timmer heeft 

nog steeds last van een liesblessure. Het is nog niet 

duidelijk of hij op tijd fit is voor de beide duels. 

(Bron ANP, 03-10-2008)

Aerts: “Hans van Breukelen was vroeger mijn favoriet. 

Zijn fanatisme, zijn beleving en zijn uitstraling vond 

ik altijd schitterend. Edwin van der Sar is natuurlijk 

een heel ander type keeper. Hij is meer allround, 

iemand die werkelijk alle facetten beheerst van het 

vak. Een echte geweldenaar. Ik denk ook dat Van der 

Sar er verantwoordelijk voor is dat trainers en het 

Nederlandse publiek anders naar keepers zijn gaan 

kijken. Mijn eerste keeperstrainer was Jan Formannoy. 

Een uitstekende trainer, niets op aan te merken. Zijn 

training ging vooral over het tegenhouden van de bal. 

Wil Coort, met wie ik trainde bij Den Bosch, heeft van 

mij een veel completere doelman gemaakt. Dat was 

in de tijd dat Edwin van der Sar liet zien dat hij een 

extra verdediger was, een speler bij wie de opbouw 

begon. Natuurlijk gaat het in eerste instantie gewoon 

om het tegenhouden van ballen, maar Edwin van der 

Sar liet zien dat je ook een bal over zestig meter bij 

iemand op de stropdas moest leggen. Dat geeft een 

keeper meerwaarde, het maakt je completer als 

doelman. In die periode bij Den Bosch is dat bij mij 

ook ontwikkeld, daar heb ik de grootste stappen gezet 

in mijn ontwikkeling. Natuurlijk word je als doelman 

steeds beter in de loop der jaren. Dat komt doordat je 

situaties beter leert herkennen. Keepen is toch vaak 

een kwestie van op de goede plaats staan, vooruit 

denken en goed inschatten.”

Van Hanegem doodziek van ontslag assistenten

Voetbaltrainer Willem van Hanegem van FC Utrecht 

werd ‘ter plekke doodziek’ toen hij te horen kreeg dat 

zijn gehele technische staf werd ontslagen. Dat schrijft 

van Hanegem in zijn column in AD Sportwereld.

De hoofdtrainer zegt ook zelf aan ontslag te hebben 

gedacht. Maar op aandringen van de club en spelers 

besloot Van Hanegem toch te blijven. ‘Ze lieten me 

voelen dat ik de club nu niet alleen moest laten.

Van Hanegem ontbrak gisteren bij de wedstrijd van 

FC Utrecht tegen NAC (0-0). De redenen voor het 

ontbreken van de trainer liepen uiteen. Volgens de 

clubleiding moet de trainer op doktersadvies vijf dagen 

thuis blijven, hij zou griep hebben en last van stress. 

Ook gaan de geruchten dat Van Hanegem over-

spannen is. De coaching werd overgenomen door 

technisch directeur Piet Buter.

(Bron: elsevier.nl, 27-10-2008)

Aerts: “Vreemd. Een heel vreemd verhaal. Natuurlijk 

weet ik er het fijne niet van. Ik kijk er van buitenaf 

tegenaan, maar ik heb dit nog nooit eerder gehoord. 

Ik heb vier keer meegemaakt dat een trainer werd 

ontslagen. Kees Zwamborn en Martin Koopman bij 

FC Den Bosch, Chris Dekker en Jan van Dijk bij RBC 

Roosendaal. Daar leer je wel van. Eén keer heeft de 

leiding mij als speler naar mijn mening gevraagd. 

Toen heb ik namens de spelers eerlijk gezegd hoe 

ik er tegenaan keek. Een dag later las ik diezelfde 

mening gewoon terug in de krant. Mijn woorden zijn 

toen gebruikt om een trainer te ontslaan. Daar hield 

ik een heel slecht gevoel aan over. Later werd mij 

opnieuw gevraagd om mijn mening te geven over een 

trainer, maar daar paste ik toen voor. Ik word betaald 

om ballen tegen te houden, heb ik toen gezegd. 

Dat is mijn werk. En jij moet gewoon doen waar jij 

voor wordt betaald. Ik had geen zin om opnieuw 

als de grote boeman te worden neergezet. Ik wil 

natuurlijk best mijn mening geven, maar dan moeten 

de mensen die de beslissingen nemen ook gewoon 

hun verantwoordelijkheid nemen. Dan moeten ze 

maatregelen nemen in hun eigen naam, zonder zich 

te verschuilen achter iemand anders. Iemand die 

echt goed is in die functie hoort gewoon op de hoogte 

te zijn van het functioneren van een trainer. Die heeft 

dingen al lang zien aankomen. Hij heeft de mening 

van een speler alleen maar nodig als een bevestiging, 

niet om zijn eigen mening te bepalen.”

Martijn Reuser nieuwe man in CSR 

De Centrale Spelers Raad (CSR) heeft er met Martijn 

Reuser een nieuw gezicht bij gekregen. Reuser, lid van 

ProProf, neemt de plaats in van Ger Senden, die zijn 

carrière heeft beëindigd. De 33-jarige middenvelder 

speelt dit seizoen bij NAC Breda. Met wedstrijden 

voor ondermeer het Nederlands elftal, Ajax en Ipswich 

Town heeft hij op hoog niveau ervaring opgedaan. 

Reuser wil zich met zijn ervaring nu inzetten om een 

zo goed mogelijk klimaat voor de Nederlandse profs te 

scheppen. De CSR is de overkoepelende spelersraad 

van zowel Eredivisie als Eerste divisie, het is de stem 

van de spelers. De KNVB erkent de spelersraad als 

5

“Voetbal is een serieuze 
bedrijfstak. De carrières van 
spelers moet je niet overlaten aan 
hobbyisten.”
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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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adviesorgaan. In totaal hebben tien spelers zitting in 

de CSR, onder wie ook de ProProf-leden Maikel Aerts, 

Dirk Jan Derksen en Robert van Boxel. 

(Bron: Proprof.nl,  11-09 2008) 

Aerts: “Ik zit alweer twee jaar in de centrale 

spelersraad. Ik ben gevraagd door Ko Andriessen, 

de directeur van ProProf. Ik kwam hem vaak tegen 

bij Willem II en hij merkte dat ik overal een mening 

over had en dat ik ook niet bang ben om die te geven. 

Ik was eerlijk gezegd ook wel nieuwsgierig. Er gaat 

niet zo veel tijd inzitten maar het is interessant en ook 

belangrijk voor spelers. Neem de ontwikkelingen in de 

Eerste divisie. Daar is op dit moment van alles aan de 

hand. De KNVB heeft al gemeld dat veel clubs kampen 

met financiële problemen. Clubs moeten fuseren en 

er wordt gepleit voor een degradatieregeling. Dat 

betekent een hoop onzekerheid voor een heleboel 

spelers. Volgens de CAO moeten clubs met ons om 

tafel als er echt ingrijpende maatregelen op komst 

zijn. Zo ver is het nog lang niet, maar in de media zie 

je wel dat er van alles aan de hand is. 

Verder houden we de gang van zaken bij het 

pensioenfonds CFK in de gaten. De profs sparen 

iedere maand een deel van hun salaris. Dat geld wordt 

op aantrekkelijke wijze belegd. Als een speler stopt 

met voetballen, krijgt hij een uitkering uit het speciale 

fonds voor profvoetballers. In totaal beheert het CFK 

ongeveer 560 miljoen euro. Door de kredietcrisis zijn 

de laatste tijd veel banken en verzekeraars negatief 

in het nieuws gekomen. De spelers met geld in het 

CFK hoeven zich geen zorgen te maken. De miljoenen 

werden in juli al in veiligheid gebracht. 

Verder is er nog de zaak om de televisierechten. 

De spelers starten opnieuw een rechtszaak om een 

aandeel in de televisie-inkomsten op te eisen. We 

hebben hier recht op, omdat wij de hoofdrolspelers 

zijn in de tv-beelden. Tot 1999 kregen de spelers een 

deel, maar opeens zijn de clubs daarmee gestopt. 

Ze willen er ook geen afspraken meer over maken, 

daarom hebben we geen andere keus dan het voor 

de rechter te brengen.”

Ook PSV onderdeel van de nivellering

Na de 1-0 nederlaag bij Ajax is FC Groningen niet langer 

koploper van de Eredivisie. Tot teleurstelling van Ron 

Jans, die vond dat zijn ploeg te weinig had gekregen in 

de Amsterdam ArenA. ‘Pas na de tegentreffer ging bij 

ons de handrem eraf en speelden we ons eigen spel,’ 

aldus de oefenmeester. ‘Er kwamen daarna ook zeker 

kansen voor ons. Voor mijn gevoel zat er meer in dan 

deze uiteindelijke 1-0 nederlaag.’

Dat FC Groningen de koppositie overgeeft aan NAC, 

vindt Jans een schrale troost. ‘Die ploeg doet het 

gewoon hartstikke goed en gaat vrolijk verder met waar 

het vorig seizoen is geëindigd. Dat vind ik mooi om te 

zien. Na vanavond is gebleken dat ook PSV onderdeel 

is geworden van de nivellering van de topclubs, of van 

de groei van de subtoppers.’

(Bron: elfvoetbal.nl, 18-10-2008)

Aerts: “Ook wij hebben dit seizoen met Willem II ge-

wonnen van Ajax en Feyenoord. We speelden tegen 

Ajax op de eerste wedstrijddag en dat is natuurlijk het 

beste moment waarop je die ploeg kunt treffen. Dan 

zijn alle nieuwe spelers nog niet op elkaar ingespeeld. 

Ik vind het moeilijk om aan te geven of die nivellering 

daarom wel structureel is. Het begint namelijk pas 

als je bovenaan staat. Dan kom je in de spotlights en 

gaan ploegen zich op je instellen. Hoe ga je daar mee 

om? Daarom denk ik dat de topclubs uiteindelijk toch 

wel weer boven komen drijven. Die zijn het gewend. 

Zij hebben toch de beste spelers. En ik denk dat AZ 

daar ook gewoon bij hoort. Wij waren kansloos tegen 

die ploeg. Zij spelen het beste voetbal in Nederland. 

Ik ben niet verrast dat we het met Willem II nu zo goed 

doen. In feite hebben we de lijn van de tweede helft 

van vorig seizoen doorgetrokken. Toen pakten we 

ook veel punten maar viel dat nauwelijks op omdat 

we zo’n enorme achterstand hadden. Ik heb het dan 

ook prima naar mijn zin bij Willem II. Ik heb nog een 

jaar een contract in Tilburg. Natuurlijk heb ik ook dro-

men en zou ik nog een keer in het buitenland willen  

keepen. Gewoon, om het een keer mee te maken. 

Maar als het niet gebeurt dan zou dat ook niet erg zijn. 

Willem II is een club waar je ook oud kunt worden.”

Paspoort Maikel Aerts

Maikel Aerts (Eindhoven, 26 juni 1976) begon zijn loopbaan bij FC Den Bosch in het seizoen 
1994/95, nadat hij zijn jeugdopleiding bij PSV had doorlopen. Op 5 november 1994 maakte hij 
zijn debuut. In het seizoen 1998/99 veroverde hij een vaste plaats onder de lat. Den Bosch 
promoveerde in dat seizoen naar de Eredivisie. Het verblijf in de Eredivisie duurde slechts 
één seizoen. Na nog een jaar in de Eerste divisie vertrok Aerts in het seizoen 2001/02 naar 
het Belgische Germinal Beerschot. Een jaar later was hij alweer terug in Nederland bij 
RBC Roosendaal. Die ploeg timmerde aan de weg met trainer Robert Maaskant en Maikel 
Aerts maakte grote indruk in het doel. Feyenoord contracteerde de doelman maar liet 
hem aanvankelijk nog wel in Roosendaal achter. In het seizoen 2005/06 vertrok Aerts naar 
Rotterdam, maar slaagde er niet in om zich in de basis te spelen. Na anderhalf jaar werd 
hij verhuurd aan Willem II. Hij kwam zeven duels in actie bij de Tilburgers maar raakte 
ernstig geblesseerd aan zijn elleboog. Aerts was uitgeschakeld tot oktober. Desondanks 
verlengde Willem II zijn contract met twee jaar.
Bij zijn terugkeer bij Willem II verdrong hij meteen zijn vervanger Kenneth Vermeer uit de 
basis. Blessures bleven Aerts echter achtervolgen. Vorig seizoen ontpopte hij zich als de 
redder van Willem II tot hij begin maart 2008 opnieuw zwaar geblesseerd raakte aan zijn 
enkel in de uitwedstrijd tegen Ajax. Dit seizoen is Maikel Aerts terug en dat is te merken 
aan de resultaten. De ploeg die vorig seizoen nog tegen degradatie vocht, is op dit moment 
een middenmoter.

“Met Willem II hebben we de 
lijn van de tweede helft van vorig 
seizoen doorgetrokken”
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De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt de gehandicapte sporter

Fun is for Everyone!
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Of het nu komt door de persoon Dirk Kuyt of 
door het doel dat zijn stichting ondersteunt, 
de Dirk Kuyt Foundation spreekt veel 
mensen aan. Veel particulieren, scholen 
en verenigingen zamelen maar wat 
graag geld in voor de stichting van de 
sympathieke voetballer. Dat geld wordt 
gebruikt om de gehandicaptensport in 
Nederland te ondersteunen. Kom jij ook 
eens langs op een G-evenement?

Wat als je topvoetballer bent en je bijna dagelijks 

gevraagd wordt om je gezicht te laten zien op een 

of ander evenement? Wat als je het moeilijk vindt 

om nee te zeggen tegen dingen die je belangrijk of 

leuk vindt, of beter nog: belangrijk én leuk. Wat als er 

mensen zijn die zoveel vertrouwen in je hebben dat 

ze geld inzamelen voor de zaken die jij een warm hart 

toedraagt? Wat doe je dan? Nou, dan richt je gewoon 

een stichting op, net zoals Dirk Kuyt deed. 

De Dirk Kuyt Foundation (DKF) zag in 2006 het 

levenslicht. De stichting werd opgericht aan 

de keukentafel van de familie Kuyt. Daarvoor 

ondersteunde de voetballer al een stichting in Nepal, 

maar Kuyt wilde meer doen met zijn bekendheid. Die 

wens kreeg vorm met de Foundation.

We zijn tweeënhalf jaar verder. De organisatie is 

ondertussen behoorlijk geprofessionaliseerd. Zo is er 

bijvoorbeeld een algemeen manager aangetrokken 

in de persoon van Maurice Brederode. Deze heeft 

zijn kantoor ingericht in het gebouw van de NHTV 

in Breda. Sterker nog, de DKF is een partnership 

aangegaan met deze HBO-opleiding. Brederode 

wordt nu ondersteund door een vijftal studenten. Zij 

studeren vrijetijdsmanagement met als specialisatie 

MVO oftewel maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Ze ondersteunen Brederode bij de 

dagelijkse gang van zaken, helpen bij het organiseren 

van verschillende evenementen en doen onderzoek 

naar zaken die voor de Dirk Kuyt Foundation van 

belang kunnen zijn. 

Volgens de algemeen manager is hier sprake van 

een win-win situatie. Voor de studenten is het een 

prachtige gelegenheid om praktijkervaring op te 

doen. De DKF op haar beurt heeft een paar goede 

krachten aan boord, maar houdt de kosten wel laag. 

Op die manier kan er meer geld gegeven worden 

aan de verschillende initiatieven op het gebied van 

G-sport.

gehandicaptensport in Nederland

Maurice Brederode: “De Dirk Kuyt Foundation is 

een zelfstandige stichting. In het verleden is er 

nog wel eens geld aangeboden aan projecten van 

andere goede doelen zoals Unicef. Dat doen we niet 

meer. De stichting concentreert zich nu puur op de 

gehandicaptensport in Nederland. En dan maakt 

het niet uit of het om lichamelijke - of verstandelijke 

beperkingen gaat. Iedere tak van G-sport kan een 

verzoek om steun indienen, van waterbasketbal tot 

en met rolstoelhockey.

“Mensen kunnen bij de Dirk Kuyt Foundation een 

aanvraag voor support indienen. Op de site staat 

precies aan welke voorwaarden een activiteit of 

evenement moet voldoen om daarvoor in aanmerking 

te komen. Ten eerste moet het hierbij gaan om een 

G-sportevenement in Nederland. Er mogen geen 

commerciële belangen aan kleven, want dan heb 

je ons natuurlijk niet nodig. En het moet gaan om 

een jaarlijks of tweejaarlijks evenement. Wij willen 

namelijk een structurele bijdrage leveren. Als we elk 

jaar hetzelfde evenement steunen, komt het event 

steeds steviger op de kaart te staan. Daarnaast 

scheelt het ons een hoop tijd, want voordat we geld 

schenken aan een organisatie ‘screenen’ we de 

werkwijze en de ideeën van deze mensen. Zijn we 

eenmaal goed bekend met de personen en integriteit 

achter de organisatie dan hoeft dat niet steeds 

opnieuw. 

“In Breda maken we een eerste schifting tussen 

de aanvragen, maar het bestuur beslist uiteindelijk. 

Het bestuur bestaat uit mensen uit Katwijk, mensen 

die Dirk persoonlijk goed kent. Een van zijn beste 

vrienden zit er bijvoorbeeld in, een huisarts is de 

penningmeester en er zit ook iemand in van Sport-

Promotion, zijn zaakwaarnemer. Het zijn mensen 

die zorgvuldig geselecteerd zijn. Het bestuur komt 

eens per maand bij elkaar. Dan wordt bepaald welk 

initiatief gesteund wordt en op welke wijze dat gaat 

gebeuren.

Trabantjes-tocht

Volgens Brederode wordt er een hoop geld ingeza-

meld door particulieren. Zo werd er geld opgehaald 

met een Trabantjes-tocht, een Nieuwjaarsduik, de 

Nijmeegse Vierdaagse, een benefietwedstrijd tegen 

oud-profs en een alternatieve Elfstedentocht. Dirk 

Kuyt spreekt blijkbaar veel mensen aan. Ook scholen 

halen regelmatig geld op voor de stichting. Het wordt 

allemaal goed besteed. 

“De financiële steun die wij aan projecten geven 

loopt uiteen van 500 euro tot maximaal 3000 euro,” 

vertelt Brederode. “Maar we doen meer dan alleen 

geld geven. We helpen geregeld bij de organisatie 

van een evenement. Zijn er bijvoorbeeld problemen 

met personenvervoer van de sporters, dan proberen 

wij die voor ze op te lossen. De naam Dirk Kuyt opent 

wat dat betreft veel deuren. 

“Voor een organisatie betekent ondersteuning door 

de Dirk Kuyt Foundation ook een stukje erkenning. 

Vaak zijn zij al heel lang bezig om gezien te worden. 

Wij leveren folders, banners vlaggen en t-shirts. Dat 

ziet er dan ineens geweldig uit. En als we dan ook 

nog een bekende sporter kunnen regelen op die dag, 

dan komt er ook nog meer media op af. Voor dit soort 

evenementen is dat erg belangrijk.” 

Op de website vind je een uitgebreide lijst met 

evenementen waaraan de DKF haar steun verleende. 

Zomaar een greep: De G-sportdag in Katwijk, 

waarop alle G-sportverenigingen uit de omgeving 

acte de presence gaven. Het gehele evenement 

werd georganiseerd door de DKF en leverde de 

G-sportverenigingen een hoop nieuwe leden op. Ook 

leuk: de Paragames in Breda. Dit is een tweejaarlijks 

evenement waar meer dan tweeduizend G-sporters 

op af komen. Op deze officiële ontmoeting worden 

ook kampioenschappen uitgevochten. En dan is er 

nog het jaarlijkse KNVB Beach Soccer toernooi. De 

Dirk Kuyt Foundation neemt de organisatie van de 

G-competitie van dit strandevenement voor haar 

rekening. En jawel, ook rolstoelers kunnen daaraan 

meedoen. De slogan van de foundation is dan ook niet 

voor niets Fun is for Everyone!

“De naam Dirk Kuyt opent veel deuren”



Voor meer informatie:

www.berenschot.com/careercoaching

of 030 - 2 916 812

Zelf aan de bal
blijven na het 
voetbal?
Berenschot. Ook voor Career Coaching.
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Maar het zijn niet alleen de grote evenementen waar 

de stichting trots op is. Ook op kleine schaal doet de 

DKF er alles aan om sporters met een beperking blij 

te maken. Zo worden op gezette tijden uitstapjes naar 

profclubs georganiseerd. Brederode: “We vragen 

dan aan een bvo of we een dagje langs mogen komen 

met een G-team. Binnenkort gaan we bij Willem II 

langs. Zo bezorg je twintig gastjes een werelddag. Bij 

Feyenoord zijn we met honderd jongens op bezoek 

geweest. We kregen een rondleiding in het stadion, 

ze mochten in de kleedkamers kijken, ze ontmoetten 

de selectie en kregen ook nog een training van Ben 

Wijnstekers. Dat is lachen hoor.”

lullig

Dirk Kuyt is te druk en zit te ver weg om zich te 

bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. Hij 

beslist natuurlijk wel mee over langdurige zaken, 

zoals de samenwerking rond het KNVB Beach 

Soccer toernooi. Alles wat er binnen de stichting 

gebeurt, gebeurt vanzelfsprekend in zijn geest. De 

bestuursleden spreken zich uit namens hem, zij 

kennen hem goed genoeg om te weten of hij ergens 

achter staat. Brederode: “En in geval van twijfel 

bellen we gewoon even.”

Volgens de algemeen manager is het verdelen van de 

gelden niet altijd een gemakkelijke opgave. “Je kunt je 

geld maar een keer uitgeven. Het zijn allemaal mooie 

ideeën. Je wilt ook niet zeggen: jouw initiatief is niet 

goed genoeg. Wij hebben er regelmatig discussies 

over. Laatst kregen we een aanvraag van het 

Nederlands elftal dovenvoetbal. Dat is al een beetje 

grijs gebied. Zijn zij wel beperkt genoeg in verhouding 

tot de andere verzoekers? Dat voelt wel lullig.”

ProProf is bijzonder gecharmeerd van de Dirk Kuyt 

Foundation en niet alleen omdat Dirk Kuyt toevallig 

lid is van de vakbond. ProProf ziet het als haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid een steentje 

bij te dragen aan het sportgenot van mensen met 

een beperking. Binnen de gehandicaptensport wordt 

het meest aan voetbal gedaan. De reden daarvoor 

is dat voetbal nu eenmaal de grootste sport binnen 

Nederland is. Daarbij is het betrekkelijk eenvoudig de 

bestaande velden toegankelijk te maken voor mensen 

met een beperking.

Brederode: “Ko Andriessen heeft aangegeven dat 

hij erover denkt een evenement te adopteren. In 

Tilburg wordt bijvoorbeeld jaarlijks een driedaags 

sportfestijn, het G-voetbalweekend, georganiseerd 

bij de stichting Amarant. Hier wonen mensen met een 

beperking onder begeleiding. Er wordt een stadion 

gebouwd, G-teams komen van heinde en verre om 

hier te spelen en er komen allerlei profvoetballers 

langs. Dat is één groot feest. Afgelopen jaar werd het 

alweer voor de vijftiende keer georganiseerd.”

zestig evenementen

Komend jaar is de DKF betrokken bij een twintigtal 

nieuwe evenementen. Een groot aantal evenementen 

dat eerder werd gesponsord kan dit jaar opnieuw op 

de steun van de DKF rekenen. Totaal gaat het dan 

richting de zestig evenementen. Er zijn al een hoop 

mensen die de stichting een warm hart toedragen, 

maar er is altijd ruimte voor meer. Maurice Brederode: 

“Bedrijven kunnen ook in natura sponsoren, dat is 

niet in geld uit te drukken. Ze kunnen bijvoorbeeld 

reclame voor ons maken of vervoer aanbieden. Onze 

website is gratis gebouwd en de nieuwe huisstijl is 

kosteloos opgemaakt, een drukkerij deed een gift in 

de vorm van vlaggen en banners. En soms krijgen we 

voetballen of T-shirts cadeau waar we anderen blij 

mee kunnen maken.

“Bedrijven doen dat graag, omdat ze willen helpen 

en geloven in het werk van onze stichting. Natuurlijk 

niet omdat Dirk Kuyt dan met hun reclamebord op 

de foto gaat. Op dit moment is het lastig om Dirk als 

ambassadeur in te zetten. Hij woont in het buitenland 

en is erg druk met Liverpool. Dat wordt anders als hij 

wellicht ooit weer in Nederland komt spelen”

Brederode roept daarom graag profspelers op de Dirk 

Kuyt Foundation te steunen. “Mocht je ooit tijd of zin 

hebben om je erin te mengen, laat het ons dan weten 

alsjeblieft. Al zet je maar je handtekening op een bal of 

stuur je een gesigneerd shirt van jezelf. Kom een keer 

kijken of de prijzen uitreiken op zo’n G-sporttoernooi. 

Het kost maar weinig tijd en je doet er veel goed mee. 

Je maakt die mensen blij en omdat jij er bent komt er 

ook nog eens extra pers op af. Bovendien is het goed 

voor je eigen gevoel en imago.” Over een win-win 

situatie gesproken…

Meer informatie over de Dirk Kuyt Foundation is te 

vinden op: www.dirkuytfoundation.nl
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Dirk Kuyt over zijn stichting

Waarom gaat het geld van de Dirk Kuyt Foundation 

specifiek naar G-sport?

“Via Utrecht en Feyenoord kwam ik al in aanraking 

met diverse (sport)projecten voor gehandicapten. 

Dat vind ik dankbaar werk en het is ook altijd erg 

leuk om te doen. Dus toen we met de DKF besloten 

te kiezen voor een specifieke ‘richting’ had G-sport 

mijn sympathie. Ik wilde graag iets goeds doen met 

mijn bekendheid. Op deze manier haal ik er zelf ook 

veel voldoening uit.”

Welk DKF-project maakt je trots?

“Dat vind ik echt heel lastig kiezen. Wat me nu als 

eerste te binnen schiet is de G-sportdag in mijn 

eigen gemeente Katwijk. Alle G-sportverenigingen 

verzorgden samen een hele dag clinics en workshops. 

Voor mij persoonlijk was dat een leuke dag, bovendien 

leverde het ook nog eens nieuwe leden op voor de G- 

sportverenigingen.”

Hoe kunnen jouw collega’s helpen?

“Kom eens kijken bij zo’n G-sportevenement. Dat 

maakt zo’n dag voor de G-sporters, ouders en 

begeleiders echt heel bijzonder!”
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We willen er natuurlijk niet teveel over 
doordrammen, maar het is écht belangrijk 
om tijdens je carrière na te denken over 
een leven na het voetbal. Het kan immers 
zomaar gedaan zijn met je profcarrière. De 
financiële problemen in de eerste divisie 
hebben bijvoorbeeld grote gevolgen voor 
de werkgelegenheid in de voetballerij. 
Raymond Victoria sloot afgelopen zomer 
een mooie voetbalcarrière af. Met behulp 
van de ProProf Career Coach oriënteert hij 
zich nu op een tweede loopbaan.

FC Eindhoven kreeg een brief van de KNVB met het 

verzoek zelf de stekker eruit te trekken. In Sittard zijn 

de vooruitzichten al niet veel beter. De voetbalbond 

heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld dat 

gaat beoordelen of Fortuna nog wel bestaansrecht 

heeft. Daarnaast pleit de KNVB voor fusies van 

clubs. Uiteraard zal ProProf de belangen van de 

spelers zo goed mogelijk verdedigen, ook aan de 

onderhandeltafel in Zeist, maar we moeten reëel zijn: 

de werkgelegenheid in de voetballerij zal de komende 

jaren eerder af- dan toenemen. 

Het is een ontwikkeling die ProProf zorgen baart. 

Daarom stimuleert de vakbond spelers goed na te 

denken over een tweede carrière. Om die reden 

werkt ProProf samen met de nummer één in 

personeelsmanagement, adviesbureau Berenschot. 

Speciaal voor voetballers is het programma de Career 

Coach opgesteld. Via gesprekken, rollenspellen en 

trainingen zoekt Berenschot de baan die het best bij 

jou past. Dat alles onder de slogan: ‘Met de Career 

Coach blijf je altijd aan de bal’.

officieel afscheid

In de vorige editie van ProProf Magazine kon je al 

lezen dat Geoffrey Prommayon op deze manier een 

impuls gaf aan zijn maatschappelijke loopbaan. 

Deze keer praten we bij met Raymond Victoria. De 

36-jarige oud-prof debuteerde in het seizoen 1989/90 

voor Feyenoord en speelde daarna nog voor Bayern 

München, De Graafschap, Willem II, AEK Larnaca 

(Cyprus) en ADO Den Haag. Bij de residentieclub 

moest de middenvelder uit Tilburg stoppen vanwege 

een blessure. In mei nam hij in het stadion van 

Den Haag officieel afscheid als betaald voetballer. 

“Doordat ik het laatste halfjaar geblesseerd was, 

kon ik die keuze wat makkelijker maken. Eigenlijk 

had ik voor het seizoen al besloten te stoppen. Fysiek 

zat het gewoon niet meer helemaal goed, maar 

gelukkig kon ik in de play offs nog even meedoen. 

Zo kon ik na een heel vreemd seizoen bij ADO Den 

Haag toch nog afscheid nemen met promotie. Ik kan 

tevreden terugkijken op mijn carrière. Toen ik bij de 

De Graafschap zat, maakten we een opmars naar de 

subtop. Dat maak je normaal nooit mee bij zo’n club. 

En in Tilburg haalden we zelfs de Champions League, 

dat was ook al uniek. Ik heb daar dus de hele goede 

jaren meegemaakt. Ik had nog een jaar een contract 

bij Willem II, toen ik besloot dat ik op het laatst nog 

wat anders wilde. Een avontuur.”

Victoria wilde zijn loopbaan na een zorgvuldige 

opbouw afsluiten op het hectische Cyprus. “Bij 

Willem II ging het in mijn laatste jaar een stuk minder. 

Zoeken naar een nieuwe carrière
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We waren bijna gedegradeerd en dat had veel 

stress met zich meegebracht. Ik wilde mijn loopbaan 

rustig afsluiten.” Dat liep heel anders. AEK Larnaca 

probeerde Victoria te lozen na een interview waarin 

hij uitspraken deed over omkoping. 

Victoria: “Dat interview is gebruikt om mij te ontslaan. 

De club wilde mij niet betalen en greep mijn uitspraken 

aan als stok om mee te slaan. Het is een rechtszaak 

geworden en die heb ik gewonnen. Ik ben blij dat ik in 

het gelijk ben gesteld. Het was ongelofelijk in dat land. 

Speelden we in de beker, ging twintig minuten voor 

tijd het licht opeens uit. Zo zijn er talloze voorbeelden. 

Donny de Groot kreeg een keer een voorzet. Hij 

stond helemaal vrij in het strafschopgebied. De bal 

werd door de verdediger gewoon met de hand weg 

geslagen. Daarna gaf de scheidsrechter een corner. 

Ik was er al voor gewaarschuwd; aan het eind van 

het seizoen kun je tegen bepaalde clubs geen 

punten meer pakken. Zuivere goals werden zomaar 

afgekeurd. Als sportman dacht ik: waar train ik dan 

voor? Ik kon daar niks bereiken. Zo wilde ik niet 

eindigen. Ik wilde graag nog een mooi sportief jaar 

meemaken in Nederland. Dat is uiteindelijk gelukt met 

de promotie bij ADO Den Haag.”

kinderdagverblijf

Na negentien jaar profvoetbal zoekt Victoria nu 

naar een nieuwe carrière. “Het is ongelofelijk hoe 

snel de jaren zijn gegaan,” vertelt hij. “Tijdens mijn 

voetbalcarrière heb ik weleens nagedacht over 

een andere loopbaan. Toen heb ik me bijvoorbeeld 

georiënteerd op het openen van een kinderdagverblijf, 

want ik vind het leuk om met kinderen te werken. Ik heb 

ook mijn diploma Oefenmeester 2 en 3 gehaald. Niet 

omdat ik met volwassenen wil werken, maar omdat 

ik jeugd wil trainen. Daarom ben ik nu ook begonnen 

als assistent-trainer in de B-jeugd van Willem II. 

Daarnaast zou ik ook nog wat in het bedrijfsleven 

willen doen. Daarom wilde ik ook een assessment 

doen bij Berenschot. Ik heb alleen de Havo afgemaakt 

en daarna ben ik al naar het buitenland gegaan. Van 

een vervolgstudie is het dus nooit gekomen. Het is 

vrijwel onmogelijk om dat naast een voetballoopbaan 

te doen. Ik had kunnen kiezen voor een thuisstudie, 

maar daarvoor moet je wel heel veel zelfdiscipline 

hebben. Naast het voetbal wordt door een club ook 

veel van je tijd gevraagd, vooral op commercieel en 

maatschappelijk gebied.”

“Via Berenschot wilde ik inzicht krijgen in mijn 

capaciteiten.Ik vroeg me af: welk niveau kan ik aan? 

Welke baan zou bij mij passen? Ik denk dat het voor 

iedereen belangrijk is om te weten wat zijn zwakke 

en sterke punten zijn. Het geeft een goed inzicht in 

jezelf. Eerder hoefde ik nooit over dit soort vragen 

na te denken. Nu moet ik opeens concurreren met 

mensen die zich jarenlang in het bedrijfsleven hebben 

ontwikkeld, terwijl ik profvoetbal speelde.”

 

achterstand

Het heeft me altijd gelegen om met cijfers te werken.

Dat bleek ook uit het onderzoek van Berenschot. 

Hopelijk kan ik in die richting iets vinden. We zijn 

er nog over in gesprek, want het traject loopt nog, 

maar je kunt denken aan beroepen als controller, 

financieel adviseur, accountant of bedrijfseconoom. 

Het lijkt mij verstandig om me meteen te richten 

op de arbeidsmarkt, om bij een bedrijf binnen te 

komen en me daar te gaan bewijzen. Ik kan nu wel 

eerst een hbo-studie gaan doen, maar voor je het 

weet ben je drie jaar verder. Dan heb je kans dat de 

werkgever alsnog zegt dat je cursussen moet doen, 

omdat je hbo-opleiding niet helemaal aansluit. Als ik 

advertenties bekijk, schrik ik weleens. Dan vragen 

ze altijd minimaal een hbo-niveau en twee jaar 

werkervaring. Ik moet nog beginnen en heb daardoor 

een achterstand. Daarom ben ik bezig met een 

computercursus, na afloop krijg ik het zogenaamde 

Europese Computer Rijbewijs. Dit is een bewijs dat je 

programma’s als Word, Excel, PowerPoint en Outlook 

beheerst. Dat hoef ik dan tenminste niet meer te leren 

als ik ergens binnenkom. Ik heb natuurlijk wel meer 

dan gemiddelde levenservaring, dat is ook belangrijk. 

Sommige mensen komen de stad niet uit, maar 

ik ken heel Nederland en ik heb in het buitenland 

gewoond. Omgaan met de pers en met mensen uit 

het bedrijfsleven stimuleert je ontwikkeling ook. 

Hopelijk zijn de ingrediënten dus aanwezig om ook 

in het bedrijfsleven een succesvolle carrière op te 

bouwen.”

Meer uit jezelf halen…

Jochem Poelman is namens Berenschot betrokken bij de Career Coach. “Er zit voor spelers veel meer in het vat, maar 

vaak beseffen ze dat niet. Ze staan redelijk blanco tegenover een vervolgcarrière als ze hier terecht komen. Ik merk 

dat ze het moeilijk vinden om zich iets voor te stellen bij een nieuwe baan. Voetballers focussen zich natuurlijk volledig 

op hun sportieve carrière, terwijl je normaal al in een veel eerder stadium moet nadenken over je maatschappelijke 

loopbaan. Wij bieden een heel breed pakket aan. Spelers komen met algemene vragen als: welk opleidingsniveau heb ik 

hiervoor nodig? Maar ook met meer persoonlijke vragen als: wat zou bij mij passen?’ 

Berenschot wil het aanbod voor profvoetballers verder uitbreiden. Daarom doet Poelman een oproep. “Wij willen graag 

weten waar spelers behoefte aan hebben. De Career Coach staat als een huis en dit speciaal op voetballers toegesneden 

traject is uniek in Nederland. Als groot bedrijf op het gebied van personeelsmanagement kunnen we nog veel meer 

bieden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan trainingen in gespreksvaardigheden of sollicitatietrainingen. Er is van alles 

mogelijk. We ontvangen graag suggesties.” 

Surf naar www.berenschot.com/careercoach en geef je wensen aan. Spelers die behoefte hebben aan specifieke 

trainingen of hierover ideeën of vragen hebben, kunnen ook contact opnemen met ProProf. 

Telefoon: (0345) 851422 of www.proprof.nl.
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De wording van … Maarten Stekelenburg

“Als ik geen profvoetballer    
 was geworden was ik net    
  zo gelukkig geweest”

Het zit Maarten Stekelenburg even niet mee. Een schouderblessure houdt hem al enige 

weken aan de kant. Maar Stekelenburg loopt er niet over te griepen, want “daar gaat het 

echt niet sneller van”.  De eerste keeper van Ajax en het Nederlands elftal heeft daardoor 

wel even tijd om te vertellen wat hem gebracht heeft waar hij nu is.
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Het is een regenachtige vrijdagmiddag als we Maar-

ten Stekelenburg treffen op De Toekomst, het trai-

ningscomplex van de jeugd en de amateurs van Ajax. 

De avond ervoor verloor Ajax met 2-1 van Aston Villa. 

Stekelenburg zag de wedstrijd thuis op de bank. Niet 

eens live omdat RTL de voorkeur gaf aan Nancy- Fey-

enoord. De keeper moest thuis blijven omdat hij moet 

revalideren van een langdurige schouderblessure. 

Die blessure openbaarde zich tijdens de competi-

tiewedstrijd tegen Vitesse. Aanvankelijk leek rust 

in combinatie met een paar oefeningen de remedie, 

maar omdat het te lang duurde voor het beter ging, 

werd besloten tot een kijkoperatie. Daarbij werd het 

schoudergewricht van de keeper schoongemaakt. 

“Het gaat langzaam de goede kant op,” meldt Steke-

lenburg. “Ik doe lichte krachttraining. Niet te veel. Ik 

heb nu wel weer gemerkt hoe snel je kracht verliest. 

Wanneer ik weer kan spelen, weet ik niet precies, 

maar het ziet er naar uit dat het na de kerst wordt.”

Maarten Stekelenburg lijkt zich er kranig doorheen 

te slaan. Schouderophalend zegt hij: “Tja, ik kan wel 

elke keer met zó’n gezicht naar de training gaan, 

maar daar gaat het echt niet sneller van. Ik heb daar 

geen zin in. Ik richt me nu op andere facetten van de 

training. Krachttraining dus. Maar ik zeg eerlijk, als ik 

Ajax tegen Aston Villa zie spelen, wil ik daar natuurlijk 

ook zijn. Maar goed, het is niet anders.” 

Het is niet de eerste keer dat de Ajacied voor langere 

tijd is uitgeschakeld. Hij kampte eerder met blessures 

aan pols, knie en schouder. Toch ontkent hij met 

nadruk blessuregevoelig te zijn. “In het begin van mijn 

carrière had ik wat problemen. Dat zie je vaker bij 

jonge spelers. Als je de overstap maakt van de jeugd 

naar het betaalde voetbal wordt je lichaam zwaar 

belast. Weet je wat het is? Als je voor een tweede 

keer geblesseerd raakt schrijven de kranten meteen 

dat je blessuregevoelig bent. Vanaf 2005 heb ik bijna 

alle wedstrijden gespeeld, in totaal bijna 200. Tijdens 

mijn eerste jaren bij Ajax wisselden Lobont, Didulica 

en ik elkaar af met kleine pijntjes. Naarmate je meer 

ervaring krijgt, word je daar wat slimmer in. Dan laat 

je af en toe een training schieten om je lichaam tot 

rust te laten komen.”

Zandvoort ‘75

We gaan even terug in de tijd. Maarten Stekelenburg 

wordt geboren in 1982. Hij groeit op in Zandvoort, waar 

hij op 6-jarige leeftijd lid wordt van Zandvoort ’75, een 

van de twee plaatselijke voetbalclubs. Maartens 

ouders zijn gescheiden, dus woont hij in eerste 

instantie samen met zijn moeder en zijn broertje. Met 

zijn biologische vader heeft hij geen contact. Als zijn 

moeder een nieuwe liefde ontmoet, verhuist het gezin 

naar Haarlem. Zijn ‘stiefvader’ (“een rotwoord vind ik 

dat..”) beschouwt hij vanaf dat moment als zijn echte 

vader. Met die nieuwe vader komt er overigens ook 

nog een zusje in huis.

De prille voetbalcarrière wordt voortgezet bij VV 

Schoten in Haarlem. “Ik was heel fanatiek,” herinnert 

Stekelenburg zich. “Net zoals elk jongetje van die 

leeftijd. Tot mijn twaalfde stond ik gewoon in het veld, 

maar toen stopte onze keeper ermee. Ik keepte ook 

al als we gewoon op straat speelden, dus zeiden ze 

tegen me: waarom doe jij het niet? Eigenlijk wilde 

ik niet. Maar ach, het ging me best goed af en het 

is natuurlijk ook leuk om iets te doen waar je goed 

in bent, dus werd ik keeper van ons team. Dat bleek 

al snel een goede zet. Een jaar later werd ik gescout 

door verschillende clubs. Op mijn dertiende kon ik 

kiezen: Haarlem, Telstar of Ajax. Voor een jongen van 

die leeftijd is dat geen moeilijke keuze. Mijn ouders 

vonden het goed dat ik naar Ajax ging, maar alleen 

als ik gehaald en gebracht zou worden. Thuis hadden 

we een auto en mijn moeder was niet van plan om me 

met de trein heen en weer te brengen. Ik had geluk. In 

die tijd gingen ze net met busjes voor de jeugd rijden, 

dus speelde ik mijn eerste jaar als B-junior bij Ajax.”

tropenjaren

Maarten Stekelenburg denkt met zichtbaar plezier 

terug aan die tijd, ook al waren het tropenjaren. “Ik 

trainde op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Op zaterdag hadden we een wedstrijd. Mijn huiswerk 

maakte ik op de club. En ik wilde natuurlijk ook een 

zakcentje verdienen, daarom stond ik om half vijf op 

om bij de groenteboer te werken. Om negen uur ging 

ik naar school. Daar werd ik om een uur opgehaald en 

dan ging ik trainen en huiswerk maken. Om acht uur 

was ik weer thuis. Als je zegt dat het gezinsleven aan 

me voorbij ging, dan klopt dat wel, maar alles werd 

goedgemaakt door het feit dat ik bij Ajax speelde. 

“Mijn ouders stonden elke zaterdag langs de lijn. Mijn 

moeder mopperde nog wel eens over de hoeveelheid 

was die ik mee naar huis nam, maar voor mijn vader 

was het een soort jongensdroom. Dat had hij zelf ook 

wel willen meemaken.”

In 2001 tekent Maarten Stekelenburg een contract bij 

Ajax. Zijn debuut in het eerste volgt op augustus 2002 

tijdens de wedstrijd om de Johan Cruyff schaal. Ajax 

wint met 3-1 van PSV. Een mooie profcarrière lijkt in 

het verschiet te liggen, maar toch houdt de keeper 

lange tijd een slag om de arm. “Als je een contract 

op zak hebt ben je weliswaar profvoetballer, maar 

als binnen drie jaar blijkt dat je niet goed genoeg 

bent, zal je gewoon een baan moeten zoeken. Mijn 

ouders hebben daar altijd op gehamerd, maar dat 

doen ze bij de club ook. Er zijn er maar een paar die 

doorbreken. Dat heb ik steeds in mijn achterhoofd 

gehouden. Er kan altijd wat misgaan. Ik heb daarom 

bijvoorbeeld de koksopleiding gevolgd, maar omdat 

dat niet te combineren was met voetbal heb ik die 

niet afgemaakt. Daarna heb ik nog CIOS gedaan en 

MBO Economie, maar ik heb het eerlijk gezegd allebei 

niet afgemaakt.

“Toen ik eenmaal bij Ajax binnen was, heb ik steeds 

mijn doelen aangescherpt. Bij Ajax zitten is één, 

maar dan wilde ik ook in de basis staan. Toen ik dat 

gerealiseerd had, wilde ik bij het Nederlands elftal 

komen. Je moet steeds een doel voor ogen hebben. 

Je kunt niet denken ‘ik ben er’, want voor je het weet 

ben je er niet meer. Je moet altijd scherp blijven. 

Natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben met de 

trainer. De een ziet het in je, de ander niet. Mijn geluk 

was dat Lobont en Didulica geblesseerd raakten. In 

het seizoen 2003/2004 speelde ik daarom veertien 

wedstrijden en we werden kampioen. Daarna was er 

een periode met blessures. In 2005 kwam Danny Blind 

en die zei me dat ik zijn eerste keeper was. Vanaf dat 

moment heb ik eigenlijk alles gespeeld.”

media-aandacht

Hoe een leven als prof eruit zou zien, daar dacht hij 

als kind niet over na. Nu weet hij dat er veel meer 

bij komt kijken dan alleen maar met de bal bezig zijn. 

“Overal waar je loopt word je herkend. Je krijgt op 

een gegeven moment heel veel ‘vrienden’, daar moet 

je voor uitkijken. Er is veel media-aandacht, daar 

moet je mee om kunnen gaan. Interviews? Daar heb 

ik geen problemen mee, maar het komt mij ook wel 

eens niet uit. Daar moeten ze ook begrip voor hebben. 

Wat ik heel leuk vind is het enthousiasme van kleine 

kinderen als ze me zien. Dan denk ik weer terug aan 

de tijd dat ik een kleine jongen was. Toen vond ik het 

ook geweldig om Danny Blind en Edwin van der Sar in 

levenden lijve te zien.

“Wat je ook niet moet vergeten is de druk. Als je 

bij Ajax speelt, verwachten ze dat je van iedereen 

wint. Nee, ik heb geen mental coach nodig. Ik kan 

daar goed mee omgaan. Je kunt denken: ik mag 

geen fout maken. Maar zo denk ik niet. Ik denk: we 

moeten vandaag winnen en ik wil de sterren van de 

hemel keepen. Penalty’s? Tja, de kans dat je er een 

pakt is kleiner dan in een normale spelsituatie. Een 

goed genomen penalty gaat er in principe in. Als je als 

“Een jaar nadat ik keeper was 
geworden, kon ik kiezen: Ajax, 
Telstar of Haarlem”



keeper een penalty houdt is dat mooi meegenomen. 

Ik probeer hem te pakken voor mezelf en voor het 

publiek. Vorig jaar ging dat heel goed. Ik haalde er vier 

penalty’s op rij uit. Maar daar ben ik wel realistisch in. 

De kans dat ik de volgende tegenhoud wordt daarmee 

statistisch steeds kleiner.”

buitenland

Maarten Stekelenburg leegt zijn kopje cappuccino. 

Hij zegt desgevraagd tevreden te zijn met zijn 

carrière tot nu toe. “Ik ben eerste keeper bij Ajax en 

bij het Nederlands elftal. Ajax is ook echt mijn club. 

Natuurlijk wil ik ook een keer naar het buitenland, 

maar nu ben ik daar nog niet mee bezig. Vorig seizoen 

heb ik ervoor gekozen om hier nog even te blijven. 

Er was belangstelling van Tottenham Hotspur, maar 

het ging toentertijd niet goed met mijn schoonvader. 

Mijn vrouw zou nooit meegegaan zijn naar het 

buitenland en ik wilde zelf ook niet weg. In maart is 

mijn schoonvader overleden. Op zulke momenten is 

het belangrijk veel bij elkaar te zijn. Lekker in je eigen 

omgeving met je familie om je heen. In het buitenland 

wordt natuurlijk veel meer betaald, maar dat kon mij 

toen even niets schelen.”

Het contract werd in februari opengebroken en 

verlengd tot 2012. De onderhandelingen werden 

gedaan door Rob Jansen van Sport-Promotion. Over 

zijn relatie met Rob Jansen zegt Stekelenburg: “Het 

is een zakelijke relatie, maar het klikt wel goed. We 

kunnen het goed met elkaar vinden. Zo nu en dan 

gaan we met zijn vieren uit eten. Dat is altijd erg 

gezellig.”

Hij schetst aan het eind van het gesprek nog even 

kort de planning voor de komende dagen. Zijn vrouw 

Kim is een paar dagen uitwaaien met haar moeder en 

zus, maar Stekelenburg zal zeker niet vereenzamen. 

De agenda is redelijk vol gepland. De keeper is een 

gezelschapsmens. Naast het voetbal is er amper tijd 

voor andere hobby’s , dus gaat zijn vrije tijd vooral op 

aan afspraakjes met vrienden en familie. En hoe zit 

het met koken, zijn vermeende passie? Ooit liet hij 

zich in een interview ontvallen dat hij zonder dralen 

een potje kookt als zijn vrouw nog niet thuis is. Een 

opmerkelijk iets - kennelijk - want iedereen begint er 

steeds weer over. “Ik vind het wel leuk, maar het is 

niet zo dat ik Kim culinaire hoogstandjes voorschotel. 

We houden nog het meest van aardappelen, spinazie, 

pasta. Hollandse pot. Zo’n bord met kattenkliekjes is 

aan mij niet besteed.”

“Er gaat een hoop tijd in voetbal zitten,” verzucht 

Stekelenburg. “Als ik op vakantie ga, neem ik 

dan ook echt vakantie. Dit jaar had ik vier weken 

zomervakantie, die heb ik optimaal benut om uit te 

rusten. Ik heb heerlijk bij het zwembad gelegen, ik 

heb genoten van het weer en ’s avonds gingen we 

lekker uit eten. Niets bijzonders eigenlijk.

“Of ik net zo gelukkig was geweest als ik geen 

profvoetballer was geweest? Absoluut. Het enige 

verschil is dat ik nu doe wat ik het allerleukste 

vind. Dat is voetballen. Als ik niet goed genoeg was 

geweest had ik gevoetbald bij een amateurclub en 

dan was ik misschien kok geworden.”
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“Vorig jaar haalde ik er vier 
penalty’s op rij uit. De kans dat 
ik de volgende tegenhoud is 
dan steeds kleiner. Daar ben ik 
realistisch in.”

De hoogtepunten van 
Maarten Stekelenburg

1. Het landskampioenschap in 2004

“Het is al weer lang geleden, dus het mag 

wel weer eens. We zijn dit seizoen niet goed 

begonnen, maar het is nog niet zorgwekkend. 

De nummers een tot en met twaalf zitten dicht  

bij elkaar. Alles is nog mogelijk.”

2. Debuut Nederlands elftal

“Ik debuteerde september 2004 in een 

oefenduel tegen Liechtenstein in de 

Galgenwaard. 

We wonnen de wedstrijd met 3-0.”

3. Debuut in de Champions League

 “De Champions League is natuurlijk het hoogst 

haalbare toernooi voor een club. 

Ik debuteerde tegen Olympique Lyon, 

september 2002. Ik was net twintig. 

De ambiance was geweldig en we wonnen ook 

nog eens met 2-1. 

Mijn ouders hebben het shirt voor me ingelijst. 

Dat zijn mooie herinneringen.”
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Werkgelegenheid onder druk
De KNVB is van plan om degradatie uit de Eerste divisie mogelijk te maken met ingang van het huidige of het komende seizoen. Daarnaast is men 

in Zeist bezig om een aantal voorstellen uit te werken die het betaalde voetbal gezond moeten houden. Wat betekenen die plannen voor jouw baan 

en hoe kan ProProf je helpen?

Wat zijn de plannen van de KNVB?

Om de Eerste divisie weer gezond te maken heeft de KNVB een aantal voorstellen gedaan. Het meest 

omstreden zijn de degradatieplannen, die vanzelfsprekend inhouden dat de club met de minste punten 

uit de Jupiler League degradeert naar de Hoofdklasse. Andere luchtballonnetjes zijn: het aantal clubs 

in de Eerste divisie terugbrengen van twintig naar zestien en het intrekken van de licentie van Fortuna 

Sittard. Als deze plannen doorgaan, is de toekomst voor zowel de clubs als voor de spelers hoogst 

onzeker. 

Op 1 december zal er meer duidelijk worden tijdens de algemene vergadering betaald voetbal. De 

klankbordcommissie van de KNVB heeft in aanloop daarop een pakket plannen gepresenteerd aan 

de clubs in de Eerste divisie. Daarin staat ondermeer dat een club bij thuiswedstrijden een minimum 

aantal toeschouwers moet hebben. Het stadion moet vierzijdig zijn ingericht en de media-inkomsten 

mogen maximaal een kwart van de begroting bedragen. Samenwerking met clubs uit de Eredivisie 

wordt aangemoedigd. Een selectie moet een minimum aantal contractspelers hebben en die spelers 

moeten tenminste het minimumloon krijgen.

Waarom komt de KNVB met die plannen?

Henk Kesler daarover in zijn column van afgelopen 

zomer: “Hervormingen in de Eerste divisie zijn absoluut 

noodzakelijk. Het gezondmakingproces moet ertoe leiden 

dat de top van de Eerste divisie een betere aansluiting 

vindt bij de Eredivisie. Gelukkig realiseert men zich binnen 

de Eerste divisie ook dat verregaande maatregelen 

noodzakelijk zijn om de positie van de Eerste divisie te 

versterken en de sportieve en financiële aansluiting naar 

de Eredivisie te hervinden. Deze discussie wordt overigens 

ook buiten het Nederlands betaalde voetbal gevoerd. De 

FIFA heeft namelijk in een brief kenbaar gemaakt dat er - 

wereldwijd - verplicht sprake zou moeten zijn van promotie 

en degradatie in de nationale competities.”

Hoe erg is het?

Behoorlijk erg. In september bleek dat liefst twaalf clubs in de Eerste divisie kampen 

met financiële problemen en onder curatele staan van de KNVB. De problemen 

worden mede veroorzaakt door het teruglopen van de tv-inkomsten, zo’n 200 duizend 

euro per club. 

“De clubs hebben anderhalf jaar geleden zelf al uitgesproken dat ze de Eerste Divisie 

willen upgraden,” vertelt scheidend voorzitter Frans Derks van de Coöperatie Eerste 

divisie (CED). Hij verwacht dat als de licentievoorwaarden worden aangescherpt 

een aantal clubs vanzelf verdwijnt. De CED is zelf ook bezig clubs te helpen en te 

begeleiden, bijvoorbeeld met het op orde krijgen van het huishoudboekje. “Als de zaak 

in elkaar stort en er clubs verdwijnen, is dat een heel slechte zaak. Zowel voor zowel 

de betreffende clubs als voor de spelers,” zegt Patrick Brand, directeur van de CED.

Wat doet ProProf?

ProProf strijdt voor de rechtspositie van de profvoetballers die ook is 

vastgelegd in de CAO. 

“Conform artikel 21 van de CAO moeten de clubs met ons om de tafel 

als er veranderingen op komst zijn zoals het doorvoeren van een 

ingrijpende reorganisatie, een fusie, of het besluit tot opheffing van 

een BVO. Zo ver is het nog niet, maar we houden alle ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten,” zegt directeur Ko Andriessen. In de huidige 

CAO staat bijvoorbeeld dat de clubs dit seizoen minimaal zestien 

contractspelers moeten hebben, volgend seizoen zeventien en de 

jaargang daarop achttien. Het is de vakbond een doorn in het oog dat 

voetballers in het betaalde voetbal spelen met amateur-contracten. 

Deze spelers vallen daardoor niet onder de werking van de CAO.

ProProf is niet op voorhand tegen de degradatie-plannen voor de Eer-

ste divisie, maar vindt wel dat er dan een amateurclub uit de Hoofd-

klasse voor in de plaats zou moeten komen. Deze plannen hebben na-

melijk rigoureuze gevolgen voor de werkgelegenheid in het voetbal. 

Wat zijn de gevolgen?

Een aantal clubs heeft jarenlang de ogen 

gesloten gehouden voor de realiteit en 

kwam pas in actie nadat de KNVB de 

saneringsplannen naar buiten bracht. Duidelijk 

is dat de Eerste divisie niet zal ontkomen aan 

een sanering. Binnen de KNVB zijn ze zich 

terdege bewust van de gevolgen van de 

inkrimping voor de werkgelegenheid. De bond 

zal daarom niet over één nacht ijs gaan. 



CFK doorstaat storm 
kredietcrisis 

per

nieuws van het CFK

stand omdat banken niet meer aan 

elkaar durfden te lenen. Banken wisten 

immers niet meer zeker of het uitge-

leende geld nog zou terugkomen. 

Hierdoor kwam de kredietverlening 

aan bedrijven onder grote druk te 

staan, wat een serieuze rem op de eco-

nomie zet.

Inmiddels blijkt het effect van dit alles 

in het gehele bedrijfsleven. 

Consumenten hebben minder vertrou-

wen in de toekomst en kopen minder. 

Dagelijks geven bedrijven aan dat win-

sten (mede daardoor) zullen tegenval-

len en sommige bedrijven zetten 

fabrieken stil. Op termijn zal het effect 

zijn dat er meer werkeloosheid komt.

Midden september viel de bekende 

zakenbank Lehman Brothers om en 

sindsdien lijkt niets meer zeker. Fortis 

werd genationaliseerd en aandeelhou-

ders bleven met lege handen achter. 

Vele banken en enkele verzekeraars 

vroegen staatssteun van hun overheid 

om een faillissement te voorkomen. De 

drie IJslandse banken kunnen het bij 

hen ingelegde spaargeld niet terugbe-

talen. Spaarders zijn daardoor gedu-

peerd. Ook Nederlandse gemeentes 

hebben bij deze banken ingelegd. 

Na het Lehman debacle was het laatste 

restje vertrouwen tussen banken ver-

dwenen. De geldmarkt kwam tot stil-

Iedereen is er door deze crisis van door-

drongen geraakt dat de gehele (finan-

ciële) sector op vertrouwen gebaseerd 

is. Zodra dat vertrouwen ontbreekt, 

staat alles stil. 

Het vertrouwen is nu aangetast door-

dat banken teveel risico’s hebben geno-

men en er een gebrek aan toezicht was. 

Als je spaart of belegt zul je je de afge-

lopen tijd zeker hebben afgevraagd of 

je geld wel veilig is bij je bank. Ook wij 

hebben de afgelopen tijd nogal wat 

vragen gehad over de beleggingen van 

deelnemers bij het CFK. Wij zijn blij te 

kunnen zeggen dat het CFK deze onge-

evenaarde financiële crisis tot nu toe 

goed heeft doorstaan, veel beter dan 

de meeste andere fondsen. Door de 

antwoorden op onderstaande vragen, 

geven we meer inzicht in de precieze 

situatie. 

De maanden september en oktober 2008 zullen niet snel worden vergeten. Een 

financiële crisis van ongekende omvang teisterde de financiële markten in de hele 

wereld. De koersen van aandelen daalden in oktober nog eens 20%, nadat ze in 

september al een flinke tik kregen. Koersen van vastgoed, grondstoffen en 

bedrijfsobligaties kregen eveneens zeer harde klappen.
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obligaties een hoger risico kennen 

omdat bedrijven failliet kunnen gaan. 

Door de goede spreiding over veel ver-

schillende bedrijven, is het risico op 

grote verliezen beperkt.

Wat is het rendement tot nu toe?

Het rendement op de totale porte- 

feuille over de periode juli t/m septem-

ber bedraagt circa 0%. Het vermogen 

van het CFK is dus zonder verlies door 

deze extreme maanden gekomen. 

Het rendement op de obligatieporte-

feuille was negatief (-1,75%). De koer-

sen van staatsobligaties stegen, maar 

door de grote paniek op financiële 

markten en de recessieverwachting zijn 

de koersen op bedrijfsobligaties sterk 

gedaald. De rente op de twee bank- 

leningen compenseerden het negatieve 

resultaat hetgeen resulteerde in een 

tussentijds resultaat van circa 0%.

Wat zijn de vooruitzichten voor de rest 

van het boekjaar?

Het rendement wordt zoals gezegd 

voor 2/3 bepaald door de rente op de 

bankleningen en voor 1/3 door het ren-

dement op de obligatieportefeuille.

Het rendement op de obligatieporte-

feuille is zeer moeilijk in te schatten. De 

grilligheid van de markten maakt iedere 

Is mijn geld bij het CFK veilig?

Ja, uw geld is veilig bij het CFK. 

Het CFK heeft begin juli van dit jaar alle 

risicovolle beleggingen zoals aandelen, 

vastgoed en grondstoffen verkocht. Een 

deel van de obligaties is eveneens ver-

kocht. In totaal is 2/3 deel van het totale 

vermogen omgezet in kasgeld. 

Momenteel is de rest, 1/3 deel van het 

vermogen, ondergebracht in een obli-

gatieportefeuille.

Het vermogen dat is vrijgekomen door 

verkopen is voor het grootste deel 

ondergebracht in twee bankleningen, 

bij ING Bank en Banco Santander 

(Spanje). De Nederlandse Staat heeft 

recentelijk een financiële injectie ge-ge-

ven aan ING. Hoewel de beurskoersen 

zeer grillig verlopen, hebben beide ban-

ken een (voldoende) sterke financiële 

positie om deze crisis door te komen. 

Zowel de Nederlandse als de Spaanse 

staat zal zijn grote banken verder finan-

cieel ondersteunen indien dat deson-

danks noodzakelijk mocht zijn.

Het overige vermogen (1/3 deel) is 

ondergebracht in een obligatieporte-

feuille. Deze bestaat uit staatsobligaties 

en bedrijfsobligaties. Staatsobligaties 

hebben over het al- 

gemeen een laag risico, terwijl bedrijfs-

voorspelling lastig. Onze inschatting is 

dat de koersen op bedrijfsobligaties 

niet verder zullen dalen, aangezien de 

paniek in de afgelopen periode al tot 

zeer lage koersen heeft geleid. Wij ver-

wachten een licht herstel van deze 

koersen. Verder verwachten wij dat de 

koersen van staatsobligaties kunnen 

stijgen als gevolg van renteverlagingen. 

Deze renteverlaging is mogelijk door-

dat de angst voor inflatie op de korte 

termijn afneemt.

Indien onze verwachtingen uitkomen 

zou het rendement op de beleggings-

porte-feuille zich in het laatste kwartaal 

langzaam in de positieve richting moe-

ten ontwikkelen. Het rendement voor 

het gehele boekjaar (eindigend per  

30 juni 2009) is echter onmogelijk in  

te schatten. 

Wanneer worden de beleggingskeuzes 

geïntroduceerd?

Volgens onze planning wordt het voor 

u als deelnemer mogelijk om een keuze 

te maken tussen verschillende beleg-

gingsprofielen in het derde kwartaal 

van 2009. De voorlichting hierover zal 

vanaf medio 2009 plaatsvinden. 

Overigens is het zo dat u er in het nieu-

we systeem ook voor kunt kiezen om te 

sparen. Dan loopt u dus (nog) minder 

risico dan in het verleden.
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P r o P r o f  M a g a z i n e

Niet alleen voetbalspelers maken weleens 

transfers. Ook ProProf is verhuisd naar een 

andere locatie. Voortaan ben je welkom aan de 

Multatulilaan in Culemborg. Hier is het riante 

hoofdkantoor gevestigd van de overkoepelende 

vakbond De Unie. 

Sinds de oprichting in 1999 zetelt ProProf in Eindhoven. 

Tegenover het Evoluon groeit de spelersvakbond uit 

tot een gerenommeerde partij in het voetbal. Voor die 

tijd heeft de VVCS het alleenrecht in het vaderlandse 

voetballandschap, maar er is duidelijk behoefte aan 

een vakbond met een andere invalshoek. ProProf 

springt in de lege ruimte en kiest op de thuisbasis in 

Eindhoven voor een nieuwe benadering. 

ProProf doet juist niet zelf aan arbeidsbemiddeling, 

maar heeft wel een samenwerkingsverband met een 

aantal gerespecteerde makelaarskantoren. Op deze 

manier zijn het vakbondswerk en de arbeidsbemidde-

ling vanaf de eerste dag strikt gescheiden. 

Doordat vertegenwoordigers van spelers en clubs niet 

meer altijd lijnrecht tegenover elkaar staan, is er ruimte 

voor nieuwe en betere afspraken. Aanvankelijk heerst 

er nog wat scepsis. ProProf zou alleen zorgen voor de 

topspelers. Maar dat beeld wordt al snel achterhaald. 

Onder leiding van directeur Ko Andriessen vaart de 

vakbond een koers die spelers beter beschermt bij 

blessures, de scholingsmogelijkheden verbetert, het 

aantal amateurspelers terugdringt en van de clubs 

een professionelere opstelling eist. 

Sinds de oprichting is met een aantal speciale 

voetbal-CAO’s veel verbeterd voor de voetbalspelers. 

Bovendien werden vanaf de burelen in Eindhoven 

de afgelopen negen jaar talloze individuele spelers 

bijgestaan. 

Nu is het tijd voor verandering. De Unie heeft besloten 

om de deuren van het kantoor in Eindhoven te sluiten. 

Andriessen en consorten zijn daarom voortaan te 

vinden in Culemborg. Ze hebben hun intrek genomen 

in het hoofdkantoor UniePlaza aan de Multatulilaan. 

De koers van de voetbalbond zal niet veranderen, wel 

kunnen we je vanaf nu nog meer service bieden. Het 

gebouw kent ten opzichte van de vorige locatie vele 

voordelen. Zo zijn er meer ruimtes voor vergaderingen 

en meetings. Het modern vormgegeven gebouw 

past bij een eigentijdse organisatie als ProProf en 

is ingericht op duurzaam ondernemen. Achter het 

ontwerp van het gebouw gaat een filosofie schuil. 

UniePlaza staat voor transparantie, dat is precies wat 

ProProf beoogt naar zijn leden: heldere communicatie. 

Daarnaast staat de moderne vormgeving symbool voor 

de nieuwe tijd. Het gaat ons natuurlijk om de leden en 

die kunnen we na de verhuizing nog beter bedienen. 

Door de samensmelting wordt de samenwerking met 

De Unie intensiever en zit de voetbaltak nog dichter 

op het vuur, aangezien in Culemborg de staf- en 

ondersteunende afdelingen zijn gevestigd. 

De Unie is een vakbond met ongeveer honderdduizend 

leden en is betrokken bij circa driehonderd CAO’s. 

Behalve in het voetbal is de bond ook actief bij 

grote bedrijven als Philips, Unilever en KLM. Binnen 

UniePlaza is er dus veel kennis op een groot aantal 

terreinen. Verder zul je in de praktijk geen verschil 

merken. We gaan door met het ontwikkelen van betere 

afspraken en ook zullen we onze samenwerking met 

partijen als het advocatenkantoor BrantjesVeerman 

en de human resource managers van Berenschot 

verder intensiveren. We nodigen je van harte uit in 

ons nieuwe hoofdkwartier, waar we de komende 

jaren zullen vechten voor een nog professionelere 

bedrijfstak.

Lucratieve transfer ProProf 

NIEUW ADRES PROPROF

Multatulilaan 12

4103 NM Culemborg

(T) 0345-85 14 32

(F) 0345-85 16 50



d e c e m b e r  2 0 0 8

COLOFON

REDACTIE:

Ko Andriessen, Gerard Arink, 

Annemoon van Campen, Daan 

Hermes, Raquel Mourik, Ton Lipper 

en Leo Verbeek

ADVERTENTIEACQUISITIE:

Arink Marketing Consultancy

06  - 537 613 73

Tel.: 053 - 480 18 35

VORMGEVING, DTP EN
DRUKWERK:
PrintPartners Ipskamp, Enschede
Tel.: 053 - 482 62 62

FOTOGRAFIE:

Bram Delmee, Voetbal 

International, Carli Hermès

MET DANK AAN:

Interpolis

DIRECTIE PROPROF:

Mr. J.T. (Ko) Andriessen

BESTUUR PROPROF:

Drs. H.J. (Harm) Swierenga, 

Mr. L. (Lucas) Goes,

Drs. P.T.M. (Paul) Ruijsenaars,

Drs. D. (Daan) Hermes,

John Veldman

ADRES:

Postbus 400

4100 AK Culemborg

T: (0345) 85 14 32

F: (040) 251 12 25

 (0345) 85 16 50

E: proprof@unie.nl

I: www.proprof.nl

PARTNERS:

Grandstand Football BV, 

Sports Entertainment Group

World Soccer Consult BV,

Pro Athlete BV en

Sport Promotion BV



Kijk op topsportdesk.nl

Rabobank Topsportdesk.

 Het is tijd voor de Rabobank.

Focus op prestatie.
Topsport vraagt om focus. Om concentratie. Als topsporter wilt u zich volledig richten op het leveren van prestaties. 

Uw financiële zaken mogen niet veel tijd kosten, maar tegelijk wilt u deze optimaal regelen. Hiervoor kunt u vertrouwen 

op de Rabobank Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters beweegt. 

We helpen u met een persoonlijk toekomstplan en nemen u alle zorg uit handen. Zo maken we een maximale 

focus op prestaties mogelijk. 

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


