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Soms trekken wij er te hard aan.

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

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

hard aan trekken.

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

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

sponsors, spelersmakelaars, betaaldvoetbalorganisaties en belangenorganisaties bijstaat.

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

recht, image rights, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en tuchtrecht.

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

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

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

Azië, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

brantjesveerman.nl Spinveld 12, 4815 HS Breda, the Netherlands
Telephone: +31 (0)76 - 522 41 00
Fax: +31 (0)76 - 514 44 25
E-mail: info@stoof.com
Website: www.stoof.com
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Opslag van Inboedels
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Wereldwijd agenten netwerk
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Sinterklaasavond is zojuist achter de rug en kerstmis ‘lonkt’. Er staat weer een nieuw 

jaar voor de deur. Tijd om even terug te kijken en de ambities uit te spreken voor 2012. 

Nog steeds heeft een aantal clubs moeite het hoofd boven water te houden door  

dalende opbrengsten. Daar staat tegenover dat een gedeelte van de clubs de kosten 

veel beter onder controle heeft, waardoor de huishouding van die clubs gezond is.  

Gevolg is natuurlijk wel dat de salarissen van de spelers flink lager zijn. Met name in 

de eerste divisie levert dit problemen op. Je ziet steeds vaker amateurspelers die bij 

een club proberen alsnog een contract te ‘verdienen’ en tijdelijk gebruik maken van 

een WW-uitkering. Ik heb al eerder aangegeven dat ProProf bezwaar heeft tegen een 

dergelijke constructie. Als een speler namelijk geen contract afdwingt, bestaat de kans 

dat hij ook geen recht meer heeft op een WW-uitkering waardoor zijn sociaal vangnet 

verdwijnt en er voor de speler in kwestie acute betalingsproblemen ontstaan. 

De afgelopen tijd is onze servicedesk steeds vaker met dergelijke probleemgevallen 

geconfronteerd. Daarnaast zie je ook dat UWV, de uitkeringsinstelling, steeds moeilijker 

doet. Zo stond ik vorige maand een speler bij tijdens een hoorzitting bij UWV Amsterdam. 

De speler was gekort op zijn uitkering omdat UWV redeneerde dat hij tijdens ‘trainings- 

en wedstrijduren’ niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt. Dit terwijl een speler juist 

de trainingen en wedstrijden op dit niveau nodig heeft om zijn ‘skills’ op peil te houden. 

Deze activiteiten zou je daarom kunnen zien als scholing. De speler blijft bovendien in 

beeld en kan op elk moment een contract bij een willekeurige club accepteren. Een soort 

sollicitatie dus eigenlijk. Het is te hopen dat het UWV, in beroep, onze lijn volgt, anders 

komt een aantal spelers verder in de problemen.

Op collectief gebied waren er de afgelopen periode wat confrontaties met werkge-

versvereniging FBO. Er was een dispuut over de uitleg van CAO-bepalingen in relatie 

tot een recent arrest van de Hoge Raad en er was een verschil in inzicht over de stel-

ling dat ook ingehuurde spelers te allen tijde onder de CAO zouden vallen. Uiteindelijk 

zijn beide kwesties in goed overleg tussen FBO, VVCS en ProProf prima opgelost. Dit 

geeft vertrouwen voor 2012 waarin we gezamenlijk ook weer een aantal discussies 

zullen moeten voeren met name over opleidingscontracten, amateurcontracten en 

clausules in spelerscontracten. In een recent overleg tussen de CSR en de directie 

van de KNVB gaf ook laatstgenoemde aan in dit overleg te willen deelnemen.

In dit nummer vind je ook een impressie van het seminar dat ProProf samen met Pro 

Agent en in samenwerking met het CFK in november organiseerde op haar kantoor in 

Culemborg. Het seminar was volgens ons zeer geslaagd. De vraagstelling of het betaald 

voetbal klaar is voor de toekomst leverde mooie discussies op. Om haar leden in 2012 

beter te kunnen bedienen heeft ProProf een nieuwe website laten ontwikkelen waar 

ook in dit nummer aandacht aan wordt besteed. Tevens hebben we het logo van ProProf 

opgefrist zodat dat nog jaren mee kan. 

De ambitie voor 2012 is om onze dienstverlening aan de leden, samen met de part-

ners Berenschot, Indicia, Brantjes Veerman advocaten, Topsportdesk Rabobank en 

Wannet Sports Insurance verder uit te breiden om er zodoende voor te zorgen dat 

we als organisatie klaar zijn voor de toekomst!!

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012!

Ko Andriessen

Directeur ProProf
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Betaald voetbal. Klaar voor de toekomst? Dat was 

op een herfstmiddag in november de titel voor 

een stevige discussie over de ontwikkelingen in 

ons betaalde voetbal. Het congres was georga-

niseerd in samenwerking met de makelaarsbond 

ProAgent, daarom stonden de zaakwaarnemers 

dit keer centraal.

Daar is ook alle reden toe. Anno 2011 hebben de 

meeste voetballers wel een begeleider. Wereld-

wijd zijn meer dan zesduizend agenten met een 

licentie actief. Maar hoe lang nog? In de komende 

jaren gaat er mogelijk heel wat veranderen. De 

FIFA is van plan te stoppen met de licenties. Dat 

betekent dat iedereen straks makelaar kan wor-

den. De buschauffeur, de wiskundeleraar of jijzelf. 

Het wordt dan een vrij beroep, net als bijvoor-

beeld de journalistiek.

Is dat een goede zaak in de nu al totaal onoverzich-

telijke voetbaljungle waar vele miljoenen euro’s in 

omgaan? Nee. De vakbond vindt het een bijzonder 

slechte ontwikkeling en dat was een belangrijke 

reden om het onderwerp hoog op de agenda te zet-

ten tijdens het goedbezochte seminar. Al snel bleek 

dat ProProf en ProAgent niet alleen staan.

Voice of Holland
Niemand minder dan Bert van Oostveen, voorzitter 

van het bestuur betaald voetbal, trapte af met een 

kraakhelder betoog over de toekomst van ons be-

taald voetbal. De hoogste baas uit Zeist vaart gedu-

rende de crisis een realistische koers. Nederland 

moet eerst zijn plaats in het mondiale voetbal maar 

eens consolideren. “Internationaal zijn het op club-

niveau al lange tijd dezelfde landen die domineren. 

Na de Champions League komt een hele tijd niks, 

dan nog een hele tijd niks, en dan komt de Europa 

League. De eerste divisie van Europa. De Neder-

landse positie daarin is heel helder. We mogen al 

blij zijn als we met een paar clubs overwinteren in 

de Europa League. Daar is overigens op zich niks 

mis mee.”

Meer en meer clubs worden overgenomen. “De 

invloed van eigenaren uit Oost-Europa en Azië 

neemt toe. Dat gaat een factor van belang wor-

den voor wat betreft de financiering. Dat heeft 

te maken met de economische situatie. De spon-

sormarkt is moeilijker geworden. Er moet echt 

een maatschappelijke meerwaarde zijn, want 

de sponsor wil niet alleen worden geassocieerd 

met de salarissen van de spelers. We halen heel 

weinig uit de televisiemarkt, zeker in vergelijking 

met andere landen. De tv-belangstelling neemt al 

acht jaar lang af, ook rondom wedstrijden van het 

Nederlands elftal. Daarnaast vergrijst het publiek 

steeds meer. De conclusie is simpel: het voetbal 

legt het af tegen de Voice of Holland. Zo realis-

tisch moet je zijn.”

Van Oostveen is onder zijn leiding niet van plan 

luchtkastelen te bouwen. “Hebben we te maken met 

bedreigingen of kansen? Dat is de centrale vraag. 

We zijn altijd een slagvaardig landje geweest en 

goed in het opleiden van talenten. Daar moeten we 

op blijven inzetten.”

Eigen talent dus. Helaas vertrekken steeds meer 

spelers vaak op te jonge leeftijd naar het buitenland. 

Wat zijn de gevolgen als de FIFA de makelaarsmarkt 

vrijgeeft? Van Oostveen kijkt hoofdschuddend naar 

de plannen. “Iedereen is het er over eens dat het 

idee van de FIFA niet goed is, maar tegelijk heeft ook 

niemand de oplossing. Op dit moment vindt zeventig 

procent van de transfers plaats zonder gelicentieer-

de makelaars. Wat ons betreft gaan we terug naar 

de basis. Wat is nou de essentie? Het beschermen 

van spelers en clubs. Het waarborgen van de kwali-

teit van de beroepsgroep. En transparantie. De hui-

dige regels helpen niet afdoende. Maar de nieuwe 

regels van de FIFA zeker niet.”

Maar wat dan wel? Van Oostveen: “Laten we eerst 

eens toezicht houden op de regels die we hebben 

afgesproken. Ook spelersmakelaars dienen elkaar 

veel meer dan voorheen aan te spreken op elkaars 

gedrag. Laten we nadenken over een sterkere con-

trole, zoals die ook voor advocaten geldt. Toon ver-

antwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Er wordt 

in dit soort discussies veel naar anderen gewezen, 

maar het zou goed zijn ook eens kritisch naar het 

eigen beroep te kijken.”

De directeur uit Zeist neemt geen blad voor de 

mond. “Laten we het ook eens hebben over het 

imago van de beroepsgroep. Het beeld bestaat 

dat spelers worden weggebracht tegen een veelal 

exorbitante vergoeding, uitsluitend voor het eigen 

gewin. De makelaars zelf zijn de enigen die dat 

beeld kunnen wegnemen.”

Van Oostveen wijst ook naar de rol van de vakbon-

den. “Er geldt geen bankgarantie. Niet iedereen 

wordt profspeler. Een goede loopbaanbegeleiding 

en scholingsmogelijkheden zijn belangrijk. En nu we 

hier toch samen zitten, lijkt het me ook niet zo inge-

 
zijn we klaar voor de toekomst?

 

P r o P r o f  s e m i n a r
ProProf organiseerde voor de tweede keer een succesvol seminar. Dit keer ontstond een 

levendige discussie over de toekomst van de spelersmakelaars. 

Het beeld bestaat dat spelers 
worden weggebracht tegen een 
veelal exorbitante vergoeding, 

uitsluitend voor het eigen gewin
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Cursus CFK voor makelaars

Het seminar ging niet over de makelaars al-

leen. Zo speechte CFK-directeur Ben Ivar 

Kolster over de door hem bijgestelde regelin-

gen voor het pensioenfonds voor de spelers. 

Het afgelopen jaar is het CFK versoberd en 

gedurende de recessie loodst hij het fonds  

succesvol langs talloze afgronden. Boven-

dien is het onder leiding van Kolster rustiger 

dan ooit bij het CFK, dat honderden miljoe-

nen euro’s voor talloze voetballers beheert. 

Naast Kolster kwam ook het bedrijf Total 

Performance aan bod. De initiatiefnemers 

Roel Vos en Carlo Korssen vertelden over de 

optimale begeleiding voor voetballers. Hun 

bedrijf analyseert aan de hand van de voet-

ballers het rendement dat voor hen zowel 

binnen als buiten de lijnen te halen is.

wikkeld om samen een lijst te maken van gekwalifi-

ceerde makelaars.”

Even verderop zit iemand driftig te knikken. Het is 

Jan Willem van Dop. De voormalige directeur van 

FC Utrecht werkt inmiddels voor het makelaarsbu-

reau Sport-Promotion van Rob Jansen. Hij kent dus 

beide kanten van de onderhandelingstafel. Hoe 

denkt Van Dop over Van Oostveens voorzet voor 

meer zelfreinigend vermogen? “Daar is helemaal 

niks mis mee. Je zou kunnen denken aan opfris-

singscursussen. Zorg dat je up-to-date bent met de 

laatste ontwikkelingen. Kijk naar trainers. Die moe-

ten ook voldoende punten hebben. Het gaat erom 

dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Dat zou vanuit 

de KNVB gedaan kunnen worden.”

Dronken Russen
Leuk natuurlijk, allerlei nieuwe regels en ideeën. “Maar 

als niemand controleert en sanctioneert houdt alles 

op,” aldus vakbondsdirecteur Ko Andriessen. “Daarom 

maken wij ons ook zo veel zorgen over de plannen van 

de FIFA. Nu kan je tenminste nog makelaars aanspre-

ken. Via de KNVB of via Pro Agent. Maar als straks 

iedereen het vak mag uitoefenen en de makelaars 

zijn niet meer georganiseerd, dan kan je ook niemand 

meer ter verantwoording roepen. Dat is waar wij ons 

zorgen over maken. Dat de spelers vogelvrij zijn. Wat 

ons betreft begint het met beter toezicht. We kunnen 

wel honderd nieuwe regels bedenken, maar dan is het 

ook wel handig als ze eerst eens worden nageleefd.”

Dat is het moment dat achter in de zaal de vinger 

wordt opgestoken. Rob Jansen gaat er maar eens 

goed voor staan. Hij ergert zich kapot aan de orders 

uit Zürich. “Wij zijn ervan overtuigd dat er regels moe-

ten zijn. Maar dat gaat niet gebeuren. Wij denken dat 

FIFA nu alleen aan het vertragen is, maar uiteindelijk 

wel gewoon de oorspronkelijke plannen doordrukt. 

Besloten door een commissie die weinig weet van 

transferzaken, trouwens. Maar goed, dat schijnt wel 

meer te gebeuren bij de FIFA.” 

Jansen denkt dat de wereldvoetbalbond niets anders 

doet dat het probleem afschuiven. “Wat ze doen is 

het probleem teruggeven aan de clubs en de spelers. 

Men denkt dat ze agenten liquideren, maar de groep 

van de agenten gaat juist toenemen. Iedereen gaat 

werken. Kinderhandel, daar zijn ze heel nerveus over, 

terwijl ze niet weten waar ze het over hebben. Wat ze 

nu voor elkaar hebben is dat de kinderhandel straks 

vrij is. Kinderen van acht jaar? Zet ze onder contract. 

Maak niet uit. Veel plezier. Het mag. Echt waar.”

Jansen wil meer regels in plaats van minder. “Wij 

proberen mee te denken door meer regels op te 

stellen. Want als de FIFA alles loslaat wordt het een 

chaos. In Zuid-Amerika komen ze van het lachen 

niet meer bij. Rusland en Afrika noem ik nog niet 

eens. Daar zijn ze al drie dagen dronken. Het inte-

resseert ze niet. De clubs hebben een probleem, zij 

moeten straks met al deze mensen om tafel. Zo. Zijn 

deze teksten een leuke voorzet voor een verdere 

discussie?”

Duidelijke taal weer van Jansen. De microfoon gaat 

naar Wiljan Vloet. De technisch directeur van Sparta 

is het roerend eens met de Hagenaar. “De licentie 

moet niet alleen afhangen van studie, maar ook hoe 

je het beroep uitoefent. Dat mag allemaal wel wat 

strenger. Een coach moet dat als vakman het hele 

jaar bijhouden. Hetzelfde zou moeten gelden voor 

een makelaar.”

Op het podium zit Mark Boetekees van de KNVB ook 

al instemmend te knikken. “Het frappante is dat in Ne-

derland iedereen het wel eens is. Wij onderschrijven 

de visie van Rob. Het probleem is echter dat er een 

internationale oplossing moet komen. Maar de FIFA 

trekt niet alleen de handen ervan af. Ze beperken ons 

ook nog eens flink in de mogelijkheden om zelf met 

oplossingen te komen.”

Blijkbaar is iedereen het eens. Vloet sluit dan ook af 

met een paar wijze woorden: “Iedereen wil hetzelfde, 

maar tegelijk zit iedereen maar naar elkaar te wijzen. 

Wie gaat het oplossen? In plaats van elkaar aankijken 

moet er volgens mij veel meer worden samengewerkt.”De FIFA geeft het probleem terug 

aan de clubs en de spelers
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Direct na de lunch schuift Jan Vennegoor of Hesse-

link bij ons aan. Dat wil zeggen, hij moet eerst links en 

rechts nog een paar handen schudden in de kantine 

op de Herdgang. Zo gaat dat nu eenmaal als je een 

graag geziene figuur bent. Na een avontuur in het 

buitenland keerde Lange Jan dit seizoen terug op 

het oude nest. Hij had ook best nog voor een buiten-

landse club willen spelen, maar als het dan toch een 

club in eigen land zou worden, dan toch het liefst PSV. 

Tegenover ons zit een gelukkig man.

Sinds hij een eenjarig contract tekende bij PSV woont 

hij deels in Eindhoven en deels bij zijn gezin in Olden-

zaal. Vennegoor of Hesselink is getrouwd en heeft 

twee kinderen: Lucas van 5 en Luisa van 3. “Lucas zit 

net op school. Ik wilde hem niet meteen weer uit zijn 

vertrouwde omgeving halen, dus is mijn vrouw met 

de kinderen in Oldenzaal blijven wonen. Ik rijd op en 

neer en blijf regelmatig in Eindhoven slapen. Het is 

goed te doen, maar het is wel een grote verandering 

ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Als je in het 

buitenland zit, ben je als gezin heel erg op elkaar aan-

gewezen. Dat is mooi. In Nederland heb je vrienden 

en familie en gaat iedereen meer zijn eigen gang. In 

een ander land doe je meer samen. 

“Ik ben heel beschermd opgevoed. In mijn jonge jaren 

had ik niet verwacht dat ik me zo makkelijk aan zou 

kunnen passen in het buitenland. Dat ik in andere lan-

den heb kunnen voetballen, heeft me rijker gemaakt 

als mens. Ik heb er veel ervaring opgedaan, veel men-

sen leren kennen. Ik vind het ook bijzonder om van 

buiten naar Nederland te kijken. Hier denken we dat 

we het allemaal hebben uitgevonden, maar in het bui-

tenland doen ze het ook zo slecht niet. Sommige din-

gen doen ze anders, maar dat is niet per se slechter.”

gezond verstand
Jan Vennegoor of Hesselink beleefde een zorge-

loze jeugd. Hij wordt geboren in Hengelo, groeit op 

in Oldenzaal en is altijd bezig met voetbal. “Mijn 

vader voetbalde ook, maar die was keeper. Mijn 

moeder is niet zo sportief. Ze zeggen dat ik het 

voetbaltalent van mijn opa heb geërfd. Dat zou best 

kunnen, maar zelf weet ik niet of ik nu wel zoveel 

talent heb. Ik heb gewoon altijd mijn stinkende best 

gedaan, uiteindelijk waren er een paar mensen 

die vertrouwen in me hadden. Ik heb met jongens 

gespeeld die veel meer talent hadden dan ik, maar 

die het uiteindelijk niet hebben gered. Ik wilde wel 

altijd graag profvoetballer worden, maar ik heb er 

nooit zo bij stil gestaan hoe ik dat dan kon bereiken. 

Ik heb mijn gezond verstand gebruikt. Toen ik een 

jaar of zeventien was en mijn vrienden gingen stap-

pen, koos ik ervoor om niet mee te gaan omdat ik 

moest voetballen. Noem het plichtsbesef. 

“Van jongs af aan stak ik altijd letterlijk boven de 

anderen uit. Dat ik langer en sterker was dan mijn 

leeftijdgenoten was natuurlijk een voordeel. Er waren 

mensen die dachten dat zich dat later zou vereffenen, 

maar het is altijd zo gebleven. Ik heb dan ook vrijwel 

altijd meegespeeld met hogere teams.

internaat
“Mijn eerste club was KVV Quick ’20. Daar bracht ik 

het hele weekend door. Toen ik een jaar of dertien 

was, ging PSV samenwerken met Quick. Daarbij 

werd gekeken of er jongens waren die goed genoeg 

waren voor de opleiding van PSV. Ik werd uitgeno-

digd, maar om bij PSV te kunnen spelen moest ik wel 

uit mijn eigen vertrouwde omgeving weg. Ik zou op 

een internaat of bij gastouders moeten wonen. Mijn 

ouders zou ik dan een keer in de twee weken zien. 

Dat zag ik niet zitten. Mijn ouders lieten me vrij in mijn 

keuze, zoals ze dat altijd hebben gedaan. Toen heb ik 

besloten dat ik in Oldenzaal zou blijven. Vrijwel tege-

   “ik heb altijd mijn
j a n  v e n n e g o o r  o f  h e s s e l i n k
i n t e r v i e w

De rentree van Jan Vennegoor of Hesselink op 6 november werd door de fans van PSV uitbundiger 

bezongen dan de overwinning op Heracles. ‘Lange Jan’ voelde zich ‘gevleid en trots’. In ProProf 

Magazine vertelt hij wat hij de afgelopen jaren allemaal heeft uitgespookt.

“Dat ik in het buitenland heb 

kunnen voetballen, heeft me rijker 

gemaakt als mens.”

8
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   “ik heb altijd mijn stinkende best gedaan”
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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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lijk kwam Twente. Zij wilden dat ik naar een school 

in Enschede zou gaan als ik de jeugdopleiding zou 

volgen. Dat wilde ik ook niet. Ik heb aangegeven dat 

ik op mijn eigen middelbare school wilde blijven, bij 

mijn vrienden. Achteraf gezien best knap dat ik dat op 

die leeftijd zelf besloten heb. Twente wilde me toch 

graag hebben, dus werd ik elke dag na school van 

huis gehaald met een busje en na de training weer 

thuis gebracht. Dat was allemaal prima geregeld. Ik 

ben nu nog blij dat ik daarvoor gekozen heb. Daardoor 

heb ik ook een sociaal leven opgebouwd buiten de 

voetballerij. Ik ben nog steeds bevriend met jongens 

van de middelbare school. 

“Toen ik een jaar of zestien was, werd die droom 

profvoetballer te worden wel heel realistisch. Ik voet-

balde in die tijd in het tweede en ik mocht af en toe 

snuffelen aan het eerste elftal. Als je daar mee mag 

trainen, gaat je niveau ook meteen omhoog omdat je 

dan speelt met jongens die allemaal weer een stuk 

beter zijn dan de jongens met wie je normaal speelt.”

Jan Vennegoor of Hesselink debuteert op zijn zeven-

tiende in het eerste van Twente. Vijf jaar later, in 2001, 

verkast hij naar PSV. In Eindhoven wordt hij een be-

langrijke kracht. De spits scoort vaak en op belangrijke 

momenten. Met PSV wordt Vennegoor of Hesselink 

in 2003, 2005 en 2006 landskampioen. Het team wint 

in 2005 de KNVB-beker en in hetzelfde jaar wordt de 

halve finale van de Champions League bereikt. De 

voetballer denkt graag terug aan die tijd. 

Celtic
In 2006 wil Celtic Vennegoor of Hesselink inlijven. De 

speler hoeft niet per se weg bij PSV, maar wil ook 

wel eens weten hoe het is om in het buitenland te 

spelen. “Ik ging in gesprek met de trainer en met zijn 

eerste woorden pakte hij me al. Ik weet niet meer 

precies wat hij zei, maar hij sprak zo duidelijk uit dat 

hij me wilde hebben, dat er voor mij ook geen twij-

fel meer was. Ik ben iemand van het gevoel en het 

voelde goed.”

De deal is zo beklonken. Het jonge gezin - Lucas is 

dan nog maar drie maanden oud- vertrekt naar Glas-

gow. “Ik kwam bij een fantastische club. Bij PSV heb 

ik een mooi afscheid gehad. Ik had ook wel een mooie 

leeftijd om naar het buitenland te gaan. Die drie jaar 

bij Celtic waren fantastisch. Privé was het helemaal 

top, ondanks alle regen. Sportief was het ook een 

fantastische tijd. Ik ben een echte voetballiefhebber 

en in Schotland zijn ze echt gepassioneerd. Ze leven 

honderd procent voor de club; ze staan ermee op en 

gaan ermee naar bed. Ze kunnen rustig vier weken 

over een wedstrijd napraten. Celtic is een club met 

historie. Ik wist er wel iets van, maar als je voor zo’n 

club gaat spelen, raak je er ook echt mee verweven. 

“Celtic en Glasgow Rangers zijn dé clubs in Schot-

land. Bij de derby komt zoveel emotie kijken. Ik kan 

dat niet beschrijven. We werden twee keer kampioen, 

maar in mijn laatste seizoen moesten we de titel aan 

de Rangers laten. De trainer is toen ook weggegaan. 

Kort daarop zijn zo’n zeven spelers vertrokken. Ik ben 

nog in gesprek gegaan met de clubleiding, maar in 

die landen is het meestal zo dat een nieuwe trainer 

nieuwe spelers meeneemt. Daarom heb ik aangege-

ven dat ik wilde vertrekken.

“Ik wilde altijd al in de premier league spelen. Mijn 

zaakwaarnemer Rob Jansen van Sport-Promotion 

heeft toen de transfer naar Hull City gedaan. Toen 

ik naar Celtic ging, heeft mijn vader de onderhan-

delingen gedaan. Dat is allemaal goed gegaan, 

maar daarna zei hij dat het verstandig was om voor 

een volgende transfer iemand in de arm te nemen 

die daar meer ervaring mee heeft. Via-via ben ik 

in contact gekomen met Rob Jansen. Rob is heel 

duidelijk, recht door zee. Daar houd ik van. Hij komt 

uit Den Haag, ik uit Twente. Je zou niet verwachten 

dat wij het goed met elkaar zouden vinden, maar 

vanaf het begin werkte het goed. 

geblesseerd
“Sportief gezien was het jaar bij Hull City wat minder. 

Binnen de club rommelde het ook een beetje. Toen 

we degradeerden, mocht ik vertrekken. Ik heb vervol-

gens een contract voor twee jaar getekend bij Rapid 

Wien. Het zag er allemaal heel goed uit, maar het is 

toch wat anders gelopen. In Schotland en Engeland 

draaide alles om voetbal, zo was ik dat gewend. In 

Oostenrijk was voetbal iets wat erbij hoorde. Op de 

een of andere manier viel het allemaal niet samen. 

Ik had moeite met de trainingen, ik was veel gebles-

seerd en speelde weinig. Ik kon mijn draai niet vin-

den. Van tevoren had ik er veel zin in, maar het liep 

gewoon niet. Heel jammer. Daarom zijn we afgelopen 

zomer bij elkaar gaan zitten. De uitkomst van dat ge-

sprek was dat er een goede financiële regeling en 

een transfervrije status werd getroffen door Sport-

Promotion. Dat heeft Rob goed gedaan. 

“Toen begon het weer van voor af aan. Er waren een 

paar clubs geïnteresseerd. Ik stond overal voor open. 

Wat voor mij belangrijk was, was dat ik het plezier 

in voetbal weer terug wilde vinden. Dat was ik een 

beetje kwijt geraakt. Ik mocht bij Twente meetrainen 

bij het tweede. Van meet af aan was duidelijk dat ik 

daar geen contract kon verdienen. Het ging mij er ook 

puur om op niveau te blijven. Met looptraining alleen 

red je het niet. Na verloop van tijd had ik een nieuwe 

prikkel nodig. Bij PSV kon ik met de selectie meetrai-

nen. Ik kon goed meekomen. Uiteindelijk heeft mij dat 

een contract opgeleverd.

Rutten
“Het is fijn om weer met Fred Rutten te werken. Toen 

ik bij Twente in de jeugdopleiding kwam, was hij er 

net trainer geworden. We zijn samen gegroeid bij 

Twente. Hij heeft me altijd ondersteund toen ik in het 

eerste speelde. Dat is belangrijk geweest voor mijn 

carrière. We zijn toen ook eigenlijk samen naar PSV 

gegaan. We hebben een goede band, maar we komen 

niet bij elkaar op de verjaardagen. Ik zie hem ook ge-

woon als ‘de trainer’.

“Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met de jon-

ge jongens van PSV. Toen ik jong was, heb ik zelf veel  

gehad aan Johnny Bosman. Hij was dertig en had al 

veel bereikt. Hij gaf mij kleine aanwijzingen waar ik 

veel mee kon. Als ik daar ook in kan helpen is dat mooi 

meegenomen. Dat is goed voor de jonge spelers en 

goed voor het team. Maar in de eerste plaats ben ik 

hier om te voetballen en doelpunten te maken.

“Voor de toekomst denk ik wel dat er voor mij een rol 

is weggelegd in de begeleiding van jonge spelers, 

maar eerlijk gezegd kijk ik niet zover vooruit. Het komt 

zoals het komt. Ik ga eerst nog even lekker door met 

voetballen, dan wil ik een jaartje stoppen. Als ik me 

dan heel erg verveel, zie ik wel wat er op mijn pad 

komt. Voor nu wil ik goed zijn voor de mensen om me 

heen en genieten van mooie dingen.”

“In Schotland kunnen ze rustig 

vier weken over een wedstrijd 

napraten.”
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Als grootste sportsponsor van Nederland is de Ra-

bobank actief betrokken bij topsport. De Rabobank is 

niet alleen hoofdsponsor van de Koninklijke Neder-

landse Wielrenunie (KNWU), ze is bovendien partner 

van de Nederlandse hockeybond (KNHB) en inves-

teert al vijftien jaar in de hockeysport. Daarnaast is 

de Rabobank hoofdsponsor van de Koninklijke Ne-

derlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en Offi-

cial Supplier van NOC*NSF. Dat wil zeggen dat kennis 

en ervaring gedeeld wordt op het gebied van spon-

soring, communicatie, bankzaken en begeleiding van 

bonden en topsporters. De bank levert ook nog eens 

een bijdrage aan de gehandicaptensport.

Financieel Advies op maat
Als je weet wat sporters beweegt, dan is het bijna 

vanzelfsprekend dat je als bank besluit een loket te 

openen speciaal voor topsporters. De Rabobank 

begon daarom in 2006 met de Rabo Topsportdesk. 

Sporters en andere professionals uit de sportwereld, 

zoals coaches en trainers, kunnen in Eindhoven te-

recht voor een financieel advies op maat. De belang-

stelling is onder topsporters dermate groot dat deze 

Topsportdesk niet langer door een accountmanager 

te behappen is. Het afgelopen jaar heeft er daarom 

een uitbreiding plaatsgevonden. De Topsportdesk 

bestaat uit twee accountmanagers, twee assistentes 

en een beleggingsdeskundige. Voormalig account-

manager Dennis van Gemert is teamleider geworden 

en heeft de dagelijkse leiding van ondermeer de Rabo 

Topsportdesk op zich genomen. Hij is opgevolgd door 

Hugoline van Hoorn die nu het aanspreekpunt is voor 

profsporters. Zij richt zich op de top van de markt, 

terwijl haar collega-accountmanager de zaken van 

vooral NOC*NSF-sporters behartigt. 

Ervaring
Hugoline van Hoorn beoefende tot haar 28e top-

sport. Ze werd vier maal Nederlands kampioene 

squash en behaalde ook internationaal veel succes-

sen. Als geen ander weet zij hoe belangrijk het is 

dat een topsporter zich geheel kan richten op zijn of 

haar sportieve prestaties. Hoe fijn is het dan dat de 

Rabobank de zorg voor financiële zaken uit handen 

kan nemen.

“Het mooie van de Rabo Topsportdesk is dat we een 

totaalpakket kunnen aanbieden. Dan moet je niet al-

leen denken aan beleggingen en hypotheken, maar 

ook aan een gewone betaal- of spaarrekening. Daar-

naast kunnen we ook alle verzekeringen bieden, van 

schadeverzekering tot levensverzekering. Samen met 

de topsporter bekijk ik: wat heb je al, waar heb je be-

hoefte aan, hoeveel heb je over? In principe kunnen 

we alles regelen, in binnen- en buitenland.

Maatwerk
Als je besluit je financiën bij de Rabo Topsportdesk 

onder te brengen, dan volgt er eerst een gesprek 

met Hugoline van Hoorn. De accountmanager geeft 

aan dat de aanstaande klant zijn gehele financiële 

administratie mee mag nemen. Hugoline inventari-

seert de wensen van de topsporter. Op basis daar-

van zullen de deskundigen van de Rabobank een 

advies op maat maken. 

Hugoline: “Topsporters kunnen bij ons met alle finan-

ciële vragen terecht. Niet alleen met vragen over ver-

mogen, maar ook over de hypotheek of zoiets simpels 

als het ophalen van een bankpasje. Het is mijn taak 

om de klant zo goed mogelijk te adviseren. Dat doe ik 

ook actief. Als een klant bijvoorbeeld veel geld op een 

spaarrekening heeft staan, zal ik met hem bespreken 

dat dit geld ook belegd kan worden. In de regel levert 

r a b o  t o P s P o r t d e s k

De Rabobank opende ruim vijf jaar 

geleden een loket speciaal voor 

topsporters: de Rabo Topsportdesk. 

Oud-topsquashster Hugoline van 

Hoorn is de nieuwe accountmanager 

in Eindhoven. Wat niet veranderd is, 

is rolverdeling tussen bank en klant: 

de Rabobank zorgt voor de financiën, 

zodat de sporter zich volledig op zijn 

carrière kan richten.

actief betrokken
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dat meer rendement op, maar het brengt ook meer 

risico met zich mee. In het eerste gesprek zal ik het 

risicoprofiel van de klant ook bespreken. Dan gaat het 

erover: Wat zijn je wensen, wanneer heb je dit geld 

nodig en hoeveel risico wil je nemen? Daar volgt een 

profiel uit waarmee onze beleggingsspecialist aan de 

slag gaat. Die stelt dan een portefeuille samen. 

Verder spreek ik af hoe vaak we contact zullen heb-

ben. In het leven van een topsporter gebeurt natuur-

lijk veel, daarom is het zaak om regelmatig om tafel 

te gaan zitten. De meeste klanten spreek ik een tot 

twee keer per jaar, afhankelijk van wat zij willen. Dan 

bespreken we hoe de zaken ervoor staan, hoe het 

kapitaal rendeert en of we bepaalde zaken moeten 

aanpassen. Vanzelfsprekend krijgt de klant ook een 

overzicht op papier.”

CFK-regeling
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van in-

komen is dat de CFK-regeling is versoberd. In prak-

tijk betekent dit dat profvoetballers nu maandelijks 

meer vrij te besteden hebben, maar dat zij ook min-

der opbouwen voor de toekomst. Wat doe je daar-

mee? Dat is nu zo’n actueel vraagstuk waar ze bij de 

Rabo Topsportdesk graag de tanden in zetten.

Hugoline: “Ook hier kijken we naar het individu. 

Wat kun je opzij zetten om na je carrière ook nog 

voldoende in je inkomen te voorzien? Wil je vast-

houden aan je huidige levensstandaard? Je kunt 

ervoor kiezen om het geld dat je overhoudt op een 

spaarrekening te zetten, je kunt beleggen of je kunt 

die twee combineren. De een vindt het prettig om 

tot zijn voetbalpensioen niet bij zijn geld te kunnen, 

de ander wil er aanspraak op kunnen maken als dat 

nodig is. Dat is allemaal maatwerk. Met rekenvoor-

beelden kan ik laten zien wat je straks hebt als je 

nu bepaalde reserveringen maakt.”

Rabobank Topsportdesk

Telefoon:  (040) 293 65 95

E-mail:   topsportdesk@eindhoven-veldhoven.

rabobank.nl

Internet: www.topsportdesk.nl
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Het mooie van de Rabo 

Topsportdesk is dat we een 

totaal pakket kunnen aanbieden: 

beleggingen en hypotheken, 

maar ook een gewone betaal- of 

spaarrekening.

Wie is Hugoline van Hoorn?

“Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om van 

mijn hobby mijn beroep te maken. Van mijn acht-

tiende tot mijn achtentwintigste heb ik profes-

sioneel gesquasht. Ik ben vier keer Nederlands 

kampioen geweest. Mijn doel was de top tien 

van de wereldranglijst te behalen, maar de 21e 

plaats bleek het hoogst haalbare. 

Professioneel squashen is geen beroep waar je 

heel rijk van wordt, maar ik kon ervan leven. Er 

was brood op de plank, ik kon mijn huur beta-

len en ik kon mijn buitenlandse reizen betalen. 

Ik kreeg een bijdrage van NOC*NSF en van 

de squashbond en ik had een paar sponsors. 

Daarnaast was er natuurlijk prijzengeld. 

Voor mij was het moeilijk om iets te regelen 

voor later, omdat er daarvoor niet voldoende 

geld binnen kwam. Als ik nu in gesprek ga met 

een sporter, merk ik dat de meesten ook hele-

maal niet bezig zijn met hun financiën. Ze zijn 

helemaal gefocust op hun sport en op het nu. 

Ik herken dat wel. In mijn tijd was ik ook alleen 

maar bezig met trainen, rusten, eten, trainen, 

rusten. Je hebt heus wel tijd om even naar de 

bank te gaan om je financiën te regelen, maar 

die energie gebruik je liever voor de sport. Ik 

kan me daar goed in inleven, maar ik zie het wel 

als mijn taak om topsporters ervan bewust te 

maken dat er ook een leven is ná de sport. De 

Rabo Topsportdesk neemt de financiële zorgen 

uit handen, zodat de topsporter zich helemaal 

op zijn carrière kan richten. 

Tijdens mijn carrière heb ik gestudeerd, deel-

tijd HEAO, dat was goed te combineren met de 

topsport. Mijn diploma haalde ik toen ik nog op 

topniveau speelde. In 1998 stopte ik met de top-

sport vanwege chronisch ontstoken achillespe-

zen. Daarna heb ik misschien nog tien keer op de 

squashbaan gestaan. Voor een buitenstaander is 

dat misschien raar, maar ik squashte om steeds 

beter te worden, nu dat niet meer kan, is de lol er 

voor mij vanaf. 

In een afscheidsinterview op de radio heb ik  

aangegeven dat ik op zoek was naar een baan. 

Toevallig waren ze op dat moment bij een Ra-

bobank in de buurt van Eindhoven aan het reor-

ganiseren. Bepaalde vacatures kregen ze niet 

opgevuld. De directeur hoorde het interview en 

heeft mij toen laten bellen. In eerste instantie 

werd ik trainee. Ik heb een jaar op alle commer-

ciële afdelingen meegekeken. Maar al snel bleek 

dat mijn hart bij Private banking ligt. Je hebt  

persoonlijk contact met de klant en kunt samen 

iets opbouwen. Sinds 2001 ben ik private banker bij 

de Rabobank. Het mooie van mijn huidige functie is 

dat ik mijn beroep als topsporter kan combineren 

met mijn beroep van bankier.”
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fonkelnieuwe site voor ProProf

Het lezen van dit papieren magazine is al bijna ouderwets. 

Nederland was al een van de eerste landen met internet, 

maar de afgelopen jaren is het gebruik wel heel explosief 

gestegen. Meer dan negentig procent van de huishou-

dens is inmiddels aangesloten op het wereldwijde web. 

De traditionele kranten en bladen worden in steeds klei-

nere oplages gedrukt. Vooral de communicatie via sociale 

media als twitter en facebook is heel sterk in opkomst. Bij 

ProProf vonden we dat onze internetsite was verouderd 

en dat we beter konden inspelen op het digitale tijdperk. 

Net zoals jullie bij de club het hoogste niveau nastreven, 

doen wij dat binnen onze organisatie. Wij wilden onze me-

tamorfose graag op een professionele manier aanpakken, 

daarom hebben we een in internet gespecialiseerd bedrijf 

ingeschakeld om de homepage van ProProf helemaal up-

to-date te maken. De afgelopen maanden hebben we de 

tijd genomen om een formule te vinden waarmee we jullie 

zo goed mogelijk van informatie kunnen voorzien. Onder  

leiding van Dennis van den Broek van het internetbedrijf  

Indicia is een geheel nieuw digitaal visitekaartje gereali-

ProProf was toe aan wat nieuws. Een nieuwe website welteverstaan. Een gespecialiseerd 
bedrijf maakte de site weer helemaal up-to-date.

seerd. Het Tilburgse Indicia, dat ook werkt voor grote  

bedrijven als Bavaria en SNS Bank, heeft bovendien een 

nieuw, modern logo voor ProProf ontworpen.

Wille
Intussen is de nieuwe homepage in de lucht. De nieuwe 

website werd uiteindelijk begin november gelanceerd 

tijdens het door ProProf georganiseerde seminar. Online 

was meteen het nodige nieuws te melden. Over Julius 

Wille bijvoorbeeld. De middenvelder van AGOVV Apel-

doorn was uit de selectie gezet. De leiding van de club 

vermoedde dat hij de stemming tegen trainer Hans van 

Arum had georganiseerd. De verbijsterde Wille klopte 

aan bij de vakbond. Hij legde uit dat hij de stemming he-

lemaal niet had geïnitieerd, maar in de kleedkamer wel, 

zoals vrijwel alle spelers, zijn mening had gegeven.

Via het aan de vakbond gelieerde advocatenkantoor 

BrantjesVeerman werd snel alles in werking gezet om 

de voetballer weer op het veld te krijgen. Het was in onze 

ogen klip en klaar. Op basis van een ongefundeerde ver-

denking kan je een speler zijn werk niet ontnemen. Aan 

AGOVV werd kenbaar gemaakt dat er een er spoedar-

bitrage zou worden aangevraagd, waarin Wille voor de 

voetbalrechters van de KNVB zijn baan terug zou eisen. 

De geschrokken clubleiding van AGOVV draaide vervol-

gens prompt het besluit terug en liet Wille weer toe tot de 

training van het eerste elftal.

Op 30 november konden we op onze internetsite mel-

den dat Wille door de inzet van de vakbond weer was 

opgenomen in de selectie. “Zo zie je maar,” zegt vak-

bondsdirecteur Ko Andriessen, “hoe belangrijk het is 

om rugdekking te hebben van de bond. Het is toch on-

gelofelijk dat een speler zonder enig argument wordt 

tegengehouden om zijn werkzaamheden te verrichten.”

Twitter
In de kantlijn van het betaalde voetbal spelen wel vaker 

dit soort kwesties die niet altijd breed worden uitgemeten 

in de media, omdat het niet om de top van de voetballe-

rij gaat. Via de verfriste site www.proprof.nl kun je deze 

nieuwtjes wel volgen. Naast dit voetbalnieuws kun je 

ook de laatste edities van onze magazines downloaden, 

videofilmpjes bekijken of documenten downloaden die 

wellicht van pas komen als je vragen hebt over de CAO of 

de transferreglementen.

Nieuw is ook onze aanwezigheid op de sociale netwer-

ken. Er is een mogelijkheid om ProProf online te volgen 

zodat jullie op de hoogte blijven van alle zaken die spelen. 

Andriessen: “Onze volgers kunnen de agenda zien, maar 

we zullen ook ingaan op de grote thema’s die nu spelen. 

Over de spelersmakelaars. Over de eventuele CAO in de 

Topklasse. Over de ontwikkelingen in de Centrale Spelers 

Raad. Met onze nieuwe website zijn we klaar voor 2012.”

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

Indicia is een full service Internet bedrijf, opge-

richt in 1996 en inmiddels uitgegroeid tot een inter-

nationale partij met 135 medewerkers. Indicia gaat 

voor resultaat, samen met haar klanten en levert 

oplossingen op het gebied van E-HRM, Portals, E-

Commerce, Social Media en Apps.

Meer info op www.indicia.nl
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het voetbalnieuws bekeken door… 

a d r i e  k o s t e r

“droevig dat al die ajacieden 
nu tegenover elkaar staan”

16161616
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Juridische stappen Cruijff en jeugdtrai-
ners tegen Ajax
AMSTERDAM - Johan Cruijff en tien jeugdtrainers 

van Ajax nemen juridische maatregelen tegen de be-

noemingen van Martin Sturkenboom, Danny Blind en 

Louis van Gaal bij Ajax.

Volgens Cruijff en de coaches Wim Jonk, Dennis 

Bergkamp, Bryan Roy, Ronald de Boer, John Bosman, 

Jaap Stam, Marc Overmars, Michel Kreek, Orlando 

Trustfull en Dean Gorré zijn de aanstellingen niet 

rechtsgeldig en in strijd met het voetbaltechnische 

beleid van Ajax.

Wat de juridische stappen precies inhouden, is 

nog onduidelijk.

Bron AD – 27 november 2011

“Het is ongelooflijk. Zelfs van een afstand komt dit 

onwerkelijk over. En natuurlijk is het heel vreemd 

dat je mensen aanstelt, terwijl één lid van de Raad 

van de Commissarissen, Johan Cruijff, daar niet van 

op de hoogte is. Of dat nu wel of niet juridisch kan, 

gevoelsmatig klopt dat niet. Zeker niet als je weet 

dat het allemaal begonnen is om Cruijff de techni-

sche leiding van de club te geven. Aan de andere 

kant is het heel vreemd. Ik zie een heleboel oud-

profs binnenkomen, maar tegelijkertijd kun je ook 

niet beweren dat die er eerder niet waren. Danny 

Blind en Edgar Davids zijn toch ook oud-voetballers? 

Het droevige van alles is dat je uiteindelijk alleen 

maar Ajacieden tegenover elkaar ziet staan. Ieder-

een maakt iedereen uit voor van alles en nog wat 

uit en iedereen kan ervan meegenieten. Nee, zo 

ken ik de club niet. Ik heb er zelf gewerkt, zowel 

als hoofd opleidingen en als hoofdtrainer, maar van 

zulke enorme tegenstellingen heb ik niets gemerkt. 

Natuurlijk is het een gecompliceerde club met een 

grote vijfde colonne, maar zo is dat met elke topclub. 

De opleiding heb ik altijd van hoog niveau gevonden. 

Ook in mijn tijd stroomden er veel spelers door naar 

de hoofdmacht, maar dat neemt niet weg dat Johan 

Cruijff mag proberen om het nog verder te verbete-

ren. Je kunt wel vooraf oordelen dat het onmogelijk 

is voor Ajax om in het hedendaagse voetbal nog aan-

sluiting te vinden met de Europese top maar moet je 

dan maar niets doen? Nee. Ik vind dat je altijd moet 

proberen om dat toch te bereiken. Juist die vinding-

rijkheid is waarom Nederland als klein voetballand 

toch een grote naam heeft opgebouwd.”

Carlos Tevez weigert in te vallen
MUNCHEN - Bij Manchester City heeft spits Carlos 

Tevez weer eens voor een rel gezorgd. De Argentijnse 

aanvaller - ploeggenoot van Nigel de Jong - weigerde 

in de tweede helft van het Champions Leagueduel tegen 

Bayern München in te vallen. Dat zei City-coach Roberto 

Mancini na afloop.

Tevez zei tegen journalisten dat hij ‘klaar is met City’. 

Trainer Mancini is het daar helemaal mee eens, hij liet 

weten dat Tevez wat hem betreft nooit weer voor City zal 

uitkomen. ‘Wij kunnen dit niet accepteren, ik ben klaar 

met hem. Ik ben erg teleurgesteld. Dit mag niet gebeuren 

bij een topclub.’

Tevez weigerde zijn ploeggenoten te helpen. ‘Hij wei-

gerde een warming up. Hij weigerde om het veld op te 

stappen. Wat ik tegen hem heb gezegd? Dat blijft tussen 

Carlos en mij.’ Tevez raakt eerder al de aanvoerdersband 

kwijt bij City.

Bron: De Telegraaf, 27 september 2011

“Ik heb het zelf als trainer ook meegemaakt. Het doet er 

niet toe met wie en waar, maar ik stond bij de dug-out en 

gebaarde naar een speler dat hij moest invallen en die 

weigerde. Hij knikte met zijn hoofd van niet. Tja, daar sta je 

dan. Dan moet je wel snel handelen. Iedereen op die bank 

kijkt dan wel naar je en naar wat je gaat doen. Ik heb daar 

bewust geen woorden aan vuil gemaakt. Ik wees meteen 

de volgende wissel aan en zei er daar verder niets over. 

Als trainer heeft het namelijk weinig zin om te schelden 

of het bijvoorbeeld nog een keer te vragen. Als die speler 

dan alsnog zou invallen weet je namelijk dat zijn hoofd er 

niet naar staat. Hij zal nooit optimaal presteren. Bovendien 

wil je dat de rest van de groep wel gefocust blijft, dus je 

moet nooit een rel gaan schoppen. Na de wedstrijd ga je 

daarna met die speler rond de tafel zitten en vraag je wat 

hem bezield heeft. En natuurlijk krijgt hij een boete. Want 

het is natuurlijk ongehoord en schandalig dat een voetbal-

prof gewoon werk weigert en zijn eigen ego belangrijker 

vindt dan een ploeg die hem op dat moment nodig heeft. 

Als trainer moet je daarom altijd alert zijn op dit soort situ-

aties en altijd handelen in het belang van de ploeg. Ik weet 

nog dat we met Ajax uit speelden bij Feyenoord en Luis 

Suarez en Leopolde Luque ruzie kregen in het veld. Terwijl 

ze in de rust van het veld afliepen, ging dat nog even door 

en in de kleedkamer gingen ze vervolgens met elkaar op 

de vuist. Dan moet je meteen ingrijpen. Ik heb ze beiden 

meteen gewisseld. Ik kon niet anders, de ploeg stond met 

open mond te kijken naar de vechtpartij. Op zo’n moment 

kiest de ene helft partij voor de één, de andere helft voor 

de ander. Zoiets kun je alleen maar oplossen door beide 

spelers te wisselen.” 

Oranje eerste op wereldranglijst
RIJSWIJK - Nederland neemt op de binnenkort door de 

FIFA bekend te maken wereldranglijst de eerste plaats 

in. Dit meldt de site Football rankings. FIFA zelf maakt 

de nieuwe lijst pas later in augustus bekend. Oranje zou 

Spanje van de eerste positie verdringen als het de afgelo-

pen week had gewonnen van Engeland en Spanje de oe-

feninterland tegen Italië zou verliezen. Nederland kwam 

op Wembley niet in actie. Aangezien Spanje wel verloor, 

was dit voor de selectie van bondscoach Bert van Mar-

wijk toch voldoende om een plaats op te schuiven.

Bron: ANP, 12 augustus 2011

“Het is natuurlijk heel knap wat Oranje de laatste jaren 

heeft gepresteerd. Misschien beginnen we door de te-

genvallende resultaten van de afgelopen maanden een 

beetje te beseffen dat het heel uitzonderlijk is en helemaal 

niet zo vanzelfsprekend. Met Arjen Robben en Wesley 

Sneijder heb je spelers van wereldklasse, maar verder? 

Achterin ben je natuurlijk vrij kwetsbaar en de basis is 

In de serie ‘het voetbalnieuws bekeken door’ komt dit keer Adrie Koster aan het woord. De 

oud-trainer van ondermeer Ajax en Club Brugge was verbijsterd over de uitlatingen van Sepp 

Blatter over racisme. “Even een hand gegeven en het is weer vergeten. Dat kan natuurlijk niet. 

Onbegrijpelijk dat Blatter dat heeft gezegd.”
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Al jaren “de specialist” in verzekeringen
voor beroepsvoetballers!

Tijdens uw voetbalcarrière en ook daarna kunnen wij u op een 
gedegen en actieve wijze adviseren op het gebied van:  

• Tijdelijke voetbalongeschiktheidverzekering
• Blijvende voetbalongeschiktheidverzekering

• Transferwaardeverzekering
• Ongevallenverzekering

• Ziektekostenverzekering

Uiteraard kunt u ook de andere verzekeringen aan ons toevertrouwen, zoals:
• Autoverzekering

• Woonhuis- en inboedelverzekering
• Aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering

• Kostbaarhedenverzekering
• Overlijdensverzekering.

Kijk voor meer informatie op: www.wannet.eu 

Een vrijblijvend advies gewenst? 
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen onder telefoonnummer 

026-3704141 of per email: info@wannet.nl

   Joseph Wannet, Approved Lloyd’s Coverholder
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enorm smal. Tijdens het WK is dat goed opgevangen met 

het blok op het middenveld met Mark van Bommel en 

Nigel de Jong. Ik heb het altijd onterecht gevonden dat 

Oranje na dat toernooi kritiek kreeg over de negatieve 

speelwijze. Dat hele beeld is vooral door één wedstrijd 

veroorzaakt, namelijk de finale. Daar speelde je echter 

tegen een betere tegenstander. Soms word je in de ver-

dediging gedrongen. Die dingen gebeuren gewoon. 

“Als trainer ben ik zelf ook iemand die aanvallend en cre-

atief wil spelen. Het doel is en blijft winnen, maar de ma-

nier waarop je dat wilt bereiken kan verschillend zijn. Ik 

wil dat doen met een aanvallende speelstijl, maar ik heb 

ook wedstrijden meegemaakt waarbij dat niet mogelijk 

was. Met Club Brugge hadden we ooit de eerste Europese 

thuiswedstrijd met 4-1 verloren van Shaktar Donetsk. Voor 

de uitwedstrijd hadden we een punt nodig om Europees te 

overwinteren. Toen heb ik ook een muur opgetrokken voor 

de keeper. Dat betaalde zich uit, we speelden 0-0 en gingen 

door. Van de pers kregen we lof voor die prestatie maar zelf 

hield ik er uiteindelijk een slecht gevoel aan over. Dit is toch 

niet de manier waarop ik resultaat wil halen.”

Blatter: Racisme oplossen met handdruk
AMSTERDAM - Blatter vindt dat voetballers racistische 

situaties moeten oplossen met een handdruk. ‘Ik wil het 

ontkennen. Er is geen racisme, er is misschien een speler 

die tegenover een ander misschien iets roept wat niet in de 

juiste woorden gebeurt,’ liet de voorzitter van de FIFA weten.

‘Maar als iemand zoiets doet, zegt hij dat in het spel,’ ver-

volgt hij. Daarom verdedigt hij de spelers. ‘We zijn in een 

spel en aan het einde van het spel schudden we elkaar 

de hand. Dit kan gebeuren omdat we zo hard hebben ge-

werkt tegen racisme en discriminatie.’

‘Ik denk dat de hele wereld zich bewust is van de inspan-

ningen die wij verrichten tegen racisme en discriminatie. 

En in het veld zeg je soms iets wat niet correct is, maar 

daarna is de wedstrijd over en dan kun je je weer richten 

op beter gedrag in de volgende wedstrijd.’

Bron: CNN, 16 november 2011

‘Haha. Nee, dat kan natuurlijk niet. Even een hand geven 

en het is weer vergeten. Onbegrijpelijk dat Blatter dat heeft 

gezegd. Maar ja, er zijn wel meer dingen onbegrijpelijk. 

Waarom hangen er nog steeds geen camera’s in het doel 

om te zien of een bal wel of niet de lijn heeft gepasseerd? 

Waarom worden er geen elektronische hulpmiddelen ge-

bruikt bij het bepalen van buitenspel? Er gaan miljarden om 

in deze bedrijfstak, voetbalclubs zijn bedrijven die miljoenen 

investeren om het resultaat te optimaliseren, maar onder-

tussen zijn die resultaten vaak afhankelijk van blunderende 

arbiters. Dat kan toch niet? Dat mag je die scheidsrechters 

toch ook niet aandoen? Help ze, reik ze hulpmiddelen aan 

die gewoon beschikbaar zijn. Er zijn mensen die zeggen 

dat die fouten bijdragen aan de romantiek van het voetbal, 

maar dat is onzin. Als het je zelf overkomt dan denk je daar 

toch echt anders over. Zo is dat ook met discriminatie. Dat 

moet je gewoon keihard aanpakken. Ik heb er wel eens aan 

gedacht om een statement te maken. Gewoon met de hele 

ploeg van het veld lopen. Alleen vraag je je dan ook weer af 

wat daar dan de gevolgen van zijn.”

Rode Duivels missen Europees ticket. 
Duitsland - België: 3 – 1
BRUSSEL - De Duitse Mannschaft was meer dan een 

maatje te groot voor de Rode Duivels. Duitsland stuurt de 

ploeg van Georges Leekens naar huis met een droge 3 - 1.

Bron: Sportmagazine, 11 oktober 2011

“België beschikt over een talentvolle lichting spelers. Ik 

zie ook in de competitie bij sommige teams heel talent-

volle spelers doorbreken. Vooral Standard Luik slaagt daar 

voortdurend in. Toch denk ik dat het nog niet optimaal is. 

Ook andere teams zouden wat meer lef kunnen tonen bij 

het eerder inzetten van jeugdige speler in plaats van vast te 

houden aan oudere spelers. Ik denk dat het grote verschil 

met andere jaren niet eens in de opleiding zit, maar juist in 

het feit dat vrijwel iedere speler van de nationale ploeg in 

het buitenland speelt. De Belgische internationals spelen 

tegenwoordig voor buitenlandse topclubs. Daar spelen 

ze op een hoger niveau, daar ontwikkelen ze zich en daar 

profiteert de Belgische nationale ploeg weer van. Ik weet 

wel dat er gezegd wordt dat het een kwestie van tijd is voor 

België zich kwalificeert voor een groot toernooi, maar dat 

moet je toch maar afwachten. Zoiets is toch afhankelijk van 

de loting en de tegenstanders die je treft.”

José Mourinho geschorst voor oogprikken
MADRID - Het wangedrag van Real Madrid-coach José 

Mourinho is door de Spaanse voetbalbond bestraft. De 

Portugees werd woensdag voor twee wedstrijden ge-

schorst.

De even geliefde als gehate trainer misdroeg zich eerder 

dit seizoen bij de wedstrijd tegen Barcelona om de Su-

per Cup. Mourinho stak toen zijn vinger in het oog van 

Tito Vilanova, assistent-coach van Barcelona. Aangezien 

Vilanova met een slaande beweging reageerde, werd hij 

voor één duel gestraft.

Bron: BNR, 5 oktober 2011

“Ja, dat kan natuurlijk niet. Profvoetballers en ook trainers 

moeten altijd beseffen dat ze een publieke functie be-

kleden. Er staan overal camera’s opgesteld, er kijken ook 

kinderen naar de wedstrijden dus je hebt wat dat betreft 

een voorbeeldfunctie. Je kunt je daar niet voor afsluiten 

met een houding van: ik doe alles wat noodzakelijk is om 

te winnen. Daarom was dit ook een kwalijke zaak. Trainers 

onderling zijn wel degelijk collega’s. Toen in Nederland 

de CBV (coaches betaald voetbal) werd opgericht was ik 

ook echt één van de eerste leden. Dat vond ik belangrijk, 

trainers moeten met elkaar over het vak kunnen praten. Je 

bent dan wel concurrenten van elkaar maar in de eerste 

plaats ook collega’s. Dat hoort voorop te staan.”

De carrière van Adrie Koster

Adrie Koster (Zierikzee, 18 november 1954) 

werd op 30 oktober 2011 ontslagen als trainer 

van Club Brugge. “Toch heb ik geen negatief 

woord over voor die club. Ik heb er meer dan 

twee seizoenen goed kunnen werken. Het is 

een fantastische club met een schitterende 

aanhang,” blikt Adrie Koster terug. Als assi-

stent-trainer begon hij ooit bij FC Eindhoven 

en Willem II, waarna hij in 1990 hoofdtrainer in 

Tilburg werd. Daarna werkte Koster bij Roda 

JC, Helmond Sport, TOP Oss, Excelsior, VVV-

Venlo en RKC Waalwijk. In april 2007 werd hij 

hoofd opleidingen waar hij in oktober tijdelijk 

hoofdtrainer werd na het vertrek van Henk 

ten Cate naar Chelsea. Na dat seizoen werd 

hij coach van Jong Ajax. Als speler kwam hij 

uit voor Roda JC en PSV en hij speelde drie 

keer voor Oranje. 
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De casus
AGOVV maakt een teleurstellend seizoen door en staat 

momenteel laatste in de Jupiler League met een behoor-

lijke achterstand op de nummer voorlaatst. Tot nu toe wist 

AGOVV slechts één keer een duel te winnen en speelde 

het één keer gelijk. Doordat het spelbeeld niet verbeterde 

en de resultaten evenmin, nam de onrust in de kleedka-

mer langzamerhand toe. Een degradatie staat immers niet 

goed op je CV in de zoektocht naar een nieuwe club of bij 

de onderhandelingen over een nieuw contract. 

Op vrijdag 4 november 2011 verloor AGOVV kansloos met 

0-6 van Sparta Rotterdam. Na afloop van deze thuiswed-

strijd was de onrust in de kleedkamer wederom groot. Bij 

de spelersgroep leefde het gevoel dat er iets moest ge-

beuren om het tij sportief gezien te keren. Om de gemoe-

deren te bedaren en samen tot een oplossing te komen 

besloot aanvoerder Peter Reekers tot een groepsgesprek 

met de gehele selectie op zaterdag 5 november 2011. 

Tijdens dit gesprek nam Reekers het woord. Hij nodigde 

diverse spelers uit hun mening te geven over de gang 

van zaken binnen AGOVV en met mogelijke oplossin-

gen te komen om de resultaten te verbeteren. Iedere 

speler kwam aan het woord. Ook Julius Wille. Terugke-

rende thema’s in de verschillende meningen waren het 

gebrek aan vooruitgang in het spelbeeld, de wijze van 

tactisch trainen en het functioneren van hoofdtrainer 

Hans van Arum. Uiteindelijk werd besloten om te stem-

men over het aanblijven van Van Arum door middel van 

hand opsteken. Van de 22 selectiespelers stemden er 

zeventien voor het vertrek van de hoofdtrainer en drie 

spelers onthielden zich van stemming.

De spelersraad bracht het bestuur diezelfde dag nog op 

de hoogte van de uitkomst van het groepsgesprek. Het 

bestuur gaf echter aan er op dit moment niets aan te 

willen of kunnen doen. Na een geplande straftraining op 

zondag ging de selectie over tot de orde van de dag. Die 

week werd een normaal programma afgewerkt, waarbij 

Wille volledig aanwezig is geweest. 

Pas zes dagen later, op donderdag 10 november 2011, 

werd Wille ontboden op het kantoor van Van Arum. Van 

Arum deelde Wille mede dat hij het vermoeden had dat 

Wille achter de stemming zat en dat hij om die reden voor 

onbepaalde tijd werd geschorst. Wille moest zijn spullen 

inleveren en op gezette tijden voor zichzelf trainen. Zolang 

Van Arum trainer was bij AGOVV hoefde Wille niet meer 

op een plaats in de selectie te rekenen. Geen van de an-

dere spelers kreeg een sanctie opgelegd.

Juridisch kader
Een werkgever en een werknemer dienen zich tegenover 

elkaar als goed werkgever en goed werknemer te gedra-

gen. Ze moeten allebei hun best doen om de onderlinge 

relatie goed te houden. Hoewel er geen algemeen recht 

op arbeid is, leert de lagere rechtspraak dat de werkgever 

op basis van goed werkgeverschap verplicht is de werk-

nemer te werk te stellen. 

Dit brengt met zich dat een werkgever niet zomaar kan 

overgaan tot schorsing van een werknemer. Dit is alleen 

dan anders als de werkgever een gegronde reden heeft 

om de toegang tot de overeengekomen arbeid te weige-

ren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een werkne-

mer die zich ernstig heeft misdragen. 

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

k a n  d a t  z o m a a r ?

s c h o r s i n g  e n  
o P  n o n - a c t i e f
AGOVV-speler Julius Wille werd op 10 november 2011 door AGOVV voor onbepaalde tijd 

geschorst. Onder druk van een arbitrageprocedure bij de KNVB trok AGOVV haar beslissing 

in en liep de zaak met een sisser af. Hoe de arbitragecommissie in deze zaak zou hebben 

geoordeeld zullen we daarom nooit weten, maar op basis van de wet en de rechtspraak kunnen 

we een goede inschatting maken. Wanneer mag een club een speler eigenlijk schorsen?
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Uit de rechtspraak blijkt dat hoge eisen worden gesteld 

aan de gronden waarop een werkgever een werkne-

mer schorst. Er mag dan ook alleen maar worden 

geschorst als de werkgever voldoende aannemelijk 

maakt dat er voor hem een zwaarwegende, redelijke 

grond aanwezig is, die ook aan de werknemer is mee-

gedeeld. In een eventuele procedure bekijkt de rechter 

of het redelijk is dat van een werkgever niet langer 

gevergd kan worden dat hij de werknemer tot de over-

eengekomen arbeid toelaat. Bij deze belangenafwe-

ging dient bovendien rekening gehouden te worden 

met de belangen van de werknemer.

Er wordt nog strenger naar de reden van een de schor-

sing gekeken als van de werknemer een vakbekwaam-

heid wordt verwacht die hij op peil dient te houden. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij piloten en musici, maar ook 

bij voetballers en andere topsporters. Voor een voetbal-

ler geldt dat hij met gelijkwaardige medespelers moet 

kunnen trainen om zijn kwaliteiten op peil te houden. Het 

recht op tewerkstelling geldt voor een (prof)voetballer 

daarom nog zwaarder dan voor andere werknemers. 

Dit betekent dat een voetbalclub zeer zwaarwegende be-

langen en gronden moet kunnen aantonen om een voet-

baller te schorsen of op non-actief te stellen. Dit zou het 

geval kunnen zijn als een speler in de selectie zich con-

sequent dusdanig opstelt dat de trainingen worden ge-

frustreerd en andere spelers of de technische staf daar-

door in de uitoefening van hun werkzaamheden worden 

belemmerd. Wille heeft zich echter te allen tijde als een 

goed professional gedragen en zich tijdens trainingen en 

wedstrijden volledig ingezet.

Proportioneel
Bij de vraag of een schorsing gerechtvaardigd is, speelt 

mee of de schorsing proportioneel is. Dat wil zeggen: 

welke maatregelen zou de werkgever kunnen treffen 

om eenzelfde doel te bereiken als zij voor ogen heeft 

met de schorsing? In het geval van Wille lijkt het doel 

van de schorsing te zijn geweest een daad te stellen ten 

opzichte van de spelersgroep. De arbeidsovereenkomst 

van Wille gaf AGOVV echter ook de mogelijkheid hem 

een boete op te leggen. AGOVV had dus de mogelijkheid 

Wille op deze manier te sanctioneren en tegelijk een 

statement te maken naar de spelersgroep. Zo had AG-

OVV kunnen voorkomen dat Wille reputatieschade zou 

lijden. Schade waarvoor AGOVV bij een onrechtmatige 

schorsing aansprakelijk is.

Daarbij zit de proportionaliteit van de schorsing in de 

duur van de schorsing. Een schorsing wordt meestal 

gebruikt om nader onderzoek te doen in afwachting van 

een beslissing over een beëindiging van de arbeidsover-

eenkomst. In deze zaak is AGOVV nooit van plan geweest 

de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wille vertegen-

woordigt immers een waarde voor de club en de club 

wilde hem verkopen. 

Dit samen met het feit dat alleen Wille voor het groeps-

gesprek is gestraft, betekent dat de belangen van Wille 

onevenredig zijn geschaad. De schorsing zou immers 

tenminste tot 1 januari 2012 (de start van de transferpe-

riode) hebben voortgeduurd en als zich geen club zou 

aandienen dan zou Wille tot het einde van zijn arbeids-

overeenkomst geschorst zijn waardoor hij zijn vaardig-

heden niet zou kunnen hebben onderhouden.

Bij het niet kunnen onderhouden van de vaardighe-

den speelde in het geval van Wille mee dat AGOVV 

geen tweede elftal heeft en dat in zijn arbeidsover-

eenkomst stond opgenomen dat hij zich slechts be-

schikbaar diende te houden voor trainingen van het 

eerste elftal. Wille diende zich iedere ochtend vroeg 

te melden en trainde alleen. Van het onderhouden 

van vaardigheden was dan ook überhaupt geen spra-

ke, iedere tegenstand ontbrak. 

Conclusie
Gezien de casus en het juridisch kader kan worden 

geconcludeerd dat AGOVV geen zwaarwegend be-

lang had om Wille te schorsen en hem niet langer toe 

te laten tot de trainingen van het eerste elftal. Laat 

staan dat het belang van AGOVV om Wille niet in staat 

te stellen zijn werkzaamheden te verrichten en zijn 

vaardigheden op niveau te houden zwaarder zouden 

wegen dan de belangen van Wille. Wille heeft in een 

groepsgesprek net als andere spelers alleen zijn me-

ning gegeven in het belang van AGOVV. Als enige is hij 

hiervoor gestraft. 

Zelfs als het vermoeden van AGOVV juist zou zijn ge-

weest en Wille zou de stemming hebben geïnitieerd, 

dan zou dit onvoldoende grond zijn geweest  om hem 

te kunnen schorsen. Wille heeft zich altijd als een pro-

fessional gedragen. Tijdens trainingen en wedstrijden 

heeft hij zich volledig ingezet. Wille heeft zich op geen 

moment zodanig opgesteld dat andere spelers of de 

trainer hun werkzaamheden niet goed konden uitvoeren 

of dat het groepsproces werd gefrustreerd. Sterker: hij 

heeft ook na de stemming volledig meegetraind en zelfs 

meegespeeld in een midweekse oefenwedstrijd. Ook als 

Wille de stemming zou hebben geïnitieerd dan zou het 

zwaarwegende belang van AGOVV bij een schorsing 

hebben ontbroken. Daar komt nog bij dat de schorsing 

niet proportioneel was en geen ander doel diende dan 

Wille buiten de selectie te houden. 

Met het bovenstaande hebben we willen illustreren 

dat de club over zeer zwaarwegende belangen dient te 

beschikken om in een procedure voor de arbitragecom-

missie de schorsing van een speler in stand te houden. 

Spelers dienen zich bewust te zijn van hun rechten en 

doen er verstandig aan zich in geval van een schorsing 

tot ProProf te wenden. Op deze wijze kan voorkomen dat 

je onnodige reputatieschade oploopt en je je vaardighe-

den niet op peil kunt houden.

Jordi Rosendahl en Babs Dubois – van Kleef zijn als 

advocaat werkzaam bij BrantjesVeerman Advocaten. 

BrantjesVeerman Advocaten heeft een specifieke 

sectie Sportrecht die als ‘full service solution provider’ 

topsporters, sportbonden en sportorganisaties bijstaat. 

BrantjesVeerman Advocaten is de juridische samen-

werkingspartner van ProProf en heeft uit dien hoofde 

de afgelopen jaren tientallen profvoetballers bijgestaan. 

BrantjesVeerman Advocaten is dan ook met recht hét 

toonaangevende advocatenkantoor op het gebied van 

sportrecht in Nederland.

Een voetballer moet met 

gelijkwaardige medespelers 

kunnen trainen om zijn kwaliteiten 

op peil te houden.
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ger: Franz Beckenbauer. Duitsland was Horst Hrubesch: groot,  

sterk en vooral ook heel erg lelijk. Das Ungeheuer was zijn  

bijnaam: het monster. Dat was hun steraanvaller. 

Het derde doelpunt op 15 november maakte duidelijk dat het 

allemaal voorbij is. De Duitsers zijn tegenwoordig ook baas 

over de bal. Onze internationals leken er later niet erg van on-

der de indruk te zijn. Toen na de loting voor het EK bleek dat 

we het de komende zomer tegen Duitsland op moeten nemen, 

spraken onze internationals strijdlustig. ‘Natuurlijk speelt de 3-0 

nederlaag mee. Maar dat is geen nadeel. Het maakt bij ons re-

vanchegevoelens los. Duitsland staat onder enorme druk om-

dat daar het gevoel leeft dat ze Nederland makkelijk kunnen 

pakken,’ zei aanvoerder Mark van Bommel. ‘Tegen Duitsland 

hebben we wat recht te zetten,’ meende Kevin Strootman. En 

Klaas-Jan Huntelaar zei: ‘Het zal zeker niet zo gaan als enkele 

weken geleden in Hamburg.’ 

Dat optimisme is vooral ook gebaseerd op het feit dat tijdens 

het oefenduel niet iedereen erbij was. We misten Robin van 

Persie, Rafael van der Vaart, Arjen Robben en Ibrahim Afellay. 

Dat zijn drie mannen van de grote vier en het aanstormende 

talent. Maar hoe reëel is het om te veronderstellen dat die 

mensen er dadelijk wel bij zijn op het EK en ook nog eens topfit 

en in vorm zullen zijn? Arjen Robben is steeds vaker en langer 

geblesseerd, de gezondheid van Rafael van der Vaart en Robin 

van Persie is uiterst kwetsbaar en het is naïef om te denken 

dat Ibrahim Afellay zo kort na zijn herstel al in topvorm kan zijn.

Waar zijn we in de fout gegaan? Ruim tien jaar geleden. 

“Het is merkwaardig wat een wedstrijd voor verschil kan ma-

ken. Voor 15 november was Oranje de trotse nummer twee 

van de wereld die Spanje op de hielen zat om de koppositie op 

de FIFA-ranglijst over te nemen.  Toen waren we nog een inge-

speelde formatie die alleen maar beter werd en gold als één 

van de gedoodverfde favorieten voor de titel van het Europees 

kampioenschap, komende zomer in Polen en de Oekraïne. 

Op de avond van 15 november is dat allemaal veranderd. Toen 

verloren we met 3-0 van Duitsland. De eerste en tweede goal 

waren van Thomas Müller en Miroslav Klose en die deden pijn, 

maar ze kwamen lang niet zo hard aan als het derde doelpunt. 

De treffer van Mesut Özil sloeg de definitieve breuk in ons zelf-

vertrouwen. Het was een zaalvoetbalcombinatie tussen Klose 

en Özil die duidelijk maakte hoe de verhoudingen tussen Duits-

land en Nederland tegenwoordig liggen. Natuurlijk hadden we 

daar al flarden van gezien tijdens het gehele duel, maar door die 

treffer werd alles pijnlijk duidelijk. Die combinatie, dat positiespel 

tussen de Duitse aanvallers, met de Nederlandse verdedigers 

toekijkend als kansloze figuranten, was namelijk iets waar wij 

altijd sterk in waren. Wij waren altijd baas over de bal. De Duit-

sers waren baas over de spieren. Wij konden altijd het beste 

dribbelen en passeren, onze oosterburen hadden de fysieke 

superioriteit. Dat vonden we ook niet zo erg. In feite konden we 

daar ook heel erg goed mee leven. Na iedere nederlaag konden 

we ons troosten met het feit dat we in ieder geval toch creatie-

ver en technischer waren. Wij hadden Johan Cruijff en Marco 

van Basten als iconen, zij moesten het doen met een verdedi-

Na het WK van 1998 en het EK van 2000 zat de Duitse natio-

nale ploeg op een dood spoor. Op het EK 2000 in Nederland 

en België werden onze oosterburen roemloos uitgescha-

keld met slechts één punt uit drie groepswedstrijden. Dat 

gebeurde met een talentloze oude ploeg zonder een greintje 

creativiteit. Op dat moment besefte de Duitse voetbalbond dat 

het roer om moest in de opleiding. Daar lag de oorzaak van 

de problemen. De Duitse opleiding bracht atleten voort, maar 

geen voetballers. Onmiddellijk werd gekeken naar Nederland.  

Een klein land dat er vooral dankzij een goede opleiding in 

slaagde talentvolle en creatieve spelers voort te brengen en 

zo aanvallend voetbal te combineren met goede resultaten. 

Nederlandse toptrainers en opleiders werden uitgenodigd 

om college te geven op bijeenkomsten van de Duitse voetbal-

bond en de vereniging van trainers. We konden niet wach-

ten om even te komen vertellen hoe goed we bezig waren 

in ons land. Alle deuren gingen open in Nederland voor de 

Duitse trainers zodat we ze konden laten zien wat ons zo sterk 

maakte. Wat voelden we ons superieur! De Duitsers hebben 

goed opgelet en plukken daar nu de vruchten van. Köln, Mün-

chen, Gelsenkirchen, Dortmund: overal rollen toptalenten van 

de lopende band. Het land dat vroeger de gebroeders Förster, 

Dieter Eilts en Jürgen Kohler voortbracht heeft nu een nieuwe 

generatie topspelers met Lukas Podolski, Mario Götze, Mesut 

Özil, Sami Khedira en Toni Kroos. Ik beng bang dat we daar 

komende zomer opnieuw achter komen en dat is onze eigen 

schuld. We hebben de Duitsers zelf sterk gemaakt.”
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e i g e n  s c h u l d …
c o l u m n  s i m o n  s c h e r P
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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.


