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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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Het jaar 2010 zal de boeken in gaan als een bijzonder jaar. Het betaalde voet-

bal verloor door een faillissement met HFC Haarlem een roemruchte club. 

Daarnaast degradeerde voor het eerst sinds 40 jaar een club uit het betaalde 

voetbal naar het amateurvoetbal. FC Oss zal volgend seizoen uitkomen in de 

topklasse, een nieuwe competitie van topamateurverenigingen die onder de 

sectie amateurvoetbal van de KNVB valt. Door schandalig gedrag van lieden 

die zich supporters noemen was de KNVB genoodzaakt om de bekerfinale over 

twee wedstrijden ‘uit te smeren’ terwijl dit uiteraard niet de bedoeling was. 

Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een grote economische crisis 

die ook het voetbal in een stevige greep heeft. Nog steeds moet een aantal 

clubs voor haar voortbestaan vrezen terwijl ook voor een grote groep voet-

ballers een onzekere tijd aanbreekt.

De  meest clubs hebben de afgelopen jaren op te grote voet geleefd. Bij de 

laatste vergadering van de Centrale Spelersraad vergeleek een speler het  

treffend. Het is alsof je met 15 euro naar de Albert Heijn gaat en denkt  

daarmee een volle winkelwagen te kunnen ‘shoppen’.

Niet alleen de algehele teruggang van de economie, ook clubbestuurders 

zijn verantwoordelijk voor de deplorabele staat waarin een groot aantal 

clubs verkeert. Ze hebben simpelweg onverantwoord geld uitgegeven aan 

spelers, salarissen en fees. 

Om het Betaald Voetbal weer structureel gezond te kunnen maken is ook aan 

de spelersvakbonden gevraagd om mee te denken. Uiteraard hebben VVCS 

en ProProf deze handschoen opgepakt. Samen met vertegenwoordigers van 

clubs zijn we om de tafel gaan zitten om te bedenken hoe er bespaard kan 

worden op de kosten.

Een voorgestelde collectieve salarisverlaging is echter door de bonden  

resoluut van de hand gewezen. Los van de juridische houdbaarheid zijn wij 

van mening dat bestaande contracten gerespecteerd moeten worden. Het feit 

dat in de eredivisie 40% van de contracten afloopt en in de eerste divisie 60% 

geeft de clubs voldoende mogelijkheden om op korte termijn besparingen door 

te voeren.

Wel hebben de gesprekken inmiddels geresulteerd in besprekingen om de 

CAO open te breken en te verlengen. Uitgangspunt is hier, naast het realiseren  

van besparingen voor clubs, om een goed niveau van arbeidsvoorwaarden 

overeind te houden voor de contractspelers in ere- en eerste divisie. Een  

voorstel om contracten mogelijk te maken op basis van 12 uur van het  

minimumloon is dan ook van de hand gewezen. Verderop in dit nummer kun je 

meer lezen over de voorstellen en uitkomsten van de onderhandelingen. 

ProProf magazine heeft in deze uitgave met haar 25e uitgave een jubileum-

nummer. In 2010 kan zowaar dus toch nog een klein feestje gevierd worden. 

Als in de zomer nu ook nog Oranje, met tal van Proprof-leden, wereldkampioen 

wordt dan gaat alsnog ‘het dak eraf’ en zal 2010 voor eeuwig in de herinnering 

blijven hangen.

Ko Andriessen

Directeur ProProf
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DE WORDING VAN 

ALJE SCHUT
“IK GEEF ALTIJD ALLES”

Alje Schut speelt elf jaar in dienst van FC Utrecht. In die jaren beleefde hij veel ups en downs. 

De club was bijna failliet, maar speelde ook een aantal bekerfinales  en behaalde een vijfde 

plaats in de competitie. Schut zelf bewees van vaste waarde te zijn, maar stond ook lange tijd 

langs de kant vanwege een knieblessure. Nu staat de verdediger op een kruispunt: bijtekenen 

of naar het buitenland?
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Alje Schut grijnst als hem wordt gevraagd van wie hij 

zijn talent heeft. “Niet van mijn vader. Het heeft een 

generatie overgeslagen. Mijn opa was een goede voet-

baller. Hij speelde bij AGOVV en stond op punt van door-

breken toen hij zijn been op twee plaatsen brak. Daarna 

is hij nooit meer op niveau gekomen. Mijn vader wordt 

telkens boos als ik zeg dat hij niet kan voetballen. Volley-

ballen kon hij wel en mijn moeder kon heel hard lopen.”

Pa en ma Schut hebben weliswaar veel belangstelling 

voor sport, maar een goede opleiding staat voorop.  Dat

is natuurlijk nog niet aan de orde als Alje op zijn vijfde 

gaat  voetballen bij UVV. Van zijn zesde tot zijn twaalfde 

speelt hij in het tenue van de Utrechtse club. Na school-

tijd wordt er volop gevoetbald op het grasveld voor de

deur. “Ik was constant bezig met de bal. Ik had ook altijd

van die groene plekken op mijn knieën. Op een gegeven 

moment kreeg ik zelfs geen gewone schoenen meer. 

Mijn moeder zei: ‘Jij loopt toch de hele dag te voetbal-

len’. Ze kocht van die kunstgrasschoentjes voor me en 

dat vond ik prima.”

Dat Schut talent heeft, valt hem zelf nauwelijks op. Maar

wat wil je? In zijn team lopen meer talentvolle spelers 

rond. Van zijn jeugdelftal gaan maar liefst zeven spelers 

naar verschillende profclubs. “We hadden echt een heel 

leuk elftal. Als kind ben je er niet mee bezig wie beter

is. Plezier stond voorop. Dat is ook wat me het meest is 

bijgebleven uit die tijd. Achteraf zeiden elftalbegeleiders 

wel tegen me dat ik er toentertijd bovenuit stak.”

Als Schut een jaar of elf is, denkt hij voor het eerst na

over de mogelijkheid profvoetballer te worden. In de

loop der tijd is een aantal uitnodigingen van profclubs

op de deurmat gevallen. Of Alje niet een keer stage wil 

komen lopen. “Op een gegeven moment waren het er

zoveel, dat mijn ouders er wel met mij over moesten

praten. Als ik een voetbalopleiding zou kunnen combi-

neren met school, gingen zij akkoord. Vervolgens heb ik 

ondermeer stage gelopen bij Feyenoord, Ajax, Vitesse

en PSV. Bij Feyenoord voelde ik me het meeste thuis. 

Zij hadden ook de beste voorzieningen op het gebied 

van school. Er was huiswerkbegeleiding en als het niet

goed ging op school kon je vrijaf krijgen om dat recht te

zetten. Dat was voor mijn ouders een pre.

Kritiek
“Ik kwam in een heel nieuw elftal terecht met jongens 

als Civard Sprockel, René van Dieren, Ebi Smolarek, Le-

onardo en Saïd Boutahar. Vijf dagen per week werd ik na

school opgepikt met de bus. Ik maakte mijn huiswerk in 

Rotterdam en daarna gingen we trainen. Om negen uur 

’s avonds was ik weer thuis. Als ik het zo vertel klinkt het

zwaar, maar ik deed niets liever.”

Schut groeit bij Feyenoord. Hij wordt technisch beter

maar krijgt ook voor het eerst te maken met echte kri-

tiek. “Dat is best moeilijk als je een jaar of dertien bent.

Tweemaal per jaar werden er gesprekken gehouden. 

Als je niet goed genoeg was kon je vertrekken. Bij mij

ging het aardig, maar als die gesprekken eraan kwamen

begon ik toch aan mezelf te twijfelen. Het pakte steeds

goed uit, maar ik heb genoeg jongens huilend uit dat ka-

mertje zien komen. Er wordt natuurlijk ook voortdurend

gescout. Als de scouts een betere speler ontdekken, val

jij af. Keihard, maar zo werkt het.”

De genen van opa vloeien ook naar broer Derk Schut.

Hij speelt vier jaar bij Den Bosch, maar haakt af als hij

op de tribune belandt. “Hij is journalistiek gaan studeren 

en speelt daarnaast bij de amateurs van De Meern,”

vertelt Schut met onverholen trots. “Dit jaar promoveren

ze naar de hoofdklasse. 

“Ons gezin was nogal sportminded,” herinnert Schut 

zich. “Mijn neefje woonde van zijn negende tot zijn 

achttiende bij ons in. Hij was geen voetballer maar een

tennisser. Ik heb me regelmatig van de baan laten slaan 

door hem.”

Conflict
Schut doorloopt de opleiding van Feyenoord met succes

tot hij een conflict krijgt met het technische hoofd van de 

jeugdopleiding. “Diezelfde avond heb ik Hans van Breu-

kelen gebeld, die was toen technisch directeur bij FC 

Utrecht. Ik was al een paar keer door de club gevraagd.

Van Breukelen zei: ‘Kom morgen, dan regelen we de

overschrijfformulieren’. Twee dagen daarna tekende 

Feyenoord en toen was het rond. Ik ben daar vrij radi-

caal in. Achteraf vroegen veel mensen me waarom ik 

dat had gedaan. Tenslotte zat niet iedereen op dezelfde 

lijn als degene met wie ik problemen had. Maar het kwam 

me ook wel goed uit. Op dat moment braken er weinig

spelers door bij Feyenoord. Ik zat voor mijn eindexamen

atheneum. Bij Utrecht kon ik meteen meetrainen met de 

A1. Ik mocht meedoen met het tweede en heb een paar 

keer op de bank gezeten bij het eerste. Daarna tekende

ik vrij snel een contract voor vijf jaar.”

Alje Schut debuteert oktober 1999 voor FC Utrecht. 

Vanaf seizoen 2002/2003 staat hij vast in de basis. De 

verdediger maakt zelfs deel uit van Jong Oranje. Wat 

je noemt een voorspoedige carrière, tot maart 2005. 

Schut: “Ik was echt aan het doorbreken. Een aantal 

clubs had belangstelling voor me en toen scheurden

de kruisbanden van mijn rechterknie af. Het gebeur-

de in een wedstrijd. Ik kreeg een bal aangespeeld 

van links. Ik dribbelde voor mijn spits langs en terwijl

ik kijk naar wie ik de bal kan spelen, krijg ik een duw-

tje. Ik klapte door mijn knie heen. Ik voelde ook echt 

een knakje. Het herstel duurde maanden. Na negen 

maanden revalideren had ik nog steeds pijn. Eerst 

dacht ik dat het erbij hoorde, maar toen ik na verloop

van tijd een scan liet maken bleek dat mijn meniscus 

ingescheurd was. Er zat altijd al een scheurtje in, 

maar door de revalidatie is die waarschijnlijk groter 

geworden. Toen ik daaraan werd geopereerd, liep 

ik weer een bacteriële infectie op. Daarvoor heb ik 

nog twee maanden antibiotica moeten slikken. Alles 

wat je hebt opgebouwd aan conditie wordt door
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“Het is hard, maar als je 

geblesseerd bent hoor je er 

gewoon niet bij.”



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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die antibiotica afgebroken. Bij elkaar ben ik er bijna

twee jaar uit geweest. 

“Ik revalideerde in Zeist. Dat was fijn. Het is niet leuk om 

te zien dat de groep lekker naar buiten gaat als jij tot het 

einde van de dag het krachthonk in moet. Op zaterdag

ging ik naar de club om de fysio over mijn vorderingen

te vertellen. En ik ging natuurlijk naar de wedstrijden.

Het is hard, maar als je geblesseerd bent hoor je er 

gewoon niet bij. De club was wel altijd heel betrokken, 

maar zo werkt het nu eenmaal.”

Tik op de oogkas
Schut speelt zich weer terug in het team, maar er vol-

gen meer blessures in de jaren erna. “Ik brak mijn neus

en toen ik daarvan terugkwam kreeg ik een tik op mijn 

oogkas en brak die ook. Na twee weken mocht ik weer

spelen van de dokter. In de eerste wedstrijd die ik

speelde scheurde ik opnieuw mijn kruisbanden, nu die

van mijn linkerbeen.

Alje Schut relativeert: “Het zit ook een beetje in mijn

spel opgesloten. Ik ga het duel aan. Daar houden de 

supporters hier ook van. Ik ben misschien niet de beste 

voetballer, maar ik geef wel altijd alles. Ik verwacht niet 

dat mijn kruisbanden nu nog eens zullen afscheuren.

Bij de operatie hebben ze ontdekt dat de holte waar de 

kruisband doorheen loopt bij mij kleiner is dan bij een

ander. Daardoor raken ze sneller bekneld. Dat is toen 

ook meteen verholpen. 

“De tweede keer duurde de revalidatie veel minder

lang. De medische begeleiding is beter geworden. Ik 

heb gewerkt met een ARP-machine, dat staat voor

Accelerated Recovery Performance en zorgt ervoor dat 

je sneller herstelt. Dankzij elektroden kun je je spieren 

maximaal aanspannen. Dat heeft mij heel erg geholpen.”

Schut praat gelaten over zijn blessures. Hij haalt zijn 

schouders op. “Ik heb altijd het vertrouwen gehad

dat het goed zou komen. Maar zelfs als ik nooit meer

zou kunnen voetballen, dan zou ik mijn draai ook wel

vinden. Niet dat ik al klaar ben met de voetballerij 

hoor, maar ik heb wel een atheneum-diploma. Ik denk 

dat ik op veel maatschappelijke vlakken zou kunnen

slagen. Ik realiseer me dagelijks hoe gezegend ik 

ben. Ik heb een betrokken familie, leuke vrienden, een

lieve vriendin en een kindje van twee. We kennen

elkaar al vanaf de lagere school, maar we kregen pas 

wat toen we zeventien waren. Inmiddels zijn we elf 

jaar bij elkaar.”

Aanbiedingen
Als Schut straks besluit waar hij na dit seizoen wil

spelen, heeft zijn vriendin een flinke stem in het kapit-

tel. “Er zijn landen waar zij liever niet naartoe gaat.

Het Oostblok en het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ik vind

het belangrijk dat zij zich daar ook lekker voelt. Dat ze

er ook kan werken. Ik heb drie aanbiedingen op zak. Ik 

heb expres gewacht op de aanbieding van FC Utrecht.

Ze hebben me altijd goed behandeld, ook toen ik gebles-

seerd was. Maar als ik naar het buitenland zou willen,

dan is het nu wel de tijd daarvoor. Onze kleine moet over

twee jaar naar school, dat kan net. Aan de ander kant

gooi je elf jaar FC Utrecht niet zomaar weg. Ik krijg veel

waardering van de clubleiding en de supporters. Ik leg

straks alle aanbiedingen naast elkaar en dan beslis ik.”

Schut laat zijn zaken behartigen door Karel Jansen van 

Sport-Promotion. Hij is erg te spreken over de manier

waarop dat gaat. “Toen ik voor het eerst een aanbieding

van FC Utrecht kreeg, ben ik met Sport-Promotion in zee

gegaan. Sport-Promotion werkt zelf niet met contrac-

ten, maar werkt op basis van vertrouwen. Dat spreekt 

me aan. En het klopt. In al die jaren heb ik geen con-

tract hoeven tekenen. Het zijn loyale mensen die net zo 

denken als ik. Karel en ik voeren samen de contract-

besprekingen, dat werkt prima. Ik heb nooit het

gevoel gehad dat zij me in bepaalde richting proberen

te duwen.”

Als Schut kiest voor een buitenlands avontuur komt er

een einde aan een periode. Het was hoe dan ook een

mooie tijd. “In die elf jaar heb ik veel meegemaakt. Dat

de club bijna failliet was en wij de stad in moesten om 

loten te verkopen voor de jeugdopleiding. Dan kreeg je

van alles naar je hoofd. ‘Jij verdient zoveel, moet ik dan 

van jou loten kopen?’

“We hebben nu een harmonieus team, maar ik heb

ook deel uitgemaakt van een team waarin drie kampen 

tegenover elkaar stonden: de jonkies, de buitenlanders

en de oudere Nederlanders. Het was een vechtma-

chine, maar in het veld waren we zo getriggerd dat we

er vol voor gingen. Met dit team werden we wel vijfde

en later wonnen met zijn allen de beker. Buiten het veld

gingen we met elkaar op de vuist. Ja, daar heb ik helaas 

ook aan meegedaan. Het grappige is dat als ik jongens 

van toen tegenkom, ze zeggen: ‘Wat was dat toch een 

mooie tijd…’.”

“Ik realiseer me dagelijks hoe 

gezegend ik ben.”



CAO HEEFT DE CRISIS NIET VEROORZAAKT
Achter de schermen won ProProf een belangrijke wedstrijd. De vakbond heeft met succes 

onderhandeld over een nieuwe CAO. Wij informeren jullie als eerste over alle ins en outs.

Helaas kan niemand het meer ontkennen. De crisis

is doorgedrongen tot in alle lagen van het voetbal.

We zagen Haarlem zelfs failliet gaan. Voor veel prof-

voetballers breekt een onzekere tijd aan. Honderden

spelers in de ere- en eerste divisie hebben te horen 

gekregen dat hun contracten niet worden verlengd. 

De vakbond is inmiddels druk doende om de spelers

zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen

van de crisis. Achter de schermen werden de afge-

lopen periode daarom inmiddels belangrijke finales

gespeeld. Zo is er gesproken over een nieuwe collec-

tieve arbeidsovereenkomst. Op verzoek van de clubs

ging ProProf om tafel gaan zitten om te onderhande-

len over een nieuwe CAO.

Directeur Ko Andriessen draait er niet omheen. “De

economische situatie is gewoon slecht. Daar kunnen

wij onze ogen niet voor sluiten. De clubs hebben zich

tot ons gericht en gezien de positie waarin het voet-

bal nu zit, zou het nogal arrogant zijn om dan vooraf 

de deur al dicht te gooien. Wij nemen onze verant-

woordelijkheid door mee te denken over oplossingen

die ons betaald voetbal gezond kunnen houden.”

Misschien hebben jullie het ook wel gevolgd in de 

media. Het was vooral Hans Nijland van FC Groningen 

die opriep tot rigoureus snijden in de salarissen. De

Groningse spelersgroep is zelfs eerder dit seizoen al 

akkoord gegaan met een versobering van de premie-

regeling. Nijland kreeg de clubs achter zich en aanvan-

kelijk wilden zij ook via de CAO ingrijpen in de speler-

slonen. Daarover was ProProf meteen heel duidelijk.

“Zo werkt het natuurlijk niet. We gaan niet ingrijpen in

lopende en individuele afspraken. Daarvoor is de CAO

ook helemaal niet bedoeld,” aldus Andriessen.

Waarom is de vakbond dan toch om tafel gaan zitten? 

“De afspraken liepen nog maar een jaar door, dus nor-

maal gesproken waren we in november of december

gestart met de nieuwe besprekingen. Door nu te gaan 

praten, konden we meteen een aantal punten die voor

ons belangrijk zijn vastleggen. Goede afspraken, bij-

voorbeeld over 100 procent doorbetaling bij ziekte en

bles-sures, wilden we uiteraard in stand houden. Het

is daarom mooi dat we uitgerekend in deze crisis dit

soort afspraken hebben kunnen verlengen. Want het is 

uiteraard absoluut niet onze bedoeling om de minimum-

afspraken te gaan uitkleden. Het moet wel een profes-

sionele bedrijfstak blijven. Wij wilden de arbeidsvoor-

waarden op de lange termijn overeind houden. Dat is 

gelukt met een nieuwe CAO die doorloopt tot 2014.”

Te gek voor woorden
Op 19 april en 26 april is gesproken met de clubs. Die 

maakten het aanvankelijk wel heel bont. “Ze wilden eind 

april om tafel en per 1 mei een nieuwe CAO hebben.

Waarbij dus alle lopende afspraken nog even voor het

einde van het seizoen van tafel zouden worden geveegd.

Zo wilden ze spelers direct treffen in hun portemonnee.

Dat is natuurlijk te gek voor woorden en onacceptabel. 
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Clubs hebben de mond vol van lange termijnbeleid, dan 

kun je niet zo even afspraken waar we jarenlang voor

hebben gevochten, van tafel vegen.”

Hoewel de directie van de spelersvakbond met de clubs

meedenkt – “we kunnen nu eenmaal niet onze kop in

het zand steken” – bestaat er wel verbazing over het

totale gebrek aan lange termijndenken bij de clubs. 

Daar mogen de spelers niet de dupe van worden. “De

CAO moet niet als de ultieme oplossing voor de crisis

worden gezien. Wat clubs steeds doen is geld uitgeven

dat er niet is. Met vijftien euro kun je in de supermarkt je 

karretje niet tot de rand toe volladen. Je kunt natuurlijk 

niet de minimum afspraken onderuit halen en wel onver-

antwoorde uitgaven blijven doen. Dat is wat wij tijdens de

onderhandelingen heel goed duidelijk hebben gemaakt.

”Het voetbal is de laatste jaren geprofessionaliseerd en

ProProf weigert om bij de eerste straffe tegenwind tien

jaar terug te gaan in de tijd. Zo wilden clubs bijvoorbeeld

contracten aanbieden voor tien maanden in plaats van 

twaalf maanden. Wanneer de competitie en trainingen

in mei en juni stilliggen, zouden de spelers dus geen sa-

laris krijgen. “Seizoenswerkeloosheid noem je dat. Dat 

zijn punten waar wij tegen blijven ageren. In het onder-

wijs zeg je toch ook niet: leraren, in de zomervakantie 

krijgen jullie niks. En je denkt toch niet dat Jan-Peter

Balkenende tijdens het zomerreces geen salaris krijgt?

Iedereen heeft recht op vakantie, ook voetballers.”

Een ander voorstel van de clubs, parttime contracten

van minimaal 12 uur per week, was voor ProProf even-

eens onbespreekbaar. “Profvoetballer is gewoon een 

fulltime baan. Je kunt niet de helft van de trainingen

doen of wedstrijden overslaan. Spelers worden dan

gewoon volledig belast voor een half salaris. Dat kan 

natuurlijk niet.”

Versobering
De vakbond is het wel eens met de clubs dat een ver-

sobering in deze crisistijd op zijn plaats is. Veel spelers

komen zonder werk te zitten en iedereen in de maat-

schappij moet bezuinigen. Dat geldt ook voor het voet-

bal. Sommige regelingen zijn rijp om eens tegen het

licht houden. Dat is vaak ook alleen maar in het voor-

deel van de spelers. Zo mogen voetballers met eerder 

verlengde contracten volgens de CAO alleen verlengen

als het salaris minimaal 75 procent van het oude con-

tract bedraagt. “Dus als je nu 200 duizend euro verdient,

moet je in het nieuwe contract minimaal 150 duizend 

euro krijgen. In deze tijden werkt dat als een blokkade

voor spelers. Als een club dus 140 duizend euro zou 

aanbieden, dan mag je volgens de wet dus niet teke-

nen. Dan gaan clubs op zoek naar een ander. Er zijn

voorbeelden van spelers die om deze reden geen nieuw 

contract hebben kunnen tekenen. Zowel clubs als ex-

terne financiers hebben minder geld te besteden, dus 

75 procent is niet meer realistisch. Het zou zonde zijn 

als een goede speler om die reden buiten de boot zou 

vallen, terwijl hij voor een prima salaris nog had door-

gekund. Deze regeling staat spelers dus in de weg en 

is niet meer van deze tijd. Vandaar dat we de CAO op dit 

punt hebben aangepast.”

Zo is ook de schadeloosstelling een regeling die de

bond opnieuw heeft beoordeeld. Spelers met eerder 

verlengde contracten krijgen bij gedwongen vertrek per

contractjaar een maandsalaris mee. In de maatschap-

pij is dit al enige tijd veel soberder geregeld. Daarom 

denkt ProProf nu afspraken te kunnen maken die gezien 

de economische crisis en andere bedrijfstakken nog 

uitermate hoogwaardig zijn. “De crisis heeft het voet-

bal in haar greep. Er zijn veel minder inkomsten. Dat 

heeft ondermeer geresulteerd in het faillissement van 

Haarlem. Daarom denken wij mee over oplossingen. 

Een halvering van de schadeloosstelling kan daaraan 

bijdragen. Per jaar krijgen spelers met eerder verlengde 

contracten dan nog een half maandsalaris mee in plaats 

van een heel jaarsalaris. Daarmee hebben we nog altijd 

een prima regeling die jarenlang meekan.”

Reiskostenvergoeding
De clubs wilden ook flink snijden in het verplichte aantal 

contractspelers. Nu moeten ze minimaal 17 spelers een

contract aanbieden. ProProf wilde lang niet zo ver gaan 

als de clubs. Uiteindelijk is er een compromis uitgerold

van minimaal 16 spelers. “We blijven fel gekant tegen

amateurspelers die voor een reiskostenvergoeding 

gaan voetballen. Maar we denken op dit punt wel mee,

omdat we er natuurlijk niet bij gebaat zijn dat nog meer 

clubs gaan omvallen. Dan schiet je je doel voorbij, want 

wij willen zo veel mogelijk spelers aan het werk hebben. 

Op termijn blijven we vasthouden aan onze doelstelling

van 18 contractspelers per club. Al duurt het wat lan-

ger dan gehoopt, doel blijft dat iedere prof een contract 

moet krijgen.”

Wat als het nu over een paar jaar weer beter gaat? 

ProProf eist wel dat de afspraken dan weer op het oude 

niveau komen. De bond vindt ook dat de spelers niet 

mogen opdraaien voor het wanbeleid van clubs. Zo is

het tekenend dat clubs graag willen dat de salarisgrens

voor spelers van buiten de Europese Unie omlaag moet.

“Terwijl wij zeggen: als je daar problemen mee hebt,

geef dan gewoon de eigen jeugd uit Nederland een kans.

Als clubs nog steeds denken parels te kunnen halen en

enorme loonkosten hebben die niet in verhouding staan

tot de begroting, dan zit het probleem daar. Als iedereen 

straks de zaakjes weer op orde heeft, zou de CAO dan 

ook weer opgewaardeerd moeten worden.”

Verder ligt er een verantwoordelijkheid bij ProProf zelf 

om spelers voor te bereiden op een baan in de reguliere

maatschappij. “De kans is groot dat honderden spelers

op zoek moeten naar een andere baan. Dat is helaas 

de realiteit. Wij willen daarom inzetten op scholing.

Daarover kunnen we hopelijk ook afspraken maken.”

De clubs wilden keihard ingrijpen in lonen, ze wilden een

verlaging van de uitbetaling bij blessures en zelfs het

door iedereen geroemde pensioenfonds CFK stelden ze 

ter discussie. “Dat zijn allemaal draconische maatrege-

len die we meteen van tafel hebben geveegd. De CAO is

een minimumregeling, met minimale arbeidsvoorwaar-

den. Wij willen best een gebaar maken, maar dat is ook

deels symbolisch, want het probleem zit hem natuurlijk

in het beleid van de clubs. Want laat één ding duidelijk

zijn: de CAO heeft deze crisis niet veroorzaakt!”
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ProProf-directeur Ko 

Andriessen: “Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid.”



JEREMAIN LENS 
VIA EEN OMWEG NAAR DE TOP
Wat goed is komt snel. Het is een gevleugelde uitspraak uit het voetbal. Jeremain Lens is zo’n 

speler die bewijst dat dit niet altijd opgaat. Via FC Omniworld en NEC legde hij een langere 

route af naar de top. Inmiddels zijn de kenners het erover eens dat AZ-aanvaller Lens een 

topspeler is geworden.
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Jeremain Lens heeft het niet slecht gedaan voor

iemand die bij de jeugd van Ajax nog werd wegge-

stuurd. “De jeugdopleiding van Ajax is uitstekend,

maar het is nu ook weer niet zo dat hun manier van

opleiden heilig is,” blikt Lens terug. “Ik zat in een 

lichting met Quincy Owusu, Diego Biseswar en Eljero 

Elia die ook werden weggestuurd. Net zoals Gregory

van der Wiel hetzelfde overkwam. Wij zijn toch alle-

maal boven komen drijven.”

Jeremain Lens was veertien jaar toen hij werd weg-

gestuurd. Gescout bij SV De Bijlmer, begon hij in Ajax 

E2, maar Ajax C1 werd zijn laatste elftal. “Er werd

me niet verteld dat ik niet goed genoeg was, maar

dat mijn mentaliteit niet deugde,” zegt Lens die er de 

schouders over ophaalt. “Ik was toen veertien jaar. 

Dat is een leeftijd waarop je gaat puberen, een heel 

normaal verschijnsel. In die periode werd heel veel 

nadruk gelegd op de discipline en op die leeftijd had

ik er moeite mee om me daaraan te houden” 

Het is een teken aan de wand dat het andere jeugd-

spelers ook overkwam. Veelbelovende jeugdspelers

die via een andere route toch gewoon doorbraken.

Lens knikt. “Je zou kunnen concluderen dat ik mis-

schien niet de juiste mentaliteit had, maar dan is het

vreemd dat het ook zoveel andere goede spelers is

overkomen. Als ik nu terugkijk denk ik dat de club

ook weinig rekening hield met de leeftijd van de spe-

lers. Goede spelers hebben vaak ook een bepaalde 

persoonlijkheid, ook al op jonge leeftijd. Daar moet 

je ook mee om kunnen gaan als club, je kunt daar 

ook rekening mee houden. Je zou de spelers daarin

ook kunnen begeleiden. Op dat moment had ik juist 

begeleiding nodig.”

Juiste hout
Jeremain Lens bewees daarna dat hij wel dege-

lijk uit het juiste hout was gesneden. “Toen ik werd 

weggestuurd bij Ajax had ik weinig keus. Ik zou op

proef gaan bij Feyenoord maar die club zag daar

vanaf. Een stage bij Vitesse liep op niks uit. Ik had het 

gevoel dat het verhaal over mijn ‘mentaliteit’ ook bij

die clubs een eigen leven was gaan leiden. Uiteinde-

lijk bleef alleen FC Omniworld over als alternatief.” 

Die kans greep de jonge aanvaller aan met beide 

handen. “Ik woonde in Amsterdam, dus dat viel niet

mee. Ik ging zelf elke dag met de trein en de bus. 

Soms kon mijn moeder me brengen. De tijd en moei-

te die het me kostte deed me uiteindelijk niets want

dit was wat ik wilde. Vanaf het begin heeft altijd bij mij 

één ding centraal gestaan: ik wil profvoetballer worden.”

De liefde voor het voetbal sleepte Lens door die 

periode heen. Na twee jaar FC Omniworld stond

AZ uit Alkmaar op de stoep. In de Noordhollandse

jeugdopleiding kwam Lens al snel weer bovendrij-

ven. De aanvaller werd geselecteerd voor nationale

jeugdploegen en maakte op achttienjarige leeftijd zijn 

debuut. Op 3 maart 2006 mocht Lens bij NEC - AZ zes 

minuten voor tijd invallen voor Danny Koevermans. 

Het seizoen daarop liet trainer Louis van Gaal hem 

dertien keer invallen. Slechts één keer mocht hij 

in de basis starten. Het was duidelijk dat het voor

de ontwikkeling van Lens beter was om te worden 

uitgeleend aan een club waar hij wekelijks kon 

spelen. Die club werd NEC.

In het seizoen 2007/2008 volgde de doorbraak onder 

trainer Mario Been. Samen met Brett Holman groeide 

Lens, toen pas twintig jaar, na de winterstop uit tot

één van de revelaties van de eredivisie.  Hij maakte 

negen doelpunten en gaf vier assists in een ploeg die

de ene na de andere stunt uithaalde. Aan het eind 

van het seizoen werd Lens bovendien gekozen tot 

speler van het jaar. Lens: “Been nam een risico door 

mij van AZ te huren. Ik was nog een jeugdspeler die 

het moest doen bij een club waar het eerder over het 

rechter- dan het linkerrijtje ging. Vervolgens viel het 

de eerste seizoenshelft tegen. Ik heb wel eens een 

aanvaring met hem gehad, maar wat belangrijk was: 

Mario bleef mij in die mindere fase ook gewoon op-

stellen. Dat vertrouwen heb ik hem dubbel en dwars 

kunnen terugbetalen.”

Lens stond voor die periode vooral bekend als een

momentenvoetballer. Iemand met een fenomenale 

snelheid, maar tegelijkertijd ook een speler die pas 

ging voetballen wanneer hij de bal had. Bij NEC 

leerde hij wat er bij komt kijken om een volwaardige

prof te zijn. Lens zelf relativeert dat. “Mensen zeggen

altijd: hij verdedigt nooit mee. Maar dat soort dingen 

hebben ook heel veel te maken met je rol in de ploeg. 

Bij AZ was ik gewend om als invaller te starten. Dan 

moet je je in twintig minuten waarmaken en juist als

aanvaller wordt dan van je gevraagd dat je voorin 

het verschil maakt. Als je na lange tijd weer speelt

of alleen maar invalt wil je je vooral op die manier

bewijzen. Bovendien heb je daar ook alleen maar 

kracht voor. Ik ben heel explosief en dat kost kracht.

Dus bewaar je je kracht voor de aanvallende ac-

ties,” legt Lens uit. “Omdat Mario Been me gewoon 

elke keer opstelde werd ik vanzelf steeds sterker en 

kwam ik op het juiste conditionele niveau. Op dat

moment kun je ook makkelijk je verdedigende werk 

opbrengen. Het heeft dus allemaal te maken met het 

ritme van de regelmaat.”

Exceptioneel snel
En natuurlijk heeft Lens één eigenschap die hem

onderscheidt van andere voetballers: snelheid.

Jeremain Lens is exceptioneel snel. “Dat heb ik al-

tijd al gehad. In de jeugd was ik altijd de snelste

van de ploeg en dat is altijd zo gebleven. Ja, ook nu

nog. Moussa Dembele en David Mendes da Silva zijn

ook snel, maar ik denk dat ik net iets sneller ben.”

Die explosiviteit gaat vaak hand in hand met blessu-

res. Vreemd genoeg heeft Lens nooit last gehad van 

spierblessures. Vorig seizoen werd hij echter achter-

volgd door een hele andere kwetsuur die bijna zijn 

hele seizoen bedierf: een breuk in zijn middenvoets-

beentje. De Amsterdammer brak twee keer hetzelfde

botje in zijn voet. Eerst in de voorbereiding op het

seizoen, in juli, daarna eind oktober in de uitwedstrijd

tegen Roda JC. Lens: “Ik stond een minuut in het 

veld, kreeg een diepe bal, draaide weg en knak.” 

Het was een enorme teleurstelling omdat Lens we-

kenlang met een brace om zijn voet had gelopen om 

te genezen van een operatie aan hetzelfde botje.

Lens: “In mijn tijd bij NEC is hetzelfde botje waar-

schijnlijk al een keer gebroken. Nadat ik dus in de 

voorbereiding op het seizoen dat botje brak heb ik 

me laten opereren. Dat was niet echt nodig, maar ik 

deed het toch maar uit voorzorg. Er werd een schroef

geplaatst met de bedoeling dat een herhaling voor

bijna 99 procent uitgesloten zou zijn. En toch brak ik

hem weer in de uitwedstrijd tegen Roda JC.” Lens 

wist meteen dat het weer fout zat, maar hij wilde zich

zo graag bewijzen dat hij gewoon doorging. Lens: 
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“Ik weet niet of het gevolgen heeft gehad voor de

breuk, maar na de wedstrijd verging ik van de pijn.

Regelmatig heb ik tijdens mijn revalidatie gedacht:

was de pijn maar één dag weg, zodat ik weer onbe-

zorgd kan voetballen. De genezing van een gebroken

middenvoetsbeentje kan echt  tergend langzaam gaan,

maar ik wist dat de breuk nu echt goed moest genezen.

Daarom heb ik de tijd genomen. Ik had geen keus.”

In de basis
Jeremain Lens kwam daardoor nauwelijks in actie in

een seizoen dat zo glorieus verliep voor AZ en ein-

digde met een landstitel. Pas aan het einde van het

seizoen, toen AZ de titel al op zak had, deed Van Gaal

weer een beroep op Lens. In de uitwedstrijd tegen

Ajax mocht Lens starten in de basis. Het werd 1-1

die middag en de enige treffer van AZ werd gemaakt 

door Jeremain Lens. Stijn Schaars gooide de bal in de 

diepte waarna Lens de hele Ajax-defensie versloeg

op snelheid en Kenneth Vermeer passeerde. “Ik 

speelde tegen mijn vroegere club, in een vol stadion

en maakte mijn eerste competitiegoal voor AZ. Een

heerlijk gevoel. Die goal voelde als een bevrijding na 

mijn blessure.”   

Lens voelde dat hij aan het begin van dit seizoen zijn 

kans moest pakken.”‘Ik ben er echt vol voor gegaan 

en had ook een uitstekende voorbereiding. In de

eerste officiële wedstrijd om de Johan Cruijff

Schaal tegen SC Heerenveen stond ik ook in de 

basis en dat ging uitstekend. We wonnen met 5-1 

en ik maakte twee doelpunten. Daarna volgde de

nederlaag in de eerste competitiewedstrijd tegen

Heracles Almelo en ik werd meteen geslachtof-

ferd,” zegt Lens met enige wrok in zijn stem. Was 

de aanvaller het niet eens met de beslissing van

zijn nieuwe trainer Ronald Koeman? “Ik vond het

gewoon merkwaardig dat ik de enige was die

zijn plaats verloor na een wedstrijd waarin de

hele ploeg slecht draaide. Ik besefte op dat mo-

ment dat ik blijkbaar meer moest brengen dan de 

andere aanvallers. Misschien was dat ook niet zo

gek. Koeman wilde toch voortbouwen op de kam-

pioensploeg van een jaar eerder. De spelers die

van die ploeg deel uitmaakten hadden blijkbaar

meer krediet dan ik. Logisch. Als nieuwe speler

moet je eerst dat krediet verdienen.”

Uiteindelijk kreeg Lens zijn basisplaats terug van

Ronald Koeman. “Daar heb ik gewoon geluk mee

gehad. Mounir kwam een keer te laat, Moussa kreeg 

te maken met een blessure. Soms moet het ook

meezitten,” beseft de Amsterdammer. “Dan gaat het

er alleen om dat je er klaar voor bent.”

De maand november werd daarna de maand van

Jeremain Lens. Niet alleen werd hij vader van een 

dochter, maar hij speelde zich in de basis met een 

schitterende treffer in de Champions League-wed-

strijd in Londen tegen Arsenal. Lens onderscheidde 

zich tegen FC Groningen, Roda JC en VVV Venlo.

Dat deed hij niet alleen door te scoren, maar ook 

omdat zijn treffers van ongelooflijke kwaliteit wa-

ren. Lens soleerde, schoot en kopte ballen uit alle

standen in het vijandelijke doel. Lens, lachend: “Het

is wel grappig dat ik zelfs doelpunten met het hoofd

maakte, omdat ik eigenlijk helemaal niet kan koppen.

Als er nu echt een onderdeel is van het spel waar ik 

me in moet verbeteren dan is dat het wel.” Wat is dan

de reden dat Lens zelfs ballen tegenwoordig met het 

hoofd afrondt? Lens: “Alles draait om vertrouwen en 

regelmaat. Op het moment dat je elke wedstrijd wordt

opgesteld ga je je ontwikkelen als speler. Dan groeit 

het vertrouwen en uiteindelijk zie je zelfs ballen erin 

vliegen die je op je hoofd krijgt.”

Rampseizoen
Dat vertrouwen is iets dat echter niet bij de hele ploeg 

aanwezig was. Merkwaardig genoeg loopt het goede 

seizoen van Lens parallel met een ‘rampseizoen’ van

AZ. De ploeg die vorig seizoen de titel nog pakte,

beleefde een dramatische eerste helft van het sei-

zoen. In de Champions League eindigde de ploeg op 

een vierde plaats in de poule, een positie die zelfs 

geen recht gaf op deelname aan de Europa League. 

En in de competitie zakte de ploeg zo ver af dat trainer 

Ronald Koeman het moest bekopen met zijn ontslag.

P r o P r o f  M a g a z i n e
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“Mario bleef mij ook in die mindere 

fase opstellen. Dat vertrouwen heb 

ik dubbel en dwars terugbetaald.”
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Hoe is dat mogelijk met een ploeg waar in feite maar

één speler (Demy de Zeeuw) was vertrokken? Lens:

“Je kunt moeilijk één oorzaak aanwijzen. Ik weet ze-

ker dat het heeft meegespeeld dat we een overladen 

programma hadden. Vorig seizoen hoefden we ons 

maar druk te maken over één wedstrijd per week, 

nu was er altijd een midweekse verplichting in de 

Champions League. Dat waren toch de wedstrijden

waar we naar uitkeken en waarin we op onze tenen 

moesten lopen. Het is alleen maar logisch dat dit

invloed heeft gehad op de resultaten in de compe-

titie,” analyseert Lens. Maar natuurlijk was er ook

de trainerswissel. “Louis van Gaal was een heel 

dominante coach. Iemand die je duidelijk maakt wat 

hij van je wil zien in het veld en daar voortdurend op 

hamert. Daar traint hij op en daar is alles op gericht.

Als iemand daar even in verslapt dan duikt hij boven 

op je. Ronald Koeman is daar veel losser in. Hij geeft 

veel meer vrijheid aan de spelers en verwacht dat ze 

hun verantwoordelijkheid pakken. Dick Advocaat is 

een trainer die weer net zo strak is als Louis van Gaal. 

Je ziet dat die aanpak beter werkt met deze groep.”

Het ligt voor de hand om daarom Ronald Koeman aan

te wijzen als hoofdschuldige voor het verval van AZ. 

Jeremain Lens doet dat nadrukkelijk niet. “Koeman 

gaf de groep de verantwoordelijkheid en wij konden

daar niet mee omgaan. Dat moeten we vooral onszelf 

aanrekenen,” verklaart Lens. “Spelers geven altijd zo 

makkelijk de schuld aan een ander. Ik zat ook vier jaar

in het betaald voetbal zonder dat ik een lange reeks

wedstrijden achter elkaar had gespeeld. Aan wie ligt 

dat dan? Het is dan heel makkelijk om te zeggen: de

trainer heeft me niet opgesteld. Maar die instelling 

brengt je niet verder. Er is ook een reden waarom die

trainer je niet opstelde. Je moet wel zorgen dat die

trainer wel vertrouwen in je krijgt. Uiteindelijk moet 

je het antwoord altijd bij jezelf zoeken. Dat heb ik in al

die jaren wel geleerd.”

Familie en zaken gaan 
niet samen
Sigi Lens is de oom van Jeremain Lens. Toch 

behartigt de oprichter en directeur van het  

gerenommeerde spelersmakelaarkantoor Pro 

Athlete niet de zaken van de aanvaller van AZ. 

“Omdat je familie en zaken gescheiden moet 

houden,” lacht Jeremain Lens. “Sigi is mijn oom 

en als ik hem nodig heb staat hij altijd voor me 

klaar. Mijn zaken worden uitstekend behartigd 

door Jeroen Hoogewerf van de Sports Entertain-

ment Group.” Dat gebeurt inmiddels al vier jaar. 

Lens: “Ik was achttien jaar toen ik met verschil-

lende makelaars heb gesproken. Met Jeroen 

Hoogewerf klikte het meteen. Dat gevoel dat ik 

toen had is juist gebleken.”

f e b r u a r i  2 0 1 0



Als je contract niet 
wordt verlengd…

per

nieuws van het CFK

OVERBRUGGINGS REGELING 

(UITKERING DIRECT NA JE 

 PROFCARRIÈRE)

Als je contract afloopt, betekent het dat je

inkomen stopt per eind juni. Als je een

leasewagen hebt, zul je deze moeten 

inleveren. En toch moet je nog steeds je

hypotheek of je huur betalen en je bood-

schappen doen. Hopelijk heb je een partner

die inkomen heeft. Maar voor velen geldt

it (nog) niet. Kortom, het is nu belangrijkdit 

 goed na te denken over je financiële even go

ttoekomst.

ingsuitkering van het CFK De overbrugging

p het moment dat jekan je aanvragen op h

ald voetbal. Het definitief stopt met betaald vo

vinden van een club kan echter behoorlijk

lang duren. In de tussentijd kun je al een 

acuut geldprobleem hebben. 

Daarom biedt het CFK de mogelijkheid om

je overbruggingsuitkering aan te vragen, 

ook als  je nog niet zeker weet of je defini-

tief stopt met betaald voetbal. Op die

manier kan je in ieder geval de maanden 

zonder inkomen doorkomen. Vind je toch 

een nieuwe club dan stopt je overbrug-

gingsuitkering. Vind je geen nieuwe club 

of ga je voetballen in de topklasse

(amateurvoetbal) dan loopt je uitkering 

gewoon door. De uitkering ontvang je

iedere maand.

Het is weer het einde van het seizoen en dat betekent dat contracten zullen aflopen.

De verwachting is dat selecties worden ingekrompen en veel contracten niet worden 

verlengd. Het zal dan ook voor veel voetballers moeilijker worden om een nieuwe

club te vinden. In deze “Per Saldo” zetten wij de diverse consequenties voor de 

overbruggingsregeling en de pensioenregeling op een rij.

HOE HOOG IS JE  

UITKERING?

Op de website (www.cfk.nl) vind

je een knop (‘rekenhulp’) waar-

mee je de hoogte en de duur

van je uitkering gemakkelijk

kunt berekenen. Je vult gewoon

je fondssaldo in en de rekenhulp 

geeft het aantal jaren dat je uit-

kering naar verwachting zal

gaan lopen. De rekenhulp geeft

tevens de hoogte van je bruto

en je netto uitkering in het eer-

ste jaar van je uitkering. Hierbij 

gaan we ervan uit dat je in

Nederland woont (zie kader ‘uit-

kering en belasting’).

De uitkering kan elk jaar worden

verhoogd (per 1 januari) als er 

sprake is van inflatie. Door infla-

tie stijgen de prijzen. Dat is in

de meeste jaren het geval. Door

de uitkering te laten stijgen met 

de inflatie, blijft de waarde van

je uitkering hetzelfde. Echter, 

om je uitkering te laten stijgen 

moet het rendement op de 

beleggingen toereikend zijn. 

Dat wordt elk jaar bepaald.
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UITKERING EN 

BELASTING

Zoals je weet is dde bijdrage voor 

je overbruggingsuitkering van

het CFK afgedragen door de

club(s) waar je gespeeld hebt.

Hiermee is je fonndssaldo bij het

CFK opgebouwdd. In de jaren van 

opbouw heb je ggeen belasting

betaald over dezze bijdragen. De

belasting hoef jee namelijk pas te 

betalen over de (toekomstige) 

uitkeringen. Datt werkt als volgt: 

op de bruto uitkkering houdt het 

CFK belasting enn sociale premies 

in. Wat je overhooudt is je netto 

uitkering, die je op je bankreke-

ning ontvangt

Let op: de hoogtte van de in te 

houden belasting en sociale 

premies is afhankelijk van het

land waar je wooont. Woon je in

het buitenland, of ben je van 

plan te emigrereen, dan heeft

dat belangrijke ffiscale conse-

quenties. Het is vverstandig de

gevolgen hiervan vooraf te 

bespreken.

PENSIOENREGELING  

(UITKERING VOOR DE ‘OUDE DAG’)

Zodra je profcarrière is beëindigd stopt

ook je bijdrage aan de pensioenregeling

betaald voetbal. Dat betekent dat er het 

een en ander verandert.

Ouderdomspensioen

Je hebt in de pensioenregeling een kapi-

taal opgebouwd bij Nationale-Nederlanden.

Met dit kapitaal koop je op de pensioen-

datum (bijvoorbeeld op leeftijd 65) een 

ouderdomspensioen aan in combinatie 

met een partnerpensioen. Het kapitaal

waar je recht op hebt staat op het ver-

zekeringsbewijs dat je van Nationale-

Nederlanden ontvangt.

Partnerpensioen

Door het einde van je dienstverband 

komen je aanspraken op partner- en 

wezenpensioen te vervallen. Dit betekent 

dat je partner en/of kind(eren) na jouw

overlijden vóór je pensioendatum geen 

recht meer hebben op een (maandelijkse) 

uitkering.

Je kunt echter een deel van je opgebouw-

de kapitaal gebruiken om het partnerpen-

sioen voort te zetten. Dit partnerpensioen 

geeft je partner alsnog recht op eengeeeft je p

ering na jouw overlijdenlevenslange uitkering na jo

nsioendaindien dit plaatsvindt voor je pensioe -

ktuum. Als je van deze mogelijkheid gebruik

wilt maken, neem dan zo snel mogelijk 

coontact op met het CFK.

Afkoop van de pensioenpolis

Het is niet mogelijk om je pensioenpolis

af te kopen. Alleen als je een zeer gering 

kapitaal hebt opgebouwd, kan Nationale 

Nederlanden twee jaar na beëindiging van

je dienstverband besluiten je polis af te

kopen. Indien Nationale-Nederlanden

besluit tot afkoop over te gaan, ontvang je

vroegtijdig een eenmalige uitkering.

Waardeoverdracht

Als je in dienst treedt bij een andere werk-

gever (niet zijnde een profclub), kan je de

opgebouwde waarde overdragen naar de 

pensioenregeling van je nieuwe werkge-

ver. Indien je van dit recht op ‘waarde-

overdracht’ gebruikt wilt maken, moet je 

hiervan binnen zes maanden na opname

in de pensioenregeling van je nieuwe

werkgever werk maken. Neem hiervoor 

contact op met je nieuwe werkgever.

Persoonlijke toelichting

Veel mensen vinden pensioenen ingewik-

keld. Het is echter een belangrijk onder-

werp en verdient dus veel aandacht. Als

er onderdelen niet duidelijk zijn, helpt

het CFK je graag . Neem dan ook gerust

contact met ons op. We zijn te bereiken 

op 0182 - 571 171.
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ProProf Magazine legde René van der Gijp een aantal voetbalnieuwtjes voor uit de afgelopen 

periode. De voetbalanalyticus reageerde zoals we van hem gewend zijn: met een flinke dosis 

verwondering en een gulle lach.

HET NIEUWS BEKEKEN DOOR… 

RENÉ VAN DER GIJP

PSV haakt af in titelstrijd
Eindhoven, 11 april - PSV is afgehaakt in de 
strijd om de titel door zondag met 0-0 gelijk 
te spelen tegen Feyenoord. PSV staat nu  
zeven punten achter op FC Twente en drie  
op Ajax, waardoor de ploeg opnieuw de 
voorronde van de Champions League dreigt 
mis te lopen.
(bron: ANP)

“PSV mist natuurlijk iemand als een Ruiz of een Sua-

rez. Dat zijn de spelers die Twente en Ajax net dat beetje 

meer geven. PSV heeft dat altijd gehad met jongens als  

Romario, Ronaldo, Van Nistelrooij, Nillis en noem maar 

op. Na de winterstop speelt iedereen iets onder zijn  

niveau. Laat staan dat ze iets extra’s kunnen brengen.  

Ik heb geen idee hoe dat komt. Nee, mij persoonlijk doet 

dat niets. Het maakt mij niet uit wie kampioen wordt.  

Ik moest laatst naar Heerenveen om een analyse te  

geven van de bekerwedstrijd Heerenveen-PSV. Het 

eerste waar Humberto Tan mee kwam was: je hebt  

bij beide clubs gespeeld… Het gekke is, ik ben drie 

uur onderweg geweest, ik heb iedereen die ik kende 

een hand gegeven, maar dat is geen moment bij me 

opgekomen. Misschien komt dat omdat ik niet veel  

terugkijk. Ik leef heel erg bij de dag. Ik vind het leuk om de 

mensen te zien met wie ik heb gewerkt, maar als ik langs de 

kleedkamers loop, denk ik niet terug aan toen. De stadions 

zijn natuurlijk ook erg veranderd. Sommige zijn compleet 

verbouwd, andere zijn helemaal nieuw. Het is in ieder geval 

niet meer zoals het was toen ik er nog speelde.” 

Cruijff: Vergelijking Messi-Cruijff zinloos
Amsterdam, 12 april - Johan Cruijff vindt ie-
dere vergelijking tussen hem en Lionel Messi 
zinloos. Dat schrijft het Nederlandse voetbal-
icoon in zijn column in de Telegraaf. ‘Leuk  
voor allerlei rubrieken, maar voor mij een  
zinloze discussie.’ Volgens Cruijff is Messi een 
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heel ander type speler dan hij was. ‘Hij is 
meer het type Maradona. Een speler, die met 
de bal aan de voet exceptioneel goed is. En 
dan vooral in de kleine ruimte, waar hij met 
zijn gestalte en korte benen sowieso al in het 
voordeel is.’
(bron: ANP/Telegraaf)

“Ik vind het juist leuk om te vergelijken. Wie is 

sneller? Wie heeft meer controle over de bal? 

Je vergelijkt toch ook als je een paar schoenen 

gaat kopen? Cruijff vergelijkt Messi dan weer 

met Maradona, maar bij hem had ik wel eens het 

gevoel dat hij over zichzelf heen zou rollen als 

ik hem alsmaar harder en harder en harder zag 

gaan. Bij Messi heb ik dat niet. Zelf heb ik nooit 

het karakter van een topsporter gehad. Dat com-

petitiegevoel ken ik niet. Ik ben enkel en alleen 

aan de top gekomen omdat ik kan voetballen  

en liefde heb voor het spelletje. Ik vond het ook 

echt leuk om met zijn allen bezig te zijn. Maar als 

we dan tijdens de training een wedstrijdje gingen 

doen, maakte het mij niet zoveel uit wie er won. 

Dan kwamen er gasten de kleedkamer binnen: 

‘Verdomme, verloren…’ Dat heb ik nooit gehad. Ik 

heb ook nooit chagrijnig in de bus gezeten na een 

wedstrijd. Ik zat gewoon gezellig een potje te kaar-

ten. Ondertussen zaten anderen tegen elkaar te 

schreeuwen: ‘De volgende keer wel daar-en-daar 

blijven staan’. “

Nederland verliest Europees ticket
2 maart- De tegenvallende prestaties  
van de Nederlandse clubs blijven niet  
zonder gevolgen. Onze positie op de  
Europese clubranglijst is imiddels dus-
danig dat we een Europees ticket moeten 
inleveren. Nederland bezet momenteel  
de tiende plaats. Vanaf het seizoen 
2011/2012 zullen nog slechts drie clubs 
zich kwalificeren voor de Europa League. 
Vorige week beleefde het Nederlandse 
voetbal een slechte week, toen ach-

tereenvolgens PSV, FC Twente en Ajax  
werden uitgeschakeld.
(bron: www.proprof.nl)

“Het heeft op de een of andere manier ook wel een 

beetje tegen gezeten. Twente heeft vorig jaar tegen 

Sporting Portugal en tegen Marseille geweldig ge-

speeld. Voor Nederlandse clubs is de subtop van  

Europa niet eens zo heel ver weg, maar we moeten 

wel uitkijken. Ik vond het leuk dat Mario Been met  

zijn jongens naar Barcelona is geweest. Ik heb 

Wijnaldum nog nooit zoveel zien bewegen als in  

de wedstrijd die Feyenoord daarna speelde. In de Ne-

derlandse competitie staat iedereen stil. Als je op tv  

van de Spaanse naar de Nederlandse competitie zapt, 

dan is het net of je slowmotion zit te kijken. Iemand als 

Messi blijft maar gáán. Ik vraag me wel eens af hoe  

die mensen herstellen. Fysiek komen we in Nederland 

tekort. Ik roep al een hele tijd dat er samenwerkings- 

verbanden moeten komen tussen clubs. Wat moet een  

club als Chelsea met tachtig contractspelers? Stal ze  

lekker bij PSV, dan kunnen ze nog elke week voetbal-

len ook. Er moet toch een verband mogelijk zijn waar de  

twee of drie clubs die zich erbij aansluiten allemaal wat 

aan hebben? Ik denk bijvoorbeeld aan een samenwerking 

tussen Chelsea, PSV en  Anderlecht. Het is ondenkbaar 

dat een jongen van twintig straks nog potten kan breken 

in de Champions League. Dat niveau is zo hoog, daarvoor 

moet je volgroeid zijn. Natuurlijk koopt een grote club als 

Chelsea talentvolle spelers, maar laat ze dan wel even 

rijpen bij PSV.”

Telstar hoeft geen punt af te staan
Velsen 12 april- Goed nieuws voor Telstar.  
De club ging met succes in beroep tegen 
het besluit van de licentiecommissie van de  
KNVB om punten af te trekken wegens 
de financiële huishouding van het seizoen 
2008/2009. Volgens de KNVB moesten er 
drie punten worden afgetrokken van de in  
totaal 28. Telstar strijdt tegen degradatie uit  
de eerste divisie en staat gelijk met nummer  
laatst FC Oss. Laatstgenoemde club heeft een 

slechter doelsaldo. De nummer negentien  
degradeert aan het einde van het seizoen uit 
de Jupiler League.
(bron: De Telegraaf)

“Ik vind het wel logisch dat de KNVB dat soort regels 

oplegt. Maar hoeveel punten moet Feyenoord dan wel 

niet afstaan? Tja, en wat dan als FC Oss degradeert. 

Wordt een club daar nou echt slechter van? Voor het 

aanzien van de club is het misschien minder, maar 

verder…  Bij Dordrecht komen bij iedere wedstrijd 

900 mensen kijken. Bij de hoofdklasser FC Liempde 

zijn dat er tussen de 900 en 1200. Bij IJsselmeervogels 

zijn ze teleurgesteld als er maar 4500 toeschouwers 

zijn. Dat zegt dus niets.

Ik verwacht dat het allemaal weer zo gaat worden als 

in mijn tijd. Bij een grote club kon je aardig verdienen, 

maar voor het grote geld moest je naar het buitenland. 

Nu kan je je bij een club als Willem II onafhankelijk 

voetballen. Er zijn jongens die verdienen daar 550.000 

euro. Ik denk dat dat maximaal 150.000 euro gaat wor-

den. In de eerste divisie wordt nu gesproken over het 

invoeren van part time contracten. In mijn tijd wist je 

niet beter. Toen ik bij Sparta zat kwamen een stuk of 

vijf profs pas na de middagtraining. Louis van Gaal gaf 

eerst les in Amsterdam en kwam dan trainen. In de 

eredivisie kan het niet, maar in de eerste divisie zie ik 

dat wel weer gebeuren. Waarom ook niet?” 

Homofiele voetballer niet welkom bij Steaua
12 april- De transfer van de Bulgaar Ivan 
Ivanov naar Steaua Boekarest leek in kan-
nen en kruiken, totdat de voorzitter van de 
Roemeense topclub een ontdekking deed: 
Ivanov is homo en daardoor werd de transfer 
geblokkeerd. 
“Ik heb respect voor alle mensen, maar ik  
wil niet samenwerken met homo’s,” stelt 
voorzitter George Bacall, die tevens in het 
Europarlement zit.
(bron: www.elfvoetbal.nl)

“Natuurlijk zijn er homo’s in de voetballerij, maar  
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types als Gordon en Gerard Joling zitten daar niet  

bij. De homo’s in het voetbal zijn ‘een beetje homo’.  

Gordon en Joling rolden halverwege hun twintig-

ste het vak in, dan heb je het moeilijkste wel ge-

had. Als je profvoetballer wilt worden, dan draai  

je al vanaf je zesde mee. De voetballerij is toch  

wel echt een mannenwereld. Tegen je twintigste  

heb je het allemaal meegemaakt, de toernooitjes,  

de mannenpraat.. . Als je dan heel erg homo bent, 

zo’n gaypride jongen, ben je ondertussen wel af-

gevallen. Hoeveel homo’s er zijn in de voetballerij? 

Ik denk een stuk of vier, vijf. Als ik dan zo’n bericht 

hoor, stel ik me zo voor hoe dat is gegaan. Dat Ivanov 

de directiekamer binnenkomt in een strakke witte 

broeken en dat Bacall dan schrikt en zegt: ‘O nee, 

toch maar niet…’.”

R e n é  v a n  d e r  G i j p  o v e r  

R e n é  v a n  d e r  G i j p

René van der Gijp schuift twee keer per 
week aan bij het RTL-programma Voetbal 
International. Zijn specialisme: verwondering. 
Daarnaast geeft hij lezingen in het land. 
Tijdens zijn voetbalcarrière speelde hij 
ondermeer voor Sparta, PSV en Heerenveen. 
Hij werd begeleid door Rob Jansen  
van Sport-Promotion. 

“Ik heb totaal geen belang in de voetballerij. Ik 
denk dat mensen dat mensen aan mij kunnen 
zien. Daardoor heb ik een redelijk vrije kijk op 
het spelletje en pas ik zo goed in het programma 
Voetbal International. Ik heb weinig contact 
met mensen uit de voetballerij. Ik sta wel eens 
bij een wedstrijd en dan vraagt iemand me: 
‘Wil je mijn nummer?’ Dan zeg ik altijd nee. Ik 
zou niet weten wat ik ermee moet. 
Ik heb altijd wel een idee gehad over het 
spelletje, maar ik kan het nu beter verwoorden 
dan vroeger. Toen riep ik graag dat iedereen 
het verkeerd had. Dat vind ik nog steeds, maar 
nu denk ik: laat ook maar. 
Ik vind dat mensen in de voetballerij eens 
moeten stoppen met zichzelf te verdedigen. 
Toen Hugo Borst tegen Bert van Marwijk 
begon over dat Wesley Sneijder tegen Piet 
Velthuizen had gezegd ‘ik verdien zes keer 
zoveel’, had Van Marwijk moeten zeggen: ‘Dat 
klopt niet, het is acht keer’.  Dan was hij klaar 
geweest, nu is het iets groots geworden. 
De voetballerij is een ballon die is opgeblazen 
tot ongekende proporties. Toch kan ik uren 
nagenieten van een analyse, juist omdat 
die nergens over gaat. Een persconferentie 
is helemaal pure kolder. Ik herinner me een 
moment met Huub Stevens. Een journalist 
vraagt hem: ‘Waarom wisselde de Lazovic 
zo laat?’ Een volstrekt normale vraag voor 
iemand die een stukkie moet maken. Wat zegt 
Stevens? ‘Je denkt toch zeker niet dat ik daar 
antwoord op ga geven?’
Niemand die zich verbaast over het gedrag 
van die man. Dan tik ik Jan Reker op zijn 
rug en zeg: ‘Zeg Jan, je brengt hem toch 
nog wel elke dag op tijd zijn pillen?’ Reker 
moet dan lachen, maar die zegt daar niets 
over tegen hem. Iemand moet toch tegen 
zo’n man zeggen dat hij de club zo niet  
uit kan dragen?
Bij mijn lezingen verbaas ik me ook 
over dat soort dingen. Iedereen doet 
maar. Wilfred Genee zei laatst in 
een artikel dat iemand maar eens op  
de rem moet trappen. Zo is het. Het gaat 
allemaal veel te ver. Straks komt er een 
moment dat wij Ancelotti een rare vinden 
omdat hij rustig op de bank naar de 
wedstrijd zit te kijken.”

f e b r u a r i  2 0 1 0

19



Je ziet het geregeld in landen als Griekenland en 

Cyprus: de voorzitter is van mening dat een speler

slechts betaald dient te worden als hij van waarde

is voor het elftal. Veel spelers vertrekken hierdoor

voortijdig. In de transferperiode erna wordt echter

opnieuw een aantal nieuwe spelers aangetrokken en

begint het proces weer van voor af aan.

Een treffend voorbeeld van deze gang van zaken is

het ‘dwaze avontuur’ dat Gertjan Tamerus beleefde 

in Griekenland. In het vorige nummer van ProProf

Magazine deed hij hiervan uitgebreid verslag.

Tamerus kreeg in Trikala, waar hij zou gaan spelen 

voor de plaatselijke club AO Trikala, gouden bergen 

voorgespiegeld. In de praktijk kwam hier weinig van

terecht. Aan Tamerus was ondermeer een gemeu-

bileerd appartement beloofd. Dit was echter lange

tijd niet beschikbaar en toen hij erin kon trekken 

bleek het niet gemeubileerd. De beloofde auto om 

naar de trainingen te rijden was eveneens niet

aanwezig. Het dieptepunt was echter dat het mo-

derne trainingscomplex dat hem bij de introductie 

was laten zien, van een andere club bleek. In plaats

daarvan trainde Tamerus maandenlang op een stof-

fige en hobbelige vlakte. Het tekengeld werd keurig 

betaald maar daarna ontving Tamerus maandenlang

geen salaris.

Door de huidige economische crisis komt het ook

in West-Europa steeds vaker voor dat spelers hun 

FIFA VERSOEPELT 
JUST CAUSE

Het is een steeds vaker terugkerende situatie in de 

voetbalwereld. Clubs die, om welke reden dan ook, spelers 

niet (langer) hun salaris betalen. Lang niet altijd heeft dit 

te maken met de financiële situatie van een club. Spelers 

hoeven het hier echter niet bij te laten zitten.

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

D O O R  J O R D I  R O S E N D A H L

salaris niet ontvangen, simpelweg omdat daar op dat

moment geen geld voor is. Recent zagen we dit in 

Nederland bij BV Veendam. Daarvoor kenden HFC 

Haarlem, RKC Waalwijk en enkele andere clubs de-

zelfde problemen. Ook internationaal zijn er op het 

hoogste niveau grote problemen. Portsmouth is daar

een treffend voorbeeld van en het afgelopen jaar 

hebben ook de spelers van Valencia lang op hun

salaris moeten wachten.

Veel spelers lijken zich niet bewust van hun juridische 

positie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden in

een dergelijke situatie.

Reglementen FIFA
Net als in het Nederlandse arbeidsrecht is het 

uitgangspunt van de reglementen van de FIFA dat 

partijen gehouden zijn de verplichtingen uit de 

arbeidsovereenkomst na te komen. Simpel gezegd:

‘contract is contract’ en ‘afspraak is afspraak’. In

principe zijn er dan slechts twee mogelijkheden

waarop een einde kan komen aan de bestaande 

arbeidsovereenkomst tussen de speler en de club.

Ten eerste eindigt het contract na afloop van de over-

eengekomen duur van het contract. Op basis van de 

reglementen van de FIFA is dit, inclusief verlengings-

opties, maximaal vijf jaar. Ten tweede kunnen partijen

in overleg besluiten uit elkaar te gaan. Als een speler 

transfereert bijvoorbeeld is er sprake van een derge-

lijk einde met wederzijds goedvinden.

Just cause
Net als in het ‘normale’ arbeidsrecht zijn er echter 

omstandigheden denkbaar waarbij van de club of de 

speler niet langer verwacht kan worden dat hij de

arbeidsrelatie laat voortduren. Deze omstandigheden 

rechtvaardigen dan dat met de opzegging het uitgangs-

punt in de reglementen van de FIFA worden overtreden.

Als deze situatie zich voordoet spreken we van een just 

cause om de arbeidsrelatie te beëindigen. De uitzon-

dering van de just cause staat in de FIFA reglementen 

opgenomen. De omstandigheden die een just cause recht-

vaardigen dienen echter niet te licht te worden opgevat.

Blessures en het verlaat terugkomen van vakantie leve-

ren een club bijvoorbeeld in principe geen just cause op. 

Als een speler niet wordt opgesteld resulteert dit ook in

principe niet in een just cause. Het dient daadwerkelijk 

te gaan om zwaarwegende omstandigheden. Hierbij dient 

gedacht te worden aan het gebruik van doping door een 

speler of het herhaaldelijk niet betalen van het salaris

door de club.

Indien er sprake is van een just cause dan mag de

speler zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. 
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Hiermee verkrijgt hij de transfervrije status, zonder

dat hij daardoor schadeplichtig wordt jegens de club

en zonder dat er gegronde vrees hoeft te bestaan

voor sancties van de FIFA.

Jurisprudentie DRC
Wat nu precies een just cause is, staat niet in de FIFA

reglementen opgenomen. Iedere situatie brengt an-

dere omstandigheden met zich mee en het is dan ook 

onmogelijk hier een uitputtende lijst voor op te stellen.

De bevoegdheid om te beoordelen of er in een gege-

ven geval sprake is van een just cause is dan ook

neergelegd bij de Dispute Resolution Chamber (DRC), 

het rechtsprekende orgaan van de FIFA.

Na verloop van tijd, waarin de DRC talloze uitspraken 

deed, kon er  in de jurisprudentie van de DRC een lijn 

worden waargenomen onder welke omstandigheden 

een just cause door de DRC werd aangenomen en

welke omstandigheden dus een geldige reden voor de

eenzijdige opzegging van het dienstverband opleverden.

Met betrekking tot het niet betalen van spelers was de

lijn in de jurisprudentie dat een just cause werd aan-

genomen indien een speler drie maanden geen salaris 

had ont-vangen van zijn club. In de praktijk zijn er talloze 

voor-beelden van spelers die na een dergelijke periode

hun club verlieten. Spelers die Brantjes Veerman Advo-

caten in samenwerking met ProProf in dergelijke situaties 

hebben bijgestaan zijn naast Gertjan Tamerus ondermeer 

Iwan Redan en de gebroeders Nyron en Nuelson Wau.

Wil er sprake zijn van een just cause op deze grond 

dan is wel vereist dat de speler zich, ook in de pe-

riode dat hij geen salaris ontvangt, als een ‘goed

werk-nemer’ blijft gedragen. Dit houdt in dat hij ge-

woon moet blijven trainen, zijn wedstrijden moet 

spelen en aan alle andere verplichtingen uit de 

arbeidsovereenkomst moet voldoen. Gezien de si-

tuatie waarin Tamerus zich bevond hebben wij 

hem geadviseerd zijn contract op te zeggen en 

daartoe voor hem een brief opgesteld. Tamerus 

had immers vier maanden geen salaris ontvangen 

en ook de overige afspraken waren niet nageko-

men. Als vanzelfsprekend was de voorzitter niet 

blij met de opzegging en Tamerus heeft zich handig 

uit de voeten gemaakt door het eerste vliegtuig 

naar huis te nemen.

Schadeplichtig
Indien een speler, zoals Tamerus, een just cause

heeft en vervolgens zijn arbeidsovereenkomst op-

zegt, is de club jegens hem schadeplichtig. De DRC

oordeelt dan dat het aan de club te wijten is dat de 

speler de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

Dit kan tot gevolg hebben dat de club gehouden is

het nog verschuldigde salaris én het salaris dat de 

speler had ontvangen indien hij zijn contract niet had

hoeven op te zeggen, te betalen. Een speler heeft er dan 

ook veel belang bij het er niet bij te laten zitten en een 

‘complaint en claim’ in te (laten) dienen bij de FIFA.

Een procedure bij de FIFA is een lang proces.

Nadat een claim is ingediend, geeft de FIFA de

nationale bond waartoe de club behoort aller-

eerst de gelegenheid de club er zelf toe te be-

wegen het geschil op te lossen. In landen als 

Griekenland heeft dit echter zelden succes. Na-

dat duidelijk wordt dat partijen er onderling niet 

uit zullen komen, stelt de FIFA de club formeel in 

de gelegenheid te reageren op de ingediende 

complaint and claim. Indien er niet binnen de ge-

stelde termijn wordt gereageerd, wordt de club 

een tweede termijn geboden om alsnog te rea-

geren. Nadat er al dan niet een schriftelijk verweer 

van de club is gekomen opent de FIFA formeel het

onderzoek. Afhankelijk of er verweer is gevoerd en 

afhankelijk van de ingewikkeldheid van de proce-

dure, duurt het enige tijd voordat de FIFA met een

uitspraak komt.

Verschuiving just cause
De zojuist geschetste lijn in de jurisprudentie lijkt 

de afgelopen periode te verschuiven. Uit recente

uitspraken van de DRC blijkt dat er onder omstandig-

heden ook sprake van een just cause kan zijn indien 

de club twee maanden niet aan zijn salarisverplich-

ting heeft voldaan. Deze omstandigheden moeten

zijn gelegen in andere afspraken die de club jegens

de speler niet nakomt. Hierbij moet bijvoorbeeld

worden gedacht aan het niet betalen van wed-

strijdpremies of het niet betalen van de huur van 

een beschikbaar gesteld appartement. Uiteraard is 

opnieuw van belang dat de speler zich al die tijd aan

zijn contractuele verplichtingen heeft gehouden.

Waarom de DRC deze nieuwe lijn heeft ingezet is niet

bekend. Feit is dat deze verschuiving ten goede komt

aan de spelers. Zij kunnen op een eerder moment

besluiten de club te verlaten en elders hun voetbal-

carrière voortzetten. Met name indien een club

financiële problemen kent kan een uitzichtloze

periode langs deze weg eerder worden afgesloten.

Recent hebben we gezien wat voor problemen een 

faillissement van een club met zich kan brengen. Door

de recente uitspraken van de DRC kan een speler

voorkomen in een dergelijke positie terecht te komen.

Jordi Rosendahl is werkzaam als advocaat bij Brant-

jesVeerman Advocaten. BrantjesVeerman Advocaten 

heeft een specifieke sectie Sportrecht die als ‘full 

service solution provider’ topsporters, sportbon-

den en sportorganisaties bijstaat. BrantjesVeerman  

Advocaten is de juridische samenwerkingspartner 

van ProProf en heeft de afgelopen jaren diverse top-

voetballers bijgestaan. BrantjesVeerman Advocaten 

is dan ook met recht hét toonaangevende advocaten-

kantoor op het gebied van sportrecht in Nederland
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P r o P r o f  M a g a z i n e

Vorige maand zei Marcel Brands, technisch directeur

van AZ, dat zijn club inzet op de jeugd. Bij Feyenoord 

riep Leo Beenhakker hetzelfde en ook in Amsterdam 

is hetzelfde geluid te horen. Directeur Rick van den 

Boog kondigde aan dat het beleid van Ajax zich in de 

toekomst zal concentreren op het opleiden van de

eigen jeugd. Zelfs wanneer de club twintig miljoen 

op de bank zou hebben, dan bleef dat het beleid van 

de club, zo verzekerde hij. Ach ja, clubs en de lange

termijn. AZ concentreert zich op de jeugd, maar het 

is een feit dat er in de huidige selectie maar twee

spelers rondlopen die uit de eigen kweek afkomstig

zijn. Bovendien zijn de woorden afkomstig van een

directeur die volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk

bij een concurrent werkt en het is zeker dat er bij AZ

volgend seizoen opnieuw een nieuwe trainer-coach 

voor de groep staat. De vierde in anderhalf jaar. Dat

is de harde realiteit. Leo Beenhakker schreeuwde

moord en brand omdat hij de Braziliaanse spits

Wanderson uit Zweden niet mocht aantrekken voor

hij aankondigde dat de jeugd een kans krijgt. En

Rick van den Boog…  Was dat niet de directeur die 

vorig seizoen gewoon toekeek toen trainer Marco

van Basten meer dan dertig miljoen euro spendeer-

de aan miskopen? Toen hoorde je hem niet over het 

beschermen van de jeugdopleiding. 

Het is geen toeval dat de jeugd plotseling het speer-

punt is geworden bij al die clubs. Het heeft alles te

maken met de crisis. De clubs hebben geen geld

meer voor aankopen dus kunnen ze niet anders dan

de eigen jeugd ruim baan geven. Zoiets kun je naar 

buiten verkopen als ‘beleid’, maar datzelfde ‘beleid’

was de afgelopen jaren ver te zoeken in het Neder-

landse voetbal. De waarheid is dat vrijwel iedere 

club in de eredivisie zich de afgelopen jaren scheel

heeft gekocht op de transfermarkt. De selecties van

clubs als Roda JC (100%) , AZ (92%), SC Heerenveen 

(90%),  RKC Waalwijk (87%), ADO Den Haag (85%),

FC Twente (84%), NEC, NAC Breda en Heracles

Almelo (allen 83%) bestaan voor het grootste deel uit 

aankopen die zijn gedaan op de transfermarkt. Dat

blijft een merkwaardig mechanisme. Clubs geven

ieder seizoen tonnen uit aan de jeugdopleiding, maar

als de selectie moet worden versterkt, gebeurt dat

met een speler van buitenaf. Dat heeft alles te 

maken met het technisch beleid van een club waar 

een trainer-coach onder zware druk staat om meteen 

resultaat te halen met zijn ploeg. Onder die omstan-

LAAT DE CRISIS NOG MAAR 
EVEN VOORTDUREN..

S I M O N  S C H E R P : digheden maakt de trainer altijd dezelfde afweging:

moet hij die jeugdspeler uit de opleiding - die nog niet 

helemaal klaar is - het vertrouwen geven, of zal hij

kiezen voor die rijpere speler van buitenaf die meteen 

inzetbaar is? Zijn keuze zal dan meestal op het laat-

ste vallen. Dat is die trainer-coach nauwelijks aan te 

rekenen. De jeugd is in de meeste gevallen namelijk

nog niet direct inzetbaar. De talentvolle jeugdspeler

zal vele wedstrijden en fouten nodig hebben om naar

het vereiste niveau toe te groeien. Die ruimte kan de 

trainer-coach hem niet bieden. Drie nederlagen en 

de club kiest voor een andere trainer. Dat is de harde 

realiteit. De fout ligt dus eerder bij de beleidsbepalers 

die de trainer niet steunen waardoor de jeugd niet de

kans krijgt om zich te ontwikkelen. Je krijgt daardoor

ook een ander merkwaardig fenomeen. Spelers die 

uit de opleiding komen, ontwikkelen zich bij andere

clubs en blijken uiteindelijk toch makkelijk het ver-

eiste niveau te halen. Zelfs in het grote Oranje lopen 

spelers rond die de jeugdopleiding van een bepaalde

club hebben doorlopen maar een andere route moes-

ten volgen om de top te bereiken: Klaas-Jan Hunte-

laar (jeugd PSV), Stijn Schaars (jeugd Vitesse) Eljero 

Elia (jeugd Ajax), Orlando Engelaar (jeugd Feyenoord), 

André Ooijer (jeugd Ajax). Deze spelers zijn stuk voor 

stuk beter geworden dan de aankopen die van de 

club  de voorkeur kregen.

Misschien dat de huidige koerswijziging bij de clubs 

een einde maakt aan die route. Clubs worden ge-

dwongen om te investeren in hun eigen jeugd. De 

eigen talenten zullen dit keer wel de tijd en ruimte 

krijgen om zich door te ontwikkelen. Wat dat betreft is

het een teken aan de wand dat de clubs die de eigen 

jeugd de meeste ruimte geven zoals Ajax (39% van

selectie) en Feyenoord (38% van selectie) daar ook

de vruchten van lijken te plukken. Spelers als Leroy 

Fer, Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij, Vurnon

Anita, Toby Alderweireld en Siem de Jong krijgen

nu ineens wel de kans en ontwikkelen zich tot 

uitstekende krachten. Het is alleen de vraag hoe lang

dat nieuwe beleid duurt. Als er succes uit voortvloeit

betekent dat nieuwe verwachtingen en belangen. 

En daarmee gaan nieuwe versterkingen altijd hand

in hand…Als Ajax zich plaatst voor de Champions 

League dan worden er resultaten verwacht van

trainer Martin Jol die vervolgens om versterkingen 

zal gaan zeuren. Diezelfde Jol weet namelijk ook dat 

zijn kop op het hakblok ligt als de resultaten tegen-

vallen. Hoe sterk zullen de beleidsbepalers dan zijn

wanneer de witte zakdoekjes tevoorschijn komen? 

Voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal is

het beter dat de crisis nog even voortduurt…..
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Kijk op topsportdesk.nl

Jouw prestatie, onze zorg.
Dat is het idee.

Sport is je leven. Daar doe je alles voor. Grote druk om te presteren, vaak onderweg, nauwelijks privacy. En weinig 

aandacht voor financiële zaken. Gelukkig kun je die met een gerust hart overlaten aan jouw financiële topcoach van

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. Dat is de gedachte, dat is het idee.

Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk: 040 – 293 65 96 / 06 – 129 764 26.

Beter presteren met de 
financiën goed geregeld.


