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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 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
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De zomer is officieel voorbij en een nieuw seizoen in het betaalde voetbal is weer begonnen. 
Een seizoen dat is gestart met een groot aantal verrassende uitslagen. PEC Zwolle was zelfs 
een aantal weken de koploper in de eredivisie. Leuk voor de neutrale toeschouwer en waar-
schijnlijk een gevolg van het feit dat ‘sterkmakers’ zijn vertrokken naar een buitenlandse com-
petitie en dat de gemiddelde leeftijd bij de traditionele topclubs een stuk lager is dan een aan-
tal jaar geleden. PSV brak in het begin van de competitie bijna wekelijks een ‘leeftijdsrecord’. 
Verrassend maar zeker zorgwekkend zijn de uitslagen van onze clubs die Europees speelden. 
Het gros van de clubs lag er al uit voordat er om het ‘echie’ werd gespeeld. Zij haalden de 
poulefase van het Europese voetbal niet eens. Door te verliezen van Luxemburgse en Roe-
meense tegenstanders neemt Nederland op dit moment een beschamend lage plaats in op 
de coëfficiëntenlijst van dit jaar. Een ontwikkeling die koste wat kost gestuit moet worden om 
ervoor te zorgen dat ons land en onze competitie niet afglijdt naar een bedenkelijk niveau 
waarbij ook onze landskampioen straks verplicht wordt tot het spelen van voorrondewed-
strijden in de Champions league. Dikke kans dat we het in dat geval moeten stellen zonder in-
ternationaal voetbal op het hoogste niveau. Wellicht dat de voorgenomen UEFA-maatregelen 
in het kader van Financial Fair Play Nederlandse clubs in een betere uitgangspositie kunnen 
brengen. Verderop in dit nummer meer hierover.
Daarnaast is er de afgelopen weken veel te doen geweest over de mogelijke aanpassingen 
van de flexwet. De regering is voornemens om deze wetgeving aan te passen om werkne-
mers een betere positie op de arbeidsmarkt te garanderen. Iedere werknemer zou nu na 
twee contracten of na maximaal twee jaar een vaste aanstelling moeten krijgen. Eerder was 
dat na drie jaar. Bij cao zou deze termijn eventueel opgerekt kunnen worden naar vier jaar. 
Deze veranderingen zouden mijns inziens een bom leggen onder ons voetbal. Elke werkne-
mer en dus ook elke speler heeft na maximaal vier jaar een contract voor onbepaalde tijd. Na 
die periode kan hij met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ‘gratis en voor niets’ naar 
een andere werkgever vertrekken. Op het eerste gezicht lijkt dit fijn voor spelers die het be-
treft maar dat is schijn. Omdat er geen afkoopvergoedingen meer hoeven te worden betaald 
zullen clubs veel minder inkomsten krijgen, daardoor zullen ook de salarissen van de spe-
lers dalen. Voor de clubs is er dan ook minder reden om afspraken te maken in cao-verband 
waardoor, zeker aan de onderkant, een hoop rechtsbescherming zal wegvloeien.
Ook zullen clubs niet langer investeren in jeugdopleidingen omdat dat niet meer loont. Immers 
de opgeleide speler zal zonder vergoeding naar een buitenlandse club kunnen vertrekken. 
Belangrijk om te vermelden is dat de regeling alleen zou gelden voor Nederland. De landen 
om ons heen hebben hier geen last van en kunnen dus bij ons ‘proletarisch’ komen winkelen. 
Gelukkig heeft  minister Asscher onlangs aangegeven dat er op bovengenoemde wetgeving 
een uitzondering zal worden gemaakt voor het voetbal aangezien de regering ook de bezwa-
ren ziet. Nu maar hopen dat deze uitzonderingspositie voor het voetbal ook door de Tweede 
en Eerste Kamer komt.  In dit magazine valt ook hierover meer te lezen.
Verder in dit magazine een artikel over matchfixing, een onderwerp dat sinds kort op de voet-
balagenda staat. In augustus nodigde het  openbaar ministerie ProProf en andere belangen-
verenigingen uit om in gesprek te komen over de manieren waarop de overheid en de sector 
zouden kunnen bijdrage aan een eerlijke en schone voetbalbranche. 
Tot slot komen natuurlijk ook weer een aantal voetballers uitgebreid aan het woord. In dit 
nummer de keeper van Go Ahead Eagles, een topschutter van PSV en een international van 
Feyenoord. Over international gesproken, het Nederlands elftal doet het gelukkig nog steeds 
uitstekend en heeft zich al geplaatst voor de WK. Maar dan is het alweer zomer…

Ko Andriessen
Directeur ProProf 
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Daryl Janmaat (24) heeft het imago van de technische, 

koelbloedige verdediger. Een krachtmens, die onver-

moeibaar van de verdediging naar de voorhoede jak-

kert. En weer terug. Bij hem thuis in Den Haag treffen we 

een rustige familyman. Zijn schoonvader is even over uit 

Spanje en rolt met de tweejarige Dani over de grond. 

Janmaat praat ondertussen onverstoorbaar verder. “Ga 

maar door hoor,” geeft hij het gesprek een zetje als we 

worden afgeleid door een kieteldood verderop in de 

kamer. Maar als Dani dan vertrekt met zijn moeder Yo-

shi en opa moet er wel even geknuffeld worden. “Geef 

papa eens een kus,” zegt Janmaat tegen zijn zoontje. 

“Wel een goede kus hè.” En dan is het weer rustig in 

huize Janmaat.

Sinds zijn terugkeer uit Heerenveen heeft de speler met 

zijn gezin intrek genomen in het huis van zijn opa. Het 

is gebouwd op een steenworp van het strand en ademt 

vakantie. In de tuin – op de route van het hek naar de 

voordeur- ligt Jack, een grote hond die er gevaarlijk uit-

ziet, maar een zachtaardig karakter schijnt te hebben. 

De voetbalroots van Janmaat liggen in deze regio. To-

negido (Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht) uit 

Voorburg is de eerste club waarvoor hij speelt. Het is 

weliswaar van korte duur. Janmaat: “Ik speelde er toen 

ik in de F’jes zat. Mijn oma bracht me naar de training 

en bleef dan altijd kijken. Vond ze leuk. Ik denk dat ik 

vier of vijf jaar was toen ik begon. Dat was inderdaad 

eerder dan de meeste jongens, maar ik was echt altijd 

met de bal bezig. Mijn vader kon goed voetballen, net 

zoals mijn jongere broer Robin trouwens. Die speelt nu 

bij de zondagamateurs van Quick. Mijn zusje heeft altijd 

gehockeyd.”

De coolste DJ
Daryl Janmaat is een van de dragende spelers van Feyenoord. Toen de club hem na een 

periode van vijf jaar vroeg terug te komen, aarzelde hij geen moment. Bij hem thuis vertelt hij 

over zijn carrière en zijn ambities. 
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Talentendag
Als bij toeval komt Janmaat snel bij Feyenoord terecht. 

“Ik denk dat ik een jaar of zeven was toen een vriendje 

vroeg of ik mee wilde naar de talentendag van Fey-

enoord. Dat leek me wel leuk, dus ging ik mee. Het was 

niet mijn bedoeling om bij Feyenoord te gaan spelen, 

maar na die dag werd ik wel uitgenodigd. Uiteindelijk 

ging ik als tweedejaars F bij Feyenoord spelen. Nee, dat 

vriendje heeft het niet gehaald.

“Natuurlijk had dat impact op het gezin. Ik trainde drie 

tot vier keer in de week. Als ik niet met het busje werd 

gebracht moesten mijn ouders rijden. Op een gegeven 

moment was iedereen er wel aan gewend. Veel tijd 

om af te spreken met vriendjes had ik niet. Na school 

stond het busje meestal klaar om me naar Feyenoord te 

brengen. Als ik niet op de club was, was ik trouwens ook 

altijd aan het voetballen.”

Op zijn vijftiende lijkt de investering eventjes tevergeefs. 

Daryl Janmaat mag vertrekken van Feyenoord. Hij speelt 

dan in de C-jeugd. “Ik had het helemaal niet verwacht,” 

blikt hij terug. “Gelukkig kon ik zó bij ADO terecht. Ach-

teraf is het voor mij de ideale start van mijn profcarrière 

geweest. Het was ineens veel relaxter omdat ik niet 

meer zoveel hoefde te reizen. Bij Feyenoord maakte ik 

altijd lange dagen. Omdat ik in mijn eindexamenjaar zat, 

kwam het ook goed uit. Mijn ouders wilden dat ik mijn 

middelbare schooldiploma zou halen. Toen ik mijn vmbo-

papiertje op zak had ben ik gestopt met school. Voetbal 

is moeilijk te combineren met een studie. De club ver-

wacht nu eenmaal dat je er bent, soms twee keer per 

dag. Voor mij was ook duidelijk dat mijn toekomst in het 

voetbal lag. Op mijn zeventiende tekende ik mijn eerste 

contract bij ADO. Daar heb ik een heel leuke tijd gehad.”

De coolste DJ
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De worDing van 
Daryl Janmaat

In de herfst van 2007 debuteert Janmaat in het betaald 

voetbal tegen FC Zwolle. De verdediger valt op door zijn 

aanvallende speelstijl en komt zo op het verlanglijstje 

van Heerenveen terecht. ADO promoveert aan het eind 

van dat seizoen en Janmaat tekent bij de Friese subtop-

per. Al bij al een hele overgang.

“In Heerenveen leidde ik een heel ander leven. Je bent 

er weliswaar met anderhalf uur rijden, maar toch zit je in 

een andere wereld. In Den Haag ging ik gemakkelijk er-

gens een bakkie doen of even bij vrienden langs, dat kon 

ineens niet meer. De mensen waren er heel vriendelijk, 

maar ik kon ze niet allemaal verstaan omdat sommigen 

Fries spraken. Daardoor kwam de focus veel meer op 

het voetbal en op mijn gezin te liggen. Het was niet altijd 

makkelijk, maar we hebben ook veel mooie dingen be-

leefd. In 2012 is Dani bijvoorbeeld geboren. Yoshi en ik 

wilden op jonge leeftijd ouders worden. Toen we samen 

in Heerenveen zaten was dat het uitgelezen moment.”

Doorbijten
Op het voetbalvlak is het ook even doorbijten. Janmaat 

knikt. “Ik had in het begin veel blessures, was een beetje 

aan het kwakkelen. Van de eerste divisie naar de eredi-

visie was een groot verschil. Het niveau was een stuk 

hoger, dat is een aanslag op je lijf. Daarna heb ik geluk-

kig niet veel blessures meer gehad. Het was een leer-

zame periode. Ik ben een betere voetballer geworden.”

Na 84 wedstrijden met Heerenveen in vier seizoenen 

begint het te kriebelen. Janmaat heeft zin in iets nieuws 

en Feyenoord meldt zich weer. “Ik was toe aan een uit-

daging, een nieuwe omgeving. Ik had gelijk een goed 

gevoel over Feyenoord en we waren er ook snel uit. Of 

ik een lange neus heb gemaakt? Nee hoor. Ze vonden 

me op mijn vijftiende gewoon niet goed genoeg. Dat kan. 

Daar heb ik nooit een slecht gevoel over gehad. Uitein-

delijk heeft die omweg via ADO en Heerenveen me al-

leen maar sterker gemaakt.”

In seizoen 2012-2013 bewijst Janmaat zijn grote waarde 

voor Feyenoord. Gek genoeg lijkt het  nu of hij alweer 

jaren deel uitmaakt van de formatie van Ronald Koeman. 

“Ik ben wel van jongs af aan Feyenoorder en ging altijd 

naar de wedstrijden. Mijn vader is ook Feyenoord-fan. 

Ja, ik hoor dat ik goed val bij de supporters. Ze houden 

van jongens die hard werken. Of ik weet wat er op inter-

net over mij geschreven wordt? Nee, ik kijk niet naar die 

online fora. Ik heb geen idee wie er achter zijn computer 

zit. Moet ik me daar dan druk over maken? Ik kijk ook zel-

den naar de rapportcijfers die op maandag in de kranten 

staan. Weet je, de voetballerij is een gekke wereld. Er 

wordt nu ook van alles geschreven over Feyenoord. Het 

is heel opportunistisch. Als we twee goede wedstrijden 

spelen zijn we ineens weer titelkandidaat. Het is niet 

leuk, maar je kunt het nu eenmaal niet altijd goed doen. 

Het zou niet goed zijn als je je echt druk zou maken om 

wat mensen over je schrijven.”
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Daryl Janmaat kan zich niet vinden in opinie dat Ronald 

Koeman zijn beste tijd als trainer van Feyenoord heeft 

gehad. De magie tussen de spelers en de trainer zou zijn 

uitgewerkt. 

“Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat hij de beste 

trainer is die wij kunnen hebben. We leren veel van hem, 

ik persoonlijk ook. Je ziet dat hij heel veel ervaring heeft. 

Hij heeft op het hoogste niveau gespeeld en weet wat er 

gevraagd wordt. Hij is ook heel kritisch. Soms misschien 

té kritisch. Voor een jonge ploeg als de onze is het goed 

om een ervaren trainer als hij te hebben.”

Europees kampioen
Daryl Janmaat was een jaar oud toen Koeman Europees 

kampioen werd in 1988. Vanzelfsprekend heeft hij daar 

geen levendige herinnering aan. “Ik heb de beelden na-

tuurlijk later wel gezien. Dat vond ik leuk. Je ziet dat hij 

een goede voetballer was met een fantastische trap. Ik 

verwacht dat we uiteindelijk met Feyenoord weer mee 

gaan doen in de top. Gelukkig spelen alle grote clubs op 

dit moment een beetje wisselvallig.”

Als je de kranten mag geloven, mag Feyenoord blij zijn 

dat Janmaat überhaupt nog in Rotterdam voetbalt. Er 

zou belangstelling geweest zijn van Inter Milan, Arsenal 

en een aantal Rusissche clubs. Zat er geen interessante 

club bij? Janmaat haalt zijn schouders op. “Er zat niets 

concreets bij dus ik hoefde nergens over na te denken.”

Karel Jansen van Sport-Promotion is de zaakwaarne-

mer van Janmaat. Daarnaast heeft hij veel contact met 

Michael Jansen. De speler is bijzonder tevreden over 

het contact dat hij heeft met de mannen van Sport-

Promotion. “Ik zit er al sinds mijn zeventiende. Ze komen 

natuurlijk ook uit Den Haag. Ik heb Karel leren kennen 

toen ik bij ADO speelde. Ik heb het naar mijn zin bij Sport-

Promotion. Het is niet alleen een zakelijk contact, we 

hebben ook een vriendschappelijke band.”

Het zachte weer vraagt om een wandeling. Jack lag 

sowieso al lijdzaam te wachten tot hij een plasje mocht 

doen. Een mooie gelegenheid om op het strand een paar 

plaatjes te schieten. Via het duinpad komen we op het 

strand. 

Komt het leven van de profvoetballer overeen met de 

droom die hij als klein jongetje had? Korte stilte. “Jawel. 

Als kind denk je alleen maar aan de mooie dingen. Je 

denkt dat je als profvoetballer het mooiste, lekkerste le-

ven leidt dat je je kunt bedenken. Dat is ook wel zo, maar 

er is ook een schaduwzijde. Als je leest wat er soms 

over voetballers wordt geschreven... In sommige televi-

sieprogramma’s worden spelers neergesabeld, dat gaat 

me wel eens te ver. Ik vind het ook niet normaal hoe er 

over Louis van Gaal wordt gesproken. Waar gaat het 

over? Nederland heeft zich als tweede land geplaatst 

voor het EK. Je mag best een mening hebben, maar 

daarin kun je ook te ver gaan. Ik vind het niet nodig om 

zó op de man te spelen.”

Kleine teleurstelling
Daryl Janmaat maakte een stormachtige ontwikkeling 

door bij Oranje. In september 2012 debuteerde hij in 

het grote Oranje tegen Turkije. Het werd een kleine te-

leurstelling. De bondscoach zei achteraf dat ‘Janmaat 

Janmaat niet was’. De speler daarover: “Die wedstrijd 

liep niet helemaal zoals het moest. Ik was er trots op dat 

ik in Oranje mocht spelen, maar ik baalde er natuurlijk 

wel van dat ik geen goede indruk had achtergelaten. Ik 

ben blij dat ik nog een kans heb gekregen, ik denk dat ik 

het daarna wel waargemaakt heb. Je weet dat je nog 

een kans krijg als je goed blijft werken. Dat is gebeurd. 

Natuurlijk geeft dat wat extra spanning, maar ik probeer 

er altijd nuchter tegenaan te kijken. Je kunt nu eenmaal 

niet altijd foutloos spelen.”

De wedstrijd tegen Estland speelde Daryl Janmaat vol-

gens Rafael van der Vaart ‘gewoon geweldig’. Ruben 

Schaken noemde hem ‘de allerbeste speler van het 

veld’. In korte tijd is Janmaat ook voor Oranje een vaste 

kracht geworden. Janmaat hoopt vurig dat hij er straks 

bij is in Brazilië. “Het zou voor mij het eerste toernooi 

zijn met Oranje. In Brazilië nog wel, hét voetballand. Met 

Jong Oranje was ik er nooit bij vanwege blessures.”

Tegen die tijd is er in de privésfeer ook weer een en an-

der veranderd. Vriendin Yoshi is namelijk zwanger van 

nummer twee. De voetballer geniet erg van het vader-

schap. “Dani is een gemakkelijk kind dat houdt van spe-

len en gek doen.” 

Laten we eens vooruitblikken in de tijd. Wat hoopt Daryl 

Janmaat bereikt te hebben over een kleine vijftien jaar? 

Janmaat: “Ik wil nog een mooie transfer naar het buiten-

land maken. Op dit moment past de Duitse competitie mij 

het beste. Ik wil graag nog een WK spelen. Ik hoop dat 

mijn gezin over vijftien jaar nog gezond is. En ik hoop dat 

ik later kan terugkijken op een mooie en goede carrière 

en dat ik mezelf niets kan verwijten. Je moet wel leven 

voor je sport. Je moet je rust pakken, niet teveel drin-

ken. Dat zit allemaal wel goed bij mij. Ik train ook altijd 

optimaal. Tot nu toe heb ik de goede keuzes gemaakt. 

Ik hoop dat ik dat over vijftien jaar ook nog kan zeggen.”

“Die omweg via ADO en 
Heerenveen heeft me alleen maar 

sterker gemaakt”
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“Ik wil mezelf later 
  niets kunnen verwijten”
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Het geld stroomde afgelopen zomer weer binnen. Top-

scorer Wilfried Bony? Een miljoentje of twaalf. PSV-mid-

denvelder Kevin Strootman? Hupsakee, twintig miljoen. 

De Deen Christian Eriksen? Elf miljoen richting Amster-

dam. Tientallen miljoenen euro’s stroomden naar Neder-

landse bankrekeningen. De clubs kunnen met dat geld 

weer investeren in jeugdopleidingen en kunnen eigen 

talenten met goede contracten de kans geven. Maar 

hoe lang nog? Achter de schermen stonden de trans-

ferbedragen enorm onder druk. Toen de regering eerder 

dit jaar kwam met de hervormingsplannen voor het ont-

slagrecht dreigden direct verregaande consequenties 

voor het betaald voetbal. Als enige land in Europa leken 

hier de transferinkomsten te verdampen. Hoe kan dat?

Eerst maar even een historische schets. Veertien jaar 

geleden zag ProProf het levenslicht toen het helemaal 

mis dreigde te gaan met opleidingsland Nederland. De 

zogenaamde flexwet werd gelanceerd en dreigde ook 

in werking te treden voor het betaald voetbal. Flexwet? 

Dat klinkt niet als het meest spannende item. Niet be-

paald een lekker gespreksonderwerp voor in de kleed-

kamer. Niettemin was het een handgranaat die richting 

de velden werd gegooid. Een regeling met rampzalige 

gevolgen voor het voetbal. Volgens de flexwet had ie-

dere werknemer met een tussentijds verlengd contract 

na drie jaar recht op een vaste aanstelling.

Klinkt goed, zou je denken. Dat betekent meer zekerheid 

voor de speler. Maar niets is minder waar. Aangezien 

mensen met vaste aanstellingen binnen een maand 

hun contract mogen opzeggen, dreigden de clubs vele 

afkoopsommen kwijt te raken. Transferbedragen zijn im-

mers gebaseerd op de restwaarde van de contracten. 

Nu de resterende looptijd korter werd - in veel gevallen 

slechts een maand - kon geen geld meer voor de spelers 

worden gevraagd. Slecht voor het Nederlands voetbal 

en ook slecht voor de spelers, die daardoor tekengel-

den en hoge salarissen als sneeuw voor de zon zagen 

verdwijnen. Voor clubs zou het immers niet meer te ver-

antwoorden te zijn om daar nog veel geld in te steken. 

Waarom zou je dat nog doen als een speler na drie jaar 

gratis naar een andere club over kan stappen?

Zucht van verlichting
De bom onder het Nederlands betaald voetbal kon 

nog net op tijd onschadelijk worden gemaakt. Dankzij 

interventie van het nieuwe ProProf slaagden de spe-

lers en de clubs erin om samen de eerste cao in het 

betaald voetbal af te spreken. Daarin werd de flexwet 

uitgeschakeld. Achter de schermen slaakten voetbal-

bestuurders een zucht van verlichting. Lange tijd bleef 

het rustig. Tot dit jaar. Anno 2013 ligt diezelfde flexwet 

opnieuw op tafel. Op 11 april sloten de sociale partners 

een akkoord in Den Haag met gigantische gevolgen voor 

de arbeidsmarkt. Gevolgen die ook het betaald voetbal 

gaan raken. Het kabinet stelde misbruik van de flexwet 

te gaan aanpakken besloot aanvankelijk dat die gewoon 

in elke bedrijfstak geldig moet zijn. Geen uitzonderings-

posities meer. Ook niet in het betaald voetbal. De clubs 

en de vakbonden mochten via de oorspronkelijke plan-

nen de flexwet niet langer uitschakelen via de cao.

We zullen jullie alle ingewikkelde details besparen, maar 

kort gezegd komt het er op neer dat we op hetzelfde punt 

stonden als veertien jaar geleden. Of eigenlijk was het 

nog een graadje erger. Minister Lodewijk Asscher (Soci-

ale Zaken) pleitte zelfs voor tijdelijke contracten met een 

duur van maximaal twee jaar. Hij wilde niet dat afzon-

derlijke bedrijfstakken zoals het betaald voetbal zich nog 

langer onttrokken aan de regelgeving. In de bestuurs-

kamers van het betaald voetbal is hierover grote onrust 

De overheid wil de flexwet aanpassen, 

een maatregel met verregaande gevolgen. De flexwet zet het hele transfersysteem onder druk. Geluk-

kig is minister Lodewijk Asscher bereid om mee te denken met het betaald voetbal. We praten jullie 

als eerste bij.

toch uitzonDeringspositie voor
betaalD voetbal in Flexwet 

Da’s pas 
Flex! 
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ontstaan. Als clubs minder tijdelijke contracten kunnen 

afsluiten en spelers sneller in vaste dienst moeten ne-

men, komt het hele transfersysteem onder druk.

Onze directeur Ko Andriessen waarschuwde hier vorig 

jaar al voor. Toen maakten clubs zich nog vooral druk 

over de incidentele crisitax. Clubs moesten toen samen 

vele miljoenen aan extra belastingen betalen. Heel ver-

velend natuurlijk, maar die maatregel valt in het niet ver-

geleken met de nieuwe plannen die nu op tafel kwamen 

te liggen. Andriessen knikt. “Ik ben hier niet voor niets 

vorig jaar al over begonnen. Hierdoor worden clubs aan 

de inkomstenkant keihard geraakt. Volgens de plannen 

die er lagen mochten clubs nog maximaal tijdelijke con-

tracten aanbieden voor twee jaar.”

Gratis shoppen
Met een contract voor onbepaalde tijd kan een speler 

met een beperkte opzegtermijn gewoon zijn contract 

verscheuren, zoals dat geldt voor de meeste werk-

nemers in Nederland. Dat betekent dat de club geen 

vergoeding meer kan vragen. “Wij dreigden het enige 

land in Europa te worden waar dit geldt, dat was dan 

gratis shoppen voor een hoop clubs uit andere voetbal-

landen.”

In samenwerking met de KNVB hebben we dan ook een 

lobby gestart in Den Haag. Alle partijen uit het voetbal 

zijn het erover eens dat de plannen funest zijn voor 

het betaald voetbal. Ook de clubs maakten zich grote 

zorgen, ze trokken samen met ProProf op. We hebben 

duidelijk proberen te maken dat de flexwet alleen maar 

nadelig uitpakt voor onze bedrijfstak. Minister Asscher 

wil met deze maatregel de werknemers meer zekerheid 

bieden, hij hoopt dat voetballers maar ook bijvoorbeeld 

mensen in de horeca sneller vaste contracten krijgen. 

Maar eigenlijk gebeurt in werkelijkheid juist het omge-

keerde. De spelers krijgen minder zekerheid. Andries-

sen: “Want ook de club kan contracten voor bepaalde 

tijd veel makkelijker opzeggen. Zonder heel technisch te 

worden, verdwijnen met de flexwet voor voetballers van 

wie het contract wordt opgezegd ook een hoop zeker-

heden die we hebben afgesproken in de cao. In eerste 

instantie zullen clubs niet eens verlengen, want dat leidt 

tot een contract voor onbepaalde tijd. En in feite tot een 

transfervrije status. Daar gaat niemand zijn vingers aan 

branden. De onzekerheid voor de spelers neemt dus 

enorm toe.”

Dat geldt ook voor andere sectoren. “Daardoor komt 

bijvoorbeeld ook een sector als de horeca enorm onder 

druk. In de bar en disco staan geen mensen met vaste 

contracten. Net als in het voetbal. Trainers en spelers 

hebben geen vaste contracten. Wat als Christian Erik-

sen nog voor maximaal twee of drie jaar mag tekenen? 

Dan moet je hem na één of twee jaar verkopen, wil je 

nog een goede prijs krijgen.”

Dragende speler
Eriksen kwam in 2008 naar Ajax. Twee jaar later verleng-

de hij zijn contract tot 2014. Zo hoopte Ajax zijn inves-

tering veilig te stellen. Maar goed ook, want even later 

brak Eriksen door. Hij won persoonlijke prijzen, scoorde 

in Europa en werd snel een van de dragende spelers 

in de ploeg die drie kampioenschappen op een rij won. 

Volgens de flexwet hadden de fans van Ajax maar kort 

kunnen genieten van de Deen. Dan had Christian Erik-

sen in 2011 recht gehad op een vaste aanstelling. In feite 

was hij op dat moment al transfervrij geweest. Weg elf 

miljoen euro.

Vanwege dit dreigende rampscenario maakte Johan 

Derksen er half september melding van in het tv-pro-

gramma Voetbal International. Asscher reageerde di-

rect en twitterde nog tijdens de uitzending dat er toch 

een uitzonderingspositie komt voor het voetbal. Hoewel 

de uitzonderingspositie nog moet worden uitgewerkt en 

het concept wetsvoorstel door de Tweede Kamer moet, 

lijkt het erop dat we met de schrik vrij komen. 

Andriessen is blij met de geslaagde lobby, maar houdt 

nog wel een slag om de arm. “Het moet allemaal nog 

wel worden omgezet in wetgeving.” Dat is bittere nood-

zaak, want voor iedereen is wel duidelijk dat de flexwet 

ineens de pijlers onder onze opleidingscompetitie weg 

slaat. Opleiden heeft dan geen enkele zin meer, die in-

vesteringen zijn niet meer te verantwoorden. Andries-

sen: “Dat zal ook weer zijn effect gaan hebben op de ver-

tegenwoordigende elftallen, waarmee we over heel de 

wereld toch een grote uitstraling hebben. Het is gewoon 

heel slecht voor het Nederlandse voetbal. Het schiet zijn 

doel voorbij. Nederland moet het toch van transfers heb-

ben, zo krijgen veel clubs de begroting sluitend. Als dat 

wegvalt, verslechtert onze positie in Europa heel snel. 

Het is nu al zo dat FC Utrecht verliest van een club uit 

Luxemburg, maar dat kan dan structureel worden.”

Volgens Andriessen pakt het zelfs nadelig uit voor de 

schatkist. “Als zulke maatregelen worden doorgevoerd, 

dan hebben de clubs minder geld. Gevolg is dus dat 

de salarissen gaan dalen. Dit betekent ook minder be-

lastinginkomsten voor de Nederlandse staat.” Tevens 

voorziet de vakbondsleider dat er minder aandacht zal 

komen voor het voetbal, waardoor bedrijven afhaken. 

“Bedrijven zullen ook minder gaan verdienen aan het 

voetbal, ook dat is weer slecht voor de inkomsten van 

de overheid.”

De vakbondsdirecteur is na een jaar masseren achter 

de schermen content dat een goed eindresultaat in zicht 

is. “We hebben met deze lobby duidelijk kunnen maken 

dat met het rigoureus doorvoeren van de plannen het 

betaald voetbal verder onder druk komt te staan. Geluk-

kig lijkt het er nu op dat ze daar ook in Den Haag niet op 

zitten te wachten. Oranje en onze voetbaljeugd zijn het 

visitekaartje van Nederland. Laten we dat zo houden.”

o k t o b e r  2 0 1 3

“De flexwet slaat de pijlers onder onze 

opleidingscompetitie weg. Opleiden 

heeft dan geen enkele zin meer.”



10

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

Jürgen Locadia, spits van PSV, woont op een steenworp 

afstand van het stadion. Naar verluidt woont de halve 

selectie van PSV in deze Brooklyn-achtige omgeving. 

Het is dan ook geen toeval dat we voor de ingang van 

het appartementencomplex de geblesseerde aanvoer-

der Georginio Wijnaldum tegen het lijf lopen. Hij wordt 

aangeklampt door een supporter die graag met hem op 

de foto wil. Of onze fotograaf maar even het knopje op 

zijn telefoon wil indrukken. 

Na het korte oponthoud worden we ontvangen door 

Jürgen Locadia. De indrukwekkende sneakerverzame-

ling in de gang springt meteen in het oog. We vragen ons 

hardop af of hij meer schoenen heeft dan zijn vriendin. 

“Dat zou best kunnen,” knipoogt hij.

Vanuit zijn appartement kun je heerlijk over Eindhoven 

uitkijken. In de straat, zeven verdiepingen lager, liggen 

de terrasjes. Gezeten in de vensterbank kijkt Locadia 

graag naar buiten. Muziekje op. Lekker chillen.

Het appartement is strak ingericht met witte, moderne 

meubelen. Het wipstoeltje van Yaricio is het enige dat 

een beetje uit de toon valt. In juli werd Jürgen Locadia 

vader van een zoon. Hij ontkent dat zijn leven sindsdien 

erg is veranderd. Al geeft hij toe dat het best fijn zou 

zijn als de kleine zo nu en dan eens door zou slapen. Dit 

weekend is Yaricio met zijn moeder in Alkmaar geweest. 

Jürgen Locadia heeft zodoende weer een beetje bij kun-

nen slapen. 

Locadia is pas 19 jaar, maar heeft al bewezen van grote 

waarde te zijn voor PSV. De club kampt echter met een 

luxeprobleem. Tim Matavz is er namelijk ook nog. Coach 

Phillip Cocu heeft inmiddels zijn voorkeur voor de Slo-

veen uitgesproken. Omdat hij ‘diepte kiest en sterk is in 

de combinatie’. Matavz mag daarom in de belangrijke 

wedstrijden in de basis beginnen. Locadia zegt het daar 

moeilijk mee te hebben, maar hij stelt zich professioneel 

op. “Het liefst wil ik elke week spelen natuurlijk, maar 

local hero locaDia
PSV-spits Jürgen Locadia heeft de gave om beslissende doelpunten te scoren. Laatste wapenfeit is 

zijn hattrick in de bekerwedstrijd tegen Telstar. “Van mezelf moet ik elke wedstrijd scoren. Die druk 

leg ik mezelf op. Toch stap ik elke wedstrijd relaxt het veld op.” Een portret van een speler die hoopt 

veel prijzen te winnen.
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dat is nu eenmaal niet zo. Ik probeer daar rustig onder 

te blijven. Met Tim Matavz heb ik een prima band. We 

zijn weliswaar concurrenten, maar we kunnen goed met 

elkaar overweg.”

Als Locadia speelt maakt hij echter vaak een goede 

indruk. Hij heeft de gave om beslissende doelpunten te 

scoren. En in de jongste bekerwedstrijd tegen Telstar 

maakte hij maar weer eens een hattrick. Zijn derde in 

een jaar.

Kickboksen
Het had maar een haartje gescheeld of Jürgen Locadia 

was verloren gegaan voor het Nederlandse voetbal. 

Aangemoedigd door zijn oom gaat hij in zijn jonge jaren 

eerst proeven van kickboksen. Tussen de bedrijven door 

speelt hij voetbal op trapveldjes, hij tennist en skate door 

de wijk. Op zijn negende kiest hij dan eindelijk toch voor 

het voetbal. Bij VV Bargeres valt hij op en meteen komt 

hij uit in hogere teams. Locadia: “Bargeres was de club 

bij ons in de wijk. Ik denk dat ik er ongeveer drie jaar 

gespeeld heb. Toen werd ik gevraagd door VV Emmen. 

Daar trainden we zo’n drie keer per week. Het was er 

niet zo extreem serieus als bij de grote clubs. Voor de 

training werd ik bijvoorbeeld niet met een busje opge-

haald. Bij Emmen ben ik een andere speler geworden. 

Wat ik goed kan, is acties maken. In die tijd deed ik dat 

om mijn tegenstander te vernederen, niet om er rende-

ment uit te halen. Hans Kamphuis, mijn trainer bij Em-

men, zei dat ik daarmee op moest houden. Ik ben toen 

ook op een andere positie gaan spelen. Van rechtsbui-

ten ben ik spits geworden. Op die manier betaalden mijn 

acties zich ook uit.”

Op zijn vijftiende wordt Jürgen Locadia benaderd door 

Willem II. “Frans de Kat zou technisch directeur worden 

bij Willem II en vroeg of ik een keer mee wilde trainen. 

Daarna werd me gevraagd of ik bij de club wilde komen. 

Voor mij was dat een mooie stap, maar het liep toch 

wat anders. Willem II wilde de opleidingsvergoeding 

niet betalen aan Emmen, dus mocht ik niet voor de club 

uitkomen. Vervolgens trainde ik mee met Willem II en ik 

speelde wedstrijden bij de Tilburgse amateurvereniging 

Sarto. Dat deed pijn. Ik had verwacht dat ik betaald voet-

bal zou spelen. Het hele gezin was meeverhuisd naar 

Tilburg. Mijn moeder was de enige die dat niet erg vond 

want zij wilde toch al weg uit Emmen. Ik had er vooral 

veel zin in. Ik was helemaal gericht op voetbal, voor mij 

zou het een stap vooruit zijn.”

PSV
Het loopt dus een beetje anders. Gelukkig komt er snel 

verandering in de situatie. Aan het einde van seizoen 

2009-2010 meldt PSV zich. Na een rondleiding op de 

Herdgang is Locadia meteen om, en dat terwijl hij eigen-

lijk een Feyenoord-hart heeft.

“Het voelde direct goed,” herinnert Locadia zich. “Ik ging 

spelen in de A1. Na een halfjaar kwam ik bij Jong PSV te-

recht. Daarna ging ik scoren en toen begon het pas echt.”

In september 2011 debuteert Locadia in het eerste van 

PSV in de bekerwedstrijd tegen VVSB. Hij moet dan nog 

een jaar wachten voor hij in de eredivisie mag spelen. 

Tot die tijd werkt hij hard aan zichzelf. Na de training  

 

schaaft hij zijn techniek verder bij en hij blijft steevast 

langer in het krachthonk hangen. Op 30 september 2012 

is het dan zover. Jürgen Locadia speelt zijn eerste wed-

strijd in de eredivisie. Tegenstander is VVV. Het wordt 

een debuut om in te lijsten. Locadia valt in in de 68e mi-

nuut en scoort daarna drie keer binnen elf minuten. 

“Het is moeilijk te omschrijven hoe dat voelt. Het is heel 

bijzonder om dat mee te maken. Ik wist van tevoren niet 

dat ik zou spelen. Ik zat op de bank zelfs nog een beetje 

te dollen met Peter van Ooijen toen de trainer zei dat 

ik moest warmlopen. Ik was daarom ook helemaal niet 

nerveus toen ik het veld in kwam.”

local hero locaDia

“Tim Matavz en ik zijn weliswaar 
concurrenten, maar we kunnen 

goed met elkaar overweg”



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

12

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

Rabo Topsportdesk.
Jouw financiële coach.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.topsportdesk.nl

Gedreven in alles wat we doen. 
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 toekomst-
plan 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.
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Er zijn zo van die dagen dat alles klopt. Met zo’n debuut 

zijn de verwachtingen wel meteen hooggespannen. Hoe 

gaat Locadia om met die druk? “Soms is dat moeilijk, 

maar eigenlijk heb ik er alleen maar achteraf last van als 

ik niet gescoord heb. Van mezelf moet ik elke wedstrijd 

scoren. Die druk leg ik mezelf op. Toch stap ik elke wed-

strijd relaxt het veld op. Ik houd mezelf voor: als ik nu niet 

scoor, dan doe ik het volgende week wel.”

Zaakwaarnemer Kees Ploegsma jr. van SEG houdt de 

jonge speler ook met beide benen op de grond. “Hij be-

spreekt met me wat ik beter zou kunnen doen. Verder 

houdt hij me natuurlijk op de hoogte als er belangstelling 

is van een club en hij vertelt me wat er zoal om me heen 

gebeurt. Kees behartigt nu zo’n twee jaar mijn zaken. 

Toen ik bij PSV kwam had ik nog een andere zaakwaar-

nemer. Op aanraden van andere spelers ben ik overge-

stapt. Dat bevalt goed.”

School daar vindt Locadia nooit veel aan. Nadat hij zijn 

diploma vmbo-tl heeft gehaald, concentreert hij zich 

volledig op voetbal. Hij herinnert zich nog wel hoe hij 

bij Oranje onder vijftien zijn huiswerk maakte in de bus. 

“Je moest je schoolspullen meenemen als je een inter-

nationale wedstrijd speelde. Er liep ook altijd een huis-

werkbegeleider rond die contact had met de leraren op 

school. Ik was blij toen ik dat achter de rug had. Dat je 

voor je vaderland mag spelen is trouwens wel bijzonder. 

Tegelijk is het heel vreemd om als zestienjarige de halve 

wereld over te reizen.”

Jongste basisteam
Bij PSV is de leeftijd van Locadia helemaal geen onder-

werp van gesprek. Hij is er niet eens de jongste profspe-

ler. Als het team uit Eindhoven in het begin van de com-

petitie tegen NEC aantreedt, is het het jongste basisteam 

dat ooit in de eredivisie heeft gestaan. De gemiddelde 

leeftijd bedraagt 20,4 jaar. Omdat ‘oudje’ Stijn Schaars 

(29 jaar) niet speelt, valt het gemiddelde zelfs nog wat 

lager uit. Georginio Wijnaldum is met 22,75 jaar op dat 

moment de oudste. Locadia noemt de teamsamenstel-

ling ‘perfect’. “We weten van elkaar wat we willen. De 

meesten kennen elkaar van de jeugdopleiding. Het is fijn 

zo. Dat we jong zijn, wil niet zeggen dat we geen ambi-

ties hebben. We gaan ook dit jaar gewoon weer voor de 

titel. Je moet altijd voor de titel gaan. De coach is relaxt. 

Ook als we een keer verliezen. Hij is erg motiverend. Hij 

praat veel en zegt de juiste dingen. Hij geeft aan hoe je 

je moet bewegen, hoe je moet aannemen. Ik ken Phillip 

Cocu niet uit de tijd dat hij nog speelde. Ik heb wel beel-

den gezien van toen hij nog bij Barcelona speelde. Nee, 

ik had geen poster van hem aan de muur hangen. Van 

niemand om eerlijk te zijn. Mijn jeugdidool was Thierry 

Henry. Maar ook van hem hing er geen poster aan de 

muur.” 

Jürgen Locadia heeft zijn hele voetbalcarrière nog voor 

zich liggen. Wat hoopt hij in de komende jaren nog te 

bereiken? 

Locadia: “Ik hoop veel prijzen te winnen. En ik zou nog 

wel eens in de Engelse competitie uit willen komen. Af-

gelopen periode heb ik wel gehoord dat ik in de belang-

stelling stond van een paar buitenlandse clubs, maar er 

is geen serieus bod gekomen. Als ze dat over je zeggen, 

denk ik dat ik goed bezig ben.”

“PSV gaat ook dit jaar gewoon 
weer voor de titel. Dat we jong 

zijn, wil niet zeggen dat we geen 
ambities hebben.”
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Matchfixing staat sinds 

kort op de voetbalagenda. 

Afgelopen augustus besprak 

ProProf met Justitie de 

cijfers in Nederland. 

Het lijkt erop dat wij hier 

te maken hebben met 

een fenomeen met een 

incidenteel karakter.
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In de veertien jaar van ons bestaan heeft het betaald 

voetbal een enorme vlucht genomen. Crisis of geen cri-

sis, de geldstromen in de bedrijfstak zijn verveelvoudigd. 

Zoals in elke industrie heeft dat ook in de voetballerij een 

schaduwzijde. 

Afgelopen jaar kwamen de eerste signalen naar buiten 

over matchfixing ofwel het vervalsen van wedstrijden. 

Dat er voorzitters zijn die zo af en toe met een envelop de 

kleedkamer binnenlopen was wel bekend. Zeker in lan-

den als Italië. Dat er door criminelen zwaar wordt gegokt 

op wedstrijden was echter nog niet eerder belicht. Door 

online geld in te zetten bij bookmakers kan er veel geld 

worden verdiend. Wie de juiste informatie heeft, wordt 

zó miljonair. In meerdere landen brachten spelers naar 

buiten dat ze onder druk waren gezet door misdaadsyn-

dicaten. Ze werden gedwongen bijvoorbeeld penalty’s 

te veroorzaken of een rode kaart te pakken.

Wat begon met lacherige geruchten over belchinezen 

bleek toch wel een serieus verhaal te zijn. Europol be-

legde afgelopen februari zelfs een speciale perscon-

ferentie in Den Haag waar bekend werd gemaakt dat 

zeker 380 wedstrijden in Europa verdacht zijn. Daarbij 

zaten ook duels uit de Champions League en de Europa 

League. De FIFA maakte twintig miljoen dollar vrij om 

Interpol in te schakelen. UEFA-voorzitter Michel Platini 

stelde dat ‘matchfixing het voetbal vermoordt’. Dit na 

verbijsterende incidenten in landen als Bulgarije waar 

de ereterrassen zijn overgenomen door de voetbalmaf-

fia en de gewone fans niet meer naar de stadions dur-

ven.

Toen zelfs in beschaafde landen als Duitsland, België 

en Finland de eerste mensen in de gevangenis beland-

den, riep dat vanzelf de vraag op: hoe zit dat dan met 

Nederland? Hoe veilig is onze competitie? Vandaar ook 

dat Justitie ProProf uitnodigde. Het Openbaar Ministerie 

heeft ons laten weten dat ze alert is op signalen over 

omkoping. Momenteel is er een vooronderzoek gaande 

waarin alle informatie wordt verzameld.

Hoewel er nog geen aanleiding is om te veronderstellen 

dat matchfixing bij ons een heel grote rol speelt, is het 

wel goed om op de risico’s te wijzen. Uit voorbeelden in 

andere landen bleek dat vooral spelers met schulden 

vatbaar zijn voor de voorstellen van fixers. Een paar 

duizend euro alleen maar voor het pakken van bijvoor-

beeld een eerste gele kaart is dan gemakkelijk verdiend. 

Helaas bleek er voor de betreffende spelers geen weg 

meer terug. We willen dan ook graag nogmaals bena-

drukken dat wij hulptrajecten hebben voor spelers die 

in de financiële problemen zitten. Schroom niet om je bij 

ons te melden.

Na onze afspraak bij Justitie kwam het eerste rapport uit 

dat inzicht moest geven in de rol die matchfixing speelt 

in de Nederlandse sport. Een paar duizend sporters heb-

ben daarvoor een enquête ingevuld. Misschien heb je 

dat zelf ook wel gedaan. In totaal bleek dat acht procent 

van de respondenten (voor het merendeel voetballers) 

iemand kent die is benaderd voor omkoping, vier pro-

cent was zelf benaderd. Ter vergelijking: in Rusland zei 

tien procent gevraagd te zijn voor matchfixing.

In Nederland liggen de aantallen dus beduidend lager 

dan in Oost-Europa, evenwel worden tientallen voetbal-

lers door fixers benaderd. De onderzoekers hebben het 

over een fenomeen met een incidenteel karakter. Toch is 

waakzaamheid geboden. Het laatste dat we willen is dat 

de competitie in diskrediet wordt gebracht en dat daar-

mee de geloofwaardigheid van het voetbal wordt aan-

getast. Wij hebben nog een van de weinige competities 

in Europa waar geen bewezen gevallen van matchfixing 

zijn. Dat willen we graag zo houden.

“Wat begon met lacherige 
geruchten over belchinezen bleek 

serieus te zijn”

hoeD Je voor 
matchFixing
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De reusachtige ongelijkheid tussen de Europese clubs moet vanaf dit seizoen 

definitief voorbij zijn. De Europese voetbalunie UEFA, met voorzitter Michel Platini 

als fakkeldrager, gaat eindelijk doorpakken met het nieuwe reglementenstelsel 

Financial Fair Play (FFP). Om een einde te maken aan de financiële wantoestanden. 

De tot nu toe onoverbrugbare kloof tussen bijvoorbeeld Ajax en PSV en 

grootmachten als FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United moet hiermee 

worden gedicht. De vraag daarbij is natuurlijk of de UEFA het daadwerkelijk 

aandurft de machtige clubs aan te pakken.

Treffender kon Michel Platini de financiële misstanden 

in het Europese clubvoetbal niet samenvatten. Vier jaar 

geleden zei de Fransman: ‘Alleen in het voetbal kun je 

zónder geld een Ferrari kopen.’ Daardoor kunnen al ja-

renlang de topclubs in vooral Engeland, Italië en Spanje 

ongestoord hun gang gaan. Zij worden gesteund door 

machtige banken of investeringsmaatschappijen die 

zich kennelijk absoluut geen zorgen maken over de be-

groting van de club. 

Grote schuld of niet, de ene na de andere recordtransfer 

had plaats. Niemand maakte zich er druk om. Ongelimi-

teerd konden deze clubs schulden maken. De schuld 

werd nooit afbetaald, de transfer op zich werd wel te-

rugverdiend met extra sponsor- en televisie-inkomsten 

en via merchandising. Jaloers kijken de Nederlandse 

topclubs al decennia naar hun buitenlandse concurren-

ten. Natuurlijk, als kleine voetbalnatie is Nederland een 

opleidingsinstituut voor het buitenland.

16
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Ajax, Feyenoord en PSV waren nooit in staat hun top-

pers te behouden en zullen dat ook nooit zijn. De sala-

rissen in Engeland en Duitsland liggen traditioneel ho-

ger en bovenal kiest een Nederlandse speler voor een 

aansprekende buitenlandse club vanwege zijn sportieve 

ontwikkeling en de status van de club. Maar als grote 

buitenlandse clubs het zich niet meer mogen veroorlo-

ven te smijten met flinke afkoopsommen en salarissen, 

zou het zomaar kunnen dat Nederlandse spelers langer 

bij hun club blijven. Het is dan ook niet uitgesloten dat 

onze top drie weer een rol van betekenis kan spelen in 

de Champions League en de Europa League. Dat was 

vier jaar geleden ook het idee van Michel Platini; weg 

met de oneerlijke concurrentie, geef clubs die op papier 

minder kapitaalkrachtig maar wel gezond zijn ook weer 

een serieuze kans mee te doen om de grote bekers. 

Wetende dat Real Madrid, FC Barcelona en Bayern 

München altijd veel meer salaris zullen betalen, omdat 

ze grote stadions hebben, veel meer televisie-inkomsten 

genereren en daardoor ook betere sponsors aantrek-

ken.  

Doorgeslagen
De internationale transfermarkt is de laatste jaren finaal 

doorgeslagen en daar balen de Nederlandse clubs ste-

vig van. Zij staan machteloos en vinden het vooral onbe-

staanbaar dat hun selecties worden leeggeroofd door 

clubs die voor miljarden in het rood staan. In Nederland 

zijn dit soort excessen onmogelijk door het stringente li-

centiesysteem van de KNVB. Een gezonde club zit in ca-

tegorie III, een club die de begroting niet op orde heeft 

een klasse hoger en clubs die er financieel een zootje 

van maken, komen onder curatele te staan van de bond 

en worden ingedeeld in categorie I. Dat betekent dat er 

geen eurocent de deur uit mag zonder toestemming van 

de toezichthouders van de KNVB.

Deze methodiek blijkt te werken. De clubs - we beper-

ken ons tot de eredivisie - zijn over het algemeen gezond 

en zo is een goed en normaal verloop van de competitie 

gegarandeerd. Afgelopen zomer schreef de eredivisie 

florissante cijfers op de transfermarkt met 110 miljoen 

euro winst.

Hoe anders gaat dit in het buitenland. In 2009 lichtte 

de UEFA 660 clubs door. Het resultaat was schokkend: 

meer dan de helft had geen sluitende begroting en het 

gezamenlijke verlies was maar liefst 1,7 miljard euro. 

Door de aankondiging van Financial Fair Play zijn veel 

clubs geschrokken, want inmiddels is de schuldenlast 

gedaald met zeshonderd miljoen euro naar 1,1 miljard. 

Michel Platini: ‘Clubs weten dat we serieus zijn.’

Er zijn pijnlijke voorbeelden van illustere clubs die na ja-

ren van structureel wanbeleid zijn omgevallen doordat 

geldschieters zich terugtrokken en banken niets anders 

konden dan de stekker eruit trekken. Denk aan Glasgow 

Rangers en AEK Athenea. Bij Málaga trok de suikeroom 

uit Qatar zich opeens terug, waardoor de club de hoge 

lonen niet meer kon betalen, tal van spelers (onder wie 

Ruud van Nistelrooy en Joris Mathijsen) transfervrij 

mochten vertrekken en de UEFA de club bestrafte voor 

wanbeleid en uit de Europese toernooien bande.

De regels van Financial Fair Play
 - Clubs krijgen drie jaar de tijd break-even te 

draaien

 - Clubs mogen tot en met 2014 maximaal 45 mil-

joen euro verlies maken

 - In de periode 2014-2017 wordt de toegestane 

schuld dertig miljoen euro

 - Vanaf 2018 moeten alle clubs break-even spe-

len

 - Clubeigenaren kunnen hun vereniging alleen 

van schulden verlossen in ruil voor aandelen

 - Het Club Financial Control Panel ziet toe op na-

leving van de regels. Hierin zitten onafhankelijke 

financiële en economische experts uit het be-

drijfsleven, onder leiding van voormalig Belgisch 

premier Jean-Luc Dehaene. De Rotterdammer 

Christiaan Timmermans, oud-rechter van het Hof 

van Justitie in Luxemburg, is vicevoorzitter

De sancties
 - waarschuwing

 - boetes

 - punten in mindering

 - vanaf 2014 kunnen clubs worden uitgesloten 

voor toernooien van de UEFA

 - diskwalificatie tijdens een toernooi
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Creatief boekhouden
De UEFA wil dit voorkomen met de break-even rule, die 

sinds dit seizoen van kracht is. Voorlopig mogen clubs 

nog maximaal 45 miljoen euro verlies lijden. Maar 

toch. Tal van grote clubs werken samen of zijn 

onderdeel van een investeringsmaatschap-

pij, zoals veel Engelse clubs. Die zijn 

heel bedreven in creatief boekhouden, 

bijvoorbeeld met onvoorstelbare spon-

sorcontracten. Nationale bonden buiten 

Nederland letten niet zo nauw op de 

clubs en daar speelt prestige ook een 

grote rol. Vooral in de Zuid-Europese 

landen is de mentaliteit anders dan 

in Noord-Europa. Een scorende 

vedette is belangrijker dan een 

sluitende begroting. Zo denkt de 

gehele bevolking, van stratenmaker 

tot minister. 

Iedereen weet al jarenlang dat het huis-

houdboekje van Real Madrid felrood is, maar 

geen schuldeiser die het aandurft het faillissement 

aan te vragen. Real, en ook FC Barcelona zijn machtig 

en zijn ook veel meer dan een voetbalclub. In de be-

sturen zitten invloedrijke mensen met lijntjes naar de 

banken. Daarom ook zeggen criticasters dat de grote 

verschillen in het Europese voetbal altijd zullen blijven.

Er zijn ook genoeg voorbeelden van Spaanse, Griekse 

en Turkse clubs die Nederlandse spelers inlijven, maar 

vervolgens simpelweg de afkoopsom niet overmaken. 

Hieraan moet ook een einde komen met FFP. Dat is na-

melijk ook een vorm van oneerlijke concurrentie. In 2011 

bedroeg de totale som aan niet-betaalde spelerssalaris-

sen en afkoopsommen in het Europese clubvoetbal 57 

miljoen euro. Hier komen ook regels voor, omdat zowel 

spelers als gedupeerde clubs vaak jarenlang op hun 

geld moeten wachten en tal van juridische molenwieken 

moeten omzeilen.

Lef
De prangende vraag is natuurlijk of de UEFA het lef wel 

heeft de clubs van naam en faam aan te pakken. Tot nu 

toe zijn het vooral de kleintjes die moeten bloeden en 

als voorbeeld worden gesteld. Málaga was tot nu toe 

het voornaamste slachtoffer. Andere namen zijn onder 

meer Besiktas, Bursaspor, Rapid Boekarest en Pana-

thinaikos. Voorlopig krijgen de sceptici gelijk: de groot-

machten blijven buiten schot. Michel Platini zei een paar  

weken geleden dat hij er niet op uit is ‘clubs te vermoor-

den, maar om ze te helpen’. 

Dat belooft niet veel goeds. Is Financial Fair Play reali-

teit of een utopie? KNVB-voorzitter Michael van Praag 

en genoemd als kandidaat-opvolger van Michel Platini 

zei in Voetbal International: ‘Ik geloof heilig in FFP. Grote 

clubs moeten hun selecties wel verkleinen en Neder-

landse talenten blijven langer in de eredivisie. Heb ge-

duld, dit is een zaak van de lange adem.’

o k t o b e r  2 0 1 3

UEFA Team Ranking
Uit de UEFA-coëfficiëntenlijst blijkt hoe groot het ver-

schil is tussen de grote clubs uit Duitsland, Engeland, 

Portugal en Spanje en die uit de kleinere voetballan-

den. De top vijf wordt gevormd door de clubs die, op 

nummer twee Bayern München na, zwaar in de schul-

den zitten. Real Madrid is nummer drie in dit klasse-

ment en kondigde onlangs een recordomzet aan van 

520 miljoen euro. De schuldenlast is verminderd naar 

90,6 miljoen euro. Dit seizoen wordt financieel een 

cruciaal jaar voor de Koninklijke gezien de regels van 

Financial Fair Play. De club kocht ondanks alles voor 

honderd miljoen euro Gareth Bale van Tottenham Hot- 

spur. Na dit seizoen moeten de inkomsten hoger zijn 

dan de uitgaven. 

En wat te denken van koopclub Chelsea? De schul-

denlast daar bedraagt liefst 844 miljoen euro. De hele 

Premier League gaat gebukt onder immense verliezen 

door structureel wanbeleid. Manchester United heeft 

een tekort van ruim 740 miljoen. Ook Newcastle United 

(172 miljoen), Arsenal (156 miljoen), Liverpool (141 mil-

joen), Aston Villa (126 miljoen) en Bolton Wanderers (107 

miljoen) zitten nog boven de honderd miljoen. Het ook 

zo kooplustige Manchester City heeft de huishouding 

intussen beter op orde, met ‘slechts’ 47 miljoen euro 

schuld.

De top tien van de UEFA Team Ranking plus de klas-

seringen van Ajax en PSV is als volgt:

1. FC Barcelona

2. Bayern München

3. Real Madrid

4. Chelsea

5. Manchester United

6. Benfica

7. Arsenal

8. FC Porto

9. Internazionale

10. Valencia

20. PSV

30.    Ajax

Surf naar: www.berenschot.com/careercoaching  voor meer 

informatie en geef aan waar Proprof en Berenschot jou mee 

van dienst kunnen zijn.
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Keeper Eloy Room 

(24) werd in de zomer 

door Go Ahead Eagles 

gehuurd van Vitesse. 

In deze rubriek geeft 

hij zijn mening over het 

laatste voetbalnieuws.

Barcelona lijft tienjarig talent in

Voor Fodé Fofana (10) gaat een jongensdroom in vervul-

ling. De komende vijf jaar voetbalt de E-pupil van het 

Groningse GVAV-Rapiditas voor de jeugd van de Spaan-

se topclub FC Barcelona, daar waar de beste voetballer 

van de wereld Lionel Messi ook zijn opleiding genoot. 

Gisterochtend hakten Fodé en zijn familie definitief de 

knoop door.

(Bron: Volkskrant 17 augustus 2013)

“Tien jaar, dat is wel erg jong. Ik kan begrijpen dat je ei-

genlijk geen nee kan zeggen tegen zo’n kans maar op 

die leeftijd kan er nog zoveel gebeuren. In mijn jeugd 

heb ik veel jongens gezien die op hun elfde goed waren 

maar twee jaar later niet meer. En omgekeerd waren er 

ook die pas veel later een beetje doorbraken.  Voor zo’n 

jongen is het belangrijk dat er hij in een goede thuissitu-

atie terechtkomt. Dus dat zijn ouders meekomen naar 

Barcelona en dat alles stabiel is. Het is namelijk nogal 

een verandering op zo’n jonge leeftijd.  

Toen ik tien was, speelde ik nog gewoon voor een ama-

teurclub in Nijmegen. Pas op mijn twaalfde jaar werd ik 

ingelijfd door Vitesse. Mijn eerste elftal was Vitesse C2. 

Dat betekende dat ik vier dagen in de week werd op-

gehaald met een busje om te gaan trainen. Ik ging toen 

om zeven uur ’s ochtends de deur uit en kwam zeven 

uur ’s avonds weer thuis. In die tijd onderging ik dat alle-

maal vrij makkelijk omdat voetbal mijn lust en mijn leven 

was. Als ik nu terugkijk was dat best een lange weg. De 

meeste jongens halen het niet, dat is de harde realiteit. 

Ik zat zelf in een heel goede lichting waarvan uiteindelijk 

Ricky van Wolfswinkel, Kevin van Diermen, Nicky Kui-

per, Wiljan Pluim en Genaro Snijders doorstroomden 

naar Vitesse 1, maar het is echt een uitzondering. Mijn 

ontwikkeling is zeer gelijkmatig geweest. Ik ben steeds 

overgeheveld naar het hoogste jeugdelftal. In A1 kreeg 

ik ook echt het idee dat ik wel eens een plaats in de eer-

ste selectie kon gaan afdwingen.”

Mourinho in paniek? Casillas gepasseerd

Real Madrid-doelman Iker Casillas zal zaterdagavond 

voor de eerste keer in tien jaar buiten de basis staan. 

Coach José Mourinho geeft voor het competitieduel 

met Malaga de voorkeur aan Antonio Adan. De laatste 

keer dat Casillas buiten de opstelling werd gelaten was 

in 2002, voor de competitiewedstrijd tegen Deportivo la 

Coruña.

(Bron: Algemeen Dagblad 22 december 2012)

“Natuurlijk is Casillas een wereldtopper, maar op dat 

niveau moet je ook concurreren met de besten. Daar 

ligt de lat zo hoog dat elk klein foutje of een mindere 

periode je fataal kan worden. Voor mij zijn Joe Hart 

van Manchester City en Manuel Neuer van Bayern 

München de beste keepers van de wereld. Ik denk dat 

de belangrijkste eigenschap van een topkeeper zijn 

uitstraling is. Natuurlijk moet je de kwaliteiten hebben 

om - heel simpel gezegd - alle ballen te stoppen, maar 

“als Je langs De kant zit, 
sta Je stil”

het voetbalnieuws bekeken Door eloy room
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ik denk dat een topkeeper vooral rust moet uitstralen en 

mentaal sterk moet zijn. Geen enkele keeper is namelijk 

foutloos. Daarom is de eerste bal na een blunder of een 

fout zo belangrijk. Die bepaalt of je uit het goede hout 

bent gesneden. Hoe sterk sta je in je schoenen als je een 

fout hebt gemaakt? Ben je dan onzeker of straal je nog 

steeds rust en zelfvertrouwen uit? Iedere defensie heeft 

namelijk een keeper nodig die rust en structuur brengt. 

Op het moment dat jij als keeper nerveus en onzeker 

bent, zal je zien dat dat overslaat naar de rest van de 

verdediging. De beste keepers zijn daarom heel vaak 

niet eens de keepers met die heel mooie reddingen. Ik 

snap dat zoiets bij het publiek het meeste indruk maakt. 

Als jonge keeper vond ik dat ook altijd schitterend. Toen 

ik ouder en meer ervaren werd, besefte ik pas de grote 

klasse van bijvoorbeeld Edwin van der Sar. In zijn laatste 

jaar oogde hij misschien niet zo spectaculair maar hij 

stond altijd op de goede plaats en hij zorgde  er zo voor 

dat moeilijk ballen makkelijk leken. Daar gaat het om.”

Gelredome herdenkt Theo Bos

Zo’n zesduizend mensen hebben gisteravond in het sta-

dion Gelredome Theo Bos herdacht.

De 47-jarige oud-speler en trainer overleed vorige week 

aan kanker. De aanwezigen zaten op de tribune die naar 

Bos is vernoemd. Even na 19.00 uur werd de kist van 

Mister Vitesse het stadion binnengedragen. Er waren 

toespraken van onder meer (oud-)spelers als John van 

den Brom, Nicky Hofs en Marc van Hintum.

(Bron: NOS 8 maart 2013)

“Dat was verschrikkelijk aangrijpend en emotioneel. 

Theo Bos was de man die mij heeft laten debuteren in het 

eerste elftal van Vitesse. Ik was nog maar negentien jaar 

toen Piet Veldhuizen geblesseerd uitviel en ik plotseling 

aan de bak moest. ‘Maak je niet druk, zei hij tegen me, 

doe gewoon wat je altijd doet. Als ik dacht dat je dit niet 

aan zou kunnen, had ik je niet meegenomen.’ Dat haalde 

meteen alle druk bij me weg en daarna ging het ook uit-

stekend. We verloren wel met 1-0, maar aan dat tegen-

doelpunt kon ik weinig doen, terwijl ik daarnaast ook een 

aantal goede reddingen had. Dat zijn dingen die me altijd 

zullen bijblijven. Theo was een fantastische vent.”

Fred Rutten meldt zich ziek

ARNHEM - Fred Rutten heeft zich vrijdagochtend vlak 

voor de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd 

tegen NEC ziek gemeld. De persconferentie zelf gaat 

wel door, assistent-trainer Stanley Menzo neemt de 

honneurs waar. Eerder op de dag meldde Vitesse dat 

de training van die dag niet door zou gaan. Het is crisis 

binnen Vitesse omdat Fred Rutten teleurgesteld is in de 

clubleiding; hij voelt zich niet serieus genomen.

(Bron: De Gelderlander 1 februari 2013)

“Het klinkt misschien gek, maar daar raakte ik echt niet 

van in de war. Eigenlijk om de simpele reden dat er altijd 

wel wat was bij Vitesse. Ieder seizoen waren er wel een 

paar incidenten, altijd was er wel een rel waar de pers 

op dook. En als je daar gewoon mee opgroeit zoals ik 

heb gedaan, dan begin je dat normaal te vinden. Dan 

word je nergens nog door verrast. Ik merk nu dat het 

ook anders kan. Go Ahead Eagles is een heel gemoede-

lijke club. De trainer en de leiding zorgen dat je je op het 

voetbal kunt concentreren, er is gewoon duidelijkheid 

en geen onnodige afleiding. En natuurlijk is dat beter om 

te kunnen presteren. Wat dat betreft kan Vitesse een 

voorbeeld nemen aan Go Ahead Eagles.”

Zoet keert terug bij PSV

Jeroen Zoet maakt volgend seizoen deel uit van de se-

lectie van PSV. Dat maakte technisch manager Marcel 

Brands maandag bekend. De doelman werd de afgelo-

pen twee seizoenen verhuurd aan RKC Waalwijk. ‘Je-

roen keert terug, daar is geen twijfel over,’ aldus Brands. 

‘Met andere huurlingen is nog niets gesproken, maar dat 

gaat binnenkort gebeuren.’ Onder die huurlingen horen 

onder anderen Abel Tamata van Roda JC en Stanislav 

Manolev van Fulham. Het contract van eerste doelman 

Boy Waterman loopt af.

(Bron: De Telegraaf 13 mei 2013)

“Zo kan het dus ook. Jeroen Zoet bewijst dat je soms 

even ergens anders speelminuten moet opdoen en dat 

je daar dan beter van wordt. Hij heeft twee jaar onder de 

lat gestaan bij RKC Waalwijk en heeft daar veel te doen 

gehad. Hij heeft zich bewezen en is daardoor nu klaar 

voor het eerste elftal van PSV. Het is precies de route die 

ik ook voor ogen heb. Ik ben 24 jaar en debuteerde al op 

mijn negentiende in het eerste elftal. In het seizoen 2010-

2011 was ik eerste keeper en in dat seizoen ben ik ook 

“als Je langs De kant zit, 
sta Je stil”



22

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

met sprongen vooruitgegaan. De stap van de jeugd naar 

het eerste elftal is erg groot voor een keeper, groter dan 

voor een veldspeler. Als jonge jongen word je namelijk 

plotseling geconfronteerd met een enorme druk. Ineens 

besef je dat een fout fataal kan zijn voor het resultaat. In 

de jeugd werd je nog beoordeeld op die leuke reddin-

gen, nu wordt alleen nog maar gekeken naar je fouten. 

Daar moet je mee om kunnen gaan. Daardoor begrijp ik 

ook waarom een keeper beter wordt met de jaren. Dat 

heeft puur te maken met ervaring, met het herkennen 

van situaties. Maar ik heb ook teveel seizoenen langs de 

kant gezeten, toen begreep ik dat ik niet nog zo’n  sei-

zoen moest meemaken. Als je langs de kant zit, sta je stil. 

De tijd is gekomen dat ik veel speelminuten moet maken. 

Er was aan het begin van dit seizoen belangstelling van 

meerdere clubs maar Go Ahead Eagles was het meest 

concreet. Dat sprak dus ook meteen aan. Ze wisten wie 

ik was en wat ik kon en ze maakten meteen duidelijk dat 

ze me wilden hebben. Ik wist dat ik daardoor de kans 

kreeg om veel speelminuten te maken en dat is op dit 

moment alles wat ik wil. Natuurlijk weet ik ook wel dat 

een promovendus het normaal gesproken moeilijk heeft 

in de eredivisie, maar ook op dat gebied ben ik prettig 

verrast. Er zit veel voetbal in deze ploeg en we durven 

naar voren te spelen. Ik moet het dit seizoen gewoon la-

ten zien. Mijn contract bij Vitesse loopt af in 2015.”

Van Gaal kiest pas in Brazilië voor vaste keeper

De keepers die kans maken op het Nederlands elftal, 

blijven nog lang in spanning. Pas als Oranje is gearri-

veerd in Brazilië, kiest bondscoach Louis van Gaal zijn 

nummer één. Van Gaal was tijdens de kwalificatiereeks 

niet zo standvastig met zijn keuze onder de lat. Michel 

Vorm, Kenneth Vermeer, Maarten Stekelenburg, Tim 

Krul en zelfs Ajax’ reserve-keeper Jasper Cillessen: ze 

speelden afgelopen jaar allemaal eens in Oranje. De 

onzekerheid over wie eerste doelman wordt, zal voort-

duren tot op het WK zelf. ‘Ik blijf voorlopig uitgaan van 

de tegenstander bij mijn keus voor de keeper,’ zegt Van 

Gaal in gesprek met De Telegraaf. Op die basis kreeg de 

afgelopen twee interlands Vorm de voorkeur. ‘Voor de 

oefeninterland tegen Frankrijk in maart 2014 selecteer ik 

mijn drie WK-keepers en dan zal ik aangekomen op het 

toernooi beslissen wie definitief eerste doelman wordt 

van Oranje op het WK,’ aldus Van Gaal.

(Bron: De Telegraaf 12 september 2013)

“Wat mij betreft hebben de keepers die in de topcompe-

tities spelen zoals Maarten Stekelenburg, Michel Vorm 

en Tim Krul een streepje voor. Die spelen op het hoogste 

niveau en daar is de druk en de tegenstand het hoogst. 

Daardoor zijn die dus het meest gewend aan het niveau 

en de druk waarmee je te maken krijgt op een wereld-

kampioenschap. Natuurlijk is het opvallend dat Van Gaal 

zoveel keepers heeft gebruikt. Dat betekent dat niemand 

hem tot dusverre heeft kunnen overtuigen en dat hij ze 

daarom allemaal van dichtbij wil zien en meemaken. 

Maar ik denk dat het zaak is dat er zo snel mogelijk een 

keuze wordt gemaakt en er een vaste keeper op doel 

komt. In een verdediging is het namelijk heel belangrijk 

dat je elkaar aanvoelt en op elkaar bent ingespeeld. 

Natuurlijk staan er in Oranje alleen maar topspelers die 

weten wat ze moeten doen, maar tegelijkertijd spelen ze 

in de top waar de tegenstand ook veel groter is. Dan is 

het juist heel belangrijk dat je van elkaar weet wat je in 

bepaalde situaties doet. Dat merk ik ook bij Go Ahead 

Eagles. Hier heb ik nog het voordeel dat ik allemaal Ne-

derlandse verdedigers om me heen heb zodat ik kan 

coachen in het Nederlands, maar uiteindelijk gaat het 

toch gaat om fracties van seconden. Juist dan moet je 

van elkaar weten hoe iemand handelt in een bepaalde 

situatie. Dus wanneer een keeper komt of blijft staan, of 

wanneer een verdediger moet blijven staan of ingrijpen. 

Dat begrip bereik je alleen door achterin veel met elkaar 

te spelen. Bij Oranje moet dat nog gaan gebeuren.”

Pro Athlete Management stelt de speler centraal

“Ik laat mijn zaken behartigen door Pro Athlete 

Sports Management. Dat is al zo vanaf mijn zes-

tiende jaar. Er waren meerdere gegadigden, maar 

de beslissing was toch vrij snel gemaakt. Ik werd 

samen met mijn ouders uitgenodigd voor een ge-

sprek op het kantoor van Pro Athlete Sports Ma-

nagement met Sigi Lens en John Veldman en daar 

hadden we meteen een heel goed gevoel over. Het 

ging allemaal heel ongedwongen, er werd geen 

enkele druk op ons uitgeoefend. Er werd ons heel 

duidelijk uitgelegd wat ze voor ons konden be-

tekenen. Daar voelde ik meteen dat ze de speler 

centraal stelden. En de samenwerking is sindsdien 

altijd uitstekend geweest. Ik ben geen speler die 

voortdurend aan de telefoon hangt om te zeuren, ik 

ben vrij zelfstandig. Maar als er een keer wat gere-

geld moet worden, zijn ze er voor je. Zo hoort het.”
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 SELECTIE 
Jan Boskamp – Geen gezeik
Wim de Bock

Niet zo lang geleden was Jan Boskamp nog vooral een 

‘Belgisch fenomeen’. Want de ex-Feyenoorder bouwde 

zijn loopbaan als speler en als trainer toch voornamelijk 

bij onze zuiderburen uit. Maar Nederland heeft Boskamp 

gelukkig opnieuw ontdekt nu hij met pensioen is, als 

protagonist in het voetbalpraatprogramma van Voetbal 

International. Daar deelt hij klappen uit aan Gijp en is hij 

verder helemaal zichzelf.

Van woede-uitbarsting tot schaterlach: Boskamp is altijd 

Boskamp, het hart op de tong, een mix van Rotterdamse 

branie en Brusselse bravoure. Een man met een 

olifantenhuid, maar ook met een klein hartje, getekend 

door het drama in zijn leven.

In dit boek neemt Boskamp geen blad voor de mond. Wat 

je leest, is zijn leven, van Rotterdams schoffi e tot 

wereldburger. In de eerste plaats is Boskamp altijd zijn 

heerlijke zelf, puur en ongekunsteld, en verder geen 

gezeik. 

 Slechts € 17,95   
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COLOFON

REDACTIE:

Ko Andriessen, Daan Hermes, 

Raquel Mourik, Ton Lipper en  

Leo Verbeek

VORMGEVING, DTP EN

DRUKWERK:

Ipskamp Drukkers, Enschede

Tel.: 053 - 482 62 62

FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES:

Bram Delmee, Carli Hermès, 

Natalie Hanssen, Lennaert Ruinen

DIRECTIE PROPROF:

Mr. J.T. (Ko) Andriessen

BESTUUR PROPROF:

Drs. H.J. (Harm) Swierenga, 

Mr. L. (Lucas) Goes,

Harry van Herpen

Drs. D. (Daan) Hermes,

Dirk Jan Derksen

ADRES:

Postbus 400

4100 AK Culemborg

T: (0345) 85 14 32

F: (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

o k t o b e r  2 0 1 3
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