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BrantjesVeerman Advocaten vervult een voortrekkersrol in de professionalisering van de sport en in de ontwikkeling van het sport-

recht in Nederland door kennis en ervaring voor het voetlicht te brengen. Wij nemen deze rol serieus, zo serieus dat wij er soms te 

hard aan trekken.

Onze ambitie: hét toonaangevende advocatenkantoor op het gebied van sportrecht in Nederland worden.

BrantjesVeerman Advocaten heeft een specifieke sectie Sportrecht die als ‘full service solution provider’ topsporters, sportbonden, 

sponsors, spelersmakelaars, betaaldvoetbalorganisaties en belangenorganisaties bijstaat.

De belangrijkste pijler van de sectie Sportrecht is het arbeidsrecht. Daarnaast kunnen wij u bijstaan op het gebied van contracten-

recht, image rights, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en tuchtrecht.

U kunt voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Babs Dubois - Van Kleef bellen (020 420 2000 / 06 1509 4980) of 

e-mailen (dubois-vankleef@brantjesveerman.nl).

BrantjesVeerman Advocaten maakt deel uit van Advoc, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Europa,

Azië, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

brantjesveerman.nl
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Het nieuwe voetbalseizoen is alweer gestart. De eerste wedstrijden in de eredivisie en 

de Jupiler League brachten veel spanning en sensatie en beide divisies kennen met AZ 

en Eindhoven ook verrassende koplopers.

Voor ProProf is het seizoen ook weer begonnen. Op 26 september heeft een eerste 

gesprek plaatsgevonden tussen de spelersvakbonden en een delegatie vanuit het 

amateurvoetbal om te bekijken of het mogelijk is een CAO voor contractspelers in het 

amateurvoetbal uit te onderhandelen. Belangrijkste eis van de spelersvakbonden is de 

verplichting om gebruik te maken van een standaard spelerscontract dat geregistreerd 

moet worden bij de KNVB. Een dergelijk contract kent ook garanties bij ziekte of ar-

beidsongeschiktheid en geeft clubs en spelers rechten die ook in het betaald voetbal 

in gebruik zijn. Het eerste overleg was hoopgevend en partijen spraken af om later dit 

jaar verder te praten.

Ook het standaard spelerscontract in het betaald voetbal is aan verandering toe. Medio 

2010 is de CAO Contractspelers Betaald Voetbal, als gevolg van de crisis, versoberd en 

zijn er afspraken gemaakt met de clubs. 

Tot mijn verrassing duiken er de laatste maanden steeds vaker spelerscontrac-

ten op die betaald voetbal onwaardig zijn. Clubs nemen spelers als administra-

tief medewerker in dienst of gebruiken een uitzendbureau als ‘tussenstation’ 

om spelers op part time basis een oproepcontract aan te bieden. Conform de 

reglementen van de KNVB zijn deze spelers amateur. Maar ze vallen niet onder 

de CAO Betaald Voetbal, ook al ontvangen ze een vergoeding. Ze worden dus 

ook niet door de CAO beschermd. 

De bonden vinden dit een onwenselijke situatie en hebben deze kwestie ondertussen 

besproken met de KNVB en FBO. Probleem is dat bovenstaande constructies strijdig 

lijken met de reglementen van de KNVB maar door de huidige regelgeving kunnen zij 

niet voorkomen worden. Eenzelfde problematiek doet zich voor bij opleidingsover-

eenkomsten waarin een clausule is opgenomen waarbij de speler onherroepelijk een  

aanbod moet aanvaarden dat hem namens de club op 16-jarige leeftijd wordt gedaan. 

Deze arbeidsovereenkomsten worden door spelers en hun ouders ondertekend voordat 

de spelers 16 jaar zijn. De club tekent pas op of na het bereiken van deze leeftijd en biedt 

de contracten dan pas ter registratie aan bij de KNVB. Op die manier voldoen ze toch 

aan de reglementen van de bond.

ProProf is hier fel op tegen omdat wij van mening zijn dat ook hier de reglemen-

ten omzeild worden en spelers in een achterstandspositie raken. Bovendien lijken 

dergelijke constructies in strijd met de FIFA-regelgeving die bepaalt dat spelers 

onder de 16 jaar geen arbeidsovereenkomst mogen tekenen en pas vanaf hun 16e 

voor maximaal drie jaar mogen worden vastgelegd. In het eerder aangehaalde 

voorbeeld worden spelers voor hun 16e verjaardag al langer dan 3 jaar ‘geketend’. 

Spelersvakbonden, KNVB en FBO hebben nu de afspraak gemaakt om deze prak-

tijken te bespreken en te bezien of het mogelijk is tot een betere standaardisering 

van de modelcontracten te komen. Doel is dan om het verplicht gebruik hiervan te 

verankeren in de reglementen. Als de sociale partners en de KNVB in deze missie 

slagen, kunnen we wat mij betreft al spreken van een geslaagd seizoen.

Ko Andriessen

Directeur ProProf
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In de afgelopen transferzomer had iedereen het over 

de veertien miljoen die werd betaald voor Balázs

Dzsudzsák. Of over de nieuwe topcontracten van

spelers als Bryan Ruiz en Maarten Stekelenburg. 

In de buitenwereld ontstaat dan vaak het beeld dat

elke voetballer voor miljoenen wordt getransfereerd. 

Dat elke voetballer automatisch binnen een paar

jaar financieel onafhankelijk is. Dat is natuurlijk voor

slechts enkelingen weggelegd. Net zoals in de film-

industrie van Hollywood de hoofdrollen meestal wor-

den gespeeld door een select groepje met mannen

als Tom Cruise en Jack Nicholson, zo zijn er ook in ons 

betaalde voetbal maar enkele tientallen supersterren 

die zich tot multimiljonair voetballen. Het gros van de

eredivisiespelers speelt steeds vaker voor normale 

salarissen, terwijl in de eerste divisie voetballen voor

het minimumloon de gewoonste zaak van de wereld is

geworden. En soms nog minder dan dat.

Dit baart ProProf grote zorgen. Terwijl clubs als Ajax 

en PSV met grof geschut op de spelersmarkt bezig 

waren, speelde zich achter de schermen een merk-

waardige strijd af. Een strijd die buiten het zicht bleef 

van de media, maar voor de gemiddelde voetballer 

wel uitermate belangrijk is. Nu clubs steeds creatie-

ver moeten omspringen met hun geld en er bijzonder 

veel spelers op de markt zijn, worden voetballers 

gestrikt met de gekste contracten. Of contracten…

eigenlijk zijn het meer formulieren waarbij de speler

met zijn handtekening afstand doet van een heleboel

rechten. ProProf is hier absoluut geen voorstander

Tot grote zorgen van ProProf zijn steeds meer merkwaardige contracten in omloop die het 

profvoetbal onwaardig zijn. Waar moet je nou eigenlijk op letten?

van en raadt alle spelers ernstig af om dergelijke 

overeenkomsten te tekenen. Waar moet je als speler 

op letten?

Terug naar Kunta Kinte
Kunta Kinte was een Afrikaan die gevangen werd 

genomen en uiteindelijk als slaaf werd ingezet in 

Amerika. Het is een beroemd verhaal dat is verfilmd 

en symbool staat voor de slavernij in de achttiende 

eeuw. Gelukkig is de tijd van Kunta Kinte allang voor-

bij. Het dateert van dik 250 jaar geleden. Af en toe valt 

in het voetbal nog wel de term moderne slavernij. Om 

aan te geven dat clubs de spelers in een wurggreep 

houden. Anno 2011 heeft elke werknemer, zeker in 

Nederland, heel veel rechten. Die zijn allemaal vast-
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gelegd in de wet. Daarnaast heeft het voetbal ook

een eigen CAO waarin afspraken zijn opgetekend. De

wet en de CAO vormen samen de spelregels waaraan

zowel de werkgevers (de clubs) als de werknemers 

(de spelers) zich moeten houden. Helaas staat de

voetballerij bekend als een bedrijfstak waarin men-

sen denken hun eigen wetten en regels te kunnen

maken. Niet voor niets wordt er soms gesproken over

de voetbaljungle.

Op de burelen van ProProf hebben we gemerkt dat de

spanningen de laatste tijd toenemen. Diverse leden kwa-

men de afgelopen maanden bij ons terecht met vreemde

contracten die in onze ogen echt niet kunnen. Zo kregen

we overeenkomsten onder ogen waarin bepalingen uit

het burgerlijk wetboek worden uitgesloten. Iets wat in de

21ste eeuw toch niet meer zou moeten kunnen. Het gaat

ondermeer om de bepaling dat iedereen recht heeft op

positieverbetering.

Stel dat je naar een club kan die veel hoger speelt en

waar je veel meer kunt verdienen. Pakweg van RKC naar

Ajax. Dan heb je volgens de wet het recht om te vertrek-

ken bij je huidige werkgever. Er zijn clubs die hun spelers

ervoor laten tekenen dat ze afzien van dit recht. En zo zijn 

er nog vele voorbeelden. Het is uiterst onverstandig om

dit soort contracten te tekenen. Zie je in de papieren die

je krijgt voorgelegd dat bepalingen uit de Nederlandse

wet worden uitgesloten, dan moeten alle alarmbellen

gaan rinkelen. Voor de duidelijkheid: dit geldt voor alle

spelers, want deze contracten komen wij zelfs tegen in

de top van de eredivisie! Besluit je toch te tekenen, dan

doe je afstand van je rechten als werknemer en ga je in

feite tweehonderd jaar terug in de tijd.

Prof of amateur?
Het lijkt zo aantrekkelijk. Je bent al lange tijd op zoek

naar een nieuwe club. Dan is er plotseling interesse,

alleen de club zegt geen geld te hebben. Maar de

club heeft wel een oplossing: spelen voor nul euro.

Ze zeggen: zie het als investering in je loopbaan.

Als de prestaties goed zijn, dan wordt er mogelijk

budget gezocht om alsnog een normaal contract 

te geven. Wij kunnen ons goed voorstellen dat zo’n

aanbod aanlokkelijk kan klinken. Vele spelers die

thuis zitten denken dan ook dat zij met zo’n amateur-

contract in elk geval in beeld blijven.

De ervaring leert echter dat een speler in de praktijk

helaas maar heel zelden vanuit een amateur-situatie

alsnog ergens een goed contract kan tekenen. Boven-

dien staat er een enorm risico tegenover zo’n amateur-

contract. Voor een paar schoenen en wat reiskosten

heb je dezelfde verplichtingen als je betaalde ploeg-

genoten, maar niet dezelfde rechten. Realiseer je goed

wat de gevaren zijn bij het aangaan van zulke verbin-

tenissen. Zo speel je bijvoorbeeld onverzekerd en bij

ziekte of een blessure heb je nergens recht op. In het

ergste geval kun je zo zwaar geblesseerd raken dat je

voorlopig ook geen andere baan kan aanpakken.

Deze constructies zul je in geen enkele andere be-

drijfstak vinden. ProProf vindt deze constructies dan

ook absoluut niet passen in een serieuze bedrijfstak.

Niet voor niets maken wij ons al dik tien jaar hard voor

een sterke CAO. Het afgelopen decennium zijn daarin

tal val goede afspraken voor spelers gemaakt, met

als hoogtepunt dat spelers honderd procent krijgen

doorbetaald bij blessures en ziekte. Ga je echter als

amateur aan de slag, dan heb je geen enkele status

en val je dus niet onder de CAO. In tegenstelling tot

je ploeggenoten heb je dan ook geen recht op al die

mooie afspraken.

ProProf is van mening dat in het professionele voetbal

ook professionele contracten horen. Als een club het

ziet zitten in een speler, dan zal hem ook een fatsoen-

lijk contract worden aangeboden. Als je niet meer in

aanmerking komt voor een profcontract kun je je onzes

inziens beter concentreren op een nieuwe baan. De

vakbond kan daarbij helpen.

Uitzendbureau
Het blijft helaas niet alleen bij amateurcontracten.

Clubs lijken steeds creatiever te worden met het

vastleggen van spelers. Zo waren we erg verbaasd

over recente mediapublicaties, waarin constructies

uit de doeken werden gedaan waarbij spelers via uit-

zendbureau’s contracten tekenden. Inmiddels heeft

ProProf ook een aantal van dat soort overeenkomsten

onder ogen gekregen. Spelers tekenen een part time

verbintenis bij een uitzendbureau en worden vervol-

gens gedetacheerd bij een voetbalclub. In onze ogen

heeft dat niets met betaald voetbal te maken. Ook hier

wordt de CAO weer ontdoken. Het zijn trucs van clubs

om geld te besparen en de spelers zijn de dupe.

Tevens zijn er voorbeelden van mannen die voor en-

kele honderden euro’s in dienst worden genomen,

bijvoorbeeld als administratief medewerker, en als

speler het veld in worden gestuurd. Ook hier gaat het

dus om profvoetballers die niet krijgen waar ze recht

op hebben volgens de CAO. Deze gekunstelde con-

structies komen helaas zowel in de eerste divisie als

in de eredivisie voor.

ProProf is niet blij met deze ontwikkelingen. Wat

doen we eraan? Wij hebben hier inmiddels een ge-

sprek over gehad met de KNVB. We hebben lang

voor onze mooie CAO gevochten. Deze is vorig

jaar, op verzoek van de clubs, versoberd vanwege

de financiële crisis in het voetbal. Het kan dan niet

zo zijn dat clubs die collectieve afspraken nu links

laten liggen. Wij vinden dat spelers in het profes-

sionele voetbal, zeker het minimumloon moeten

verdienen en onder de CAO moeten vallen, net als

iedere andere werknemer in Nederland. Dat heb-

ben we de voetbalbond en de FBO, waarin de clubs

zijn verenigd, duidelijk gemaakt. Inmiddels hebben

wij steun gekregen vanuit Den Haag, want ook de

politiek wil om tafel met de voetbalbond over deze

vreemde constructies. Wordt vervolgd dus. In de

tussentijd adviseren wij bij twijfel over je contract

de vakbond in te schakelen.

Goed nieuws over de CAO

Is je contract tussentijds verlengd bij je club? 

En loopt het na het seizoen af? Dan heb je 

recht op een schadeloosstelling. Dat is een 

soort vertrekpremie gebaseerd op het aantal 

dienstjaren. Over de uitleg van deze bepaling 

hadden we al enige tijd discussie met de clubs. 

In de zomer van 2010 is de CAO veranderd. De 

clubs wilden toen de collectieve afspraken 

aanpassen vanwege de economische moei-

lijkheden in het voetbal. Daar konden wij ons 

wel wat bij voorstellen. Samen met de clubs 

hebben we toen de CAO versoberd. Dat had 

ook consequenties voor de hoogte van de 

schadeloosstelling. Na een uitspraak van de 

Hoge Raad in een vergelijkbare situatie in een 

andere CAO is er onduidelijkheid geweest over 

de gevolgen voor spelers met afgesloten con-

tracten van vóór medio 2010. Konden die nu 

nog aanspraak maken op de oude regeling of 

niet? De spelersvakbonden en de FBO hebben 

de kwestie voorgelegd aan twee professoren. 

Zij bevestigden ons vermoeden dat de uit-

spraak van de Hoge Raad ook consequenties 

heeft voor de Voetbal CAO. Na goed overleg 

zijn ook de clubs overstag. Dit is dus goed 

nieuws voor alle spelers met eerder verlengde 

contracten uit die periode.
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Ajacied Christian Eriksen gaat als een speer. Tweeënhalf jaar terug kwam hij, vers uit 

Denemarken, uit voor de B1 van de Amsterdammers. Inmiddels is hij de spelmaker van het 

eerste. ProProf Magazine wilde wel eens wat meer weten over deze talentvolle techneut.

jongen eruit? Hij rijdt zijn dagelijkse krantenwijk, hij

gaat doordeweeks naar school en misschien heeft

hij zijn eerste vaste vriendinnetje. Bij Christian Erik-

sen liep het allemaal een beetje anders. Hij zette

op die leeftijd zijn handtekening onder een contract

bij Ajax. Tweeënhalf jaar later leidt Eriksen, 19 jaar

slechts, een leven waar veel leeftijdgenoten alleen

maar van kunnen dromen. In sneltreinvaart werd

hij van vaste waarde voor de Amsterdammers. We

treffen hem na de training op De Toekomst. Fris ge-

doucht en klaar voor de belangrijke wedstrijd te-

gen FC Twente, die een dag later zal eindigen in 1-1.

Zijn eerste wedstrijd speelde Christian Eriksen

toen hij 3,5 jaar oud was. Vooruit, die wetenschap

verklaart de successtory van de Deen een beetje.

“Om nu te zeggen dat ik echt competitie speelde,

gaat misschien wat ver,” glimlacht Eriksen. “Maar

ik heb foto’s gezien uit 1995 waarop ik aan het

voetballen ben. Achterop staat geschreven ‘eerste

wedstrijd’. Ik weet ook niet precies hoe dat toen

is gegaan. Ik had indertijd een buurjongen die drie

jaar ouder was dan ik. Wij speelden veel samen.

Toen hij zes was, ging hij voetballen bij Middelfart

Sanderum en ik ging gewoon mee. Ik kom uit een

sportief nest. Mijn ouders voetballen allebei. Aan

de kant van mijn vader voetbalt iedereen. Mijn klei-

ne zusje is nu zestien en die voetbalt ook.

“Ik weet eigenlijk niet meer hoe het in die eerste

jaren ging. Ik heb gewoon mee gevoetbald, meestal

met oudere jongens. Als ik terugdenk aan die tijd,

kan ik me niet herinneren dat ik zoveel beter was

dan de rest. Toen ik dertien was, zetten wij met ons

team een goede reeks neer. Daarna kwamen grote

Deense clubs om te vragen of ik niet bij hun wilde

spelen. Uiteindelijk koos ik voor Odense BK, een

half uur bij Middelfart vandaan.

“Ik ging elke dag gewoon naar school in Middel-

fart. Rond een uur of een, twee ging ik naar huis.

Spullen pakken en dan met de trein naar Odense.

Ik reisde samen met Rasmus Falk, die nu in het eer-

ste van Odense speelt. We zaten niet op dezelfde

school, maar ontmoetten elkaar op het station. Bij

Odense trainden we tot vijf uur en als ik dan weer

aankwam op het station stonden mijn ouders me

op te wachten.

Tweebenig
“Zo ging het drie keer per week. Tussendoor had

ik ook altijd zin om te voetballen. Ik geloof niet dat

er geen dag voorbij is gegaan zonder voetbal. On-

gemerkt heb ik veel geoefend. Niet omdat ik per se

beter wilde worden, maar gewoon omdat ik het leuk

vond om met voetbal bezig te zijn. Ik ben uren bezig

geweest met de bal eerst met links aannemen en

dan rechts. En dan weer andersom. Omdat ik dat zo

vaak geoefend heb, ben ik nu tweebenig, maar daar

was het in eerste instantie niet om te doen.”

Het talent van Eriksen wordt door internationale

topclubs opgemerkt. Als hij veertien is wordt de

middenvelder samen met voetbalvriend Rasmus

Falk uitgenodigd voor een stage bij Chelsea. De

Deen doet mee aan een besloten training en loopt

en passant Didier Drogba tegen het lijf. Hij is on-

“Ik geloof niet dat er een dag 

voorbij is gegaan zonder voetbal.”
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der de indruk van het geheel, maar keert na afloop

van de stage toch weer huiswaarts. Eriksen: “Ik

was eigenlijk nog te jong. Een jaar later werd ik

opnieuw gevraagd en toen ben ik weer gegaan.

Ze vonden dat ik gegroeid was, maar het was nog

niet goed genoeg. Ondertussen hadden wij ook

wel in de gaten dat er vanuit Denemarken nog

nooit iemand was doorgebroken in het eerste van

Chelsea. Dus toen ik een derde keer voor een sta-

ge bij Chelsea werd uitgenodigd heb ik bedankt.

Ondertussen hadden Barcelona en AC Milan zich 

ook al gemeld. Op mijn zestiende heb ik stage ge-

lopen bij Barça. Ik denk daar met veel plezier aan

terug. Ik vond het heel mooi om daar te mogen

zijn. Ondertussen hadden we het gevoel dat ik, als 

ik dan toch naar het buitenland zou gaan, dat het 

beste Nederland kon zijn. Feyenoord en AZ had-

den belangstelling. Toen Ajax belde, zijn we daar

gaan kijken. Voor mij was het meteen duidelijk: dit

wordt hem!”

Best makkelijk
De overgang van Denemarken naar Nederland viel

hem alles mee. Volgens Eriksen vertonen de landen

behoorlijk veel overeenkomsten. Ook de taal had hij

behoorlijk snel onder de knie. “Nederlands is best

makkelijk,” zegt hij daar nu over.

De eerste maand werd hij begeleid door zijn moeder.

Eriksen vertelt: “We zaten samen in een apparte-

mentje. Dat was een fijn begin. Als ik uit de training

kwam zat mijn moeder met het eten klaar. Dan kon-

den we even in het Deens bijpraten. Ze had twee

maanden vrij genomen, maar uiteindelijk werd het

er maar een omdat ik werd opgeroepen voor het

Deens elftal onder de 17 jaar. Terug in Amsterdam 

ben ik bij een gastgezin gaan wonen. Ik woonde 

anderhalf jaar bij de familie Hrkac. In het begin was 

ik er alleen, na een jaar kwam Nicolai Boilesen er ook 

wonen. Ik had het er goed naar mijn zin. Ik woonde 

in een gezin, maar kon toch ook mijn eigen gang 

gaan. Maar als je me vraagt wat ik in die tijd het 

meest miste, dan is het toch mijn familie. Gelukkig is 

het niet ver rijden, dus kwamen ze regelmatig naar 

Nederland. Ik red me nu prima. Ik ben hier natuurlijk 

ook gewoon om te voetballen.”

Eriksen weet dat er veel te doen is over jeugd-

contracten. Grote clubs wringen zich in allerlei 

bochten om jeugdige talenten aan zich te binden. 

Hoe kijkt de middenvelder daar tegenaan? “Ik was 

zestien, bijna zeventien, toen ik bij Ajax onder con-

tract kwam. Het was een kans die ik móest pakken. 

Heel veel jongens krijgen die kans niet. Ik weet dat 

mensen denken dat je veel van je jeugd mist als je 

op jonge leeftijd profvoetballer wordt, maar ik heb 

dat zo niet gevoeld.”

Sinds een jaar woont Christian Eriksen op zich-

zelf. Tussen alle hectiek door vond hij een appar-

tement in de buurt van het stadion. Na alle drukte 

rond Ajax en het WK met Denemarken, waar hij de 

jongste speler van het toernooi was, heeft hij de 

tijd gevonden om de woning naar zijn smaak in te 

richten. De verhuisdozen liggen alweer geruime 

tijd bij het oud vuil. “Het is helemaal clean,” stelt 

Eriksen. “Jawel, ik doe nu alles zelf in het huishou-

den. Ik kan wassen als het moet en ik vind het leuk 

om te koken. Strijken doe ik niet, al heb ik wel zo’n 

strijkapparaat.”

Snel en goed
De carrière van Christian Eriksen bij Ajax verloopt 

volgens het geijkte patroon: snel en goed. In janu-

ari 2009 speelde hij nog in de B1. Nog geen half jaar 

later maakte hij deel uit van de A1. In januari 2010 

debuteerde hij in het eerste van Ajax. “Ik dacht 

nog: even rustig kijken hoe het gaat, maar ik stond 

al snel in de basis. Ik had ook niet verwacht dat er 

zo’n vaart in zou zitten. In januari mocht ik met de 

grote jongens mee op trainingskamp naar Portugal. 

Ik had er zin in om te laten zien wat ik kon. Ik heb al-

tijd met oudere jongens gespeeld. Ik werd daar ook 

“Ik heb niet het gevoel dat ik veel 

van mijn jeugd gemist heb omdat 

ik op jonge leeftijd profvoetballer 

ben geworden.”
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Paspoort

Christian Eriksen

Geboren: 14 februari 1992 in Middelfart, Denemarken

Clubs:  Middelfart 1995-2005

 Odense BK  2005-2008

 Ajax  2008-2014

Interlands: 14

Erelijst: KNVB beker (2010), Landstitel (2011)

Bijzonder: Werd aan het eind van het sei-

zoen 2010/2011 uitgeroepen tot Talent van 

het jaar van de Nederlandse eredivisie. In 

2010 werd hij Deens Talent van het jaar. 

je moet laten zien dat je kunt voetballen. Zo dwing

je respect af en dan speel je gewoon mee.”

‘Gewoon’. Voor Christian Eriksen was het al vroeg

duidelijk dat hij profvoetballer wilde worden. Hij

schreef het op een vragenlijst op de lagere school,

net zoals zoveel jongetjes. Alleen kwam het bij hem

uit. “Ik was alleen maar bezig met voetbal voetbal

voetbal,” herinnert hij zich. “Vanuit school heb ik

wel eens stage gelopen in een winkel. Moest ik

gaan stofzuigen. Dat vond ik niks. Er zijn vast wel

andere beroepen die ook bij me hadden gepast,

maar ik heb er nooit over nagedacht. Ik wilde ge-

woon graag voetballen.”

De aandacht van de pers kwam geleidelijk. Er kwamen

stukjes in de krant en Eriksen gaf af en toe een inter-

viewtje. Tegenwoordig heeft de pers veel belangstelling

voor de Deen. Hij ondergaat het gelaten. “Mijn moeder

heeft alle krantenknipsels bewaard. Ze heeft nu een

paar dozen vol. Geen idee wat ze ermee gaat doen. Het

zijn ook alleen maar Deense artikelen. Nederlandse

stukken kan ze nog niet lezen.”

Het mooie seizoen van vorig jaar werd bekroond

met de verkiezing van ‘Talent van het jaar’. Christian

Eriksen mag daarom een Cruyff Court laten aanleg-

gen op een plek naar keuze. Waarschijnlijk komt het

ergens in Middelfart. “Ik heb een foto in mijn hoofd

van hoe dat eruit zou kunnen zien. Als dat er straks

ligt zal ik echt trots zijn.”

Grotere woorden zal je Christian Eriksen niet snel ho-

ren gebruiken. Arrogantie en bluf zijn hem vreemd. “Ik 

ben een bescheiden jongen,” laat hij zich geregeld

ontvallen. Hij laat zich niet gek maken doordat er deze

zomer belangstelling zou zijn geweest van AC Milan,

Liverpool en Manchester City. “Ik heb geen haast om

weg te komen. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik kijk ook 

niet zo ver vooruit. Ik leef in het nu en concentreer me

op de eerstvolgende wedstrijd.”
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Als je je eigen rechten goed in de gaten houdt, zijn problemen in het buitenland te voorkomen. 

Over de grens heb je als voetballer namelijk net zo goed rechten als in eigen land. De reglementen 

van de FIFA gelden immers voor alle spelers en clubs ter wereld. Advocaat Jordi Rosendahl 

geeft een stoomcursus voetbalrechten.

De zomertransferperiode zit er op. Het valt op dat steeds 

meer spelers voor een avontuur kiezen in minder tradi-

tionele voetballanden in alle hoeken van de wereld. Zo 

vertrokken Pascal Bosschaart, Calvin Jong-A-Pin en Tim 

de Cler respectievelijk naar Australië, Japan en Cyprus. 

In deze landen gaat het er vaak ‘anders’ aan toe. Dat kan 

leuk zijn, maar het aantal spelers dat in deze landen in de 

problemen komt, lijkt evenredig toe te nemen. Soms door 

onkunde en onwetendheid van de club, soms vanwege 

kwade opzet.

Problemen zijn vaak te voorkomen, mits je goed op je ei-

gen rechten past. Een andere cultuur betekent niet dat je 

als voetballer geen of andere rechten hebt en bepaalde 

situaties maar moet accepteren. Wat zijn de do’s and don’ts 

waarmee je je rechten kunt waarborgen en problemen 

kunt voorkomen? 

Teken één arbeidsovereenkomst
Het klinkt vanzelfsprekend om maar één arbeidsovereen-

komst te tekenen. De praktijk wijst echter uit dat in veel 

mediterrane landen (zoals Griekenland, Cyprus en Turkije) 

het tekenen van twee arbeidsovereenkomsten eerder 

regel dan uitzondering is. Clubs proberen op allerlei ma-

nieren de kosten te drukken, met name werkgeverslasten 

zijn vaak een doorn in het oog. Een veel geziene construc-

tie is dat de speler en de club twee contracten sluiten: 

een arbeidsovereenkomst en een onderhandse (arbeids)

overeenkomst.

De arbeidsovereenkomst is doorgaans in het Engels en 

wordt gebruikt ter registratie bij de nationale bond en 

de belastingdienst. In deze arbeidsovereenkomst is op-

genomen dat de speler het minimumloon verdient, de 

FIFA-reglementen worden van toepassing verklaard en er 

is doorgaans een passage opgenomen waarin staat dat 

iedere andere overeenkomst slechts geldig is als deze bij 

de bond wordt geregistreerd.

Daarnaast sluiten partijen een onderhandse overeen-

komst. De bepalingen in deze overeenkomst maken het 

voor de speler interessant. Hierin staat vermeld dat de spe-

ler op basis van een arbeidsovereenkomst onder contract 

staat bij de club en dat partijen enkele aanvullende afspra-

ken hebben gemaakt. De aanvullende afspraken hebben 

betrekking op het salaris, het tekengeld, de bonusregeling, 

het aantal vliegtickets en eventuele afspraken over huis-

vesting en vervoersmiddelen. Deze overeenkomst wordt 

doorgaans niet vertaald in het Engels en zeker niet aange-

meld bij de nationale bond. Als speler ben je overgeleverd 

aan een ter plaatse ingehuurde makelaar of advocaat die 

de overeenkomst voor je vertaalt.

Zolang de speler presteert en in de plannen van de trainer 

voorkomt, is er niets aan de hand. De problemen ontstaan 

pas als de speler geblesseerd raakt, als er een nieuwe 

trainer wordt aangesteld die zijn eigen spelers meeneemt 

of als het elftal onvoldoende presteert. Voor de voorzit-

ter is dit meestal reden het aloude adagium ‘no play, no 

pay’ van stal te halen en de speler worden steeds meer 

rechten ontnomen. De speler is de taal niet machtig en 

kan zichzelf onvoldoende verdedigen. Uiteindelijk rest de 

speler geen andere mogelijkheid dan zijn probleem voor 

te leggen aan de FIFA.

In dergelijke procedures ontstaat dan een discussie over de 

geldigheid van de tweede arbeidsovereenkomst, en dat is nu 

net de overeenkomst die voor de speler het belangrijkst is. De 

club zal zich op het standpunt stellen dat deze niet geldig is en

dat de FIFA niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Dit

maakt de procedure onnodig ingewikkeld.

Ter bescherming van de eigen rechten adviseren wij altijd niet

aan dergelijke constructies mee te werken. Hoe duidelijker het 

contract, hoe moeilijker er problemen ontstaan. Andersom

geldt het helaas ook: hoe ingewikkelder de constructie, des te

gemakkelijker ontstaan er problemen. Helaas zien wij dat de

laatste tijd in de praktijk te vaak terug.

Uiteraard begrijp ik dat dergelijke constructies het spelen

in deze landen juist mogelijk maakt. Als speler houd je je

op dat moment liever niet bezig met het beperken van de

mogelijke risico’s. Zorg er dan ook voor dat er heldere af-

spraken worden gemaakt en dat tenminste de FIFA voor dit 

contract bevoegd wordt verklaard om eventuele geschillen 

te berechten. Hoewel een procedure bij de FIFA lang duurt,

zijn je rechten daar beter verzekerd dan in dergelijke lan-

den zelf. Zo kun je,  met hulp van ProProf, in veel gevallen
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alsnog aanspraak maken op (een gedeelte) van het salaris

dat jou toekomt.

Medische keuring
De onderhandelingen met de club worden afgesloten

door het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Dit

dient zowel door de speler, diens zaakwaarnemer als

de club te gebeuren. De meeste clubs zetten hun hand-

tekening echter pas nadat de speler een medische

keuring heeft ondergaan.

Clubs doen dit omdat de geldigheid van een arbeidsover-

eenkomst op grond van de reglementen van de FIFA niet

mag afhangen van een medische keuring. Indien de club

dus de arbeidsovereenkomst ondertekent voordat de

speler medisch is gekeurd, kan hij, ongeacht de uitslag

van de medische keuring, niet meer onder de arbeids-

overeenkomst uit. De club is aan de speler gebonden, met

alle mogelijke financiële gevolgen van dien.

Bij ons op kantoor hebben wij geregeld met situaties te ma-

ken waarbij er vragen rijzen over de gevolgen van een medi-

sche keuring. Zo zijn er clubs die toch eerst de arbeidsover-rr

eenkomst ondertekenen en dan pas een medische keuring

doen. Veel clubs verzuimen ook de speler medisch te keuren

en dan blijkt de speler kort nadien bijvoorbeeld chronisch ge-

blesseerd te zijn. Wat we ook veel zien is dat een club een

geblesseerde speler gedurende de arbeidsovereenkomst

een medische keuring laat ondergaan en vervolgens onder

de overeenkomst uit wil. In vrijwel alle gevallen stopt de club

vervolgens de salarisbetaling aan de speler.

De club heeft het volledige recht om voor het aangaan

van een arbeidsovereenkomst met een speler alle re-

delijke stappen te ondernemen om de medische situatie

van de speler te beoordelen. De speler dient hier ook zijn

medewerking aan te verlenen en de club op verzoek van

relevante informatie te voorzien.

Vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst door alle

partijen is ondertekend, mogen alle partijen erop vertrou-

wen dat die ook zal worden gerespecteerd. Op grond van

de reglementen van de FIFA mag de geldigheid van de

arbeidsovereenkomst tussen de club en de speler niet

afhangen van het resultaat van een medische keuring.

Dit brengt met zich dat als een club verzuimt om van te-

voren om een medische keuring te vragen, de arbeids-

overeenkomst op een later moment niet kan worden

verbroken als de speler geblesseerd blijkt. Daarnaast

betekent dit dat indien een speler gedurende de loop-

tijd van de arbeidsovereenkomst geblesseerd raakt en

daardoor niet langer voldoet aan de medische keuring,

de club in beginsel gehouden is tot volledige nakoming

van de arbeidsovereenkomst.

Als speler dien je je ervan bewust te zijn dat je mee moet

werken aan een medische keuring en desgewenst in-

formatie moet verschaffen over je medische verleden.

Realiseer je echter ook dat de club na het sluiten van

de arbeidsovereenkomst in beginsel gehouden is de

arbeidsovereenkomst - ook bij blessures - na te komen.

Sta nooit je paspoort af
Alweer een dooddoener op het eerste gezicht. In de praktijk

is het echter een vaak terugkerend probleem: spelers die

hun paspoort hebben afgestaan aan de club en in geval van

problemen het land niet kunnen verlaten.

Om een speler te registreren bij de nationale bond, maar ook

om een visum of werkvergunning te krijgen, heeft de club in

de meeste landen het identiteitsbewijs van de speler nodig.

Vanzelfsprekend wordt deze door de speler verstrekt, hij wil

immers graag dat alles in orde komt. Vaak krijgt een speler

zijn paspoort vervolgens echter niet terug. Een veel gehoord

argument daarvoor is dat dit praktisch is in verband met trai-

ningskampen en wedstrijden in het buitenland.

Veel spelers zien hierin geen problemen en krijgen hun pas-

poort ook terug als zij bijvoorbeeld met vakantie gaan. Dit alles

gaat gepaard met veel geglimlach en schouderkloppen. Wat

kan er nu eigenlijk misgaan? Het gaat pas mis op het moment

dat de speler een conflict krijgt met de club. De club kan dan

bijvoorbeeld voorkomen dat de speler met vakantie gaat.

Een conflict kan zo ver oplopen dat de speler besluit de club te

verlaten. Dit gebeurt veelal omdat de club (tevens) structureel

niet aan zijn verplichtingen voldoet. Als een speler het land wil

verlaten, heeft hij de medewerking van de club nodig. Zonder

paspoort kom je immers de grens niet over. De beleidsbepa-

lers voorzien problemen met de FIFA, met de reputatie van hun

club en voelen zich soms persoonlijk in hun eer geschonden.

De sfeer wordt vijandelijk en niet zelden worden bedreigingen

geuit. Op een dergelijk moment staat de speler er alleen voor

en vaak is hij de taal niet machtig.

Om aan deze hachelijke situatie een einde te maken en het

paspoort terug te krijgen wordt de speler vaak verzocht een

verklaring te ondertekenen waarin hij afziet van zijn rechten op

het achterstallige salaris en overige aanspraken. Uiteraard is

het zaak een dergelijke verklaring niet te ondertekenen.

Deze problemen kunnen worden voorkomen door zelf je

paspoort in bezit te houden of deze telkens terug te vragen.

Indien je uiteindelijk toch in een conflict met de club terecht

komt en je je paspoort niet terugkrijgt van de club, zorg dan

dat je niet alleen het gesprek aangaat, maar neem je zaak-

waarnemer of een tolk mee. Hetzelfde geldt voor het moment

dat je je opzeggingsbrief afgeeft op de club. Ook dit kan door-rr

gaans op weinig sympathie van de club rekenen.

De bovenstaande drie voorbeelden zijn afkomstig uit de praktijk 

en komen regelmatig voor. Door op de hoogte te zijn van je rech-

ten, vanaf het begin de zaken goed te regelen, je goed te laten 

bijstaan en alles goed vast te leggen, kunnen veel problemen 

worden voorkomen. Hierdoor wordt het buitenlandse avontuur 

ook echt een voetbalavontuur en geen avontuur voor advocaten.

Jordi Rosendahl is werkzaam als advocaat bij BrantjesVeer-

man Advocaten. BrantjesVeerman Advocaten heeft een spe-

cifieke sectie Sportrecht die als ‘full service solution provider’ 

topsporters, sportbonden en sportorganisaties bijstaat. Brant-

jesVeerman Advocaten is de juridische samenwerkingspart-

ner van ProProf en heeft uit dien hoofde de afgelopen jaren 

diverse voetballers bijgestaan. BrantjesVeerman Advocaten is 

dan ook met recht hét toonaangevende advocatenkantoor op 

het gebied van sportrecht in Nederland.
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HET PERSPECTIEF

In 2001 is Jaap Stam topverdediger van topclub

Manchester United. Hij arriveert in de zomer van

1998 in Manchester, wint drie landstitels op rij,

verovert de Champions League en wordt ook nog

eens gekozen tot de beste verdediger van dat-

zelfde kampioenentoernooi. Jaap Stam is in 2001

één van de beste verdedigers van de wereld. In

augustus 2001 ontstaat er echter opschudding

als de Britse Boulevardkrant Daily Mirror een

voorpublicatie afdrukt van het boek van Jaap

Stam Head-to-Head. Daarin onthult de 29-jarige

international ondermeer dat Manchester-mana-

ger Alex Ferguson hem al had benaderd, voor-

dat de Schot contact had opgenomen met de

toenmalige club van Stam, PSV. Hij schrijft: ‘We

moesten alles geheim houden, zodat PSV niets in

de gaten kreeg van de illegale manier van bena-

deren.’ Naast deze passage plaatst Stam enkele

kritische noten over ploeggenoten Peter Schmei-

chel, Ryan Giggs, Nicky Butt en Gary en Phil

Neville. Het is koren op de molen van de Engelse

sensatiepers, die alles tot gebruikelijke overdre-

ven proporties opblaast. Het is waarschijnlijk

geen toeval dat Jaap Stam na die voorpublicatie

voor het eerst sinds drie jaar gepasseerd wordt

voor de basis. Als reden daarvoor wijst Fergu-

son op het minder functioneren van de defensie

van zijn ploeg, die in het openingsduel met Ful-

ham ondermeer twee keer kinderlijk eenvoudig

werd gepasseerd door Louis Saha. Gary Neville

en Stam mogen hun zonden op de bank overden-

ken. ‘Sommige spelers hebben zo nu en dan even

rust nodig’, legt Ferguson uit. ‘Er is geen enkel

In augustus 2001 verhuisde Jaap Stam voor 55 miljoen gulden van Manchester United naar 

Lazio Roma. De toptransfer van de Nederlandse international van een Engelse topclub naar een 

Italiaanse topclub werd gedaan door de Nederlandse topmakelaar Henk van Ginkel. In deze 

nieuwe rubriek kijkt hij terug op een overgang die nogal wat voeten in aarde had.

Henk van Ginkel

Henk van Ginkel is al 21 jaar jaar Fifa-agent. De oprichter van 
het bekende makelaarsbureau World Soccer Consult stond 
tevens aan de wieg van de spelersvakbond ProProf. Hoewel 
hij World Soccer Consult ooit verkocht besloot hij later het 
bureau weer terug te kopen. Met zijn uitgebreide netwerk, 
goede contacten en jarenlange ervaring is hij een bekende 
verschijning in voetballand. Het onderhouden van relaties 
met voorzitters en managers van clubs is dan ook zijn hoofd-
taak bij WSC. Daarnaast ondersteunt hij Henk Timmer in de 
begeleiding van spelers.

Jaap Stam

Jaap Stam (Kampen,17 juli 1972) is een Nederlandse voetbal-
trainer en voormalig speler. Sinds het seizoen 2010/2011 is hij 
assistent-trainer bij FC Zwolle. Tijdens zijn carrière als speler 
was Stam in actief voor FC Zwolle, Cambuur, Willem II, PSV 
en Ajax en voor Manchester United, Lazio Roma en AC Milan. 
Hij won onder meer de Champions League, de Wereldbeker 
en diverse landstitels en nationale bekers. Stam speelde tus-
sen 1996 en 2004 63 wedstrijden in het Nederlands Elftal en 
was actief op het EK 1996, WK 1998, EK 2000 en EK 2004.

Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson (Glasgow, 31 december 1941) maakte als 
manager al de overstap naar Manchester United in 1986. In 
het begin had hij het niet gemakkelijk. Hij zorgde weliswaar 
voor een cultuuromslag bij de club, maar de resultaten ble-
ven uit. Op een gegeven moment dreigde hij zelfs ontslagen 
te worden. Daarna maakte Ferguson Manchester United 
een topclub, niet alleen in Engeland maar in de hele wereld. 
Er werden talloze prijzen gewonnen: landstitels, FA Cups, 
League Cups, Community Shields, UEFA Supercup, Champi-
ons Leagues en WK voor clubteams. Door zijn verdiensten 
voor het Britse voetbal werd Ferguson geridderd. Sindsdien 
wordt hij met ‘Sir Alex’ aangesproken.

Sergio Cragnotti

Sergio Cragnotti (Rome, 9 januari 1940) is een Italiaanse 
zakenman en schrijver. Hoewel hij een van de meest rijke 
zakenmensen was in Italië was hij bekender als president 
van Lazio Roma. Toch was hij het meest invloedrijk als hoofd 
van het concern Cirio dat handelde in etenswaren en een 
meerderheidsbelang bezat in Del Monte Foods International. 
In 1992 kocht Cragnotti Lazio Roma. Door zijn bemoeienis 
behaalde de club vele sportieve successen zoals het winnen 
van de Europacup II (1999) en de Italiaanse landstitel (2000). In 
2002 werd het faillissement van Cirio aangevraagd, het bedrijf 
dat ook 51 procent van de aandelen bezat van Lazio Roma. 
Cirio trok Lazio mee in zijn val. In 2011 eiste de openbare aan-
klager 15 jaar cel voor Sergio Cragnotti vanwege zijn rol in de 
ondergang van Cirio.

DE HOOFDROLSPELERS
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probleem met Gary en Jaap. Ze zullen wel weer

in de basis komen. Maar Wes Brown en Ronnie

Johnsen deden het woensdag goed.’ De coach

ontkent dat er een verband is met Stams boek.

Verscheidene Engelse media beweren echter dat

de club een boete van 100.000 Pond heeft opge-

legd aan de Nederlander. Bovendien berooft Fer-

guson de speler van zijn vice-aanvoerderschap.

Lazio Roma is in augustus 2001 een Italiaanse top-

club. Onder de vleugels van zakenman Cragnotti,

die in 1992 de club overnam, bestormt Lazio de

nationale en internationale top. Cragnotti zorgde

vanaf het begin voor de komst van topspelers zo-

als Winter, Fuser, Cravero, Favalli en Gascoigne.

Later volgden Bokši , Casiraghi en Marchegiani.

Onder leiding van trainer/coach Zden k Zeman

eindigde Lazio derde in 1994, tweede in 1995, 

en opnieuw derde in 1996. De grootste succes-

sen boekt de club echter in 1998, 1999 en 2000

als Sven-Göran Eriksson coach is geworden en

spelers als Verón, Vieri, Salas, Mihajlovi , Couto,

Mancini, Nedved en Almeyda zijn aangetrokken.

In 1998 wint de club de Coppa Italia, maar hij ver-

liest de finale om de Uefa cup van Inter. Het jaar

daarop wint de club zowel de Italiaanse Super

Cup als de laatste Europa Cup II, waardoor Lazio

seizoen 1999/2000 mag openen met de wedstrijd

om de Europese Super Cup. De club begint zijn

jubileumjaar goed door Manchester United te

verslaan. Het wordt het meest succesvolle sei-

zoen in de geschiedenis van Lazio: de club wint

zowel de landstitel als de Coppa Italia. In mei

2001 gaat de scudetto naar aartsrivaal AS Roma.

In de zomer van 2001 zoekt Lazio naar middelen

om dat recht te zetten. Bovendien is er verster-

king nodig voor de achterhoede omdat Sinisha

Mihajlovic en Paolo Negro door blessures lange

tijd niet inzetbaar zijn.

HET VERHAAL

Henk van Ginkel: “Ik werd anderhalve dag voor

het verstrijken van de transfertermijn gebeld

door Jaap zelf. Hij had te horen gekregen dat

Manchester United overeenstemming had be-

reikt met Lazio Roma over een transfer. Ik geloof

dat Lazio 35 miljoen euro betaalde, een enorm

bedrag. Nee, natuurlijk was Jaap daar niet ge-

lukkig mee, het viel hem rauw op zijn dak. Hij wil-

de gewoon blijven. Hij had ook nog een contract

dat twee jaar doorliep. Ik besefte meteen al dat

er geen weg meer terug was. Als de club over-

eenstemming heeft, betekent dat heel eenvoudig

dat ze van je afwillen.

Ton van Dalen (de inmiddels overleden partner
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“Jaap is er financieel zeker niet slechter van ge-

worden. Hij is er zelfs behoorlijk op vooruit gegaan.

Italië was op dat moment toch voetballand num-

mer één. Daar betaalden ze salarissen die ze op dit

moment ook niet meer kunnen betalen.

“Natuurlijk was dit heel zwaar voor Jaap en Elles.

Hun wereld was in 24 uur op zijn kop gezet. Het

was een jong gezin, dat dacht dat ze in Manches-

ter nog zeker twee jaar vooruit kon. Daar hadden

ze zich ook op ingesteld. Ineens zit je dan in Rome.

Dat is wat hè. Toen heb ik ook gezien wat een top-

per Jaap eigenlijk is. Ik zie hem daar nu nog zitten

tijdens die inderhaast ingestelde persconferentie.

Dat deed hij zo professioneel. Hij zat er alsof hij

twee maanden eerder al van plan was geweest

naar Lazio Roma te gaan. Ik dacht: is dit nu die

jongen uit Kampen waar vroeger geen woord uit

kwam? Hij was echt ontzettend gegroeid als per-

soon. En zo was dat eigenlijk ook met Elles. Ik had

vooraf toch angst dat ze zo’n plotselinge verhui-

zing allemaal niets zou vinden. Maar zo ging het

niet. Elles was juist een geweldige steun.

Kreeft en kaviaar
“Lazio Roma was in die tijd een grote club. Een

club ook waar alles kon. Iedereen kon binnen-

lopen en iedereen mocht mee-eten uit de grote

ruif. Letterlijk. Ze hadden een restaurant waar je

alles kon krijgen. Kreeft, kaviaar, het kon niet op.

Dat wil zeggen, achteraf bleek dus dat het wel

op kon. Voorzitter Cragnotti runde de club sa-

men met zijn zoon. Hij was de grote baas van Del

Monte, maar achteraf bleek hij een oplichter te

zijn. Dat bedrijf van hem ging daardoor failliet en

ineens waren er ook problemen met de betaling

van de salarissen. Plotseling was daar ook geen

geld meer voor omdat de club daarvoor geld

kreeg van dat bedrijf. We hebben uiteindelijk via

de tv-gelden van de club dat geld afgedwongen.

Jaap heeft alles tot op de laatste cent uitbetaald

gekregen. Achteraf was alles op juridisch gebied

uitstekend dichtgetimmerd door Paul Foortse.

Toen de boel failliet ging wilde ze ons nog ver-

leiden om aandelen te kopen van de club, maar

dat had natuurlijk geen zin. Die aandelen waren

natuurlijk ook niets meer waard. Uiteindelijk heb-

ben we een Nederlandse advocate ingeschakeld

om het geld op te eisen. Zij liet beslag leggen op

de tv-gelden.

“We hebben uiteindelijk ook nog heel hard voor

ons fee moeten vechten. Daar probeerden ze on-

deruit te komen door te zeggen dat dit contract

was getekend door de zoon van Cragnotti en dat

het daarom niet rechtsgeldig was. Onzin, natuur-

lijk. Ik ben naar de voorzitter gegaan en die zat er

zelf ook mee in zijn maag. Hij stelde zelf een be-

talingsregeling voor en heeft die uiteindelijk ook

ondertekend. Achteraf was het een hele wijze

les. Mensen waarschuwen je altijd dat je in Italië

naar je geld kunt fluiten omdat je met de maffia

te maken krijgt. Dat bleek allemaal onzin. Via een

Nederlandse advocate hebben we gewoon alles

gekregen waar we recht op hadden.

Wraak
“Achteraf is alles nog uitgepraat met Sir Alex Fer-

guson. Natuurlijk zat het hem allemaal in dat boek 

van Jaap. Ferguson kon niet accepteren dat daar 

dingen in stonden die in de kleedkamer hadden 

moeten blijven. Jaap had inderdaad gezegd dat er 

wel eens een massagetafel sneuvelde wanneer 

Ferguson kwaad was. Dit was gewoon zijn wraak, 

hij wilde even laten voelen wie de baas was. Later 

gaf Ferguson toe dat hij daarin een grote fout had 

gemaakt. Wat Jaap had gezegd had eigenlijk niets 

om het lijf. Manchester verloor een topverdediger 

en presteerde zonder hem ook een stuk minder.”

van Henk van Ginkel) ging meteen bellen met Fer-

guson om erachter te komen wat er aan de hand 

was. Ton had een uitstekende band met Sir Alex. 

Hij had eerder Raymond van der Gouw naar Man-

chester gebracht en hij had Ferguson ook een 

dienst bewezen door zijn zoon Darren naar Sparta 

weg te brengen. Maar Ferguson was onvermurw-

baar. Er kwam een schimmig verhaal dat hij niet 

tevreden was over Jaap en dat hij na zijn achilles-

peesblessure niet meer de oude zou zijn. Dat hij 

fouten had gemaakt werd er ook bij gesleept. Al-

lemaal onzin natuurlijk, maar dat zou later blijken. 

We begrepen wel dat we met een groot probleem 

zaten. Dat hebben we Jaap ook duidelijk gemaakt. 

Je kunt wel blijven, maar de consequentie is dat 

je dan op de bank terecht komt. Zo machtig zijn 

die Engelse managers nu eenmaal. We stonden 

voor een voldongen feit. 

“Een dag later - de dag dat de transfertermijn zou 

sluiten - zaten we met zijn vieren in het vliegtuig 

naar Rome: Jaap Stam, zijn vrouw Elles, Paul 

Foortse en ik. Paul was uiterst ervaren met de 

belastingtechnische consequenties. Hij was al 

eerder betrokken geweest bij transfers van Ne-

derlandse spelers naar Italië. 

We werden goed opgevangen, gingen eerst een 

hapje eten met de leiding van Lazio en daarna 

hebben we een paar uur onderhandeld. Daar was 

Jaap niet eens bij, maar dat was normaal. Eerlijk 

gezegd zat Jaap er nooit bij. In het vliegtuig had-

den we al overlegd. Samen hadden we bepaald 

hoe dat contract er uit moest zien. Zoiets doe je 

in goed vertrouwen. Als dat er niet is, kun je be-

ter ook stoppen. Wij werken ook nooit met con-

tracten. Ik weet nog dat de bond ons ook wilden 

verplichten dat we de samenwerking met Jaap 

zouden bekrachtigen met een contract maar dat 

hebben we geweigerd. Dat hebben we met suc-

ces aangevochten. Samenwerken is iets dat van 

beide partijen moet komen. En als één van beide 

partijen het niet meer ziet zitten dan moet je af-

scheid nemen. Heel simpel.

Take it or leave it
“Ik maak het onderhandelen ook niet moeilijker

dan het is. In dit geval heb ik meteen gezegd wat

Jaap wilde verdienen. Take it or leave it. Als dan

de randvoorwaarden ook goed zijn, ben je snel

klaar. In Italië of Spanje is dat vrij makkelijk. In

Nederland wordt er altijd onderhandeld over

huisvesting en een extra auto voor de vrouw. In

Italië vinden ze dat onzin. Je krijgt er een royaal

salaris en het is niet meer dan normaal dat je de

rest zelf betaalt.
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PSV spreekt Sinouh aan op ‘9/11-tweets’

PSV neemt afstand van teksten die reservedoelman 

Khalid Sinouh zondag via Twitter verspreidde over de 

herdenkingen van de terroristische aanslagen in de 

Verenigde Staten, op 11 september 2001.

Een woordvoerder van PSV meldt dat het om privé-

uitingen gaat en dat de club niet verantwoordelijk is. 

PSV vindt de uitspraken van Sinouh niet handig en 

heeft hem er maandag op aangesproken.

Sinouh, van Marokkaanse afkomst, twitterde onder-rr

meer dat hij ‘een beetje moe werd van die 9/11 pro-

paganda’. In een andere tweet verwees de doelman 

naar actuele problemen in de wereld, zoals de honger 

in Afrika of de situatie in Syrië.

Sinouh meldde maandag via Twitter overigens dat hij 

steeds zijn mening zal blijven geven. ‘Ongeacht of ie-

mand het ermee eens is of niet’.

Commentaar van ProProf-directeur Ko Andriessen:

“Natuurlijk heeft iedere speler, net als iedere bur-

ger, vrijheid van meningsuiting. Dat is een recht dat 

wettelijk is vastgelegd. Een speler die in dienst is 

van een club heeft dat recht dus ook. Niemand kan 

dat van hem afnemen en niemand kan hem opdra-

Soms is er van dat voetbalnieuws waarvan je je afvraagt: wat betekent dat voor mij?  

ProProf-directeur Ko Andriessen houdt een aantal actuele kwesties tegen het licht.

gen zijn mond te houden. Aan de andere kant heeft

een profvoetballer ook een voorbeeldfunctie. Als hij

opvallende dingen zegt of stelling neemt in een po-

litieke kwestie dan moet hij zich realiseren dat dit

door de media zal worden opgepikt en zal worden

uitvergroot. Een simpele tweet kan zo uitgroeien tot

een grote krantenkop en een belangrijk item in een

discussieprogramma. Uitingen of gedragingen die

een hoop emoties losmaken bij supporters lijken, op

zijn zachtst gezegd, niet handig.”

Spelers en clubs zijn het eens over uitleg CAO

In de zomer van 2010 bereikten de clubs in het 

betaald voetbal overeenstemming met de spelers-

vakbonden VVCS en ProProf over een tussentijdse 

wijziging van de CAO contractspelers. In de nieuwe 

CAO 2010-2014 werd ondermeer een gewijzigd arti-

kel opgenomen over de hoogte van de schadeloos-

stelling als een club een verlengde overeenkomst 

met een speler wenst op te zeggen.

Een arrest van de Hoge Raad raakt de nieuwe bepa-

ling als het gaat om de hoogte van de schadeloos-

stelling. Overleg tussen clubs en bonden leidden 

ertoe dat als een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 

2010 is verlengd en de club zegt daarna op,  de club 

een schadeloosstelling moet betalen conform de 

CAO 2008-2011 en niet conform de CAO 2010-2014.

De schadeloosstelling bedraagt dan een maand per 

gewerkt dienstjaar en is niet gemaximeerd.

Commentaar:

“Door de financiële crisis hebben clubs afgedwon-

gen dat ze de arbeidsvoorwaarden in contracten

kunnen veranderen. Wanneer een club in het

verleden een verlengd contract opzegde, had je

als speler recht op een uitkering van een maand-

salaris per gewerkt dienstjaar. Volgens de nieuwe

bepaling die inging op 1 juli 2010 werd dat een half

maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Na overleg

tussen clubs en bonden is besloten dat die nieuwe

CAO-bepaling alleen geldig is voor contracten die

zijn afgesloten na 1 juli 2010. Het kan niet zo zijn

dat de arbeidsvoorwaarden tijdens de duur van je

contract worden gewijzigd. Vergelijk het met een

voetbalwedstrijd. Tijdens de wedstrijd kunnen je

de doelpalen ook niet verzetten. Concreet gezegd:

wanneer je een verlengd contract hebt getekend

voor 1 juli 2010 en de club besluit dit op te zeggen

dan heb je recht een schadevergoeding van een

maandsalaris per gewerkt dienstjaar.”

Van Noortwijk wint arbitrage

De arbitragecommissie van de KNVB heeft uit-

spraak gedaan in de zaak, aangespannen door 

voormalig spelersmakelaar Bas van Noortwijk te-

gen AZ. In het vonnis is bepaald dat de inspannin-

gen van een spelersmakelaar ook vergoed dienen 

te worden, als hij betrokken is bij de contractver-rr

lenging van een speler. Dit is in overstemming met 

de praktijk voor andere dienstverleners.

Commentaar:

“Deze uitspraak van de arbitragecommissie is bin-

dend en schept een precedent. Een verlenging van

een contract wordt ook als arbeidsbemiddeling ge-

zien. Het is in ieder geval prettig dat hier nu duide-

lijkheid over is. Wat houdt dat in voor de speler? De

vergoeding voor arbeidsbemiddeling blijft een zaak
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tussen club en zaakwaarnemer. Volgens de regels

van de FIFA mag de overeengekomen vergoeding 

aan een zaakwaarnemer nooit gaan ten koste van

het salaris van de speler.”

Robert Postma krijgt boete

Spelersmakelaar Robert Postma, schuldig bevon-

den aan activiteiten met te jonge spelers, heeft een 

boete gekregen voor zijn gedrag. De zaakwaarne-

mer plaatste op de website van zijn bedrijf adver-rr

tenties met daarin twee spelers van vijftien jaar.

Hiervoor is Postma nu gestraft; hij dient vijfduizend 

euro te betalen. Dit komt overeen met het schik-

kingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal.

Postma verloor de tuchtzaak en moet het bedrag 

nu ophoesten.

Commentaar:

“De regels van de FIFA en de KNVB zijn heel hel-

der: het is verboden om spelers onder de 16 jaar te

begeleiden als makelaar. Het is ook verboden om

spelers onder de 16 jaar een contract aan te bie-

den. Uiteraard is wel van belang dat clubs zich ook

aan deze reglementen houden. De laatste tijd is

wel een tendens waarneembaar waarbij clubs spe-

lers al voor hun 16e verjaardag contractvoorstel-

len doen. ProProf vindt dat in alle gevallen waarin

clubs voorstellen doen aan een speler, spelers zich

voor advies moeten kunnen laten bijstaan.”

Licentie spelersmakelaar blijft bestaan

De licentie voor spelersmakelaars blijft dit jaar in 

ieder geval bestaan en ook in de toekomst zal de 

belangenbehartiger van de profvoetballer aan re-

gels gebonden zijn.

Dat is de uitkomst van overleg tussen de wereld-

voetbalbond FIFA, de Europese Commissie en de 

EFAA, de internationale belangenorganisatie van 

spelersmakelaars. In mei zal de FIFA nog wel het 

voorstel voor het volledig schrappen van de licen-

tie voor spelersmakelaars indienen, maar het ont-

werp zal nog slechts als discussiedossier worden 

behandeld. Aanvankelijk had de FIFA besloten om 

de licentie per oktober2011 te laten vervallen. Naar 

aanleiding van de kritische discussie die daarop 

volgde in alle geledingen van het betaalde voetbal,

is die beslissing nu teruggedraaid en gaan alle be-

trokkenen de dialoog met elkaar aan over een aan-

gepaste regelgeving.

Commentaar:

“Op dit moment is nog steeds onduidelijk hoe de

toekomst van het beroep van spelersmakelaar er-

uit ziet. De FIFA lijkt nog steeds van plan te zijn om

in 2012 de licentie voor spelersmakelaars te laten

vervallen. In een nieuw reglement wordt de naam

voor ‘agent’ vervangen door ‘intermediair’. Deze

intermediair hoeft echter geen licentie te hebben,

waardoor iedereen dit beroep kan uitoefenen. Ik

denk dat dit zal leiden tot een grote chaos, een

Wild West waarbij de gevolgen voor spelers groot

zijn. Spelersmakelaars vallen niet langer onder

de nationale bonden waardoor ieder toezicht ver-

dwijnt. Bovendien wordt de verantwoordelijkheid

verschoven naar de speler. Hij wordt straks verant-

woordelijk voor de daden van zijn intermediair ter-

wijl deze niet kan worden gesanctioneerd. Daarbij

moet de speler zelf alle administratie afhandelen.

De FIFA schuift haar verantwoordelijkheid af. Spe-

lers dienen als werknemers te worden beschermd

maar daar kunnen ze straks naar fluiten. Spelers

onder de 16 jaar worden niet langer beschermd.

Dubieuze intermediairs kunnen spelers van 12 jaar

voor jaren binden.”

Opvallende contracten bij Gelderse clubs

Zowel Vitesse als De Graafschap sluiten opvallen-

de contracten af om talenten aan zich te binden. De 

spelers komen via een uitzendbureau op de loon-

lijst terecht als kraanmachinist, antennebouwer of 

facilitair medewerker, maar zijn in de werkelijkheid 

gewoon voetballer. Op deze wijze hopen de clubs 

uit Gelderland de kosten te drukken.

Commentaar:

“ProProf is niet blij met deze ontwikkelingen. Wat

doen we eraan? Wij hebben hier inmiddels een ge-

sprek over gehad met de KNVB. Er ligt een mooie

CAO waar we lang voor hebben gevochten. Wij

zouden graag zien dat spelers die actief zijn in

het professionele voetbal onder de CAO Betaald

Voetbal vallen. Dat hebben we de voetbalbond en 

de FBO, waarin de clubs zijn verenigd, duidelijk 

gemaakt. Gesprekken hierover vinden binnenkort

plaats. Wordt vervolgd dus. In de tussentijd advi-

seren wij spelers bij twijfel over hun contract de

vakbond in te schakelen.

Overigens zijn we ook niet blij met de toename van

amateur-contracten in het professionele voetbal.

Om de kosten te drukken dwingen clubs spelers

steeds vaker hiermee akkoord te gaan. Er duiken

ook allerlei vreemde constructies op in contrac-

ten waarbij spelers gevraagd wordt afstand te

doen van hun rechten. Deze constructies zul je

in geen enkele andere bedrijfstak vinden. Of je

nu boodschappen doet bij Albert Heijn of met de

auto naar de garage rijdt, niemand vult voor nop

de vakken bij en niemand ligt gratis en voor niets

de hele dag onder een motorkap. Wij vinden deze

constructies dan ook absoluut niet passen in een

serieuze bedrijfstak.

ProProf is van mening dat in het professionele

voetbal ook professionele contracten thuishoren.

Als een club overtuigd is van een speler, zal hem

ook altijd een fatsoenlijk contract worden aange-

boden. Indien je niet meer in aanmerking komt voor

een profcontract is het in onze ogen veel verstan-

diger om je te concentreren op een nieuwe baan.

De vakbond kan je daarbij helpen.”
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Frank van Kouwen kreeg vorig jaar december te horen dat hij darmkanker had. Bestralingen, 

een operatie en een chemokuur volgden. Nu hij ‘schoon’ is, pakt Van Kouwen de draad weer 

op. Bij FC Eindhoven maakt hij een nieuwe start.
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Frank van Kouwen ziet er nauwelijks vermoeid, maar

wel voldaan uit. Een week terug pakte hij de trainin-

gen weer op bij FC Eindhoven. Twee keer in de week

werkt hij er aan zijn conditie, drie keer per week doet

hij krachttraining. Als wij hem spreken heeft hij net

een conditietraining achter de rug. Vanwege een be-

handeling tegen darmkanker was hij een klein jaar uit 

de running. Het liefst zou hij weer naar buiten gaan,

het veld op, maar hij realiseert zich maar al te goed

dat hij rustig aan moet doen. “Voor je het weet, raak

ik geblesseerd en dan duurt het allemaal nóg langer.”

De conditietests in het ziekenhuis van Veldhoven vie-

len mee, zo vertelt hij. Van Kouwen, die acht maan-

den niets sportiefs deed en ook nog eens dertien 

kilo kwijtraakte, had verwacht dat hij op nul moest

beginnen, maar stond er toch iets beter voor. “Het is

moeilijk te zeggen hoe lang het duurt voor ik weer op

mijn oude niveau ben. Ik hoop dat ik na de winterstop

kan aansluiten.”

December 2010. Rachelle van Kouwen stuurt haar

man Frank naar de dokter omdat hij al geruime tijd

bloed bij zijn ontlasting heeft. De huisarts reageert

kalm. Van Kouwen, dan pas dertig jaar, voelt zich

verder prima, dus er is niet direct reden tot paniek.

Uit voorzorg wordt de voetballer doorgestuurd naar

het ziekenhuis. Daar blijkt dat er een poliep in de dar-

men van Van Kouwen groeit. Het onding is te groot

om hem er meteen uit te halen. Er worden ‘hapjes’ uit

genomen en het weefsel gaat op kweek. Een week

later hoort Van Kouwen dat het om een kwaadaardig

gezwel gaat. De voetballer moet meteen onder de

scan om te bekijken of zijn longen en lever ook zijn

aangetast. Vijf dagen later volgt de uitslag: de longen

en lever zijn schoon. Het beste nieuws in die dagen.

“Daarna viel er een hoop van ons af,” vertelt Frank

van Kouwen. “Ik had het gevoel: ‘nu alleen nog

maar dit overleven’. Ik werd eerst vijf keer bestraald,

daarna volgde de operatie. Van tevoren waren ze er

voor negentig procent van overtuigd dat ik een stoma

zou krijgen, maar het was een topoperatie. Dat zei de

dokter tenminste. Ze haalden zo’n tien centimeter van

mijn darmen af, daarna zijn die twee stukken weer

aan elkaar gezet. Dat moet honderd procent goed

zijn en bij mij was dat gelukkig zo. Helaas moest ik de

dag erna opnieuw geopereerd worden omdat ik bleef

bloeden. Twee dagen achter elkaar onder narcose

heeft me wel opgebroken. Na een week kon ik naar

huis. Zo’n drie weken later begon de chemo.”

Naast de kwaadaardige poliep groeide nog een ver-

dacht kliertje. Onderzoek wees uit dat deze ook was

aangetast. Daarom moest Van Kouwen een preven-

tieve chemokuur ondergaan.

“Ik zou acht kuren van drie weken krijgen. Een kuur

bestond uit een dag ziekenhuis, van half tien tot half

vier, en dan veertien dagen achter elkaar tabletten

slikken. Zo’n twaalf per dag. In de derde week mocht

ik bijkomen. Dan werd ik gecontroleerd en als alles

goed was, kon ik de week daarna door met de vol-

gende kuur.

zin in friet
“De eerste keer was ik tweeënhalve week ziek. Ik lag

alleen maar op de bank en in bed. De laatste twee

dagen voelde ik me redelijk. De tweede kuur ging

net zo. Toen heb ik gezegd dat ik het zo niet vol zou

houden. Daarom hebben ze een portocat geplaatst.

Dat is een soort kastje in je borst, waar je medicijnen

doorheen kunt laten lopen. Zo komt het direct in de

bloedbaan terecht. Voor mij scheelde dat heel veel.

Ik had nu minder bijwerkingen. Mijn darmen, waar

ik het meeste last van had, werden ontlast. Van een

kuur van twee weken, voelde ik me nog maar vier da-

gen slecht.

Al bij al bleef het natuurlijk tobben. Avondeten lustte

ik bijna niet. En als we dan ’s avonds voor de tv zaten,

had ik ineens zin in friet. Dan ging Rachelle nog even

snel naar de friettent. Friet, frikadellen en chips wa-

ren geen probleem. Ik had sowieso de hele tijd buik-

pijn, dat werd niet erger door vet eten. Qua ontlasting

was er geen peil op te trekken. De ene keer liep het

meteen door, de andere keer kwam het heel normaal.

Daardoor durfde ik niet altijd meer de deur uit. Als ik

moest dan móest ik ook. Dan is het natuurlijk fijn als je

in de buurt van een toilet bent.”

Het was een zware tijd voor de familie Van Kouwen.

“Ik besef nu eigenlijk pas dat ik kanker heb gehad,”

stelt de verdediger. “Ik heb het steeds een kwaad-

aardige poliep genoemd. Toen ik aan het kuren was,

ergens in maart, durfde ik pas het woord kanker in de

mond te nemen. We zijn er wel altijd open over ge-

weest. Voor mijn vrouw was het misschien nog wel

zwaarder dan voor mij. Zij zorgde voor de kinderen,

voor mij, voor het huishouden en ze had ook nog ge-

woon haar werk. Ik lag daar maar op de bank. Dan

vroegen de kindjes (nu 2 en 4): ‘Kom eens kijken wat

ik heb getekend, papa’. En dan kon ik niet eens van de

bank komen. Ik had ook nog eens een buikwond met

27 nietjes. Daar kun je niets mee. Ik vond het frustre-

‘Tijdens een kuur van drie weken 

was ik tweeënhalve week ziek. Dat 

was niet vol te houden.’
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rend. Iedereen vroeg ook altijd hoe het met mij ging,

maar Rachelle werd vergeten. Als ik op een slechte

nacht veertien keer naar de wc moest, had zij daar 

natuurlijk ook last van. Maar zij stond om 7 uur ‘s mor-

gens wel weer naast haar bed voor de kindjes.”

ontslagen
Frank van Kouwen zat midden in de chemokuren toen

VVV Venlo besloot het contract met de zieke speler

niet te verlengen. Hij wil er niet al te veel woorden

meer aan vuil maken. “Ik begrijp best dat VVV niet

verder wilde, wat mij vooral tegenviel was de manier

waarop ik het te horen kreeg. Ik had verwacht dat we 

een keer om tafel zouden gaan zitten om te bekijken

wat er nog mogelijk was. In plaats daarvan vertelden

ze me dat ik ontslagen was toen ik toevallig een keer

op de club was. Daar ben ik teleurgesteld over. Maar

ik heb mijn verhaal gedaan, nu staat er een streep on-

der. Ik neem aan dat ze zich nu wel realiseren dat het

zo niet had mogen lopen.”

Geen werk, geen inkomen, dus moest Frank van Kou-

wen uitzoeken waar hij recht op had. Hij ging langs

bij het UWV en via zaakwaarnemer Kees Ploegsma jr

liet hij ProProf uitzoeken wat zijn rechten en plichten

waren. Omdat zijn inkomen zou terugvallen tot ze-

ventig procent van het maximum dagloon, moest hij

in gesprek met de Rabobank Topsportdesk, waar zijn

financiën zijn ondergebracht. Een paar belastingad-

viezen gaven hem weer wat lucht.

Ondertussen ging het kuren door. Eind juli, na de laat-

ste chemokuur, ging de vlag uit. Van Kouwen: “Mijn

vrouw had er een feestje van gemaakt. Later hebben

we een barbecue georganiseerd voor iedereen die

ons door die moeilijke periode heen heeft geholpen.

Twee weken later kreeg ik te horen dat mijn lever en

longen schoon waren. Om het af te sluiten zijn Ra-

chelle en ik een paar dagen samen naar Barcelona

gegaan. Daarna hebben we zachtjes aan het normale

leven weer opgepakt. Met Kees Ploegsma heb ik be-

keken waar ik terecht kon. FC Eindhoven, Willem II en

RKC gaven aan dat ik er kon revalideren. Eindhoven

was heel concreet en er sprak ook veel vertrouwen

uit. Ik zou eerst aan de slag gaan als mentor voor de

jonge jongens en als ik weer op niveau was, zou ik

gewoon mee kunnen spelen. Het was ook nog eens

lekker dichtbij huis, dus de keus was snel gemaakt.

Ik hoop dat ik na de winterstop wat terug kan doen

voor de club.”

passie
Voorlopig traint Van Kouwen nog alleen. Hij kijkt uit

naar het moment waarop hij zich weer bij de ploeg

kan aansluiten. Is zijn kijk op voetbal en de voetbal-

wereld veranderd na het afgelopen jaar? Hij haalt

zijn schouders op. “Aan de ene kant is er natuurlijk

het VVV-verhaal. Uit alle reacties maak ik op dat vrij-

wel iedereen dat onmenselijk vindt. Tegelijk heb ik

ook veel kaarten en sms’jes gekregen van mensen

met wie ik in het verleden heb gewerkt. Clemens

Bastiaansen stuurde me een kaart, Andries Jonker

stuurde een sms. Die reacties vond ik heel bijzonder.

Toen ik net gehoord had dat ik kanker had, wilde ik

alleen maar beter worden. Ik dacht: ik hoef niet per

se meer te voetballen, als ik maar weer gezond ben.

Tot je beseft dat het wel weer zou kunnen. Ik voet-

bal natuurlijk al vijfentwintig jaar met passie. Ik had

het toch wel zuur gevonden als ik ermee had moeten

stoppen. Ik ben blij dat ik het hopelijk nog een paar

jaar kan doen.”

Hij gaat verder: “Mijn vrouw en ik zijn dichter naar

elkaar gegroeid. Het is natuurlijk een cliché, maar als

je zoiets hebt meegemaakt leer je kleine dingen waar-

deren. Onze band is alleen maar sterker geworden.

Afgelopen maandag heb ik gehoord dat mijn vorm van

kanker niet erfelijk is. Dat betekent dat de kans dat

het terugkomt minimaal is en dat de kinderen net zo-

veel risico lopen als ieder ander. In december word ik

weer voor het eerst gecontroleerd. Dat is spannend.

Wat gebeurt in je lichaam na vier maanden zonder

gif? Straks worden mijn darmen een keer per jaar

gecontroleerd, mijn longen en lever elk half jaar. Ik

denk dat het na een keer of vijf eindelijk wat minder

spannend gaat worden.”

‘Ik hoop dat ik na de winterstop wat 

terug kan doen voor FC Eindhoven.’
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BrantjesVeerman Advocaten onder meer diverse sportbonden,

verenigingen, trainers, coaches en spelersmakelaars bij.

korte, duidelijke lijnen
De bedrijfstak voetbal professionaliseert steeds verder, de ontwik-kk

kelingen op juridisch gebied gaan echter niet gelijk op. Brantjes-

Veerman Advocaten heeft een voortrekkersrol op het gebied van

sportrecht en Dubois - Van Kleef benadrukt dat er voor een sporter

veel meer komt kijken dan alleen het zetten van een handtekening

onder een contract. De samenwerking tussen BrantjesVeerman

Advocaten en ProProf is daarom ook van belang. Beide partijen

zijn dan ook verheugd dat die met drie jaar is verlengd. “Er is een

goede basis om met elkaar verder te gaan,” stelt Dubois - van Kleef

tevreden vast. “De samenwerking met directeur Ko Andriessen en

de rest van de organisatie verloopt vloeiend, de lijnen zijn kort. Zo

kunnen we snel adviseren en weet de voetballer snel waar hij aan

toe is.” Volgens Dubois – van Kleef zijn er meer overeenkomsten

tussen BrantjesVeerman Advocaten en ProProf die ervoor zorgen

dat de samenwerking goed verloopt. ”Net als ProProf proberen

wij eerst in redelijkheid tot een oplossing van het geschil te komen.

Zodra dat echter niet mogelijk blijkt staan wij voor onze cliënten en

BrantjesVeerman Advocaten is in Nederland even toonaange-

vend als uniek. Als enige advocatenkantoor heeft BrantjesVeer-rr

man Advocaten een specifieke sectie Sportrecht die bestaat 

uit zes medewerkers. De sportrecht advocaten van Brantjes-

Veerman Advocaten kennen de sport- en voetbalwereld door 

en door en hebben allemaal grote affiniteit met sport, zowel op 

de werkvloer als in hun vrije tijd.

Babs Dubois - van Kleef leidt de sectie. Zij legt uit: “André Brant-tt

jes behandelde twintig jaar geleden zijn eerste sportrechtzaak 

en geldt op sportrechtgebied als pionier. Sindsdien heeft hij de 

praktijk uitgebreid tot een specifieke sectie, waarbinnen ieder 

zijn eigen specialisatie heeft. Daar ligt ook de kracht van ons 

kantoor: in je eentje kun je niet op ieder rechtsgebied ‘up-to-date’ 

blijven, als sectie staan wij samen sterk en komen we zo tot de 

beste kwaliteit”.

BrantjesVeerman Advocaten heeft expertise op tal van terrei-

nen zoals arbeidsrecht, contractenrecht, portretrecht, aanspra-

kelijkheidsrecht, tuchtrecht, doping, sponsoring, verenigings-

recht, enzovoorts. Het kantoor maakt bovendien deel uit van 

een wereldwijd netwerk, waardoor cliënten in het buitenland 

ook adequaat kunnen worden bijgestaan. Naast sporters staat 

zijn we bereid tot het uiterste te gaan om hun belangen te verde-

digen. ”Daarnaast fungeert BrantjesVeerman Advocaten voor 

ProProf in sommige kwesties als sparringpartner of klankbord, 

vertelt Dubois - van Kleef “Op die manier kan ProProf haar leden 

goed van dienst zijn en kan zij zelf stelling nemen in bepaalde ge-

sprekken of onderhandelingen. Zo kunnen onnodige procedures 

worden voorkomen.” 

Tot op heden verloopt de samenwerking succesvol en heeft Brant-tt

jesVeerman Advocaten diverse voetballers bijgestaan in conflict 

met hun clubs. Namens ProProf vertegenwoordigt BrantjesVeer-rr

man Advocaten spelers voor de arbitragecommissie van de KNVB 

of in een procedure bij FIFA. ,,Het merendeel van deze zaken ziet op 

arbeidsconflicten, hetgeen vaak uitmondt in de situatie dat de club 

een speler niet langer betaalt. Nadat de speler hier met behulp van 

ProProf in overleg met de club niet uitkomt, rest de speler vaak geen 

andere mogelijkheid dan een procedure te initiëren,” zegt Jordi Ro-

sendahl, sportrechtadvocaat bij BrantjesVeerman Advocaten.

televisierechten
In relatieve stilte speelt de strijd over het spelersaandeel in de tele-

visierechten zich af. Tot 1999 kregen de spelers 1/37ste deel van de 

tv-gelden. Daarna hield het op. ProProf vindt samen met de VVCS 

dat de spelers recht hebben op een deel van de inkomsten uit de 

televisierechten. ProProf heeft de zaak neergelegd bij BrantjesVeer-rr

man Advocaten en is tegen de beslissing van de rechter in hoger 

beroep gekomen. Hierin speelt André Brantjes een grote rol. “De 

rechter oordeelde dat het beroep van profvoetballer nu eenmaal 

met zich brengt dat je op televisie komt en dat de vergoeding voor 

het gebruik van je portretrechten bij het salaris is inbegrepen. Dat is 

ons te makkelijk. Geen van de spelers geeft hiervoor toestemming 

en daarbij: niet iedere speler die op televisie komt heeft een arbeids-

overeenkomst en krijgt een vergoeding van de club.”

BrantjesVeerman Advocaten vindt het belangrijk problemen in de 

kiem te smoren door voetballers en sporters zich bewust te maken 

van hun rechten en plichten. Dit voorkomt veel problemen waar je 

als sporter helemaal niet op zit te wachten. Voetballers en sporters 

kunnen bij BrantjesVeerman Advocaten dan ook altijd terecht voor 

voorlichting of advisering. Dubois - van Kleef: “Sporters willen maar 

één ding: sporten. Daarop willen zij zich volledig kunnen concen-

treren en juridische problemen zorgen alleen maar voor afleiding. 

Daarom is het belangrijk dat ze hun zaken juridisch goed voor elkaar 

hebben. Daarvoor kunnen ze bij ons terecht. Met onze specialisatie 

sportrecht bieden wij als BrantjesVeerman Advocaten unieke en 

onderscheidende diensten voor sporters.”

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

Advocatenkantoor BrantjesVeerman 

Advocaten en ProProf verlengden 

onlangs hun samenwerkingsverband 

met drie jaar. Dit tot grote tevreden-

heid van beide partijen. ProProf zorgt 

er zo voor dat de rechten van haar 

leden te allen tijde gewaarborgd zijn.
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Gedreven in alles wat we doen. 

Dat is de Rabo Topsportdesk.

Als grootste sportsponsor van Nederland is de Rabobank actief betrokken bij de topsport. Op het veld, maar vooral ook daar-

buiten. De Rabo Topsportdesk begeleidt als financiële coach al jaren vele topsporters. We hebben niet alleen verstand van 

sport en financiën, maar zijn ook betrokken bij de persoonlijke situatie van onze klanten. Zo ook bij Ruud van Nistelrooij, die al 

sinds het begin van zijn carrière een trouwe klant is van de Rabobank. Omdat we, net als hij, trouw zijn gebleven aan onszelf 

en streven naar een optimale performance.

Ben jij een jong sporttalent of presteer je al jaren op topniveau en ben je benieuwd

hoe wij jouw financiële prestaties kunnen verbeteren? Neem dan contact op met

Dennis van Gemert of Bas van den Hurk van de Rabo Topsportdesk.

Telefoonnummer: (040) 293 65 96   E-mail: topsportdesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl 

www.topsportdesk.nl

Een wereldspeler die zichzelf blijft.

Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.


