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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.
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ProProf bestaat dit jaar dan wel 10 jaar, een seminar hadden we in die tijd nog 

niet georganiseerd. Samen met de collega’s van Pro Agent besloten we deze 

uitdaging aan te gaan. De locatie lag voor de hand: ons nieuwe onderkomen 

op het hoofdkantoor van De Unie. Een titel hadden we ook zo gekozen: spelers 

aan de macht.

Volgens clubbestuurders en de meeste media ligt de macht in de voetballerij 

anno 2009 bij de spelers. Clubs zouden moeten dansen naar de pijpen van hun 

spelers. ’s Lands meest vooraanstaande voetbalweekblad meldde onlangs nog 

dat het gemiddelde salaris van betaald voetballers was gestegen naar €350.000. 

Iedereen sprak er schande van; hoe kan het in deze tijd van crisis? Voetballers 

zouden net zo erg zijn als bankbestuurders. Nog even en voetballers hebben 

de kredietcrisis veroorzaakt. 

Nu moet je weten dat er in Nederland ongeveer duizend contractspelers 

voetballen in de Ere-  en Eerste divisie. Vorig jaar waren er bovendien nog zo’n 

honderd spelers zonder contract actief in het betaalde voetbal. Zij zijn feitelijk 

amateur. 

Inmiddels zijn de clubs gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Duidelijk is dat meer dan tweehonderd spelers die afgelopen jaar een contract 

hadden nog geen nieuwe club gevonden hebben. Met andere woorden: op 

dit moment dreigt voor meer dan twintig procent de ww. Vooral clubs in de 

eerste divisie vissen in deze vijver. Zij proberen spelers ervan te overtuigen 

dat ze bij hun club de laatste kans krijgen om een contract te verdienen. In 

veel gevallen worden ze voor deze laatste kans niet eens betaald. Dat zijn de 

honderd amateur-spelers waarover ik sprak. Vaak krijgen deze voetballers het 

advies om een ww-uitkering aan te vragen en daarnaast voor niets te werken 

voor een club. 

De worst die hen wordt voorgehouden is het contract dat ze krijgen als ze goed 

presteren. In praktijk krijgen ze zelden of nooit een contract. En let op, deze 

spelers ‘eten’ hun ww-recht op. Als ze geen contract krijgen lopen ze het risico 

dat ze geen sociaal vangnet meer hebben om in hun onderhoud te voorzien. 

Asociaal lijkt me. Hoezo ‘spelers aan de macht’? 

Tijdens het seminar verklaarde een aantal mensen dat dit een natuurlijk 

selectieproces was. Het werd dan ook een mooie discussie. 

Hoe dan ook, veel spelers hebben helemaal geen macht. Sterker nog, zij 

staan erbij en kijken naar de optiebedingen en beperkende clausules die in 

hun contracten worden opgenomen. Zo zie je maar, je kunt wel tien jaar lang 

ergens je tanden in zetten, er blijft altijd nog genoeg over om voor te strijden!

 

Ko Andriessen

Oja... ProProf leverde ook een strijd op het Nederlands Kampioenschap Golf 

Betaald voetbal. De beker die hoort bij de titel van dit door de werkgeversver-

eniging FBO  georganiseerde kampioenschap staat op ons kantoor!

VOORWOORD
Spelers aan de macht?
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Bye Bye Bomber
Dirk Jan Derksen maakt deze zomer nog één keer een transfer 

en wel naar het bestuur van ProProf. 

“Op het veld zit niemand meer op mij te wachten. Ik heb wel 

altijd mijn mening gehad. Dat verandert niet nu ik ben gestopt.”

Het is de zomer van 1990. Frank Rijkaard spuugt Rudi 

Völler in zijn haar. Leo Beenhakker bergt het WK-

archief op in verhuisdoos 13. En in de eerste selectie 

van FC Den Bosch duikt plotseling een klein en fel 

spitsje op. In de negentien jaren die volgen zal Dirk 

Jan Derksen naam maken als gevreesde goaltjes-

dief. Na het debuutseizoen met een bekerfinale is het 

volgende hoogtepunt de promotie met FC Den Bosch 

naar de Eredivisie. De tien doelpunten die Derksen 

vervolgens maakt op het hoogste niveau zijn de op-

maat voor een kleurrijke carrière. 

Hij trekt van gewest naar gewest. Hij ziet alle uithoe-

ken van ons land. Van Leeuwarden tot Maastricht, 

van Dordrecht tot Emmen. In de provincie komt de 

aanvaller uit Tiel bekend te staan als de Bomber van 

de polder. “Die naam heeft mijn zaakwaarnemer Kees 

Ploegsma jr. aan mij gegeven,” vertelt Derksen die in-

middels commercieel medewerker bij is VVV Venlo. Al 

had hij gezien zijn kennis van de meeste plekjes van 

ons land trouwens net zo goed kunnen gaan werken 

bij dé VVV. “En ik kan ook nog altijd gouverneur van 

Limburg worden. In die provincie heb ik bij alle clubs 

gespeeld. Op MVV na heb ik ze zelfs allemaal twee 

keer gehad.” 

Derksen begon eind juni in zijn nieuwe functie. “Ik 

word op commercieel gebied het uithangbord. Deze 

kans heb ik met beide handen aangegrepen. De club 

zit in de lift omhoog. De plannen voor een nieuw stadi-

on, dat over drie jaar klaar moet zijn, zijn al getekend. 

Laatst was ik op de jaarlijkse zakenmanifestatie, daar 

waren zomaar honderden sponsors. Het leeft hier. 

VVV is een slapende reus.”

Helmond Sport, zijn laatste club, ondervindt nog de 

naweeën van het afscheidsfeest. “Ze hadden een 

erehaag met fakkels opgesteld. Mijn vrouw, kinde-

ren en bekenden stonden daar met de shirts waarin 

ik heb gespeeld. Maar wat bleek? Helmond had bij 

de KNVB geen toestemming voor die fakkels aange-

vraagd. Daarom hebben ze dus een boete gekregen 

van 2500 euro. Te triest voor woorden natuurlijk. Alle 

spelers waren al van het veld en het publiek wachtte 

rustig. Er was vanuit Zwolle zelfs een heel vak geko-

men, speciaal voor mij. Een kippenvelmoment.”

gameboy generatie
Derksen heeft geen spijt van zijn keuze om te stoppen. 

“Ik had als voetballer alles wel gezien. Zowel mijn ge-

voel als mijn verstand zei: tot hier en niet verder. Op 

mijn achttiende was het uitzonderlijk als iemand van 

33 jaar nog twee trainingen op een dag deed. Tegen-

woordig niet meer. Geen training sloeg ik over. Twee 

keer per dag trainen ging me tegenstaan. Ik moest 

mezelf elke dag bij elkaar rapen. Dan zat ik voor de 

training al in het krachthonk om de achillespezen op 
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te pompen. Op zaterdagmorgen uitlopen of met het 

tweede team meedoen als je niet had gespeeld, daar 

was ik wel klaar mee. Dan ga ik liever op zaterdag 

om tien uur bij mijn kinderen kijken als die aan het 

sporten zijn.

“Met deze intensiteit is het nog maximaal twaalf of 

dertien jaar achtereen vol te houden in de top. Ook 

mentaal. De tijden zijn veranderd. Nu hebben we de 

generatie van de gameboy en playstation. Wij zaten 

vroeger gezellig bij elkaar na de training. Nu kijken 

ze op het papier hoe laat ze weer naar huis kunnen. 

Ik heb nooit op een programma gekeken om te zien of 

ik naar sponsors moest. Ik gíng gewoon. Dat vond ik 

gezellig, maar ik was me er ook van bewust dat ze een 

deel van mijn salaris betaalden. Trouwens, ik zat na 

de wedstrijd vol adrenaline. Dan kon ik echt niet naar 

huis. Ik liep altijd rond op alle afdelingen. Door die bin-

ding kon ik ook altijd overal terug komen. Vaak hoor ik 

de kritiek dat ik geen clubgevoel zou hebben, hoe kon 

ik anders elf clubs hebben gehad? Ik zou alleen geld 

willen verdienen en daarna snel weer weg zijn. Het 

is de grootste flauwekul die ik ooit heb gehoord. Mijn 

nieuwe baan bij VVV is daarvan het bewijs.”

ouwe
Na 464 wedstrijden en 156 goals is er veel veranderd in 

het voetbal. “Ik wil niet als een oude zeur overkomen die 

vroeger alles beter vond. De spelers bij Helmond Sport 

hebben mij jong gehouden. Ik moest het goede voor-

beeld geven. Anders denken die jonge gasten ook: als 

die ouwe niks doet, dan doe ik ook niks. In mijn loop-

baan ben ik altijd voorop gegaan, ik heb het niet kado 

gekregen. Ik draaide een goed seizoen of het was juist 

helemaal niks. Iets er tussenin bestond nooit. Sommige 

jongens in Helmond noemden me vader. Daar spreekt 

respect uit. Dat was toch leuk.

“In deze periode kriebelt het wel. De voorbereiding van 

het seizoen vind ik altijd het mooiste: waar gaat ieder-

een heen? De clubs denken allemaal bij de eerste zes te 

komen. In de Eerste Divisie gaan ze allemaal voor de na-

competitie. Als ze zes weken later echt beginnen, wordt 

de trainer ontslagen en komt er weer helemaal niks van 

het plan terecht. Ik kan daar wel om lachen. 

Die wedstrijdjes rondom de kerk vond ik altijd schit-

terend. Zonnetje, een paar duizend man langs de kant 

en dan lekker het veld op. Trainingskampen vond ik ook 

prachtig. Dankzij het voetbal ben ik overal geweest. Alle 

hotels en restaurants in Nederland heb ik wel zo’n beetje 

gehad. We kwamen in het Caribische gebied en in China. 

Ik heb me altijd een bevoorrecht persoon gevoeld. Ik kijk 

tevreden terug. Overal en altijd heb ik gescoord, daar-

door heb ik altijd aandacht gehad. Ik ging altijd door de 

voordeur naar binnen en door de voordeur naar buiten. 

Dat zag je op mijn afscheidsfeest ook wel.”

hard en oneerlijk
Na dertien transfers in negentien jaar volgt nog een 

laatste transfer. Derksen maakt zijn rentree in het 

bestuur van ProProf. Tot zijn overgang naar Austria 

Wien was hij ook al bestuurslid. “Dat mijn contract 

bij Helmond Sport niet werd verlengd was in eerste 

instantie toch wel een klap. Ik draaide een goed jaar 

en had er geen rekening mee gehouden. Het enige 

waar ik toen op hoopte was een functie bij VVV. Twee 

weken later belde Marco Bogers van die club met de 

vraag: wat ga je doen? 

Toen werd het mij wel duidelijk dat ik moest stoppen. 

Ik zei tegen mezelf: moet ik nu weer een jaar gaan 

trainen met al dat jonge spul? Ik zag het nut er niet 

meer van in om zo nog mijn tijd te verdoen. Ik zei te-

gen mezelf: Dirk Jan, het is genoeg geweest. Op het 

veld zit niemand meer op mij te wachten. Maar ik heb 

wel altijd mijn mening gehad. 

Dat verandert niet nu ik ben gestopt. Ik zit in de 

Centrale Spelers Raad, daar moet ik nu dus uit. In 

de beginperiode van ProProf ben ik al gevraagd om 

op te treden als woordvoerder van de eerste divi-

sie. Nog altijd wil ik graag blijven meepraten. Dat 

komt VVV ook alleen maar ten goede. Je komt toch  

met de top van het voetbal in aanraking. 

Er zijn voorbeelden genoeg waarom het belangrijk is 

om lid te zijn van de vakbond. Laatst las ik een inter-

view met een speler die was vergeten zijn contract 

op te zeggen. Daardoor kon hij niet transfervrij weg. 

Dan denk ik: hoe bestaat het? Het voetbal is hard en 

oneerlijk, maar je bent er zelf bij. Vragen kan geen 

kwaad. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te stu-

deren of loopbaanadviezen te krijgen. Zeker in deze 

onzekere tijd is dat heel belangrijk. Want voor jou zijn 

er tien anderen. In Helmond viel me al op dat een aan-

tal van die jonge mannetjes er een studie naast deed. 

Dat werd zelfs door de club gestimuleerd. ProProf kan 

daarbij helpen. Natuurlijk, ik dacht vroeger ook: oog-

kleppen op en gáán. Later ga je pas nadenken over 

de breekpunten in je loopbaan. In het begin werd ik er 

stil van als ik op de bank zat. Naarmate ik ouder werd, 

heb ik er meer en meer voor gevochten. De drive om te 

slagen is altijd enorm geweest. Nu ik niet meer met een 

toilettasje naar het stadion ga, maar in een pak en met 

de laptop onder mijn arm, zal dat niet veranderen.”
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“In mijn loopbaan ben ik altijd 
voorop gegaan, ik heb het niet 

kado gekregen”
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    wedstrijden doelpunten
1990-1993 FC Den Bosch  79  21
1993-1994 Roda JC     5    0
1993-1994 MVV   16    2
1994-1995 Roda JC     12    2
1995-1998 Dordrecht’90  52  20
1998-2000 FC Zwolle   67  32
2000-2001 Austria Wien  18    3
2001-2003 Cambuur Leeuwarden  33    6
2003-2004 FC Emmen   34  14
2004-2005 Fortuna Sittard  34  18
2005-2006 Roda JC     6    0
2006-2007 VVV Venlo   47  23
2007-2008 Fortuna Sittard  30    6
2008-2009 Helmond Sport  31    9
totaal    464  156
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PROPROF SPONSORT DIRKIE

Het zal de meeste lezers van dit magazine niet zijn 

ontgaan dat ProProf tien jaar bestaat. Dit jubileum is 

op verschillende manieren gevierd. Voor directeur Ko 

Andriessen is het bovendien een mooie gelegenheid 

om de maatschappelijke betrokkenheid van ProProf 

te tonen. Andriessen zocht het dicht bij huis en be-

sloot de Dirk Kuyt Foundation (DKF) te laten delen in 

de feestvreugde. Deze stichting biedt ondersteuning 

bij de organisatie van sportevenementen voor gehan-

dicapten. Zowel materieel als immaterieel. De sym-

pathieke voetballer Dirk Kuijt is de oprichter en het 

gezicht van de stichting. 

Maurice Brederode, algemeen manager van DKF: 

“Ko Andriessen wilde vanwege het tienjarige be-

staan van ProProf een evenement adopteren. Omdat 

onze doelgroep niet bekend is met ProProf, bereik je 

niet zoveel met een eenmalige sponsoring. De Dirk 

Kuyt Foundation was op zoek naar een sponsor voor 

onze mascotte Dirkie.”

Look-a-like 
“Dirkie is een look-a-like van Dirk Kuijt. Dirk is na-

tuurlijk erg betrokken bij onze activiteiten, maar kan 

maar zelden lijfelijk aanwezig zijn. Per seizoen speelt 

hij zo’n vijftig wedstrijden, waarvan het gros in het 

buitenland. Dat hij niet kan komen vindt hij niet alleen 

jammer, maar ook de mensen die betrokken zijn bij de 

projecten die wij steunen. Als wij ergens komen is de 

eerste vraag altijd: waar is Dirk? Komt hij ook? Van 

daaruit is het idee ontstaan om een mascotte te laten 

maken. Net zo een als Dutchy van het Nederlands elf-

tal. Voor die kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk 

als ‘Dirk Kuijt’ toch enigszins aanwezig is. De pop is 

nu al voor vijftien evenementen ‘geboekt’ en hij is nog 

niet eens af.”

De komende twee jaar prijkt de naam ProProf op de 

borst van Dirkie. Ko Andriessen toont zich tevreden. 

“Wij dragen de gehandicaptensport een warm hart 

toe. Dirk Kuijt laat met zijn stichting zien dat je als 

voetballer meer voor de maatschappij kunt beteke-

nen. Dan gaat het echt niet alleen over het doneren 

van geld. Wij willen ook een steentje bijdragen en dat 

doen we door de sponsoring van Dirkie. De Dirk Kuyt 

Foundation doet belangrijk werk. Dat Dirk lid is van 

ProProf speelt natuurlijk ook een klein beetje mee.”

De pop wordt op 4 juli onthuld tijdens de relatiedag 

van de Dirk Kuyt Foundation. De échte Dirk Kuijt zal 

dan ook aanwezig zijn. 

Ondertussen gaat DKF verder met het ondersteunen 

en begeleiden van verschillende G-sport-evene-

menten. Maurice Brederode daarover: “In oktober 

worden in Breda de Paragames georganiseerd. In 

verschillende takken van sport worden clinics gege-

ven en wedstrijden gespeeld. Dat evenement wordt 

breed ondersteund door de regio. Zo voetballen we 

in het NAC stadion, met alles erop en eraan. Burge-

meester en wethouders zijn aanwezig en er komen 

veel bekende sporters. De plaatselijke krant besteedt 

drie full color pagina’s aan de Paragames. DKF geeft 

financiële steun, maar wij organiseren ook het G-

voetbal toernooi voor de Paragames. In de vorige 

editie lagen de niveaus namelijk zo ver uiteen dat het 

niet voor alle deelnemers leuk was. Wij kennen al die 

clubs en hun begeleiders. Wij kennen de niveaus en 

maken op basis daarvan een indeling. Dan is het ook 

leuk voor iedereen. 

NK elektronisch rolstoelhockey
“Verder zoeken we actief naar sporten die heel wei-

nig aandacht krijgen. Ik was deze week bij het natio-

naal kampioenschap elektronisch rolstoelhockey. Er 

waren vierhonderd deelnemers.

Het is het indrukwekkend om bij zulke evenementen 

aanwezig te zijn. Die kinderen bij het rolstoelhockey, 

bewegen hun rolstoel voort met hun mond of een 

joystick. Simpelweg omdat ze andere delen van hun 

lichaam niet kunnen gebruiken. Ook organiseren we 

het nationaal kampioenschap goalball en het NK wa-

terbasketball. Binnenkort gaan we surfclinics voor G-

sporters geven. Dat sport ‘fun for everyone’ is, zie je 

overal in terug.”

ProProf draagt de gehandicaptensport een warm hart toe. Ter gelegenheid van het tienjarige jubileum 
voegt directeur Ko Andriessen de daad bij het woord. De komende twee jaar is ProProf de shirtsponsor 
van Dirkie, de mascotte van de Dirk Kuyt Foundation (DKF). De pop zal na de onthulling op 4 juli vele 
sportevenementen voor gehandicapten opluisteren. In het volgende nummer meer over ‘Dirkie’, dit 
keer de achtergrond van de sponsoring.

Doe mee!
Maurice Brederode: “Als topsporter kun je veel 

betekenen voor de gehandicaptensport. Als je 

langs komt om bijvoorbeeld prijzen uit te reiken, 

krijgt een evenement meer aandacht in de media. 

Ik kan me voorstellen dat de lezers van ProProf 

Magazine best bereid zijn om af en toe hun ge-

zicht te laten zien op een G -sportevenement. Na-

mens de Dirk kuyt Foundation en alle G-sporters 

bent u van harte welkom”

Meer weten? Kijk op www.dirkkuytfoundation.nl 

of meld je meteen aan via: 076-5332672.
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     Talent Sidney Schmeltz:

“Ik zie mezelf als een artiest”
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Het had een haartje gescheeld of het voetbaltalent 

van Sidney Schmeltz (20) was verloren gegaan aan 

de dans- of karatewereld. Tot zijn negende waren dat 

namelijk de sporten waar hij zich mee bezig hield. Op 

het schoolplein trapte hij weliswaar een leuk balletje 

mee, maar hij voelde de liefde voor de bal pas toen hij 

zijn eerste ‘echte’ voetbalwedstrijd speelde. “Ik was 

lid van SV Geinoord. Toen ik in het veld stond voelde 

ik het meteen: dit is mijn passie, hier wil ik iets in be-

reiken.”

Zijn talent werd al snel opgemerkt, al gingen de com-

plimenten een beetje langs hem heen. “Mensen zei-

den vaak dat ik talent had, maar dat zei me niet zoveel. 

Dat betekent niets op die leeftijd. Het ging mij puur om 

het voetballen. Als ik voetbalde voelde ik me vrij. Dan 

dacht ik niet aan mijn huiswerk of andere dingen, dan 

was ik alleen maar met de bal bezig. Daar was het mij 

om te doen.”

Het talent erfde hij van zijn vader, zo stelt Sidney. En 

het is niet ondenkbaar dat het doorzettingsvermogen 

en de grenzeloze ambitie ook van die kant komen. Als 

Sidney zijn vader zegt dat hij bij een profclub wil spe-

len, belooft deze dat hij hem daarbij zal helpen. 

Sidney: “Hij zei: doe wat ik je zeg en jij gaat naar een 

profclub. Ik speelde in de D-1 toen ik werd uitgeno-

digd door FC Utrecht. Tot drie keer toe mocht ik voor-

spelen, maar ik werd even zo vaak afgewezen. Dat 

deed pijn. Ondertussen had ik wel geroken aan het 

leven als profvoetballer. Op mijn veertiende wist ik 

dan ook zeker dat ik prof wilde worden.

put van Weber
“Met mijn vader ben ik gaan trainen. Een goede con-

ditie is volgens hem de basis voor alles, dus moest 

ik hardlopen. Als ik naar school ging, stond ik om 6 

uur op om hard te lopen. Het klinkt absurd, maar het 

is echt waar. ’s Avonds trainden we op aanname en 

Eerst Tilburg, dan Nederland en dan misschien de rest van de wereld. Willem II’er Sidney 

Schmeltz is rete-ambitieus, dus werkt hij hard om zijn droom te laten uitkomen. 

Over de trainingsmethode van pa Schmeltz, straatvoetbal en de hoogte van de lat.

P r o P r o f  M a g a z i n e
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techniek. Ik wilde zo graag slagen in het voetbal. Al 

gauw trainden we met vier jongens. Zij spelen nu ook 

betaald voetbal. Als een van ons geen zin had dan 

pushten we elkaar om toch door te gaan. We trainden 

bij de put van Weber, een plas van drie kilometer om-

trek met een berg waar je zigzag omhoog moet. Om 

die plas liepen we hard en daarna kregen we bijvoor-

beeld de opdracht elkaar de berg op te dragen. Het 

was écht zwaar, bijna een militaire training.”

Sidney lacht. De inspanning werd beloond. RKC 

Waalwijk klopte aan en Sidney Schmeltz sloot zich 

aan bij de C-jeugd. De eerste twee jaar werd hij door 

zijn vader en opa naar de training gebracht. “Man, 

die mensen hebben zoveel voor me gedaan,” vertelt 

Sidney hoofdschuddend. “Ik weet ook dat ze dingen 

moesten laten schieten om mij naar de club te bren-

gen. Ik weet hoe moeilijk dat was. Zij blijven voor al-

tijd in mijn hart. Na twee jaar mocht ik met de trein 

reizen. Met een stuk of negen jongens spraken we af 

op Utrecht Centraal. Wat hebben wij veel gelachen 

in de trein. Op het laatst was ik bijna alleen. Er vielen 

natuurlijk steeds meer jongens af.”

Willem II
Aan het einde van het seizoen 2007/2008 bood RKC 

Sidney Schmeltz een contract aan. Volgens de jonge 

speler sprak daar weinig waardering uit. Hij kreeg 

een kans op een beter contract, daarvoor hoefde hij 

zich alleen maar in het tweede te bewijzen. Sidney, 

verbolgen: “Vervolgens heb ik helemaal niet meer 

gespeeld in het tweede. Ik begon mijn speelplezier 

te verliezen. Uiteindelijk werd ik weggestuurd omdat 

ze vonden dat mijn ontwikkeling was gestagneerd. 

Pro Athlete heeft me toen aangeraden om bij zoveel 

mogelijk clubs stage te lopen. Een van die clubs was 

Willem II.” De Tilburgse club is voor Sidney Schmeltz 

een mooie stap omhoog. Hij kreeg er een tweejarig 

jeugdcontract. In die tijd mag hij proberen een plaats 

in de basis te veroveren. Op 29 april van dit jaar maak-

te hij in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag deel 

uit van de selectie. Sidney’s ogen beginnen te glanzen 

als zijn debuut in de Eredivisie ter sprake komt. 

“Mijn vader en opa zaten op de tribune. Mijn moeder 

wilde niet komen, die wilde me op televisie zien. Op 

een gegeven moment gebeurde het: ik mocht warm 

lopen. Mijn opa werd helemaal gek, hij begon te dan-

sen op de tribune. Iedereen is heel blij voor me. Mijn 

ouders hebben veel tijd geïnvesteerd in mijn voetbal. 

Mijn drie zussen schoten er daardoor vaak bij in, maar 

ook zij zeggen nu: dat je dit hebt bereikt is het mooiste 

cadeau dat je ons hebt kunnen geven.”

De kranten zijn lovend over de kersverse Willem II’er. 

Na de wedstrijd tegen PSV waarin Schmeltz in de 

basis staat, schrijft Brabants Dagblad: Het lekkerst 

voetbalde gisteren Sidney Schmeltz. De jonge vleu-
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gelaanvaller trok de trukendoos af en toe open en liet 

de PSV-verdedigers soms verbaasd achter.

“Ja,” glimt Sidney “dat is de kers op de taart. Ik zie 

het als een cadeautje van mensen die boven over mij 

waken. In de afgelopen jaren zijn mijn oom en tante 

overleden. Ik geloof dat ze van boven meekijken. Ik 

hoop dat mijn familie in Suriname het ook ziet en dat 

ik een voorbeeld ben voor hun kinderen en mijn kleine 

neefjes hier.”

connectie
Sidney is aangesloten bij ProAthlete. John Veldman 

begeleidt hem. Mijnheer Veldman kwam bij RKC vaak 

bij de wedstrijden kijken,” vertelt hij hierover. “Ik was 

net zestien. Mijn vader vond dat zaakwaarnemers 

eerst naar hem moesten komen als ze mijn zaken 

wilden behartigen. Zo is het uiteindelijk ook gegaan. 

Mijn vader en opa zijn eerst op gesprek gegaan bij 

ProAthlete, later ben ik meegegaan. Ik voelde meteen 

een connectie. Mijnheer Veldman komt net als ik uit 

Utrecht. Voor mij is het belangrijk dat ik er een goed 

gevoel bij heb. ProAthlete werkt op basis van vertrou-

wen en loyaliteit. Dat gaat twee kanten op. Als ik on-

tevreden ben kan ik zo weg. Verder vind ik het prettig 

dat John Veldman zelf ook op hoog niveau actief is 

geweest. Toen ik het moeilijk had bij RKC heeft hij me 

gesteund. Dat is fijn. Ik ben niet op zoek naar iemand 

die zegt: ik breng je naar Tottenham of Manchester. Ik 

weet heel goed dat ik daar voor 98 procent zelf ver-

antwoordelijk voor ben.”

Sidney wrijft over zijn haar en gaat verder: “Ik zie 

mezelf als een artiest. Ik wilde profvoetballer worden 

omdat ik het spelletje zo leuk vind. Ik heb nog een 

tijd fanatiek aan straatvoetbal gedaan. Dagenlang 

oefende ik op straat de nieuwste bewegingen. Als ik 

wat zag op tv, ging ik meteen naar buiten om het uit te 

proberen. Straatvoetbal maakt je lichtvoetig. Ik denk 

dat mensen naar het stadion komen voor straatvoet-

ballers. Kijk maar naar Ronaldo, die is niet voor niets 

94 miljoen euro waard.”

Voor Sidney Schmeltz zijn dergelijke bedragen voor-

lopig niet aan de orde. “Ik denk in stappen, maar ik 

heb wel grote plannen. Mensen zeggen wel eens 

tegen me dat ik de lat niet te hoog moet leggen en 

dat ik realistisch moet blijven, maar ik vind dat je als 

voetballer moet durven dromen. Ik heb de overstap 

gemaakt naar een middenmoter in de eredivisie, nu 

wil ik zoveel mogelijk speelminuten pakken bij Willem 

II. Ik wil bij het Nederlands elftal komen en dan naar 

een Nederlandse topclub. Als ik rond mijn 25e bij een 

topclub zit, ben ik blij. Als ik daarna de kans krijg om 

de overstap te maken naar een buitenlandse club laat 

ik die natuurlijk niet schieten.” 

“Mijn opa stond te dansen op de 

tribune toen ik debuteerde”
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Martin Sturkenboom lurkt aan zijn koffie. Kees Ploeg-

sma voert de delegatie met spelersmakelaars aan. En 

zelfs Leo Beenhakker is uitgerukt. Samen met tien-

tallen andere hotshots uit het betaald voetbal zijn ze 

speciaal gekomen voor een conferentie ter ere van 

het tiende verjaardagsfeestje van de vakbond. Een 

decennium geleden was het aan ProProf te danken 

dat in de eerste voetbal-cao de rechten en plichten 

van de werknemers en werkgevers werden vastge-

legd. Reden genoeg om tijdens een seminar nog eens 

in te zoomen op de huidige arbeidsrelatie tussen 

clubs en spelers. 

Alle gremia van het voetbal waren vertegenwoordigd. 

Van de FBO tot de raad van toezicht van de KNVB. 

Van Feyenoord tot RKC Waalwijk. Vakbondspreses 

Daan Hermes stelde daarom tevreden vast: “Dat 

geeft eens te meer aan dat we als een serieuze partij 

worden gezien. We wilden via dit seminar onze vol-

wassenheid als organisatie tonen door een goede 

discussie te organiseren. Daar zijn wel volgens mij 

wel in geslaagd.”

Wat heet. Die discussie komt er zeker en hij wordt 

aangezwengeld door Evert Verhulp, een autoriteit 

op het gebied van arbeidsrecht. De hoogleraar geeft 

meteen een glashelder antwoord op de hoofdvraag 

van het seminar: hebben de spelers de macht? Wat 

betreft Verhulp is dat juist niet het geval. “Ik snap 

helemaal niets van de uitzonderingspositie die het 

betaald voetbal denkt te hebben,” trapt hij af. “Het 

is de enige bedrijfstak die zich niks aantrekt van het 

arbeidsrecht.” Ten opzichte van normale werknemers 

zijn voetballers gekneveld door de eigen wetten die 

het voetbal maakt. De hoogleraar arbeidsrecht is van 

mening dat de voetbalwereld moet ophouden met het 

maken van aparte regels. Een goed voorbeeld zijn de 

contracten bij Ajax. Toch niet de eerste de beste club. 

Volgens Verhulp staat in de met miljoenen gedoteer-

de verbintenissen expliciet vermeld dat spelers zich 

niet mogen beroepen op positieverbetering, zoals dat 

nota bene is vastgelegd in de wet. “Ze denken zo het 

burgerlijk wetboek uit te kunnen sluiten. Dat kan na-

tuurlijk niet. Hetzelfde verhaal met een optieregeling. 

Clubs zetten opties in een contract waarmee ze con-

tracten eenzijdig kunnen verlengen. Zonder dat de 

werknemer daarover iets te zeggen heeft. Dat is voor 

een rechter onhoudbaar. Nergens kan een werkgever 

contracten eenzijdig verlengen, maar in het voetbal 

denkt men van wel. Waarom?”

pianist
Het bleek slechts de opmaat voor een fel betoog. Ver-

hulp vindt dat er zelfs bij de amateurs al sprake is van 

een werkrelatie. “Een goed voorbeeld is het verhaal 

van twee broers bij FC Lienden. Ze moesten zich in-

schrijven bij een amateurclub. Er waren verplichtin-

gen met betrekking tot de aanwezigheid op de club. 

In ruil kregen ze betalingen toegezegd. Ze spraken af: 

sowieso honderd euro per wedstrijd en dan nog een 

bonus bij winst. De betalingen werden verricht door 

een aparte stichting. Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt 

is hier dus gewoon sprake van een arbeidsovereen-

komst!” Verhulp dendert door. Het hele transfersy-

steem is volgens hem gebaseerd op gebakken lucht. 

“Alleen in het voetbal kan je eindeloos contracten af-

sluiten voor bepaalde tijd. Op basis daarvan worden 

hoge vergoedingen gevraagd. Een speler is als een 

pianist die van schouwburg naar schouwburg trekt. Ik 

zie niet waarom het voetbal een uitzonderingspositie 

zou moeten hebben. Ik vergelijk het maar met de top 

van het bedrijfsleven. Daar worden ook geen trans-

fersommen voor mensen betaald.”

Spelers worden vandaag de dag gezien als handels-

waar. Ze worden, of ze nou willen of niet, vaak onder-

deel van een spelersfonds. Feyenoord is een club die 

van deze constructies vaak gebruik maakt. Vandaar 

dat ProProf en Pro Agent ook Jesse de Preter hadden 

uitgenodigd om te spreken op het seminar. De finan-

ciële specialist die verbonden is aan het advocaten-

kantoor Clifford Chance kan met zijn deskundigheid 

eveneens de positie van de speler inschatten. De Pre-

ter zit deels op dezelfde lijn als Verhulp, al beschouwt 

hij de unieke situatie van het voetbal wat pragmati-

scher. “In een ideale wereld zouden er misschien 

geen transfersommen zijn. Daar ben ik het mee eens, 

maar we praten hier wel over een unieke branche. 

Voetballers moet je niet als werknemer zien, maar 
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ProProf bezegelde het tienjarige jubileum met een seminar in Culemborg. De vakbond organise

eindigde zoals het in 1999 begon, met een ferme discussie over de arbeidsverhoudingen. Zijn de 

P I T T I G E  D I S C U S S I E  O P     G

Ko Andriessen: “Als je in een 

bedrijfstak een speler betaald 

voetbal laat spelen, moet je ze 

betalen. Simpel.”
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meer als een eigen bv die zichzelf verhuurt aan een 

club. Wat je niet mag vergeten: schaf je het transfer-

systeem af, dan is er morgen geen enkele club meer 

die nog geld gaat investeren in zijn jeugdopleiding. 

Stel dat je in die ideale wereld zit zonder afkoopsom-

men. Dan moet je wel helemaal geschift zijn om nog 

geld te steken in jeugd. Je gaat iemand opleiden en 

vervolgens geef je de speler op zijn achttiende aan de 

concurrentie. Het is een utopie om te denken dat de 

sport daar beter van wordt.”

Bahamas
Het gros van de arbeidscontracten en het hele trans-

fersysteem onrechtmatig? Een voetbalwereld met 

normale contracten en zonder transfersommen? Een 

aantal clubbestuurders in de zaal verslikt zich in de 

koffie na de boude standpunten. Na de visie van de 

specialisten die vanaf de zijlijn het voetbal onder de 

loep nemen, is het tijd voor de mensen uit de dage-

lijkse praktijk. Om te beginnen Leo Beenhakker. 

Don Leo zucht nog eens een keer en is het duidelijk 

oneens met de voorgaande sprekers. “De spelers aan 

de macht? Ja! En dat maakt het allemaal niet eenvou-

diger. Maar het is wel de realiteit. Sinds het Bosman-

arrest bestaat er niet meer zoiets als een team op-

bouwen. Zo snel wisselen de spelers van club. We 

hoeven dat allemaal niet zielig te vinden. Het gros van 

de spelers heeft de afgelopen weken met een cock-

tailtje in de hand op de Bahamas gelegen.” 

De technische baas van Feyenoord heeft ook geen 

medelijden met de onderkant van de arbeidsmarkt. Hij 

vindt niet dat het betaald voetbal zich op een hellend 

vlak begeeft met alle amateurspelers die niet eens 

het minimum loon verdienen. “Kom nou toch! Het is 

gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Kwaliteit 

komt bovendrijven. Als je ergens het talent niet voor 

hebt, dan houdt het op. Het is de vrije keus van spe-

lers om voor hun droom te gaan. Het zijn goudzoekers, 

maar als ze niet goed genoeg zijn vind ik het onzin dat 

die allemaal een goed contract moeten krijgen. Ik kan 

met zes jaar mavo ook wel huisarts willen worden. 

Maar als ik daar niet het verstand voor heb, dan heb 

ik niet de kwaliteiten om een huisartsenpraktijk te 

hebben. Als je het waarmaakt, dan word je betaald. 

Anders niet. Dat lijkt me een normaal mechanisme. 

Heb ik iets gemist of zo?”

Beenhakker is op dreef. De bondscoach van Polen 

beweegt zich al decennia in de top. Daar luidt het 

adagium: wie niet goed genoeg is, valt af. Vakbonds-

leider Andriessen heeft een beter overzicht van de 

totale markt en vindt dat er juist wel een sociaal vang-

net moet zijn voor de spelers die het niet redden. “Ik 

vind juist dat de spelers niet aan de macht zijn,” zegt 

de Tilburger. “We kunnen ons wel blind staren op de 

top, maar nu blijkt weer dat meer dan tweehonderd 

spelers nog zonder club zitten. We hebben duizend 

contractspelers. Dus eenvijfde dreigt werkloos te ra-

ken. Dan kan je niet zeggen dat ze zelf bepalen waar 

ze gaan spelen. Je kunt dus ook niet stellen dat ze de 

macht hebben. Dat geldt hooguit voor een paar spe-

lers in het topsegment. Vaak weten spelers helemaal 

niet waar ze aan toe zijn. Zet de uitspraken van de 

arbitragezaken maar eens naast elkaar. Als een spe-

ler gebruik maakt van de FIFA-regels heb je geen idee 

wat de uitkomst is.”

Andriessen vraagt ook opnieuw aandacht voor de 

circa honderd spelers die zonder contract spelen in 

de Eerste Divisie. “We hebben in ons land niet voor 

niks het wettelijk minimum loon. Het is leuk dat Leo 

zegt dat de spelers allemaal op de Bahamas zitten, 

maar we hebben ook vierhonderd spelers in de Ju-

piler League en die hebben het ronduit slecht. We 

noemen het voetbal tegenwoordig een bedrijfstak. 

Als je in een bedrijfstak een speler betaald voetbal 

laat spelen, moet je ze betalen. Simpel.”

Spelers aan de macht of niet? Het debat kon daar in 

een middag natuurlijk geen eensluidend antwoord 

op geven. Duidelijk is wel dat er nog genoeg voer is 

voor discussie. Het voetbal ziet er totaal anders uit 

dan in 1999. Tien jaar geleden was het de flexwet die 

met hulp van ProProf werd uitgeschakeld. Nu gaat 

het over de Ajax-clausules en amateurspelers. Anno 

2009 dreigen andere gevaren. Na het seminar met 

zeer uiteenlopende meningen is in elk geval klip en 

klaar is dat er voor ProProf nieuwe idealen zijn om 

voor te strijden.

d organiseerde de bijeenkomst samen met de collega’s van Pro Agent. Het eerste decennium 

n. Zijn de spelers aan de macht?

                   S E M I N A RG ES L A AGD

Leo Beenhakker: 

“Als je het waarmaakt, dan word 

je betaald. Anders niet.” 
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Invoering beleggingsprofielen 
opgeschort

per

nieuws van het CFK

van eigen beleggingskeuzes. Bijna 

iedereen antwoordde hieraan op dit 

moment geen behoefte te hebben.  

Wij denken dat deze voorkeur mede is 

ingegeven door de economische crisis 

die we momenteel doormaken. Uit eer-

dere onderzoeken weten wij namelijk 

dat een deel van de deelnemers hier 

onder ‘normale’ omstandigheden 

anders over denkt. Dat was juist de 

reden om deelnemers een keuze te 

 bieden uit beleggingsprofielen.

Gegeven de omstandigheden heeft het 

bestuur besloten de invoering van de 

beleggingsprofielen voor onbepaalde 

tijd op te schorten. Ondertussen gaan 

we wel verder met het onderzoek naar 

de mogelijkheden. We houden je op de 

hoogte van de ontwikkelingen op dit 

gebied.

Helaas blijkt het moeilijker dan gedacht 

om de hiervoor benodigde complexe 

administratie uit te besteden. Onze 

indruk is dat de economische crisis hierin 

een rol speelt, waardoor marktpartijen 

zich sterk zijn gaan richten op hun 

interne problematiek. Voorlopig heeft 

dat als consequentie dat wij nog geen 

goede administrateur bereid hebben ge- 

 vonden de opdracht uit te gaan voeren. 

Dat heeft gevolgen voor onze plannen 

te gaan werken met beleggingsprofie-

len, want het spreekt voor zich dat het 

CFK deze opdracht alleen uitbesteedt 

aan een kwalitatief hoogwaardige partij. 

Inmiddels hebben wij een grootschalige 

enquête uitgevoerd onder deelnemers. 

Daarin kwam de vraag voor of deelne-

mers behoefte hebben aan het maken 

Wat zijn de  financiële 
consequenties als je 
 overlijdt?
Overlijden, je moet er niet aan denken. 

Toch kunnen we niet genoeg hameren 

op de noodzaak stil te staan bij het 

belang van een goede overlijdens-

dekking. Uit onze enquête blijkt weer 

eens dat veel deelnemers geen idee 

hebben hoe na hun dood hun na - 

bestaanden financieel achterblijven.

Als je onverhoopt overlijdt, mogen je 

partner en kinderen niets tekort komen. 

De overlijdensdekking is echter alleen 

zeker als het CFK op het moment van je 

overlijden beschikt over de juiste gege-

vens van je gezinssituatie. Daarom is 

het belangrijk dat je die gegevens aan 

ons doorgeeft. 

Om het gemakkelijk te maken, sturen 

we je een dezer dagen een overzicht 

met de overlijdensdekking(en) die in 

jouw situatie van toepassing is/zijn. Als 

deze afwijkt van je verwachtingen, 

raden we je aan zo snel mogelijk con-

tact met ons op te nemen.

In de vorige uitgave hebben wij geschreven over onze plannen om verschillende 

beleggingsprofielen in te voeren. Het was onze bedoeling om de deelnemers daardoor 

meer keuzemogelijkheden te geven wat betreft de manier waarop hun fondssaldo 

wordt belegd. We wilden hiermee in het laatste kwartaal van 2009 beginnen.
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Rendement tot en met  
mei 2,6% 
In maart haalde het CFK de landelijke 

pers omdat onze rendementscijfers 

zeer positief afstaken bij die van 

 pensioenfondsen. Het rendement vanaf 

1 juli 2008 was op dat moment zo’n 1%, 

terwijl de rendementen van pensioen-

fondsen over dezelfde periode flink 

negatief waren. De reden dat ons ren-

dement positief is, ligt in het feit dat 

het CFK in juli 2008, vlak vóór het uit-

breken van de financiële crisis, zijn aan-

delen heeft verkocht en de opbrengst 

heeft vastgezet op deposito.

Het rendement over de periode 1 juli 

2008 - 31 mei 2009 bedraagt 2,6%. 

Bedacht moet worden dat het tekort 

van 1,2% van vorig jaar en de kosten 

van dit jaar nog moeten worden verre-

kend. Goed beschouwd komt het netto 

rendement daarmee momenteel uit op 

ruim 1%. Het boekjaar eindigt op 1 juli. 

Mogelijkheden verlenging 
uitkering
In november 2008 is de ‘uitkeringsta-

bel’ in het reglement aangepast aan de 

inflatiecijfers. De uitkeringstabel is de 

tabel waarin is vastgelegd hoeveel 

jaren de uitkering van een deelnemer 

loopt. Hoe hoger het fondssaldo bij 

aanvang van de uitkering, hoe langer 

de looptijd. Door de aanpassing is de 

looptijd in het algemeen korter gewor-

den. Verder wordt het niveau van de 

uitkering, indien mogelijk, jaarlijks ver-

hoogd in lijn met de inflatie in dat jaar.

Eén aspect van deze aanpassing is dat 

de mogelijkheid van verlenging van de 

uitkering is veranderd. In het oude 

reglement had de deelnemer de moge-

lijkheid om de looptijd van zijn uitkering 

te verlengen tot uiterlijk zijn 65e ver-

jaardag, zolang zijn fondssaldo hoger 

was dan € 273.000. In het nieuwe 

 reglement is dit mogelijk als het fonds-

saldo hoger is dan € 960.960. Het seizoen 

2008/2009 is daarbij een overgangsjaar: 

iedere deelnemer die zijn carrière 

 uiterlijk in dit seizoen beëindigt, kan 

nog gebruik maken van de oude grens.

Enquête onder deelnemers
In april van dit jaar hebben we een 

enquête met vragen over de over-

bruggingsregeling en de dienstverlening 

van het CFK uitgezet onder alle deel-

nemers, zowel actieven als uitkerings-

gerechtigden. Deze enquête is een 

 vervolg op het onderzoek van vijf jaar 

geleden. Ongeveer 20% van alle deel-

nemers heeft de moeite genomen om 

deze enquête in te vullen. Wij danken 

je hartelijk als je aan het onderzoek 

hebt deelgenomen! 

De resultaten van dit onderzoek zijn 

zeer belangrijk voor het verder ver-

beteren van de dienstverlening. 

Momenteel worden de resultaten ver-

werkt en worden hieraan conclusies 

verbonden hoe we de dienstverlening 

verder kunnen verbeteren. Hierover 

zullen we je binnenkort berichten. 
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De wording van Gregory van der Wiel

“Je moet investeren 
  om iets te bereiken”

1616

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

Op het eerste gezicht is er sprake van een bliksemcarrière van een natuurtalent. Gregory 

van der Wiel is pas 21 jaar en al basisspeler van Ajax 1 en international. Toch kent zijn 

pad niet alleen pieken, maar ook diepe dalen. Toen hij dertien was, stuurde Ajax hem 

weg en vorig seizoen hield een slepende knieblessure hem acht maanden aan de kant. 

In de jonge Amsterdammer brandt een heilig vuur. “Ik zal en moet slagen.”
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Elk nadeel heeft zijn voordeel. Vorig seizoen was Gre-

gory van der Wiel acht maanden uitgeschakeld door 

een slepende knieblessure. In die tijd leerde hij dat 

zijn lichaam een kostbaar instrument is waarmee hij 

het voetbalvak moet uitoefenen. “Voor die tijd dacht 

ik daar niet echt bewust over na, maar als je gebles-

seerd bent en je moet er alles aan doen om terug te 

komen dan besef je dat pas goed. Dan train je om 

weer sterker te worden en ben je bewust bezig met je 

lichaam. Uiteindelijk ben je dus niet meer alleen bezig 

met die knie maar met je hele lichaam.” 

Gregory van der Wiel werkt in de laatste weken van 

de vakantie dan ook gewoon met een personal trai-

ner. Maar ook tijdens het seizoen werkt hij aan zijn 

sterke en zwakke punten. “Ik heb maar één carrière. 

In het voetbal is het nu eenmaal zo dat je niets voor 

niets krijgt. En ik ben er ook van overtuigd dat alles 

wat je erin stopt, je er ook weer uit krijgt. Je moet in-

vesteren om iets te bereiken.”

plezier
Gregory van der Wiel werd door schade en schan-

de wijs. Hij is vanaf zijn vierde opgevoed door zijn 

moeder en stiefvader, die hij als zijn echte vader be-

schouwt. Breed had de familie Van der Wiel het niet. 

Zijn ouders moesten veel offers brengen om hun enig 

kind een goed leven te geven. Gregory van der Wiel 

is dat pas later gaan beseffen. In zijn jeugd draaide 

alles om de bal. “Ik kon best wel goed leren en heb 

het ook eerst geprobeerd op het gymnasium, maar in 

mijn hoofd dacht ik wel altijd dat ik profvoetballer zou 

worden. Nee, mijn ouders niet. Die hebben me juist 

alleen maar op het hart gedrukt om mijn school af te 

maken. Voetbal vonden ze minder belangrijk. Zo lang 

ik er maar plezier in had vonden ze het goed. Verder is 

er nooit enige druk op me uitgeoefend.”

Gregory van der Wiel begon al op achtjarige leeftijd 

te spelen voor Ajax. Bij de talentendagen werd hij er 

meteen uit gepikt en E2 was het eerste elftal waar hij 

voor speelde. Op zijn dertiende jaar werd het talent 

uit Osdorp weggestuurd naar Haarlem. Niet omdat hij 

over onvoldoende kwaliteiten beschikte, maar omdat 

hij onhandelbaar was. Van der Wiel, glimlachend: 

“Dat klopt ook wel. Tenminste, als ik er op terugkijk 

was dat zo. Op het moment dat het me gebeurde dacht 

ik daar natuurlijk anders over. Ach, ik denk dat ik ge-

woon aan het puberen was. Ik had een grote mond, 

nam niks aan van anderen en dus ook niet van mijn 

trainer. Ik wist het altijd beter en in het veld deed ik 

eigenlijk ook wat ik zelf wilde. Dat kan natuurlijk niet. 

Iemand van dertien jaar die doet alsof hij het voetbal 

heeft uitgevonden en zelf wil uitmaken wat goed voor 

hem is… Onmogelijk.”

Grandstand
Zijn trainer op dat moment was Arnold Mühren. Enige 

wrok heeft Van der Wiel al lang niet meer. “Toen het 

gebeurde vond ik het natuurlijk onterecht, maar dat 

gevoel is uiteindelijk weggegaan. In mijn tweede sei-

zoen bij Haarlem kwam Ajax ook weer bij me terug. 

Samen met een hoop andere ploegen. Toen heb ik 

even moeten nadenken. Mijn spelersbegeleider Ha-

kim Slimani van Grand Stand BV zei dat ik de beste 

beslissing moest nemen voor mijn carrière. Natuurlijk 

schiet dan door je hoofd: moet ik wel terug naar die 

club die me heeft weggestuurd? Uiteindelijk voelde ik 

me daar toch wel goed bij. Ik trainde al weer twee 

keer in de week mee met Ajax. Ik kende iedereen. 

Het was een logische stap. Hakim zei ook: je bent een 

Amsterdammer, maak nu gewoon de beste keuze. Het 

is al een overwinning dat je ze terug vragen. Daar had 

hij gelijk in. Hoeveel jongens worden weggestuurd en 

mogen drie jaar later weer terug komen?”

Van der Wiel was ondertussen geen enig kind meer. 

Inmiddels had hij er drie zusjes bij. Op school had hij 

een stapje teruggedaan. Het gymnasium werd de 

Havo. Daar was hij minder tijd kwijt aan zijn huiswerk 

en kon hij zich beter concentreren op het voetbal. Op 

het veld ging hij met sprongen vooruit. Twee jaar ge-

leden werd hij door Henk ten Cate plotseling voor de 

leeuwen geworpen. Ajax stond voor een moeilijke en 

zware uitwedstrijd tegen FC Twente en had door een 

blessure van Jaap Stam een probleem in het centrum 

van de verdediging. Van der Wiel: “Ik trainde de hele 

week mee met het eerste elftal, maar ik had nog geen 

minuut in het eerste elftal gespeeld. Ik hoopte op de 

bank te zitten, meer niet. Vlak voor het vertrek naar 

Enschede vertelde Henk ten Cate me dat ik zou spe-

len in het centrum van de verdediging. Vrij laat dus. 

Misschien maar goed ook, daardoor had ik ook geen 

tijd om me nerveus te maken.”

Gregory van der Wiel debuteerde zo als centrale ver-

dediger. Het was nooit de positie die hij vroeger ambi-

eerde. “Ik wilde eigenlijk gewoon leuke dingen doen 

in het veld. Meevoetballen, overal zijn waar de bal is. 

In de jeugd was ik dan ook middenvelder. Op rechts, 

centraal. Later werd ik bij Ajax de nummer vier. Dat 

was ook een heerlijke plaats omdat daar de opbouw 

begon. Op de training liep ik ook nooit in de verdedi-

ging maar altijd op het middenveld waar de bal was.”

Voor Van der Wiel zou dat debuut een mooi startpunt 

moeten zijn voor een glanzende carrière, maar dat 

was het niet. Onder Henk ten Cate kreeg de jonge ver-

dediger wel steeds meer speeltijd, maar een kniebles-

sure hield hem daarna acht maanden buitenspel. Van 

der Wiel: “Er leek helemaal niet zoveel aan de hand. 

Tegen Feyenoord ging ik in duel en toen viel Michael 

Mols op me. Eerst voelde ik alleen pijn in mijn nek. 

Daar werd ik op het veld ook voor behandeld. Maar 

toen ik opstond en weer probeerde te lopen, merkte ik 

dat mijn onderbeen er een beetje bij zwabberde.”

eigenwijs
De Amsterdammer werd gewisseld en volgens de 

eerste diagnose had hij zijn knieband verrekt. Een 

simpele blessure die normaal gesproken slechts en-

kele weken zou duren. “Dat was dus niet zo. De eer-

ste keer dat ik weer terugkwam en probeerde mee te 

trainen kreeg ik meteen een terugslag.” 

De simpele verrekking bleek een scheurtje in de knie-

band te zijn. Van der Wiel moest langer rust houden, 

maar dat viel hem zwaar. “Tja, ik was weer eigenwijs. 

Het ging me niet snel genoeg en luisterde niet goed 

naar de medische staf,” blikt hij terug. Zo hield een 

simpele knieblessure hem acht maanden aan de kant. 

Van der Wiel miste daardoor zelfs de Olympische 

Spelen. Hij was net niet op tijd hersteld om deel uit te 

maken van de ploeg van Foppe de Haan. Dat maakte 

hem uiteindelijk meer vastberaden om dit seizoen 

door te breken. Van der Wiel begon onder Marco 

van Basten op de bank maar brak uiteindelijk door op 

een andere plaats: rechtsback. “In de voorbereiding 

op het seizoen zei Marco van Basten dat hij me als 

rechtsback wilde zien spelen. Daar had ik geen enkel 

probleem mee. Ik was zelfs op doel gaan staan, als ik 

maar in het eerste elftal terecht zou komen. 
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Ik dacht: moet ik wel terug naar die 

club die me heeft weggestuurd?
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Surf naar: www.berenschot.com/careercoaching  voor meer 

informatie en geef aan waar Proprof en Berenschot jou mee 

van dienst kunnen zijn.

Zelf aan de bal
blijven na het 
voetbal?
Berenschot. Ook voor Career Coaching.
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Vanaf het begin ging het best goed.”

Op de rechtsback plaats ging er een wereld open voor 

Van der Wiel. In het moderne voetbal spelen steeds 

meer ploegen zonder een specifieke buitenspeler. 

Dat betekent dat er juist op de backpositie ruimte ligt 

om te voetballen. Van der Wiel: “Ik kon lekker veel 

mee opkomen, langs de zijlijn meegaan, acties maken 

en voorzetten geven. Ik had eigenlijk veel meer ruimte 

om mee te doen dan in het centrum.”

Daarbij speelde de ploeg goed in op die kwaliteiten 

van Van der Wiel. “Het is natuurlijk een samenspel 

van iedereen in de ploeg. Als ik ga, dan zullen de 

verdedigers daar rekening mee moeten houden, net 

als de middenvelders,” beseft Van der Wiel. Verder 

is er natuurlijk het spel met zijn directe tegenstander, 

de linksbuiten. “Gaat hij wel of niet met je mee als je 

opkomt….Dat is ook een heel spel. Je probeert het 

natuurlijk zo te draaien dat zo’n speler achter jou aan 

moet lopen. Het is een aanvaller. Van zijn trainer en 

medespelers moet hij mee verdedigen maar je weet 

ook dat hij dat met tegenzin doet. Mijn voorbeeld is 

Dani Alves van Barcelona. Die bestrijkt de hele rech-

terkant. Hij heeft vele assists achter zijn naam staan 

en schiet ook nog vrije trappen binnen. Dan ben je 

een superback.” 

Tegenstanders die hem echt zoek hebben gespeeld 

is Van der Wiel nog niet tegengekomen. “Ik denk dat 

ik het moeilijk had tegen Koné van Olympique Mar-

seille. Dat was een handige en snelle aanvaller die 

voordurend in beweging was. Verder zijn spelers als 

Elia en Biseswar natuurlijk zware tegenstanders. Dat 

zijn jongens die altijd hun acties zullen maken. Ook al 

heb je de eerste duels gewonnen, ze zullen op je af 

blijven komen.”

Zuid-Afrika
Als rechtsback heeft Gregory van der Wiel zich zo 

stormachtig ontwikkeld dat hij inmiddels is doorge-

drongen tot het Oranje van Bert van Marwijk. Tot zijn 

eigen verbazing. “Afgelopen zomer was ik niet eens 

basisspeler bij Ajax en keek ik naar het EK als sup-

porter. Als iemand me toen had gezegd dat ik een half 

jaar later mijn eerste interland zou spelen, had ik hem 

voor gek verklaard.” 

De Ajacied kreeg op 11 februari tegen Tunesië als 

invaller voor John Heitinga zijn eerste vijf speelminu-

ten in Oranje. Anderhalve maand later is hij door een 

blessure van Heitinga zowel tegen Schotland als tegen 

Macedonië basisspeler. “Juist op dat niveau voel ik dat 

ik nog veel kan leren. Het kan alleen maar beter. Dat 

merk ik elke dag dat ik bij Oranje ben.” 

De selectie voor Oranje heeft zijn horizon verbreed. 

Gregory van der Wiel heeft nieuwe doelen. “Ik wil er 

natuurlijk ook bij zijn als Oranje naar Zuid-Afrika gaat. 

Het WK is het hoogste dat je kunt bereiken als voetbal-

ler. Daar spelen de beste spelers van de wereld. Het 

lijkt me fantastisch om dat mee te maken.”

Als rechtsback dan. De gedachte om terug te keren 

naar het centrum van de verdediging heeft Van der 

Wiel uit zijn hoofd gezet. “Als ik kijk naar welke spe-

lers er in het topvoetbal in het centrum van de defensie 

staan….allemaal zijn ze groot en sterk. Ik werk er ie-

dere dag aan maar zo ver ben ik nog niet. Ik focus me 

volledig op mijn plaats als rechtsback. Ik speel er met 

veel plezier en merk dat ik me nog steeds ontwikkel.”
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Body language

De eerste letters van de namen van zijn drie zusjes heeft Gregory van der Wiel op zijn hand 

laten tatoeëren. Op zijn onderarm staat van boven naar beneden de naam van zijn moeder: 

Gabriëlle. Zijn eigen naam en de initialen van zijn stiefvader zijn eveneens vastgelegd in zijn 

huid. Er is ook een levensspreuk te vinden: 

they know nothing about me, judgement prevent us from seeing the good that lies beyond ap-

pearances. Hiermee neemt hij stelling tegen vooroordelen en racisme. Mensen oordelen te 

snel over een medemens waar ze niets vanaf weten en zien zo het goede over het hoofd. Op 

zijn andere onderarm is net boven zijn pols ruimte gemaakt voor een andere wijsheid:

Sometimes you’ve got to go through the pain to express the joy

Soms moet je door de pijn heen om de vreugde te voelen. Eerst weggestuurd naar Haarlem en 

terugkeren bij Ajax. Eerst een slepende knieblessure en een half jaar later debuteren in Oranje. 

Het is hem zowel letterlijk als figuurlijk op het lijf geschreven. Van der Wiel: “Mijn eerste tatoe-

age liet ik zetten toen ik achttien jaar was, eerder mocht niet van mijn ouders. Op dit moment 

ben ik niet wat nieuws van plan. Alhoewel…ze zeggen wel dat het verslavend is.” 

Ik merk dat ik me 

nog steeds ontwikkel



Sport zit in de genen bij de  
verzekeringsconsultants van Aon 

‘Ongeval of blessure  
kan einde zijn 

van topsportcarrière’

Dat iedereen zich goed moet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is essentieel  maar of men wer-

kelijk een verzekering heeft afgesloten, blijkt vaak nog maar de vraag. En datzelfde geldt helaas ook 

nog voor veel topsporters. Bij deze groep kan er echter geen sprake zijn van een standaardverzekering; 

het gaat om maatwerk. Stefan Zuidervaart en Dennis Klein, beiden werkzaam op de afdeling Sport, Re-

creation and Entertainment bij Aon Consulting in Amsterdam-Zuidoost, zeggen dan ook dat goed on-

derzocht moet worden hoe zo’n verzekering het beste kan worden ingekleed. ‘Een doodschop kan tot 

veel ellende leiden,’ zegt Dennis, voormalig topvoetballer bij FC Volendam.



|151

zich er niet alleen bewust van zijn maar ook de eerste stap 

nemen om zich te gaan oriënteren. En dat kan dus bij Aon. 

Men houdt zich daar naast het voetbal ook actief bezig 

met onder andere hockeyers, wielrenners en schaatsers. 

‘Zo zijn we nauw betrokken bij de TVM-schaatsploeg  

waarvoor wij het beroepsongeschiktheidsrisico afdekken. 

Ook bieden we verzekeringen voor sportbonden en  

sportverenigingen, waar bijvoorbeeld het risico op het 

overlijden van de leden op het sportveld is afgedekt. We 

zeggen het nogmaals: alles is verzekerbaar, maar je moet 

wel weten wat je gaat verzekeren. Een analyse daarvan is 

een eerste goede stap.’    

En daarmee heeft hij niets te veel gezegd. ‘Voor sporters is 

het van belang zich goed te realiseren hoe de toekomst er 

uit ziet als een ongeluk zich voordoet,’ vervolgt hij. ‘Be-

langrijk is om te onderscheiden of je een verzekering voor 

tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afsluiten. 

Daarbij stellen we een aantal vragen. Welk bedrag wenst 

de sporter te verzekeren? Hoeveel verdient hij? Hoe ziet 

zijn contract er uit?  Hoe oud is hij? We analyseren het risi-

coprofiel van de topsporter dus grondig.’

Aon ondersteunt niet alleen topsporters, maar heeft over 

dit gecompliceerde onderwerp ook regelmatig contact 

met sportbonden, met betaald voetbalorganisaties als 

ook andere sportverenigingen, die op topniveau acteren 

en diverse risico’s willen afdekken. Stefan: ‘Specialistische 

input is essentieel. Dat kunnen we vanuit Aon bieden om-

dat we hier over de juiste kennis beschikken en een grote 

internationale organisatie achter ons hebben staan. Maar 

daarnaast durven we met zekerheid te zeggen dat sport 

ook in onze eigen genen zit.’ En daar heeft Stefan niets te 

veel gezegd; zijn collega Dennis bijvoorbeeld liep door 

een ‘grove overtreding’ in de wedstrijd Ajax-Elinkwijk – 

vele jaren geleden toen hij nog bij de Amsterdamse club 

speelde -  een gebroken been op. ‘Ik ben genezen, maar ik 

denk wel dat ik daardoor niet alles uit mijn topsportcar-

rière heb kunnen halen. We weten dus waar we het over 

hebben. We kúnnen ons ook echt verplaatsen in de top-

sporter, die dit risico loopt.’

Volgens het tweetal zijn er genoeg voorbeelden uit het 

verleden waar het niet goed was geregeld. ‘De meest be-

kende is de plotselinge dood van FC Utrecht-speler Di To-

masso een aantal jaren geleden. Voor hem – of beter ge-

zegd: voor zijn echtgenote en kinderen – moest een 

benefietwedstrijd worden georganiseerd Maar denk ook 

eens aan Luciano van de Berg, een talentvolle speler bij 

Telstar, die onverwacht bij een auto-ongeluk om het leven 

kwam. Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles moest zijn 

carrière stoppen nadat hij in een wedstrijd onderuit was 

gehaald. En ook daar was het niet goed geregeld.  In alle 

gevallen is er een verzekerbaar belang. Of het nu gaat om 

een jonge speler die net doorbreekt of een speler die al 

heel veel verdient maar wel een bepaald bestedingspa-

troon heeft. Meestal is het actueel op moment van door-

breken. Dan wordt er vaak een contract aangeboden en is 

er een financieel belang om te verzekeren.’

Een ongelukje – met welke oorzaak dan ook – zit dus in 

een klein hoekje en precies daarom moet elke (top)sporter 

‘
’

Voor sporters is het van belang zich 
goed te realiseren hoe de toekomst er 
uit ziet als een ongeluk zich voordoet.
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Alle ogen zijn deze maand gericht op de 
transfermarkt. Waar gaan de spelers naar-
toe? Bovendien ontvouwt zich achter de 
schermen van het profvoetbal een strijd 
die ook belangrijk is voor de spelers. We 
praten je bij over de belangrijkste ontwik-
kelingen. 

In de rechtszaal worden net als op het veld doel-

punten gemaakt die van enorm belang zijn voor de 

verhoudingen in het voetbal. De wedstrijden achter 

de tafel zijn natuurlijk niet zo spannend als die op het 

veld, maar er worden wel belangrijke besluiten over 

de toekomst genomen. Vandaar dat ProProf samen-

werkt met het in sportrecht gespecialiseerde advo-

catenkantoor BrantjesVeerman. 

Het kantoor houdt zich op dit moment ondermeer 

bezig met de procedure waarin de Centrale Spelers 

Raad (CSR) een deel van de tv-gelden eist. De vak-

bond vindt dat de hoofdrolspelers op televisie ook 

een deel van de taart moeten krijgen. Met dat geld 

kan bijvoorbeeld een sociaal fonds worden opgezet. 

BrantjesVeerman geeft overigens ook op allerlei an-

dere gebieden advies. 

Metuzalem
Op internationaal gebied viel ondermeer de zaak van 

Metuzalem op. De Braziliaan dacht op basis van de 

FIFA-regels na drie jaar zijn contract te kunnen ver-

breken, maar niets was minder waar. Het sporttribu-

naal CAS meende dat hij twaalf miljoen euro moet 

betalen. Wat dat betreft gaan de conflicten in het 

betaald voetbal vaak over hetzelfde onderwerp: is het 

nu wel of niet geoorloofd om het contract te breken? 

Dat geldt ook voor de belangrijkste rechtszaak van 

dit moment. Die speelt in Luxemburg voor het Euro-

pese Hof van Justitie. Kort gezegd komt het hierop 

neer: Olympique Lyon eist een opleidingsvergoeding 

voor zijn speler Olivier Bernard, die op zijn achttiende 

vertrok naar Newcastle United. Volgens de regels 

van de FIFA heeft Olympique Lyon inderdaad recht 

op een opleidingsvergoeding. Om precies te zijn een 

som van negentigduizend euro per opleidingsjaar. 

Bernard is het hiermee oneens. Hij vindt dat in strijd 

met het vrije verkeer van werknemers zoals we dat 

kennen in de Europese Unie. Bernard bepleit dus min 

of meer hetzelfde als Jean Marc Bosman begin jaren 

negentig. Die zaak is tot nu toe de meest invloedrijke 

rechtszaak in het voetbal gebleken. Bernard is net als 

Bosman naar de hoogste Europese rechter gestapt. 

Zeker voor Nederland zijn het belangrijke ontwikke-

lingen. Nu steeds meer spelers al op jonge leeftijd 

overstappen naar andere competities, is het voor 

de clubs van levensbelang dat het systeem van op-

leidingsvergoedingen in stand blijft. Voor de spelers 

is het uiteraard goed wanneer er zo weinig mogelijk 

obstakels zijn om van werkgever te wisselen.

negentigduizend euro
Namens BrantjesVeerman houdt de in arbeidsrecht 

gespecialiseerde Jordi Rosendahl zich bezig met de 

kwestie. Wat gaat dit betekenen voor de spelers? 

“Deze zaak heeft al een voorgeschiedenis. De rech-

ter in eerste aanleg veroordeelde Newcastle tot het 

betalen van een opleidingsvergoeding van negentig-

duizend euro. Die uitspraak werd daarna echter weer 

van tafel geveegd door het Hof. Die vond het in strijd 

met het vrije verkeer van werknemers.” Uiteindelijk 

werd doorgevochten tot de Hoge Raad. Die verwees 

door naar de hoogste Europese rechter. “De uitspraak 

kan nog een aantal maanden op zich laten wachten. 

Het Europese Hof kan de regels van de FIFA goedkeu-

ren als het doel van de FIFA legitiem is en niet in strijd 

is met het Europese verdrag. Met andere woorden: 

het Hof moet beslissen of het voetbal ter bescherming 

van de sport een uitzonderingspositie moet krijgen.”

Rosendahl denkt zelf dat de lijn van Bosman zal wor-

den doorgetrokken. Dat zou betekenen dat na Bos-

man opnieuw een barrière wegvalt en spelers nog 

makkelijker kunnen vertrekken naar een andere club. 

“Persoonlijk denk ik dat het Hof geen uitzondering zal 

maken. De voetbalsport wordt gezien en behandeld 

als elke andere beroepsgroep. In het Bosman-arrest 

heeft het Hof al eens geoordeeld dat een vergoeding 

voor een speler die niet langer onder contract stond 

in strijd was met het vrije verkeer van werknemers. 

Ook zie ik niet zo snel een basis in het verdrag dat als 

legitiem doel voor een opleidingsvergoeding zou kun-

nen dienen. Ik acht de kans daarom groot dat de FIFA 

na Bosman en het afwijzen van de 6+5 regel, opnieuw 

met een oplossing moet komen om het gat tussen rijk 

en arm binnen de voetbalwereld te verkleinen.”
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TUSSEN DE REGELS

Advocatenkantoor Brantjes Veerman zit er klaar voor
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COLOFON

REDACTIE:

Ko Andriessen, Gerard Arink, 

Annemoon van Campen, Daan 

Hermes, Raquel Mourik, Ton Lipper 

en Leo Verbeek

VORMGEVING, DTP EN

DRUKWERK:

Ipskamp Drukkers, 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

Rabo Topsportdesk. 

 Het is tijd voor de Rabobank.

Focus op prestatie.
Topsport vraagt om focus. Om concentratie. Je wilt je als topsporter volledig richten op het leveren van prestaties. 

Daarom mogen je financiële zaken niet veel tijd kosten, maar tegelijk wil je deze optimaal regelen. Hiervoor kun 

je vertrouwen op de Rabo Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters 

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

maximale focus op prestaties mogelijk.

Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk (040 - 293 65 96 / 06 - 129 764 26).


