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CHAOS IN VOETBALLAND
ProProf bestaat sinds 1999 en zelf 

ben ik sinds die tijd bij de vakbond 

betrokken. Eigenlijk waren de eerste 

vijftien jaar van dit millennium  

bestuurlijk relatief rustig. Ook wonnen 

onze clubs nog wel eens wat in  

Europa. Feyenoord won zelfs nog een 

Europacup. Het Nederlands elftal 

werd bijna wereldkampioen en veroverde 

de eerste plaats op wereldranglijst. 

Tot aan 2014 werd er buitengewoon 

goed gepresteerd maar drie jaar later 

is ons betaald voetbal in een vrije val 

terechtgekomen. De clubs die Europees 

speelden, hebben de afgelopen vijf 

jaren zo weinig punten gehaald, dat 

de kampioen van Nederland in 2018 

niet eens meer rechtstreeks mag 

meedoen in de Champions League. 

En ook Oranje presteert ondermaats. 

Het dreigt voor de tweede achtereen-

volgende keer een belangrijk eind-

toernooi te missen.

De KNVB probeerde de vrije val een 

halt toe te roepen door onder meer 

een symposium te organiseren waarin 

alle stakeholders uit het betaalde 

voetbal konden meedenken en  

meepraten over de nieuwe richting 

die weer naar de top zou leiden. Het 

rapport ‘Winnaars van morgen’ was 

de denkrichting.

Ook wordt nu gesproken over een 

nieuwe competitieopzet. In navolging 

van België moet er een play-off- 

systeem worden ingevoerd om de 

weerstand bij de clubs te verhogen. 

Hierdoor zou Nederland op termijn, 

net zoals België, ook weer succesvol 

kunnen zijn in het Europese clubvoetbal. 

De topclubs zien graag dat de Eredivisie 

wordt teruggebracht naar zestien 

clubs. Invoering van een play-off-

model zou anders te belastend zijn. 

Ongeveer het gehele rechterrijtje van 

de Eredivisie is tegen. Zij vrezen  

terecht dat de kans op degradatie 

een stuk groter wordt. Een aantal van 

deze clubs betoogt dat de weerstand 

ook groter kan worden als de media-

gelden eerlijker worden verdeeld.  

Nu gaat een groot gedeelte naar de 

topclubs. Een eerlijker verdeling, zo is 

de redenatie, zorgt ervoor dat betere 

spelers kunnen worden aangetrokken 

door clubs uit het rechterrijtje. Hierdoor 

neemt de weerstand vanzelf toe.  

Anderen betogen weer dat er meer 

moet worden geïnvesteerd om onze 

opleiders, de trainers dus, naar een 

hoger niveau te brengen.

Bij dit alles zou ik ook nog een keer 

willen aanvoeren: stop met voetballen 

op kunstgras in de Eredivisie. En het 

liefst ook in de Jupiler League. Het is 

al vaker gezegd. Voetbal op kunstgras 

is een ander soort voetbal, waar ook 

een heel ander soort voetballers door 

en voor wordt opgeleid. Voetballers 

die op kunstgras zijn opgeleid, missen 

simpelweg de vaardigheid om zich te 

meten met echte voetballers uit de 

ons omringende buitenland. Probleem 

is dat een aantal clubs, uit eigenbelang, 

gewoon op kunstgras wil blijven 

voetballen. Hier zal dus een oplossing 

voor moeten worden gevonden. Het 

zou mooi zijn als de KNVB hier de regie 

in zou pakken, maar de voetbalbond 

is onthoofd en momenteel veel met 

zichzelf bezig. Er is nog steeds geen 

directeur, er zijn te weinig toezicht-

houders en de discussie over een 

nieuwe governance structuur van de 

KNVB zou nog wel eens op weerstand 

bij de betaald voetbalclubs kunnen 

stuiten. 

Om het voetbal vooruit te helpen zal 

er eerst een goede structuur moeten 

worden neergezet van waaruit met 

visie kan worden gestuurd. Er is geen 

tijd te verliezen!



PROPROF

44

PROPROF

“   IK WERD GEK 
  VAN TEN HAG, 
  TOT IK RESULTATEN 
GING ZIEN”
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Z
ou hij ooit de stap nog maken? Willem 

van Hanegem vroeg zich dat vorig 

jaar af. Drie jaar na zijn debuut signa-

leerde hij dat Ayoub zijn talent moest 

gaan omzetten in efficiency om  

hogerop te komen in het hedendaagse rende-

mentsvoetbal. ‘Minder kappen en draaien, meer 

rechtstreeks spelen.’ Dit seizoen lijkt hij dat  

advies ter harte te hebben genomen. Nu inter-

viewen we Ayoub als hij ineens drie keer scoort 

in vier wedstrijden. Een unicum voor de  

middenvelder van FC Utrecht die en passant ook 

al een persoonlijk record assists noteerde. “Van 

Hanegem heeft mij wel geprikkeld,” zegt Ayoub. 

“Hem heb ik hier bij Utrecht nog meegemaakt 

als trainer. Hij zei destijds dat ik snel bij het eerste 

elftal zou komen, helaas was hij even later weg. 

Maar ik heb geluisterd naar zijn kritiek in de 

krant. Het klopte ook. In scoringspositie haalde ik 

de trekker niet over. Aan dat facet in mijn spel 

heb ik hard gewerkt, ook naar aanleiding van de 

film van Cristiano Ronaldo waarvan ik zwaar onder 

de indruk was. Hij zondert zich af van iedereen 

en is alleen maar bezig met doelen stellen. Zonder 

het team te vergeten, moet je altijd nieuwe 

stappen in je hoofd hebben. Met die mindset 

ben ik veel bezig geweest. Vergeleken met vorig 

seizoen heb ik meer inhoud, ben ik sterker en is 

mijn schot verbeterd. Vorig jaar stond ik op een 

doelpunt. Nu zijn het er nog steeds te weinig, 

maar ik ben er wel op gefocust.”

Na de sensationele comeback in Groningen, 

waar Ayoub na een 2-0 achterstand de  

winnende 2-3 scoorde, zei hij dat Erik ten Hag 

hem de ogen had geopend. “Voorgaande jaren 

had ik plezier, maar geen echte doelen. Lekker 

een balletje trappen, een leuke actie maken,  

alles op stilstand en pas bewegen als de bal bij 

me was. Parasiterend op mijn talent en gevoel. 

Sinds deze trainer is gekomen, ben ik gaan  

inzien dat talent pas het begin is. Dat ontwikkel 

je alleen maar door investeren, investeren,  

investeren. Ten Hag heeft me daartoe gedwongen. 

Hij zat direct kort op me. Supervervelend,  

irritant. Het leek wel zeuren. Ik werd er gek van. 

Tot ik de resultaten ging zien. Vorig seizoen 

scheurde ik vlak voor de bekerfinale mijn lies. 

Dat wil niemand. Hij heeft me toch gemotiveerd 

om niet op vakantie te gaan, maar een hele zomer 

door te trainen en keihard te werken. Met als 

gevolg dat ik een hoger niveau haal dan eerdere 

seizoenen. Eerder was ik hartstikke lui, nu hoor 

ik bij de actiefste spelers. De toon van de trainer 

is soms aanvallend en niet leuk, maar nu weet ik 

dat het zijn doel is om mij beter te maken. Hij 

verwacht veel van me. En terecht.”

BONNETJE
Geboren in Al Hoceima, opgeleid in Amsterdam 

en ontloken in Utrecht. Als kleuter verhuisde hij 

naar Nederland. “Eigenlijk wilde ik helemaal niet 

weg, herinner ik me. In Marokkaanse gezinnen is 

het zo dat, als een dochter ouder wordt, zij de 

moeder gaat helpen met het zorgen voor de 

kinderen. Dus ik was heel erg gehecht aan mijn 

oudere zus.” Met een bus vol familie ging Ayoub 

elke zomer terug. “Met een Transporter. Daar 

pasten zeven kinderen in.” Zijn land zag hij in de 

loop der jaren moderniseren. “Vroeger was  

Marokko een corrupt land. Maar de koning heeft 

nu ingegrepen. Duizenden politieagenten zijn 

ontslagen. Eerder kon je een boete contant  

betalen, nu krijg je netjes een bonnetje mee.  

Tegenwoordig hebben ze flitsers en zebrapaden. 

Daaruit blijkt toch de ontwikkeling die het land 

doormaakt. Mooi om te zien. Toeristen ontdekken 

het gebied nu ook. Mijn ex-ploeggenoot Ruud 

Boymans sprak ik laatst. Hij speelt in Dubai  

en had zich nog nooit zo veilig gevoeld. In de 

Arabische wereld is alles toch veel strenger. Op 

diefstal staan hoge straffen. Nu zijn ze vanuit de 

Emiraten veel aan het bouwen in Marokko. Heel 

mooie parken voor de gezinnen, een haven 

waar je lekker kunt eten. Als ik ooit veel geld 

heb zou ik daar ook wel willen investeren en 

Talent is pas 
het begin ”“
De schijnwerpers van de Eredivisie draaien na de winterstop naar Yassin Ayoub (23). Volgens 

criticasters lange tijd een frivole zaalvoetballer, maar steeds vaker een efficiënte middenvelder 

die solliciteert naar een transfer. We spraken de Marokkaan over zijn ontwikkeling, over 

Geert Wilders en over zijn toekomst. “Lange tijd was ik te lui.”

bouwen, zo help je ook mee aan de groei van 

het land.” Ayoub ambieert om na zijn loopbaan 

‘te handelen in Marokkaans vastgoed’ en niemand 

moet ervan opkijken als dat ook gebeurt.  

“Op mijn tiende had ik al een e-mailadres met 

yassinprofvoetballer. Het moest en zou lukken.” 

Ayoub doorliep de nationale jeugdselecties van 

Oranje. Nu hij 23 jaar is geworden rijst de vraag 

of hij ook ooit de stap naar het hoogste podium 

gaat zetten. Benaderd door de Marokkaanse 

bond is Ayoub nog niet, maar mogelijk komt hij 

net als Hakim Ziyech ooit wel voor een dilemma 

te staan. “Er gaan in Marokko wel steeds  

geruchten over. Voor mij zou het een heel moei-

lijke keuze zijn. Ik heb altijd gespeeld voor Jong 

Oranje, maar ben geboren en getogen Marokkaan. 

Thuis praat ik Arabisch met mijn ouders. Ik zou 

het mooi vinden om voor mijn land uit te  

komen, maar uiteindelijk draait het ook om  

persoonlijke ontwikkeling. Gevoel of carrière? Dat 

is de afweging. Met Hakim Ziyech stonden de 

media er vol van, veel mensen hadden kritiek. 

Maar als hij die keuze maakt vanuit zijn hart, 

moeten mensen die respecteren. Voorlopig is 

het voor mij niet aan de orde, maar ik hoop dat 

de bondscoach snel een keer belt.”

WILDERS
Over Ziyech gesproken. Deze signaleerde onlangs 

dat hij als Marokkaan in een grote auto wel erg 

vaak het doelwit is van politiecontroles en als 

een halve crimineel wordt behandeld. Na de  

entree van Geert Wilders lijkt het klimaat er niet 

beter op geworden. Ayoub haalt zijn schouders 

op. “Ik ben wel benieuwd wat er zou gebeuren 

als Wilders aan de macht kwam. Lijkt me een  

aardig experiment. Hij zegt dingen die totaal  

onrealistisch zijn. Minder Marokkanen? Hoe dan? 

Wil je iedereen die hier is geboren en getogen 

wegsturen omdat ze naast Nederlander ook  

Marokkaan zijn? Volstrekt onrealistisch. Je kunt 

niet ineens de grondwetten veranderen. Vrijheid 

van meningsuiting, vrijheid van geloof. Eeuwenlang 
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KUNSTGRAS? “HELEMAAL NIKS.”
Yassin Ayoub is geen voorstander van de plastic revolutie in 
de eredivisiestadions. “Kunstgras vind ik helemaal niks. Het 
lijkt een beetje op zaalvoetbal, dus mijn speltype past er op 
zich wel bij. Maar na afloop heb ik vaak last van mijn knieën 
en liezen. De meeste spelers bij ons zijn er niet positief over, 
zij hebben na een wedstrijd spierpijn of last van hun gewrichten. 
Ik hoop dat ze het snel afschaffen.”
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is dat zo gegroeid. Dan komt één man en die 

belooft dat allemaal te gaan veranderen. En 

waarom? Er zijn genoeg Marokkanen die veel 

betekenen voor de maatschappij. Ik voel me 

een Marokkaanse Nederlander. Ik houd me aan 

de waarden en regels van dit land, maar ik hoef 

toch niet af te stappen van mijn tradities?  

Aanpassen is logisch, maar het opgeven van je 

identiteit is een heel ander verhaal.”

Laatst leidde hij voor de hoofdsponsor van  

FC Utrecht een discussie over discriminatie.  

Zelfbewust en vol kwinkslagen. Een kale man 

op de eerste rij noemde hij ‘Erik ten Hag.’ “Mensen 

hebben snel een mening klaar. Maar een indruk 

van iemand, geeft nog niet het recht om te  

oordelen. Dat gothics zich zwart schminken  

begrijp ik niet, maar dat wil toch niet zeggen dat 

ik ze moet veroordelen? We moeten elkaar  

accepteren. Dat klimaat lijkt minder te worden, 

ook doordat Wilders Marokkanen heeft gekozen 

als zijn zwarte schaapjes.” 

RAMSELAAR
Utrecht-baas Ten Hag noteert dit seizoen een 

behoorlijke puntenomzet en Ayoub speelt daarin 

een centrale rol. Synchroon aan de ontwikkeling 

van de middenvelder maakt FC Utrecht een  

revival door. “Voorgaande jaren speelden we 

niet echt voor de vierde plek. Eerder voor de 

plekken acht tot twaalf met af en toe een uit-

schieter naar boven. Nu zijn we een goede sub-

topper geworden, maar het kan nog heel veel 

beter. Wedstrijden zoals tegen Heracles uit (2-1 

verlies na een 0-1 voorsprong) moeten we 

doodmaken. Dat we zo punten weggooien is 

zonde, het is een proces dat wij nog moeten 

doormaken. Maar dit jaar krijgt het team wel een 

bevestiging dat we op de goede weg zijn. We 

zijn toch de best of the rest.”

Zelfs als FC Utrecht spectaculair op de vierde 

plaats zou eindigen, boven clubs met een veel 

hoger budget zoals AZ en Vitesse, is de Ayoub-

brigade niet zeker van Europees voetbal. De 

KNVB overweegt in 2018 de play-offs uit te breiden 

naar het landskampioenschap. Ayoub schudt zijn 

hoofd. “Vanuit sportief oogpunt begrijp ik dat 

niet. De regel dat de nummer vier niet eens zeker 

Europa in mag, slaat in mijn ogen al nergens op. 

Heb je een heel seizoen geknokt om na de top 

drie de beste van allemaal te worden en dan 

grijp je misschien nog naast de Europa League. 

In welke topcompetitie is dat zo? Nergens toch?”

Mogelijk speelt Ayoub volgend seizoen sowieso 

Europees, maar dan elders. Na vijf seizoenen en 

een contract dat nog maar een jaar doorloopt, 

lijkt voor zowel club als speler het moment aan-

gebroken voor een transfer. “Ik hoop nu toch 

wel gauw de stap te maken naar de top drie. 

Met 23 jaar ben ik niet oud, maar dit voelt wel 

als een natuurlijk moment.” 

Bart Ramselaar verkaste afgelopen zomer al op 

zijn twintigste naar landskampioen PSV. “Dat 

gun ik hem van harte. Hij is een goede vriend. 

Zelf wil ik ook ooit zo’n stap maken. Mijn zaak-

waarnemer John Veldman heeft er terecht  

op aangedrongen dat alleen allround zijn niet 

voldoende is, ik moet me meer toeleggen op 

key passes, doelpunten, assists. Een middenvelder 

moet toch vijf keer per seizoen scoren, dat is 

waar clubs naar kijken.”

Ayoub sluit ook de Letschert-route niet uit. Zijn 

voormalige ploeggenoot had eveneens naar de 

Nederlandse top gewild, maar gek genoeg was 

er voor hem alleen interesse uit de Serie A en 

Bundesliga. “Hij had de keuze: bijtekenen bij FC 

Utrecht of naar het buitenland. Als je hier bent 

uitgeleerd en er komt geen Nederlandse topclub, 

blijft alleen het buitenland over. Mijn zaakwaar-

nemer en ik zetten na de competitie de opties 

op een rij. Eerder niet. Ik heb mezelf voorgenomen 

om dit seizoen goed af te sluiten, hopelijk met 

een prijs.”

“MAKELAAR GEEN TAXICHAUFFEUR”
Sinds het begin van dit seizoen is Ayoub aan-
gesloten bij het begeleidingsbureau Premium 
Stars Sportmanagement van John Veldman. 
“John is zelf voetballer geweest en weet wat 
een voetballer nodig  heeft,” zegt Ayoub. 
“Naast de zakelijke begeleiding kan hij me als 
ex-prof ook concrete adviezen geven over 
mijn spel. Net als onze trainer is hij nooit  
tevreden.” Hoe kies je tussen een paar honderd 
makelaars? “Ik was op zoek naar een  
betrouwbare zaakwaarnemer en heb daarom 
navraag gedaan bij een goed contact in de 
voetbalwereld. Het klikte. Ik hoef geen Jorge 
Mendes. Dat klinkt mooi, maar het is niks. 
Hoeveel aandacht krijg je van zo iemand? Niet 
veel denk ik. Dat soort makelaars is, begrijpelijk, 
toch dagelijks bezig met hun grootste speler. 
Een zaakwaarnemer brengt je uiteindelijk ook 
helemaal niet weg. Hij is geen taxichauffeur. 
Natuurlijk moet hij zijn contacten hebben 
maar het zijn mijn benen die het doen. Als ik er 
elf inschiet, wordt het voor hem ook makkelijker.”
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SUCCES
verzekerd

We kennen allemaal de beelden wel uit de 
tabloids en de sportjournaals. Spelers die per 
privéjet in een Europese stad landen, een balletje 
hooghouden in het stadion en daarna per  
geblindeerde bolide naar hun nieuwe pent-
house worden gebracht. Veelal in gezelschap 
van hun makelaar die de deal heeft geregeld. 
Wat het grote publiek vaak niet ziet, is dat 
daar maandenlange gesprekken met tal van 
specialisten aan vooraf zijn gegaan. Met het 
papierwerk zijn vaak handenvol mensen bezig. 

Voetbalverzekeraar Joseph Wannet uit Arnhem 
is zo iemand. Met zijn ervaren medewerkers 
draaide hij overuren achter de schermen van  
de spelersmarkt, die in januari was  geopend. 
Het aantal bewegingen naar het buitenland 
neemt al jaren explosief toe. Ook vanuit Ne-
derland. Niet alleen naar de top, maar ook 
naar de lagere divisies van Europa. Onder spe-
lers bestaat een toenemend besef dat ze voor 
hun emigratie de zaken wel goed geregeld 
moeten hebben. Wannet nipt aan een colaatje 

en knikt. Afgelopen zomer nog zat hij om tafel 
met onder anderen toenmalig Vitessenaar Ke-
vin Diks, die voor drie miljoen werd verkocht 
aan Fiorentina. “Spelers komen meestal via 
hun makelaar bij mij terecht, sommigen bellen 
rechtstreeks. Kevin Diks klopte bij mij aan via 
zijn zaakwaarnemer Hakim Slimani. Diks ging 
naar de Serie A, maar wist natuurlijk niet veel 
van de regelgeving in Italië. Ook voor makelaars 
is dat vaak onbekend terrein. Zij kennen vooral 
de voetbalwereld goed. Hun specialisme is de 

Wat als je een transfer maakt en je raakt geblesseerd? Krijg je dan nog salaris? In het buiten-

land is dat vaak niet zo. Voetbalverzekeraar Joseph Wannet van Wannet Sports Insurance 

praat je bij.
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MEER INFO?
Wil je meer weten over de sport-
verzekeringen van Wannet? Geïnte-
resseerde spelers kunnen contact 
opnemen met ProProf of direct  
met Wannet Sports Insurance:  
info@wannet.eu en 026-370 41 41. 
De mensen van Wannet Sports Insu-
rance komen graag langs om meer 
uit te leggen.

persoonlijke begeleiding en het afsluiten van 
het arbeidscontract. Voordat Kevin Diks ging 
verhuizen, wilde hij echter wel álles hebben 
geregeld. Zodat hij zich bij het tekenen van het 
contract met de club ook echt nergens meer 
zorgen over hoefde te maken. Inclusief alle 
verzekeringen. Daar hebben wij voor gezorgd. 
Inboedel, aansprakelijkheid, ziektekosten, 
ziektekosten voor zijn vriendin, en – het aller-
belangrijkste – zijn arbeidsongeschiktheids-
verzekering.”

PLOTSELINGE SALARISSTOP
Met die laatste verzekering voorkom je een 
plotselinge salarisstop. Spelers realiseren zich 
vaak niet dat elke competitie zijn eigen regel-
geving heeft. Als je door blessures niet kunt 
spelen, kan het salaris al snel worden stopgezet. 
In Duitsland zelfs al na zes weken. Reken zelf 
maar uit wat dit zou betekenen wanneer Bas 
Dost bijvoorbeeld vorig seizoen geen verzekering 
zou hebben afgesloten. In Italië haalde Kevin 
Strootman opgelucht adem omdat hij zich had 
ingedekt. “Nog altijd realiseren veel jongens 
die naar het buitenland gaan zich niet wat de 
risico’s zijn, volgens mij,” aldus de Gelderlander, 
die in de jaren tachtig zelf actief was in de 
jeugdopleiding van De Graafschap. “De medische 
begeleiding is weliswaar steeds beter geworden, 
maar daar staat tegenover dat een overgang 
naar een nieuwe competitie en de overvolle 
speelkalender het risico op een blessure  
bepaald niet kleiner maken. En je hoeft echt 
geen afgescheurde kruisband te hebben om in 
de problemen te raken. Je zou toch niet  
verwachten dat een speler in Duitsland,  
misschien wel de best georganiseerde competitie 
ter wereld, al na zes weken een verzekering 
nodig heeft. Italië kan je zes maanden vooruit, 
daarna krijg je niks meer. Kevin Strootman 
heeft twee jaar niet kunnen voetballen.  
Ik denk dat hij blij is dat hij een verzekering 
had afgesloten. 

EUFORIE
“In de euforie van een transfer is een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering misschien niet het 
eerste waar je aan denkt, maar het is een 
must om het goed te regelen. Dat doe je in 
Nederland immers ook. Hier is veel vanzelf-
sprekend omdat we een goede voetbal-cao 
hebben, maar voor het merendeel van de  
landen geldt dat niet. Eerlijk gezegd verbaast 
het mij soms dat dit in zo’n professionele  
bedrijfstak vaak nog niet op orde is. Het valt 
mij op dat er ook zaakwaarnemers zijn die 
denken: het komt wel.” 
Het duo Diks/Slimani geeft wat hem betreft 
een goed voorbeeld. “Zo zou het altijd moeten 
gaan. Zo’n jongen emigreert dan met een  
gerust hart en kan zich volledig richten op 
voetbal.” Wannet sluit in principe verzekeringen 
voor alle competities. 
Als speler maakte Wannet in Doetinchem Guus 
Hiddink nog mee als hoofd opleidingen. In 1992 
belandde hij in de sportverzekeringen. Sinds 
1995 is zijn kantoor Approved Lloyd’s  
Coverholder van de Britse verzekeringsgigant 
Lloyds of London, de grootste verzekerings-
markt ter wereld die vanuit London City  
opereert. Dik tweeduizend voetballers en  

andere beroepssporters over heel de wereld 
zijn via Wannet Sports Insurance bij Lloyds  
verzekerd. Wannet richt zijn vizier vooral op 
Nederland, Duitsland en België. Met meer dan 
vijftig clubs werkt hij samen. “Dit jaar zijn  
onder meer Bayern München en Borussia  
Dortmund erbij gekomen.”

VIER MILJARD 
Niet alleen voor spelers, ook voor clubs worden 
de financiële belangen steeds groter. En dus 
ook de behoefte om zich in te dekken. Ga 
maar na, Manchester United telde afgelopen 
zomer honderdtwintig miljoen neer voor Paul 
Pogba. Op de spelersmarkt circuleren steeds 
hogere bedragen. Jaarlijks wordt wereldwijd 
voor vier miljard aan voetballers verhandeld. 
Veel clubs willen de transferwaarde verzekeren. 
Zo voorkomen ze dat de hele investering  
verdampt in geval van een ongeluk of een 
zware blessure. “Bayern koopt Hummels voor 
veertig miljoen. Ze verzekeren dan nagenoeg 
het gehele aankoopbedrag, voor het geval hij 
komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt.” 
En wat te denken van de Champions League  

of de Europa League? Een enorme geld- 
machine. Clubs keren vaak hoge bonussen uit 
als hun ploeg zich plaatst voor de voorrondes 
of play-offs. Als ze daar vervolgens worden 
uitgeschakeld, betekent dat een financiële 
strop. De uitgekeerde bonus aan de spelers-
groep is dan veel hoger dan de opbrengsten 
van de UEFA. “Wat je ziet, is dat steeds meer 
clubs zich hiertegen verzekeren. Dat is ook 
goed voor de spelers. Zo kunnen clubs, ongeacht 
het uiteindelijke resultaat in de voorrondes van 
de Champions League, toch bonussen blijven 
uitkeren na een goed seizoen.” 
Wannet volgt het voetbal met andere ogen. 
Grote clubs hebben tegenwoordig een ‘kidnap 
& ransom-verzekering’ aangezien voetballers 
of familie van voetballers regelmatig het 
slachtoffer worden van criminele bendes die 
ontvoeren en hopen op losgeld. Of neem het 
vliegtuig van Chapecoense dat november vorig 
jaar neerstortte. Met clubs zit hij om tafel om 
ook regelingen te treffen voor het geval ze 
worden getroffen door zo’n tragische ramp. 
“Sommige clubs hebben zo’n catastrofedek-
king. Als een vliegtuig dan neerstort, de bus 
verongelukt of de boot zinkt, krijgen ze ineens 
vijftig of honderd miljoen euro uitgekeerd. Zo-
dat ze in elk geval, ondanks het verlies van hun 
ploeg, verder kunnen. Die Braziliaanse club 
had dat niet geregeld.”

DURE BENEN 
Artiesten, fotomodellen, acteurs. Zijn portefeuille 
is kleurrijk. Maar zijn passie ligt toch bij het 
directe contact met de spelers, hun zaakwaar-
nemers en de clubs. Het weekend na dit  
gesprek heeft hij Willem II en RB Leipzig op 
het programma staan. “De wedstrijden en de 
gesprekken met de spelers en mensen van de 
club, dat blijft toch het mooiste van mijn vak. 
Met evenveel plezier tref ik een regeling bij  
Almere City.” Vaak krijgt hij vragen over de 
dure benen van bijvoorbeeld Wesley Sneijder 
en Robin van Persie. Die zijn vandaag de dag 
misschien wel net zo veel waard als een  
schilderij van Vincent van Gogh, maar zij zijn 
de uitzonderingen. Minstens zo belangrijk zijn 
de collectieve verzekeringen die in samenwerking 
met ProProf zijn afgesloten. Er kwam een 
collectieve ongevallenverzekering speciaal voor 
voetballers die door een ongeluk van de ene 
op de andere dag niet meer konden voetballen. 
Een vangnet dat zijn waarde al meerdere keren 
heeft bewezen. Een bekend geval is Mihai 
Nesu. De voormalige FC Utrecht-voetballer die 
op 28-jarige leeftijd verlamd raakte na een 
botsing op de training. 
Bovendien werd in samenwerking met de  
sociale partners een revalidatieverzekering  
ontwikkeld, zodat alle spelers met afgescheurde 
kruisbanden dure hersteltrajecten in Zeist kunnen 
betalen. En niet alleen de spelers met de  
topsalarissen. Ook voor een speler van FC Oss 
is het nu mogelijk om professioneel te revalideren. 
De afspraken zijn vastgelegd in de cao. “Daar 
ben ik minstens zo trots op als de samenwerking 
met Bayern München. Een hoop spelers hebben 
daar al gebruik van gemaakt. Dat kunnen we wel 
een groot succes noemen.”
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HET VOETBALNIEUWS 
BEKEKEN DOOR...

Hij behoorde bij PSV zo’n beetje tot het meubilair, 

maar aan spelen in het eerste kwam hij nauwelijks 

toe. Daarom werd Jordy de Wijs (22) na de winter-

stop verhuurd aan Excelsior. In Rotterdam staat hij in 

de basis en wordt hij zo nu en dan uitgeroepen tot 

Man van de wedstrijd. Voor hij deze zomer terugkeert 

naar Eindhoven, legden we hem nog even het voet-

balnieuws van de afgelopen weken voor.



11

PROPROF

11

PROPROF

HEFTIG’ AANTAL AFLOPENDE 
CONTRACTEN BIJ EXCELSIOR
Bij Excelsior lopen er na het huidige seizoen 
maar liefst dertien contracten af. Algemeen 
directeur Ferry de Haan heeft aangegeven 
deze week nog met de spelers te gaan praten. 
“Het gaat onder andere om zes verdedigers en 
drie doelmannen. Deze contracten moeten 
voor 1 april formeel worden opgezegd,” dit 
zegt De Haan tegen Voetbal International. 
“Het grootste probleem ligt in het feit dat we 
nog niet weten of we komend seizoen in de 
Eredivisie of de Jupiler League spelen.” Er zullen 
ook enkele huurlingen terugkeren naar hun 
club zoals Warner Hahn naar Feyenoord en 
Jordy de Wijs naar PSV.
(Bron: Voetbal International, 22 maart 2017)

Jordy de Wijs: “Vanaf mijn tiende speel ik bij 
PSV. Voor ik aan Excelsior werd verhuurd, had 
ik een paar invalbeurten in het eerste, maar 
als voetballer wil je áltijd op het veld staan. 
Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om 
naar Excelsior te gaan. Ik ben voor een half 
jaar verhuurd. Vanaf de eerste wedstrijd tegen 
Go Ahead tot en met de laatste wedstrijd tegen 
ADO. Daarna ga ik terug naar PSV. Dat is de 
afspraak en daar sta ik nog  steeds achter. In 
het begin was het wel even wennen. Ik vond 
het raar om het shirt van een andere club aan 
te trekken. En je speelt natuurlijk ook met 
jongens die je nauwelijks kent. Ondertussen 
heb ik mijn plekje wel gevonden in het team. 
Ik ben een echte PSV’er. Ik speelde bij RKC 
toen werd ik gescout door PSV. Ik heb er,  
geloof ik, een paar dagen niet van geslapen 
toen ik hoorde dat PSV mij wilde overnemen. 
PSV was altijd al mijn club. Voor mijn ontwik-
keling als persoon en als voetballer was het 
belangrijk om naar Excelsior te gaan. Tussen-
tijds heb ik gewoon nog contact gehad met 
PSV. Af en toe bespreken we wat er goed gaat 

en wat er beter kan. Na de zomer ga ik terug 
naar Eindhoven met een heleboel ervaring in 
de Eredivisie. Een aantal spelers vertrekt  
bij PSV. Ik denk dat ik wel een plaatsje kan 
opschuiven. Ik ben positief. Ik geef er alles 
voor, dat moet een keer terugkomen. 
Tot die tijd vechten we voor de punten bij  
Excelsior. Dat begint gelukkig nu ook te komen. 
Er is een hoop druk. In het begin probeerden 
we leuk voetbal te spelen, maar uiteindelijk 
draait het om de punten.”

“ACH, EEN KEER IN DE ACHTTIEN JAAR 
MAG FEYENOORD WEL KAMPIOEN 
WORDEN”
René van de Kerkhof denkt dat Feyenoord de 
Coolsingel alvast op kan bouwen. PSV ziet hij 
geen kampioen meer worden. Willy is echter 
niet overtuigd en denkt dat de Eindhovenaren 
zomaar ‘de lachende derde’ kunnen worden.
“Als je realistisch kijkt, is de tweede plaats het 
maximaal haalbare voor PSV, hoe jammer ik 
dat ook vind,” zegt René tegen Omroep Brabant. 
“Maar ach, een keer in de achttien jaar mag 
Feyenoord wel kampioen worden.” Willy  
gelooft nog in een Eindhovens wonder. “Ik 
denk dat PSV de lachende derde kan worden. 
Feyenoord verliest misschien wel bij Ajax en in 
deze competitie kan alles gebeuren.”
(Bron: AD, 20 maart 2017) 

“De wedstrijd tegen Ajax was wel een ding 
voor Excelsior. We speelden gelijk en dat is 
belangrijk omdat we in deze fase elk punt 
kunnen gebruiken. Dat PSV daar ook van 
heeft geprofiteerd, is dan mooi meegenomen. 
In de wedstrijd kwam ik ongelukkig ten val en 
heb ik mijn onderarm gebroken. Daar kwam ik 
trouwens pas veel later  achter. Het herstel 
verloopt moeizaam. Mogelijk moet ik geope-
reerd worden omdat een bloedvat wordt  
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geblokkeerd. Dat is nog even afwachten. Ja 
inderdaad, ik was Man van de wedstrijd, maar 
eerlijk gezegd let ik er niet zoveel op wat an-
deren van me vinden. Ik kijk ook niet op so-
cial media wat ze over me zeggen. Je kunt er 
niet echt omheen, maar ik zoek het niet op. Ik 
speel mijn eigen spel en ik ben heel kritisch. 
Ik weet zelf of ik goed heb gespeeld. Ik heb 
een groep mensen om me heen die me verder 
vooruit helpen. Mijn vader is daar een van. Hij 
is zelf profvoetballer geweest en weet dus 
heel goed hoe het voetbal in elkaar zit. Samen 
bespreken we de beelden van mijn acties die 
ik krijg na afloop van de wedstrijd. Hij speelde 
bij RKC, NEC, De Graafschap, KV Kortrijk en 
TOP Oss. Hij stopte in 2002 en is daarna trai-
ner geworden. Zelf kan ik me niet veel meer 
herinneren uit die tijd. Dat ik nu ook profvoet-
baller ben, is wel iets wat hij graag wou, maar 
hij heeft me nooit gepusht. Hij slaat zichzelf 
daarover ook niet op de borst. Zo zijn wij niet. 
Verder heb ik veel aan mijn zaakwaarnemer 
Kees Ploegsma van SEG. We leerden elkaar 
kennen rond mijn zeventiende. Daarna is hij 
ons thuis gekomen om verder kennis te ma-
ken. Natuurlijk waren er in die tijd meer agen-
ten die mijn zaken wilden behartigen, maar 
wij hadden het beste gevoel bij Kees. We heb-
ben een zakelijke, vriendschappelijke maar 
vooral warme band.”

KNVB ONTSLAAT BONDSCOACH DANNY 
BLIND
De KNVB heeft besloten om bondscoach Dan-
ny Blind per direct uit zijn functie te onthef-
fen. De bond meldt dat Fred Grim dinsdag de 
honneurs waarneemt bij de oefeninterland te-
gen Italië. De komende periode gaat de KNVB 
op zoek naar een opvolger voor Blind.
De beschamende 2-0 nederlaag tegen Bulga-
rije in de WK-kwalificatie zaterdagavond was 
de druppel. Interim-directeur Jean-Paul De-
cossaux en technisch directeur Hans van Breu-
kelen gingen zondagmiddag met Blind om de 
tafel om zijn positie te bespreken. De uitkomst 
van dat gesprek is dat de samenwerking wordt 
beëindigd. Dat bevestigde de KNVB zondag-
avond middels een statement.
(Bron: Voetbal International, 26 maart 2017)

“Tja, het was natuurlijk geen beste wedstrijd. 
Van tevoren had ik er wel een goed gevoel 
over. Kwalitatief is het een goed elftal: jonge 
jongens met veel talent. Nederland staat  
weliswaar dertiende op de UEFA-ranglijst, 
maar we staan nog altijd hoog aangeschreven. 
Over de keuzes van de bondscoach is van alles 
te zeggen, maar ik vind dat iedereen zijn eigen 
keuzes moet maken. Dat geldt zeker voor een 
bondscoach. Iedereen heeft overal maar een 
mening over. Mensen mogen ook zeker een 
mening hebben, maar mij doet dat niet zoveel. 
Matthijs de Ligt vind ik een goede speler. Ik 
heb geen moment gedacht dat Blind mij ook 
had kunnen selecteren, ook al spelen we op 
dezelfde positie. Zelf heb ik in de jeugd  
in Oranje gespeeld. Dat was fantastisch.  
Misschien komt mijn kans ooit wel weer. Ik 
heb trouwens ook een Belgisch paspoort, dus 
ik zou ook zomaar voor België uit kunnen komen. 
Maar goed, dat is voorlopig allemaal niet aan 

de orde. Ik maak eerst dit seizoen af bij Excelsior, 
daarna concentreer ik me volledig op PSV.
Hoe het verder moet met het Nederlands elftal? 
Op het eerste gezicht lijkt de functie van 
bondscoach nu  misschien een ondankbare 
taak maar ik denk dat een goede trainer daar 
juist een uitdaging in ziet. Ik heb er in ieder 
geval alle vertrouwen in dat het weer  
goed komt met Oranje. Ik ben wat dat betreft 
altijd positief.”

EREDIVISIE NOG ALTIJD VERDEELD OVER 
NIEUWE COMPETITIEOPZET
Al maanden wordt er gesproken over een 
nieuwe competitieopzet voor de Eredivisie, 
maar er is nog altijd geen witte rook. De kleintjes 
en de topclubs zitten elkaar behoorlijk in  
de weg. Nadat vorige week diverse nieuwe 
competitiemodellen werden afgeschoten, liggen 
er nog drie opties op tafel: een Eredivisie met 
zestien clubs en twee modellen met achttien 
clubs. Tijdens de vergadersessie waarin alle 
clubs aan het woord kwamen, bleken de  
meningen nog ver uiteen te liggen. 
Grootste tegenstanders van een model van 
zestien zijn NEC, Willem II, Sparta Rotterdam 
en Excelsior. FC Groningen, Heracles Almelo, 
Roda JC Kerkrade, PEC Zwolle, Go Ahead  
Eagles en ADO Den Haag staan er wat  
genuanceerder in, maar voor een aantal van 
deze clubs is het van cruciaal belang dat de 
Jupiler League in de plannen wordt meegenomen. 
Gebeurt dit niet, en wordt er alleen maar over 
een andere opzet in de Eredivisie gesproken, 
dan heeft het model met zestien clubs niet 
veel kans van slagen.
(Bron: Voetbal International, 21 maart 2017)

“Ik denk dat het goed is zoals het nu is. Daar 
moeten ze niet al teveel aan veranderen.  
Natuurlijk wordt het spannender als je meer 
wedstrijden speelt, maar als je na 34 wedstrijden 
bovenaan staat, vind ik dat je de terechte 
kampioen bent. Hetzelfde geldt andersom 
voor de club die onderaan staat. Als je dan 
nog eens tegen de concurrenten moet die je 
onder je hebt weten te houden, begrijp ik dat 
je zegt: Ho maar, het is goed zo.”

DE EREDIVISIE ROEPT COMPETITIE IN HET 
LEVEN VOOR E-SPORTERS
Met ingang van 6 februari moet de E-Divisie 
een ‘uniek platform om jongeren te bereiken’ 
worden en de betrokkenheid van bestaande 
fans bij hun favoriete Eredivisieclub vergroten.
De competitie, wereldwijd een van de eerste 
voor FIFA-gamers, is een initiatief van de  
Eredivisie CV en wordt gelanceerd in samen-
werking met de achttien Eredivisieclubs, EA 
Sports en Endemol Shine Nederland.
“Binnen de Eredivisie zijn we al enige tijd bezig 
om een officiële eSports-competitie in Nederland 
op te zetten,” verklaart Eredivisie CV-directeur 
Alex Tielbeke. “De E-Divisie zien wij als een 
uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, 
waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen 
op jongeren.”
(Bron: nu.nl, 18 januari 2017)

“Ik denk dat elke voetballer wel eens op een 
Playstation speelt. Ik vind het wel grappig dat 

ze daar een competitie van hebben gemaakt, 
compleet met uitzendingen en interviews. Ik 
hoor ook dat daar veel mensen naar kijken. 
Sinds ik mijn arm gebroken heb, game ik  
helemaal niet meer. Voor die tijd alleen als ik 
me verveelde. Dat komt tegenwoordig niet zo 
vaak meer voor omdat ik vijf maanden geleden 
vader ben geworden. Ik heb altijd al op jonge 
leeftijd vader willen worden. Het liefst van een 
meisje. Die vader-dochterband vind ik speciaal. 
Ik heb geen speciale papa-dag, maar ik neem 
wel mijn deel van de zorg voor mijn rekening. 
Ik zit overdag natuurlijk vaak in Rotterdam en 
zo nu en dan overnacht ik er ook. Als  
mijn vriendin Rachel weg is, zorg ik voor ons 
dochtertje. En we wandelen ook vaak met zijn 
drietjes. Daar wordt ze rustig van. In het begin 
huilde ze veel en was ze ’s nachts wakker, 
maar dat gaat nu goed.”

AMATEURVOETBAL EN BETAALD VOETBAL 
ZIJN HET EENS OVER VERBETERINGEN IN 
VOETBALPIRAMIDE
In de bondsvergadering is besloten dat amateur-
voetbalclubs in de Tweede en Derde divisie 
vanaf het seizoen 2017/’18 minder contracten 
en contracten voor minder uur per week hoeven 
af te sluiten.
Bovendien wordt het aantal contractspelers 
gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding 
van de club. Het aantal beloftenteams wordt 
vanaf het seizoen 2018/’19 gemaximeerd. In 
de vergadering is ook besloten in het voorjaar 
een evaluatie te houden, waar ook andere  
uitdagingen uit de voetbalpiramide worden 
besproken.

Dit seizoen deed de nieuwe voetbalpiramide 
zijn intrede, waarbij voor het eerst sinds 1954 
promotie en degradatie tussen het betaald 
voetbal en amateurvoetbal een feit werd.  
De afgelopen periode zijn de twee grootste 
uitdagingen in de voetbalpiramide, het aantal 
verplichte contractspelers in het amateurvoetbal 
en de deelname van beloftenteams, onder de 
loep genomen.
(Bron: KNVB media, 21 maart 2017)

“Ik vind het goed dat je binnen elke competitie 
kunt promoveren en degraderen. Dan is het 
voor amateurclubs ook duidelijk dat er een 
weg is naar een hogere divisie. Dat ze daar 
deze voorwaarden aan verbinden, zorgt voor 
kwaliteit binnen teams uit lagere divisies. Een 
goede zaak. Ik heb zelf natuurlijk in een beloften-
team gespeeld. Het is belangrijk dat daarin 
wordt geïnvesteerd zodat de spelers zich kunnen 
ontwikkelen. 
Natuurlijk is er verschil tussen de Jupiler  
League en de Eredivisie. In de Jupiler League 
gaat het allemaal wat langzamer. In de Eredivisie 
wordt elke fout afgestraft, in de Jupiler League 
kom je er vaak nog mee weg. 
Fysiek had ik weinig moeite om me aan te 
passen aan het niveau van de Eredivisie. Ik 
heb een sterk lichaam, daar dank ik mijn bijnaam 
‘de Tank’ ook aan. Problemen met kunstgras 
had ik ook niet. In de Jupiler League spelen 
veel clubs natuurlijk op kunstgras. Als er bij 
Excelsior al wordt geklaagd over het kunst-
gras, dan komt dat vooral van andere clubs.”
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Surf naar: www.berenschot.com/careercoaching  voor meer 

informatie en geef aan waar Proprof en Berenschot jou mee 

van dienst kunnen zijn.

Zelf aan de bal
blijven na het 
voetbal?
Berenschot. Ook voor Career Coaching.
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HET LOOPBAANPORTAAL 
OP WEG MET 

B
ijna honderd profvoetballers horen elk jaar dat ze 
niet in aanmerking komen voor een nieuw  
contract. Van de ene op de andere dag zit je zonder 
werk. Je hebt jarenlang geïnvesteerd in een  
topsportcarrière. Nu heb je geen trainingen, geen 

wedstrijden en geen inkomen. Zie dan maar eens rond te 
komen. Wat kan je doen als je in deze situatie bent beland? 
Ons loopbaanportaal helpt je met de eerste stappen op de 
arbeidsmarkt. 

Als het Nederlands elftal bij elkaar komt in Huis ter Duin,  
ontstaat nog weleens het beeld dat alle voetballers rondrijden in 
snelle sportbolides. Niets is minder waar. Slechts een kleine  
bovenlaag kan zich na een ontslag veroorloven om op een  
tropisch eiland eens rustig te overdenken of hij überhaupt nog 
wil werken. Als je speelt in de Jupiler League mag je al blij zijn 
als je club het wettelijk minimumloon uitbetaalt. Over de hele 
linie lopen de salarissen al jaren terug en krimpen selecties. 
Bovendien zijn diverse clubs vorig seizoen in de problemen geko-
men. Nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd en die zullen ook 
een dempend effect hebben op de salarisontwikkeling. Er valt 
dus weinig te rentenieren wanneer je contract niet is verlengd. 
De schijnwerpers moeten in dat geval razendsnel op een maat-
schappelijke carrière worden gezet.

Bijna honderd profvoetballers horen elk jaar dat ze niet in  
aanmerking komen voor een nieuw contract. Wat kan je doen 
als je in deze situatie bent beland? Werk vinden valt nog niet 
mee. Waar vroeger oud-voetballers vaak een sigarenzaak  
begonnen, cirkelen nu hele hordes oud-spelers langs de velden, 
azend op een baan als trainer, makelaar of scout. Op een vacature 
bij een Eerste Divisieclub komen stapels sollicitaties binnen. Niet 
zo vreemd. Want de overstap naar een andere bedrijfstak blijkt 
bijzonder lastig. Uit een onderzoek dat we in 2014 lieten uitvoeren 
door bureau Berenschot bleek het zwarte gat nog steeds actueel. 
De werkloosheid onder afgezwaaide voetballers was zorgwekkend 
hoog, hoger dan in andere beroepsgroepen. Een kwart van de 
spelers die over een periode van tien jaar stopte, had nog steeds 
geen baan. In dezelfde periode was de werkloosheid in Nederland 
acht procent. Twaalf procent zocht tevergeefs naar werk. Nog 
eens twaalf procent ging niet eens op zoek naar een baan. Kortom, 
veel voetballers hebben moeite om na hun rushes over de velden 
de draad weer op te pakken.

Wij vinden dat spelers al tijdens hun voetbalcarrière over hun 
toekomst moeten nadenken. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak 
onmogelijk, omdat de omgeving dat niet stimuleert. De clubs 
eisen volledige aandacht en hebben geen behoefte aan part- 
timers die hun sportloopbaan combineren met een andere baan 
of studie. Ook zaakwaarnemers hebben er geen baat bij om een 
andere loopbaan te stimuleren. Voor hem is het immers financieel 
aantrekkelijker als hij er nog in slaagt zijn spelers desnoods  

ergens op het derde niveau te stallen. Hij zal een gesprek over 
afscheid van het voetbal daarom zo lang mogelijk uitstellen. 
Ouders blijken vaak onrealistische verwachtingen te hebben.  
Ze denken dat hun zoon de nieuwe Messi is en doen er alles aan 
om de droom in stand te houden. Als jongeman komt het  
daardoor vaak niet eens in je op om over ander werk na te denken. 
Als vakbond komen wij echter regelmatig in contact met  
oud-spelers die de noodklok luiden. Daarom hebben wij onze 
verantwoordelijkheid genomen. Om jullie te helpen met de eerste 
stappen op de arbeidsmarkt hebben we een loopbaanportaal 
gelanceerd. Een vakkundig traject, compleet met professionele 
loopbaancoaches. Tijdens een intakegesprek worden je interesses 
gescand en wordt beoordeeld of je voldoende gemotiveerd bent. 
Als je aan de eisen voldoet, wordt een loopbaantraject uitgestippeld 
om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via proprof@unie.nl of 
info@proprof.nl. Bellen kan ook op 0345 851432 of 06 26146549.
www.caovoorcontractspelers.nl

“ DE WERKLOOSHEID ONDER AFGEZWAAIDE  
 VOETBALLERS IS ZORGWEKKEND HOOG”
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D
eze editie neemt er een hele dele-

gatie vanuit Go Ahead Eagles deel 

in Frankrijk. In hun midden ALS- 

patiënt Erik Stormink, die business 

club lid is bij de Eagles. En ook rond 

Nicky van den Eijnden is een team geformeerd 

voor editie 2017. Van den Eijnden speelde in het 

eerste van VV Stiphout Vooruit toen de diagnose 

ALS bij hem werd gesteld. Niet gek dat er plannen 

zijn om de verbinding tussen voetbal en de Tour 

du ALS nog sterker te maken met een mogelijk 

nieuw gezamenlijk evenement in Nederland. 

Bij het grote publiek werd ALS pas enkele jaren 

geleden echt bekend. Fernando Ricksen zat eind 

2013 aan tafel in De Wereld Draait Door om zijn 

boek te presenteren. Ricksen kwam moeilijk uit 

zijn woorden. De auteur van het boek kreeg direct 

berichten op zijn telefoon of de ex-international 

soms dronken aan tafel zat. Maar even later 

bleek Nederland getuige te zijn van een hart-

verscheurend optreden. Ricksen had ALS. De 

nog niet zo bekende spierziekte waarbij het  

zenuwstelsel binnen enkele jaren volledig stil 

komt te liggen. Zelfs Matthijs van Nieuwkerk 

was even sprakeloos.

Er waren wel al posters van ALS-patiënten in 

bushokjes, maar dat bleef voor velen toch  

abstract. Pas na de onthulling van de ex-inter-

national kreeg de ziekte in Nederland veel  

media-aandacht en even later gingen ook  

wereldwijd de schijnwerpers op ALS dankzij de 

Ice Bucket Challenge. Via de sociale media kon 

je een ander uitdagen een emmer ijswater boven 

het hoofd te legen en daarvan binnen 24 uur 

een filmpje online te zetten. Pijlsnel ging het  

initiatief viraal. Vooral in de Verenigde Staten 

was het een doorslaand succes. Bijna tachtig 

miljoen dollar werd opgehaald, maar ook in  

Europa zagen we wekenlang emmers ijswater 

voorbijkomen. Stichting ALS Nederland kreeg 

maar liefst twee miljoen euro bijgeschreven.

Maar al eerder dan alle tv-aandacht voor Ricksen 

en de beroemde Ice Bucket Challenge nam een 

Bosschenaar een bijzonder initiatief. Gert-Jan Pijl 

is de naam. In 2012 lanceerde hij een sponsor-

fietstocht: Tour du ALS. Een loodzware uitda-

ging in de Franse Alpen. Het broertje van de 

Alpe d’HuZes dat geld ophaalt voor kanker- 

bestrijding. Vorig jaar vierde de Tour du ALS zijn 

eerste lustrum met diverse functionarissen uit 

het betaald voetbal aan de start. Namens  

ProProf beklommen toen onze directeur Ko  

Andriessen en voorzitter Daan Hermes de flanken 

van de legendarische berg Mont Ventoux. Niet in 

de laatste plaats omdat ALS vaker lijkt voor te 

komen onder voetballers. Uit Italiaans onderzoek 

blijkt dat zij zeven keer zoveel kans maken om 

ALS te krijgen. De medische wereld staat voor 

een groot raadsel. Voormalige topvoetballers 

Fons Bastijns (ex-Club Brugge) en Stefano  

Borgonovo (ex-Fiorentina) overleden aan de  

gevolgen van ALS. “Door sportieve uitdagingen 

aan te gaan, willen we verschillende doelen 

steunen,” vertelt Andriessen. “We hebben een 

aantal keer de Alpe d’HuZes gefietst, maar vorig 

jaar werden we geattendeerd op de Tour du ALS 

en de Mont Ventoux. Die deelname werd een 

bijzonder emotionele en indrukwekkende ervaring 

en ik kan iedere fietsliefhebber van harte aanraden 

dit evenement eens mee te maken. Het  

was uniek.”

BLITSE RACEFIETS
In Den Bosch zetelt het bestuur van Tour du ALS 

met als voorzitter Gert-Jan Pijl. In de schuur 

staat een blitse racefiets en Pijl neemt ons mee 

naar het ontstaan van de Tour. Het idee ontstond 

een jaar of zes geleden. Pijl was eigenlijk van 

plan om als ondersteuner deel te nemen aan 

Alp d’HuZes. “Maar toen werd mijn schoonvader 

ziek,” zegt de voormalige amateurwielrenner. 

“Hij kreeg de diagnose ALS. Dan ga je zoeken en 

blijkt alles nog in de kinderschoenen te staan. 

Terwijl er alle aanleiding was om in de bestrijding 

van deze ziekte te investeren. Het was zo mens-

onterend wat er met hem gebeurde. Daarom 

zette ik mijn eerste plan opzij. Er gebeurt zoveel 

voor kanker, maar ik wilde wat betekenen voor 

mensen met ALS.”

Zo’n vijftienhonderd Nederlanders lijden aan 

ALS. “Elk jaar sterven er vijfhonderd, maar er 

komen ook vijfhonderd nieuwe patiënten bij.” 

Daarmee zijn er jaarlijks evenveel diagnoses als 

van de veel bekendere spierziekte MS, die wel 

wordt erkend als een groot probleem in Nederland. 

MS is niet dodelijk, maar chronisch, waardoor 

het aantal patiënten zich opstapelt. Bij ALS niet. 

De groep zieken groeit niet en vrijwel iedereen 

ELK JAAR STERVEN VIJFHONDERD 
ALS-PATIËNTEN, MAAR ER KOMEN OOK 
VIJFHONDERD NIEUWE PATIËNTEN BIJ
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overlijdt binnen enkele jaren, de farmaceutische 

industrie vindt de groep te klein om de ziekte 

bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. “Keihard, 

maar zo simpel moet je het zien.”

Zelf kampt de Bosschenaar ook met een (andere) 

spierziekte. Voor hem stond de Ventoux snel 

symbool voor zijn nieuwe doel om geld in te 

zamelen voor de ALS-bestrijding. “Toen ik nog 

in het amateurpeloton fietste, stond ik bekend 

als een van de betere klimmers. Maar op een 

dag kwam ik gewoon niet meer naar boven. 

Bleek ik een storing te hebben in het zenuwstelsel 

waardoor mijn spieren niet meer goed werden 

aangestuurd. Die Ventoux was voor mij zodoende 

een voor de hand liggende locatie voor de eerste 

Tour du ALS.”

Pijl stortte zich volledig op zijn nieuwe project. 

Hij scande het internet en stuitte op wat fiets-

tochten met kinderzitjes achterop. “Dat was niet 

de bedoeling, ik wilde het groot aanpakken met 

een echt lichamelijk zware uitdaging. We waren 

die eerste keer met een man of zeventig. Die 

brachten 110 duizend euro bij elkaar. Een gigantisch 

succes! Het was allemaal in een half jaar voor-

bereid. We waren nog niet in Frankrijk geweest, 

we hadden geen vergunningen. Toen we op een 

ochtend startten, hadden we natuurlijk meteen 

de politie op ons dak. ‘Wat doet dat tentje daar? 

Weg ermee!’ Er was gewoon niks geregeld. Ik 

belandde door mijn ziekte direct in het ziekenhuis 

en kwam er ‘s avonds om twaalf uur weer uit. 

Die eerste editie is compleet aan mij voorbij gegaan. 

Maar we wisten wel: dit gaan we niet meer  

loslaten, hier zit veel meer in.”

DAVEREND SUCCES
De tweede editie in 2013 was een daverend 

succes. 570 deelnemers namen allemaal vijf-

tienhonderd euro mee, het sponsorbedrag dat 

gelijk staat aan het aantal ALS-patiënten. “Dat 

greep me toch wel even naar de keel. Hoe ga ik 

dit met tien vrijwilligers in hemelsnaam in goede 

banen leiden? We hadden helemaal geen  

promotie gemaakt. Er gingen ook meer patiënten 

meedoen, dat bleek ook al snel maatgevend 

voor het totaal aantal deelnemers. Om elke  

patiënt zit een groep van een stuk of honderd 

familieleden, vrienden en collega’s. Hoe meer 

patiënten, hoe groter ons deelnemersveld. Het 

werd weer een succes. We willen een warm bad 

zijn, een saamhorigheidsgevoel teweeg brengen. 

Een ervaring om nooit te vergeten.”

Een verhaal om nooit te vergeten is dat van 

Martijn Doldersum. Voormalig amateurkampioen 

met WKE. Man van Staal werd hij genoemd. Een 

spijkerharde verdediger die in hetzelfde jaar als 

Ricksen de diagnose ALS moest accepteren. In 

2015 fietste hij samen met een vriend per tandem 

de Mont Ventoux op. Onlangs overleed hij. Pijl: 

“Zo gaat het helaas vaker. Wij stellen alles in het 

werk als mensen de uitdaging op de berg nog 

één keer willen aangaan. Maar tegelijk zijn we 

soms ook een podium in het afscheid. Elk jaar 

overlijden mensen die wij kennen van de tour. 

Vaak worden we gevraagd voor een praatje 

rond de begrafenis, die rol hebben we ook. Er is 

een enorme emotionele betrokkenheid.”

VOETBALPROMINENTEN
De tour werd vorig jaar ook omarmd door het 

betaalde voetbal. De derde periode van de Jupiler 

League stond toen in het teken van Tour du 

ALS. Zo fietsten afgelopen diverse voetbal- 

prominenten met de wedstrijdbal van de midden-

stip van FC Oss naar de middenstip van  

FC Volendam. Behalve door ALS-patiënt Peter 

van der Zanden werden de 135 kilometer  

weggetrapt door onder anderen Keje Molenaar 

en Sef Vergoossen, de Limburgse ex-trainer die 

tevens ambassadeur is van de Tour du ALS. 

“Vanuit die succesvolle samenwerking van vorig 

jaar onderzoeken we of we een vernieuwend 

voetbal-fietsevenement in Nederland op kunnen 

zetten met de Jupiler League en Tour du ALS,” 

zegt Manager Operations van de Jupiler League, 

Maarten Vreuls. “Zo kunnen we vanuit de lokale 

kracht van onze clubs een bijdrage leveren om 

ALS de wereld uit te trappen,” aldus Vreuls. 

En dat is hard nodig want een medicijn is er nog 

steeds niet. Voorzitter Pijl bevindt zichzelf dankzij 

alle donaties die in totaal inmiddels de 5 miljoen 

benaderen, nu ineens terug in allerlei onderzoeks-

laboratoria. “Want we zijn een grote donateur. 

Uiteraard worden we op de hoogte gehouden 

van de voortgang van de onderzoeken. We  

krijgen van ALS Nederland altijd een lijst van  

geselecteerde projecten. Zij doen een voorstel 

waar ze het geld graag voor inzetten.”

De komende jaren wil Pijl zijn tour verder bij het 

grote publiek onder de aandacht brengen om zo 

weer extra gelden genereren door onder meer 

nieuwe evenementen in Nederland te omarmen 

of op te zetten. “Onze droom is om te komen 

tot vijftienhonderd deelnemers, die de vijftien-

honderd ALS-patiënten symboliseren. Daarom 

kijken we naar evenementen wat dichter bij huis 

en de plannen voor een voetbal-fiets evenement. 

De grote schare gepassioneerde fans en  

beoefenaars die het voetbal kent, past daar  

uitstekend bij. En wellicht zijn de 1500 deelnemers 

dan niet het einde maar pas het begin van die 

droom.”

Tour du ALS 2017 op de Mont Ventoux vindt 
plaats op 8 juni a.s. Inschrijven of een deelnemer 
steunen kan nog steeds op www.tourduals.nl

TOUR DU 
OP NAAR DE 1500 
DEELNEMERS 

Op 8 juni 2017 beklimt een heel peloton Nederlanders de flanken van de Mont Ventoux tijdens 

de zesde editie van de Tour du ALS. Het evenement is bedoeld om geld bijeen te trappen om de 

vreselijke zenuw- en spierziekte ALS te bestrijden. Vorig jaar nam een delegatie uit het Nederlandse 

voetbal deel aan de Tour. Onder anderen Ko Andriessen en Daan Hermes van ProProf, Bert van 

Oostveen en Gijs de Jong van de KNVB en  Maarten Vreuls van de Jupiler League fietsten de 

Ventoux enkele keren omhoog. Eerder dat jaar zetten ook al de clubs uit Jupiler League zich in 

om aandacht te schenken aan de Tour du ALS. 



PROPROF

18

LOERT OP 
ZIJN KANS

18

PROPROF



19

PROPROF

Julian Calor is bezig aan zijn 

eerste jaar bij Vitesse. De 

lange middenvelder werd  

gehaald voor Jong Vitesse, 

maar sluit regelmatig aan bij 

het eerste. Het wachten is 

nu op de grote doorbraak. 

“Mijn tijd komt wel.” 

Anders dan zijn naam doet vermoeden heeft 
Julian Calor (20) het voorkomen van een 
echte Hollandse jongen. Ruim 1 meter 80, 
blond en fris. We ontmoeten hem thuis in 
Gorinchem, op een uurtje rijden van werkgever 
Vitesse. In Arnhem heeft hij ook een appar-
tementje en hij is vaak te vinden in Tilburg, 
waar zijn vriendin woont. “Mijn auto is mijn 
beste vriend,” zegt hij gekscherend.
Hij is geboren en getogen in Gorinchem. Hij 
prikt er regelmatig een vorkje mee en als hij 
een paar dagen achtereen vrij is, zit hij ook 
gezellig bij zijn ouders. Tijdens het interview 
scharrelt zijn vader, Romano Calor, ook rond 
in de woning. Ook hij is in de gelukkige  
omstandigheid dat hij van voetbal zijn beroep 
heeft weten te maken. Ruim tien jaar geleden 
richtte hij zijn eigen voetbalschool op.  
Zodoende is hij betrokken bij veel clubs uit de 
regio. “Mijn vader heeft me echt geholpen bij 
het bereiken van mijn droom,” vertelt Julian. 
“Van jongs af aan wilde ik profvoetballer  
worden. We hebben samen veel getraind op 
de veldjes in de buurt. Dat doen we nu nog.”
Romano knikt. “Zijn techniek is zijn grote 
kracht. Dat moet hij goed onderhouden.  
Eigenlijk zou elke prof dat moeten doen.”

Julian groeit op in een sportief gezin. Zijn vier 
jaar oudere broer Jordin voetbalt ook en zijn 
moeder hockeyt verdienstelijk. Als hij zes is, 
meldt Julian zich bij de plaatselijke voetbal-
club GVV Unitas. Romano: “Het was snel  
duidelijk dat hij beter was dan de rest. Op zijn 
zevende werd hij gescout door RKC. Ze  
kwamen eigenlijk voor onze tegenstander, 
maar Julian viel op. Bij RKC moest hij twee 
keer per week trainen en de wedstrijden wa-
ren verder weg. Dat had natuurlijk gevolgen 
voor ons gezin. Onze vakanties werden altijd 
afgestemd op zijn trainingsschema.”
Julian glimlacht: “Ik heb daar nooit zoveel 
van meegekregen. Ik wist niet beter. Ik heb 
ook nooit het gevoel gehad dat ik veel heb 
moeten opgeven voor het voetbal. Mijn 
vrienden voetbalden ook, al speelden ze niet 
allemaal op hetzelfde niveau. Mijn middelbare 
schooltijd heb ik in Tilburg doorgebracht. RKC 
wilde dat we daar naar de topsportklas gingen. 
Op die manier konden we school goed  
combineren met het voetbal.” 

IJSKAST
In 2014 gaat de jeugdopleiding van RKC op in 
Brabant United, de gezamenlijke jeugdopleiding 
van RKC Waalwijk en FC Den Bosch. Julian 
geniet van het voetballeven. Hij begint nog 

met de opleiding Ondernemer detailhandel, 
maar dat brengt hem niet wat hij ervan  
verwacht. Dus gaat de focus volledig op het 
voetbal. Dat betaalt zich uit. In 2015 meldt 
Vitesse zich voor de middenvelder. Uit een 
ingewikkelde rekensom blijkt dat de club uit 
Arnhem een behoorlijke opleidingsvergoeding 
voor hem moet neerleggen. Voor Vitesse is 
het gunstiger een jaar te wachten. De  
geplande transfer verdwijnt daarom even in 
de ijskast. Vervolgens dreigt het mis te gaan. 
Juist nu Julian veel speelminuten moet maken, 
belandt hij steeds vaker op de bank. 
Julian: “Ik kreeg de kans niet om beter te 
worden. Ik heb geluk gehad dat Vitesse de 
deur open heeft gehouden, want ik kon het 
niet laten zien. Er kwamen steeds spelers  
terug van het eerste. Hoe goed ik ook trainde, 
ik had het gevoel dat ze het niet in mij zagen 
zitten.”
Romano: “Hij heeft pech gehad, zat op het 
verkeerde moment bij de verkeerde club. Hij 
was totaal niet in beeld.”
Julian: “En toen meldde Vitesse zich weer.” 
Andere clubs tonen ook belangstelling, maar 
bij Vitesse voelt Julian een klik. “Vitesse 
toonde echt interesse. Ik had een gesprek 
met technisch directeur Mo Allach en scouts 
Janus van Gelder en Theo Janssen. Ze wisten 
precies wat voor type speler ik ben. Ze gaven 
ook aan hoe ik me verder zou kunnen  
ontwikkelen. Dat ze zich zo goed in mij hadden 
verdiept, overtuigde me. Ik had vier moeilijke 
jaren achter de rug, daar heb ik veel van  
geleerd. Vanaf dat moment ging het alleen 
maar beter met me.”

Julian sluit aan bij Jong Vitesse. Evengoed 
heeft hij het gevoel dat hij tien stappen vooruit 
zet. “De overgang was groot. Bij Vitesse  
is alles beter en professioneler. Ze hebben  
er alles. Ik moest even opschakelen maar  
kon snel op het niveau mee. Dat was geen 
probleem.”

IN DE BASIS
En dan gaat het ineens snel. Hij staat een 
half jaar bij Vitesse onder contract als hij na 
de winterstop mee mag met het trainings-
kamp van het eerste. “Henk Fraser zei: ‘Ik wil 
jou bij de selectie.’ Later zei hij: ‘Er is een 
kans dat je gaat spelen.’ Toen ging mijn hart 
een beetje sneller kloppen. Een week voor de 
wedstrijd tegen Groningen hoorde ik dat ik 
erbij zat. Kort daarna wist ik dat ik in de basis 
zou staan omdat Lewis Baker geschorst was.”
Op zaterdag 21 januari is het zover. De  
wedstrijd start om 20.45 uur in Groningen. 
“Die aanloop duurde wel heel lang. We 
moesten om 13 uur verzamelen op de club. 
Daarna gingen we naar Groningen. We aten 
in een hotel. Ik deed alsof ik relaxed was, 
maar dat was ik helemaal niet. Bij het inspelen 
kwam ik weer een beetje tot mezelf. Vijf  
minuten na aanvang waren de zenuwen  
eindelijk weg.” 
De wedstrijd eindigt in 1-1. De trainer is te-
vreden over het optreden van Julian. “Ik vond 
het oké, maar ik kan beter. Aanvallend heb ik 
bijvoorbeeld niet veel speciaals gedaan. Het 
was een heel lastige wedstrijd waarin we niet 
de overhand hadden.” 
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  DESIGN & MEDIA

SPACE TO 
CREATE 

C•WORX, een full-service reclame- en internetbureau voor concept, 
ontwerp, branding en marketing. Wij zijn professionals met een  
creatieve omgeving als speelveld waar we met de punt naar voren het 
beste resultaat nastreven!
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Romano: “Ik had het niet meer toen ik hem 
zag debuteren. Daar hebben we met zijn  
allen al die jaren naartoe geleefd.” 
Julian vervolgt: “Daarom was ik ook wel in 
een soort feeststemming. Ik had misschien 
beter kunnen spelen, maar ik had toch maar 
mooi mijn debuut in het betaalde voetbal  
gemaakt. Na afloop kreeg ik mijn shirt mee 
naar huis. Dat was een mooi moment. Later 
die week mocht ik ook nog meedoen in de 
bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Die wedstrijd 
wonnen we met 2-0. Daarna heb ik niet 
meer met het eerste meegespeeld. Nee, 
daar maak ik me niet druk om. Ik ben nog 
jong. Ik kom net bij het eerste kijken. Mijn 
tijd komt wel.”

BESTE VRIEND
Tot die tijd wordt de middenvelder nauwlet-
tend in de gaten gehouden door zaakwaar-
nemer Dick Tuit van Wasserman. Drie keer 
per week is er telefonisch contact. “We hebben 
een goede band, vriendschappelijk maar ook 
zakelijk,” vertelt Julian. “Ik heb Dick leren 
kennen via Jari Schuurman. Jari is mijn beste 
vriend. Hij staat bij Feyenoord onder contract 
maar is dit seizoen verhuurd aan Willem II. 
Hij komt ook uit Gorinchem, zo kennen we 
elkaar. Jari en ik zitten allebei in dezelfde 
fase. We loeren allebei op onze kans. 
Jari maakte het winnende doelpunt tegen Go 
Ahead Eagles, maar zit nu alweer een tijdje 
op de bank. Wat dat betreft zit hij even in 
een lastige periode. We hebben het er niet 
veel over. Laatst moesten we tegen elkaar. 
We speelden allebei niet trouwens, maar het 
is wel leuk dat je elkaar dan op zo’n manier 
tegenkomt.”
Als Julian het zelf voor het zeggen zou hebben, 
zou hij in de toekomst voor Manchester United 
spelen. En ja, hij droomt ook nog over Oranje. 
In de jeugd kwam hij al uit voor het Neder-
lands elftal O14. “Dat was wel heel bijzonder,” 
herinnert hij zich. “Dan ligt er ineens een  
enveloppe van de KNVB op de deurmat. Ik 
denk dat we die nog wel bewaard hebben. 
Dat was echt tof.” 
Waarin moet Julian Calor nog verbeteren  
om deze dromen te realiseren? De speler 
antwoordt direct: “Mentaal kan ik verbeteren. 
Ik moet er niet in blijven hangen als er eens 
iets tegenzit.”

HARMONIE  BRENGEN
We pakken de profielschets van Vitesse-
sponsor Smipe er even bij. Van alle selectie-
spelers is zo’n schets te vinden op de site van 
Vitesse. Volgens de analyse is Julians levens-
doel  ‘liefde verspreiden en vrede en harmonie 
brengen’. Julian grinnikt. “Dat klinkt wel wat 
zweverig. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is.”
Hij herkent zichzelf meer in de volgende  
omschrijving: ‘Je wilt de beste zijn en uitblinken 
in alles wat je doet. Je levensweg: door  
succes en presteren de top bereiken en daar 
alles voor over hebben.’
Julian: “Ik wil wel altijd graag winnen, maar 
ik flip niet helemaal als we verliezen. Met 
Jong Vitesse verliezen we best veel, maar het 
is niet zo dat ik dan niet aanspreekbaar ben. 
Het hangt er ook vanaf hoe ik zelf heb  
gespeeld. Wat staat er nog meer in die  

profielschets? Zorgzaam en vol medeleven? 
Nou, ik heb wel een groot hart, maar het is 
ook weer niet zo dat ik soep sta te schenken 
voor arme mensen. Ik zou het wel leuk vinden 
om namens Vitesse vaker ingezet te worden 
voor sociale doelen. De selectie wordt  

regelmatig gevraagd om langs te komen in 
een ziekenhuis of ergens anders. Daar heb ik 
helemaal geen moeite mee. De laatste keer 
hoefde ik niet mee. Binnen de selectie worden 
spelers uitgekozen. Meestal zijn dat de bekende 
gezichten. Dat komt nog wel.”

N A A M :  J U L I A N  C A L O R
G E B O O R T E D A T U M :  2 7  J A N U A R I  1 9 9 7  T E  G O R I N C H E M

P o s i t i e :  M i d d e n v e l d  -  C l u b :  V i t e s s e
R u g n u m m e r :  4 1  -  C o n t r a c t  t o t :  2 0 1 9

E e r d e r e  c l u b s :  B r a b a n t  U n i t e d ,  J o n g  V i t e s s e
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Jouw financiële coach

Rabo Topsportdesk

Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op de 

juiste plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede conditie. 

Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken. De Rabo 

Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen. 

Of je nu in Nederland voetbalt of in het buitenland, voor iedere 

voetballer heeft de Rabo Topsportdesk een advies op maat. En 

ga je naar het buitenland? Dan reizen we met je mee want de 

dienstverlening van de Topsportdesk gaat over de grenzen heen. 

Wij kennen de voetbalwereld goed. Als Rabobank kunnen we de 

regisseursrol pakken op het gebied van financiën en bieden we jou 

de financiële coaching die je als topsporter verwacht. 

De Rabo Topsportdesk zorgt voor:

• overzicht, financiële rust en gemak;

• advies voor een leven nu en na je topsport carrière;

• flexibele oplossingen;

• inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst.

De Topsportdesk is er voor alle topsporters, of je nu veel of (nog) 

weinig verdient met je sport. Ben je naast sportief succesvol ook 

financieel erg succesvol, dan is Vermogensmanagement een 

waardevolle toevoeging voor jou! 

Vermogensmanager Artur Kox is aan de Topsportdesk gekoppeld, 
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Een aandeel in elkaar
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vi.nl/special

Een unieke special over twee van de belangrijkste dingen die het leven 

zo de moeite  waard maken: voetballers en auto’s.

Bovendien maak je met deze VI Special kans op een weekend 

topvoetbal & cabrio rijden in Barcelona! 

 

Prijs: € 8,99

NU IN DE WINKEL
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NU IN DE WINKEL

vi.nl/webshop

Het wonderlijke levensverhaal van Simon Kistemaker, de laatste 

culttrainer van Nederland. Waar hij werkte, was het nooit saai. 

De Kist promoveerde en degradeerde. 

Werd in de Achterhoek en IJmuiden aanbeden, maar door

FC Utrecht snel ontslagen. Toch vertrok hij met een staande ovatie. 

Prijs: € 19,99
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