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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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Sinterklaas is alweer aan het overwinteren in Spanje en het einde van het kalender-

jaar is in zicht. 2010 was in alle opzichten een bijzonder jaar met hoogte- en dieptepun-

ten. Het jaar was nog maar net begonnen toen voor het eerst in meer dan twintig jaar 

weer een betaald voetbalclub ophield te bestaan. Het faillissement van Haarlem was 

een groot dieptepunt. Het kampioenschap van FC Twente was verrassend goed en 

het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika was op sportief gebied het absolute 

hoogtepunt van 2010. De prestaties van Oranje zorgden voor een ongekende euforie in 

Nederland met de rondvaart door de grachten als hoogtepunt. 

Ook op het terrein van de arbeidsverhoudingen, waar ProProf actief is, was er veel 

reuring. Door de economische crisis, het uitblijven van transferinkomsten als logisch 

gevolg en het voeren van ongezond financieel beleid zijn veel clubs financieel in zwaar 

weer gekomen. In het voorjaar gingen clubvertegenwoordigers en vertegenwoordi-

gers van de vakbonden met elkaar aan tafel zitten om te bekijken of ze een bijdrage 

konden leveren aan het terugdringen van deze crisis. Uitkomst van deze overlegrondes 

was een nieuwe CAO die de bedrijfstak de komende jaren op weg moet helpen om een 

verantwoorde loonkostenontwikkeling na te streven.

Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te kijken maar ook om vooruit te 

kijken en je te bezinnen op de toekomst. Op sportief gebied maak ik me niet veel zorgen. 

Het Nederlands elftal is al bijna geplaatst voor het EK in 2012 en in Europees verband ha-

len Nederlandse clubs regelmatig punten waardoor Nederland in het seizoen 2012/2013 

waarschijnlijk weer een extra club voor Europees voetbal mag inschrijven.  

Waar ik me wel druk over maak is het voornemen van de FIFA om in 2011 alle licenties 

van de spelersmakelaars in te trekken. Het huidige reglement wordt vervangen door een 

nieuw, waarbij de naam voor agent nu intermediair wordt. Deze intermediair hoeft ech-

ter geen licentie te hebben, waardoor iedereen dit beroep kan uitoefenen. Mijns inziens 

ontstaat hierdoor een ‘wild west’ waarvan de gevolgen voor spelers groot zijn. Een speler 

wordt straks verantwoordelijk voor de daden van zijn intermediair terwijl deze niet kan 

worden gesanctioneerd. Tevens dient hij zorg te dragen voor alle administratie. Deze ex-

tra inspanning zorgt ervoor dat de nationale bonden en de FIFA een enorme toestroom 

van informatie te verwerken krijgt. Dit terwijl het doel van de FIFA het verminderen van 

de werkdruk was. De FIFA schuift haar verantwoordelijkheid af, ze slaat de plank volledig 

mis. Spelers zijn, als werknemers in verhouding tot clubs de zwakkere partij en verdienen 

bescherming conform het arbeidsrecht. Ook voetballers onder de 16 jaar worden niet 

langer beschermd. Dankzij de FIFA wordt het mogelijk dat spelers van 12 jaar zich voor 

jaren kunnen binden aan dubieuze personen. Bijzonder in dit kader is dat de Internationale 

Vakbond Fifpro voorstander is van de nieuwe systematiek. Ze schijnt zelfs te hebben mee-

gedacht over de totstandkoming van de nieuwe ‘draft’. Dit is opmerkelijk omdat de beide 

vakbonden in Nederland tegen de nieuwe systematiek zijn en ik me serieus afvraag of de 

Fifpro wel rekening heeft gehouden met de belangen van haar leden.

Het zou passen in de traditie van het maken van goede voornemens als alle belangheb-

benden in 2011 de handen ineen zouden slaan om te komen tot oplossingen voor boven-

genoemde problemen.

Ko Andriessen

Directeur ProProf

VOORWOORD
Bezinning

3

IN DIT NUMMER

Voetbalnieuws bekeken 
door Erik Pieters 4

FIFA verantwoordelijk
voor WILD WEST  8

Martijn Reuser
doorgelicht 10

Nieuw reglement
spelersmakelaars 14

De wording van 
Cees Paauwe 18

Spinveld 12, 4815 HS Breda, the Netherlands
Telephone: +31 (0)76 - 522 41 00
Fax: +31 (0)76 - 514 44 25
E-mail: info@stoof.com
Website: www.stoof.com

Nationale- en internationale verhuizingen
Opslag van Inboedels

Auto transporten/verschepingen
Transport van huisdieren

Wereldwijd agenten netwerk
Douaneformaliteiten auto’s

STOOF TOPMOVERS
MIST NOOIT ZIJN DOEL!

STOOF TOPMOVERS
MIST NOOIT ZIJN DOEL!

Nationale- en internationale verhuizingen
Opslag van Inboedels

Auto transporten/verschepingen
Transport van huisdieren

Wereldwijd agenten netwerk
Douaneformaliteiten auto’s



4

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



5

d e c e m b e r  2 0 1 0

HET VOETBALNIEUWS BEKEKEN DOOR E R I K  P I ET E R S

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 Pieters, linksback van PSV en Oranje, op het nieuws.

“IK WEET NIET WAAR MIJN PLAFOND LIGT.”

Spanje wereldkampioen
Het Nederlands elftal heeft zondagavond de finale van het

WK voetbal verloren van Spanje. Andres Iniesta sloeg vier 

minuten voor het einde van de tweede helft van de verlen-

ging toe (1-0). Oranje stond toen nog maar met tien man 

op het veld omdat John Heitinga even voor de enige treffer

de rode kaart kreeg toen hij Iniesta vloerde. (Bron: De Pers,

11 juli 2010)

“Het was de laatste wedstrijd voor Giovanni van Bronck-

horst maar daar heb ik geen enkel moment bij stil gestaan. 

Die finale heb ik gewoon samen met een paar vrienden 

gezien, als een supporter voor de televisie. Ik heb toen 

ook niet gedacht dat ik nu een kans zou krijgen. Gek? Nee, 

dat vind ik niet. Ik was toch nog nooit in beeld geweest?

Ik ben er pas over gaan nadenken nadat ik voor de eer-

ste keer werd geselecteerd voor Oranje. Die interland in

Donetsk tegen de Oekraïne was een B-elftal maar op dat

moment besef je natuurlijk wel dat als je goed presteert je

misschien opnieuw wordt uitgenodigd. En natuurlijk was 

die eerste keer heel speciaal voor me. Het is toch iets 

waar je langzaam naartoe bent gegroeid. Een bevestiging 

dat je goed bezig bent.”

Jonathan Reis: De cocaïne was een vlucht
Hoewel Jonathan Reis op het veld in positieve zin van

zich laat spreken, beseft de spits van PSV dat veel men-

sen zich nog zorgen om hem maken. De grillige Brazili-

aan wil die twijfels wegnemen door veel doelpunten te

maken en PSV aan titels te helpen. Dat zegt hij vandaag

in een interview op PSV TV en in Voetbal International, 

waarin hij terugblikt op een voor hem bewogen jaar. Reis 

(21) werd begin dit jaar ontslagen omdat hij zich niet van 

een cocaïneverslaving af wilde laten helpen. ‘Ik vond dat

ik dat helemaal niet nodig had. Pas maanden later, na een 

gesprek met mijn familie, zag ik in dat ik hulp nodig had’.

(Bron: ANP, 20  september 2010)

“Het verhaal van Jonathan Reis doet je beseffen dat niet 

iedereen het even makkelijk heeft. Als je zo opgroeit in 

Brazilië, verslaafd raakt, dan kan ik begrijpen dat je later

een gevecht moet leveren. Zelf ben ik heel beschermd 

opgevoed. Ik kom uit Enspijk, een klein dorpje in de Be-

tuwe. Toen ik veertien jaar was, werd ik ontdekt door FC 

Utrecht. De opleiding had een samenwerkingsverband

met de school dus dat hield in dat ik vier dagen in de week 

werd opgehaald en naar school werd gebracht. Daarna 

kon je zo vanuit de school naar het trainingsveld lopen. 

Ik heb dat altijd vrij nuchter ondergaan. Pas toen ik mijn

eerste jeugdcontract ondertekende begon ik er rekening

mee te houden dat ik wel eens profvoetballer zou kunnen

worden. Waarom toen pas? Geen idee. Ik vond niet dat 

ik tot de beste spelers van de elftallen behoorde waarin 

ik speelde. In de testwedstrijd speelde ik nog midhalf, 

maar al snel werd ik opgesteld als linksback. Daar ben ik 

altijd blijven staan. Ik stroomde altijd makkelijk door, maar

er liepen echt wel grotere talenten rond. Uiteindelijk is 

niemand van mijn generatie doorgebroken op het niveau 

waar ik nu speel. Alleen Gianluca Nijholt speelt geregeld 

mee in het eerste elftal van FC Utrecht, maar verder speelt 

niemand op het hoogste niveau. Als ik verder kijk, is dat 

bijna ook zo met de nationale ploeg van onder zeventien 

jaar. Ik behoorde tot de nationale jeugdploeg die op het 

WK onder zeventien jaar in Peru op de derde plaats ein-

digde. Dat was een uitstekende lichting die bulkte van het 

talent, maar vrijwel niemand zou voorspellen dat juist ik

degene was die later Oranje zou halen. Jongens als Di-

ego Biseswar, John Goossens, Jeffrey Sarpong en Ruud 

Vormer vielen daarin op. Van die ploeg hebben tot nu toe

alleen Vurnon Anita en ik Oranje gehaald en het is een 

kwestie van tijd voor Tim Krul erbij zit. Waar dat aan ligt? 

Misschien aan mijn discipline. Ik ben iemand die het vrij 

makkelijk kan opbrengen om te leven voor mijn sport. Dat

heb ik altijd gedaan. Misschien is het wat dat betreft wel

weer een voordeel geweest dat ik nooit behoorde tot de

beste spelers van mijn ploeg. Ik had nooit reden om te 

gaan zweven. Ik heb altijd beseft dat ik er veel voor moest 

doen om te slagen.”

WK voetbal 2018 niet naar Nederland
Het WK 2018 wordt georganiseerd door Rusland. Dat

hebben de gedelegeerden van de FIFA in Zürich besloten. 

Het land was van meet af een van de favorieten, samen 

met Engeland. Rusland wist te winnen na stemronden.

In de eerste ronde viel opmerkelijk genoeg Engeland af,

waarschijnlijk naar aanleiding van de kritische berichten 

van de BBC de afgelopen dagen. De Engelsen kregen 

slechts twee stemmen. Nederland en België hadden er

vier. Op Spanje/Portugal stemden zeven FIFA-leden en

negen man kozen in de eerste ronde voor Rusland. Opval-

lend genoeg kreeg het HollandBelgium Bid in de tweede 

ronde twee stemmen minder dan in de eerste ronde.

(Bron: rtl.nl, 02-12-2010)

“Op de dag dat dit bekend werd, was ik samen met Fred 

Rutten (trainer PSV) en Mart van den Heuvel (teammana-

ger PSV) op het stadhuis van Eindhoven om de uitslag af

te wachten. Natuurlijk hoopte ik dat Nederland het werd, 

maar ik besefte ook wel dat de kans groter was dat we het

niet werden. Ik heb ook meegekregen dat er ook behoor-

lijk wat kritiek was op het evenement en de FIFA. Er werd 

zelfs gezegd dat het Nederland een hoop geld zou gaan 

kosten. Ik heb geen idee of dat ook waar is, maar als voet-

balliefhebber zou ik het fantastisch hebben gevonden als 

zo’n mooi en groot toernooi zou worden georganiseerd in

mijn eigen land. Ik heb zelf het EK onder twintig meege-

maakt in 2007 en als speler is het al fantastisch om erbij 

te zijn. Natuurlijk zit je een groot aantal weken bij elkaar

in hotels maar als de groep goed in elkaar zit dan is daar

best door te komen. Onze trainer Foppe de Haan deed dat

toen ook heel goed. Hij stond toe dat ouders en vriendin-

nen geregeld naar het spelershotel kwamen en organi-

seerde ook allerlei dingen. Ik heb later ook het olympisch

voetbaltoernooi meegemaakt in China, maar dat vond

ik toch minder. We zaten toen ook niet in het olympisch 

dorp, maar ergens ver weg. Daardoor kreeg je niet eens 

het idee dat je bij de Olympische Spelen hoorde.”

Barcelona meldt zich voor Afellay
FC Barcelona wil in de winterstop Ibrahim Afellay van PSV

overnemen. Rob Jansen, de zaakwaarnemer van de mid-

denvelder, heeft de Eindhovense leiding ingelicht over de 

interesse van de Catalanen. De vice-voorzitter van Barce-

lona heeft inmiddels een eerste gesprek met de leiding van

PSV gevoerd. (Bron: nos.nl, 12-11-2010)

“Ik vond het echt top voor hem, daar heb ik echt heel 
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veel respect voor. En het is in zijn carrière natuurlijk 

een hele mooie stap. Het is natuurlijk afwachten of

het zo leuk voor ons is. We staan bovenaan, we willen

kampioen worden en het is moeilijk in te schatten wat

de gevolgen zullen zijn. Komt er wel of geen vervan-

ger, hoe vangen we zoiets op? Ibrahim is natuurlijk

een speler met een enorme meerwaarde. Het is niet

voor niets dat de beste club van de wereld hem wil

hebben. Hij kan een wedstrijd openbreken met een

doelpunt of een assist. We zullen dat nu op een an-

dere manier moeten opvangen. Tot nu toe vind ik dat 

we het redelijk hebben gedaan, we staan niet voor

niets aan kop van de eredivisie. Je merkt wel dat het 

een andere competitie is dan vorig seizoen. Toen was

er echt een enorm verschil tussen de top drie en de 

rest. Je kon echt geen punt verspelen, dat was met-

een fataal. Dit seizoen laten de topploegen veel meer

punten liggen. Ik denk dat het komt door de subtop.

Ploegen als ADO Den Haag, AZ en FC Groningen zijn 

echt heel goed bezig. Vorig seizoen hadden we na de 

winterstop een inzinking, het zal belangrijk zijn om dat 

nu te voorkomen. Dat zit toch vooral in de scherpte.

Het komt toch nog te vaak voor dat we dat blijkbaar

niet kunnen opbrengen. Tegen Excelsior en Heracles

Almelo hadden we twee tegentreffers, tegen NAC

Breda zelfs vier. Dat kan natuurlijk niet. Als we dat er-

uit kunnen halen dan zie ik de rest van dit seizoen met 

vertrouwen tegemoet.”

Suarez bijt Bakkal in zijn nek
Na de rode kaart voor Rasmus Lindgren raakten Luis

Suarez en Otman Bakkal in ‘gevecht’ met elkaar. In het

tumult beet Suarez de middenvelder van PSV zelfs in 

zijn nek, bleek uit tv-beelden. ‘Hij ging op mijn tenen 

staan’, verweerde de Uruguayaan zich. (Bron: De Tele-

graaf, 20-11-2010)

“Ik stond vlakbij het incident maar ik heb het niet eens

gezien. Ik kreeg het later pas mee toen Bakkal tegen

de scheidsrechter zei: ‘Hij beet me’. Maar toen had ik 

ook nog zoiets van: dat kan niet waar zijn. Pas later in 

de kleedkamer zag ik de afdruk. Nee, ik kan me er niets 

bij voorstellen. Het is goed dat Suarez nu ook publieke-

lijk zijn excuses heeft aangeboden, maar ik begrijp het

nog steeds niet. Ik ben ook wel eens boos, maar bijten? 

Nee…iedereen zit blijkbaar anders in elkaar. Bakkal

heeft later kritiek gekregen dat hij na afloop weinig meer

wilde zeggen over het voorval, maar dat vind ik onte-

recht. Wat viel er nog te zeggen? De camera’s hadden

alles vastgelegd en de beelden spraken voor zich. Wat

moet je daar als speler dan nog aan toevoegen? En ik 

vond het niet gek dat hij na afloop ook gewoon samen 

met Suarez van het veld kwam. In het veld ben je vijan-

den, maar na de wedstrijd ben je vrienden. Dat soort za-

ken moet je heel professioneel kunnen scheiden.”

Pieters: PSV-publiek schandalig
Ondanks een ruime zege en de officieuze titel van

‘Herbstmeister’ heerste na het duel met Heracles Al-

melo (5-2) het chagrijn bij PSV. Belangrijkste bron van 

ergernis was echter het Eindhovense publiek, dat zich

tegen de ‘eigen’ middenvelder Orlando Engelaar keerde.

‘Schandalig’, aldus Erik Pieters. ‘Ik vind dat je je ploeg

altijd moet steunen en dat hebben ze vandaag niet ge-
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fluitconcerten van het kritische PSV-publiek. ‘Natuurlijk 

was het voetbal niet goed, maar je moet altijd achter je 

ploeg blijven staan’. (Bron: De Telegraaf, 06-12-2010)

“Het klopt dat ik niet vaak wat zeg, maar dit deed me

echt wat. Dit kon gewoon niet. Iedere wedstrijd hebben

we de intentie om te winnen en om dat te doen met aan-

trekkelijk spel. Alleen gebeurt dat niet altijd. In voetbal

heb je nu eenmaal te maken met een tegenstander, de

vorm van de dag en allerlei omstandigheden die dat be-

invloeden. Dat moeten supporters ook begrijpen. Het is

niet zo dat je op ene knop drukt en er automatisch een

heerlijke wedstrijd uitrolt. Zelf heb ik vroeger ook altijd 

als supporter bij FC Utrecht op de tribune gestaan, maar 

ik heb mijn ploeg altijd gesteund.”

Erik Pieters        7
Erik Pieters blijkt een snelle leerling. In zijn eerste inter-rr

lands maakte hij een weifelende en onzekere indruk en

was het niveau nog te hoog gegrepen voor hem. In de

voorlaatste interland tegen Zweden toonde de linksback 

van PSV met een degelijke interland al aan dat er wel

degelijk perspectief is voor hem en die lijn trok hij tegen

Turkije door. De man die zich in zijn eerste interlands nog 

verstopte verstuurde dit keer zelfs meer passes dan zijn 

collega aan de rechterflank, Gregory van der Wiel.(Bron: 

cijferwaarderingen Voetbal International, 24-11-2010)

“Ik denk dat mijn interland tegen Zweden nog iets be-

ter was, maar dit verhaal klopt wel. Toen ik de eerste

keer werd geselecteerd voor Oranje heb ik me enorm

moeten aanpassen. Op de eerste training schrok ik

echt van het niveau. Alles ging zoveel sneller, daar had 

ik echt moeite mee. Dan gaat het er natuurlijk om dat je 

je zo snel mogelijk optrekt aan het niveau. En hoe vaker 

ik meetrainde en meespeelde, hoe makkelijker het me

afging. Op een bepaald moment krijg je dan ook meer 

vertrouwen. Zoiets is natuurlijk ook een wisselwerking.

In het begin zul je nog overgeslagen geworden door je

medespelers, maar hoe meer je aantoont dat je mee

kunt, des te meer ze je zullen aanspelen. Dan wordt het

vertrouwen vanzelf ook weer groter. Zo maak je ieder 

seizoen belangrijke stappen in je ontwikkeling. Het is

moeilijk aan te geven waar mijn plafond ligt. Natuurlijk

wil iedereen in Engeland of Spanje spelen, maar zoiets 

is nooit te plannen. Het belangrijkste blijft gewoon de

volgende wedstrijd. Die bepaalt hoe goed je bent. Zo

werkt het in het voetbal.”

Einde spelersmakelaar in zicht
De spelersmakelaar verdwijnt per 2010. Vanaf volgend

jaar trekt de FIFA wereldwijd alle licenties in. Clubs hoeven 

voortaan de vertegenwoordigers van spelers niet meer te 

betalen. Dat blijkt uit papieren die in handen zijn van Voetbal

International.(Bron Voetbal International, 18-08-2010)

“Ik heb van die maatregelen gehoord, maar voor mij 

maakt het weinig uit. Ik laat mijn zaken al jaren doen 

door Hakim Slimani van Grandstand. Hij begeleidde me

bij het tekenen van mijn eerste jeugdcontract en dat 

doet hij nog steeds. Ik heb me de afgelopen jaren goed

ontwikkeld en ik voel dat hij daar ook een belangrijke

rol in heeft gespeeld.  We hebben geregeld contact en

een vriendschappelijke relatie. Daar zal geen verande-

ring in komen.”



FIFA VERANTWOORDELIJK 

VOOR WILD WEST
Op dinsdag 30 november was er weer een regulier overleg van 

de Centrale Spelersraad. Tijdens dit overleg werden actuele 

onderwerpen besproken waaronder het verdwijnen van de 

spelersagenten.
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Stel je voor: er is ingebroken in je huis. Je weet wie 

de dader is, maar de politie doet er helemaal niks 

aan. De poltitie heeft namelijk besloten dat alle in-

brekers vanaf nu vrij spel hebben. Dat is wat er nu

aan de hand is in de voetbalmakelaardij. Eigenlijk is

het te gek voor woorden. De FIFA is van plan om alle 

licenties voor spelersmakelaars in te trekken. Maar 

de spelers is niks gevraagd. De vakbond ziet meer 

nadelen dan voordelen. Dat heeft de spelersraad 

afgelopen november dan ook kenbaar gemaakt aan

Bert van Oostveen.

Even terug naar het begin. De afgelopen jaren heeft 

zich achter de schermen een harde strijd afgespeeld

tussen de FIFA en de spelersmakelaars. De wereld-

voetbalbond is sinds het begin van de jaren negentig

verantwoordelijk voor de makelaardij. Toen gingen er

steeds hogere bedragen om in het voetbal. De spelers 

hadden meer en meer behoefte aan hulp bij het af-

sluiten van contracten en zo werd het aantal agenten

steeds groter. Daar zaten ook veel goudzoekers tus-

sen die niet het beste voor hadden met de spelers.

Om de beroepsgroep enigszins te controleren werd 

daarom besloten een diploma in te voeren. Zo kon ie-

dereen zien welke kantoren met een keurmerk van de

FIFA werkten en welke kantoren niet werden erkend.

In Nederland was Rob Jansen van Sport-Promotion 

de eerste die het papiertje haalde. Uiteindelijk zouden

meer dan honderd landgenoten hem volgen. Wereld-

wijd zijn er inmiddels ruim vijfduizend gediplomeerde

adviseurs die de spelers bijstaan. Voor de spelers is zo 

lekker overzichtelijk met wie ze in zee kunnen gaan.

problemen
De FIFA raakte het overzicht echter helemaal kwijt. In

de praktijk nam het aantal transfers alsmaar verder

toe, de bedragen stegen tot ongekende hoogten en 

meer en meer agenten waren betrokken bij de trans-

acties. Voor de wereldvoetbalbond bleek het allemaal

niet meer te overzien. Ondertussen verschenen wel

rapporten over problemen in de makelaardij waarop

de FIFA uiteraard wordt aangesproken. De bond uit

Zürich wil hiervoor niet langer verantwoordelijk zijn.

In plaats van de regels en de controles aan te scher-

pen heeft de FIFA in al zijn wijsheid besloten om dan 

maar alle regels af te schaffen. De bonden mogen het

nu zelf uitzoeken. In de ogen van ProProf een onbe-

grijpelijke beslissing. Als zaken niet goed gaan moet

juist worden geprobeerd om die te verbeteren. Nu

gaan we vijftien jaar terug in de tijd. Kwalijker nog is

dat de spelers die uiteindelijk de makelaars inschake-

len, helemaal niets is gevraagd.

Uiteraard kan de spelersraad niet rechtstreeks naar 

Sepp Blatter bellen. Maar de CSR heeft wel inspraak

en adviesrecht bij de KNVB. Samen met De Neder-

landse voetbalbond zou naar een oplossing kunnen 

worden gezocht. Vandaar dat de spelers de kwestie

hebben voorgelegd aan de voetbalbond in Zeist.

De KNVB heeft aangegeven te zoeken naar moge-

lijkheden om de nadelige effecten van de nieuwe

systematiek te beperken. “Dat is maar goed ook.

Anders wordt het wild west,” legt vakbondsdirecteur

Ko Andriessen uit. “Elke vorm van controle ontbreekt

straks. Het is eigenlijk belachelijk dat de FIFA overal

zijn handen van af trekt. Het komt er op neer dat ze het 

allemaal niet aan kunnen en dan de boel maar vrij-

geven. In plaats van wantoestanden aan te pakken, 

krijgt iedereen nu vrij spel.”

Fifpro
De internationale spelersvakbond Fifpro zou met

het afschaffen van de licenties hebben inge-

stemd. Andriessen: “Daar houd ik een heel naar

gevoel aan over. Ik zou wel eens willen weten wie

ze dan uit de achterban hebben geraadpleegd. Ik 

kan me niet aan de indruk ontrekken dat daar wat

mensen op eigen houtje namens de spelers heb-

ben ingestemd. De Nederlandse spelers is in elk 

geval niks gevraagd.”

Onbegrijpelijk in de ogen van Andriessen. “Uitein-

delijk zijn het toch de spelers die het meest met de 

makelaars te maken hebben. Iedereen kan straks

maar makelaar gaan spelen. Daar zijn de spelers

niet bij gebaat. Voor hen is het beter wanneer dui-

delijk is welke agenten wel en welke agenten niet

aan de eisen voldoen. We hebben het plan van

de FIFA inmiddels gezien. Kwalijker is nog dat de

spelers verantwoordelijk worden gehouden voor

In plaats van de regels aan te 

scherpen heeft de FIFA besloten om 

alle regels af te schaffen.
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de acties van de door hun gekozen intermediair.”

Intermediair. Zo gaat de agent nieuwe stijl heten. Pro-

Prof adviseert de leden goed in de gaten te houden

met wie ze in zee gaan. Uiteraard blijven de gerenom-

meerde kantoren gewoon bestaan. Maar er zullen ook

allerlei mensen opduiken die willen profiteren van het 

voetbal. Dat is vaak niet in het belang van de speler.

Laat je dus goed adviseren voordat je een agent kiest.

Op de achtergrond zijn KNVB en sociale partners be-

zig om te zoeken naar oplossingen.

Banen op de tocht
De spelersraad heeft de KNVB niet alleen om uitleg 

gevraagd over de makelaars. Een ander heikel punt is

dat clubs nog steeds gebruik maken van zogenaamde 

opleidingscontracten. Dat is een truc van de clubs

om spelers al voordat ze zestien jaar zijn te binden.

Dat kan echt niet. De CSR vindt dat een dergelijke

constructie te allen tijde moet worden bestreden. De

raad betoogt dan ook dat, zoals is afgesproken, spe-

lers daadwerkelijk zestien jaar moeten zijn voordat er 

een contract wordt voorgelegd.

De KNVB is het met de spelersraad eens. Uiteindelijk 

is het natuurlijk wel de voetbalbond die contracten

moet controleren. De directie van de KNVB heeft

dan ook beloofd om te gaan inventariseren in hoe-

verre deze praktijken nog altijd plaatsvinden. Spelers

hebben zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. 

ProProf adviseert ouders en talenten om niets te on-

dertekenen voordat de leeftijd van zestien jaar is be-

reikt. Voor advies over contracten kan altijd contact 

worden opgenomen met de bond.

Dat clubs talenten zo vroeg mogelijk wil vastleggen,

heeft uiteraard ook te maken met de penibele finan-

ciële situatie in het voetbal. Vorig jaar ging voor het 

eerst sinds lange tijd weer een club failliet en ook dit 

jaar is het voor een aantal clubs weer uitermate zorg-

wekkend. Dezelfde problemen spelen in andere lan-

den. De competities hebben daarom samen afgespro-

ken om maatregelen te nemen. ProProf heeft kennis 

genomen van de plannen de selecties in te krimpen. 

Vanaf 2012 mogen de selecties nog uit slechts 25

spelers bestaan. In de Champions League en Europa 

League is het overigens al zo dat clubs vooraf een lijst

met 25 spelers moeten doorgeven. Dat moet straks 

dus ook gaan gelden voor de nationale competities. 

Spelers jonger dan 21 jaar tellen overigens niet mee 

voor deze lijst.

De spelersraad heeft nog wel de nodige vragen bij 

deze plannen. Het is maar de vraag of het volgens de 

Europese regels is toegestaan om deze beperkingen 

op te leggen. Onduidelijk is of een speler jonger dan

21 meteen tot de lijst gaat behoren vanaf het moment 

dat hij 21 wordt. Moet er dan iemand ontslagen wor-

den? Dat lijkt juridisch onhaalbaar. Aan deze maatre-

gel lijken nog wel de nodige haken en ogen te zitten. 

tering naar de nering
De vakbond beseft dat door de financiële nood de

tering naar de nering moet worden gezet. Dit soort 

gedwongen selectieplafonds vindt de vakbond echter

onnodig. Het zou volgens de spelersraad verstandiger

zijn wanneer clubs gewoon zorgvuldiger omgaan met

hun geld. Als de ene club het geld aan dertig spelers

wil uitgeven en de andere aan twintig voetballers,

dan moeten ze dat toch zelf kunnen bepalen? Op deze

manier wordt een geforceerd verlies van werkgele-

genheid afgedwongen en dat is ontoelaatbaar. De

spelersraad wil dan ook dat de voetbalbond de regels

toetst omdat er grote vraagtekens zijn. Worden de

rechten van de spelers niet te veel ingeperkt?

De maatregelen van de clubs geven wel aan dat het

er de komende jaren niet makkelijker op zal worden

om een contract te verdienen. ProProf heeft daarom 

al vaak benadrukt dat het verstandig is om ook na te 

denken over een loopbaan na het voetbal. De spe-

lersraad doet er alles aan om jullie belangen zo goed 

mogelijk te behartigen.

ProProf adviseert om niets te 

ondertekenen voor de leeftijd van 

zestien jaar.
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Het is een ijskoude winterse dag als Martijn Reuser

binnen valt op het kantoor van ProProf in Culem-

borg. Zes maanden is hij inmiddels gestopt. Maar 

de voormalige Ajacied heeft zich nog geen moment

verveeld. “Integendeel. Mijn lichaam deed overal

pijn. Ik ben 35 en wist dat mijn tijd was gekomen. Ik 

geniet alleen maar nu ik ben gestopt.”

Zo was hij afgelopen zomer in Zuid-Afrika waar

hij Oranje glansrijk naar de finale zag opstomen. 

“In achttien jaar in het betaald voetbal heb ik zo’n

reis nooit kunnen ondernemen in de zomer. Altijd

zat ik in voorbereiding met een club. Sinds mijn

afscheid heb ik misschien twee middagen gehad 

waarop ik dacht: wat zal ik nu eens gaan doen?”

Reuser speelde sinds zijn afscheid bij NAC Breda 

nog maar twee voetbalwedstrijdjes. “Laatst deed

ik mee met de oud-internationals. Tussen Phillip 

Cocu, Aron Winter en Michel Kreek merkte ik dat

mijn conditie al snel achteruit was gegaan.” Veel 

vaker is hij te vinden op de golfbaan. Hij heeft zijn 

handicap inmiddels bijgeschaafd tot 9. “Ik ben in

Engeland voor het eerst in aanraking gekomen met

golf. Ik speelde bij Ipswich Town. Toen was ik nog

kinderloos en het is een mooie sport om de tijd mee 

te doden. Ondertussen ben ik zo fanatiek dat het

mijn tweede passie is geworden. Golf is een sport 

die ik tot mijn zeventigste kan blijven doen.”

grondige analyse
Reuser is zo enthousiast dat hij met een bevriende 

ex-profgolfer een idee heeft ontwikkeld voor een 

eigen bedrijf. “Golf is een sport in opkomst. Popu-

lair ook onder voetballers. Wij willen graag met 

het bedrijfsleven golfdagen gaan organiseren. We 

zijn nu bezig met een eerste project. De sport ge-

combineerd met omgang met mensen past goed 

bij me. Ik ben enthousiast en weet snel mensen 

voor me te winnen. Ik zou de kant van de com-

mercie op kunnen gaan. Dat kwam allemaal naar

voren bij de ProProf Careercoach.”

Op tafel ligt een map met de grondige analyse, 

gemaakt door Jochem Poelman. De coach van 

adviesbureau Berenschot hield het karakter van

de enkelvoudige international tegen het licht. Via

deze analyse kan een advies worden gegeven 

over een loopbaan na het voetbal. Reuser bladert 

door de uitslagen heen. Voor de ex-speler was 

het onder meer verrassend dat hij op hbo-niveau 

werd ingeschat. “Terwijl ik toch alleen een mavo 

diploma heb.”

De analyse is uiteraard veel meer dan een intel-

ligentietest. De career coach is bedoeld om te 

bepalen waar de interesses, kwaliteiten en zwak-

tes van de voetballers liggen. Zo kan een richting 

bepaald worden voor de tweede carrière. “Ik ben 

een hele dag doorgelicht in Utrecht. Via gesprek-

ken en ook via rollenspellen. Dan moet je in een 

toneelstukje een fictief probleem in een bedrijf 

oplossen. Na deze dag heeft Jochem een rapport 

geschreven. Veel wist ik onbewust al wel, maar hij

heeft me spiegel voorgehouden.”

bewijsdrang
Reuser kwam er al snel achter dat zijn bewijs-

drang hem dwars kan zitten. “Je moet wel een

beroep zoeken dat dicht bij je ligt. Ik had daar 

wat moeite mee, omdat ik me graag in alles wil

bewijzen. Mijn vriendin heeft bijvoorbeeld een 

eigen interieurzaak. Ze vroeg me of ik daar de 

administratie wilde doen. In mijn enthousiasme 

zei ik ja. Op de eerste dag vond ik het geweldig 

achter de computer, maar daarna werd het al

snel minder. Ik moet ook accepteren dat er din-

gen zijn die ik niet beheers. Mij moet je niet in 

een kantoor zetten. Dat past niet bij me. Tegen 

een accountant zeg je ook niet dat hij profvoet-

baller moet worden.”

Martijn Reuser stopte een half 

jaar geleden met voetballen. 

De voormalige Ajacied staat 

nu aan de vooravond voor 

zijn tweede loopbaan. Hij 

ging op bezoek bij Jochem 

Poelman van adviesbureau  

Berenschot voor een analyse 

ofwel de ProProf  Careercoach 

Assessment. “Jochem heeft me  

een spiegel voorgehouden.”

Even later zwoegde Reuser drie weken op een

presentatie voor zijn nieuwe bedrijf in golfclinics.

“Totdat mijn vriendin achter het computerscherm 

ging zitten. Waar ik drie weken op had zitten puz-

zelen kreeg zij in een uur helemaal goed. Ze vroeg 

mij waarom ik niet eerder om haar hulp had ge-

vraagd. Dat is bij de Careercoach aan de orde 

gekomen. Ik ben zo enthousiast en heb zo’n be-

wijsdrang dat ik alles zelf wil doen. Nu weet ik dat 

ik niet moet schromen om mensen te vragen om

mij te helpen.”

Dat maakte Reuser zijn zakenpartner ook duide-

lijk. “We vinden elkaar hartstikke leuk. Hij heeft

veel contacten in de golfwereld en ik in het voet-

bal, maar op andere gebieden vullen we elkaar

niet aan. Dan moet je ook zo verstandig zijn om 

hulp van buitenaf in te schakelen om het bedrijf

succesvol te maken.”

Precies zoals Jochem Poelman hem adviseerde.

Hij kan zich de dag met de ex-prof nog goed her-

inneren. “Martijn is een jongen die snel alles wil

aanpakken. De keerzijde is dat hij daardoor soms

te weinig kritisch is. Maar hij kan wel fantas-

tisch met mensen omgaan en netwerken. Tijdens

die dag zaten er kandidaten van andere organi-

saties in de groep. Martijn was degene die de 

sfeer maakte. Een commercieel plan aan de man

brengen is dus een goed idee, maar hij moet niet 

schromen om op andere punten ook expertise in 

te schakelen. Want hij is creatief en flexibel, maar

geen afmaker.”

Martijn Reuser: “Ik ben enthousiast 

en weet snel mensen voor me te 

winnen. Dat kwam allemaal naar 

voren bij de ProProf Career Coach.”



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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gek
Reuser werd er in de twee decennia profvoetbal

wel eens gek van. Altijd maar weer diezelfde vra-

gen. “Gedurende achttien jaar is mij zeker veertig

keer per seizoen gevraagd wat ik na mijn carrière 

ging doen. Altijd heb ik geantwoord dat ik geen 

idee had. Dat was ook zo. Ik kan me maar op een 

ding tegelijk focussen. Sommige spelers doen er

een volledige studie naast. Ik vraag me af of dat 

verstandig is. Het risico is dat je twee dingen half

gaat doen. Nu ben ik er achter dat iedereen kwa-

liteiten heeft om een geschikte baan te vinden na

het voetbal.”

Poelman merkte al eerder dat voetballers hun

hoofd breken over de tweede carrière. Vaak ma-

ken ze zich onnodig zorgen. “Martijn maakte zich

daar heel druk over. Ik zei hem dat hij eerst maar

eens een paar maanden moest gaan genieten. En

dan rustig nadenken over wat je in de toekomst 

zou willen doen. Daar kunnen wij bij helpen.”

Reuser ging eerst op reis. Hij genoot van het WK

en afgelopen week zat hij nog op de tribune bij AC 

Milan-Ajax. Gaandeweg heeft hij een goed beeld

gekregen van zijn eigen karakter. “Ik heb de nei-

ging om me overal impulsief vol in te storten. Dat 

kwam ook duidelijk naar voren uit de testen van

Berenschot. Terwijl het soms beter is om energie 

te sparen en rust te pakken. Laatst dacht ik terug

aan mijn periode bij Ipswich Town. Toen woonde 

ik in een hotel. Helemaal alleen. Ik was alleen

maar bezig met trainen, eten en rusten. Daarvan

ging ik wel echt heel goed spelen. Maar vaak heb 

ik het onbesuisder aangepakt. Al kijk ik tevreden 

terug op mijn loopbaan omdat ik veel heb gezien 

en ervaren, ook in andere landen.”

Cruijff
Reuser bladert de map met testresultaten door. “Het is

duidelijk dat ik er van houd om met mensen te praten. 

Ik heb ook een redelijke mensenkennis. Van nature 

ben ik soms te goedgelovig, maar ik kan nu wel rede-

lijk inschatten of de bedoelingen van iemand goed zijn

of niet. Dat heb ik in de praktijk moeten leren.”

Poelman knikt. “Martijn heeft een heel positief 

mensbeeld. Hij gaat uit van het goede in mensen. 

Dat is te prijzen, maar het heeft ook een paar val-

kuilen. Soms kun je daardoor minder weloverwo-

gen beslissingen nemen. Laat je voor alle juridi-

sche en financiële beslissingen goed adviseren.

Hij heeft soms de neiging wat naïef te zijn.”

Een gevaarlijke eigenschap in de harde voetbalwe-

reld. Neem Johan Cruijff. Die werd in het verleden

door duistere zakenlieden financieel uitgekleed. 

Zover kwam het bij Reuser net. “Nee. Maar als

Jochem Poelman: “Martijn maakte 

zich heel druk over zijn tweede 

carrière.”

voetballer wordt er vaak een beroep op je gedaan

en ik heb geleerd van kleine incidentjes. Het is wel

eens voorgekomen dat ik kaarten voor mensen

heb gekocht en klaargelegd bij de receptie. Bij die 

mensen had ik al twijfels. Die kaarten werden dan 

vervolgens niet opgehaald. Dat kostte me een paar

honderd euro. Daar leer je van. Dat is wat volgens

mij veel voetballers overhouden aan hun loopbaan.

Het is een harde wereld waarin ik me lang heb 

staande gehouden. Daar word je zelf ook hard van. 

Ik kan me voorstellen dat mensen wel eens hebben 

gedacht: wat is die Reuser voor een egoïstje?”

Meer info over de ProProf Careercoach? Mail naar 

proprof@unie.nl.

“Karakteranalyse tijdens loopbaan”

De meeste spelers komen bij Berenschot terecht 

als de voetballoopbaan ten einde is. Om zo een 

loopbaanadvies in te winnen. Reuser heeft nog 

een heel andere suggestie. “Eigenlijk zou het 

goed zijn om dit soort analyses al tijdens de loop-

baan te doen,” stelt hij. “Het kan je verder hel-

pen in het voetbal. Als ik eerder mezelf op deze 

manier een spiegel had voorgehouden had ik 

misschien andere beslissingen genomen tijdens 

mijn loopbaan. Dan had ik een trainer gezegd: 

‘Ik kies voor mijn eigen weg’. Nu ging ik vaak ex-

treem hard werken met veel blessures tot gevolg. 

Daarom lijkt het me voor alle spelers goed om op 

zeker moment een analyse te laten maken van 

sterke en zwakke karaktereigenschappen. Veel 

weet je natuurlijk al wel, maar het is altijd goed 

om jezelf daarmee te confronteren. Soms denk ik 

nu: als ik dit eerder had geweten, dan mijn car-

rière misschien wel minder grillig verlopen. Het 

zou voor de clubs ook goed zijn. Dan kunnen ze 

veel beter inschatten welke persoonlijkheden ze 

in huis hebben en daar het team op afstemmen.”

Poelman is het met Reuser eens. “Louis van Gaal 

is de enige die echt kijkt hoe selecties karaktero-

logisch in elkaar zitten. Het voetbal is soms wel 

erg conservatief. Kijk, mannen als Guus Hiddink 

en Leo Beenhakker hebben dat van nature wel 

in de vingers. Maar ik kan me voorstellen dat 

coaches die vooral inhoudelijk goed zijn, baat 

hebben bij informatie over de groepsprocessen. 

Heeft die speler nou werkelijk de kwaliteiten om 

het team op sleeptouw te nemen? Wie heeft het 

karakter om de aanvoerder te zijn? Vanuit clubs 

zouden dit soort testen veel intensiever gedaan 

kunnen worden.”



NIEUW REGLEMENT 
SPELERSMAKELAARS  

TREFT SPELERS

De FIFA wil binnen een 
jaar alle licenties van de 
spelersmakelaars in trekken 
en het huidige reglement 
vervangen door een nieuw 
reglement: de ‘Regulations on 
working with Intermediaries’. 
Deze intermediaries hoeven 
niet in het bezit te zijn van een 
licentie, waardoor iedereen in 
principe als intermediary kan 
optreden. Spelersmakelaars 
verwachten dat hierdoor een 
‘wild west’ ontstaat en dat de 
markt overspoeld zal worden 
met goudzoekers. De clubs 
juichen de aanpak van de FIFA 
toe. Grote vraag is natuurlijk: 
wat zijn de gevolgen voor de 
spelers?

In mei 2009 stelde de FIFA een commissie samen die de 

positie van de spelersmakelaar nader moest onderzoeken

en aan de hand van de conclusies van dit onderzoek een 

nieuw reglement zou ontwikkelen. Volgens de FIFA zou er

te veel geld via spelersmakelaars uit het voetbal verdwij-

nen. De FIFA beschouwt met name de niet-gelicentieerde

spelersmakelaars als een groot probleem, omdat zij door de 

FIFA niet kunnen worden gesanctioneerd. Op basis van de 

huidige reglementen kan de FIFA wel de clubs en de spelers 

aanspreken. De FIFA heeft echter onvoldoende mankracht

om adequaat op te treden. De gemiddelde procedure bij de

Dispute Resolution Chamber waarbij een spelersmakelaar 

betrokken is, duurt inmiddels gemiddeld twee jaar.

Aanleiding
Hierin lijkt dan ook de grootste aanleiding voor de FIFA te lig-

gen om het huidige reglement af te schaffen en alle licenties 

in te trekken. De FIFA kan het grote aantal procedures niet

aan en geeft de markt daarom vrij. Als legitimatie geeft zij

echter het ‘zakkenvullen’ van de spelersmakelaars als reden

op. Een standpunt dat op veel instemmend geknik kan reke-

nen van de clubs. Naar mijn mening is dit niet geheel terecht. 

Zijn het immers niet de clubs die zelf spelersmakelaars in 
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de arm nemen om namens hen te onderhandelen met een 

andere club over de transfer van een speler en daarnaast 

zelf om tafel zitten met de spelersmakelaar van de speler?

Anders gezegd: als er buiten de FIFA, één partij is die de hui-

dige problematiek had kunnen tegengaan dan zijn het wel 

de clubs. Uit eigen belang hebben zij echter altijd gebruik 

gemaakt van spelersmakelaars en hen hoge vergoedingen 

betaald. Om de deal rond te krijgen zijn zij zelfs bereid zaken 

te doen met niet-gelicentieerde spelersmakelaars.

Verschuiving verantwoordelijkheid
Nu ligt er een concept voor een nieuw regelement: de ‘Regu-

lations on working with Intermediaries’. Over dit concept zal

nog door twee commissies binnen de FIFA worden gestemd, 

maar de algehele verwachting is dat het concept niet meer 

dan een ‘hamerstuk’ zal zijn en dat niets de FIFA zal tegen-

houden het in oktober 2011 in te voeren.

Met de komst van dit nieuwe reglement voor intermediaries

lijkt er een aantal grote wijzigingen te worden ingevoerd.

Naar mijn mening verschuift de FIFA haar eigen verantwoor-rr

delijkheden, alsmede die van de spelersmakelaars, naar de

spelers en de clubs. Voor de spelers zijn de gevolgen groot. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

Due diligence

Op basis van de huidige Regulations Players’ Agents (RPA) 

dient iedere spelersmakelaar in het bezit te zijn van een licen-

tie. Deze licentie wordt door de nationale bonden verstrekt na-

dat de spelersmakelaar een examen met goed gevolg heeft 

afgerond. Iedere spelersmakelaar dient iedere vijf jaar een her-rr

examen te doen. Spelers en clubs mogen geen zaken doen

met een niet-gelicentieerde spelersmakelaar. Hierop staat een 

sanctie. Als zij gebruik maken van een gelicentieerde spe-ee

lersmakelaar is er niets aan de hand en kunnen zij de regels 

niet overtreden. Een speler heeft in de huidige situatie daarom 

alleen de verplichting om zich er van te vergewissen dat de

spelersmakelaar met wie hij een overeenkomst aangaat in

het bezit is van een licentie. Onder het nieuwe reglement 

voor intermediaries gaat dit drastisch veranderen. De spelers

dienen vanaf de invoering van dat reglement zelf een uitge-ee

breid onderzoek (due diligence) te doen naar de intermediary.

Daarnaast zullen zij ‘al het mogelijke’ moeten doen om zich 

er van te verzekeren dat de intermediary zich houdt aan de 

statuten en reglementen van de FIFA en de nationale wet- 

en regelgeving. Bovendien mag er geen sprake zijn van een
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Meldingsplicht 

Op dit moment is het zo dat de spelersmakelaar een kopie

van de vertegenwoordigingsovereenkomst tussen hem en 

de speler dient op te sturen naar de nationale voetbalbond. 

Ook deze verantwoordelijkheid verschuift onder het nieuwe 

reglement naar de spelers. Onder dit reglement krijgen de 

spelers wat ik noem een ‘meldingsplicht’. Indien de speler

gebruik maakt van een intermediary bij de onderhandelin-

gen met de club over een (nieuwe) arbeidsovereenkomst, 

dan dient hij de naam, de contactgegevens en alle andere

relevante informatie over de intermediary aan de nationale

voetbalbond te verstrekken. 

Voorts is de speler verplicht bij de nationale voetbalbond mel-

ding te doen van alle vergoedingen of betalingen, van welke

aard dan ook, die de intermediary van hem ontvangt. Op ver-rr

zoek dient de speler alle overeenkomsten en afspraken aan 

de nationale voetbalbond of de FIFA te overleggen. Ten be-ee

hoeve van de registratie van de speler dienen alle overeen-

komsten en afspraken tussen de speler en de intermediary

aan de transferovereenkomst te worden gehecht.

Dit brengt met zich dat de speler zelf een goede administra-

tie bij zal moeten houden en aan de nationale voetbalbond 

en de FIFA iedere keer volledige openheid van zaken moet 

geven. Dit vergt een extra inspanning van de spelers. Daar-rr

naast krijgen de nationale voetbalbonden en de FIFA een 

enorme stroom aan informatie te verwerken, terwijl de FIFA 

nu juist de werkdruk lijkt te willen verminderen.

conflict of interest voor de spelersmakelaar. Doen zij dit niet of 

onvoldoende, dan riskeren de spelers een sanctie.

De controle of een spelersmakelaar/intermediary aan de 

vereisten van de FIFA voldoet is straks dus niet langer een

verantwoordelijkheid van de FIFA, maar van de spelers zelf.

Daarnaast kan, in tegenstelling tot een gelicentieerde spe-ee

lersmakelaar, een intermediary niet worden gesanctioneerd 

waardoor de focus wat betreft het opleggen van sancties vol-

ledig op de spelers komt te liggen.

Een dergelijke afschuiving van verantwoordelijkheden door

de FIFA vind ik niet zuiver. Allereerst pretendeert de FIFA de

voetbalsport te reguleren en de mistanden in het voetbal aan

te pakken. Van het probleem rond de spelersmakelaars trek-kk

ken zij echter hun handen af. Ten tweede ben ik van mening 

dat de FIFA de verantwoordelijkheden meer naar de clubs had 

moeten verschuiven dan naar de spelers.

Daarnaast voorzie ik grote problemen bij de handhaving van de 

regeling. Wanneer heeft de speler ‘al het mogelijke’ gedaan

en zich voldoende ingespannen om zich er van te vergewis-ss

sen dat een intermediary zich aan de regels houdt? Dit zal per 

geval verschillend zijn, wat betekent dat de jurisprudentie van

de DRC casuïstisch en daardoor onvoorspelbaarder wordt.

Onvoorspelbare rechtspraak brengt meestal weer met zich

dat het aantal zaken toeneemt. De FIFA lijkt zichzelf met deze

regeling dan ook in de vingers te snijden. Voor de KNVB ligt

hier dus een schone taak om de nieuwe regelgeving in over-rr

eenstemming met de Nederlandse wet te krijgen.

Vergoeding

Het huidige reglement schrijft voor dat de speler en de

spelersmakelaar zelf een vergoeding mogen overeenko-

men die is gebaseerd op het bruto jaarsalaris, inclusief 

tekengelden, van de speler. Indien partijen hier niet uitko-

men, geldt een standaard vergoeding van drie procent. 

Op basis van de huidige reglementen is de speler verant-tt

woordelijk voor de betaling van de spelersmakelaar, maar

kan daar in de vertegenwoordigingsovereenkomst van

worden afgeweken. Het is in ieder geval vereist dat het 

voor alle partijen duidelijk is, wie er, in welk geval, voor de 

betaling aan de spelersmakelaar verantwoordelijk is. In de

praktijk zie je doorgaans dat de club de betalingsverplich-

ting van de spelersmakelaar van de speler overneemt.

Op basis van het nieuwe reglement mag de totale ver-rr

goeding die de intermediary van de speler ontvangt, niet 

meer bedragen dan drie procent van het bruto jaarsalaris

van de speler, inclusief tekengelden. Andere bronnen van 

inkomsten zoals wedstrijdpremies vallen niet onder het 

brutosalaris van de speler. Tevens is de speler zelf volledig

verantwoordelijk voor het betalen van de intermediary. De 

betalingen dienen direct tussen de speler en de interme-

diary plaats te vinden en mogen daarom niet via de club 

of een derde geschieden.

Los van het feit dat deze regeling opnieuw voor een he-

leboel administratieve rompslomp voor de speler zorgt, is 

de regeling naar mijn mening in strijd met de Nederlandse 

wet. De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs 

(WAADI) schrijft immers voor dat de werkgever de beta-

ling van de arbeidsbemiddelaar voor haar rekening dient 

te nemen. Voor de FIFA en de KNVB ligt hier dus een 

schone taak om de nieuwe regelgeving in overeenstem-

ming met de Nederlandse wet te krijgen.

Conclusie
Naar mijn mening slaat de FIFA met de ‘Regulations

on working with Intermediaries’ de plank mis. De spe-

lersmakelaars raken hun monopolie kwijt, de clubs

krijgen nu te maken met allerlei ondeskundige inter-

mediaries, de werkdruk voor de FIFA zal alleen maar

toenemen en de spelers krijgen er diverse administra-

tieve verplichtingen en verantwoordelijkheden bij. Als 

werknemers zijn de spelers in verhouding tot de clubs

de zwakkere partij en verdienen zij derhalve bescher-

ming. Door de invoering van dit reglement zijn de spe-

lers straks zelf verantwoordelijk voor het due diligence 

onderzoek naar de intermediary en wordt van hen een

vergaand onderzoek verwacht. Op het niet naleven van

deze verplichtingen staat een sanctie. Daarnaast die-

nen de spelers rechtstreeks de intermediary te betalen

en krijgen zij er diverse alternatieve verplichtingen bij.

Hiermee schiet de FIFA haar doel dan ook voorbij. Waar

zij met een nieuw reglement een einde wilde maken aan

de problematiek rond de spelersmakelaars, treft zij met

name de spelers.

Jordi Rosendahl is als advocaat werkzaam bij BrantjesVeer-rr

man Advocaten. BrantjesVeerman Advocaten heeft een spe-

cifieke sectie Sportrecht die als ‘full service solution provider’ 

topsporters, sportbonden en sportorganisaties bijstaat. Brant-tt

jesVeerman Advocaten is de juridische samenwerkingspart-tt

ner van ProProf en heeft uit dien hoofde de afgelopen jaren 

diverse profvoetballers bijgestaan. BrantjesVeerman Advo-

caten is dan ook met recht hét toonaangevende advocaten-

kantoor op het gebied van sportrecht in Nederland.



Het CFK gaat  
terug naar de basis

per

nieuws van het CFK

Achtergrond

Met de overbruggingsregeling spaar

je tijdens je carrière en ontvang je na

afloop ervan een maandelijkse uit-

kering van het CFK.

De bedoeling van de regeling is dat je

na afloop van je voetbalcarrière beter in 

staat bent om je voor te bereiden op de

toekomst. Je kunt bijvoorbeeld een 

ieuwe baan zoeken, een studie volgen nie

en bedrijf opzetten. Door de speciof een b -

sitie waarin je als betaald voetfieke positie -

rt, is de omschakeling naarballer verkeert, i

mgeving meestal niet een nieuwe werkomge

s je gedurendegemakkelijk. Het helpt als je g

hebt. deze periode een vast inkomen hhebt. 

De overheid geeft met deze regeling 

een aantal fiscale voordelen aan

betaald voetballers. Welke zijn dat? 

Ten eerste is de premie die je inlegt

onbelast. De belasting wordt pas 

geheven over je uitkering. Doordat je 

het gespaarde geld gespreid ontvangt,

is het mogelijk dat je in een lagere

schaal valt. Dan betaal je dus minder 

belasting.

Ten tweede valt je tegoed bij het CFK 

buiten de Box-III belasting (de belasting 

van 1,2% die je verschuldigd bent over 

je vermogen). 

Waarom heeft de overheid dit fiscale

voordeel aan voetballers gegeven? 

Vooral omdat het doel van de 

regeling de overheid aan-

spreekt. Het is ook eigenbelang:

als ex-voetballers na hun carrière

in de financiële problemen komen,

voelt de overheid dit zelf ook. Er worden

dan immers meer uitkeringen aange-

vraagd.

Ontwikkelingen

In de loop der jaren is er in het betaalde 

voetbal veel veranderd. Deze verande-

ringen hebben een grote invloed gehad

op de uitwerking van de regeling. De 

salarissen zijn sterk gestegen. Hierdoor 

bouwden voetballers steeds hogere

tegoeden bij het CFK op. In veel gevallen

is het tegoed hoger dan wat nodig is 

om financieel te overbruggen naar een

nieuwe carrière. Als gevolg hiervan

werden de uitkeringen steeds hoger en

langer. Hoewel dit de betreffende ex-

voetballers natuurlijk van harte is 

gegund, is het in strijd met de doelstel-

ling van de regeling en dus een gevaar

voor het voorbestaan ervan. Immers,

een fiscale regeling als deze is niet ineeen 

eld. In de afgelopen jaren ssteen gebeiteld. In de afg

zzijn andere fiscale regelingen zoals het 

pprepensioen en dee VUT afgeschaft. Als 

wwe de regeling oveereind willen houden

((en uit onderzoek blijkt dat meer dan 

990% van de profvooetballers dat wil) 

mmoeten we deze wweer laten aansluiten 

bbij de oorspronkeliijke doelstelling. Het

Per 1 januari 2011 zal de overbruggingsregeling op een aantal punten worden

aangepast. De premie die je vanaf januari inlegt wordt lager en er wordt een

maximum aan je fondssaldo gesteld. Daarnaast krijg je later de mogelijkheid 

om de hoogte van je uitkering zelf vast te stellen. Iets wat op dit moment niet 

tot de mogelijkheden behoort.
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CFK moet dus terug naar de 

basis. En die basis is: een

beperkte periode overbruggen 

na de voetballoopbaan, zodat de

ex-prof voldoende tijd heeft om aan 

zijn toekomst te werken.

Afspraak over aanpassing

Al vele jaren vindt er tussen de over-

heid en het CFK hierover een discussie

plaats. Er ligt nu eindelijk een afspraak 

tussen het ministerie van financiën en 

het CFK om de regeling terug naar de 

basis te brengen. Deze afspraak wordt 

gesteund door alle geledingen in het 

betaalde voetbal: de vakbonden VVCS 

en Proprof, de werkgeversorganisatie 

FBO en de KNVB. Ook de deelnemers-

raad van het CFK heeft een positief

advies gegeven.

Door de regeling aan te passen, voldoet

deze weer aan de oorspronkelijke uit-

gangspunten.

WAT GAAT ER  PRECIES VERANDEREN ?

erekend 

als percentage van je maandinkomen. Dat percentage gaat omlaag. 

Daarnaast geldt er een maximale maandpremie (€ 5.313 bij een maaand-

inkomen van € 20.833 of meer). Het staatje hierna laat je aantal voorrbeelden

zien.

Bruto maandinkomen CFK-premie CFK-premie

inclusief premies (€) oude regeling (€) nieuwe regeling (€)

1.000 0 0

2.000 156 0

3.000 325 137

4.000 563 321

5.000 928 563 

6.000 1.368 863

7.000 1.808 1.163

8.000 2.248 1.463

9.000 2.688 1.763

10.000 3.128 2.063

20.000 7.528 5.063

30.000 12.424 5.313

Meer dan € 40.000 17.424 € 5.313

+ 50% boven 40.000

Speel je in een vertegenwoordigend elftal van de KNVB, dan draagg je 

vanaf januari 2011 geen premies meer af over deze verdiensten.

Als je fondssaldo de grens van € 1 miljoen (heeft) bereikt, draag je vvanaf 

1 januari 2014 geen premie meer af. Je kunt er in dat geval echter oook voor

kiezen om meteen te stoppen met de premie-afdracht.

Als je straks je uitkering aanvraagt, kan je de duur en de hoogte van jje 

uitkering binnen grenzen zelf bepalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk oom je

uitkering in een kortere periode uit te laten keren dan op dit momennt

mogelijk is.

WAT MOET JE DOEN?

Als je in dienst bent van een 

Nederlandse club heb je van ons een

rief en ebrief en e-mail ontvangen met allemail ontvan

jk vaninformatie die voor jou persoonlijk van 

belang is. Heb je deze informatie niet 

ontvangen, neem dan alsnog even 

contact met het CFK op (info@cfk.nl

of 0182 – 571171). 

17
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In de nadagen van zijn carrière is Cees Paauwe (33) eindelijk gehaald als eerste keeper. 

Promovendus Excelsior lijfde hem in voor een jaar. Daarna zien we verder. “Hier heb ik al 

die jaren op zitten wachten.”

18
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“BIJ EXCELSIOR IS NIEMAND IN PANIEK”

 

D E  W O R D I N G  VA N
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“In mijn eerste voetbalherinnering voetbal ik nog. Ik

speelde bij de F’jes. Ik kon hoog schieten en scoorde 

daar ook regelmatig mee. Na verloop van tijd maakten

ze de goal kleiner met een lat en lukte dat niet meer. 

Daarna ben ik ook snel gaan keepen.

Ik kom uit een sportief gezin. Mijn broer Patrick voet-

balt bij VVV en ik heb ook nog een zus. Mijn ouders

hebben allebei gevoetbald. Mijn vader speelde op 

hoog niveau bij ADO. Uiteindelijk heeft hij voor het 

leger gekozen omdat dat meer zekerheid bood. Hij is 

wel altijd blijven voetballen. Op zaterdag speelde hij

in de hoofdklasse. Patrick en ik waren dan een hele

dag op het voetbalveld. Ik speelde eerst om negen uur 

en daarna keken we naar Patrick. Vervolgens moes-

ten we wat tijd overbruggen op het veld, een balletje 

trappen. En om half drie speelde papa.

We hebben nooit een andere sport dan voetbal uit-

geprobeerd. Ik was er ook snel door gegrepen. Als je 

iets niet leuk vindt dan doe je het ook niet zoveel. Na 

school haalden we de bal van huis op en dan gingen 

we voetballen. Elke dag.

Ik ging keepen toen ik in de C’tjes zat. Ik weet het

nog goed. Mijn vader trainde ons. Toen onze keeper 

een paar keer uitviel, zei hij: ‘Ga jij maar in de goal’.

Ik kon ook wel aardig keepen. Ik voetbalde natuurlijk 

altijd met mijn broer. Dat betekende dat je om beurten

in de goal moest staan. Als voetballer werd ik altijd

wel geselecteerd voor regionale teams, maar ik viel

steeds op het laatst af. Toen ik ging keepen mocht ik 

wél komen. Toen ging het ineens heel snel. Ik had het

natuurlijk bij Patrick gezien en dat wilde ik ook. Nee, 

ik ben nooit jaloers op hem geweest. Dat wordt mij 

heel vaak gevraagd. Ik was alleen maar trots op hem 

en hij op mij.”

normale jeugd
“Na verloop van tijd kreeg ik een brief dat ik bij de 

beste vijf keepers in mijn leeftijdscategorie hoorde.

Voor ik het wist was ik de tweede keeper van het 

Nederlands elftal onder de dertien jaar. Nee, een nor-

male jeugd heb je dan niet, maar daar moet je niet 

al te dramatisch over doen. Na school pakte ik thuis 

snel een boterham en daarna ging ik met mijn spullen 

naar het station. Daar pakte ik de trein naar Zwolle.

Daar trainde ik en ’s avonds was ik weer thuis. De vol-

gende dag precies hetzelfde. Met vriendjes heb je het

gezellig op school, maar daarna heb je er geen tijd

meer voor omdat je moet trainen. Ik dacht daar toen

niet verder over na. Ik ging er ook mee door omdat

ik het zo leuk vond. Als ik een zoontje zou krijgen die 

bij een bvo mag gaan spelen, zou ik hem toch eerst

adviseren om het even rustig te bekijken. Niet meteen

alles aan de kant gooien.

Ik was nog amateur toen ik mijn debuut maakte in het 

betaalde voetbal. Dat was in 1995 voor FC Twente, in 

het oude Diekman stadion. Ik zat nog op school. Ik 

heb mijn havo afgemaakt en ben daarna verder ge-

gaan met de MTS. Door een zware knieblessure was 

ik een jaar achterop geraakt, maar ik geloofde wel dat

ik mijn kans zou krijgen bij FC Twente. In de jaren er-

voor hadden ze veel in me geïnvesteerd.

Op een dag werd ik van school gehaald omdat Sander 

Boschker geblesseerd was geraakt. In die tijd hadden

ze nog maar twee vaste keepers. Na verloop van tijd

kreeg ik een contract dat snel werd opengebroken. 

Toen ben ik gestopt met school. Ik vond dat ik ervoor 

moest gaan.

Ik heb me in die jaren nauwelijks georiënteerd op een 

studie. Dat kwam pas vorig jaar weer, toen het erop

leek dat er geen club meer zou komen.

Bij FC Twente werd ik tweede keeper, maar ik kwam

nauwelijks aan spelen toe. Sander Boschker keep je 

er niet zo snel uit, dat is wel gebleken. Fred Rutten 

was toen nog assistent-trainer. Hij stelde voor om me

te verhuren, zodat ik meer zou kunnen spelen.”

hopen
“Ik heb toen twee jaar bij Cambuur gespeeld. Daarna 

keerde ik als tweede keeper terug naar FC Twente.

“Ik ben nooit jaloers geweest op 

Patrick”
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En dan maar weer hopen dat Sander Boschker ge-

blesseerd raakt of vertrekt naar een andere club. In

2003 ging Boschker naar Ajax. Twente begon de com-

petitie met Ten Rouwelaar, maar na tien wedstrijden 

kreeg ik mijn kans. En het ging goed, maar toen kwam 

Boschker weer terug. Toen voelde ik de bui wel weer

hangen. 

Of ik het terecht vond dat ze voor Boschker kozen?

Ach, ik vond dat ik steeds beter werd. Bovendien was 

ik zo’n zeven jaar jonger dan Boschker. Ik dacht: geef 

mij nu een kans, ik kan langer mee. Achteraf gezien

hebben ze voor de club natuurlijk een goede keuze 

gemaakt.

Ik vertrok in de winterstop naar ADO. In eerste in-

stantie voor op de bank, maar na een half jaar zou ik 

dezelfde kans krijgen als Dorus de Vries. Maar Dorus

keepte gewoon goed dus bleef ik op de bank zitten. 

Ik ben ook niet een type dat dan gaat lopen zeuren. 

Misschien had ik dat meer moeten doen, maar ik laat 

liever zíen dat ze niet om me heen kunnen. Achteraf 

moet je constateren dat die opzet niet helemaal ge-

slaagd is.

Aan het einde van mijn contract raakte ik ook nog 

eens geblesseerd. Ik liep uit en voelde een knak in 

mijn knie. Het was een onschuldige situatie, maar

mijn meniscus was doormidden en mijn kruisband 

was gescheurd. Net zoals een kleine tien jaar daar-

voor. In het ziekenhuis vertelden ze me dat de revali-

datie twee jaar kon duren. Daarop heb ik mijn vader

gebeld en gezegd: ‘Ik ga weer naar school’.

Daarna kreeg ik een telefoontje van een oude kee-

perstrainer. Hij zei dat ik hooguit negen maanden uit-

geschakeld zou zijn. Ik moest maar eens langskomen 

in Enschede. Kort daarop werd ik gebeld door de spe-

cialist uit Den Haag. Hij had de foto’s goed bekeken en 

zei dat hij een minder ingrijpende operatie kon uitvoe-

ren. Dat is gebeurd. Ik kon revalideren in Enschede

en binnen vijf en halve maand was ik weer fit. Ik had

alleen geen club.

Op een gegeven moment werd ik gevraagd door Hel-

mond Sport. Het zag er eigenlijk wel goed uit, maar 

toen kwam Fred Rutten weer. Hij vroeg me of ik niet

weer tweede keeper wilde worden bij FC Twente. Ik 

zei: ‘Ik kan eerste keeper worden bij Helmond’. Rutten

zei dat het moeilijk werd om weer een stap omhoog te 

maken als ik eenmaal die stap omlaag had gemaakt. 

Bij Twente kon ik op niveau blijven trainen. Ik wist na-

tuurlijk wel hoe vervelend ik het vond om op de bank 

te zitten, maar ik wist ook dat ik bijna niet meer had

kunnen spelen. Als ik bij Twente zou tekenen, kon 

ik lekker in mijn huisje blijven zitten. Dat wilde mijn

vrouw ook graag, die komt uit Enschede.”

tevreden
“Ik was bijna afgekeurd, eigenlijk was ik overal

tevreden mee. Dat ik nog zo’n kans kreeg! In het 

seizoen dat erop volgde kwam ik nauwelijks aan

spelen toe. Natuurlijk was dat teleurstellend. Maar

ik bleef hopen dat Boschker een keer uit zou val-

len. Ik zei ook wel eens tegen hem: ‘Val toch eens

een keer om’. Voor een keeper is er natuurlijk maar 

een plek. 

Uiteindelijk heb ik zeven wedstrijden op de bank

gezeten en een wedstrijd gespeeld. Toch voelt de

landstitel van Twente als de mijne. Ik heb er ook

voor gezorgd dat Boschker en Mihaylov scherp

bleven.

Die titel was geweldig. De busrit naar huis duurde

vier uur. We zouden de stad nog ingaan, maar toen

wij aankwamen was iedereen al weg gestuurd. Er 

lag alleen nog een halve meter plastic. 

Ik wist toen al dat mijn contract niet verlengd zou 

worden. Ik wilde ook niet nog een jaar op de bank

zitten. Ik wilde wel eens spelen. Natuurlijk heeft

dat met mijn leeftijd te maken. Ondertussen was de 

crisis in het voetbal doorgedrongen. Clubs hadden 

geen geld meer voor nieuwe spelers. Ik was al met 

een club in de topklasse bezig. Zo kon ik spelen en

werken tegelijk. Verder had ik contact gehad met 

een eredivisieclub, maar daar zochten ze weer een 

tweede keeper.

Op een gegeven moment liep ik in de stad toen mijn

zaakwaarnemer Karel Jansen me belde. ‘Wat ben 

je aan het doen?’ Ik vertelde dat ik met mijn vrouw 

zou gaan lunchen, maar hij zei: ‘Dat doe je niet. Je 

gaat nu naar het sporthotel in Delden, daar is Ex-

celsior aan het trainen.’

Excelsior zocht nog een eerste keeper. Ik had al die 

tijd mijn conditie op peil gehouden, maar een echte 

keeperstraining had ik al een tijdje niet gehad. Ik

heb toen meegetraind met de ploeg. Na afloop zei 

Alex Pastoor: ‘Als je eruit kunt komen met Simon 

Kelder, wil ik je graag bij de groep’.”

ranglijst
“Karel Jansen heeft toen alles afgehandeld. Ik zit mijn

hele carrière al bij Sport-Promotion. Met Karel heb ik een 

vriendschappelijke relatie. We bellen elkaar regelmatig. 

Excelsior bood me een contract voor een jaar. Op deze

leeftijd moet je ook niet langer willen tekenen. Het be-

valt me uitstekend. Het is de eerste keer dat ik gehaald

ben als eerste keeper. Hier heb ik al die jaren op zitten

wachten. Met de club ging het meteen goed. Na een

paar wedstrijden stonden we bovenin. Zelf was ik niet

direct wedstrijdfit, maar ook dat ging snel beter. Inmid-

dels zijn we flink gezakt in de ranglijst, maar daar zijn we 

niet mee bezig. We proberen elke wedstrijd te winnen,

dan komen de resultaten vanzelf. De uitslagen zijn ook 

niet zo dramatisch. Het grootste verschil was drie goals.

Hier is niemand in paniek. We kunnen goed voetballen 

en de punten komen wel.

De doelstelling was in de eredivisie te blijven. Dat is ook

wel het meest realistische. In het begin hielden ploegen

misschien niet echt rekening met ons, nu passen ze zich

aan aan ons spel. Dat is toch een compliment. En ja, we 

staan boven VVV, de club van mijn broer, maar ook daar 

houd ik me niet mee bezig. Onderling houd ik wel de stand

bij. Het staat 3-1 voor mij, maar Patrick beweert dat hij ge-

stopt is met tellen.”

“Ik kijk niet te ver vooruit, dat heb ik wel geleerd in 

het voetbal. Voetbal is minstens zo wisselvallig als het 

weer. Ik probeer nu een zo goed mogelijk seizoen te 

draaien. Als ze me straks een nieuw contract bieden, 

kijken we verder. Ik had me er al bij neergelegd dat ik 

thuis zou zitten. Vorig jaar bij Twente was ik nooit thuis.

We kregen een kleintje en mijn vrouw zei:‘Je bent altijd

weg en je speelt niet eens’. Zo was het ook. 

We zien elkaar nu vaker dan toen bij Twente, ook 

al zit zij regelmatig in ons huis in Duitsland en ik in 

ons huurhuis in het Westland. Het is misschien een 

cliché, maar mijn gezin is voor mij het ultieme geluk. 

Ons meisje is nu 16 maanden en begint een beetje te

brabbelen. Mijn vrouw is nu met haar naar Duitsland. 

Ik kom straks in een leeg huis. Dan verheug ik me er 

alweer op dat mijn dochter over een paar dagen met 

open armen op me afkomt.”

“Misschien had ik meer moeten 

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

Je traint elke dag keihard voor één ding; winnen! Maar ook naast de sport wil je succes hebben. Weet jij wat je uiteindelijk 

overhoudt aan al je inspanningen? Is jouw financiële planning wel net zo gezond als jijzelf?

Vereenvoudiging en versobering CFK-regeling 
Per 1 januari 2011 treedt de vereenvoudiging en versobering van de CFK-regeling in werking. 

De financiële consequenties van deze aanpassing kunnen voor een groot deel van de contractspelers ingrijpend zijn. 

Het kan zo maar zijn dat je eind januari een veel hoger netto salaris overhoudt. Maar wat moet je met dit extra bedrag

eigenlijk doen? Uitgeven, sparen, beleggen of misschien wel aan een goed doel schenken? 

Web
De Rabo Topsportdesk kan sporters net even wat meer bieden dan andere banken. Door een breed assortiment produc-

ten, toegesneden op de behoeften van de sporters. In feite verzorgt de Rabo Topsportdesk financiële planning, hypothe-

ken, verzekeringen, alledaagse zaken zoals pasjes en cards en soms ook gewoon spaarrekeningen. Er wordt onder meer 

samengewerkt met Interpolis International, Schretlen & Co. en de Dutch Desks die de bank in het buitenland heeft. Ons 

web is over de hele aardbol gesponnen. 

Een financiële coach 
De financiële coaches van de Rabo Topsportdesk hebben zowel verstand van financiën als van sport en nemen jou deze 

zorg daarom graag uit handen. 

Want of je nu jong talent bent of al behoorlijk vermogend, voor iedere sporter heeft de Rabobank Topsportdesk een 

advies op maat.

Met jouw eigen financiële coach presteer je altijd optimaal, nu en in de toekomst. Bij de Rabo Topsportdesk krijg je:

Meer weten over de financiële consequenties van de gewijzigde CFK-regeling?
Neem contact op met je financiële coach? Bel dan (040) 293 65 96.

Of mail naar topsportdesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl

DE RABO TOPSPORTDESK
O O K  V O O R  F I N A N C I E E L  A D V I E S  R O N D O M  

D E  G E W I J Z I G D E  C F K - R E G E L I N G !

Dennis van Gemert

Accountmanager Topsportdesk

Bas van den Hurk

Accountmanager Topsportdesk
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SELECTIE

ALLE BELANGRIJKE
VOETBALSTATISTIEKEN

WWEEBSHHOOPWEBSHOP

d e c e m 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




