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BrantjesVeerman Advocaten vervult een voortrekkersrol in de professionalisering van de sport en in de ontwikkeling van het sportrecht 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 contractenrecht, image rights, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en tuchtrecht.

U kunt voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Jordi Rosendahl bellen (020-4202000 / 0615409060) of
e-mailen (Rosendahl@brantjesveerman.nl)

BrantjesVeerman Advocaten maakt deel uit van Advoc, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Europa,
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De herfst is begonnen. Buiten stormt het. De ‘sportzomer’ is nu echt voorbij. Op voetbalgebied
was het een behoorlijk teleurstellende zomer. Het Nederlands elftal ging roemloos ten onder
op het Europees Kampioenschap na drie kansloze nederlagen.
Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen weer begonnen en zijn ook de Europese competities

FC Binnenhof in de aanval

10

gestart. Ajax verloor helaas nipt van Dortmund, maar de manier waarop geeft hoop voor de
rest van de Europese campagne. Belangrijk is dat ook de overgebleven Nederlandse clubs
in Europa punten gaan pakken want de start was - met slechts drie Nederlandse clubs in de

Interview
Chris van der Weerden

poulefase - desastreus. Op de Uefa-ranking van dit seizoen staat Nederland 24ste. Er zijn nog
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behoorlijk wat punten nodig om ook in de toekomst een top tien notering te houden, die recht
geeft op meerdere Europese tickets.
Ook buiten het veld leveren de Nederlandse clubs strijd. De FC Binnenhof is een onverwachte extra tegenstander gebleken voor onze clubs. In het Kunduz-akkoord (of het

ProProf Career Coach

18

Lenteakkoord) hebben de fracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en Christen Unie een
begrotingsakkoord voor 2013 gesloten. In dit akkoord bezuinigen de partijen zo’n 12 miljard
extra. Doel is het begrotingstekort onder de 3% te brengen om zo de overheidsﬁnanciën

Het nieuws bekeken door
Jasper Cillissen

weer op orde te krijgen.

20

Ook het voetbal wordt hard getroffen door deze maatregelen. Natuurlijk is het zo dat als er
bezuinigd moet worden in tijden van crisis ook onze bedrijfstak een bijdrage moet leveren.
Helaas heeft de voetballerij de beeldvorming tegen. De meeste mensen in Nederland den-

Colofon
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ken dat voetballers grootverdieners zijn die gemakkelijk een extra bijdrage kunnen leveren.
Feit is dat de bedrijfstak noodgedwongen al een aantal jaren aan het saneren is. Een groot
aantal voetballers verdient veel minder dan een modaal salaris en er zijn zelfs heel wat
voetballers zijn die op amateur-basis uitkomen voor een betaald voetbal club. Veel meer
saneren is volgens mij dan ook niet meer mogelijk. De voorgenomen maatregelen zullen
mogelijk leiden tot het verlies van behoorlijk wat arbeidsplaatsen.

STOOF TOPMOVERS
MIST NOOIT ZIJN DOEL!

Twee andere partijen op het Binnenhof, de SP en de PVDA, hebben vanuit Den Haag ook

Nationale- en internationale verhuizingen
Opslag van Inboedels
Auto transporten/verschepingen
Transport van huisdieren
Wereldwijd agenten netwerk
Douaneformaliteiten auto’s

heid’. Als de Nederlandse clubs bij een tussentijdse overgang geen vergoedingssom meer

een tackle met gestrekt been ingezet. Deze partijen vinden dat iedere werknemer in Nederland na twee jaar een vaste aanstelling moet krijgen. Een gevolg van dit wetsvoorstel
voor ‘de voetballer’ in Nederland is dat hij na twee jaar eenzijdig zijn contract kan opzeggen en naar een andere club kan vertrekken zonder dat de nieuwe club een afkoopsom
verschuldigd is. Op het eerste gehoor klinkt meer bewegingsvrijheid en de zekerheid van
een vaste aanstelling misschien wel mooi. Maar ik denk dat het hier gaat om ‘schijnzekerkunnen claimen valt er in ons land een belangrijke geldstroom weg. Geld dat nu nog wordt
aangewend voor ondermeer spelerssalarissen en jeugdopleidingen. En dan te bedenken
dat het buitenland geen last heeft van deze wetgeving. Daar zit ook mijn grootste bezwaar.
De kans is groot dat de eredivisie wordt leeggeroofd en dat clubs stoppen met het opleiden
van jeugdspelers omdat er geen geld meer is en het bovendien geen zin heeft.
Gevolg is dat onze competitie binnen twee jaar zo goed als failliet is waarmee voetbalsuccessen voorgoed tot het verleden horen. Dit terwijl voetbal als meest populaire sport
ook een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigt en daaraan gekoppeld ook
een grote economische waarde heeft. De supporters zal veel plezier ontnomen worden
en miljoenen euro’s aan opbrengsten voor de schatkist zullen worden verkwanseld.
Positief punt is wel dat zowel de Kunduz-coalitie als SP en PVDA geen meerderheid hebben
om bovenstaande maatregelen één op één door te voeren. Na de verkiezingen van 12 september lijkt het erop dat VVD en PVDA samen een regering gaan vormen. Ik ga er vanuit dat zij
het inzicht hebben om niet aan de wortels van het betaald voetbal te ‘knagen’ en het voetbal
een eerlijke kans geven om de concurrentie te blijven aangaan.
Hoop doet leven!

Ko Andriessen
Directeur ProProf

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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Naast

zijn

verdienstelijke

voetbalcarrière

studeerde

NAC-speler Tim Gilissen aan het hbo. Ruim een jaar terug
leverde hij zijn scriptie in. Onderwerp: de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van voetbalclubs. Dat, en zijn
activiteiten voor het project NOAD in de klas, leverde hem de
titel Maatschappelijk Speler van het Jaar op.
De NACademy heeft niet te klagen over haar huisvesting.

heftige verhalen

Een saai kantoorpand boven het NAC-stadion is omge-

Gilissen vervolgt: “NOAD in de klas spitst zich toe op

bouwd tot een ﬂitsende ‘hang-out’. In de verschillende lo-

jongeren die om uiteenlopende redenen zijn gestopt met

kalen zijn de ruimtes van het NAC-stadion gekopieerd. Zo

school. Vaak blijken daar heftige verhalen aan ten grond-

is er een kleedkamer, een bestuurskamer en een speel-

slag te liggen. Jongeren die zelf zijn gestopt, maar later de

veld. In de gepimpte lokalen worden scholieren uit het ba-

draad weer hebben opgepakt, gaan de scholen langs om

sis- en voortgezet onderwijs begeleid binnen het project

hun verhaal te vertellen. Ze leggen dan uit waarom het

Playing for succes. Deze kinderen presteren op school

belangrijk is je diploma te halen. Het is een preventief pro-

minder goed dan je van hen zou mogen verwachten. Op

ject tegen schoolverlaten.”

de NACademy volgen ze een onderwijsprogramma van

Toch opvallend dat iemand die zelf een hbo-studie afrond-

tien weken, waarmee ze zich kunnen ontwikkelen op het

de naast zijn voetbalcarrière, zich hard maakt voor deze

sociaal emotionele vlak, maar ook op het gebied van taal,

zaak. Waar zit de connectie?

ict en rekenen.

Gilissen: “Ik ben zelf ook ooit gestopt met school. De eer-

Het is geen toeval dat Tim Gilissen juist hier afspreekt. De

ste jaren liep mijn studie parallel met mijn voetbalcarrière.

NACademy is het onderkomen van Teamplay@NAC, de

Toen ik in 2005 naar Go Ahead Eagles ging, besloot ik te

maatschappelijke stichting van NAC. Gilissen heeft zich

stoppen met studeren. Ik had alles gehaald op mijn scrip-

verbonden aan weer een ander project van de stichting:

tie na. Pas twee jaar geleden bedacht ik me dat het zonde

NOAD in de klas. NOAD staat voor Nooit Opgeven Altijd

zou zijn om het niet af te maken. Ik heb toen mijn scriptie

Doorgaan en komt van de N in NAC.

geschreven en inmiddels heb ik mijn diploma op zak. Mijn

Na een korte rondleiding vertelt hij: “NAC is een paar jaar

verhaal sluit niet één op één aan op de verhalen die ik

geleden begonnen met een aantal maatschappelijke pro-

daar hoor, maar ik herken me er wel in. De essentie van

jecten. De club wilde daarmee wat terug doen voor de stad.

het project is dat het verstandig is om je diploma te halen.

Nu hebben we zo’n vijftien tot twintig projecten in de stad.

Het gaat ook over hoe je met tegenslagen omgaat. Voor

Een groot project is de NAC Street League. Teams van jon-

mij had het ook anders uit kunnen pakken.”

gens tussen de 12 en de 15 jaar uit verschillende wijken in

De voetbalcarrière van Tim Gilissen begint in Enschede. Als

de stad spelen tegen elkaar; uit en thuis. Zo komen kinderen

6-jarig jongetje wordt hij lid van plaatselijke voetbalclub Rig-

uit goede wijken ook in slechte wijken, en andersom. Op die

tersbleek. Als het gezin binnen de stad verhuist, gaat hij spe-

manier ontstaat er verbinding in de stad. Het mooie van het

len bij Vogido. “Bij Vogido bleek dat ik fanatiek en ambitieus

project is dat niet alleen de uitslag telt, maar ook sportiviteit

was. Ik heb er drie jaar gespeeld en ben toen overgestapt

en hoe je met je wijk omgaat. Je kunt extra punten verdie-

naar SC Enschede. Van die club was bekend dat de betere

nen door op te ruimen in je eigen wijk bijvoorbeeld. Dit pro-

jeugd er speelde. Ik heb daar veel baat bij gehad. Ieder jaar

ject is al door veel andere clubs gekopieerd. We hebben

werd ik een beetje beter, maar ik miste wel de boot toen ik

ondertussen ook een junior en meisjes league.”

een jaar of veertien, vijftien was. Een aantal jongens werd
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gevraagd door profclubs. Ik niet. Uiteindelijk ging ik op mijn

“Blijkbaar was de droom profvoetballer te worden op dat

is met horten en stoten gegaan, maar ach, twaalf jaar ver-

achttiende naar Heracles en daar heb ik vijf jaar gespeeld.

moment niet groot genoeg. Toen ik mijn diploma op zak had,

der kan ik zeggen dat het aardig heeft uitgepakt.”

begon het weer een beetje te kriebelen. Ik had me inge-

Bij Heracles maakt Gilissen een gestage ontwikkeling

bijnummertje

schreven voor een studie bedrijfskunde aan de universiteit,

door. Hij komt uit in de A1, stroomt door naar het belofte-

“Nee, ik kan niet zeggen dat ik eronder heb geleden dat

maar ging uiteindelijk toch een andere kant op. Ik dacht, ik

elftal en maakt uiteindelijk deel uit van de selectie. “In het

mijn kans later kwam. Ik herinner me wel dat ik tegen

ga een jaar voetballen en daarna zien we wel. Ik was nog

laatste jaar in de selectie kwam ik pas aan spelen toe. On-

de trainer zei: ‘Het zal er wel niet meer in zitten voor mij.’

steeds welkom bij Heracles. Dat ene jaar werden er twee

der Gertjan Verbeek heb ik niet gespeeld maar wel veel

Waarop hij zei: ‘Het kan altijd nog.’

en in het tweede jaar kreeg ik een contract. Toen kreeg ik

geleerd. Met Peter Bosz werden we kampioen. De club

Ik ging naar 6 vwo toen ik werd gescout door Heracles. Of

het gevoel dat een profcarrière er nog wel in zat.

wilde toen door doorselecteren een extra stap maken.

ik bij de club wilde komen. Toen heb ik de boot afgehou-

“Na mijn vwo ben ik begonnen met een hbo-studie. Je

Voor mij betekende dat dat mijn contract niet werd ver-

den. Heracles speelde destijds op hetzelfde niveau als SC

zou kunnen zeggen dat ik nooit vol voor een voetbalcar-

lengd. Dat begreep ik wel. Ik was er eigenlijk net te laat bij.

Enschede en ik wilde mijn vwo-diploma halen. Ik kom wel-

rière ben gegaan. Ik kon wel aardig voetballen, maar ik

Op het nippertje kon ik bij Go Ahead Eagles terecht voor

iswaar uit een sportief gezin, maar school was niet zomaar

was geen supertalent. Misschien sta ik wat dat betreft

een stage. Na drie dagen zeiden ze dat ik mocht blijven. Ik

een bijnummertje. Leren ging me goed af, maar ik moest er

wel te realistisch in het leven. Al bij al kijk ik tevreden te-

heb er twee goede jaren gehad.”

wel wat voor doen.

rug op de keuzes die ik heb gemaakt. Mijn voetbalcarrière

op de radar
Als Tim Gilissen zijn contract tussentijds verlengt, komt
zijn zaakwaarnemer Ton van Dalen onverwacht te overlijden. Een ‘aparte’ periode, noemt hij het, terugblikkend. Op
voorspraak van Marc Overmars, destijds hoofd technische zaken bij Go Ahead, kiest Gilissen voor Karel Jansen
van Sport-Promotion.
“Een jaar later zaten we bij NAC om tafel. Ik had een goede
ontwikkeling doorgemaakt bij de Eagles en speelde heel
goed in die periode. Zo kwam ik op de radar te staan. Twee
clubs hadden concrete belangstelling: Vitesse en NAC.

Mijn voetbalcarrière is met
horten en stoten gegaan, maar
ik moet zeggen dat het aardig
heeft uitgepakt
Ik heb toen een aantal zaken op een rijtje gezet. De reistijd
heb ik niet mee laten wegen in mijn besluit. Uiteindelijk koos
ik voor NAC omdat saamhorigheid en teamgevoel daar een
belangrijke rol spelen. Dat past goed bij mij. Karel heeft me
daarin goed begeleid. Hij is een geschikte vent die ook oren
heeft voor mijn eigen verhaal. Ik weet goed wat ik wil, maar
Karel weet van de hoed en de rand en hij heeft goede contacten. In die zin is hij voor mij onmisbaar.”

Eenmaal goed en wel gesetteld in Breda, besluit Gilissen
zijn studie Management Economie en Recht af te ronden.
“Ik hoefde alleen mijn scriptie nog maar in te leveren.
Door de projecten bij NAC kwam ik in aanraking met het
begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid van voetbalclubs. Dat vond ik een mooi onderwerp voor mijn scriptie. Mijn conclusie is dat een club intern draagvlak moet
creëren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Doe je dat niet, dan loop je het risico dat het vroeg of laat
in de vergetelheid raakt. In mijn scriptie heb ik een aantal
aanbevelingen gedaan en een deel daarvan is ook overgenomen door NAC. Zo spelen wij tegenwoordig met het
logo van Teamplay op het shirt van NAC. Daarmee laat je
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het voetbal is daar nog wel het een en ander te winnen.”

Of ik altijd zo maatschappelijk betrokken was? Ach, dat

van Teamplay en de commerciële afdeling van NAC als

Zijn betrokkenheid levert Gilissen in ieder geval de titel

ligt er maar aan wat je daaronder verstaat. Ik vind dat je

één partij naar buiten moeten treden. Dat moet één ver-

‘Maatschappelijk Speler van het Jaar’ op. De prijs is hem

ook je betrokkenheid toont als je als profvoetballer een

haal zijn. Ik heb het wiel niet uitgevonden hoor, maar de

op het laatste Voetbalgala uitgereikt door Giovanni van

keer per week een jeugdelftal traint.”

meeste clubs kunnen zich echt nog verbeteren op dit vlak.

Bronckhorst. Het bijbehorende bedrag van € 50.000,-

En dan: “Kinderen van nu moeten keuzes maken op een

komt deels ten goede aan projecten van Teamplay@NAC.

leeftijd waarop je eigenlijk nog niet zo goed weet wat je

NOAD in de klas gaat ook
over hoe je met tegenslagen
omgaat. Voor mij had het ook
anders kunnen lopen.

Met het andere deel hoopt hij iets terug te kunnen doen

wilt. Als ik verhalen hoor van deelnemers aan NOAD, dan

voor z’n oude club, SC Enschede.

schrik ik wel eens. Dat gaat over drank, drugs en problemen thuis. Ik heb ook mijn sores gehad, maar het is niet te

betrokkenheid

vergelijken met wat die kinderen meemaken. NOAD gaat

Terug naar NACademy. Voor het groepje ‘nablijvers’ is Tim

ook over je eigen weg vinden. Wij kunnen ze daarin aan-

“Maatschappelijke betrokkenheid is ook iets wat moet

Gilissen een graag geziene gast. Een handjevol kinderen

moedigen, we zijn toch een rolmodel. Voor ons een kleine

groeien binnen een club. Ik heb onderzocht hoe dat in

is met een computeropdracht bezig. De beeltenis van

moeite, hopelijk met groot resultaat.”

het bedrijfsleven is gegaan. Nike bijvoorbeeld kreeg eerst

Gilissen duikt opvallend vaak op. Elk kind dat hem aan-

Gilissen is met zijn 30 jaar inmiddels in de herfst van zijn

commentaar omdat ze kleding lieten produceren door

spreekt, krijgt onmiddellijk zijn aandacht.

carrière. Wat staat er nog op zijn verlanglijstje? “Ik merk

kinderen. Onder druk van de buitenwereld is Nike daar

Gilissen haalt zijn schouders op: “Als ik hier een interview

wel dat de jaren gaan tellen. Zo nu en dan beginnen de

mee gestopt. Inmiddels is het helemaal omgekeerd. Nu

heb gehad, loop ik wel even binnen. Ik ben er toch. Maar

kwaaltjes te komen. Ik hoop hier nog een paar mooie jaren

kweken ze bij Nike goodwill door hun maatschappelijke

ik help niet met bijles. Zo ver gaat onze rol niet. De spelers

te voetballen, maar sta ook open voor een ervaring in het

activiteiten te benadrukken. Op die manier nemen ze een

zijn vooral de uithangborden van de verschillende projec-

buitenland. Studeren? Niet meer tijdens mijn voetbalcar-

voorsprong op de concurrentie. Het is belangrijk dat je als

ten. Ik ben nu toevallig veel in het nieuws, maar de hele

rière. Mijn scriptie zal ik nog wel links en rechts toelichten,

organisatie in balans blijft met de wereld om je heen. Voor

spelersgroep zet zich in voor de activiteiten van Teamplay.

ik ben niet van plan hem ongebruikt in de la te gooien.”
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Transfers van voetbalspelers die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt zijn FIFA al geruime tijd een doorn
in het oog. Met verschillende maatregelen probeert FIFA deze transfers in te dammen, tot op heden niet met het beoogde
resultaat. De European Club Association (ECA) lijkt FIFA nu tegemoet te komen met vier voorstellen die de investeringen
in de eigen jeugdopleiding moeten vergroten en de transfers van spelers onder de achttien jaar moeten voorkomen. De
voorstellen van de verenigde Europese clubs lijken echter vooral voor de bühne en inhoudelijk een wassen neus.

DOOR JORDI ROSENDAHL
Sinds de invoering van de Home Grown Player Rule neemt

Fontein, lid van de executive board van de ECA en binnen de

Hoewel ik het doel van deze voorstellen onderschrijf, is het

het aantal transfers onder de achttien jaar enorm toe. Met

ECA tevens voorzitter van de werkgroep ‘Youth’, presenteerr

de vraag of ze juridisch houdbaar zijn en niet slechts dienen

deze regel verplicht FIFA clubs die deelnemen aan de Cham-

de begin september voor de camera’s van de NOS namens

ter verbetering van het imago van de clubs. Laten we de

pions League en de Europa League ten minste acht spelers

de clubs een viertal voorstellen die deze ‘kinderhandel’ tegen

voorstellen een voor een bekijken.

in de selectie op te nemen die zijn opgeleid in het land van

moeten gaan.

Geen transfers onder de achttien jaar

herkomst van de club. Vier van deze spelers dienen daarbij
tenminste drie jaar te hebben doorgebracht in de jeugdoplei-

Fontein deed namen de ECA de volgende voorstellen:

Fontein wil dat transfers van voetbalspelers onder de acht-

ding van de club in kwestie.

- Geen transfers onder de 18 jaar.

tien jaar worden verboden. In de huidige FIFA-reglementen

Veel Europese grootmachten kunnen moeilijk aan deze ei-

- Het eerste profcontract dient te worden getekend bij de

is in artikel 19 lid 1 van de Regulations on the Status and

sen voldoen. Om dit in de toekomst te voorkomen halen zij
spelers op steeds jongere leeftijd weg bij clubs in binnen- en
buitenland. Dit tot afschuw van FIFA die nu juist de jeugdopleidingen in de diverse landen wilde beschermen. Maarten

8

opleidende club.
- Een verplichting van clubs om te investeren in de eigen
jeugdopleiding.
- Een verdubbeling van de opleidingsvergoedingen.

Transfer of Players (RSTP) al opgenomen dat een internationale transfer alleen is toegestaan als de speler ouder is dan
18 jaar. Fontein zal echter aanpassingen willen doen aan de
drie in artikel 19 lid 2 RSTP genoemde uitzonderingen op de

oktober 2012

hoofdregel uit lid 1.

gen kunnen worden ergens in dienst te treden, is dit voorstel

Eén van de uitzonderingen op de hoofdregel dat er geen in-

in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

ternationale transfers mogen plaats vinden voordat de spe-

In een Franse cao stond tot voor kort opgenomen dat een

ler de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt is het geval dat

speler die zijn opleiding bij een bepaalde club had genoten

de transfer plaatsvindt binnen de grenzen van de Europese

verplicht was een voorstel van de club tot het aangaan van

Unie. In dat geval is een transfer vanaf de leeftijd van zestien

een arbeidsovereenkomst te accepteren. Toen Olivier Berr

jaar mogelijk.

nard aan het einde van zijn opleiding bij Olympique Lyon het

Deze uitzondering vloeit voort uit het feit dat de inwoners van

sloot met Newcastle United, stapte Olympique Lyon Bernard

lidstaten van de Europese Unie vanaf zestien jaar een arr

naar de rechter. Na een jarenlange strijd oordeelde het Euro-

beidsovereenkomst mogen tekenen en er voor werknemers

pese Hof op 16 maart 2010 dat een dergelijke verplichting in

binnen de Europese Unie het recht van vrij verkeer van werk-

strijd is met Gemeenschapsrecht.

nemers geldt. Datzelfde beginsel lag ten grondslag aan de

Deze casus is een kopie van het voorstel van Fontein. Op ba-

contractsvoorstel weigerde en een arbeidsovereenkomst

revolutionaire uitspraak van het Europese Hof inzake Jean-

sis van de uitspraak in Bernard lijkt het voorstel van Fontein

Marc Bosman. Het voorstel van Fontein om alle transfers

dan ook in strijd met Gemeenschapsrecht.

van spelers jonger dan achttien jaar, ook binnen de Europese
Unie, te verbieden lijkt dan ook in strijd met Europees recht.

Verplicht investeren in de eigen jeugdopleiding

De overige twee in artikel 19 lid 2 RSTP genoemde uitzon-

Fontein stelt voorts voor om de clubs te verplichten om te in-

deringen gaan over een verhuizing van de ouders om an-

vesteren in de eigen jeugdopleiding. Hoe dit er in de praktijk

dere redenen dan voetbalgerelateerde redenen of indien

precies uit moet komen te zien is onduidelijk. Een juridische

de speler niet verder dan 50 km van de grens woont en de

beoordeling van dit voorstel is dan ook niet mogelijk. Het

geïnteresseerde club eveneens niet verder dan 50 km van

voorstel lijkt op voorhand een lege huls nu iedere club al een

dezelfde grens gevestigd is.

bepaalde mate van investering doet in zijn eigen jeugdoplei-

Met name de eerstgenoemde uitzondering blijkt in de praktijk

ding. Dit wordt daarbij door de huidige economische crisis

Al eerder heb ik op basis van deze uitspraak mijn vraagte-

veel te worden aangewend om het verbod op transfers onder

extra gestimuleerd.

kens geplaatst bij de geldigheid van het door FIFA gehan-

moeder van het voetbaltalent een baan in de stad (vaak bij één

Verdubbeling opleidingsvergoedingen

deze bedragen vooraf bepaald en daarbij lijkt een bedrag van

van de sponsoren) en na de verhuizing, die nu zogenaamd niet

Tenslotte stelt Fontein voor de huidige opleidingsvergoedin-

€ 90.000,- per jaar niet gelijk aan de werkelijke opleidings-

voetbalgerelateerd is, schrijft het talent zich in bij de geïnteres-

gen te verdubbelen. Op grond van artikel 20 RSTP heeft de

kosten. Dat blijkt ook uit de uitspraak van het Hof in de zaak

seerde club. Niet voor niets wordt gekscherend gezegd dat de

opleidende club recht op een opleidingsvergoeding indien

van Bernard.

kans groot is dat je in Londen in een taxi stapt die wordt be-

de speler zijn eerste contract als een professional tekent

De door Fontein voorgestelde en ongemotiveerde verdubbe-

de achttien jaar te omzeilen. Clubs regelen voor de vader of

teerde systeem van opleidingsvergoedingen. Allereerst zijn

stuurd door de vader van een groot voetbaltalent.

en iedere keer dat de speler een transfer maakt voor zijn

ling van de opleidingsvergoeding lijkt daarom in strijd met de

Als Fontein met zijn voorstel tevens beoogt binnenlandse

drieëntwintigste verjaardag. De hoogte van zijn opleidings-

uitspraak van het Europese Hof inzake Bernard en daarmee

transfers van spelers onder de achttien jaar te verbieden,

vergoeding varieert en is afhankelijk van het land waarin de

in strijd met Europees recht.

dan wordt hiermee de ontwikkeling van talent geblokkeerd.

speler is opgeleid. Dit bedrag, dat voor Nederlandse clubs bij

Een eerste bestudering van de voorstellen van Fontein en de

Een groot talent van bijvoorbeeld PEC Zwolle zou dan pas op

een internationale transfer is vastgesteld op € 90.000,- per

ECA leidt dan ook tot de conclusie dat deze in rechte geen

zijn achttiende, ook nog tegen betaling van een transfersom,

opleidingsjaar, dient de investeringen van clubs in de eigen

stand zullen houden. Het voorstel lijkt er dan ook voorname-

naar een grotere club kunnen overstappen waar hij zich kan

jeugdopleiding te waarborgen.

lijk op gericht te zijn om het imago van de clubs, die uiteinde-

doorontwikkelen. Dit is strijdig met het belang van de spelers,

In de reeds aangehaalde zaak Bernard kwam tevens de

lijk de ‘kinderhandel’ in stand houden, op te poetsen.

clubs en de voetbalsport.

vraag naar de geldigheid van opleidingsvergoedingen aan
de orde. Omdat de opleidingsvergoeding dient te worden be-

Eerste profcontract dient te worden getekend
bij de opleidende club

taald bij een overgang naar een andere club is dit in beginsel

Jordi Rosendahl is werkzaam als advocaat bij

in strijd met het vrij verkeer van werknemers. Het betalen van

BrantjesVeerman Advocaten. BrantjesVeerman

Fontein stelt voorts voor dat het eerste profcontract van de

de opleidingsvergoeding kan voor een andere club immers

Advocaten heeft een speciﬁeke sectie Sport-

speler dient te worden getekend bij de club waar de speler

een belemmering zijn om de speler aan te trekken. In het

recht die als ‘full service solution provider’

is opgeleid. De achterliggende gedachte is uiteraard dat de

geval van Bernard was de vergoeding op basis van de toen-

topsporters, sportbonden en sportorganisaties

opleidende club op deze wijze sportief dan wel ﬁnancieel

malige cao gelijk aan één jaarsalaris, te weten € 53.357,16.

bijstaat. BrantjesVeerman Advocaten is daarbij

proﬁteert van de investeringen in haar jeugdopleiding. Im-

Het Europese Hof oordeelde dat het beschermen van de ei-

binnen de voetbalwereld onder andere de juri-

mers, als de speler bij die club een contract tekent dan kan

gen jeugdopleiding door middel van opleidingsvergoedingen

dische samenwerkingspartner van ProProf en

de club een transfersom verlangen gedurende de looptijd

op zich een legitiem doel treft, maar de vergoeding geba-

de Coaches Betaald Voetbal. BrantjesVeerman

van de arbeidsovereenkomst.

seerd op één jaarsalaris wordt door het Hof niet proportio-

Advocaten is dan ook met recht hét toonaan-

Echter, ook dit voorstel lijkt juridisch niet haalbaar. Nog afge-

neel geacht. Volgens het Hof moet de vergoeding gebaseerd

gevende advocatenkantoor op het gebied van

zien van het feit dat werknemers in Nederland (en Europa)

zijn op de werkelijke opleidingskosten en mag hij niet vooraf

sportrecht in Nederland.

het recht op een vrije arbeidskeuze hebben en niet gedwon-

worden vastgesteld.
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Het betaald voetbal moet dit jaar rekening houden met een strop van vijftig miljoen euro. De
vakbond maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de spelers. “We willen niet afzakken
naar het niveau van Luxemburg.”
Op 18 september 2012 begon de Champions League. De

gaan verder omlaag. Zeker de Jupiler League staat voor

twintigste editie alweer. Maar hoe lang zien we daar

een enorm probleem, want daar is de afgelopen jaren al

nog Nederlandse clubs schitteren? Twee decennia na

ingrijpend hervormd. De selecties zijn ingekrompen, vaak

de lancering van de Europese topcompetitie staat onze

wordt niet meer dan het minimum salaris betaald. Bij

internationale positie meer dan ooit onder druk. Niet

nieuwe tegenvallers rest er niks anders dan bezuinigen

doordat clubs slecht beleid voeren, niet doordat andere

op zaken als de jeugdopleiding en de randvoorwaarden.

landen ons op eigen kracht inhalen. Nee, de aanval

Dat is ook waarom de vakbond de noodklok heeft geluid.

komt uit Den Haag. De tegenstander heet FC Binnenhof.

Door het Kunduz-akkoord wordt het voetbal aan de wor-

De politiek gaat hard bezuinigen en wil alleen al vijftig

tels aangevreten.

miljoen euro weghalen uit het betaald voetbal. Willen
we in de toekomst nog een rol spelen in de Champions

Crisishefﬁng

League, dan moeten die plannen zo snel mogelijk van

Aan de top van de piramide is het ook mis. Er komt een

tafel. Daarover zijn zowel de KNVB, de clubs als de spe-

crisishefﬁng. Het gaat hier alleen over de hogere sala-

lersvakbonden het roerend eens. Wat er nou precies

rissen van meer dan 150 duizend euro bruto per jaar. De

aan de hand is? In dit verhaal praten we jullie bij over de

politiek wil de topsalarissen eenmalig extra belasten. De

grootste bedreigingen.

spelers hoeven dit niet zelf te betalen, het zijn de clubs die
de crisistax moeten ophoesten. Het door de voetbalbond

Kunduz

ingeschakelde bureau heeft uitgerekend dat dit de ere-

Het begon allemaal een paar maanden geleden. Mis-

divisie zestien miljoen euro gaat kosten. Maar dat is nog

schien kan je het je nog wel herinneren. Het seizoen

niet het ergste. Het bedrag moet tot overmaat van ramp al

was net ten einde toen het Kunduz-akkoord dagenlang

worden betaald over 2012. De begrotingen waren afgelo-

het nieuws beheerste. Niet zo gek ook, want liefst twaalf

pen zomer al klaar, toen de clubs opeens werden gecon-

gevolgd door PSV en FC Twente. In de subtop zitten ze

miljard aan bezuinigingen werd er aangekondigd. Uit-

fronteerd met deze extra kosten. “Alsof halverwege de

eveneens met een probleem. FC Groningen zit nu met een

eindelijk zetten vijf politieke partijen hun handtekening

wedstrijd opeens de spelregels worden veranderd,” zei

tekort van twee ton door deze onverwachte belasting-

onder het akkoord. Na een eerste scan van de plannen

Tiny Sanders van PSV.

maatregel. Andriessen schudt zijn hoofd: “Het voelt heel

schrokken we al behoorlijk. Crisistax. Politiekosten. Btw-

Veel clubs zitten hierdoor met een gat in de begroting.

onrechtvaardig. Juist nu de clubs hebben gesaneerd. Ze

verhoging. Onze bedrijfstak wordt via drie kanten keihard

Blijkbaar bestaat in Den Haag het idee dat er nog veel te

hebben salarisplafonds ingesteld. De afgelopen jaren is

geraakt. Op het eerste oog waren er enorme gevolgen

halen valt in het betaald voetbal, maar dat is onterecht.

enorm veel werk verzet. En dan krijg je op deze manier

voor het betaald voetbal.

Het is een kleine groep grootverdieners die het imago

de rekening gepresenteerd. Zo kan je weer helemaal op-

Vlak voor het EK kwam de voetbalwereld bij elkaar in

voor de hele bedrijfstak bepaalt. Ko Andriessen heeft in-

nieuw beginnen, met als gevolg dat je de internationale

Zeist. Tijdens de voorjaarsvergadering van de KNVB

zicht in de salariscijfers en komt tot een opmerkelijke con-

concurrentiepositie steeds verder uitholt. Het wordt zo

uitten we al onze zorgen. De bezuinigingen zouden het

clusie. “Dertig procent van de eredivisiespelers verdient

wel heel moeilijk om de goede spelers vast te houden.

betaald voetbal onevenredig hard treffen, daarover was

minder dan honderdduizend euro per jaar. Dat is al een

We dreigen af te zakken naar het niveau van Luxemburg.”

ook het zwaarst door deze maatregel worden getroffen,

iedereen het wel eens. We spraken af om de politiek

enorm verschil met een paar jaar geleden, toen iedereen

daarvan te overtuigen. De KNVB zou daarbij het voor-

op dat niveau meer dan een ton verdiende.”

Politiekosten

touw nemen.

Over de eerste divisie hoeven we daar al helemaal niet

Waar de vakbond echter nog veel grotere bezwaren

Dat gebeurde. De voetbalbond schakelde een onder-

over te praten. Een jaar of tien geleden was dat ﬁnancieel

tegen heeft zijn de plannen om het voetbal te laten op-

zoeksbureau in dat de gevolgen in kaart bracht. De onder-

gezien nog een aantrekkelijke competitie, salarissen van

draaien voor de politiekosten. Zelfs clubs als MVV en

zoekers waren begin september klaar. Zij voorspellen een

meer dan een ton waren mogelijk. Maar dat is allang niet

SC Veendam moeten straks budget vrijmaken voor de

strop van tenminste 50,3 miljoen euro. Je hoeft geen wis-

meer zo. Haarlem ging failliet, meerdere clubs knokten

agenten rond het stadion. Ook dat is vastgelegd in het

kunde gestudeerd te hebben om te snappen dat dit voor

voor hun bestaan. Anno 2012 mogen spelers al blij zijn als

Kunduz-akkoord. De maatregel zou het betaald voetbal

de toch al verliesgevende bedrijfstak een keiharde klap is.

ze op hun loonstrookje het minimum salaris terug vinden.

35 miljoen euro gaan kosten. “Dat is nou het probleem

Wat merken jullie daarvan? Op de eerst volgende loon-

Het pensioenfonds CFK bevestigt dat beeld. Steeds min-

van dit akkoord,” zegt Andriessen. “Het voetbal wordt

strookjes nog niks. Aan gemaakte afspraken kan je

der voetballers uit de Jupiler League sparen in dat fonds,

van meerdere kanten aangevallen.”

niet tornen. Contract is contract. Maar spelers die over

simpelweg omdat ze niet aan de vereiste ondergrens van

De discussie over de politiekosten is niet nieuw. Die

nieuwe contracten gaan onderhandelen, zullen de ge-

een jaarinkomen van 25 duizend euro bruto voldoen.

loopt al vele jaren. In het verleden kon het betaald

volgen wel meteen gaan voelen. Clubs hebben minder

De crisistax zal vooral de topclubs en de subtoppers

voetbal steeds aannemelijk maken dat het onterecht

geld te besteden, dus de budgetten voor de voetballers

gaan raken. Ajax betaalt de hoogste salarissen en zal dus

is om het voetbal aansprakelijk te stellen. Het is raar
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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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wel onevenredig hard. Het hakt er zo hard in dat uiteindelijk ook de spelers worden getroffen.”

Verkiezingen
Je kunt dus wel zeggen dat 12 september 2012 een historisch belangrijke dag was voor het betaald voetbal.
Niet vanwege een wedstrijd van Oranje, maar vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uiteindelijk
werden die gewonnen door de VVD, met op de tweede
plaats de PvdA.
Het is nog onduidelijk wat deze uitslag gaat betekenen
voor het Kunduz-akkoord. Hoe gaat het nu verder? Hoe
zeker zijn de plannen? Het Kunduz-akkoord is gemaakt
door vijf politieke partijen, maar die gaan nu hoogstwaarschijnlijk niet de regering vormen. Maar dat wil
niet zeggen dat daarmee ook de maatregelen van de
baan zijn.
De btw-verhoging, die het betaald voetbal drie miljoen
euro gaat kosten, gaat bijvoorbeeld al per 1 oktober in.
Die lijkt niet meer terug te draaien. De crisistax gaat de
schatkist al in 2012 een astronomisch bedrag opleveren. Willen de VVD en de PvdA dit soort zaken schrappen, dan moet er wel een andere dekking worden
gevonden om het begrotingstekort niet verder te laten
dat evenementen hun eigen politie moeten gaan re-

zo hard geraakt door het Kunduz-akkoord. Dat is al-

oplopen. Dat lijkt niet erg voor de hand liggend.

gelen. Een hellend vlak. Zorg dragen voor de veilig-

lemaal nog wel op te vangen als er winst wordt ge-

Wat dat betreft lijkt een doorbraak op het punt van de

heid lijkt ons bij uitstek een taak voor de overheid.

maakt. Maar dat is niet zo. Het betaald voetbal heeft

politiekosten nog het meest kansrijk. De PvdA is daar

Zeker als je ook nog eens bedenkt dat bijna alle inci-

al drie jaar achtereen zware verliezen geleden. Met

altijd op tegen geweest. De VVD tot voor kort ook. Als

denten rond het voetbal, voor zover die er al zijn, zich

het afsluiten van een nieuw televisiecontract was er

deze partijen samen gaan regeren is er dus een kans

afspelen buiten de stadions. De KNVB is woedend.

even hoop op betere tijden. “Maar alleen al de po-

dat ze hiervoor een andere oplossing gaan bedenken.

Bert van Oostveen noemt de plannen ‘desastreus

litiekosten overstijgen het bedrag dat jaarlijks extra

Hoe dan ook, het is erg onwaarschijnlijk dat de politiek

voor het betaald voetbal’.

binnenkomt door de tv-deal,” zegt Andriessen. “Daar

álle slechte maatregelen voor het betaald voetbal gaat

Niet zo’n gekke conclusie als je bedenkt dat de vijf-

kun je dan nog tientallen miljoenen bijtellen door de

terugdraaien. Vast lijkt dus wel te staan dat het voetbal

tig miljoen die nu naar het Binnenhof moet, net zo

andere maatregelen. De sanering is achter de rug,

in elk geval hard zal worden geraakt. De enige vraag is

veel is als de totale inkomsten uit seizoenskaarten.

het algemene beeld ziet er goed uit, veel stadions zit-

nog hoe hard.

Waarschijnlijk wordt geen enkele andere bedrijfstak

ten vol en dan zijn deze maatregelen voor de clubs

Nieuwe wet voor de arbeidsmarkt
Vanuit Den Haag wordt een tackle ingezet met gestrekt been. Want het Kunduz-akkoord is niet het enige gevaar dat dreigt. Nee. Tot overmaat van ramp hebben twee partijen samen een wetsvoorstel ingediend dat dodelijk is voor de Nederlandse transfermarkt. Het gaat om een nieuwe wet voor de arbeidsmarkt. Nu mogen clubs en spelers eindeloos tijdelijke contracten afsluiten. Daarop
zijn de transfersommen gebaseerd. Een lucratief systeem. Luuk de Jong ging afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro van FC Twente naar Borussia Mönchengladbach. De Tukkers konden zo
veel geld vragen, omdat De Jong in Enschede nog een meerjarig contract had dat moest worden afgekocht.
De PvdA en de SP willen daarin nu verandering brengen. Zij stellen voor dat elke werknemer in Nederland na twee jaar bij hetzelfde bedrijf recht heeft op een vaste aanstelling. Een contract
voor onbepaalde tijd dus. Heel ongebruikelijk voor spelers. Geen enkele betaald voetballer heeft momenteel een vaste aanstelling. Een club zou wel gek zijn, want met zo’n vast contract kan elke
speler met een opzegtermijn van één of twee maanden weg. Volgens het wetsvoorstel is voor geen enkele bedrijfstak een uitzondering mogelijk. Dus ook niet voor het voetbal.
Op het eerste oog zou je zeggen dat dit gunstig is voor de spelers: meer bewegingsvrijheid en tegelijk de zekerheid van een vast contract. Maar wie wat verder doordenkt beseft al snel dat dit
onzin is. Het gaat om een schijnzekerheid. Immers, wanneer alle spelers hier gratis op te halen zijn, dan is het snel gebeurd met ons betaald voetbal. De Nederlandse clubs proﬁteren van een
ﬂorerende transfermarkt. Afgelopen zomer maakte de eredivisie op de spelersmarkt weer winst. Met die inkomsten investeren de clubs in de eigen jeugd en in contracten van spelers. Als die
geldstroom wegvalt en buitenlandse clubs komen de eredivisie leegroven, dan kunnen we ons betaald voetbal failliet verklaren.
Directeur Andriessen maakt zich dan ook grote zorgen over dit voorstel: “Wij hebben hier de afgelopen maand de publiciteit over gezocht. Dat is niet voor niks. Er is niet goed over nagedacht. In
mijn ogen is dit wetsvoorstel een veel grotere bedreiging dan het hele Kunduz-akkoord. De gevaren zijn enorm. Stel je voor dat iedereen vaste contracten krijgt die gewoon binnen een maand
weer op te zeggen zijn. Dan moet elke voetballer al na een jaar worden verkocht, want na twee jaar is hij gratis. Tegen zo’n systeem zou ik geen bezwaar hebben als het Europees zou worden
geregeld. Maar als dit alleen voor Nederland gaat gelden, dan zijn we de klos. Dan kunnen buitenlandse clubs gratis komen shoppen, de kwaliteit holt dan achteruit. We zullen afdalen naar een
zeer bedenkelijk niveau. Dit voorstel is pas echt funest voor de bedrijfstak.”
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Chris van der Weerden beleefde prachtige jaren als profvoetballer totdat hij vier jaar geleden,
op zijn 35ste, besloot ermee te stoppen. Sinds 2006 is de voormalige verdediger bezig als
jeugdtrainer van diverse elftallen bij PSV, de club waarmee hij als speler grote triomfen
beleefde. Vorig seizoen was hij zelfs een paar maanden assistent van interim-trainer Phillip
Cocu bij het A-elftal van de Eindhovense club.
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15 februari 2008. Chris van der Weerden besluit per direct
te stoppen met voetballen. De tweede competitiehelft van
het seizoen 2007/08 is net begonnen. De verdediger is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Eindhoven. “Ik heb er
lang over getwijfeld. Het was lastig een keuze te maken.
Al voor de winterstop begon ik na te denken wat ik wilde,”
verklaart de geboren Nijmegenaar. “Tijdens de wedstrijd
FC Eindhoven-Go Ahead Eagles in november zag ik Jelle
de Bock en Ruud van der Rijt een fantastische wedstrijd in
het centrum van de verdediging spelen. Eindhoven won.
Zelf zat ik geblesseerd aan de kant. Ik begon me af te vragen of ik de toegevoegde waarde was die ik zou willen
zijn. In een evaluatie met de technische staf zijn we samen tot de conclusie gekomen dat ik eerder zou stoppen.
FC Eindhoven wilde me behouden en vroeg of ik een andere invulling kon geven aan mijn werkzaamheden, maar
dat kon ik op dat moment niet opbrengen. Het gevoel
daarover was niet goed. De club haalde me anderhalf jaar
daarvoor om te spelen en sturing te geven in het team. Ik
kon dit combineren met mijn werkzaamheden als jeugdtrainer bij PSV en daar was ik ze heel dankbaar voor.”

digers in de eredivisie. In 1997 sloeg niettemin het nood-

in je lijf zitten en door tal van factoren kan dit zich dan

Chris van der Weerden kwam in totaal tot 362 com-

lot toe toen de ziekte van Crohn werd geconstateerd bij

openbaren. Als voetballer heb je natuurlijk stress en druk.

petitiewedstrijden in het betaalde voetbal. Hij speelde

Chris van der Weerden. Jarenlang zweeg hij daarover,

Dat hoeft trouwens niet negatief te zijn, maar je moet wel

achtereenvolgens voor NEC (1990-1994), Vitesse (1994-

“omdat ik puur als Chris van der Weerden wilde worden

altijd presteren. Als jonge jongen heb je opeens veel geld

1995), PSV (1995-2001), FC Twente (2001-2004), het Belgi-

gezien en niet als degene met die ziekte.” Inmiddels is hij

en krijg je veel aandacht. Daar moet je mee om kunnen

sche Germinal Beerschot (2004-2006) en FC Eindhoven

in staat er openlijk over te praten. “Makkelijker,” zo stelt

gaan. De begeleiding van spelers is tegenwoordig tien

(2006-februari 2008). Met tevredenheid kijkt hij terug op

hij zelf. “Ik heb het goed onder controle, hoewel het een

keer beter dan toen ik twintig jaar was. Zowel bij de club

die jaren. “Ik heb genoeg mooie prijzen gewonnen, daar

chronische ziekte is. Ik zat in die periode dicht tegen het

zelf als de begeleiding van een zaakwaarnemer en een

ben ik zeer tevreden over,” zegt hij. Wat heet. Kampioen

Nederlands elftal aan. Zover is het niet gekomen. Maar ik

spelersvakbond als ProProf waar voetballers terechtkun-

van Nederland met PSV in 1997, 2000 en 2001, eenmaal

ben teruggekomen bij PSV en nu gaat het heel goed met

nen voor advies, begeleiding en steun op allerlei gebied.

de KNVB Beker (ook met PSV), drie keer de Johan Cruijff

mij. Ik wilde er eerst niet openlijk over praten en het voor

Ik had als speler Rob Jansen als zaakwaarnemer, hij was

Schaal met de Eindhovense club, promotie met NEC naar

mezelf houden. Ik werd gevraagd door instanties of ik

perfect voor mij.”

de eredivisie en met Germinal winnaar van zowel de Bel-

ambassadeur wilde worden, om zo aandacht te vestigen

gische beker als de Super Cup.

op de ziekte en het belang van onderzoek ernaar. Inmiddels doe ik wel wat dingen voor de Stichting Crocokids,

ling naar een nieuwe carrière. “Ik was 35 jaar en wilde

Sigarenzaak

die zet zich in voor een betere behandeling van kinderen

nog wel een keer een buitenlands avontuur. Voor de er-

Bij NEC was hij semiprof. Op een dag besloot hij een siga-

met de chronische darmziekten Crohn en colitis ulcerosa.

varing, om mee te maken hoe dat is. Ik had bij Germinal

Terug naar zijn abrupte afscheid en zijn snelle omschake-

renzaak te kopen in Nijmegen. “Ik had wel eens gelezen

gespeeld, maar dat is België en niet zo spannend. Ik vond

dat veel spelers die waren gestopt dat vroeger deden. Ik

ook wel dat het genoeg was geweest. Ik had last van

begon net, maar ik wilde er iets bij doen. Een eigen zaak
leek me sowieso wel leuk. Ik trainde bij NEC en stond
daarna in de zaak. Als we een uitwedstrijd hadden, nam

Bij uitwedstrijden nam ik een doos
sigaren mee. Blik bier erbij…

blessures en wilde mezelf niet kapot voetballen. Ik heb
drie kinderen en wilde nog wel graag met hen actieve
dingen doen,” kijkt Van der Weerden terug.

ik een doos sigaren mee in de bus. Als we hadden ge-

“Tijdens mijn laatste jaar bij Eindhoven was ik bovendien

wonnen, staken we allemaal een grote sigaar op. Met

al jeugdtrainer bij PSV, van de E-junioren. Ik vind dat je als

een blik bier erbij. Mooie tijd was dat. Nu zou dat allemaal

Crocokids wil door middel van de ﬁnanciering van weten-

trainer zelf goed uit de voeten moet kunnen en in staat

niet meer kunnen. Later, toen ik fullprof was geworden,

schappelijk onderzoek bijdragen aan het voorkomen en

moet zijn dingen voor te doen. Zelf had ik er niet aan ge-

hebben mijn ouders in de zaak gestaan. Op een gegeven

genezen van deze ziekten. Ik word wel eens gevraagd

dacht, om trainer te worden, maar mensen uit mijn omge-

moment hebben we de winkel verkocht.”

voor een clinic of een lezing. Dat doe ik dan. Je kunt deze

ving vonden dat ik maar moest proberen en zo werd ik op

Van semiprof groeide hij uit tot een van de beste verde-

ziekte krijgen door stress in je lichaam. Je hebt van alles

een gegeven moment enthousiast. Ik was benieuwd om

15

Zelf aan de bal
blijven na het
voetbal?
Berenschot. Ook voor Career Coaching.
Surf naar: www.berenschot.com/careercoaching voor meer
informatie en geef aan waar Proprof en Berenschot jou mee
van dienst kunnen zijn.
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aan de andere kant te staan; met spelers werken, probe-

16 maart 2002. Fred Rutten is ontslagen als hoofdtrainer

goed aan, ook nu weer bij de A1. Zelf leer ik natuurlijk nog

ren hen beter te maken en mijn kennis uit de praktijk over

van PSV. Zijn tijdelijke opvolger is Phillip Cocu, oud-speler

elke dag als trainer. Ik wil als trainer op het hoogste niveau

te brengen. Inmiddels ben ik al zeven jaar jeugdtrainer.

van de club en in de jeugd bezig zichzelf te vormen als

werken, dat ben ik ook gewend als speler. Ik heb topsport

Eerst van de E’s, daarna van D3, de C2, assistent bij de

trainer/coach. Cocu vormt bij het A-elftal zijn eigen tech-

bedreven en wil dat overbrengen op spelers. Ik hoef niet

A1, vervolgens twee jaar trainer van de B1 en sinds dit

nische staf. Ernest Faber en Chris van der Weerden gaan

per se eindverantwoordelijke te zijn. Bij PSV zit ik heel goed.

seizoen assistent-trainer van de A1, waar Phillip Cocu de

Cocu ondersteunen. In de krant zegt Cocu: “Als je een staf

Spelers krijgen hier de kans zich te ontwikkelen, maar trai-

hoofdtrainer is. Ik vind het leuk om trainer te zijn en PSV

samenstelt moet je elkaar aanvullen, met verschillende

ners evengoed. Ik neem mijn eigen ervaringen als speler

is een prettige omgeving waar ik mezelf kan ontwikkelen.

persoonlijkheden en karakters. Ik denk dat Chris een goe-

mee en probeer spelers zo te beïnvloeden. Daarbij ben

Ik kan goed met spelers omgaan en ik ben altijd mezelf.

de invulling kan geven aan de rol die ik had als assistent.

ik weer geïnspireerd door trainers die ik zelf heb meege-

Het is lastig over mezelf te zeggen of ik een goede trai-

Hij kent de club, heeft er in de jeugd als trainer gewerkt.

maakt. Al waren er ook trainers die dingen deden die ik

ner ben of zal worden. Ik probeer in ieder geval het beste

nooit zou doen. Namen noem ik niet. Ik ben geen type dat

uit mezelf te halen. Ik ben heel bezeten. Ik lig er ’s nachts

mensen beschadigt of natrapt. Neem nu Dick Advocaat,

wel eens wakker van. Dan lig ik te denken: waarom lukt

Voetbalmoe? Daar kan ik me

die ik zelf heb gehad als trainer en nu weer hoofdtrainer is

dat niet zoals ik het voor ogen heb? Hoe moeten we dat

niets bij voorstellen.

van PSV. Nog steeds is hij gedreven, maar toch is hij een

aanpakken? Waarom gaat het nou niet met die ene speler

andere trainer dan in zijn eerste PSV-periode. Hij is losser

zoals wij denken dat hij kan spelen? Voetbal is mijn passie.

en toont meer humor naar iedereen in de organisatie. Dat is

Ik mag ook graag golfen, maar daar komt weinig van. Het

Nu zijn we vooral bezig met de situatie tot het einde van

ervaring. Je bent niet zomaar een goede trainer, daar heb

voetbal slokt mij helemaal op en ik besteed ook graag tijd

het seizoen, we kijken daar nog niet overheen. Ik heb mij

je wel tien tot vijftien jaar voor nodig om bijvoorbeeld op het

aan mijn gezin. Afgelopen zomer, na het EK, hoorde en las

sterk gemaakt voor de komst Chris.” Van der Weerden

niveau van Dick Advocaat te komen.”

ik dat mensen voetbalmoe waren. Ik kan me daar niets

reageert verheugd: “Een staf van drie man met Phillip

Van der Weerden vervolgt: “Het voetbal is de afgelopen

bij voorstellen. Ik heb in de loop der jaren mijn trainersdi-

en Ernest Faber, dat is voor mij een heel mooie stap. Een

jaren enorm veranderd, maar het mooie is: het spel op

ploma’s gehaald en ben bevoegd om Hoofd Opleidingen

dream come true.” PSV wint de KNVB Beker en plaatst

zich, het trainen op een voetbalveld en het werken met

te worden. In een later stadium ga ik mezelf opgeven voor

zich via de competitie niet voor de Champions League.

spelers is nog altijd hetzelfde als honderd jaar geleden.

de cursus Coach Betaald Voetbal. Nu is dat nog niet no-

Chris van der Weerden nu: “Dat was een mooie ervaring

Daar geniet ik van als trainer. Puur bezig zijn met voetbal

dig. De drang op eigen benen te staan, heb ik nog niet.

die smaakt naar meer. Phillip en ik kennen elkaar al heel

en ieder keer weer er alles aan doen om het maximale

Uiteindelijk hoop ik wel op zo’n kans.”

lang, vanaf onze tijd bij Vitesse. Wij vullen elkaar dan ook

eruit te halen.”
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Wat doe je als je carrière ten einde loopt? Dan ga je natuurlijk even langs bij adviesbureau Berenschot.
ProProf ontwikkelde samen met Berenschot de Career Coach, een instrument dat je inzicht geeft in
jouw mogelijkheden en talenten op het gebied van werk of opleiding. Lees hier wat de Career Coach
voor jou kan betekenen.
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Bij ProProf vinden we dat je tijdig over een carrière ná

-

lijks welke talenten ze nog meer hebben. Wat daarbij

het voetbal zou moeten nadenken. Er komt namelijk een

de Berenschot de Career Coach. Via zes verschil-

komt is dat weinig mensen in hun omgeving er belang

dag waarop je voetballoopbaan eindigt. Het zou prak-

lende keuzemenu’s krijg je inzicht in jouw speciﬁeke

bij hebben dat de profvoetballer naar een andere car-

tisch zijn als je dan al weet welke wegen je moet be-

vragen en wensen op het gebied van je mogelijkhe-

rière kijkt. Alles moet wijken om in de voetballerij de

wandelen om in de toekomst ook nog lekker bezig te zijn.

den en talenten met het oog op werk of opleiding.

top te halen. Andere mogelijkheden staan dat uitein-

Volgens Jochem Poelman zijn er maar weinig voet-

Poelman: “De kracht van profvoetballers is dat ze in

delijke doel in de weg. Daarom zullen er maar weinig

ballers die zich tijdens hun carrière druk maken om

staat zijn om te focussen. Door zich op dat ene doel te

mensen zijn die een profvoetballer op het idee brengen

hun vervolgloopbaan. Poelman is senior consultant

concentreren, hebben ze de top gehaald. Dat is met-

om bijvoorbeeld een assessment te doen.”

bij Berenschot, het grootste managementadviesbu-

een ook hun valkuil. Door die focus weten ze nauwe-

En dus staan veel voetballers aan het einde van hun car-

oktober 2012

coachingstraject. Deze trajecten geven het meeste inzicht in de loopbaanmogelijkheden.
Door middel van persoonlijkheids- en intelligentieonderzoek via de computer, gesprekken en simulaties kunnen
we in kaart brengen hoe iemand als mens in elkaar zit.
Waar ligt zijn kracht? Wat zijn talenten, maar ook wat zijn
aandachtspunten? Wat motiveert hem? Wat heeft hij voor
intellectuele bagage en welke gedragsvaardigheden
heeft hij? Op basis van de uitslag bespreken we wat de
loopbaanmogelijkheden zijn. Wat we niet kunnen beoordelen is wat iemand leuk vindt. Dat doen mensen zelf.
Daarbij moet ik dan wel zeggen dat de dingen die je leuk
vindt niet per se altijd de dingen zijn waar je goed in bent.”

arbeidsmarkt
Met deze informatie kan de oud-speler aan de slag. Omdat gebleken is dat het niet altijd eenvoudig is voor een
voetballer om de adviezen ook om te zetten naar toetreding tot de arbeidsmarkt is Berenschot nu in gesprek met
een partner. Die kan straks het laatste stukje – toetreding
tot de arbeidsmarkt – verzorgen.
Volgens Jochem Poelman is het zaak om niet al te lang na
te denken over hoe je je leven na het voetbal wilt invullen.
“Als je je naam als voetballer te gelde wilt maken, moet
je dat snel doen. Direct na je carrière zijn die bruikbare

Martijn Reuser beëindigde als speler van NAC in 2010 zijn loopbaan.
Gedurende zijn carrière kwam hij
ondermeer uit voor Ajax, Ipswich
Town en Willem II. Hij was partner
bij LAF Celebrity Golf en werkt nu als analist bij Eredivisie Live en is trainer van de A1 bij NAC Breda.
“Ik was benieuwd welke talenten ik had, behalve voetballen. Daarom heb ik een Career
Assessment gedaan. Daaruit bleek dat ik een
positief iemand ben, die denkt in mogelijkheden. Keerzijde daarvan is dat ik minder denk
in risico’s en gevolgen. Door het assessment
heb ik een realistische kijk op mijn vaardigheden gekregen. Verder bleek dat ik commerciële kwaliteiten heb en goed kan netwerken.
Dat heb ik gebruikt toen ik op zoek ging naar
werk. Nadat ik met Jochem de testresultaten
had besproken, heb ik hem gezegd dat het
jammer was dat ik niet eerder zo’n analyse
van mijn persoon heb gehad. Als je meer zelfinzicht hebt, helpt dat je ook in een periode
waarin het minder met je gaat omdat je bijvoorbeeld geblesseerd bent.”

contacten er nog. Sponsors bijvoorbeeld zijn dan nog geinteresseerd om een oud-voetballer in dienst te nemen.
Als je weet waar je kwaliteiten liggen, kun je jezelf beter

Bert Konterman stopte in 2004

aan hen verkopen.”

als

professioneel

voetballer.

Zijn laatste club was Vitesse.
Raymond Victoria verwierf de

Daarvoor speelde hij ondermeer

meeste bekendheid als speler

voor Feyenoord en Glasgow Ran-

van Willem II. Hij kwam ook

gers. Afgelopen zomer legde hij zijn functie als

uit voor Feyenoord en ADO Den

technisch directeur van FC Zwolle neer. Tegen-

Haag waar hij in 2008 zijn car-

woordig is hij ondermeer werkzaam als docent

rière beëindigde. Victoria deed de Career As-

pupillen- en juniorentrainercursus en assistent

sessment. Tegenwoordig bekleedt hij een ﬁnan-

coach bij de Nederlandse selectie onder de 19.

ciële functie in het bedrijfsleven

“Ik ben blanco het Career Coachingstraject

“Uit het onderzoek bij Berenschot bleek dat ik

ingestapt. Je krijgt vragen als: In welke mate

rière met lege handen, maar wel met een boel vragen.

geschikt was voor een baan op het financiële

is geld of status belangrijk? Ben je zakenman?

De Career Coach helpt je op weg.

vlak. Ik heb het altijd al leuk gevonden om met

Wil je buiten werken? Ik vond het wel inte-

cijfers te werken, maar ik wist niet of mijn

ressant. De uitslag krijg je thuisgestuurd en

maatwerk

talenten daar ook lagen. Ondermeer daarom

wordt later besproken. Volgens de tests had ik

“Tussen voetballers onderling zit meer verschil dan ik

wilde ik een assessment doen. Destijds heb ik

een hbo-niveau. Op het creatieve vlak bleek ik

dacht,” weet Poelman inmiddels uit ervaring. “Wat ze

mijn havo-diploma gehaald, maar bij nader in-

zelfs van universitair niveau te zijn. Dat vond

gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal topsport

zien had ik beter een mbo diploma kunnen ha-

ik verrassend. De tests hebben enorm veel

bedreven hebben. Maar intellectueel en karakterolo-

len. Dan had ik makkelijker in een baan kun-

bevestiging gegeven. Op basis daarvan is een

gisch is er meer diversiteit dan je zou denken. Daarom

nen stappen. Via het netwerk dat ik had, heb ik

lijst met mogelijke beroepen samengesteld.

proberen we altijd maatwerk te maken. We beginnen

een baan gevonden. Jochem heeft me nog een

De beroepen op mijn lijstje waren ondermeer:

met een aftrapgesprek. Daarin bespreken we wat de

paar tips gegeven over hoe ik mezelf beter kan

voetbalmakelaar, specialistisch trainer, spre-

voetballer eruit wil halen. Dan gaat het er ook om of het

presenteren voor het sollicitatiegesprek. Dat

ker op bijeenkomsten, spelersbegeleider en

klikt met Berenschot en met mij. Als dat het geval is, kan

is iets waar je als voetballer eigenlijk geen

hoofd opleidingen.”

hij kiezen uit zes menu’s. De meesten kiezen toch wel

ervaring mee hebt.”

(bron: ProProf Magazine juli 2008)

voor menu 4 of 5: de career assessment en het career
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In deze serie komt dit keer Jasper Cillessen aan het woord. De 23-jarige keeper maakte in de
zomer van 2011 nog de trip van Oranje naar Zuid-Amerika mee en werd daarna door Ajax gekocht
van NEC. In Amsterdam slaagde hij er vooralsnog niet in om een basisplaats te veroveren.
“Ik heb nog steeds het gevoel dat ik beter word.”
“Ik heb Jeroen Zoet gefeliciteerd met zijn uitverkiezing
bij Ajax-RKC Waalwijk. En ik besef dat hij op dit moment
staat, waar ik eerst stond. Als ik een basisplaats had veroverd bij Ajax had ik misschien zijn plaats ingenomen.
Maar goed, dat zijn dingen waar ik helemaal niet over
wil nadenken. Ik hou me op dit moment alleen maar bezig met Ajax. Natuurlijk baal ik ervan dat ik niet speel,
maar ik zorg ervoor dat zoiets niet gaat overheersen. Ik
wil hier niet chagrijnig rondlopen. Ik ben gaan voetballen omdat ik van spel hou. Dat is nog steeds zo. Van elke
training kan ik nog steeds genieten. Ik heb dan ook geen
enkele moeite om me te motiveren. En verder heb ik nog
steeds het gevoel dat ik hier een betere keeper wordt.
Ja, ondanks het feit dat ik weinig speel. De trainingen
zijn van hoog niveau, er wordt intensief met me gewerkt.
En natuurlijk let ik daar zelf scherp op. Als ik dat gevoel
niet zou hebben dan had ik al gevraagd om een transfer
naar een club waar ik iedere week onder de lat sta.”
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Van Gaal: Jeroen Zoet is mijn derde doelman

Cillessen: “Durf eigenlijk niet te dromen van
speeltijd”

BOEDAPEST - Jeroen Zoet zal dinsdag niet het doel van

Jasper Cillessen is tijdens de oefentrip van het Nederr

het Nederlands Elftal verdedigen. Bondscoach Louis van

lands elftal bezig aan zijn wittebroodsweken als interna-

Gaal houdt tot vlak voor de wedstrijd tegen Hongarije ge-

tional. Op de website van zijn werkgever NEC vertelt de

heim wie het doel gaat verdedigen. Dat zal in ieder geval

doelman hoe hij de trip door Zuid-Amerika tot nu heeft

niet doelman van RKC Waalwijk zijn. “Jeroen Zoet is echt

ervaren.

mijn derde doelman. Die is hier om ervaring op te doen.”

“Ik weet niet of ik speeltijd krijg,” vraagt hij zich hardop

De keuzeheer van Oranje wilde maandagavond tijdens

af. “Dat zou natuurlijk helemaal het einde zijn. Maar dit

een persconferentie in het Ferenc Puskas-stadion van

is al super om mee te mogen maken. Als je kijkt waar ik

Boedapest nog niet vertellen wie de geblesseerde Tim

aan het begin van het jaar stond en waar ik nu sta, dan

Krul vervangt. Hij wilde alleen kwijt dat hij een keus

durf ik niet te dromen van speeltijd. Want uitkomen voor

maakt tussen Maarten Stekelenburg en Michel Vorm.

je land is het mooiste wat je als speler kunt meemaken.”

Bron: Omroep Brabant, 10-09-2012

Bron: Voetbal International, 06-06-2011
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“Als klein jongetje droom je van Oranje en dan mag je

ik ooit een kans gekregen door een blessure van Gabor

Hoop heeft de cursus op de kaart gezet,” aldus Ardesch.

mee met zo’n trip… Het is jammer dat ik geen speelmi-

Babos. Drie weken, zes weken, zes maanden…die pe-

“We hebben in totaal 12 cursusbijeenkomsten en daarin

nuten kreeg, maar alleen de trainingen waren al fantas-

riode duurde steeds langer. Aan het einde van die zes

komen onder andere de volgende onderwerpen aan

tisch. Dan sta je ineens op doel als Huntelaar, Van Persie

maanden keepte ik wat minder, dus toen had ik meteen

bod: vangen van de bal, uitgangshouding, vallen, duiken/

afwerken. Zo’n Huntelaar…als die tien keer schiet zijn

weer die spanning: blijf ik nog op doel staan als Babos

zweven, overpakken van de bal, voorzetten, 1:1-duel,

er negen tussen de palen. En die tiende gaat op de paal

dadelijk weer ﬁt is? Maar na de winterstop kreeg ik het

spelhervattingen, meevoetballen.”

of is net naast. Dat soort topspelers hebben zo’n vast-

vertrouwen van Vloet en kreeg ik het gevoel: wie pakt

Bron: De Voetbaltrainer, 15-08-2012

heid, die weten op elk moment waar het doel precies

mij deze plaats nog af?”

staat. En ze hebben ook precies in de gaten waar jij

“In Zeist wordt al jaren door de KNVB de trainerscur-

reageren ze meteen op door het af te straffen. En dan

“Bij veel amateurclubs is geen rode draad in
keeperstraining”

snap je ook meteen waarom ze altijd zoveel doelpunten

Hennie Ardesch was professioneel keeper bij onder

keeperstraining een aparte discipline is. Kijk naar al die

maken. Pure kwaliteit. En het was ook mooi om me kun-

meer FC Twente, FC Den Haag, VVV en Go Ahead Ea-

onderdelen, er komt nu eenmaal veel meer bij kijken dan

nen meten met keepers als Vorm of Krul. Ik kon wel mer-

gles. Hij was jarenlang werkzaam in de opleidingen van

het tegenhouden van een bal. Ik heb gelukkig zelf wel een

ken dat Vorm wat meer ervaring had. Krul had dat ook in

de KNVB en runt nu zijn eigen keepersacademie. Ook

heel goede leerschool gekregen. Ik was elf jaar toen ik

staat. Een metertje te ver naar links of rechts en daar

sus gegeven, maar er is nooit enige speciale aandacht
geweest voor de keepers. Eigenlijk is nooit erkend dat

Engeland, maar ik had het gevoel dat we behoorlijk aan

verzorgt hij met Roy Elferink de cursus Jeugdkeepers-

naar NEC ging en ik kreeg meteen Wilfried Brookhuis als

elkaar gewaagd waren. Ik voelde me zeker niet minder.

trainer op het CIOS in Arnhem, een verplicht bijvak voor

keeperstrainer. Dat was voor mij fantastisch. Wilfried is

Keepen is wat dat betreft toch vaak een kwestie van er-

de leerlingen met als hoofdvak ‘Voetbal’. Een nieuwe

een oud-keeper die precies weet wat er gevraagd wordt

varing. Situaties herkennen en inschatten. En ervaring

ontwikkeling? “Ik vind het een goede zaak dat het CIOS

op het hoogste niveau. In de jeugd was hij heel erg gericht

opdoen kan alleen maar door veel te spelen. Bij NEC heb

deze stap heeft genomen en met name docent Ton de

op de techniek van het keepen. Heel belangrijk omdat zo-
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iets natuurlijk de basis is. Daarna bouwde hij dat uit en

mentaliteit. Kahn was een keeper voor wie tegenstanders

“Zo hoort het ook. Je moet de concurrentiestrijd altijd

werd de weerstand steeds hoger. Twee, drie keer per jaar

bang voor waren, die had een uitstraling van: ik eet je op.

positief aangaan, het mag nooit negatief zijn. Dat heb

waren er dan evaluatiemomenten en werd bekeken op

Daar genoot ik van. Maar Van der Sar was in mijn ogen

ik ook geleerd van Gabor Babos bij NEC. Toen ik een

welke onderdelen je nog moest groeien. Dan las je samen

de allerbeste. Hij maakte moeilijke ballen altijd heel mak-

plaats onder de lat veroverde bij NEC zei hij tegen me:

twee A4-tjes met daarop een lijst van kwaliteiten die je

kelijk. Je hebt van die keepers die heel spectaculair ogen,

“Vijf dagen in de week zal ik op de training proberen om

als keeper moest hebben en die liep je dan na. Daar werd

maar Van der Sar gaf er helemaal niet om hoe hij eruit zag.

alles van je te winnen. Dan ben je mijn tegenstander.

dan weer gericht aan gewerkt. Misschien ben ik daarom

Juist door het spel te lezen en te anticiperen voorkwam

Maar op de dag voor de wedstrijd en de wedstrijddag

ook wel een vrij allround-keeper. Ik merk nu wel dat het

hij al dat hij een moeilijke redding moest maken. En dat

ben ik er voor jou. Dan ben je mijn medespeler.” Zo sta

bijvoorbeeld wel weer anders keepen is bij een topclub

is natuurlijk wel het moeilijkste wat er is. Edwin van der

ik er ook in. Op een normale trainingsdag probeer ik ie-

als Ajax. Hier krijg je bijvoorbeeld maar drie ballen per

Sar was altijd heel rustig en betrouwbaar en dan zie je

der wedstrijdje te winnen van Kenneth Vermeer. Maar

wedstrijd te verwerken, dan moet je er wel staan, want

ook dat zoiets meteen rust brengt in het hele elftal. De

verder gaan we uitstekend met elkaar om. Echt top, we

op die drie ballen word je wel afgerekend. En hier moet je

beste keepers van dit moment vind ik Iker Casillas, Joe

proberen elkaar ook echt naar een hoger niveau te til-

ook veel meer voetballen. Als ik bij NEC onder druk kwam

Hart, Manuel Neurer en natuurlijk ook nog steeds Buffon.

len. Je zult van mij nooit een negatief woord horen over

koos ik altijd voor de lange bal. Simpel, geen risico. Dat

Casillas heb ik dan een keer live gezien en eigenlijk deed

Kenneth Vermeer.”

is hier anders. Je moet in principe altijd proberen om te

hij heel weinig. Maar wat hij krijgt te doen, doet hij meteen

blijven voetballen.”

ook fantastisch. Dan ben je een topkeeper.”
Bron: ANP, 18-09-2012

Buffon beste doelman

Doorbraak in discussie over licentie spelersmakelaar
De Europese belangenorganisatie van voetbalagenten

De Italiaan Gianluigi Buffon is door de Internationale

Brad Friedel: “Hugo Lloris is geweldig”

(EFAA) gaat volgende week met de FIFA rond de tafel om

Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistieken

Tottenham-keeper Brad Friedel benadrukt dat hij geen

de regelgeving voor de spelersmakelaars te bespreken.

(IFFHS) uitgeroepen tot beste doelman van de voorbije

problemen heeft met de aanwezigheid van de Franse

De bijeenkomst op 15 april in Brussel vindt plaats onder

kwart eeuw (1987-2011). De 33-jarige keeper van Juven-

international Hugo Lloris voor de keeperspositie in Lon-

leiding van de Europese Commissie. Inmiddels hebben

tus hield met 226 punten de Spanjaard Iker Casillas (213

den. De Amerikaanse international vindt dat concurren-

alle betrokken partijen in het betaalde voetbal zich aan-

punten) achter zich. Edwin van der Sar eindigde met 201

tie alleen maar de kwaliteit ten goede kan komen.

gemeld voor de vergadering: de FIFA, UEFA, de EPFL

punten op de derde plaats.

“Hugo stond er ineens en hij was heel vriendelijk,” verr

(European Professional Football Leagues), de internatio-

De top-10 bestaat verder uit: Peter Schmeichel (Dene-

telt Friedel aan Sky Sports. “Hij is een geweldige keeper

nale spelersvakbond Fifpro, de Europese Commissie en

marken), Oliver Kahn (Duitsland), Petr Cech (Tsjechië)

en we hebben met Gomes en Cudicini er nog enkelen

de EFAA. Vooral voor de laatste organisatie, onder voorr

José Luis Chilavert (Paraguay) Walter Zenga (Italië),

van wereldklasse in huis. Dat is alleen maar goed voor

zitterschap van Rob Jansen, betekent de bijeenkomst

Andoni Zubizarreta (Spanje) Cláudio Taffarel (Brazilië).

Tottenham. We hebben een vriendelijke maar gezonde

een doorbraak.

Bron: Algemeen Dagblad, 25-01-2012

concurrentie onder de lat. Hopelijk blijven we op alle

Bron: www.sport-promotion.nl, 08-04-212

fronten strijden zodat iedereen zijn kans krijgt,” besluit
“Ik had altijd twee favorieten. Edwin van der Sar omdat hij

Brad Friedel.

“Mijn vader was altijd mijn zaakwaarnemer. Dat is zo

eigenlijk alles kan en Oliver Kahn vanwege zijn winnaars-

Bron: Voetbalkrant.com, 18-9-2012

gebleven tot het moment dat Ajax zich bij NEC meldde
voor mij. In die periode kwam ook Swansea dus dat
werd allemaal wel erg ingewikkeld. Dit ging om zulke
enorme bedragen dat we besloten dat het beter was
om een professionele zaakwaarnemer te nemen. Dat
werden uiteindelijk Kees Ploegsma junior en Alex Kroes
van de Sports Entertainment Groep (SEG). Kees had al
eerder aangegeven dat hij graag mijn zaken wilde doen.
Mijn vader heeft in die periode met verschillende managers gesproken maar ik had gewoon het beste gevoel
bij Kees. Hij kwam gewoon heel normaal en rustig over.
Ik ben heel tevreden dat ik die stap heb gemaakt, ik
vind dat een goede zaakwaarnemer zijn geld dubbel en
dwars waard is. Ik ben niet iemand die elke dag aan de
lijn hangt om allerlei zaken geregeld te krijgen maar als
het noodzakelijk is dan weet ik dat ik mijn zaakwaarnemer midden in de nacht kan bellen. Dan weet ik dat hij
voor me klaar staat. Het gaat om dat gevoel.”
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