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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

U kunt voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Andre Brantjes bellen (020 - 420 20 00)

of e-mailen (Brantjes@brantjesveerman.nl)



Niet alleen buiten is het guur ook in het betaalde voetbal waait een schraal windje. Gisteren is 
het faillissement van SC Veendam aangevraagd. Als de club niet in beroep gaat verdwijnt een 
traditieclub. Het is de tweede betaald voetbalclub van dit kalenderjaar, nadat eerder AGOVV 
het strijdtoneel noodgedwongen verliet.  Nog niet zo lang geleden verdwenen ook al HFC 
Haarlem (2010) en RBC Roosendaal (2011). Belangrijkste oorzaak is de financiële crisis. De 
afgelopen jaren is er stevig gesaneerd in de voetballerij. Spelersvakbonden en clubvertegen-
woordigers namen in 2010 het voortouw door de CAO open te breken en verder te versobe-
ren naar een minimumniveau. Individuele clubs zetten eindelijk de tering naar de nering en 
zorgden ervoor dat het huishoudboekje op orde kwam. Als gevolg hiervan zijn ook de spelers-
salarissen flink gedaald. Wat mij betreft is hier niets mis mee als het er maar voor zorgt dat de 
bedrijfstak gezond wordt en blijft.
Het steekt dan wel dat een enkele onverlaat de schuld van de faillissementen ook deels af-
schuift op de spelersvakbonden. Wij zouden star vasthouden aan het minimum van zestien 
contractspelers, zoals dat in de CAO is vastgelegd. Het is belangrijk om te weten dat deze 
zestien spelers het minimumloon moeten verdienen dat bij hun leeftijd past. Dat is dus net 
zoveel als een vakkenvuller in de supermarkt of een monteur in een autogarage. Dit hebben 
we nu eenmaal zo afgesproken in de BV Nederland. Werknemers mogen zich niet onder het 
minimumloon aanbieden, dus ook een voetballer niet.
Overigens komt er bij een faillissement behoorlijk veel op de spelers af. Vaak hebben ze al een 
tijd geen loon meer ontvangen, daarbij is voor hen ook niet altijd duidelijk of ze direct kunnen 
overstappen naar een andere club. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een speler 
niet automatisch transfervrij bij een uitgesproken faillissement. Er geldt een opzegtermijn van 
zes weken,  binnen deze termijn is de curator gerechtigd een transfervergoeding te vragen. 
Bij het faillissement van AGOVV leverde dat nog problemen op, maar door bemiddeling van 
ProProf konden enkele spelers toch nog direct een contract bij een andere club tekenen.
Een andere zaak die publicitair gevoelig ligt is de televisierechtenprocedure. Omdat we in een 
recessie zitten reageert menigeen verbaasd op het feit dat de bonden deze kwestie opnieuw 
voor de rechter brengen.  Het gaat hier echter om een principieel recht. Zonder spelers is er 
geen competitie. Van spelers wordt bovendien steeds meer verwacht en dat terwijl een aan-
tal niet eens een contract heeft. Camera’s staan overal en de hoofden van spelers worden 
ongelimiteerd vermarkt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. ProProf vindt het vreemd dat 
spelers bij deze verdere vercommercialisering geen zeggenschap hebben. Feit is dat deze 
zaak zich al talloze jaren voortsleept en dat verschillende pogingen om het spelersaandeel in 
de CAO op te nemen zijn mislukt. Gesprekken met de KNVB en de eredivisie hebben tot niets 
geleid. Daarom is het woord nu aan de rechter. Op 10 april aanstaande buigt de Rechtbank 
van Amsterdam zich over de kwestie. In het volgende nummer van ProProf Magazine praten 
we jullie bij.

Ko Andriessen
Directeur ProProf 
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Sparta ruilt trainer Frans Adelaar voor Aad de Mos

Aad de Mos wordt de nieuwe trainer van Sparta.  

De Rotterdamse voetbalclub heeft trainer Frans Adelaar 

gisteren ontslagen na een slecht verlopen wedstrijd  

tegen SC Heerenveen waar Sparta met 4-1 verloor.  

De Mos moet de club behoeden voor degradatie.

 

(Bron: Elsevier, 4 april 2010)

“Dat weet ik nog heel goed. Frans Adelaar was namelijk 

de trainer die me liet debuteren. Dat was in de uitwed-

strijd tegen FC Twente. Hij had me net bij de selectie 

gehaald en de hele week zag het er niet naar uit dat 

ik zou spelen. Op de zaterdag dat we tegen FC Twente 

speelden, reisden we wat eerder af naar Enschede en 

toen hoorde ik bij de bespreking - net voordat we gin-

gen rusten - dat ik zou starten in de basis. Van dat mid-

dagdutje kwam toen niet veel meer terecht. Een week 

later speelden we uit tegen SC Heerenveen en mocht ik 

opnieuw meedoen.  Dat was zijn laatste wedstrijd. Toen 

we laat terugkwamen bij het stadion kregen we dat uit-

eindelijk te horen. We zaten die nacht tot een uur of drie 

op het stadion. We konden niet weg omdat de poorten 

geblokkeerd werden door supporters. Een paar uur later 

moesten we ons weer melden op het stadion, om half 

negen. Aad de Mos zat toen al in het spelershome. Die 

nam het over. Tja, toen snapten we natuurlijk meteen 

dat dit al van tevoren bepaald en geregeld moest zijn.  

Dat was voor mij wel erg apart. Ik was pas achttien jaar 

De 21-jarige middenvelder Marten de Roon maakte in de zomer de overstap van Sparta naar 

SC Heerenveen. In de tweede helft van de competitie behoort hij steevast tot de uitblinkers. 

“Het gaat er volgend seizoen om te laten zien dat ik van meerwaarde ben in de ploeg. Dat is 

de volgende stap.”
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en Frans Adelaar was voor mij de man die me had laten 

debuteren en het in me zag zitten. 

“Ik heb zes jaar de opleiding van Feyenoord gevolgd en 

ik zat echt in een enorme goede lichting met Jeffrey Bru-

ma, Bart Schenkeveld, Jordy Clasie, Jerson Cabral, Rajiv 

van la Parra. Ik kreeg in mijn laatste jaar bij de C-junioren 

een groeispurt. Dat ging gepaard met allerlei blessures, 

ik had last van de pezen en aanhechtingen onder mijn 

knieën. Toen ik daar eindelijk van hersteld was, kreeg ik 

een ontsteking aan mijn scheenbeen. Daardoor had ik 

niet het niveau om de stap van de C-junioren naar de 

B’s te maken. Het was de bedoeling dat ik naar Excel-

sior zou gaan, maar ik wilde iets nieuws, een andere 

omgeving.  Na een gesprek met Kevin Falkenburg en 

Richard Grootscholten besloot ik naar Sparta te gaan. 

Het eerste jaar ging  vrij goed, ik kreeg weer het plezier 

terug en bleef zonder blessures. Het tweede jaar brak ik 

mijn scheenbeen en duurde het zeven maanden voordat 

ik weer terug was. Dat maakte echter niet uit, Richard 

Grootscholten en Arjan van der Laan zeiden tegen me 

dat ik sowieso naar de A1 zou gaan. Daarna is het alle-

maal vrij snel gegaan. Halverwege mijn tweede jaar als 

A-junior haalde Frans Adelaar me bij de eerste selectie. 

Toen Aad de Mos het overnam kwam ik er aanvankelijk 

wel naast te staan, omdat hij teruggreep op de meer ge-

vestigde orde. Toen dat niet werkte kwam ik alweer vrij 

snel terug in het eerste elftal. Merkwaardig genoeg niet 

op het middenveld maar als centrale verdediger. Tijdens 

de play-offs zat ik weer op de reservebank.”

Van der Gijp toch naar boekenbal

Het Dordtse mediafenomeen René van der Gijp gaat 

vrijdagavond 15 maart toch naar het Boekenbal, dat in 

Amsterdam plaatsvindt. Samen met auteur Michel van 

Egmond van het boek Gijp was hij aanvankelijk niet uit-

genodigd. Van het boek zijn inmiddels 250.000 exempla-

ren over de toonbank gegaan. Daardoor behoort het tot 

de best verkochte boeken van het afgelopen jaar.

(Bron: de Stem van Dordt, 15 maart 2013)

“Ik ben een fanatiek lezer, maar ik heb slechts bepaalde 

gedeelten uit het boek ‘Gijp’ gelezen. Ik lees biografieën, 

maar ook spannende boeken. Het laatste boek dat ik 

heb gelezen is van Jussi Adler Olsen. Ik heb het VWO 

gedaan en ben daarna begonnen aan een studie be-

drijfskunde. In mijn eerste tentamenweek moest ik met 

het Nederlands elftal onder negentien jaar naar Malta 

waardoor ik vier van de vijf tentamens miste. Toen had 

ik meteen het gevoel: gaan we op deze manier doorsuk-

kelen of zet ik er een streep onder? Ik kwam in die pe-

riode net bij de eerste selectie van Sparta, ik kon een 

A-contract tekenen, dus besloot ik vol voor het voetbal 

te gaan. Sindsdien heb ik nog wel wat kleine dingetjes 

geprobeerd zoals een cursus of avondschool, maar dat 

bleek niet te werken. Je wordt toch snel afgeleid en 

als je vol voor het voetbal wil gaan dan moet je dat ook 

goed doen. Dat klinkt misschien gek, omdat je in prin-

cipe tijd genoeg hebt. Maar de praktijk is toch anders. 

Als ik op woensdagmiddag gepland had om te leren na 

de training, dan kon het gebeuren dat ik me moe voelde. 

Wat doe je dan? Dan ga je rusten omdat het voetbal nu 

eenmaal je prioriteit is. Daarom is het lastig om te combi-

neren. Ik begrijp nu ook waarom topsporters egoïstisch 

moeten zijn. Alles draait nu eenmaal om die prestatie 

en daar moet eigenlijk alles wijken. De rest komt op de 

tweede plaats.”

Lens op de vuist met Mathijsen 

In de catacomben van De Kuip is na de wedstrijd tus-

sen Feyenoord en PSV (2-1) een vechtpartij uitgebroken 

tussen spelers van beide ploegen. PSV-aanvaller Jer-

emain Lens veroorzaakte de knokpartij. Hij wachtte na 

afloop van de topper Feyenoorder Joris Mathijsen op in 

de spelerstunnel. Toen de verdediger van Feyenoord de 

aanvaller van PSV wegduwde, ging deze door het lint.

(Bron: Nu Sport, 24 februari 2013)

“Natuurlijk was het niet slim van Jeremain Lens, maar 

het is daarna wel erg groot gemaakt in de media. Ik 

bedoel, als je nu werkelijk kijkt en analyseert wat er is 

gebeurd… Lens trok Mathijsen aan zijn shirt en daarna 

stonden een hoop spelers om elkaar heen te springen 

zonder dat er een klap werd uitgedeeld. Ik wil dat niet 

goedpraten, maar er is niets dramatisch gebeurd. Na-

tuurlijk hebben voetballers een voorbeeldfunctie. Jonge 

voetballertjes kijken televisie en spiegelen zich aan hun 

grote voorbeelden. Daarom had Lens daar niet moeten 

staan wachten. Aan de andere kant hebben we allemaal 

wel eens ruzie in het veld en er wordt daarna heus nog 

wel eens wat gezegd. Respect moet er zijn maar in deze 

sport gaat het wel om winnen. Daar worden we mee 

opgevoed, daarom trainen we zo hard en dat is ook wat 

onze werkgever van ons eist. Daar moeten we alles voor 

doen. Dan is het logisch dat er ook grenzen worden op-

gezocht en dat sommigen over die grens heen gaan. Bij 

mij is ook heel veel geoorloofd als het om winnen gaat. 
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“Buiten het veld ben ik vrij 
rustig maar in het veld kan 
ik behoorlijk irritant zijn”
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Buiten het veld ben ik vrij rustig maar in het veld kan ik 

behoorlijk irritant zijn. Je probeert niemand te blesseren, 

maar je deelt ook wel eens wat uit of je zegt wat verve-

lends tegen een tegenstander wanneer je denkt dat hij 

daar gevoelig voor is. Als je er op die manier voor kunt 

zorgen dat hun beste speler minder functioneert, dan 

moet dat kunnen. Voetbal is een contactsport dus die 

dingen horen er gewoon bij.”

Djuricic tekent contract voor vijf seizoenen bij Benfica

Filip Djuricic heeft zijn droomtransfer gekregen. De 

21-jarige Servische spelbepaler verruilt SC Heerenveen 

na dit seizoen voor Benfica. De aanvallende midden-

velder zal in Portugal een contract voor vijf seizoenen 

tekenen.

(Bron: Voetbal International, 15 februari 2013)

“Filip is mondeling akkoord, dus het is nog niet helemaal 

officieel, maar het is een heel mooie stap voor hem. 

Ik was eerst verbaasd omdat ik verwachtte dat hij bij 

een Nederlandse topclub zou tekenen, maar het werd 

Benfica. Ik gun het hem, hij is veruit de beste speler van 

Heerenveen, hij heeft echt enorme kwaliteiten. Benfica 

is een club waar je je kunt ontwikkelen. Je ziet dat die 

Portugese clubs vaak een tussenstap zijn naar de ab-

solute top. Het lijkt me een verstandige keuze. Zelf heb 

ik nog helemaal niets in mijn  hoofd over de toekomst. Ik 

heb nog maar net de stap gemaakt naar de eredivisie 

en ik bekijk het nu van wedstrijd tot wedstrijd.  Ik heb 

pas na de winterstop een vaste basisplaats veroverd en 

merk dat ik iedere wedstrijd vooruitga. Ik voel dat ik bij-

voorbeeld meer controle heb over de situatie. Ik ben wat 

sterker geworden, sneller in mijn handelingen. Ik kan het 

tempo steeds beter aan, waardoor ik ook steeds beter 

om me heen kijk. Het gaat nu puur om mijn ontwikke-

ling als voetballer, ik probeer iedere keer wat beter te 

worden. Dat gaat goed. 

Weinig mensen hadden verwacht dat ik in mijn eerste 

seizoen al zoveel zou spelen. Het gaat er volgend sei-

zoen om te laten zien dat ik van meerwaarde ben in de 

ploeg. Dat is de volgende stap. Wat dat betreft ontwikkel 

ik me nu op een wat andere positie. Bij Sparta was ik 

altijd een speler die achter de bal speelde in een meer 

controlerende rol. Bij Heerenveen speel ik wat meer 

vooruitgeschoven als middenvelder en heb ik de vrijheid 

om voortdurend aan te sluiten. Dat is omdat ze vinden 

dat ik zo wat meer kan profiteren van mijn loopvermo-

gen. Tegen PSV werkte dat heel goed en maakte ik het 

eerste doelpunt op die manier.”

En we noemen hem: Lionel

Zijn vrouw zag het niet zitten maar Antonio Cassano wist 

het zeker: als hij een zoon kreeg dan zou hij Lionel heten. 

Maandagavond was het zover. ‘Onze zoon is genoemd 

naar de beste speler aller tijden’, meldde de spits van 

Internazionale, een groot bewonderaar van Messi, gis-

teren trots vanuit het ziekenhuis. ‘Uiteindelijk heb ik ook 

mijn vrouw kunnen overtuigen.’

(Bron: Algemeen Dagblad, 20 maart 2013)

“Ik ben ook een fan van Messi maar dat gaat wel erg 

ver. Toen ik nog echt heel jong was, was ik een fan van 

Marc Overmars. Dat kwam vooral omdat hij jarig was op 

dezelfde dag als ik, 29 maart. En ik was in die periode 

ook een buitenspeler. Dat ging zo ver dat ik ook fan was 

van de club waar hij speelde. Toen hij bij Ajax speelde 

vond ik hem geweldig, dus vond ik ook Ajax geweldig. 

Daarna werd ik een fan van Arsenal en uiteindelijk ook 

van Barcelona toen hij daar ging spelen. Ik vond hem 

verder ook een normale jongen, heel stabiel. Toen ik wat 

ouder werd, vond ik Steven Gerrard echt een voorbeeld. 

Dat was een middenvelder die eigenlijk alles kon. Ballen 

veroveren, hard werken voor de ploeg, het spel verdelen 

en ook nog scoren. Geweldig om naar te kijken. En nu is 

Messi de beste. Ik heb Cruijff en Maradonna nooit zien 

spelen maar Messi is voor mij de beste aller tijden. Wat 

hij laat zien...  Soms heb je het idee dat je naar een video-

spelletje zit te kijken als hij aan de bal is. Het is allemaal 

zo snel, zo perfect. Hij beheerst werkelijk alles.”

Strootman aanvoerder tegen Andorra

Kevin Strootman draagt vrijdag de aanvoerdersband tij-

dens de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen 

Andorra. Hij vervangt Wesley Sneijder, die wegens een 

bovenbeenblessure niet inzetbaar is in de Rotterdamse 

Kuip.

(Bron: De Telegraaf, 10 oktober 2010)

“Ik heb nog met Kevin gespeeld bij Sparta en een maand 

na zijn vertrek speelde hij plotseling in Oranje. Hij was 

naar FC Utrecht gegaan, speelde daarna fantastisch 

tegen Ajax en werd meteen opgeroepen. Toch was dat 

voor mij niet zo’n verrassing. Kevin kwam wel uit de eer-

ste divisie maar hij was geen ‘eerste divisie-speler’. Hij 

had daarvoor al veel ervaring opgedaan in de eredivisie.

Hij kon dat niveau makkelijk aan en had gewoon de pech 

dat hij degradeerde met Sparta. Kevin had het toen best 

moeilijk in de eerste divisie, dat is toch een ander soort 

voetbal. Na die stap naar FC Utrecht wist iedereen bij 

ons dat hij op dat niveau thuishoorde. In de jeugd was hij 

al fantastisch. Hij heeft een linkerbeen waar hij in prin-

cipe alles mee kan en hij is echt iemand met een hoge 

handelingssnelheid. En wat hij nu ook heeft is dat hij 

ontzettend goed druk kan zetten, hij kan een ploeg echt 

bij de hand nemen. Kevin is ook echt een leiderstype. Ik 

ben ook wel iemand die veel praat, maar ik ben lang niet 

zo dwingend als hij. Ik denk dat ik best wat brutaler mag 

worden, misschien heb ik het in me om op termijn ook 

een leider te worden in een groep.”
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Marten de Roon laat zijn zaken nu al 

twee jaar behartigen door Kees Ploeg-

sma junior van de Sports Entertainment 

Group (SEG). Een bewuste keuze. “Voor-

dat ik bij Kees zat werden mijn zaken 

door iemand anders gedaan. Daar had 

ik eigenlijk niet echt de klik mee die 

je zoekt. Toen ik op zoek ging naar een 

nieuwe zaakwaarnemer heb ik drie 

gesprekken gevoerd met drie verschil-

lende zaakwaarnemers maar bij het 

tweede gesprek wist ik het meteen,” 

blikt De Roon terug. Dat gesprek voerde 

hij met Kees Ploegsma junior. “Het liep 

meteen goed, ik had er gelijk een goed 

gevoel over en eigenlijk nam ik daar al 

de beslissing.”  Daar heeft hij nooit spijt 

van gehad. “Mijn gevoel bleek goed. 

Kees heeft de overgang naar Heeren-

veen geregeld en het contact is goed. Er 

is een goede band, hij weet altijd pre-

cies hoe ik me voel en wat ik wil. Daar 

gaat het om.”

a p r i l  2 0 1 3

“Topsporters moeten 
egoïstisch zijn”
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Snel verspreidde het nieuws zich over internet. De olie-

sjeiks hadden weer toegeslagen. De koninklijke familie 

van Qatar zou een heuse Dream Football League lance-

ren. Clubs als Barcelona en Chelsea gingen schitteren 

in het steenrijke staatje. Het nieuws was afkomstig van 

het gezaghebbende The Times uit het Verenigd Konink-

rijk, dus dat moest wel kloppen. De sportsites van alle 

serieuze Nederlandse media pakten er groot mee uit. Op 

twitter en facebook ontstonden al de eerste discussies. 

Achteraf bleek het allemaal een verzinsel, maar het had 

ook zo maar kunnen kloppen. De macht in het voetbal 

verschuift steeds meer naar een groepje rijke individuen 

dat alles bepaalt. Met een miljard of meer op de bank 

regisseren zij anno 2013 het betaald voetbal. Dat bleek al 

tijdens het laatste EK, waar UEFA-voorzitter Michel Pla-

tini continu zat ingeklemd tussen de vreemdste figuren 

die stuk voor stuk terugkwamen in alle rijkenlijsten. 

De eigenaren hebben de macht. En succes. Manchester 

City pakte de titel in Engeland. Chelsea won de Champi-

ons League. De denivellering neemt met de financiële 

doping steeds verder toe. Waar in de top alsmaar meer 

geld stroomt, vallen aan de onderkant steeds meer 

slachtoffers.

In Schotland zagen we zelfs al een club als Glasgow 

Rangers verdwijnen. Als zo’n instituut kan instorten, 

welke club is dan nog wel veilig? Geen enkele ver-

eniging in de Nederlandse eerste divisie in elk geval. 

Helaas verliezen ook hier steeds meer voetballers hun 

baan. 2013 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar 

waarin AGOVV failliet ging. 34 dagen voor het eeuwfeest 

verdween de vereniging uit Apeldoorn. Fataal was een 

belastingschuld van vier ton, evenveel als de premie 

voor een enkele remise in de Champions League. Plot-

seling stonden spelers op straat. 

Curator
Meerdere leden kwamen terecht bij de vakbond in Cu-

lemborg voor advies. Mede dankzij de bemiddeling van 

ProProf kon Joey Godee verkassen naar de Belgische 

competitie. Directeur Ko Andriessen legt uit hoe dat in 

zijn werk ging: “Voor deze speler was veel belangstel-

ling. In overleg met Pro Athlete, zijn managementbu-

reau, heb ik daarom contact gehad met de curator. Veel 

mensen vergissen zich en denken dat spelers per direct 

transfervrij zijn bij een faillissement. Dat is niet zo. In feite 

neemt de curator de plaats van de club over. De spe-

ler heeft vervolgens een opzegtermijn van zes weken.” 

Cercle Brugge wilde de twaalfvoudig doelpuntenmaker 

echter direct overnemen. “Dit speelde in januari en de 

transferwindow was dus open. De curator van AGOVV 

wilde nog wel een redelijke vergoeding, uiteindelijk heb-

ben we dat kunnen regelen. Andere spelers kwamen 

ook met vragen bij ons over wat te doen als een club 

failliet gaat. Helaas hebben we daar inmiddels de nodige 

ervaring mee.”

De afgelopen jaren gingen ook al HFC Haarlem (2010) 

Het is hectisch achter de scher-

men van het betaald voetbal. Clubs 

gaan failliet, er is ophef over de 

arbitrage en we staan deze maand 

met de spelersraad tegenover de 

rechter. Op deze pagina’s praten 

we jullie bij over de laatste ont-

wikkelingen.

Verre buitenlanders goedkoper

Ook volgend seizoen geldt een hoge in-

komensgrens voor verre buitenlanders. 

Elke voetballer die niet uit de Europese 

Unie komt moet dan 424 duizend euro 

verdienen. ProProf is tevreden dat er 

nog altijd een hoge grens geldt, zodat in 

eerste instantie eigen talenten de kans 

krijgen. Dergelijke salarissen zijn immers 

alleen voor de topclubs te betalen. Voor 

spelers van 18 en 19 jaar geldt overigens 

de helft van dit bedrag: 212 duizend euro. 

Er waren tijden dat in alle uithoeken van 

het land voetballers uit Angola en Nige-

ria opdoken. Via de invoering van een 

hoge loongrens moest de eigen jeugd 

weer de voorkeur krijgen. De loonbar-

rière voor deze verre migranten wordt 

jaarlijks gebaseerd op het inkomensge-

middelde van alle spelers in de eredivisie. 

Aangezien de salarissen de afgelopen 

jaren een dalende lijn vertonen, gaat ook 

de inkomensgrens voor Zuid-Amerikanen 

en Afrikanen langzaam naar beneden. Ze 

worden dus iets goedkoper, al blijft vier 

ton salaris voor het merendeel van de 

clubs onbetaalbaar.
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en RBC Roosendaal (2011) failliet. Met een beetje pech 

eindigt dit seizoen als het eerste ooit waarin twee clubs 

failliet gingen. SC Veendam heeft een schuld van een 

half miljoen euro aan de belastingdienst en probeert 

momenteel sponsors te vinden die de club willen red-

den. Gezien de economische crisis zal het moeilijker zijn 

om het geld bijeen te krijgen dan in het verleden, toen de 

club ook al diverse keren ternauwernood werd gered. 

Ook Emmen en Fortuna Sittard hebben aangegeven het 

moeilijk te hebben. De Jupiler League is de laatste jaren 

al geslonken van twintig naar zeventien clubs.

Waar de schijnwerpers staan op de top waar clubvoor-

zitters achteloos cheques tekenen van tientallen miljoe-

nen euro’s, wordt nog weleens vergeten dat aan de on-

derkant clubs afvallen omdat ze de elektriciteitsrekening 

niet meer kunnen betalen. Spelers met gezinnen zitten 

van de ene op de andere dag zonder werk. Wat zou in 

deze zware tijden beter zijn dan een sociaal fonds? Dat 

zouden de bonden bijvoorbeeld kunnen opzetten met 

een deel van de televisiegelden. De spelersraad is van 

mening dat ze daar recht op heeft, zoals dat ook tot 1999 

het geval was. Tot die tijd reserveerden de clubs voor 

de voetballers altijd een partje uit de tv-pot. De totale 

inkomsten gingen altijd in 37 stukken; 36 delen voor de 

clubs en één deel voor de spelersraad. Vanzelfspre-

kend ging dat geld niet naar de bankrekeningen 

van spelers, maar werden daarmee collec-

tieve sociale initiatieven ontplooid, bijvoor-

beeld voor spelers die in de problemen 

waren gekomen.

Juridische strijd
Zonder opgaaf van reden stopte die bij-

drage plotseling. Daarover is al een lange 

juridische strijd gaande. Deze maand wordt het 

volgende hoofdstuk geschreven. Dan dient hier-

over een rechtszaak. Dat heeft overigens niets te 

maken met het nieuwe Fox-contract dat de eredivisie 

heeft afgesloten. Al veertien jaar strijdt de spelersraad 

hierover met de clubs, ook toen de tv-contracten op een 

veel lager niveau waren. Het gaat over een principieel 

recht. Zonder spelers is er geen competitie en van de 

voetballers wordt steeds meer verwacht. De camera’s 

zijn tegenwoordig zelfs al welkom in de kleedkamers. 

Op de internetsites van clubs en eredivisie zijn talloze 

interviews te zien. De hoofden van de spelers worden 

continu vermarkt. Via het ongelimiteerd gebruiken van 

jullie portretten verdienen de clubs geld. Het is dan ook 

onterecht en vreemd dat juist tijdens de steeds verdere 

vercommercialisering is besloten dat de hoofdrolspe-

lers zelf nergens meer recht op hebben. Dat vinden wij 

niet alleen, maar bijvoorbeeld ook Frank Hendrickx van 

de Universiteit van Leuven. Deze gerenommeerde pu-

blicist op het gebied van sportrecht schreef hierover al 

eens een uitgebreid aan ProProf. Het voert te ver om dat 

tot in de details helemaal te gaan behandelen op deze 

pagina’s, maar het heeft ons gesterkt in onze visie dat 

clubs wel heel makkelijk de spelersraad passeren. Wij 

vinden het ongepast dat clubs hier nu al veertien jaar 

zonder opgaaf van reden niet meer aan meewerken. Op 

10 april gaan we naar het Hof om onze zaak te bepleiten. 

Wordt vervolgd dus.

a p r i l  2 0 1 3

Arbitrage Alarm

De spelersraad heeft eind februari met 

de KNVB gesproken over de kwaliteit 

van de arbitrage. Jullie hebben allemaal 

kunnen volgen hoe het overlijden van 

grensrechter Richard Nieuwenhuizen 

heeft gezorgd voor een ongemakke-

lijke discussie. Serdar Gözübüyük hield 

Robert Maaskant theatraal een bandje 

met ‘respect’ voor zijn neus. En de tun-

nelincidenten met Erik Pieters (kapotge-

slagen ruit) en Jermain Lens (opstootje 

in De Kuip) werden gebruikt om op het 

ethische handvest te wijzen. ProProf is 

van mening dat de discussie niet mag 

doorslaan. We stonden niet alleen. 

Mannen als Gertjan Verbeek en Marco 

van Basten, die de eredivisie vergeleek 

met een zaalvoetbalcompetitie, dachten 

er hetzelfde over. PSV stuurde een brief 

en ook Roda JC sloeg alarm. Alleen die 

club zag al drie keer rood geseponeerd. 

Andriessen: “Je ziet dat hier twee ver-

schillende discussies door elkaar lopen. 

Wat met Nieuwenhuizen is gebeurd, is 

natuurlijk verschrikkelijk, niet in woor-

den te vatten. We beseffen ook dat voet-

ballers een voorbeeldfunctie hebben. 

Maar het moet niet zo zijn dat iedereen 

‘monddood’ gemaakt wordt. Spelers zijn 

in onze ogen te vaak de dupe. Dit seizoen 

zijn al negen rode kaarten geseponeerd. 

Zonder meteen in de respect-discussie 

te belanden geeft dat wel te denken.”

“Camera’s zijn tegenwoordig zelfs 
al welkom in de kleedkamers”
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In de A-jeugd van Sparta werd Lerin Duarte (22) ooit uit-

geroepen tot beste speler van de eredivisie. VI schreef 

recentelijk over hem: ‘een onmisbare schakel in het 

aanvallend systeem van Heracles’. En op de site van FC 

Twente werd hij ‘een van de grootste talenten van Ne-

derland’ genoemd. Volgens de kenners is de kans klein 

dat de middenvelder zijn contract bij Heracles Almelo, 

dat tot media 2014 loopt, uitdient. Duarte zelf doet er het 

zwijgen toe en glimlacht daar mysterieus bij. 

 Op 11 augustus 1990 werd Lerin Duarte geboren in Rot-

terdam. Als klein kereltje kuierde hij dapper achter zijn 

grote broer aan. Duarte: “Mijn broer speelde bij Sparta. 

Samen voetbalden we altijd op straat. Ik moest wachten 

tot ik zes was voor ik bij Sparta mocht komen. Ik ging 

eerst op proef en toen mocht ik blijven. Ik denk niet dat 

ik het zonder mijn vader gered had. Hij heeft altijd overal 

achteraan gezeten. Nee, zelf heeft hij nooit gevoetbald, 

maar hij was wel erg enthousiast over ons.

“In het begin ging het er speels aan toe, maar toen ik in 

de E-top terechtkwam werd er al discipline gevraagd. 

Toen ik een jaar of acht was, was ik best al serieus met 

voetbal bezig. Ik wist toen ook al dat ik later profvoetbal-

ler wilde worden. Toen ik van de C naar de B ging was 

het voor mij duidelijk dat dat een realistisch doel was. 

Ik zag natuurlijk wel hoe Sparta met mij omging. In de 

individuele gesprekken werd mij ook gezegd dat ik de 

potentie had om het eerste bij Sparta te halen.”

De jeugdopleiding van Sparta brengt al jaren bovenge-

middelde talenten voort. Niet voor niets werd de club in 

februari van dit jaar door de KNVB onderscheiden met 

een vier-sterren certifi cering, de hoogste waardering 

die een jeugdopleiding kan krijgen. Lerin Duarte speelde 

er samen met onder anderen Kevin Strootman en Geor-

ginio Wijnaldum. Duarte heeft nog altijd contact met de 

teamgenoten uit zijn Sparta-tijd. “Ik spreek ze niet dage-

lijks, maar als we tegen elkaar spelen dan appen we. De 

Heracles-speler Lerin Duarte debuteerde een kleine vier jaar terug in de eredivisie. Terwijl de 

buitenwereld zich afvraagt bij welke club de Rotterdammer volgend jaar zal spelen, concentreert 

Duarte zich op Heracles. “Dit team wil met mooi voetbal winnen. De laatste weken zie je dat we de 

wedstrijden vooral door strijd winnen.”
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vriendschap blijft hetzelfde, maar je ziet elkaar minder. 

Het is altijd bijzonder om tegen spelers te spelen met wie 

je hebt gespeeld. Of ik  dan extra gemotiveerd ben? Nee, 

ik ben altijd gemotiveerd.”

Dipje
Op zijn veertiende wordt hij voor het eerst uitgenodigd 

voor een oranje elftal. Vanaf dat moment is hij er steeds 

bij. Ook voor de laatste oefenduels van Jong Oranje 

tegen Israël en Noorwegen ontving Duarte een uitno-

diging.

Terugkijkend constateert de speler dat hij geen noe-

menswaardige tegenslagen heeft moeten overwinnen. 

“In het algemeen is het altijd vooruit gegaan,” stelt Du-

arte. “Een dipje? Eerlijk gezegd heb ik elk seizoen een 

dipje. Als de winter eraan komt heb ik het altijd even 

moeilijk. Dat is wel iets waar ik aan moet werken.”

Op 1 augustus 2009 debuteert Duarte met het eerste van 

Sparta in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Hij herin-

nert zich dat hij een tikkeltje nerveus was voor hij het 

veld in kwam. “Ik zat op de bank en moest warmlopen 

van de trainer. Van tevoren wist ik niet dat ik erin zou 

komen. Toen de trainer me riep, voelde ik gezonde span-

ning. Mijn familie zat ook op de tribune. Ik denk dat het 

voor iedereen een mooi moment was. Mijn vader is altijd 

bij mijn wedstrijden geweest. Nu ik in Almelo speel komt 

hij minder vaak. Daarvoor is de afstand te groot.”

Voor Lerin Duarte is het in die tijd enkel voetbal wat de 

klok slaat. Hij volgt weliswaar een opleiding maar maakt 

die niet af omdat alleen voetbal telt. In 2010 staat hij met 

Sparta in de play-offs. Sparta degradeert jammerlijk, 

maar Duarte is gezien door Heracles dat probeert de 

speler binnen te halen. Dat mislukt in eerste instantie, 

maar Heracles blijft Duarte volgen. Een jaar later berei-

ken Sparta en Heracles wel overeenstemming.

“Vanaf het moment dat ik wist dat Heracles geïnteres-

seerd was in mij, ben ik de club ook gaan volgen,” blikt 

Duarte terug. “Ik zag een club waar technisch gespeeld 

wordt en waar ze durven voetballen. Daar houd ik van. Ik 

had dan ook snel het gevoel dat ik hier goed zou passen. 

Daarbij was Sparta gedegradeerd en ik wilde graag in 

de eredivisie blijven spelen. Bij Heracles kon ik me ver-

der ontwikkelen.”

Wasje
In de zomer van 2011 tekent Duarte voor drie seizoenen 

bij Heracles en verhuist hij naar Almelo. Het is er niet 

alleen rustiger, hij gaat er ook voor het eerst op zichzelf 

wonen. In Rotterdam woonde hij nog bij zijn ouders. “Het 

was een grote overstap, maar ik heb het er niet echt 

moeilijk mee gehad. Luis Pedro begon tegelijk met mij bij 

Heracles. In het begin heeft hij nog een tijdje bij mij ge-

logeerd, later woonde hij boven me. Hij had al eerder op 

zichzelf gewoond, dus hij kon wel al een paar huishou-

delijke dingen. We hebben bijvoorbeeld veel samen ge-

kookt. En ja, we hebben ook samen een wasje gedraaid. 

Inmiddels kan ik me goed alleen redden.”

Het seizoen 2011-2012 wordt er een om in te lijsten. 

Heracles wordt weliswaar twaalfde in de eredivisie, de 

club staat ook in de fi nale van de KNVB beker. Na een 

3-0 verlies tegen PSV gaat de beker naar Eindhoven. Le-

rin Duarte maakt grote stappen in Almelo.

“Het was een fantastisch jaar,” vertelt hij. “Ik begon op 

de bank en heb mezelf in de basis gespeeld. Er werd 

veel goeds over mij geschreven. Dat is mooi voor een 

speler. Het is dan wel belangrijk om te blijven preste-

ren. Je moet met de druk om kunnen gaan. Dat kan ik. 

“Ik ben er nieuwsgierig naar hoe 
het eraan toegaat bij een topclub.”
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“Ik probeer mijn eigen spel te spelen. Nee, ik twijfel 

nooit. Tijdens de wedstrijd probeer ik niet teveel na te 

denken. Het eerste dat in me opkomt, dat doe ik.”

Na de zomer dendert Duarte gewoon door. Heracles 

staat momenteel zelfs tiende mede dankzij de doortas-

tende speler. In de winterstop is er dan ook volop be-

langstelling van andere clubs. Volgens de media zouden 

Twente en PSV de middenvelder in willen lijven.

Zaakwaarnemer Pro Athlete hoeft echter niet in aktie te 

komen. Lerin Duarte zit al sinds het begin van zijn carriè-

re bij dit kantoor. Op zijn vijftiende sprak hij met verschil-

lende makelaars. De keus viel uiteindelijk op ProAthlete. 

“Hier had ik het beste gevoel bij. Voor mij is het vooral 

een zakelijke relatie. Ze hebben me altijd goed geholpen 

en ik kan goed met ze praten.” 

Topclub
Over de vermeende belangstelling haalt Duarte zijn 

schouders op. “Ik heb er niets van gehoord. Alleen via 

de pers, maar bij mij is er niets binnengekomen. Als ik 

niet benaderd word, houd ik me er niet mee bezig.”

Toch zegt hij in december in VI: “Ik ben klaar voor een 

topclub. Dit wordt mijn tweede seizoen bij Heracles. 

Het zou mooi zijn om nu een volgende stap te kunnen 

maken.” Die uitspraak nuanceert hij vandaag enigszins. 

“Nou ja, ‘klaar’… Ik ben er nieuwsgierig naar. Ik weet 

natuurlijk niet of ik er echt klaar voor ben. Ik zou het mooi 

vinden om vanaf hier een stap te maken.”

Er gebeurt meer bij Heracles tijdens de winterstop. 

Twee dragende spelers, Samuel Armenteros en Willie 

Overtoom, verlaten Heracles voor respectievelijk An-

derlecht en AZ. Door het systeem aan te passen, blijft de 

schade beperkt. Sterker nog, Heracles maakt nog altijd 

kans op de play-offs voor Europees voetbal.

Lerin Duarte daarover: “Het is jammer dat die twee spe-

lers zijn weggegaan, maar dat is niet ten koste gegaan 

van de sfeer. We moeten het nu gewoon doen met het 

materiaal dat we hebben. In ons team hebben we veel 

jonge spelers die nog veel moeten leren. Daar hoor ik 

ook bij. Vorig jaar hadden we meer ervaring in de ploeg. 

Dit is een team dat met mooi voetbal wil winnen. De laat-

ste weken moeten we wat harder werken, dan zie je dat 

we wedstrijden vooral door strijd winnen.”

Wie op internet zoekt naar Lerin Duarte komt ook het 

filmpje tegen dat Ron Boszhard met hem maakte. Een 

ietwat schuchter mannetje van een jaar of tien staat de 

presentator met jeugdige tegenzin te woord. Even later 

wordt getoond hoe hij de prijs voor de beste speler van 

het toernooi krijgt uit handen van Frank Rijkaard. 

Het is alweer eventjes geleden. Komen de verwachtin-

gen van toen overeen met de realiteit van nu? Duarte 

glimlacht. “Als jongetje denk je alleen aan voetballen. 

Later komen daar verplichtingen bij, maar ik vind het 

alleen maar leuk. Er zit geen schaduwkant aan dit be-

staan. Een stappenplan? Nee, dat heb ik niet. Ik wil nu bij 

Heracles verder vooruit. Als ik naar een andere club ga, 

dan kijk ik daar weer hoe ik hogerop kan. Ik kijk elke keer 

een stapje verder. Daarna zien we wel.”

“Nu ik in Almelo speel komt mijn 
vader niet meer elke week kijken. 
Daarvoor is de afstand te groot.”



14

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

Zijn opa zag het al in hem zitten toen hij een jaar of vijf was. 

Vijftien jaar later staat hij onder contract bij Feyenoord, 

terwijl hij ‘rijpt’ bij Excelsior. Talent Mats van Huijgevoort 

stelt zich voor. Over Oranje, jezelf ontwikkelen en de grillen 

van het profvoetbal.

Hoe het begon
Mats van Huijgevoort (20), linksback/linker centrale ver-

dediger: “Vanaf het moment dat ik kon lopen was ik al 

met de bal bezig. Ik was altijd aan het voetballen. Mijn 

opa was trainer bij Uno Animo, de lokale club van Loon 

op Zand. Toen ik vijf was mocht ik daar meespelen, een 

jaar eerder dan normaal. Mijn opa zag dat ik redelijk 

overweg kon met de bal. Toen ik een jaar of acht was, 

werd ik gescout door Willem II. Ik werd uitgenodigd 

voor de talentschool, een jeugdopleiding van anderhalf 

jaar. Toen ik ‘ja’ had gezegd meldde RKC zich ook nog. 

Tegenwoordig scouten Willem II en RKC samen, maar 

toen nog niet. 

“Ik ben geslaagd voor de talentschool en mocht bij Wil-

lem II komen spelen. Ik begon in de D3 en heb er vijf 

heerlijke seizoenen gehad. Met de jongens uit mijn team 

zat ik in Tilburg in een speciale topsportklas. Het was 

een nogal druk klasje. Wij wilden natuurlijk liever voet-

ballen dan in de schoolbanken zitten. In die tijd trainde 

ik zes keer per week  en ik speelde natuurlijk nog een 

wedstrijd.” 

Feyenoord
“Toen ik in de C1 zat maakte ik voor het eerst deel uit 

van een nationaal elftal. Ik was aanvoerder van Oranje 

onder vijftien. Bij dat soort wedstrijden komen ook altijd 

scouts van grote clubs kijken. De scout van Feyenoord 

heeft mij toen zien spelen. Als Brabander ben ik een 

blauwe maandag fan geweest van PSV, maar de rest 

van mijn leven ben ik al fan van Feyenoord. Voor mij is 

het de mooiste club, ook vanwege de Kuip en het shirt… 

Ik hoefde dus niet lang na te denken toen Feyenoord in-

teresse in mij toonde. Er waren ook andere clubs, maar 

ik koos voor Feyenoord.

“In 2009 verkaste ik naar Feyenoord. Alles werd voor me 

geregeld. Dat moest ook wel, want mijn ouders werk-

ten allebei en waren niet in staat mij naar de training te 

brengen. Ik werd dagelijks om kwart voor zeven opge-

haald en tussen vier en vijf was ik weer thuis. Best pittig, 

ja, maar ik ben altijd met een goed gevoel naar school en 

naar de trainingen gegaan. Ik zag ook wel dat dit nodig 

was om uiteindelijk profvoetballer te kunnen worden. 

Afgezien daarvan had ik gewoon heel veel plezier in 

voetbal. 

“Ik kon zó aansluiten in de vierde klas van de school van 

Feyenoord. Het werkte allemaal net even anders dan bij 

Willem II. Bij Willem II werden de trainingen afgestemd 

op de schooltijden, bij Feyenoord was dat precies an-

dersom.”

Oranje
“Sinds mijn vijftiende heb ik altijd in de oranje teams ge-

speeld. Ik heb alle vertegenwoordigende elftallen door-

lopen, vaak als aanvoerder. Het afgelopen jaar was dat 



15

a p r i l  2 0 1 3

voor het eerst anders. Terugkijkend heb ik veel meege-

maakt met Oranje. Ik heb op een EK gespeeld en op een 

WK. Dan zit je ineens in Nigeria. Achteraf besef je ei-

genlijk pas hoe dat is geweest. Tijdens het toernooi ben 

je vooral bezig met voetballen en presteren. Als je thuis 

bent realiseer je je pas wat je is overkomen. Ik deed bij-

voorbeeld mee aan het WK voetbal onder 17 in Nigeria. 

Ik herinner me dat we met de bus van het hotel naar het 

trainingscomplex moesten. Er was ons verteld dat we in 

een keer door moesten rijden. Als de bus stil zou staan 

zou dat gevaarlijk zijn voor ons, ook al werden we bege-

leid door de politie. Op een gegeven moment stopte een 

auto voor ons en kwam de bus toch stil te staan. Die au-

tomobilist kon er niets aan doen, hij kon geen kant uit. De 

politie is toen op hem afgestapt en begon hem te slaan. 

Daar hebben wij met open mond naar zitten kijken.”

Excelsior
“Januari vorig jaar debuteerde ik in het eerste van Fey-

enoord tegen VVV. Op zich ging de wedstrijd best lekker, 

maar omdat ik te gretig was liep ik toch tegen een gele 

kaart op. Dat kwam toch omdat ik jong ben en minder 

ervaring heb. Koeman haalde mij eruit omdat hij bang 

was dat ik een tweede gele kaart zou krijgen. Natuur-

lijk was dat een teleurstelling, maar ik begreep het wel. 

Een tweede kans heb ik daarna niet meer gekregen. 

Dat kwam ook omdat er op dat moment geen blessures 

meer waren.  Afgelopen zomer zijn we overeengekomen 

dat ik bij Excelsior moest rijpen. Ik wilde zelf ook graag 

spelen. Bij Feyenoord is de concurrentie natuurlijk vele 

malen groter dan bij Excelsior.

“Het seizoen begon goed. De eerste vijf wedstrijden 

hebben we een redelijk aantal punten gehaald. Daarna 

ging het mis. Doel was bij de eerste vijf eindigen, maar 

inmiddels staan we dramatisch laag. Ik raakte gebles-

seerd aan mijn lies en werd ook nog eens geschorst. 

Vervolgens werd ik er door de trainer uitgehaald. Het is 

mij nog steeds niet duidelijk waarom. Ik heb ernaar ge-

vraagd, maar geen duidelijk antwoord gekregen. Ik zou 

het nog kunnen begrijpen als Excelsior zonder mij ineens 

wel veel punten haalde, maar dat is ook niet het geval. 

Het is heel teleurstellend, maar op een gegeven moment 

moet je er een punt achter zetten. De trainer bepaalt ten-

slotte wie er speelt. Ik kom wel aan mijn speelminuten 

bij jong Feyenoord (een team dat is samengesteld uit de 

wissels van Feyenoord en Excelsior), maar ik had het 

dit jaar natuurlijk willen laten zien. Ik blijf positief. Ik blijf 

voor mezelf nagaan hoe ik bepaalde dingen anders had 

“Na de training ga ik altijd 
nog even door. Ik vind dat je 

trainer van jezelf bent.”
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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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moeten doen. Ondertussen probeer ik mezelf verder te 

ontwikkelen. Na de training ga ik altijd nog even door. Ik 

vind dat je trainer van jezelf bent.

“Of ik het moeilijk vind dat Feyenoord het zo goed doet? 

Nee. Het zijn wel allemaal jongens met wie ik gevoetbald 

heb. Stefan de Vrij is een goede vriend van me. Hij staat 

er nu wel, maar heeft ook moeilijke tijden meegemaakt. 

Toen Feyenoord met 10-0 verloor van PSV stonden er 

bij thuiskomst honderden supporters te wachten om 

verhaal te halen. Daar word je toch sterker van. Ikzelf 

kijk met goede moed vooruit naar volgend seizoen. Mijn 

contract bij Feyenoord loopt nog door, dus een nieuwe 

verhuur ligt nu het meest voor de hand. Mijn doel blijft 

natuurlijk om me terug te knokken naar Feyenoord 1”

Zaakwaarnemer
“Toen ik zestien was sloot ik me aan bij Sport-Promotion 

van de familie Jansen. Zij zijn bij ons thuis geweest en 

hebben verteld hoe zij werken. Dat sprak me heel erg 

aan. Daarna heb ik niet meer verder gekeken. Ik heb niet 

het gevoel dat het bij Sport-Promotion alleen om geld 

draait. Ik heb heel goed contact met Michael Jansen. 

Ik kan goed met hem praten, dat is fijn onder de huidige 

omstandigheden.  Sport-Promotion behartigt natuurlijk 

de zaken van spelers die in dezelfde situatie hebben ge-

zeten als ik nu. Maarten Stekelenburg heeft bijvoorbeeld 

ook zo’n periode gehad. Toen de trainer werd ontslagen, 

kreeg hij weer een kans. Nu keept hij de sterren van de 

hemel. Zo snel kan het gaan in de voetballerij.”

En verder...
“Onlangs heb ik een cursus management afgerond. Vol-

gend seizoen wil ik verder met een hbo-opleiding. Ik vind 

het leuk om te doen en het gaat me makkelijk af. Het is 

ook goed om af en toe met iets anders bezig te zijn. Ik 

vind het ook belangrijk me verder te ontwikkelen en het 

is handig voor later. Nee, je moet het zeker niet zien als 

back-up plan. Ik ben namelijk vastbesloten te slagen als 

profvoetballer.”

“Ik hoefde niet lang na 
te denken toen Feyenoord 
interesse in mij toonde.”



18

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

Joseph Wannet vindt dat elke voetballer een Voetbalongeschiktheidsverzekering zou  

moeten afsluiten. Wannet Sports Insurance kan je erbij helpen. En neem dan meteen de  

polissen van je overige verzekeringen mee. Een kritische blik van een deskundige op jouw 

papierstapel kan namelijk veel geld besparen. 
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contractspeler slechts 117,50 euro per jaar. Als een con-

tractspeler een ongeval overkomt, krijgt hij maximaal  

175.000,- uitgekeerd. Deze ongevallenverzekering loopt 

ook via Wannet Sports Insurance.

Triest
“Bij Nesu is het volledige bedrag uitgekeerd, omdat hij 

vrijwel niets meer kan,” vertelt Joseph Wannet. “Verder 

zal Nesu nu een aanvraag kunnen indienen voor een 

IVA-uitkering, de opvolger van de WAO. Hij zal dan zo’n 

tachtig tot negentig procent terugvallen in vergelijking 

met de voetbalinkomsten die hij had.” Uit zo’n treurig 

voorbeeld blijkt hoe belangrijk het is om zelf een goede 

verzekering te hebben. “Wij komen regelmatig bij clubs 

om een presentatie te geven aan de spelersgroepen 

over de CAO ongevallenverzekering en onze aanvullen-

de producten. We laten de spelers dan sheets zien en 

we geven ze materialen mee naar huis, zodat ze het kun-

nen bespreken met hun ouders of hun zaakwaarnemer. 

Afhankelijk van je leeftijd kost een Voetbalongeschikt-

heidsverzekering 1 à 2 procent van je jaarinkomen. Er 

zijn ook spelers die hun geld liever niet uitgeven aan een 

goede verzekering maar de voorkeur geven aan een 

nieuw luxe artikel als bijvoorbeeld een horloge. Maar je 

moet er toch niet aan denken dat je door een ernstige 

blessure of een auto-ongeluk niet meer zou kunnen 

voetballen en dan ook nog enorm terugvalt in inkomen.” 

Wannet gaat verder: “Ik vind het ook de zorgplicht van 

een zaakwaarnemer om zijn spelers te wijzen op de 

risico’s die zij lopen en hoe die ondervangen kunnen 

worden. Gelukkig weten de goede zaakwaarnemers 

de weg naar ons kantoor wel te vinden. Wannet Sports 

Insurance kan voor iedere speler een advies op maat 

maken.”

Entertainment- en modellenwereld 
Joseph Wannet is geen onbekende in de sportwereld. 

Zijn kantoor verzekert ondermeer het Nederlandse 

voetbalelftal, de Nederlandse handbaldames, golfers, 

tennissers, wielrenners en hockeyers. Daarnaast is hij 

actief in de entertainment- en modellenwereld. Zo heb-

ben de bekendste zanger van Nederland en de grootste 

musicalster in Nederland ook hun verzekeringszaken bij 

Wannet Sports Insurance ondergebracht. Belangrijke 

reden daarvoor is dat Joseph Wannet al meer dan 15 

jaar gevolmachtigde is van de grootste verzekeraar ter 

wereld: Lloyd’s of London. Op deze verzekeringsmarkt 

worden bijzondere risico’s verzekerd die door meer-

dere verzekeraars worden gedragen. Joseph Wannet is 

sinds 1995 ‘Approved Lloyd’s Coverholder’ wat wil zeg-

gen dat hij zelfstandig dekkingen tot vijftien miljoen euro 

per sporter mag afgeven en medisch kan accepteren 

namens Lloyd’s of London. 

Voor profvoetballers is met name de Voetbalongeschikt-

heidsverzekering van belang. In Nederland zijn er maar 

weinig verzekeringsmaatschappijen die profsporters 

willen verzekeren omdat het risico nu eenmaal erg 

groot is. Als ze het al doen, dan gaat het over veel lagere 

verzekerde bedragen dan bij Wannet Sports Insurance 

mogelijk zijn. 

“Als een voetballer zich bij ons wil verzekeren dan be-

kijken we jaarlijks samen met de speler hoeveel hij nor-

maal gesproken nog zou kunnen verdienen in zijn voet-

balloopbaan. Vervolgens geven we advies op maat. Het 

mooie van dit product is dat het beroepsongeschiktheid 

dekt als prof-voetballer. We kijken dus niet of een speler 

nog kan werken in een kantoorbaan of als trainer.”

Alledaagse verzekeringen
De producten van Lloyd’s zijn ondergebracht in het kan-

toor in Duiven. Daarnaast heeft Wannet ook een kantoor 

in Heerenveen waar de meer alledaagse verzekeringen, 

zoals de ziektekostenverzekering, de autoverzekering 

en de aansprakelijkheidsverzekering, worden beheerd 

voor de speler en zijn gezin. 

Volgens Wannet hebben veel mensen vaak onnodige 

verzekeringen afgesloten. Hij raadt spelers die informa-

tie over de Voetbalongeschiktheidsverzekering komen 

inwinnen dan ook aan meteen alle andere verzekerings-

papieren mee te nemen. “Als wij met die papierstapel 

aan de slag gaan, blijkt dat vaak voordeel op te leveren. 

Sommige verzekeringen zijn helemaal niet nodig. We ko-

men soms wel eens pakketten tegen waarbij de speler is 

volgestopt met allerlei polissen die alleen maar zijn ge-

richt op de provisie van de tussenpersoon. Wij doen za-

ken met alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen 

en kunnen de polissen makkelijk overzetten. Niet alleen 

de polis van een speler, maar ook die van zijn vrouw.”

Behalve de eerder genoemde kantoren, heeft Wannet 

ook een kantoor in Gelsenkirchen voor de Duitse sport-

markt. Dat wil niet zeggen dat je als klant half Nederland 

door moet reizen voor een verzekeringsadvies. Joseph 

Wannet of zijn medewerkers gaan liever bij hun klan-

ten langs. De lijntjes binnen Wannet Sports Insurance 

zijn kort. Wannet daarover: “Rechtstreeks contact is de 

kracht van ons kantoor. Als je opbelt, word je bij ons niet 

vier of vijf keer doorverbonden.”

Joseph Wannet werkt inmiddels twintig jaar in de sport-

verzekeringen, maar gaat nog elke dag met veel plezier 

naar zijn werk. Natuurlijk geniet hij ervan als hij uitgeno-

digd wordt voor een goede wedstrijd, maar hij vindt het 

minstens zo fijn om zijn klant blij te maken. “Als iemand 

iets ergs is overkomen, vind ik het prettig om de zaken 

goed en snel af te handelen. Dat blijft het mooie en dank-

bare van ons vak.” 

Meer info over Wannet Sports Insurance 
kun je vinden op www.wannet.eu

Voetballers zijn minstens zo kwetsbaar als gewone 

stervelingen. Zo kwam Piermario Morosi 25-jarige leef-

tijd op de Italiaanse velden te overlijden nadat hij was 

getroffen door een hartaanval. Op 17 maart 2012 kreeg 

Fabrice Muamba tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Tot-

tenham Hotspur een hartaanval. Hij werd gereanimeerd 

en naar het ziekenhuis vervoerd, waar zijn toestand een 

dag later nog altijd kritiek genoemd werd. In augustus 

2012 zette Muamba vanwege zijn gezondheid een punt 

achter zijn carrière. 

In eigen land kennen we natuurlijk de tragische gebeur-

tenis met Nihai Nesu die een dwarslaesie opliep nadat 

hij tijdens de training ongelukkig ten val was gekomen 

na een botsing met een ploeggenoot. Nesu zit sinds het 

ongeluk in een rolstoel en is grotendeels verlamd.

Volgens Joseph Wannet onderstrepen deze schrij-

nende gevallen de noodzaak van een goede Voetbal-

ongeschiktheidsverzekering. Spelers van Nederlandse 

clubs vallen onder de CAO Betaald Voetbal. In deze 

CAO is voor iedere contractspeler de collectieve onge-

vallenverzekering van toepassing. Hiervoor betaalt de 

a p r i l  2 0 1 3
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Stephan Keller woonde en werkte over de halve wereld. Hij spreekt vijf talen en zegt alles 

te kunnen. Jochem Poelman onderwierp Keller aan een aantal tests en ontdekte dat hij juist 

een talent heeft voor cijfers en dat hij eerder een specialist is dan een generalist. Over de 

meerwaarde van de ProProf Career Coach.

Stephan Keller maakt op zijn 20e zijn debuut als profvoet-

baller. Het is een jongensdroom die uitkomt. Zijn ouders 

staan achter zijn carrièrekeuze, maar willen wel dat hij 

eerst zijn school afmaakt. En dus haalt hij zijn middelba-

reschooldiploma, gevolgd door ‘beroepsleer’ waarbij hij 

twee dagen naar school gaat en drie dagen werkt bij de 

bank Credit Suisse. Daarna kan hij vol voor voetbal gaan. 

“Ik kon haast niet wachten. Ik baalde ervan dat de be-

teren vaker dan ik mochten trainen. Al bij al ben ik mijn 

ouders dankbaar dat ze me hebben laten doorleren. Ik 

heb wel van die opleiding genoten en ik heb er trouwens 

ook mijn vrouw ontmoet.”

Op zijn 25e vertrekt Keller uit Zwitserland. Via Duitsland, 

Nederland en Australië komt de voetballer uiteindelijk bij 

Willem II terecht. Aan het einde van seizoen 2011/2012 

beëindigt hij zijn loopbaan. 

Keller: “Toen ik stopte, fantaseerde ik dat ik binnen twee 

weken een middelgroot bedrijf zou hebben met tien man 

personeel. Ik dacht: ik ga uitvinden wat nog niet uitge-

vonden is. Ik wist ook wel dat het niet zó makkelijk zou 

zijn, maar had wel verwacht sneller te weten waar mijn 

toekomst lag.  Voetballers denken in weken en een on-

derneming wordt niet in een week een succes, dat moest 

ik heel snel erkennen. Als je vijftien jaar in de voetballe-

rij hebt gezeten, weet je ook niet precies waar je moet 

beginnen ook al heb je al die tijd je ogen en oren open 

gehouden. Ik kan veel dingen, maar ik wist niet of daar 

iets bij zat waar ik mijn brood mee kon verdienen. Ik wilde 

graag weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn.”

Steeds iets tussendoor
Een zorgvuldig bewaard artikel uit ProProf Magazine 

wordt opgediept uit de bureaula. In het stuk wordt ver-

slag gedaan van ProProf Career Coach, een traject dat 

inzicht geeft in je mogelijkheden en talenten op het ge-

bied van werk of opleiding. Managementadviesbureau 

Berenschot ontwikkelde het in samenwerking met Pro-

Prof. Stephan Keller zoekt contact met Jochem Poelman 

van Berenschot. 

“Eigenlijk had ik eerder zo’n assessment willen door-

lopen, maar er kwam steeds iets tussendoor,” vertelt 

Keller. “Tijdens mijn carrière waren er trouwens dagen 

waarop ik dacht dat ik tot mijn veertigste zou doorgaan. 

Op andere momenten dacht ik: ik stop morgen. Toen ik 

een afspraak maakte, was ik een beetje nerveus. Stel je 

voor dat eruit zou komen dat ik niet eens een gedegen 

opleiding kan volgen terwijl ik van mezelf altijd heb ge-

dacht dat ik heel slim was.”

Jochem Poelman, ook aanwezig bij dit gesprek, lacht. 

“Ik hoor dat vaker, maar dat typeert Stephan ook heel 

sterk. Een van de onderdelen in een career assessment 

is een intelligentie-onderzoek. Daarmee meten we welk 

werk- en denkniveau iemand heeft. In die test bekijken 

we ook taalbegrip. Omdat Nederlands niet de moeder-

taal is van Stephan, zie je dat hij minder goed scoort op 

die tests. Stephan zegt dan meteen: ‘Laat mij ook maar 

de Duitse test doen’. Dan zie je inderdaad dat hij er beter 

uitkomt.”

Motivatie en drijfveren
Om een sterkte-zwakte-analyse te kunnen maken wor-

den aan de hand van tests drie elementen in kaart ge-

bracht: intelligentie, karakter en vaardigheden. Verder 

wordt gekeken naar motivatie en drijfveren. Jochem 

Poelman: “Stephan wilde meer zicht krijgen op zijn kwali-

teiten, maar er hoefde niet perse een loopbaanadvies uit 

te rollen. Hij wilde zelf bepalen wat hij met de analyse zou 

doen.”

Keller: “Ik wilde weten in welke richting ik zou kunnen 

gaan.  Jochem vroeg me: ‘Wat kan je allemaal?’ Ik zei: 

‘Alles.’ Hij zei: ‘Dat kan niet’, maar hij was wel verrast 

hoeveel ik deed. Ik verbouw mijn huis zelf, ik kook en ik 

“Toen ik stopte, fantaseerde 
ik dat ik binnen twee weken 

een middelgroot bedrijf zou hebben 
met tien man personeel.

 Al snel moest ik erkennen 
dat het zo toch niet werkt.”
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doe alles in het huishouden. Ik houd van dingen met mijn 

handen doen, maar ik ben ook handig met computers. 

Daarnaast coach ik jeugd bij voetbal en bij golf en volg 

TC2 en een opleiding tot golfcoach. Jochem is heel erg 

van het focussen. Je moet niet te breed inzetten, maar je 

op je kernkwaliteiten richten.”

Poelman: “De nuance is wel dat dat voor jou geldt. Je 

hebt wel een brede interesse, maar je bent geen genera-

list. Je bent een specialist. Je vindt het leuk om met één 

ding bezig te zijn. Stephan vindt kwaliteit erg belangrijk. 

Dingen moeten precies en zorgvuldig. Het moet kloppen. 

Dat kan niet als je allerlei aspecten kiest. Bij jou past het 

niet om alles half te doen. Uiteindelijk gaat dat wringen.”

Keller knikt: “Bij mij is een plintje op de millimeter ge-

zaagd.”

Academisch niveau
Jochem Poelman vertelt: “Naast de tests hebben we 

een aantal gesprekken gevoerd. Het is belangrijk dat ik 

Stephan beter leer kennen zodat ik alle informatie die uit 

de tests komt kan duiden. Wat er bij Stephan uitrolt is dat 

hij veel analytisch inzicht heeft, op academisch niveau. 

Verder komt hij er cijfermatig ook heel hoog uit. Hij is 

heel goed in het interpreteren van cijfermatig materiaal. 

Hij vindt het leuk om op basis van logica tot beslissin-

gen te komen. De kwaliteitsgerichtheid kwam heel sterk 

naar voren. Hij gaat weloverwogen en nauwgezet te 

werk. Kritisch ook. Hij is zelfverzekerd, prestatiegericht 

en autonoom. Dat laatste wil zeggen dat hij op basis van 

zijn eigen overtuigingen tot actie overgaat. Daarbij is hij 

minder bezig om het anderen naar de zin te maken. Hij 

baseert zich op zijn eigen overtuiging. Het nadeel daar-

van is dat hij wat kort door de bocht kan zijn.”

Stephan Keller knikt en vertelt dat hij meteen al aan de 

slag kon met die feedback. “Ik stuur jeugdtrainers aan 

bij een amateurclub. Ik probeer daar nu bewust socialer 

te communiceren. Ik kan natuurlijk mijn mening door-

drukken, maar ik heb wel te maken met vrijwilligers. Die 

kunnen ook zeggen: ‘Weet je wat, doe het lekker zelf.’ 

Ik denk dat het belangrijk is om je sterke punten beter 

te maken, maar dat je ook aan je zwakke punten moet 

werken. Daar helpt zo’n assessment bij.” 

Was Stephan Keller verrast door de analyse van zijn 

persoon? 

Keller: “Dat ik zo goed ben met cijfermatige informatie 

vond ik verrassend. Aan de andere kant weet ik wel 

altijd wat alles kost. Als ik een artikel lees, weet ik bij-

voorbeeld meteen hoeveel werklozen Griekenland telt. 

Daar hoef ik niet dat hele artikel voor te lezen. Op school 

was ik altijd goed met rekenen, maar toen we met alge-

bra en vergelijkingen gingen werken, ben ik afgehaakt. 

Ik spreek vijf talen, ik had verwacht dat ik in taal zou 

uitblinken. Maar dan blijkt toch dat je in de kleedkamer 

een andere taal spreekt dan aan de directietafel. Ik denk 

nog steeds dat ik vrij generalistisch ben, maar dat is ook 

meteen mijn valkuil. Daar ben ik me nu meer van bewust 

en daar was het mij ook om te doen.” 

Fiscale economie
Jochem Poelman: “Zo’n twee maanden na de uitslag 

liet Stephan me weten dat hij zich aan het oriënteren is 

op een studie fiscale economie. Het is normaal dat daar 

wat tijd overheen gaat. Zo’n analyse moet even landen. 

Fiscale economie past bij zijn profiel. Het is een cijferma-

tige, rationele studie. Het is meteen een specialisme. Als 

hij fiscale economie gaat studeren vraagt dat discipline 

en zelfstandigheid. Het is echt iets waar hij zijn tanden 

in kan zetten.”

Keller: “Met die studie zou ik later internationale be-

lastingteruggaven voor Nederlandse bedrijven kunnen 

regelen, maar ik ben me echt nog aan het oriënteren. Ik 

weet bijvoorbeeld nog niet hoe mijn diploma’s in Neder-

land worden gewaardeerd. Daarnaast lopen er nog een 

paar andere zaken waar ik ook zin in heb. 

“Als ik een opleiding ga volgen is het voor mij wel be-

langrijk dat ik dat klassikaal doe. Als ik zelfstandig stu-

deer, een keer per week, ga ik alleen maar voor een vol-

doende. Als ik er echt mee bezig ben ga ik voor een 7,5 

of een 8. Toen ik beroepsleer deed in Zwitserland heb ik 

geen minuut gestudeerd. In Zwitserland lopen de cijfers 

van 1 tot 6, met een 4,5 ben je geslaagd. Ik had een 4,9. 

Als ik een 5 had gehad had ik nog een aandelenpakketje 

gekregen. Nu denk ik, had ik maar wat beter mijn best 

gedaan. 

“Tijdens mijn voetbalcarrière heb ik wel een aantal cur-

“Als voetballer mag je niet bezig 
zijn met wat je gaat doen als het je 
niet lukt prof te worden. Dan ben je 

eigenlijk al afgeslagen.”
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sussen gevolgd. In 2008 heb ik TC3 van de KNVB afge-

maakt, in Australië heb ik management gestudeerd en 

ik heb verschillende taalcursussen afgerond. Ik ben ook 

begonnen aan een driejarige studie, maar dat bleek niet 

haalbaar. We hadden een kind en de tweede was on-

derweg. Ik was vaak weg en op reis, als ik dan een keer 

thuis was, wilde ik mijn vrouw niet nog eens alleen laten 

zitten omdat ik moest studeren. Na zes maanden ben ik 

ermee gestopt.”

Eerlijk en oprecht
Hoe heeft Keller de gesprekken met Poelman ervaren? 

Stephan Keller: “Jochem neemt je serieus. Ik denk dat 

we leuke gesprekken hebben gehad. Hij is psycholoog, 

analyseert alles wat ik zeg. Dat wilde ik ook. Ik was niet 

op zoek naar iemand die zei dat alles wat ik deed goed 

was, daarvoor was ik hier niet.”

Poelman daarop: “Ik probeer altijd eerlijk en oprecht 

te zijn. Ook over zaken waar iemand minder talent voor 

heeft. Ik heb er geen enkel belang bij dingen te kleuren. 

Mijn belang is om iemand echt goed te leren kennen. 

Natuurlijk gaat dat beter als er een klik is. Mocht die er 

niet zijn dan is er binnen Berenschot altijd wel iemand 

die het kan overnemen, maar in het algemeen doe ik de 

assessment van profvoetballers. Ook omdat ik daar af-

fi niteit mee heb.”

Keller: “Het is ook fi jn om een gesprek te hebben met 

iemand die meer weet van de voetballerij. Hij is eigenlijk 

beter geïnformeerd dan ik.”

Alles bij elkaar genomen is Stephan Keller enthousiast 

over ProProf Career Coach. “Ik kan het iedereen aan-

raden,” zegt hij. “Het heeft een paar dingen bevestigd, 

maar ook nieuwe inzichten gegeven.”

Je kunt je afvragen waarom hij niet eerder bij Beren-

schot op kantoor is geweest. Keller daarover: “Als je 

voetballer bent wil je voetballen. Je mag eigenlijk niet 

bezig zijn met wat je gaat doen als het je niet lukt prof 

te worden. Dan ben je eigenlijk al afgeslagen. Echte 

toppers denken niet aan andere dingen. Ik had een 

brede scope, die is hier wat vernauwd. Als je aan een 

assessment begint moet je wel een interesse hebben 

buiten het voetbal. Jochem gaat je niet aan een baan 

in de voetballerij helpen. Je moet een vraag hebben en 

bereid zijn iets heel anders te doen dan je vijftien jaar 

hebt gedaan.”

Poelman erkent dat het zinvol zou zijn om op een eer-

der moment in je voetbalcarrière uit te vinden waar je 

talenten liggen, maar hij begrijpt ook wel waarom veel 

voetballers dat niet doen. Hij stelt: “Je moet gemotiveerd 

zijn. Het werkt bijvoorbeeld niet als je moet van de baas. 

Je moet jezelf openstellen, je moet er onbevangen in-

gaan en het als leermoment zien. Dat is Stephan gelukt.” 

Jochem Poelman, tot besluit: “Deelnemers aan de Pro-

Prof Career Coach moeten zelf met het resultaat aan de 

slag. We kunnen daar wel wat sturing aan geven, maar 

mensen moeten zelf keuzes maken. Uiteindelijk moet je 

zelf eruit halen wat erin zit.” 

ProProf Career Coach

Binnen de ProProf Career Coach kun je kiezen uit 

zes verschillende menu’s. Elk menu is weer een 

stukje uitgebreider dan het vorige. 

1.  Persoonlijkheidsscan

Doel: zicht krijgen op je persoonlijkheid. Welk type 

baan past bij je karakter?

2.  Capaciteitenscan

Doel: zicht krijgen op je werk- en denkniveau. 

Op welk niveau kun je functioneren en welke 

opleiding of baan past daarbij?

3.  Profi elscan

Doel: zicht krijgen op je persoonlijkheid en je 

werk- en denkniveau. Welk type baan past bij je 

werk- en denkniveau en je karakter?

4.  Career Assessment

Doel: zicht krijgen op je loopbaanmogelijkheden. 

Uitgebreide analyse van je persoonlijkheid, werk- 

en denkniveau, vaardigheden en belangstelling. 

Wat zijn je sterktes en zwaktes en wat kun je 

doen om die te verbeteren?

5.  Career Coachingstraject

Doel: inzicht krijgen in je mogelijkheden voor een 

loopbaan. Waar sta je en waar wil je heen?

6. Workshop solliciteren

Meer informatie of aanmelden? 

Neem contact op met ProProf of direct met Jochem 

Poelman van Berenschot.

Contactinformatie: 

ProProf: (0345) 851 432 of info@proprof.nl

Berenschot, Jochem Poelman: (030)2916850; 

06 5536 4850; j.poelman@berenschot.nl



Ronald Koeman
Bert Nederlof
Op 21 maart 2013 wordt Ronald Koeman vijftig. Dat

kroonjaar wordt gevierd met een door Voetbal

International uitgegeven biografi e over zijn leven en

loopbaan. Als speler vergaarde de man die als prof

begon bij FC Groningen roem bij Ajax, PSV, Feyenoord,

Oranje en vooral FC Barcelona. Met 193 doelpunten is

Koeman de meest productieve verdediger aller tijden.

Maar ook als trainer laat hij zich niet onbetuigd. Hij

werd landskampioen met Ajax en PSV. Sinds Ronald

Koeman in 2011 trainer werd bij Feyenoord, is hij de

enige die de Nederlandse traditionele top drie diende

als speler én trainer.als speler

is geschreven door Bert Nederlof, die ookHet boek 

privéleven ontsluiert en uiteraard teruggrijptKoemans 

Groningse verleden van Ronald, zijn vadernaar het 

n broer Erwin. Johan Cruijff, leermeester, Martin en

d en vriend, schreef het voorwoord. voorbeeld

afi e van Koeman verschijnt 21 maart, maar is nuDe biogra

tellen met een mooie voorverkoopkorting.al te best

krijgbaar voor slechts € 19,95Nu verk
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