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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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In mijn vorige column schreef ik dat 2010 als een bijzonder jaar de boeken zou 

ingaan. Aanleiding hiervoor was het faillissement van een eeuwoude club, de 

aanstaande degradatie van een club uit de eerste divisie en de worsteling met 

een economische crisis. 

De toespeling op een feestje als het Nederlands Elftal - met tal van ProProf-

leden - wereldkampioen zou worden, werd bijna bewaarheid. Oranje speelde 

een fantastisch toernooi en werd pas diep in de tweede verlenging van de 

WK-finale geklopt door Spanje. 

Belangrijke onderwerpen van gesprek ten tijde van het WK waren de her-

rie van de vuvuzela en het niet goedgekeurde doelpunt van Engeland tegen 

Duitsland. Een doelpoging van een Engelse speler was twee meter over de 

Duitse doellijn maar dit werd helaas niet waargenomen door de arbiter en zijn 

assistenten. Een lang lopende discussie over technische hulpmiddelen voor 

scheidsrechters werd hierdoor onbedoeld nieuw leven in geblazen. De hoog-

ste bazen van de FIFA proberen deze discussie krampachtig dood te slaan. 

De romantiek van het voetbal zou geweld worden aangedaan. Bovendien, zo 

menen Blatter & co, zit niemand hierop te wachten. 

Het onderwerp stond vorige week ook op de agenda van de Centrale Spelers 

Raad. De spelers waren in overgrote meerderheid voorstander van in ieder 

geval camera’s op de doellijn. Het meest gehoorde argument hiervoor was  

eerlijkheid. Een doelpunt is een doelpunt en geen doelpunt is geen doelpunt. 

Lijkt toch logisch, maar dus niet voor de FIFA. Eerlijkheid is niet romantisch!

De koepelorganisatie komt, in haar wijsheid, niet verder dan een voorstel om 

extra assistenten in te zetten die de doellijn bewaken. Het risico op fouten van 

scheidsrechters en assistenten wordt dus op zijn hoogst wat verkleind. 

Het blijft vreemd dat in onze bedrijfstak ‘oud en wijs’ de macht heeft in het 

voetbal en dat juist die groep bepaalt wat goed is voor de sport. En dat ter-

wijl voetbal gespeeld wordt door jonge mensen die open staan voor moderne  

technieken. De jeugd zorgt voor vooruitgang, maar in de voetballerij is daar 

nog niet veel van de merken. 

De moderne technieken zijn overigens ook voor mij moeilijk te volgen. Twitteren, 

tweets, community’s zijn de nieuwe toverwoorden en zij brengen een nieuwe 

werkelijkheid. Ook bij de vakbond laten we ons omscholen om er wat meer van 

te begrijpen. Dit bijscholen is ook steeds belangrijker voor contractspelers. De 

crisis in het voetbal is nog niet voorbij. De tendens laat zien dat er steeds minder 

contractspelers zijn die ook nog eens voor een fors lager salaris gaan voetballen. 

Op dit moment zitten er ook nog eens meer dan honderd contractspelers in de 

WW. Zij zullen zij zich moeten voorbereiden op een toekomst na het voetballen. 

Verderop in dit magazine kun je lezen wat je kunt doen om toekomst proof te 

worden.

Ko Andriessen

Directeur ProProf
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Leroy Fer oogt ontspannen als we hem ontmoeten tus-

sen twee belangrijke wedstrijden in. De wedstrijd tegen

NAC Breda ging het weekend ervoor met 2-0 verloren.

Die tegen Ajax zal met 1-2 in het nadeel van Feyenoord

eindigen, maar dat weet Fer dan nog niet. Net zo min als

hij weet dat in de week daarna aanvoerder Ron Vlaar zal 

uitvallen en dat Feyenoord in de bekercompetitie wordt

uitgeschakeld door Roda JC. 

Op het parkeerterrein van het Feyenoord-stadion deelt

de twintigjarige middenvelder gewillig handtekeningen 

uit aan een paar kinderen die hem herkennen. En met 

hetzelfde gemak poseert hij even later met de stagiaires 

van de fotograaf die de hele dag reikhalzend naar dit

moment hebben uitgekeken.

“Ik vind het niet erg om zo nu en dan een praatje met

de fans te maken,” zegt hij later hierover. “Tegenwoor-

dig word ik vaker herkend. De eerste twee jaar was dat

minder, maar toen had ik er ook meer moeite mee. Bij

Feyenoord zijn de fans heel positief als het goed gaat. 

Gaat het slecht dan krijg je ook van alles over je heen.

In mijn tweede jaar  als prof bij Feyenoord ging Gertjan

Verbeek halverwege het seizoen weg en we werden 

ook nog eens zevende. Dat had ik zelf nog nooit meege-

maakt. In de jeugd werden we altijd eerste of tweede. Ik 

ben nu wel gewend aan al dat commentaar. Dat is iets

waar je mee om leert gaan.”

Sportief gezin
Leroy Fer is een snelle leerling. Dat blijkt ook uit het tem-

po waarin hij zijn voetbalvaardigheden ontwikkelt. Pa en

ma Fer verlaten zo’n vier jaar voor zijn geboorte in 1990 

de Antillen om in Nederland te gaan studeren. Het paar

vestigt zich in Zoetermeer. Eerst ieder op zichzelf, maar

later samen. Als Leroy drie jaar oud is, wordt zijn broertje 

Leegreg geboren. 

Het is een sportief, ondernemend gezin dat in eerste in-
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LEROY FER: 

Feyenoorder Leroy Fer is een ster in wording. Hij wordt op straat herkend en mensen willen met

hem op de foto. Afgelopen zomer werd hij begeerd door een paar Engelse clubs, maar Fer bleef.

De middenvelder blijft bescheiden onder zijn succes. “Ik maak ook nog fouten.”



stantie meer met honkbal op heeft dan met voetbal. Pa 

Fer is een begenadigd honkballer, zij het op amateurba-

sis. Op zijn zevende wordt Leroy lid van de plaatselijke

voetbalvereniging DWO. “Thuis waren we altijd met de 

bal bezig,” herinnert hij zich. “We voetbalden zelfs in de 

huiskamer. Niet dat mijn moeder daar blij mee was. Alles 

ging kapot. Een vriendje van me vroeg of ik bij hem in het 

team wilde komen spelen. Ik begon in de F2, maar zat 

binnen een half jaar in de F1. Vanaf dat moment heb ik

alleen maar in de eerste elftallen gespeeld.”

Scouts van Sparta
Terwijl zijn vader zich verdiept in het spelletje, speelt de kleine 

Leroy de sterren van de hemel. Hij is sneller en technisch be-

ter dan zijn leeftijdgenootjes. En zo gebeurt het dat hij op 8-ja-

rige leeftijd al wordt benaderd door de scouts van Sparta. 

Leroy: “Ik mocht van mijn ouders niet naar Sparta omdat dat

niet goed te combineren was met school. Bovendien zou-

den mijn ouders me zelf naar de training moeten brengen. 

Het jaar daarop kwam Feyenoord. Ik deed mee aan een 

trainingsstage, maar bij nader inzien vonden ze me toch niet

goed genoeg. Het jaar erop hetzelfde verhaal. Kort daarna 

mocht ik toch een paar wedstrijdjes meespelen en mocht ik

alsnog bij Feyenoord komen. Ik zat toen in groep 7.”

Leroy Fer wordt drie keer per week met een busje opgehaald 

van school om te trainen op de club. Best pittig voor een 

mannetje van tien. De middenvelder haalt zijn schouders op.

“Als kleine jongen wil je alleen maar voetballen. Van clubs 

wist ik eigenlijk niet zoveel. Ik wist wel dat Feyenoord een van 

de grootste clubs van Nederland was, maar daar hield het 

wel zo’n beetje op.  Als ik naar Studio Sport keek, dan keek 

ik alleen naar Feyenoord, Ajax en PSV. Mijn vader heeft het

allemaal uitgezocht en vond het een goede stap voor mij. Op

dat moment was Feyenoord ook echt een van de beste clubs 

van Nederland. Inmiddels ben ik een echte Feyenoorder.”

Groeiproblemen
De carrière van Leroy Fer begint vanaf dat moment een 

beetje vorm te krijgen. Bij de jaarlijkse evaluatiegesprek-

ken luidt de conclusie steevast dat de speler mag blijven. 

Rond zijn vijftiende lijkt het even mis te gaan. “Ik zat in de

C1, maar speelde bijna niet. Ik had groeiproblemen, kon 

niet meer met mijn lijf overweg. Ik was heel erg aan het 

zoeken naar hoe ik moest lopen bijvoorbeeld.”

De problemen zijn van voorbijgaande aard. Binnen een

jaar speelt Fer weer op zijn oude niveau. Als hij in de

tweedejaars B komt, begint hij hardop te dromen over

een carrière als profvoetballer. “Ik zag jongens uit mijn

jeugdteam, Wijnaldum, De Guzman en Biseswar, naar

het eerste gaan. Dan snap je dat je er dicht tegenaan zit. 

Op mijn zeventiende was ik eerstejaars A. Daarna ging

het heel snel. Ik speelde een paar wedstrijden in de A,

daarna mocht ik meedoen in het tweede en voor ik het 

‘Als we een familiefeestje hadden, 

stuurde mijn vader me naar bed’

P r o P r o f  M a g a z i n e
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wist trainde ik mee met Bert van Marwijk.”

Leroy Fer kan zich vanaf dat moment nog maar moeilijk 

motiveren voor zijn mbo-studie. Met zijn vader spreekt 

hij af om later, als de zin terug is, de draad weer op te 

pakken. Leroy: “Mijn vader heeft me altijd heel goed be-

geleid. Hij lette er ook altijd op dat ik serieus met voetbal

bezig was. Ik heb eigenlijk nooit veel kunnen feesten 

omdat hij vond dat ik mijn rust nodig had. Hadden we 

een familiefeest, dan stuurde mijn vader me op tijd naar

bed. Op een dag zei ik: ‘Ik doe mijn eigen ding. Ik ga stap-

pen.’ Hij hield me niet tegen, maar de dag erna speelde 

ik heel slecht. Hij zei: ‘Je weet nu wat het met je doet’. 

Had-ie nog gelijk ook, die ouwe.”

De kar trekken
Sinds zijn debuut in het eerste van Feyenoord op 2

december 2007 is Leroy Fer vaste kracht. Sterker nog,

nu ervaren spelers als Giovanni van Bronckhorst, Roy

Makaay en Kevin Hofland zijn vertrokken, wordt van 

Fer verwacht dat hij de kar gaat trekken. Hij is tweede 

aanvoerder na Ron Vlaar. Fer loopt er niet voor weg. 

“Nu ben ik ineens een speler met veel ervaring. Dat

was vorig jaar anders, toen waren er spelers tegen wie 

ik opkeek. Met mijn twintig jaar ben ik jonger dan de

gemiddelde leeftijd van 20,7 jaar bij Feyenoord. Onder-

tussen heb ik wel zo’n negentig wedstrijden gespeeld. 

Best veel voor iemand van mijn leeftijd. Daarom moet 

ik de minder ervaren spelers helpen. Ik hoop dat ik zo-

ver kom dat ze naar mij gaan opkijken. De trainer praat

veel met me. Hij zegt dat ik die leidersfunctie echt op 

me moet nemen. Ik moet mijn ervaring overbrengen op

de jongens. Als het minder gaat, moet ik het team op 

sleeptouw nemen. Met ze blijven praten en ze blijven 

coachen. Nee, dat valt me niet zwaar. Ach, weet je, ik 

maak ook nog fouten. Dat snapt de trainer ook. Hij zegt 

dat ik daarvan moet leren.”

Feyenoord beleeft een matig seizoen. In de drie jaar dat 

Fer er onder contract staat, won de club alleen de beker

in 2008. Hoe is dat voor iemand die gewend is om veel te 

winnen? Fer reageert nuchter. “Dit is natuurlijk wel het

eerste team. Feyenoord is al heel lang geen landskampi-

oen geweest en dit jaar zit het er ook niet in. Daar moet

je mee leren leven en dan maar hopen op beter. We 

morsen veel punten omdat we niet scoren. Tegen NAC 

hebben we 85 minuten goed gespeeld, daarna vielen de 

goals aan de andere kant. Nadat we werden uitgescha-

keld in de Europa League was iedereen heel erg down. 

Ik ben er een paar dagen goed ziek van geweest omdat

ik in de slotfase een grote kans miste. Toch is de sfeer 

in het team heel goed. We willen nog steeds Europees 

voetbal halen met zijn allen. Daar vechten we voor.”

Zinkend schip
Leroy Fer had afgelopen zomer het zinkend schip kun-

nen verlaten. Er was belangstelling van Newcastle en 

Everton. In samenspraak met zaakwaarnemer Rob Jan-

sen heeft hij besloten voorlopig bij Feyenoord te blijven.

Waarom?

“Ik wil me de komende periode verder ontwikkelen en

laten zien dat ik die leidende rol aankan. Samen met mijn

vader en Rob Jansen bekijk ik wat er binnenkomt. Nu

ben ik gewoon Feyenoorder en daar concentreer ik me 

op. Rob let goed op me. Als er wat is, kan ik hem altijd

bellen. Hij belt mij ook regelmatig. Niet dagelijks, maar

wel altijd na de wedstrijd of zomaar een keer tussen-

door. Dan hebben we het over wat er goed ging en wat 

er mis ging. Ik kan heel goed met hem praten.”

Fer glimlacht als we hem vragen naar zijn carrière als 

international. Afgelopen zomer debuteerde hij met het

‘grote’ Oranje tegen Oekraïne. Voorlopig lijkt er niet meer

in te zitten. “Ik moet realistisch zijn, het is erg druk op het

middenveld in Oranje. Ik probeer mezelf steeds te ver-

beteren zodat ik weer in beeld kom bij Bert van Marwijk.

Bij Feyenoord heeft hij me ook de kans gegeven.  Het is

mijn droom om van vaste waarde te worden voor Oranje.

Voorlopig kan ik nog wel even vooruit bij Jong Oranje. Ik

heb het daar ook erg naar mijn zin.

“Afgelopen WK heb ik veel gekeken naar Mark van

Bommel. Hij is rustig, tactisch sterk en hij weet wat hij 

kan. Ik denk dat ik nog veel van hem kan leren. Als ik met

hem in de kleedkamer zou zitten, zou ik hem vragen hoe 

hij zover is gekomen. Nee, daar voel ik me niet te groot 

voor. Op die manier kan ik zelf ook beter worden. Ik weet

nog dat ik voor het eerst bij Feyenoord in de kleedkamer

kwam. Ik zat daar met Gio, Kevin Hofland en Roy Ma-

kaay. Jongens die ik altijd op tv had gezien. In het begin

durfde ik ze  niet eens normaal aan te spreken. Ik zei 

zelfs ‘u’ tegen ze. De verhoudingen zijn ondertussen wat

normaler geworden. Roy is nu een vriend van me en Gio 

is assistent-trainer bij Feyenoord. Ik leer nog steeds van 

hem. Een topgozer.”

‘tweet’
Zijn telefoon pruttelt. Mogelijk heeft het apparaat trek in 

een ‘tweet’. Leroy Fer twittert zo’n twee keer per dag. In 

straattaal, zo zegt hij. De vingervlugheid komt hem onge-

twijfeld van pas bij het gamen, een andere hobby van de

Feyenoorder. Fer grijnst erom. Deze bezigheden staan 

in schril contrast met zijn ambassadeurschap voor het 

Erasmus MC-Sophia, beter bekend als het Sophia Kin-

derziekenhuis. 

“Kevin Hofland deed dat eerst,” zegt hij erover. “Toen

hij naar AEK Larnaca vertrok, zochten ze een opvolger

voor hem. Ik zei meteen ja. Het is toch mooi dat je kin-

deren kunt helpen, alleen maar door er te zijn? Laatst 

zijn we er met de selectie geweest, dan sta je meteen

weer met beide benen op de grond. Je ziet kinderen die 

te vroeg geboren zijn, kinderen met kanker… Dat raakt 

me. Iedereen had een big smile op zijn gezicht toen wij 

binnenkwamen. Dat is toch geweldig? Dan realiseer je

je weer hoe gezegend je bent dat je gezond bent en dit 

leven kunt leiden.”

En dan is het op naar Zoetermeer waar hij nog steeds 

bij zijn ouders woont. Half oktober gaat hij er samen-

wonen met zijn vriendin Xenia. Joost mag weten voor 

hoe lang. Fer droomt er namelijk van ooit in de En-

gelse competitie uit te komen. De indrukwekkende

bijnaam is er al: The Bouncer, met dank aan jeugdrr -

trainer Jean-Paul van Gastel die vond dat de speler

het postuur van een uitsmijter had.

‘In het begin zei ik ‘u’ tegen Gio, 

Hofland en Makaay’



TOEKOMST PROOF!
Bijna niemand ontkomt aan de gevolgen van de crisis. Dat wil niet zeggen dat je alles maar moet laten 

gebeuren. ProProf kan je helpen op het gebied van scholing en werk. Hieronder lees je daar meer over.

New York
Het is helemaal aan de andere van de wereld waar in

2007 de huidige crisis in voetballand zijn oorsprong

heeft. Door de stagnerende huizenmarkt en hypotheken

die in hoog tempo minder waard worden, komen de fi-

nanciële instellingen in de Verenigde Staten in grote

problemen. De zogenaamde kredietcrisis slaat al snel 

over naar Europa. Ook in Nederland hebben de ban-

ken het opeens heel moeilijk. Uiteindelijk resulteert dat

in het faillissement van de Dirk Scheringa Bank (DSB),

met grote gevolgen voor AZ en zijn spelers. Maar de

schade in voetballand reikt veel verder dan Alkmaar al-

leen. De Amerikaanse crisis blijkt de opmaat voor zware

tijden in het betaald voetbal waarvan we tot vandaag de 

gevolgen ondervinden. De clubs zijn in een neergaande 

spiraal beland. Er is minder geld op de markt. De inkom-

sten uit sponsoring en televisierechten dalen. De kosten 

van de clubs blijven onverminderd hoog en zij blijven 

zitten met enorme gaten in de begroting. De tekorten 

zijn steeds moeilijker te dichten, omdat clubs door de

kredietcrisis amper geld los krijgen bij banken en private 

financiers. Ook op de transfermarkt valt steeds minder 

te halen. De noodsituatie is dan een feit.

Utrecht
Uiteraard heeft ProProf vanaf het begin goed nagedacht

over hoe we onze leden door de crisis heen kunnen lood-

sen. Speciaal voor jullie hebben wij al rond het uitbreken

van de kredietcrisis adviesbureau Berenschot in de arm

genomen. De laatste jaren kwamen al vele tientallen

spelers zonder club te zitten. Afgelopen zomer waren dat

naar schatting zelfs honderden. Misschien ben jij er wel

een van. Als lid van vakbond ProProf heb je dan meer mo-

gelijkheden dan je denkt. Zoals je weet heb je als speler 

een makelaar nodig om bij een nieuwe club te belanden.

Op de reguliere arbeidsmarkt werkt het vaak niet veel an-

ders. Ook daar zijn kruiwagens en adviezen nodig om op 

een plek te komen die bij je past. Met het toonaangeven-

de adviesbureau in arbeidsbemiddeling heb je aanzienlijk 

grotere kansen op de markt. Samen met Berenschot heb-

ben we de ProProf Career Coach ontwikkeld. De advi-

seurs van het Utrechtse bureau kunnen je helpen uit te

vinden welke baan geschikt voor je is en welke functies 

het beste bij je zouden passen. Diverse spelers hebben

hiervan al met succes gebruik gemaakt. Ben jij slachtof-

fer van de crisis en twijfel je over je toekomst, neem dan 

contact op met ProProf.

Haarlem
Het is niet voor niks dat ProProf met name spelers uit de 

eerste divisie aanspoort tot nadenken over de andere 

carrière. Als Haarlem begin 2010 failliet gaat, komt de

hele selectie van de op een na oudste club uit Nederland 

op straat te staan. ProProf directeur Ko Andriessen: “Op 

zulke momenten kun je niet veel meer doen dan de spe-

lers zo goed mogelijk helpen. Ze willen weten hoe het zit 

met doorbetaling van de salarissen en met de uitkerings-

instantie UWV. Het was lang geleden dat een club failliet 

ging. Dit was een rampscenario. Toen is echt duidelijk ge-

worden dat onzekere tijden zijn aangebroken.”

Ook BV Veendam balanceert even later op de rand van de 

afgrond. De club wordt weliswaar gered, maar toch gaan

over de hele linie de nodige banen verloren. Clubs moeten

bezuinigen en daardoor worden de selecties steeds klei-

ner. In Zeist wordt ondertussen meer en meer benadrukt 

dat clubs de broekriem moeten aanhalen. Het financiële 

regime van de KNVB wordt steeds strenger en de budget-

ten van de clubs worden steeds kleiner. Met name in de 

onderste regionen vallen daardoor harde klappen. Steeds 

meer spelers moeten gaan spelen op amateurbasis. Pro-

Prof is daar pertinent op tegen. Andriessen verafschuwt
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dit soort contracten. “We praten hier wel over profvoetbal. 

Spelers, ga niet voor nul euro of tegen een kleine onkos-

tenvergoeding voetballen, want dan heb je nergens recht

op. Je voetbalt onverzekerd en brengt zo de rest van je

loopbaan in gevaar. Als je niet in aanmerking komt voor een

contract, is het veel verstandiger om je voorlopig te richten 

op je maatschappelijke loopbaan.”

Culemborg
Niet lang nadat met Haarlem de eerste club is omgevallen 

sluit ProProf op het hoofdkantoor in Culemborg een nieuwe

CAO. De bond is niet blind voor de problemen die spelen 

en wil in die CAO het signaal geven dat ze de ernst van de 

situatie onderkent. Daarom zijn ondermeer aanpassingen 

gedaan op het gebied van schadeloosstelling en het mini-

mum aantal contractspelers. Het belangrijkste punt, honderd 

procent doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, 

blijft gehandhaafd.

Wat de bond wel stoort is dat door alle financiële problemen

vaak ongenuanceerde kritiek los komt op de salarissen van 

de spelers. Er ontstaat een nationale discussie over de lonen

die naar beneden moeten. De vakbond begrijpt ook wel dat 

het een onsje minder moet, maar vindt het te makkelijk om 

rigoureus te snijden in de salarissen en premies. Zeker om-

dat het de directeuren van clubs zijn geweest die onverant-

woorde risico’s hebben genomen met te dure transfers. En

dat terwijl ze niet in staat zijn geweest de inkomsten van hun

clubs te verhogen. Zeker bij de kleinere clubs kun je het nietr bij de kleinere clubs kun je het niet

maken om daarvoor alleen de voetballers te laten opdraaien. 

Onder in de eredivisie liggen de salarissen niet bepaald hoog 

en met name in de eerste divisie zijn er veel spelers die alleen

van de sport niet rond kunnen komen. Zij verdienen vaak niet 

meer dan het minimumloon.

Het is niet anders, je zult er rekening mee moeten houden dat

je de komende jaren minder te besteden hebt. Zeker als je de

pech hebt dat je net nu over een nieuw contract moet onder-rr

handelen. Steeg het gemiddelde salaris de laatste jaren nog, 

nu zijn de lonen aan het dalen. Niet voor de topspelers, maar 

speel je onder de top dan moet je er rekening mee houden 

dat de aanbiedingen niet van hetzelfde niveau zullen zijn.

Rotterdam
De crisis heeft niet alleen maar negatieve gevol-

gen voor Nederlandse spelers. Groot voordeel is

dat de eigen jeugdspelers steeds meer kansen

krijgen. Clubs hebben niet langer geld om dure 

buitenlanders aan te kopen en kijken daarom eer-

der in hun eigen voetbalschool. Een goed voor-

beeld hiervan is Feyenoord. Bij de vakbond ziet de

directie dat als een positieve ontwikkeling. “Wij 

zijn er uiteraard voorstander van dat clubs eerst 

in de eigen opleiding kijken. Er is een hele periode

geweest dat derderangs buitenlandse spelers bij

de clubs terecht kwamen. Daar zijn we altijd op

tegen geweest. Nu komen onze eigen talenten 

eerder aan bod ” ProProf adviseert jonge spelerseerder aan bod.  ProProf adviseert jonge spelers 

wel na te denken over scholing. Ze kunnen zich 

laten voorlichten door de vakbond.

Heerenveen
We kregen de laatste tijd signalen dat onze leden behoefte 

hadden aan extra service. Helaas moeten we vaststellen dat

er afgelopen zomer sprake is geweest van een ontslaggolf.

Daarom heeft ProProf afspraken gemaakt met het zoge-

naamde Servicepunt topsporters. Dit op sporters gerichtess

kantoor in Heerenveen kan je helpen wanneer je de over-rr

stap wilt maken naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo kan de

vakbond spelers zonder contract nog beter helpen met het 

vinden van een nieuwe baan. De leden kunnen per direct ge-

bruik maken van dit speciale servicepunt. Diverse topspor-rr

ters hebben op deze manier met succes een andere baan

gevonden. De bekende voormalige hockeycoach en tegen-

woordig radiopresentator Tom van ’t Hek is er ambassadeur. 

Het servicepunt kan alles regelen rondom de sollicitatieplicht

van de uitkeringsinstantie UWV. Wil je als werkloze speler 

een uitkering krijgen, dan is solliciteren verplicht. Ook kan

het servicepunt adviezen geven over bijscholing en stages. 

De samenwerking met dit speciale topsportbureau is naast

de ProProf Career Coach zeker in deze tijd een stimulans om

alvast na te denken over een baan na het voetbal. ProProf

moedigt  scholing en verkenning van de arbeidsmarkt aan. 

Want helaas kunnen spelers anno 2010 niet meer altijd zelf

bepalen wanneer ze stoppen met voetballen.



ERIK TEN HAG
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“EEN TECHNISCH DIRECTEUR BIJ DE  

KNVB IS NOODZAAK”

LNIEUWS BEKEKEN DOOR 



In deze rubriek volgt Proprof Magazine samen met een bekende 

voetbalpersoonlijkheid de belangrijkste ontwikkelingen in de 

bedrijfstak. In deze aflevering van ‘het voetbalnieuws bekeken door’ 

reageert Erik ten Hag, assistent-trainer van PSV, op het nieuws.

Henk Kesler regisseert prachtig afscheid
KAAPSTAD - Henk Kesler kreeg de lachers op zijn hand,

toen hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voorspelde dat

hij in september afscheid zou nemen met een wereld-

titel voor Oranje en het eerste landskampioenschap

van FC Twente. ‘Maar zo langzamerhand begint het er 

aardig op te lijken,’ jubelde de directeur betaald voetbal

van de KNVB na de zege van het Nederlands elftal op 

Uruguay (3-2). ‘Ja, we kunnen nu ook zomaar wereld-

kampioen worden.’ (bron: ANP, 7 juli 2010)

“Het Nederlands voetbal staat er door het laatste WK 

voor velen weer goed voor in de wereld. Toch vind ik

dat een technisch directeur bij de KNVB niet zou mis-

staan. Louis van Gaal vulde die functie in toen hij nog 

bondscoach was, maar daarna is er niemand meer 

geweest die deze rol op zich heeft genomen. De vraag 

is waar wil je naar toe met het Nederlandse voetbal? 

Hoe moeten we spelen, hoe hoog moeten we dan op 

de wereldladder staan en wat is daar voor nodig? Dat 

moet je beschrijven en benoemen en daar moet je als 

bond een beleid op afstemmen. Clubs doen dat ook,

voor een bond is dat nog noodzakelijker. 

Het is natuurlijk sowieso al heel vreemd dat we al die

jaren een eerste divisie hadden waar je niet uit kon 

degraderen. De doodsteek voor de sport. Het haalt de

hardheid uit de competitie en dat is rampzalig voor de 

ontwikkeling van spelers. Nu kan je weer degraderen 

en dan zie je dat Fortuna Sittard-FC Oss ineens 5000

toeschouwers trekt. Topsport is gaan tot de grens, er

moet altijd een prikkel zijn. Voetballers moeten voor-

durend die grenzen opzoeken, zodat ze beter wor-

den.. Zo is dat ook in jeugdcompetities. Een technisch

directeur kan de voorwaarden aangeven voor een

krachtige Jupiler League die dan weer een positief ef-

fect moet hebben op de eredivisie. Kwalitatief goede

nationale competities zullen leiden tot presteren van 

Nederlandse clubs in Europa. Hoe wil je spelen met

vertegenwoordigende elftallen? Van jong tot oud. Hoe 

coach je, hoe train je, hoe begeleid je? Daarin moet

een lijn zitten. We weten al acht jaar dat er te veel op-
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leidingen zijn, maar nog steeds zijn er niet de veertien 

geplande regionale opleidingscentra. Laat staan dat

daar volgens een bepaalde manier gewerkt wordt. Ik

vraag me zelfs af of er overal wel een beleidsplan ligt.

Ik denk dat de KNVB met een technisch directeur een

sturende rol kan spelen in bijvoorbeeld de inrichting

van de regionale opleidingscentra.  We zijn nu tweede

van de wereld maar hoe stevig zitten we in het zadel?

Wie zit er achter Maarten Stekelenburg. Wie wordt

de nieuwe linksback van Oranje? Natuurlijk hebben 

we Sneijder en Robben maar de opleiding moet op

andere posities ook voor aanvoer zorgen. Daar moet

je dus een beleid op afstemmen. Een technisch direc-

teur zou daar een onmisbare schakel in zijn.”

Al Pacino geeft FC Twente het laatste zetje
Steve McClaren staat bekend om zijn inspirerende 

wedstrijdbesprekingen. Maar wat moest de Engelse

coach in hemelsnaam uit de kast halen om zijn FC 

Twente met de druk om te  laten gaan in het kampi-

oensduel met NAC? Het werd Al Pacino.

Bij het betreden van de kleedkamer zagen de spelers van 

FC Twente gistermiddag een tv-scherm staan. Voordat 

ze de sokken, broeken en shirtjes aantrokken, kregen ze

een filmpje voorgeschoteld. Het was een overzicht van 

het seizoen waar gisteren voor de Tukkers op historische

wijze een eind aan kwam. De beelden legden de basis

voor de 2-0 zege op NAC.(bron: Spits, 3 mei 2010)

“Ik ken maar heel weinig spelers die altijd interne 

motivatie hebben. Ja, Jari Litmanen. Die zag ik net op 

39-jarige leeftijd met een omhaal scoren. Maar hij is wel

een uitzondering. Daarom speelt een trainer een belang-

rijke rol. Hij moet een klimaat scheppen waarin spelers 

elke dag de grens opzoeken. Ieder mens heeft een

drempel waar hij overheen moet. Alleen als je tot het

uiterste gaat kun je je verbeteren. Een individuele 

sporter weet dat van zichzelf. Die weet dat hij zal falen

als hij zichzelf niet dwingt om steeds dat uiterste eruit te

halen. Een bokser is daarbij het mooiste voorbeeld. Die 

krijgt een pak slaag als hij verzaakt. In het voetbal ligt dat 

anders, daar kunnen spelers zich in de groep verstop-

pen. Bij topsport en topvoetbal gaat het om die laatste

tien procent. Die moet je kunnen geven, want die bepaalt 

of je wel of niet op tijd bij die bal bent. Die bepaalt het

verschil tussen winnen en verliezen.  Een mooi voor-

beeld is natuurlijk Theo Jansen. Hij was bij Vitesse een 

kind van de club, maar hij kreeg daar niet de prikkels om

tot het uiterste te gaan. Bij FC Twente kwam hij plotseling

in een klimaat waar wel alles van hem werd gevergd. 

Daardoor is hij zich weer gaan ontwikkelen. De eerste 

vier maanden hebben we gevechten met hem moeten

leveren om hem in dat stramien te krijgen. Breekpunt 

was de wedstrijd tegen Schalke 04 waarin hij veel te 

maken kreeg met Jermaine Jones. Wij hadden vooraf 

onze twijfels, want Jones is een heel sterke, energieke 

speler die maar blijft gaan. Kon Theo het mentaal wel 

opbrengen om hem te blijven volgen?  Theo wist hoe wij

erover dachten, maar hij zei: trainer, het is simpel een 

kwestie van mee blijven lopen. Theo speelde geweldig

die avond, hij kon het opbrengen. Daar zijn heel veel trai-

ningsuren aan vooraf gegaan. Veel uren waarin Theo 

ook opstandig werd, waarin hij het onzin vond om zich-

zelf zo pijn te doen. Maar uiteindelijk voelde hij dat hij 

beter en sterker werd. Maar goed, elke speler heeft zijn 

eigen gebruiksaanwijzing. Dat maakt het ook zo moeilijk. 

Voor de wedstrijd tegen NAC Breda heeft dat filmpje van 

Al Pacino kennelijk de juiste snaar geraakt. Steve McLa-

ren had een jaar eerder ook zo’n filmpje gemaakt voor 

de bekerfinale tegen SC Heerenveen. Van dat filmpje 

heeft nooit iemand wat van gehoord. Zoiets is dus een 

middel, maar het is zeker geen garantie.”

Nederland moet beter gaan voetballen 
“(…)Daarom ben ik benieuwd, hoe het Nederlands elftal 

straks aan het EK-kwalificatietoernooi gaat beginnen. Het 

resultaat mag tot nu toe heel goed zijn geweest, wat het

voetbal betreft heeft het pijn aan m’n ogen gedaan. Omdat 

ik vind, dat een goede ploeg in staat moet zijn om de bal

goed rond te spelen. Dit op basis van goed positiespel. Maar

dit zal problemen blijven geven, zolang Nederland voor twee 
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verdedigende middenvelders en een nummer 10 blijft kie-

zen. In de opbouw kom je dan altijd een man tekort. Maar

speel je met één controlerende middenvelder, in de punt 

naar achteren, dan ben je niet alleen aanvallend beter, ook 

verdedigend is er een betere balans. Je bent zelfs sterker,

omdat op die manier iedereen rugdekking heeft.’(bron:  Co-

lumn Johan Cruijff in De Telegraaf, 30 augustus 2010)

“Ik denk dat Johan Cruijff chargeert om iets los te maken.

En hij praat als voetballiefhebber. Er is uit een bepaalde 

hoek ontzettend gereageerd op het harde en weinig

opwindende spel, maar de realiteit is dat het nooit goed

is. Als we net als op het EK in Zwitserland en Oostenrijk

na vier wedstrijden thuis waren geweest, dan was Bert 

van Marwijk voor naïeveling uitgemaakt. Waarom speel

je geen resultaatvoetbal was dan de discussie geweest.

Je kunt altijd wel iets vinden om kritiek op te leveren. Zelf 

vind ik dat Nederland buitengewoon goed heeft gepres-

teerd. De mensen die daar kritiek op leveren, snap ik niet. 

Attractief voetbal zit ook niet in een systeem. Het gaat om 

de strategie. Je kunt namelijk 4-3-3 aanvallend, maar ook 

verdedigend spelen. Het gaat om de intentie. Waar wil je

verdedigen? Doe je dat vlak voor je eigen doel of probeer 

je die bal al op de helft van de tegenstander te veroveren? 

Bouw je op met de lange bal of probeer je via een posi-

tiespel een man meer te creëren? Dat soort dingen zitten 

niet in een spelsysteem met één of twee controlerende 

middenvelders opgesloten.”

Reis krijgt nieuwe kans van PSV
PSV heeft de 21-jarige spits Jonathan Reis een boete op-

gelegd omdat hij zaterdagnacht werd aangehouden met 

zeven keer zoveel alcohol achter het stuur dan is toege-

staan voor een beginnende rijder. Hij moest diezelfde dag 

nog voetballen. De Braziliaan krijgt van de Eindhovense 

club een nieuwe kans. (bron: ANP, 20  september 2010)

“Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk de be-

geleiding is in je jeugdopleiding. De maatschappij is

veranderd. Neem internet. Alles is dichtbij gekomen.

Ouders scheiden veel meer, het is schering en inslag.

Dat heeft allemaal invloed. Je moet je begeleiding 

intensiveren. Al die verschillende achtergronden en

culturen, die je allemaal moet respecteren. Dat vergt

heel veel van de opleiders. Soms moet je zelfs speci-

alisten inhuren, maar de trainer-coach blijft de spil in

alles. Hij moet dat coördineren, hij moet weten wat er 

gebeurt. Toen ik bij FC Twente hoofd opleidingen was, 

hebben we die structuren aangebracht. Het gaat erom

dat je jeugdige talenten op kunt vangen, dat je ze bin-

nenboord kunt houden. Vroeger zag je die jeugdspe-

lers een paar keer per week eventjes, tegenwoordig

zijn ze kind aan huis bij hun club. Ze trainen zoveel 

uur, dat de trainer-coach zo’n speler waarschijnlijk

net zo vaak ziet als zijn ouders hem zien. Dan moet

je hem ook alle faciliteiten bieden bij zijn opleiding. 

Bij een topsporter hoort een bepaalde leefwijze. Dan

moet je een stukje opvoeden. Een jonge speler komt

met zoveel verleidingen in aanraking, daar moet hij 

weerstand aan kunnen bieden.”

Van Persie: Je moet Sneijder wisselen 

‘Je moet Sneijder wisselen,’ zou Robin van Persie tegen

bondscoach Bert van Marwijk hebben geroepen toen hij 

in de achtste finales tegen Slowakije (2-1) in de tachtigste 

minuut werd gewisseld. Direct na afloop ontkende de

Arsenal-vedette. ‘Ik heb geen namen genoemd.’

Liplezers hebben inmiddels tegenover de NOS beweerd

dat het daadwerkelijk om de woorden ‘je moet Sneijder 

wisselen’ gaat.

Sneijder was niet beschikbaar voor commentaar.(bron: De

Telegraaf, 28-06-2010)

“Je moet Bert van Marwijk een enorm compliment

geven voor de manier waarop hij dat heeft opgelost.

Een speler op dat niveau moet natuurlijk weten dat 

hij dat niet kan doen. Hij brengt namelijk het alge-

mene doel, de wereldtitel, in gevaar met zo’n actie. 

Een speler als Van Persie is intelligent genoeg om dat 

te beseffen, alleen kon hij zich op dat moment blijk-

baar niet meer inhouden en kregen zijn emoties de 

overhand. Het geeft wel aan hoe moeilijk de taak voor

een coach is geworden. Als ze al liplezers gaan in-

schakelen… Die aandacht brengt jouw doelstelling in

gevaar, dus zul je er als coach wel op in moeten spe-

len. En dat betekent dat je als coach elke dag scherp 

en alert moet zijn. Je moet je spelers gemotiveerd

zien te houden. Ze moeten dat algemene doel blijven

zien zodat ze in die groepsdiscipline blijven zitten. Er 

is geen handboek met regels hoe je dat moet doen. 

Het wordt steeds moeilijker omdat achter zo’n spe-

ler tegenwoordig een hele BV met belangen hangt.

Daar zit een zaakwaarnemer aan vast, mensen die

hem begeleiden en zijn carrière uitstippelen. Die kun-

nen heel andere belangen hebben dan de club en de

coach. Wil jij als trainer-coach dat een spits bij bal-

verlies inzakt op de defensieve middenvelder van de

tegenpartij, dan kan een zaakwaarnemer tegen zo’n 

jongen zeggen dat hij daar zijn krachten niet moet

verspelen, omdat hij doelpunten moet maken. Dat kan 

immers een lucratieve transfer dichterbij brengen.

Dat zijn allemaal krachten waar je tegenwoordig mee 

te maken hebt. Dat hele proces vergt heel veel ener-

gie van een coach. Je kunt ook niet met elf spelers

kampioen worden, dus moet je die hele kleedkamer

binnenboord houden. Iedere speler moet zijn gevoel

van eigenwaarde houden.” 

Erik ten Hag (Haaksbergen, 2 februari 1970) speelde 

betaald voetbal voor FC Twente, De Graafschap, RKC 

Waalwijk en FC Utrecht. Bij FC Twente was hij van 2002 

tot 2008 hoofd opleidingen en daarna fungeerde hij als 

assistent-trainer. In juni 2009 werd hij assistent van Fred 

Rutten bij PSV. In 1999 stond hij aan de wieg bij het ont-

staan van de spelersvakbond ProProf. “Destijds konden 

de werkgevers (FBO) en de enige spelersvakbond VVCS 

het niet eens worden over de flexwet. Toen hebben een 

aantal makelaars, waaronder mijn eigen zaakwaarne-

mer, wijlen Ton van Dalen, een andere vakbond voor 

spelers opgericht. Ik heb daar toen een kleine rol in ge-

speeld om overeenstemming te krijgen over die flexwet. 

Een jaar later ben ik toen toegetreden tot het bestuur 

van ProProf. Ik ben daarmee gestopt toen ik trainer 

werd. Als hoofd opleidingen van FC Twente kwam ik aan 

de andere kant van de tafel te zitten,” aldus Ten Hag. 



RONDJE 
RECHT
Is het juridisch gezien verstandig om in te stemmen met 
een lager salaris dan in je contract staat? En hoeveel kans 
van slagen heeft een procedure van Bayern München tegen 
de KNVB? Jordi Rosendahl, advocaat bij BrantjesVeerman 
Advocaten, praat je bij over de meest recente gebeurtenissen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de eredivisie

zijn er dit seizoen clubs begonnen met puntenaftrek

omdat zij niet voldeden aan financiële verplichtingen. 

Dit heeft enerzijds te maken met strenger toezicht en

naleving vanuit de KNVB, anderzijds met de financi-

ele situatie bij veel clubs. Door de economische crisis

is de situatie bij veel clubs aanzienlijk verslechterd

ten opzichte van enkele jaren geleden. Bijna alle

begrotingen van de 36 betaalde voetbalorganisaties

werden dit jaar naar beneden bijgesteld en van een 

groot aantal clubs in de ere- en eerste divisie was 

het voortbestaan lang onzeker. Clubs zoeken dan ook

naar allerlei mogelijkheden om te bezuinigen.

Voetbal International publiceerde afgelopen zomer

de transferuitgaven. Werd in 2008 nog 81 miljoen 
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euro aan nieuwe spelers uitgegeven, in de afgelopen

transferperiode was dit nog maar 40 miljoen euro.

Bij de meeste clubs drukken de salarissen van de spelers

het zwaarst op de begroting. Het is daarom logisch dat

er de afgelopen tijd veel is bezuinigd op de salarissen.

Aflopende contracten werden niet verlengd en voor die 

spelers werden goedkopere of helemaal geen spelers te-

ruggehaald. Het aantal contractspelers in de eredivisie is

als gevolg hiervan fors afgenomen.

CAO
Er zitten echter grenzen aan de mogelijke bezuinigingen 

van de clubs. De spelers worden beschermd door de re-

cent verlengde CAO voor contractspelers. Hierin staat dat

een speler van 23 jaar of ouder ten minste het minimum-

loon hoort te verdienen. Een speler jonger dan 23 jaar

dient tenminste 55% van het minimumloon te verdienen. 

Daarnaast legt de CAO grenzen op ten aanzien van het 

aantal spelers dat de clubs minimaal onder contract moet 

hebben. Eredivisieclubs zijn verplicht minimaal 18 spelers

onder contract te hebben die ten minste het minimumloon 

verdienen. De eerste divisie clubs zijn verplicht 16 spelers

onder die voorwaarden onder contract te hebben.

Toch kunnen spelers door de bezuinigingen van de clubs 

voor dilemma’s worden geplaatst. In mijn praktijk komen de

situaties voorbij waarin de voorzitter van de club tegen de

spelersgroep heeft gezegd: ‘Als jullie geen genoegen nemen

met een salarisvermindering, is de kans groot dat we aan het

einde van de maand ons faillissement moeten aanvragen’. 

Uiteraard zit geen enkele speler er op te wachten dat

zijn club failliet gaat, want dat kan betekenen dat hij 

werkloos wordt. In deze tijd is het niet iedereen gegeven

dan nog een club in het betaalde voetbal te vinden. Aan

de andere kant, als je akkoord gaat met een salarisver-

mindering, dan heb je niet de garantie dat de club niet

alsnog failliet gaat. Hierin schuilt een zo mogelijk nog

groter gevaar. Als de club namelijk failliet gaat, dan heb

je als speler recht op een WW-uitkering gebaseerd op

het laatst verdiende salaris. In zo’n geval is dat dus het

verlaagde salaris. Zo’n beslissing kan dan ook grote fi-

nanciële gevolgen hebben voor de speler.

Sportief staartje
De financiële problemen van de clubs hebben ook 

nog eens een sportief staartje. Nu clubs steeds vaker 

niet of te laat (gedeeltes van) het salaris betalen, is

het voor de speler belangrijk de club daarop aan te

spreken. Hierbij loop je het risico dat dit in de open-

baarheid komt en opgepikt wordt door de pers. Als

dit dan ook nog eens de aandacht van de KNVB trekt, 

dreigt puntenaftrek. Voor de KNVB is dit een middel

om clubs te dwingen aan hun financiële verplichtin-

gen te voldoen, maar spelers worden hier ook door 

geraakt. De kansen op sportief succes nemen immers 

aanzienlijk af als je bij voorbaat al zes punten achter-

loopt op je naaste concurrenten.

Robben-gate 

Sinds een maand weet heel voetbalvolgend Nederland dat 

een MRI-scan uit ongeveer 30 beelden bestaat, dat ieder 

mens drie hamstrings heeft en dat je er feitelijk maar één 

nodig hebt. Hoe hebben we deze kennis opgedaan? Door 

Door de economische crisis is de 

situatie bij veel clubs aanzienlijk 

verslechterd



15

o k t o b e r  2 0 1 0

de blessure van Arjen Robben die inmiddels zoveel aan-

dacht heeft gekregen dat we welhaast kunnen spreken

van ‘Robben-gate’.

Arjen Robben blesseerde zich in de voorbereiding van het 

Nederlands elftal tijdens de laatste oefenwedstrijd tegen 

Hongarije. Terwijl het Nederlands elftal naar Zuid-Afrika 

vloog, onderging hij een MRI-scan in het Erasmus-zie-

kenhuis in het bijzijn van onder anderen KNVB-bondsarts 

Gert-Jan Goudswaard. Hierop constateerden de artsen

een kleine scheur in één van de hamstrings. Robben werd

onder begeleiding van Dick van Toorn alsnog klaarge-

stoomd voor het WK. Met succes, want Robben speelde 

alle wedstrijden in de laatste fase van het WK, waaronder

de finale tegen Spanje.

Toen de speler zich echter na een korte vakantie meldde 

bij zijn club Bayern München, constateerde de arts aldaar 

dat Robben een gat ten grote van vijf centimeter had in een 

tweede hamstring. Daardoor zou hij tenminste tot de win-

terstop niet kunnen spelen. Na een ingewikkelde discussie

blijkt dat zowel de bondsarts van de KNVB als de door de 

KNVB ingeschakelde arts van het Erasmus-ziekenhuis dit

‘gat’ niet hebben waargenomen. Of zij dit over het hoofd

hebben gezien of dat zij na het constateren van de eerste 

scheur niet verder hebben gekeken, doet niet ter zake. Feit

is dat het waarneembaar was op de Duitse MRI-scan en 

dat de artsen derhalve een fout hebben gemaakt.

Hoge schadevergoeding
Bayern roept sindsdien om een schadevergoeding van

de KNVB. Mr. Keje Molenaar bepleit in de media dat 

Bayern een sterke zaak heeft en aanspraak maakt op

een hoge schadevergoeding. Hij baseert dit op de ver-

onderstelling dat het Nederlands recht van toepassing

is op de rechtsverhouding tussen Robben en de KNVB.

Molenaar verwijst naar artikel 6:107a van het Burgerlijk

Wetboek. Mijns inziens is dit onjuist.

In artikel 6:107a BW staat dat de schade die een werkne-

mer lijdt door toedoen van een derde, door de werkge-

ver op die derde kan worden verhaald. Dit artikel is van 

toepassing op een werkgever naar Nederlands recht. In

het geval van Robben is er sprake van een werkgever 

naar Duits recht, namelijk Bayern München.

Daarnaast is er, naar ik aanneem, een arbeidsovereen-

komst naar Duits recht tussen Robben en Bayern Mün-

chen. De vordering die Bayern nu stelt te hebben vloeit 

voort uit deze arbeidsovereenkomst. Als Bayern geen 

arbeidsovereenkomst had gehad met Robben, dan was 

de club immers nooit partij geweest in dit geschil. 

Vertraging van twee maanden
Ook de loonschade die Bayern op grond van dit artikel op

de KNVB kan verhalen is mijns inziens aanzienlijk kleiner 

dan door mr. Molenaar wordt geschetst. Om te beginnen

is het naar Duits recht gebruikelijk dat de werkgever het

loon van de werknemer slechts zes weken doorbetaalt. 

Hierna wordt een gedeelte van de loondoorbetalingsver-

plichting overgenomen door een uitkeringsinstantie. Rob-

ben is geblesseerd geraakt op 5 juni 2010. Begin augustus 

constateerde Bayern dat er sprake was van de tweede

scheuring. Inmiddels is duidelijk dat deze scheuring niet

groter is geworden sinds die eerste MRI-scan. Het is dan 

ook op zijn hoogst te verdedigen dat het genezingsproces 

door de fout van de KNVB een vertraging heeft opgelopen

van bijna twee maanden. De vertragingsschade die de 

KNVB aan Bayern zou moeten betalen kan dus niet hoger 

zijn dan twee maandsalarissen. 

Andere schade die Bayern heeft geleden zou het verlies 

in waarde van de speler en het gemis van Robben in een 

groot aantal wedstrijden kunnen zijn. De omvang daarvan

is echter zeer lastig vast te stellen. Is Robben door deze

blessure minder waard geworden, en zo ja, hoeveel? 

Hoeveel prijzen(geld) zal Bayern door de afwezigheid van 

Robben mislopen? Arsenal zag vorig jaar in een verge-

lijkbare situatie met Robin van Persie af van een proce-

dure. Een reden daarvoor is dat de hoogte van die schade

moeilijk te bepalen is. Overigens was het toen ook het

Erasmus-ziekenhuis dat, in samenwerking met de KNVB-

arts, één ingescheurde enkelband constateerde terwijl uit 

later onderzoek in Engeland bleek dat Van Persie drie van 

de vier enkelbanden volledig had afgescheurd.

Is er dan helemaal geen vordering naar Nederlands 

recht mogelijk? Jawel, op grond van ‘onrechtmatige 

daad’. Dan kan namelijk worden aangesloten bij het 

recht van de staat waar de onrechtmatige gedraging 

heeft plaatsgevonden. De onrechtmatige gedraging is 

in dit geval het schenden van de zorgvuldigheidsnorm

door de KNVB. Maar ook in zo’n procedure is het de

vraag hoe Bayern haar schade gaat aantonen.

Risico
Wat in een mogelijke procedure ook een rol zal spelen 

is dat Bayern er bewust voor heeft gekozen om Robben 

en haar overige buitenlandse spelers niet te verzekeren

tegen loonschade door blessures. Bayern heeft alleen

haar Duitse contractspelers verzekerd. Hiermee heeft

de club dus zelf het risico genomen dat nu is ingetreden.

Had Bayern Robben afdoende verzekerd, dan werd zijn

salaris nu uitbetaald door de verzekeringsmaatschap-

pij. Navraag bij Joseph Wannet, directeur van Wannet

Sports Insurance en marktleider op het gebied van het

verzekeren van topsporters, leert dat Bayern Robben

voor een relatief klein bedrag adequaat had kunnen ver-

zekeren. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan het bedrag 

van  1.600,- dat de KNVB per dag aan Bayern verschul-

digd was voor het ‘lenen’ van Robben.

Hoeveel prijzengeld zal Bayern 

door de afwezigheid van Robben 

mislopen?

Jordi Rosendahl is werkzaam als advocaat bij 

BrantjesVeerman Advocaten. BrantjesVeerman 

Advocaten heeft een specifieke sectie Sportrecht 

die als ‘full service solution provider’ topsporters, 

sportbonden en sportorganisaties bijstaat. Brant-

jesVeerman Advocaten is de juridische samenwer-

kingspartner van ProProf en heeft uit dien hoofde 

de afgelopen jaren diverse topvoetballers bijge-

staan. BrantjesVeerman Advocaten is dan ook met 

recht hét toonaangevende advocatenkantoor op 

het gebied van sportrecht in Nederland.



Als je contract niet 
wordt verlengd…

per

nieuws van het CFK

OVERBRUGGINGS REGELING 

(UITKERING DIRECT NA JE 

 PROFCARRIÈRE)

Als je contract is afgelopen en niet is ver-

lengd, betekent het dat je inkomen per

eind juni is gestopt. Als je een leasewagen 

had, heb je deze moeten inleveren. En

toch moet je nog steeds je hypotheek of je

huur betalen en je boodschappen doen.

Hopelijk heb je een partner die inkomen

eeft. Maar voor velen geldt dit (nog) niet.hee

om, het is nu belangrijk even goed na Kortom

n over je financiële toekomst.te denken o

ingsuitkering van het CFKDe overbrugging

p het moment dat je kan 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.

Een nieuw seizoen is begonnen en nogal wat contracten zijn per 30 juni 2010 afgelo-

pen. Selecties van clubs worden momenteel ingekrompen en dus worden minder con-

tracten verlengd. Voor voetballers zonder contract is het daardoor moeilijker om een 

nieuwe club te vinden dan in vorige jaren. 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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MATTHEW AMOAH
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Matthew Amoah heeft een pittige zomervakantie achter de rug. Hij speelde op het WK met Ghana, 

werd daarna uitgenodigd voor een driedaags feest in zijn vaderland en werd bij terugkeer voor 

de tweede keer vader. Van vermoeidheid echter geen spoor. Amoah staat er gewoon weer voor 

NAC Breda. Aan ProProf vertelt hij zijn geheim.

Om bij het trainingscomplex van NAC Breda te komen, 

moet je een stukje door België. Over een landweg en

langs boerderijen. Net als je denkt dat je verkeerd bent

gereden, sta je voor De Gaard in Zundert. Vandaag is het

weer op zijn zachtst gezegd wisselvallig. Er vallen heftige

stortbuien, maar het lijkt zo nu en dan ook hoogzomer. 

In een autootje op het parkeerterrein zitten vier sup-

porters opgevouwen te schuilen voor de regen. Het zijn

twee mannen en twee vrouwen die op het eerste gezicht 

familie van elkaar zijn. De jongste man wurmt zich uit de

auto en vraagt of er nog getraind wordt vandaag. De

training zit er echter net op. Binnen eet de selectie een

boterhammetje. Niet veel later schuift Matthew Amoah 

aan in het zogenaamde ‘penthouse’ op het complex: een 

kille kantoorruimte die is ingericht in een gestapelde 

portakabin. Hij heeft  twee koffie bij zich.

Matthew Amoah wordt op 24 oktober 1980 geboren

in het Ghanese Tema. Zijn talent wordt vroeg gezien,

want op vijftienjarige leeftijd haalt Vitesse hem naar 

Nederland. Matthew zucht als we het te berde brengen. 

“Moeten we het daar nu weer over hebben? Ik heb dat 

verhaal al zo vaak verteld.”

Andere mentaliteit
Hij graaft in zijn geheugen en begint dan toch. “Ik kon

naar Vitesse. In eerste instantie op proef, daarna kreeg

ik een contract voor vijf jaar. Of ik niet te jong was? Dat

denk ik niet. Wij hebben een andere mentaliteit. Ieder-

een in Ghana droomt ervan om in Europa te voetballen.

Voor mij was het een mooie kans om geld te verdienen,

zodat ik voor mezelf en voor mijn familie kon zorgen.

Nee, ik voelde geen extra druk om hier te slagen. Als het 

hier niet zou lukken, zou ik gewoon weer terug gaan. Een 

carrière in de voetballerij is wat dat betreft niet anders dan

welke carrière dan ook. Als je niet slaagt, ga je terug.”

Matthew Amoah wordt ondergebracht bij een pleeg-

gezin. Hij krijgt les in de Nederlandse taal en ging naar

de middelbare school. Een snellere manier om aan de

Nederlandse gebruiken te wennen is er bijna niet. Wat

vond hij toen eigenlijk van Nederland?

Matthew lacht. “Ik heb er niet zo naar gekeken. Ik vond: 

je bent nu in Nederland. Ik heb het allemaal genomen

zoals het was. Het is typisch Nederlands om daar naar

te vragen. Ik was nog geen week hier en ik moest al een

mening over Nederland hebben. Ik had nog helemaal 

niets gezien. Ik heb het hier goed, maar ik zal nooit aan 

het weer wennen. Te koud, te nat.”

Drie doelpunten
Op zijn achttiende debuteert hij voor Vitesse. In zeven-

tien wedstrijden maakt hij drie doelpunten. Te weinig

voor een spits en dus wordt hij verhuurd aan Fortuna Sit-

tard waar Bert van Marwijk op dat moment de scepter 

zwaait. “Bij Vitesse kwam ik weinig aan spelen toe. Er





21

o k t o b e r  2 0 1 0

waren veel spelers voor mijn plek. Ik mocht invallen, dan 

weer tien minuten, dan weer een kwartier. Het schoot

niet op. Ik kon blijven en niet spelen of verhuurd worden

en wel spelen. Ik ben een voetballer, ik wilde voetballen, 

dus koos ik voor het laatste.”

Bij Fortuna vindt Matthew zijn draai. Hij scoort tien keer

in zeventien wedstrijden. Vitesse besluit hem halverwe-

ge het seizoen terug te halen. In het seizoen 1999/2000 

komt hij nog zeven keer uit voor Vitesse. Hij speelt daar-

na nog zes jaar voor de club uit Arnhem. Zijn beste sei-

zoen draait hij in 2002/2003, waarin hij vijftien keer scoort

in dertig wedstrijden.

In 2005 verkast hij naar Borussia Dortmund, waar hij

wordt herenigd met Bert van Marwijk. Maar Matthew

Amoah komt door blessures weinig aan spelen toe. Als

Bert van Marwijk vertrekt, is het voor de spits ook ge-

daan. Hij zet zijn carrière voort bij NAC Breda, waar hij

inmiddels aan zijn vierde seizoen bezig is. 

Vaderfiguur
Spelersmakelaar Kees Ploegsma jr voert de onderhan-

delingen. Hoe omschrijft Matthew Amoah de relatie tus-

sen hem en Ploegsma? “De familie Ploegsma is als een

familie voor mij. We gaan regelmatig eten bij Ploegsma 

senior en junior komt vaak bij mij. In eerste instantie was 

het een zakelijk contact, maar dat is gaandeweg meer 

geworden. Ploegsma senior is een vaderfiguur voor mij. 

Ik ben dan misschien wel dertig, maar ik kan nog steeds 

vaderlijk advies gebruiken. Met mijn eigen vader heb ik

natuurlijk ook nog contact. We bellen elkaar een of twee 

keer per week.”

De band met het vaderland werd afgelopen zomer wat 

steviger aangetrokken toen Matthew Amoah met Ghana

actief was op het WK. De speler glimlacht. “Het is niet zo 

dat ik ineens meer contact met mijn ouders heb omdat 

ik toevallig in Afrika ben. Vanuit Ghana is Zuid-Afrika ook 

ver weg. Het WK was een goede ervaring. Het was voor

mij de tweede keer dat ik met The Black Stars meedeed s

aan een WK. In Duitsland in 2006 was ik er ook al bij. Als

team hebben we het goed gedaan. We hadden de halve 

finale kunnen halen als die penalty tegen Uruguay erin 

was gegaan. Al bij al waren de mensen in Ghana trots 

op ons. Vanuit Zuid-Afrika zijn we naar Ghana gevlogen. 

We kwamen om kwart over elf ‘s avonds aan. Er ston-

den zo’n 500.000 mensen op het vliegveld te wachten. 

Dat was heel bijzonder. Dat zoveel mensen voor je klap-

pen maakt je trots. De volgende dag zijn we naar Accra

gegaan, waar we de president hebben ontmoet. Alles 

bij elkaar duurde het feest drie dagen. Ik ben toen weer

naar Breda gegaan, de rest ging door met feesten.”

Perspectief
Matthew Amoah zegt het te betreuren dat hij niet veel

heeft gespeeld op het WK. Coach Milovan Rajeva koos

er tijdens de Afrika Cup al voor Amoah zo min mogelijk 

te laten spelen. “Ik begon twee keer in de basis,” blikt 

Matthew terug. “Daarna kreeg ik rust. De coach zei dat

hij aan me zag dat ik moe was. Dat was ik niet, maar 

ik wilde de bondscoach niet tegenspreken. Het duurde

een wedstrijd, twee, drie… Ik heb hem toen gevraagd

waarom ik niet meer meespeelde. Hij zei dat het beter 

ging zonder mij. Ach, voetbal is een rare sport. Rajeva is

na het WK gestopt. Dat biedt weer perspectief.”

Na een lang seizoen en een intensief WK, volgt een kor-

te vakantie. In die periode wordt Matthew Amoah ook

nog voor de tweede keer vader. Hij heeft nauwelijks rust

gehad, maar aan het begin van het seizoen 2010/2011

staat hij er wel. In zeven speelronden scoorde hij alweer 

vier keer voor NAC Breda. Hoe doet-ie dat?

“Door God,” zegt Matthew Amoah zonder twijfel. “Wat 

denk jij dan? Dat mijn lichaam het doet, komt door God. 

Hij helpt me elke dag. Ik geloof dat hij ervoor gezorgd

heeft dat mijn carrière loopt zoals hij loopt. Daar ben ik 

hem dankbaar voor. Natuurlijk moet je er zelf ook wat

aan doen. Met alleen bidden, kom je er niet.”

De zondagse gang naar de kerk zit er met een voetbal-

carrière niet in, maar dat is ook niet strikt noodzakelijk 

volgens de speler. “God heeft gezegd dat je overal kan 

bidden. Hij luistert altijd.”

Plotseling vertrek
Terwijl buiten alweer een bui neerklettert, komt het ge-

sprek op het plotselinge vertrek van NAC-coach Robert

Maaskant. Matthew Amoah reageert gelaten. “Het was

een verrassing voor ons. Ik kwam op de club toen Leo-

nardo tegen me zei dat Maaskant wegging. ‘Nee joh,’ zei 

ik nog ‘dat kan toch niet?’ Toen zei een andere jongen 

hetzelfde. We hoorden het vlak voor de uitwedstrijd te-

gen Heerenveen. We waren verbaasd en verrast. Het is

nooit leuk als een speler of trainer vertrekt. Maar goed,

zo gaat dat in de voetballerij, alleen gebeurt het zelden 

zo kort op een wedstrijd.”

Matthew Amoah zegt zelf geen plannen te hebben om 

even overhaast te vertrekken. Als zijn voetbalcarrière 

voorbij is, wil hij weer terug naar Ghana. En mocht het

hem gegund zijn, dan zou hij tussendoor nog eens de 

tocht naar Engeland willen maken. “De Engelse compe-

titie is altijd mijn droom geweest,” zegt hij daarover. “Het

lijkt me leuk om in die sfeer en voor die fans te spelen. 

Maar ach, mijn vrouw en ik hebben het hier naar ons

zin. Het is ook best druk nu. De oudste is twee jaar, de 

jongste twee maanden. Als ik straks thuis kom, kan ik er 

meteen weer mee aan de slag. Dat vind ik ook leuk. Mijn 

gezin is waar ik voor werk.”

‘De familie Ploegsma is als een 

familie voor mij’

‘Er stonden zo’n 500.000 mensen 

voor ons op het vliegveld. 

Dat zoveel mensen voor je klappen 

maakt je trots.’
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De Centrale Spelersraad bestaat 25 jaar. In 1985 was nie-

mand minder dan Louis van Gaal de eerste voorzitter. Het

idee was om voetballers zelf inspraak te geven. Het voetbal

werd steeds professioneler en het kon niet langer zo zijn 

dat alle beslissingen werden genomen zonder de hoofd-

rolspelers te raadplegen. Tegenwoordig hebben alle clubs

hebben een eigen spelersraad die met de directie overlegt 

over bijvoorbeeld de premies. De CSR is een overkoepe-

lende afvaardiging van clubs uit de ere- en eerste divisie. 

Ze houdt zich bezig met grote onderwerpen die alle spelers 

aangaan. In de loop der jaren hebben de spelers veel in-

spraak gekregen. Het is zelfs in de reglementen van Zeist 

vastgelegd dat de voetbalbond bij beslissingen de spelers 

om advies of instemming moet vragen.

De samenstelling van de raad verandert regelmatig. Zo ook

afgelopen zomer. Nieuw namens ProProf zijn Mark-Jan 

Fledderus (Heracles Almelo) en Alje Schut (FC Utrecht). Het

tweetal vervangt Maikel Aerts en Martijn Reuser. De Am-

sterdammer is gestopt met voetballen, terwijl Aerts is ver-

huisd naar de Duitse hoofdstad Berlijn. De nieuwe keeper 

van Hertha BSC liet zich de laatste twee jaar niet onbetuigd 

in de vergaderingen. Alle aanwezigen zullen zich de felle

uitspraken van Aerts kunnen herinneren. ‘”Mijn mening

heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken, want het

is gewoon heel belangrijk dat spelers laten horen wat ze 

ervan vinden. Anders wordt alles zomaar over onze rug 

besloten. Ik vond het een hele eer om in feite alle spelers in 

Nederland te mogen vertegenwoordigen.”

Actuele onderwerpen
In de laatste kwart eeuw zijn heel wat onderwerpen 

de revue gepasseerd. Van grote veranderingen in het

CSR BRENGT WISSELS IN
transfersysteem tot speciale regelingen voor buiten-

landers. Anno 2010 komt de spelersraad minimaal vier

keer per jaar bij elkaar om te overleggen over actuele

onderwerpen. Het afgelopen seizoen ging het onder 

meer over de promotie- en degradatieregeling tussen

de eerste divisie en de topklasse. Een onderwerp dat

al langer loopt is de discussie over de televisierech-

ten. De spelersraad eist bij de rechter een klein deel 

van de tv-opbrengst. Hiermee kunnen sociale projec-

ten worden gefinancierd. Daarover is in de laatste 

vergadering, eind september, ook weer gesproken.

Een ander agendapunt ging over electronische hulp-

middelen in het voetbal. Hiervan is de bond een voor-

stander. Tot nu toe wil de UEFA niet verder gaan dan 

het inzetten van extra arbiters die de doellijn in de 

gaten houden, maar de spelers vinden dat het nu echt 

tijd wordt dat er camera’s komen.

Invloed uitoefenen
Verder zijn de ontwikkelingen rond het pensioenfonds 

CFK doorgenomen. En uiteraard was een belangrijk

onderwerp ook de financiële crisis in het voetbal. De

spelersraad kan ook in deze crisistijden veel invloed

uitoefenen. Dat is vorig seizoen nog gebleken. Voet-

balbaas Henk Kesler was van plan om twee teams te

laten degraderen uit de eerste divisie, ongeacht de

gevolgen van de financiële crisis. Kesler wilde de 

eerste divisie het liefst inkrimpen tot zestien clubs.

Volgens de oorspronkelijke plannen zouden na het

faillissement van Haarlem dus nog twee clubs de-

graderen. Daar is de spelersraad voor gaan liggen,

waardoor uiteindelijk alleen FC Oss afzakte naar de

topklasse.

Aerts: “Dat was inderdaad een belangrijk onderwerp, 

omdat wij als spelers de werkgelegenheid wilden

beschermen. Maar dat is niet het enige, er is veel

meer dat wij hebben besproken. Terecht ook, want

wie kent de praktijk beter dan de spelers zelf? De di-

rectie van de vakbond koppelt onze mening door naar 

de mensen in Zeist en zo wordt onze stem gehoord. 

Vaak hoor je dat spelers het oneens zijn met bepaalde 

ontwikkelingen, dat kun je dan in de centrale spelers-

raad laten horen. De spelersraad heb ik daarom altijd 

serieus genomen, want het zou een slechte zaak zijn

als alles zomaar eenzijdig over ons wordt beslist.”

De transfermarkt was afgelopen zomer niet alleen geopend voor 

de clubs. Ook de Centrale Spelers Raad (CSR) trok versterkingen 

aan. Vanaf dit seizoen zullen twee nieuwe gezichten namens 

ProProf jullie belangen in Zeist verdedigen.

De CSR houdt zich bezig met grote 

onderwerpen die alle spelers 

aangaan



VOOR JE DAGELIJKSE
DOSIS VOETBALKENNIS

WEEBBSSHOPPWEBSHOP

WEBSHOP
SELECTIE

GA DIRECT NAAR

www.vi.nl/webshop

o k t o b e r  2 0 1 0

COLOFON

REDACTIE:

Ko Andriessen, 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

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,

Dirk Jan Derksen

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

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.




