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VOORWOORD
Er gaat veel veranderen
In mijn laatste column heb ik nog eens uiteengezet waarom ProProf een voorstander is van
het voetballen op ‘gewoon’ gras. Toevallig of niet, nadat de pers mijn standpunten had opgepikt, raakte de discussie omtrent kunstgras in een stroomversnelling. Er waren veel me-

10

destanders, voornamelijk (oud-)voetballers die vinden dat kunstgras inderdaad voor ‘koeien
zonder tanden’ is en dat het Nederlandse voetbal zichzelf een slechte dienst bewijst doordat
steeds meer clubs op nepsprieten spelen. Er zijn echter ook veel criticasters die vinden dat
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kunstgras de toekomst heeft en de tijd niet tien jaar teruggezet dient te worden.
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Hoe het ook zij, de discussie zal de komende maanden worden voortgezet en hopelijk worden
verbreed. De clubs hebben afgesproken onderzoek te doen naar kunstgras. Er zal worden
onderzocht of Nederland een achterstand oploopt omdat in het buitenland niet of nauwelijks

16

op kunstgras gespeeld wordt. Er wordt gekeken naar de blessuregevoeligheid van het afwisselend spelen op gras en kunstgras en - wat mij betreft het belangrijkste - er zal gemonitord
worden of de ontwikkeling van jeugdspelers achterblijft als gevolg van de opleiding op kunst-
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gras. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in het voorjaar besproken worden waardoor
eventuele voorstellen op de volgende algemene vergadering betaald voetbal op de agenda
kunnen worden gezet.
Per 1 januari gaat er in het arbeidsrecht veel veranderen. De wet Werk en Zekerheid treedt op
dan in werking en zal voor clubs en spelers veel gevolgen hebben. Zo zullen alle contracten
die aflopend zijn voortaan een maand van te voren schriftelijk moeten worden opgezegd. Bij
een verlengde overeenkomst moet dit, conform onze cao, voor 1 april gebeuren. Daarnaast
hebben spelers, wiens contract door de club niet wordt verlengd, vanaf 1 juli 2015 recht op
een zogenaamde transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding bedraagt eenderde
maandsalaris per dienstjaar. Ook wordt een bedenktijd geïntroduceerd. Concreet betekent
dit dat als een contract met wederzijds goedvinden wordt verbroken, de speler nog veertien dagen krijgt om op zijn instemming terug te komen. Voor wat betreft het betalen van een
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schadeloosstelling (lees afkoopsom) bij het verbreken van een contract, blijft de oude situ-
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Douaneformaliteiten auto’s

nen legaliseren waardoor er mogelijk reclame gemaakt mag worden voor bookmakers en

atie gehandhaafd. De minister heeft voor contractspelers in het betaalde voetbal hierop een
uitzondering gemaakt in de nieuwe wet, net zoals voor de bepaling dat na twee contacten
voor bepaalde tijd een vast contract dient te worden aangeboden. In dit nummer lees je meer
hierover.
Een tweede wetswijziging betreft de kansspelwetgeving. In 2015 komt er waarschijnlijk een
nieuwe wet op de kansspelen. Deze nieuwe wet zou de online gokmarkt in Nederland kuner Nederlandse wedkantoren kunnen ontstaan. Een nieuwe geldstroom voor het voetbal in
Nederland lonkt maar ook het risico op matchfixing neemt toe. ProProf zal de ontwikkelingen
kritisch volgen.
Opzienbarender dan de wetswijzigingen is de verandering van de competitieopzet. De
nieuwe voetbalpiramide kent een verplichte promotie en degradatie tussen betaald en
amateurvoetbal. Hij wordt met ingang van het seizoen 2016/2017 ingevoerd. Wat opvalt, is
dat de Tweede divisie terugkeert en dat belofteteams van BVO’s deel gaan uitmaken van de
competitie als ze zich voor 1 maart 2015 aanmelden. Toen de Tweede divisie in 1971 werd
weggesaneerd leidde dat tot veel ophef. En nu is hij zomaar weer terug. Zo zie je maar, niets is
onmogelijk in de voetballerij. Dat biedt perspectief voor de gras-discussie.
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Goed stel hersens

derschatten. Het is ongelooflijk te zien hoe goed zoge-

Culina en Brett Holman ook in de Eredivisie hadden ge-

Tommy Oar wordt in 1991 geboren in Gold Coast. Hij

naamde kleine voetballanden zich hebben ontwikkeld.

speeld. In het Australische voetbal leggen we meer de

groeit op in een sportief gezin waarin iedereen geze-

Ik vind het opmerkelijk dat een land als IJsland zoveel

nadruk op kracht en uithoudingsvermogen terwijl het

gend is met een goed stel hersens. Sport is belangrijk,

goede spelers heeft op zo’n kleine populatie. Dat geldt

in Nederland meer draait om techniek en tactiek. Ik

maar school staat voorop. Zijn oudere broers doen fa-

voor steeds meer landen.

wilde me daar graag verder in ontwikkelen.”

natiek aan voetbal. Net zoals veel Australische jongens
willen de jongens profvoetballer worden. De broers
van Tommy voetballen weliswaar niet onverdienstelijk, maar zij redden het niet. Zij storten zich daarom op
hun studie en worden beiden arts, terwijl hun zus een

“Guus Hiddink zal altijd
een held blijven in
Australië”

Koning Assist

Na twee seizoenen is Tommy Oar van vaste waarde
voor de club uit de Domstad. Een dikke vier jaar na zijn
aankomst heeft hij de bijnaam Koning Assist gekregen.
Oar woont inmiddels niet meer samen met Sarota en

goede baan vindt in het bedrijfsleven. Tommy slaat een

Tommy Oar

Winnende goal

andere weg in. Op zijn zestiende tekent hij een contract

Nederlanders zijn natuurlijk erg fanatiek als het over

Zullo. De eerste speelt tegenwoordig op huurbasis

bij Brisbane Roar. Zijn ouders staan erop dat hij ook zijn

Oranje gaat. Ze willen zó graag dat het Nederlands

voor Brisbane Roar terwijl Michael Zullo revalideert

school afmaakt. Het is een pittige combinatie, maar

elftal het goed doet. Lukt dat niet dan is er meteen

van een afgescheurde kruisband.

twee jaar later haalt hij zijn VWO-diploma.

scherpe kritiek. Ik verwacht dat het een kwestie van

“Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit leven mag leiden,”

Tommy Oar: “Ik heb nooit een andere sport gedaan.

tijd is voor de omslag komt. Jonge spelers zoals Mem-

vertelt Oar. “Hier heb ik altijd over gedroomd. Dan zag

Ja, een beetje cricket in de tuin, maar dat was het wel.

phis Depay worden steeds belangrijker voor het team.

ik mezelf in gedachten al in een groot stadion staan. Ik

Voetbal is toch wel de populairste sport onder Austra-

Ik denk dat het Nederlands elftal de komende jaren een

droomde altijd over het spel, nooit over de randzaken.

lische jongens. Als ze een jaar of veertien zijn, gaan ze

geduchte tegenstander zal blijven.”

En natuurlijk scoorde ik dan de winnende goal. Haha,

naar andere sporten kijken zoals rugby en cricket. Ik

Toen Tommy Oar werd benaderd voor de Nederlandse

dat zou ik in het echt wel vaker willen doen, maar het

heb altijd geweten dat ik profvoetballer wilde worden.

competitie was de keuze snel gemaakt. “Ik wist het

is ook mooi om je teamgenoten te helpen scoren. Dit

Op mijn vijftiende leek die droom realiteit te worden. Ik

fijne niet van de Nederlandse clubs en ik kende ook

seizoen maakt Ruud Boymans mijn assists gemakkelijk

maakte deel uit van de Queensland Academy of Sport.

niet zoveel spelers bij naam, maar ik vermoedde dat

af. Dat is lekker. Langzaam aan wordt het hele elftal

Dit is een overheidsinitiatief dat sporters in staat stelt

Nederland voor mij een goede plek was om verder te

weer fit. We hebben sinds het begin van dit seizoen

hun talent verder te ontwikkelen. Ik speelde met de

groeien. Ik wist natuurlijk wel dat Brett Emerton, Jason

veel blessures gehad.”

beste voetballers uit de staat Queensland. Vanaf dat
moment was het echt serieus. Een jaar later ging ik
voor Brisbane Roar spelen.”
In hun jeugd kijken de gebroeders Oar likkebaardend
naar de prestaties van Aussies Harry Kewell en Mark
Viduka bij Leeds United. De Australische televisie volgt

Terwijl leeftijdgenoten na hun middelbare school een vervolgopleiding of een rondreis planden,

de Premier League op de voet. Veel voetballers Down

maakte Tommy Oar (23) zich klaar voor een verhuizing naar de andere kant van de wereld. Hij was

competitie.

pas achttien, woonde nog bij zijn ouders en kon geen ei bakken. Vier jaar later – zijn kookskills zijn

Bloedstollend

aanmerkelijk verbeterd – bereidt hij zich voor op een volgende stap in zijn carrière.

Under dromen dan ook van een carrière in de Engelse

In die periode zit het Australische voetbal sowieso in
de lift. Onder leiding van Guus Hiddink weten de Socceroos zich voor het eerst in 32 jaar te plaatsen voor

4

Het is winter als hij zich in 2010 in Utrecht meldt voor

strijd werd bezocht door een scout van FC Utrecht.

De twee kennen elkaar al op de middelbare school,

het WK 2006 in Duitsland.

een trainingsstage. Met temperaturen die geregeld

Daarna werd ik samen met Michael Zullo en Adam

maar de vonk slaat pas over als zij tweeënhalf jaar te-

“De play-off tegen Uruguay was bloedstollend. Beide

onder het nulpunt duiken, is het een van de koudste

Sarota uitgenodigd voor een trainingsstage van twee

rug met een paar vrienden bij Tommy Oar op bezoek

wedstrijden eindigden in 1-0, daarom moest met straf-

winters van de afgelopen jaren. Tommy Oar heeft er

weken. Na afloop kregen we alle drie een contract

komt. De sympathieke speler vertelt dat hij niet te kla-

schoppen worden uitgemaakt wie naar het WK mocht.

niet direct op gerekend, dat blijkt wel uit het feit dat

aangeboden.”

gen heeft gehad over aanloop van vrienden en familie.

Ik denk dat er zo’n negentigduizend mensen in het

hij maar één warme trui bij zich heeft. Oar valt bij FC

FC Utrecht heeft ruim een miljoen euro over voor de

Australische jongeren blijken al even reislustig als Ne-

stadion zaten. Het is een van de mooiste momenten

Utrecht in de smaak en krijgt een contract aangebo-

drie Australiërs. Het eerste halfjaar wonen ze in het-

derlandse en dus crasht er regelmatig iemand bij hem.

uit de Australische sportgeschiedenis. Wij wonnen en

den. Hij tekent in april, de zomer daarna gaat hij aan

zelfde huis. “Michael Zullo kon al goed koken. Ik kon

“Daardoor was de heimwee te handelen,” zegt Oar.

gingen naar het WK. Daar kwamen we door de groeps-

de slag in Utrecht.

niks. Hij heeft me de eerste dingen geleerd. Ik kan nu

“Jawel, ik had wel eerder verre reizen gemaakt, maar

fase heen. In de achtste finale verloren we van Italië,

“De eerste zes maanden in Nederland waren een be-

voor mezelf koken, maar ben nog altijd geen goede

altijd met een team, met mensen die alles voor je rege-

de latere kampioen. Guus Hiddink zal daarom altijd een

hoorlijke uitdaging,” blikt Oar terug. “In het tweede

kok. Mijn vriendin kan gelukkig wel lekker koken. Zij

len en in de wetenschap dat je na verloop van tijd weer

held blijven in Australië. Het is jammer dat er nu zo

seizoen bij Brisbane Roar had ik goed gepresteerd,

studeert nu nog in Kopenhagen en reist heen en weer.

terug zou keren. Dat was nu natuurlijk niet zo. Het was

negatief over hem wordt gesproken omdat het Neder-

daarom werd ik geselecteerd voor het nationale team.

In december is ze klaar en dan gaan we permanent sa-

een hele overgang en het duurde even voor ik gewend

lands elftal het niet goed doet in de EK-kwalificatie. Ik

Ik debuteerde in maart 2010 tegen Indonesië. De wed-

menwonen. Daar verheug ik me erg op.”

was, maar inmiddels voel ik me helemaal relaxed.”

denk dat veel mensen de tegenstanders van Oranje on-
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Ambitieus

mensen. Ik kan met alles bij ze terecht. Toen ik net in

Tommy Oar lijkt hoe dan ook een hectische periode te-

Tommy Oar heeft het naar zijn zin in Utrecht, toch was

Nederland kwam heb ik ook veel aan ze gehad.”

gemoet te gaan. In januari doet hij met het Australisch

hij het liefst afgelopen zomer naar een andere club vertrokken. “Vorig seizoen heb ik me helemaal op het WK
gefocust. Ik had gehoopt dat er daarna belangstelling
voor mij zou zijn en ik een volgende stap in mijn carrière kon maken. Ik ben ambitieus en wil zien hoe ver ik
kan komen. Dat was helaas niet het geval. Dit seizoen

elftal mee aan de Asian Cup. De linkspoot heeft inmid-

“Als voetballer kan ik
meer mensen bereiken,
daarom zet ik me in voor
Targeting Cancer”

heb ik me bij Utrecht verder verbeterd. Ik heb veel te

dels 21 interlands achter zijn naam staan. Voor de Australische voetbalfans is hij een bekend gezicht. Toen
zijn broer, radiologisch oncoloog, hem vroeg zich in te
zetten voor het goede doel, twijfelde Tommy Oar niet.
De speler is nu ambassadeur voor de stichting Targeting Cancer. “Als voetballer heb ik enige bekendheid,”

danken aan de trainer, Robbie Alflen. Hij heeft me veel

Wasserman Media Group

zegt Oar bescheiden. “Ik kan meer mensen bereiken.

vrijheid gegeven. Vorige jaren speelde ik meer in het

Tommy Oar is enthousiast over de fusie van Sport-

Blijkbaar weten mensen te weinig over de behande-

midden. Dat is toch een plek waar ik minder uitblink.

Promotion met de wereldwijd opererende Wasserman

lingen tegen kanker. Targeting Cancer geeft informatie

Robbie heeft me een kans gegeven om me linksvoor

Media Group. “Ik denk dat dat heel goed is voor de

over bestraling in de hoop dat kankerpatiënten daar-

te bewijzen.”

spelers die bij Sport-Promotion zijn aangesloten. Was-

naar durven vragen.” Volgens Targeting Cancer heeft

Oar zou graag een volgende stap willen maken. Zijn

serman heeft een geweldige reputatie en connecties.

een op de twee Australiërs met kanker baat bij een

contract loopt tot deze zomer. Als de Australiër in de

Dat is voor mijn carrière ook positief.

bestraling, maar slechts een op de drie krijgt een be-

wintermaanden vertrekt houdt FC Utrecht er ook nog

Tommy Oar werd eerder al in verband gebracht met

straling aangeboden. Tommy Oar is blij op zijn manier

iets aan over. Sport-Promotion behartigt de belangen

Ajax, maar de speler ontkent dat er gesprekken zijn

een bijdrage te kunnen leveren.

van de Australiër. Tommy Oar: “Sport-Promotion was

geweest. “Ajax is een mooie club, maar ik heb nooit

adviseur bij mijn vorige club Brisbane Roar. Zo ben ik

gezegd dat ik daar naartoe zou gaan. Dat is in de media

Terug naar de voetbalcarrière van Tommy Oar. De Aus-

met ze in contact gekomen. Ik heb het meeste contact

een beetje uit zijn verband getrokken, erg vervelend

traliër zegt zich volledig op het voetbal te richten en alle

met Michael Jansen. We spreken elkaar wekelijks. Het

vond ik dat. Ik neem alles in overweging en zal uitein-

andere zaken rond een mogelijke transfer over te laten

is een fijne organisatie. Sport-Promotion heeft een ge-

delijk kiezen voor de club die het beste bij mijn carrière

aan mensen die er verstand van hebben. Hij glimlacht

weldige staat van dienst, daarbij is het een warme club

past.”

erbij. “Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst.”
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der afgezakt op de Europese ranglijst,” zegt ProProf-directeur Ko Andriessen. “Hierdoor zouden clubs aan hun
inkomstenkant keihard worden geraakt. Als enige land

het Binnenhof
Stel je voor dat Siem de Jong afgelopen zomer voor een miljoentje naar de Premier League was

in Europa zouden spelers hier zonder transfersom weg
kunnen. Ik hoef niet uit te leggen wat een funeste gevolgen dat zou hebben in een bedrijfstak waar de grens van
honderd miljoen euro voor een enkele speler inmiddels
is gepasseerd. De spelershandel is juist een van de weinige punten waarmee we nog voorop lopen in Europa.
De Eredivisie is een springplankcompetitie. Dat blijft zo,
maar spannend was het de afgelopen maanden wel.”

vertrokken. Dusan Tadic voor de helft. Daryl Janmaat voor een paar ton. Wat zou er dan van de

Gokmarkt

Nederlandse competitie nog overblijven? Niet veel toch? Het was wel bijna gebeurd. De afge-

praten betreft de gokmarkt. Deze wordt waarschijnlijk

lopen maanden is koortsachtig vergaderd om een rampscenario te voorkomen.

De tweede wetswijziging waarover we jullie willen bijin 2015 gelegaliseerd. Nu is het al zo dat je kan inzetten
op Nederlandse voetbalwedstrijden via bookmakers als
Unibet en Bwin. Clubs mogen daar echter nog geen re-

De Eredivisie moet het hebben van zijn export. Afgelo-

en goedkoper te maken. Ergens in het ingewikkelde dos-

Kortzichtige visie

clame voor maken. Dat gaat met de nieuwe wet veran-

pen zomer was er bijna geen land in Europa dat zwarte

sier stond een passage dat werknemers voor de rest-

Nu zou je op het eerste gezicht zeggen dat dit voor de

deren. In Spanje en Duitsland zagen we al clubs die met

cijfers schreef op de transfermarkt. Nederland deed dat

waarde van hun contract mochten vertrekken. Prima

voetballers niet zo slecht had hoeven uitpakken; meer

namen van bookmakers op hun shirts speelden. Moge-

wel. Er werden begrotingsgaten mee gedicht, nieuwe

bewegingsvrijheid, niet meer afhankelijk van voorzitters.

lijk gaat dat hier ook gebeuren. Bovendien willen clubs

trekkelijk lijken om mee te werken. Stel dat je financiële

van de wereldwijde drugsindustrie. Wij zien spelers

spelers mee aangetrokken en talenten uit de voetbal-

Waar voetballers nu nog vaak worden geblokkeerd door

zelf weddenschappen gaan aanbieden, bijvoorbeeld via

problemen hebt. Er wordt je gevraagd een gele kaart te

dan ook eerder als slachtoffer dan als daders. Het zijn

hoge vraagprijzen van hun clubs, hadden ze onder de

de tv- en internetkanalen van FOX. Zeker in een periode

pakken. Het beïnvloedt de uitslag niet. Dus waarom niet?

niet de spelers die matchfixing organiseren. Zij zijn de

nieuwe omstandigheden makkelijker en geheel op eigen

waarin matchfixing nadrukkelijk in het nieuws is, zullen

Probleem is dat het vrijwel nooit bij één keer blijft. De

uitvoerders. Momenteel is het echter zo dat de enkele

initiatief weg gekund. Klopt allemaal. Maar dat is wel

wij de ontwikkelingen kritisch volgen.

rechtszaken kriskras door Europa hebben aangetoond

spelers die het lef hadden om de voetbalbonden in te

dat nietsontziende criminelen het voetbal misbruiken

lichten, keihard zijn gestraft. Ook de KNVB hanteert een

scholen kregen dankzij de mooie verkoopcijfers hun
eerste contracten aangeboden. Dit dreigde allemaal
te verdwijnen door een nieuwe wet die eind november
werd aangenomen in de Tweede Kamer.

Het Nederlands voetbal
dreigde te imploderen door
de Wet Werk en Zekerheid

Heel spannend klinkt het niet. De Wet Werk en Zeker-

een kortzichtige visie. Na een uitvoerige analyse van de
gevolgen van deze wet waren wij geen voorstander. Be-

Belchinezen

voor financieel gewin. Voor spelers die eenmaal hadden

zero tolerance beleid. Tegelijk zijn spelers wel nodig om

heid. Voor het betaald voetbal had het echter fatale ge-

voor veel bedrijfstakken, maar niet voor de onze. Elke

taald voetbal is anno 2014 een mondiale economie. Ne-

Matchfixing is een onderwerp dat sinds een jaar of

meegedaan, was er geen weg meer terug. Tegensputte-

aan informatie te komen over matchfixing. Maar welke

volgen. De Wet Werk en Onzekerheid was een betere

voetballer had daarmee zijn contract kunnen opzeggen

derland zou zich uit de markt prijzen door als enige land

vijf op de kaart staat. Aanvankelijk werd er wat lache-

ren was geen goed plan. Voetballers werden bedreigd,

speler gaat contact zoeken met de KNVB of de politie?

titel geweest. Met deze wet worden grote veranderin-

en tegen het resterende salaris kunnen verkassen naar

ter wereld spelers voor een appel en een ei in de etalage

rig gedaan over de belchinezen, maar al gauw bleek

fysiek aangevallen en onder druk gezet.

gen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Hij is

een andere club, voor bedragen die veel lager zijn dan

te zetten. We hadden ons volledig buitenspel gezet ten

dat criminele organisaties infiltreerden in het voetbal.

vooral bedoeld om ontslagprocedures sneller, eerlijker

de huidige transfersommen.

opzichte van de concurrerende landen. Met alle gevol-

In ons omringende landen zagen we dat spelers en

gen van dien. Buitenlandse clubs hadden hier goedkoop

scheidsrechters werden gearresteerd en geschorst. De

kunnen komen shoppen. Talenten waren in de uitver-

Duitsers rolden een netwerk op dat wedstrijden mani-

koop gegaan. Dat had geleid tot uitgeholde competities,

puleerde van de amateurs tot de Champions League. De

met lagere salarissen en minder kwaliteit. ProProf komt

Belgen zagen een Chinees langs komen die meerdere

op voor de belangen van de gehele bedrijfstak. De top

clubs in zijn greep kreeg. Momenteel krijgen de justitiële

had misschien niet direct een probleem gehad, maar

onderzoeken in Frankrijk en Spanje veel aandacht in de

het overgrote deel van de voetballers had tegen lagere

pers. “De kanker van de sport,” zegt UEFA-baas Michel

ProProf is het afgelopen jaar bij diverse gesprekken met

proberen clubs samen met de bookmakers wel vele

lonen in de minder aantrekkelijke Nederlandse competi-

Platini. Zijn collega Sepp Blatter van de FIFA spreekt van

justitie en vertegenwoordigers uit het voetbal aanwezig

miljoenen te verdienen met de verrichtingen van de

ties moeten werken. Dat had een negatief effect gehad

“een plaag die het voetbal ondermijnt”.

geweest. In de CAO hebben we samen met de clubs een

spelers op het veld. Zeker nu de gokmarkt opengaat en

bepaling opgenomen dat we matchfixing scherp veroor-

vele Nederlanders zullen worden aangemoedigd om te

Eén speler per selectie

delen. Wij vinden wel dat we dan ook de daad bij het

gaan wedden op de acties van voetballers in het veld,

Uit onderzoek bleek vorig jaar dat vier procent van de

woord moeten voegen. Nu sportweddenschappen hier

lijkt het ons een goede stap wanneer de KNVB en de

Minister Asscher

Nederlandse sporters is benaderd voor matchfixing.

legaal worden en clubs er reclame voor gaan maken,

clubs hun beleid ten aanzien van de spelers eens tegen

Dat klinkt misschien wat dramatisch, maar dat was wel

Dat komt neer op één speler per selectie. De ervaring

zullen de geldstromen rond voetbalgokken alleen maar

het licht houden.

wat dreigde. Niet voor niets begonnen de KNVB en de

uit andere landen is dat het soms onschuldig lijkt. Je

verder toenemen en zal het risico op matchfixing eerder

De precieze ingangsdatum van de wetswijziging is ove-

clubs, verzameld in de FBO, een lobby in Den Haag om

hoeft bijvoorbeeld alleen maar een aantal corners weg

groter worden dan kleiner. Graag zien we dan ook dat

rigens nog niet bekend. Lange tijd werd 1 januari 2015

speciaal voor het betaald voetbal een uitzonderingsposi-

te geven of een gele kaart te pakken. Goksyndicaten

een visie wordt ontwikkeld om voetballers voor te lich-

aangehouden. Maar de vrijgave van de markt is de af-

tie af te dwingen. Dat is gelukt. Onlangs stuurde minister

kunnen daar veel geld mee verdienen. Op een Eredi-

ten en beter te beschermen.

gelopen maanden vertraagd en moet nog door de Eerste

Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

visiewedstrijd wordt wereldwijd 15 tot 25 miljoen euro

De FIFA en de UEFA hebben de afgelopen jaren de no-

Kamer heen. Pas op zijn vroegst later in 2015 kunnen de

een brief waarin de bijzondere positie van ons voetbal

ingezet. Als je zeker weet wie geel krijgt, kan je daarmee

dige schorsingen uitgesproken. Tegelijk schat Interpol

eerste goklicenties worden verstrekt. We houden jullie

werd bevestigd. “We waren anders heel snel nog ver-

een vermogen pakken. Voor spelers kan het soms aan-

de omzet van de matchfixing inmiddels hoger dan die

op de hoogte.

op de Eredivisie en de Jupiler League. Het Nederlandse
voetbal zou zijn geïmplodeerd.

8

Vicieuze cirkel

Spelers die betrokken
zijn geraakt bij een
goksyndicaat, zitten
in een vicieuze cirkel

Spelers die onverhoopt betrokken zijn geraakt bij een
goksyndicaat, zitten in een vicieuze cirkel. Ze kunnen
niet naar de bond, omdat ze dan worden geschorst.
Vrijwel zeker betekent dat einde carrière. Maar ze kunnen ook niet stoppen, omdat ze te maken hebben met
een crimineel circuit. Dit aspect missen we tot dusverre
nog volledig in de discussie over matchfixing. Intussen
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het Portugese elftal. Dat neemt niet weg dat ik Manuel

ploeg in het positiespel, de pass- en trapoefeningen

Neuer de beste keeper van de wereld vind. Net zoals ik

maar het echte fijne gevoel wanneer je moet ingrijpen

vroeger ook Buffon de beste keeper van de wereld vond.

blijft iets dat je wel of niet hebt. Als keeper maak je deel

Als je die twee vergelijkt zie je dus ook meteen hoe het

uit van een elftal maar je blijft een specialist. Als de trai-

voetbal zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Buffon

ner voor een wedstrijd de elf namen opnoemt van wie

is een topdoelman maar geen voetballende keeper. Hij

gaan spelen, hoor je een keer je eigen naam. Maar als

heeft dat later wel ontwikkeld, maar je ziet dat hij aan de

daarna de tactische bespreking begint dan gaat het over

bal niet het talent heeft van Neuer. Keepers waren vroe-

alle posities behalve de keeper. Dan ben je iemand die

ger altijd de jongetjes die op doel moesten gaan staan

gewoon zijn ding moet doen.”

omdat ze niet konden voetballen. Dat is tegenwoordig
niet meer zo. Manuel Neuer kan spitsen uitkappen,
meevoetballen in de kleine ruimte maar ook een lange
dieptepass geven en daarnaast als een libero fungeren.
Hij beheerst alles. Ik ben eveneens een keeper omdat
ik daar zelf voor koos. Niet omdat mijn vrienden zeiden:

“Ik maak op dit moment
grote stappen in
mijn ontwikkeling”

ga alsjeblieft op doel staan want je kan er niets van. Integendeel. Ik kon altijd goed voetballen, mijn vader be-

Het voetbalnieuws bekeken door…

Kostas Lamprou

greep er vroeger niets van dat ik zo graag op doel wilde

Ophef om anti-Ajax actie Vermeer

staan. Natuurlijk is het ook een groot voordeel dat een

Een bewuste sneer naar zijn oude club of heeft hij het

keeper kan meevoetballen. Het geeft hem inzicht in het

gewoon niet door? Een foto van Feyenoord-doelman

spel, hij kan situaties beter inschatten en zo ook beter

Kenneth Vermeer zet behoorlijk kwaad bloed onder fans

voor zijn doel functioneren. Voor het grote publiek valt

van zijn oude club, Ajax.

een keeper op als hij een paar mooie reddingen maakt

Het lijkt erop dat de voormalig goalie van de Amsterdam-

maar het gaat er juist om dat je voorkomt dat je die red-

mers zich heeft laten fotograferen terwijl hij een shirt

dingen maakt. Dat doe je door te coachen en je goed op

met de tekst ‘fuck nul 20’ signeert. Een duidelijkere ver-

te stellen. En daar heb je inzicht voor nodig. Een goede

wijzing naar Amsterdam kan bijna niet. Of is de foto nep?

keeper onderscheidt zich niet door reddingen, die houdt

Hoe dan ook, op Twitter wordt de foto veel gedeeld. Of

juist op sobere wijze zijn doel schoon. Dat zijn wel din-

de keeper doorheeft op wat voor een shirt hij zijn krabbel

gen die je zelf moet ontwikkelen en heeft alles te maken

zet, is niet helemaal duidelijk.

met inzicht. Je kunt wel meetrainen met de rest van de

De 23-jarige doelman Kostas Lamprou wordt dit seizoen door Willem II van Feyenoord gehuurd.

Bron: RTL nieuws, 10 oktober 2014

Hij maakt een uitstekende indruk bij de Tilburgers die verrassen met goed voetbal en klinkende
resultaten. “Dit voelt wel heel erg goed,” beseft de jonge doelman. “Iedere week onder de lat
staan bij een goede ploeg. Ik merk dat ik met stappen vooruitga.”
Fonds tegen kunstgras

ten. Als keeper heb je ook voortdurend de twijfel: moet

gras ook omdat je internationaal wil blijven meekomen.

achter Fabio Cannavaro als tweede eindigde in de ver-

Ko Andriessen zwengelde aan het begin dit seizoen de

ik mijn pinnen aanhouden of zal ik vandaag met rubbe-

Zoiets kan in Nederland toch geen probleem zijn? Het

kiezing, zou kiezen voor Ronaldo. Dat laat de keeper van

kunstgras-discussie aan. Daarmee heeft de ProProf-

ren noppen onder mijn schoenen spelen? Je hebt met

klimaat is uitstekend voor een goede grasmat. Kijk eens

Juventus weten aan Goal. “Ik denk dat Ronaldo wint en

directeur heel wat losgemaakt. In voetballand blijkt een

pinnen de angst dat je vast blijft staan in het stroevere

naar de omstandigheden die er qua klimaat zijn in het

hij verdient het,” laat de sluitpost optekenen. “Zelfs als

enorme aversie te bestaan tegen de kunstmatten. “Het

kunstgras en misschien iets verdraait. Ik weet van een

zuiden van Europa. In Griekenland heb ik zelfs nog op

hij de Champions League niet had gewonnen, was het

blijft ongelofelijk als je ziet dat er elders in Europa vrijwel

aantal spelers dat ze kunstgras echt haten, maar tegelij-

dat rode gravel gespeeld. Als je daar verkeerd viel lag

moeilijk geweest om hem te negeren. Hij is op dit mo-

niet op kunstgras wordt gespeeld,” zegt Andriessen.

kertijd zijn er ook spelers die eigenlijk niet beter weten.

je open met schaafwonden. Dan is zelfs kunstgras nog

ment de sterkste speler ter wereld. Desondanks vind ik

“Het is gewoon een ander spelletje. Zo haken we op alle

Neem spelers uit de Jupiler League. Daar zijn inmiddels

een verademing.”

dat Messi de beste speler is. Als hij op honderd procent

fronten af.” Inmiddels heeft de vakbondsman veel bijval

zoveel kunstgrasvelden. Die vinden het niet erg. Voor

gekregen van spelers, clubdirecties, media en suppor-

spelers die slechts een paar keer per jaar te maken

Buffon negeert Neuer: ‘Ronaldo is op dit moment de

ters.

hebben met kunstgras is dat een heel ander verhaal.

beste van de wereld’

Daarom is er sprake van competitievervalsing. Als je

Voor het eerst sinds 2006 hoort er weer een keeper bij

“Met alle respect…als ik zelf zou moeten kiezen denk ik

dat wilt uitsluiten dan moet je gewoon een beslissing

de drie kanshebbers op de Ballon d’Or: Manuel Neuer

dat ik ook gewoon voor Ronaldo zou kiezen. Puur omdat

“De overgang van gewoon gras naar kunstgras levert

nemen: of allemaal kunstgras of allemaal gewoon gras.

strijdt met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi om de

die het afgelopen jaar fantastische dingen heeft laten

toch problemen op. Het is een aanslag op je gewrich-

En dan gaat de voorkeur automatisch uit naar gewoon

prestigieuze prijs. Gianluigi Buffon, de man die in 2006

zien. Hij is zo belangrijk geweest voor Real Madrid en

Bron: www.proprof.nl, 22 november 2014
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van zijn kunnen speelt, is hij subliem.”
Bron: www.voetbalzone.nl, 3 december 2014
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“Daar zullen supporters uit Amsterdam zwaar aan tillen,

tweede keeper achter Jasper Cillessen en de kans dat

lijk krijg ik de gelegenheid om iedere week te keepen.

maar je moet dat in perspectief zien. Als een supporter

hij eerste keeper zou worden was vrij klein. Als je dan de

Ik voel dat ik daar beter van word, ik maak op dit mo-

komt en vraagt om een handtekening kun je dat niet

gelegenheid krijgt om bij een andere topclub onder de

ment grote stappen in mijn ontwikkeling. Juist nu besef

weigeren. En denk je dat Vermeer echt bestudeerd heeft

lat te staan dan pak je die kans. Hij vond dat hij er beter

ik hoeveel dat waard is. Om nu weer terug te gaan naar

wat er op dat shirt staat? Misschien was hij wel bezig

van zou worden en daar heeft hij gelijk in gekregen. Ik

een situatie waar ik bij een topclub op de bank zou zitten,

om een heleboel handtekeningen te zetten en kwam dit

weet niet wat het voor mijn eigen toekomst inhoudt.

daar zou ik wel moeite mee hebben. Ik zie wel hoe de

er even snel tussendoor. Ik vind dat die rivaliteit veel te

Ik sta onder de lat bij Willem II maar tegelijkertijd sta ik

zaken zich ontwikkelen.

grote vormen aanneemt. Het is niet de eerste keer dat

ook onder contract bij Feyenoord. Ik heb geruchten ge-

“Ik ben door Ajax gescout toen ik een jaar of tien was.

een speler overstapt van de ene naar de andere topclub,

hoord dat Feyenoord mijn contract wil verlengen, maar

Het was op een toernooi in Griekenland. Daarna heb ik

het maakt gewoon deel uit van je werk. Natuurlijk was ik

ik weet niet hoe ik dat moet inschatten. Ik weet alleen

verbaasd dat Vermeer op het laatste moment overstapte

dat ik het op dit moment ontzettend naar mijn zin heb. Ik

naar Feyenoord maar ik kan zijn keuze begrijpen. Hij was

zit bij een mooie club, met trouwe supporters en einde-

december 2014

“Het Griekse nationale
elftal heeft alleen
incidenteel een succesje”

die Rotterdamse mentaliteit dat je er keihard voor moest

Nederland en probeert zoveel mogelijk wedstrijden van

werken. Achteraf ben ik hem heel erg dankbaar.”

me te volgen. Het Griekse voetbal is niet zo ontwikkeld
als in Nederland, het Griekse nationale elftal heeft al-

Grieks voetbal in crisis na aanval op arbiter

leen incidenteel een succesje. Je ziet nu wel dat door

Alle Griekse voetbalcompetities liggen voor onbepaalde

de crisis de jeugd wat meer een kans krijgt. Dat pakt al-

tijd stil. De nationale voetbalbond heeft in een spoedzit-

leen niet altijd goed uit. In het Griekse elftal is er enorm

ting besloten voorlopig geen scheidsrechters meer aan

verjongd maar te rigoureus. Na het WK is het daarom

Haaren, Leroy Fer, Rajiv van la Parra, Michael Janotta,

te stellen, nadat oud-arbiter Christoforos Zografos in

helemaal fout gegaan. Ik heb de wedstrijd gezien tegen

Luis Pedro, Jerson Cabral. Vrijwel iedereen is in het be-

Athene met een knuppel was aangevallen door onbe-

de Faroër eilanden die thuis met 0-1 werd verloren. On-

twee keer stage gelopen in Amsterdam. De tweede keer

taalde voetbal terecht gekomen. Ongelooflijk toch? Vlak

kenden. Zografos was enkele dagen eerder gekozen tot

voorstelbaar. Jeugdvoetbal is nooit belangrijk geweest

sliep ik tien dagen bij de ouders van Michael Reiziger,

daarachter zat weer een lichting met Luc Castaignos,

vicevoorzitter van de commissie die de scheidsrechters

in Griekenland, er is te weinig geduld voor en men is ook

waarna ik mocht komen. Ik was toen een jaar of twaalf,

Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi. Pfff, zoveel talenten.

aanwijst voor de Griekse competitieduels. De voorma-

niet bereid om er veel geld in te steken.”

dertien. Mijn moeder verhuisde mee, zodat ze voor me

En natuurlijk wist ik dat dit een heel goede lichting was,

lige FIFA-arbiter ligt met verwondingen aan zijn hoofd

kon zorgen. Ik speelde iets minder dan een jaar voor

we wonnen namelijk van iedereen. Mijn eerste trainer

en handen in het ziekenhuis. Het bestuur van de Griekse

Tevreden over Pro Athlete Sportsmanagement

Ajax, ik denk dat het in de C1 was, maar het werd niet

bij Feyenoord was Cor Adriaanse. Die man was echt

voetbalbond kwam meteen bijeen en besloot voorlopig

“Mijn zaken worden al sinds mijn zestiende jaar

wat ik me ervan had voorgesteld. Toen stond ik voor de

hard. Voor mij was dat echt een enorme overgang. Ik

alle scheidsrechters aan de kant te houden. Dat bete-

behartigd door Pro Athlete Sportsmanagement. Ik

keuze: terug naar Griekenland of toch proberen er nog

was in die tijd echt bang van hem, ik mocht hem echt

kent dat de nationale competities, ook bij de amateurs,

ben daar zeer tevreden over, ik heb veel contact

wat van te maken in Nederland. Die eerste mogelijk-

niet. Dat heb ik hem pasgeleden pas durven zeggen

tot nader orde stilliggen.

met John Veldman. Zeker als je als jonge Griekse

heid vond ik verschrikkelijk. Ik was uitgezwaaid als het

haha. Vooral omdat ik nu ook besef hoe belangrijk hij

Griekse talent dat naar het grote Ajax vertrok. Ik had in

eigenlijk was. Cor bereidde ons echt voor op de weg

allerlei kranten en bladen gestaan. Hoe kon ik al na een

die we moesten afleggen. In zo’n opleiding gaat het ge-

“Ik weet daar alles van. Mijn broer is scheidsrechter in

hebt die je kunt vertrouwen en die je bij de hand

paar maanden terugkomen? Ik kon dat niet, ik wilde niet

woon om beter worden en in dat proces blijven alleen

de Griekse competitie en hij gaat nu fluiten op het niveau

nemen. Daar zijn ze heel belangrijk in geweest. Ik

opgeven en moest blijven vechten. Iedereen zou me als

de besten over. Cor maakte ons daar bewust van. Van

van de Jupiler League. Hij is pas 28 jaar, dus hij heeft

ben heel blij en tevreden over de begeleiding van

een ‘loser’ zien. Ik wilde pas terugkeren naar Grieken-

liefhebber verander je in een goede prof. En altijd was er

alle kans om nog hoger te komen. Hij komt vaak naar

Pro Athlete.”

Bron: De Telegraaf, 14 november 2014

jongen in het buitenland bent moet je de weg zoeken. Dan is het heel belangrijk dat je begeleiders

land als ik geslaagd was. Ik ben gaan keepen voor amateurclub Amstelveen-Heemraad, heb alles gegeven en
uiteindelijk werd ik na een paar maanden gescout door
Feyenoord.”
RJO Feyenoord/Excelsior wint voor de vijfde keer
Volgens de 36 hoofdtrainers in het betaald voetbal is
Frank de Boer de beste coach van het afgelopen seizoen. Dat bleek vrijdag tijdens het zeer druk bezochte
twaalfde Internationale Trainerscongres in Zwolle. Deze
waardering van zijn vakcollega’s leverde de succesvolle
Ajax-coach de Rinus Michels Award op. Ook werden er
Rinus Michels Awards uitgereikt aan Simon Ouaali (beste amateurtrainer), de jeugdopleiding van Feyenoord/
Excelsior en de Koninklijke HFC (Haarlem) vanwege het
uitstekende jeugdbeleid. De hoofden opleidingen in het
betaald voetbal kozen uit de drie genomineerde jeugdopleidingen RJO Feyenoord/Excelsior, RJO PEHV (PSVEindhoven-Helmond Sport –VVV) en Ajax. Zij kozen
opnieuw voor RJO Feyenoord/Excelsior vanwege hun
vernieuwende aanpak bij het opleiden van hun talenten.
Hoofd Opleiding Damiën Hertog van RJO Feyenoord/Excelsior en zijn kader hebben op dit gebied volgens hun
collega’s voor de vijfde keer achter elkaar het afgelopen
seizoen de beste prestatie geleverd.
Bron: www.trainerscongres.nl, 9 mei 2014

“Ik kwam bij Feyenoord in de B1 terecht. Dat was echt
een fantastische lichting. Miquel Nelom, Kaj Ramsteijn,
Jeffrey Bruma, Kelvin Leerdam, Jordy Clasie, Ricky van
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baar mag worden gemaakt als een redelijk belang van

blieke debat op het gebied van vreemdelingenbeleid,

de geportretteerde zich daartegen verzet. Een portret

maar dat verweer werd door de rechter verworpen.

is niet alleen een foto van een persoon, maar kan ook

Er zit echter wel een grens aan het portretrecht, zelfs

worden gevormd door andere identificerende elemen-

aan dat van een profvoetballer met een verzilverbare

ten, zoals lichaamshouding (bij voetballers bijvoor-

populariteit. Deze grens wordt bepaald door het por-

beeld een kenmerkende manier van juichen), kapsel

tretrecht enerzijds en de vrijheid van meningsuiting,

nietiging als het gaat om producten waarop het

of zelfs enkel een silhouet. Zo is het silhouet van Katja

waaronder de persvrijheid, anderzijds. Er dient altijd

portret is afgebeeld.

Schuurman (gebruikt in een reclame voor de Gouden

een belangenafweging te worden gemaakt tussen het

In principe kan alleen de sporter zelf optreden (de wet

Gids) in een juridische procedure aangemerkt als por-

redelijke belang van de topsporter en het belang van

spreekt alleen over een belang van de ‘geportretteer-

tret en heeft zij zich op grond van haar portretrecht met

de gebruiker van het portret. Daarbij speelt ook een

de’ en algemeen wordt aangenomen dat het portret-

succes verzet tegen het gebruik van een lookalike in

rol dat veel profvoetballers bekende personen zijn en

recht niet overdraagbaar is) en niet de club waar hij

een andere reclame.

hoge bomen nu eenmaal veel wind vangen. Optreden

onder contract staat. In de praktijk worden hier regel-

Het redelijk belang om je als profsporter te kunnen

tegen het gebruik van een portret in media ter toelich-

matig afspraken over gemaakt bij het sluiten van het

verzetten tegen het gebruik van je portret, is gelegen

ting bij een artikel of item over de betreffende sporter

spelerscontract, bijvoorbeeld dat de club gerechtigd is

in de zogenaamde ‘verzilverbare populariteit’: het kun-

(ook als dat wellicht negatief is), zal op grond van het

in naam van de speler op te treden tegen partijen die

nen verdienen aan je portret. Profvoetballers kunnen

portretrecht lastig zijn. In zulke gevallen zal de vrijheid

het portret van de speler zonder toestemming gebrui-

hun populariteit al snel verzilveren bijvoorbeeld door

van meningsuiting het meestal winnen van het belang

ken. Het bestaan van dergelijke afspraken betekent

het aangaan van sponsorcontracten. Om die reden zou

van de afgebeelde speler.

meestal echter niet dat de speler zich zelf niet meer

een profvoetballer zich kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn portret als daar geen toestemming voor
is gegeven.
Vanpersieing
Een bekend voorbeeld is het gebruik van het silhouet
van een koppende Van Persie in de WK-wedstrijd te-

de waarde van het
portretrecht

portret niet meer te gebruiken
•

het vorderen van (immateriële) schadevergoeding
en/of winstafdracht

•

het vorderen van een zogenaamde ‘recall’ en ver-

“Real Madrid verdiende
de transfersom voor David
Beckham terug met de
winst uit merchandising”

Image als merk
Tot slot kan je als sporter ook op proactieve wijze je
image juridisch beschermen. Het registreren van een
merkrecht is een relatief eenvoudig en niet erg kostbaar middel om je image te beschermen. Zo heeft
Christiano Ronaldo zijn bijnaam CR7 als merk geregi-

noniem geworden voor deze duikende houding en de

Iemand die een portret van een persoon met een

streerd en Patrick Kluivert heeft zijn gehele naam als

bekendheid van het silhouet is door diverse partijen

verzilverbare populariteit op puur commerciële wijze

merk geregistreerd voor onder meer cosmetische pro-

gebruikt voor commercieel gewin. T-shirts en allerlei

gebruikt, zal echter niet snel een geslaagd beroep kun-

ducten, kleding en horecadiensten. Hiermee wordt een

andere merchandise met het silhouet werden op de

nen doen op de vrijheid van meningsuiting, zoals wel

exclusief recht verkregen om het geregistreerde merk

markt gebracht en zelfs elektronicawinkel Dixons ge-

blijkt uit het oordeel van de Kalou-reclame van Cen-

(dat kan ook uit je portret bestaan!) voor bepaalde

bruikte een silhouet in het kader van een WK-actie. Ik

traal Beheer.

producten of diensten te gebruiken. Optreden tegen

vermoed dat voor al dit commerciële gebruik geen toe-

misbruik van je image als topsporter kan op die manier

stemming is gegeven door Van Persie, zodat er in mijn

Actie

makkelijker worden gemaakt en het biedt ook (com-

ogen sprake is van inbreuk op zijn portretrecht.

Indien je als sporter over een verzilverbare populariteit

merciële) mogelijkheden voor het leven na je actieve

beschikt, kan je optreden tegen ongeoorloofd gebruik

sportcarrière.

Kalou vs. Centraal Beheer

van je portret. Het belang daarbij kan zijn om de ex-

Een wat ouder voorbeeld van een zaak over het por-

clusiviteit (en daarmee de waarde) van je portret zo

Maarten Rijks is als advocaat werkzaam bij BANNING

tretrecht is die van voetballer Salomon Kalou. Dit

groot mogelijk te houden. Ongeoorloofd gebruik van

Advocaten en gespecialiseerd in het intellectueel ei-

speelde in 2006 en ging om een ‘Even Apeldoorn Bel-

je portret doet afbreuk aan die exclusiviteit, terwijl een

gendomsrecht. BANNING Advocaten is de juridische

Tijdens sportevenementen doen producten of acties

len’-reclamespot van Centraal Beheer Achmea. Kalou

(potentiële) sponsor juist een hoge mate van exclusivi-

samenwerkingspartner van ProProf en heeft al diverse

rond bekende sporters het altijd goed. Denk aan de

kreeg vlak daarvoor te horen dat hij geen Nederlandse

teit wenst. De hoge commerciële waarde van een spe-

voetballers en andere sportprofessionals en organisa-

shirts met het silhouet van de briljant koppende Robin

verblijfsvergunning zou krijgen. Vervolgens gebruikte

lers image is in het verleden zelfs reden gebleken om

ties bijgestaan. BANNING Advocaten biedt contract-

van sporters. Daarbij gaat het niet alleen om het gebruik van

van Persie tegen Spanje, het verspreiden van stickers

Centraal Beheer zonder toestemming van Kalou zijn

hoge bedragen voor zo’n speler (en zijn salaris) neer

spelers, trainers en hun management full service juri-

met de tekst ‘Mollemadness’ onder een afbeelding van

portret in de reclamespot, waarbij Kalou in een Duits

te tellen. Zo verdiende Real Madrid de transfersom die

dische ondersteuning. De dienstverlening is niet alleen

de naam, maar ook om foto’s, de stem of het silhouet van de

een wielrenner in Belkin tenue en Salomon Kalou die

shirt tegen Oranje speelde. De voetballer heeft zich

betaald werd voor David Beckham naar eigen zeggen

gericht op het optimaliseren van een carrière, maar

sporter. Mag dat zomaar? En wat kan je als sporter hier tegen

in een reclamespot voor Centraal Beheer in een Duits

met succes verzet tegen deze reclame van Centraal

eenvoudig terug met de winst uit merchandising die

ook op bescherming van het privéleven. Alles voor

shirt tegen het Nederlands elftal speelt. Is dit zomaar

Beheer met een beroep op zijn portretrecht. De rech-

meer dan verdubbelde.

maximaal resultaat. De slogan van BANNING luidt niet

toegestaan? En wat kan je hier als sporter tegen doen?

ter sprak een verbod uit om de reclame nog langer uit

Indien je als sporter wilt opkomen tegen het ongeoor-

voor niets: “Play to win”.

Deze vragen worden met name beheerst door het por-

te zenden. Centraal Beheer stelde dat zij binnen de

loofd gebruik van je portret, kunnen onder meer de

tretrecht, dit houdt kort gezegd in dat een portret niet

grenzen van de vrijheid van meningsuiting opereerde,

volgende vorderingen worden ingesteld in een proce-

Neem vrijblijvend contact op via m.rijks@banning.nl,

zonder de toestemming van de geportretteerde open-

omdat de reclame een bijdrage zou leveren aan het pu-

dure:

073-6927757.

Rond grote sportevenementen duiken regelmatig producten
en acties op waarmee wordt ingehaakt op de bekendheid

doen?
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Maarten Rijks (midden) is gespecialiseerd in
het intellectueel eigendomsrecht.

het vorderen van verbod onder dwangsom om je

kan verzetten tegen het gebruik van zijn portret.

gen Spanje. ‘Vanpersieing’ is door deze actie een sy-

Vanpersieing en Mollemadness

•
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De kwaliteiten van

Van Kouwen

december 2014

Jochem: “Berenschot heeft onlangs breed onderzocht

“In mijn profiel zag ik overeenkomsten met mijn positie

om te doen en misschien komt dat later nog van pas.”

hoe voetballers zich voorbereiden op hun maatschap-

in het veld,” vertelt de voetballer. “Als verdediger moet

Jochem: “Veel voetballers blijven toch hangen in de

pelijke carrière. Daar hebben we veel mensen over

je ook stabiel en betrouwbaar zijn. In het dagelijks leven

voetballerij. Niet zo vreemd. Het is een wereld die ver-

gesproken: voetballers, makelaars, trainers en ouders.

ben ik ook iemand die van netheid en orde houdt.”

trouwd voelt. Nadeel is dat het vaak om kleine contractjes gaat en dat er niet zoveel werk is voor trainers. Ik zeg

Als voetballers een studie volgen dan is dat meestal op
aangeven van ouders of een partner. Makelaars, colle-

Uitpluizen

niet dat het een verkeerde keuze is, maar het helpt niet

ga’s en trainers sturen daar zelden op aan. Aan één kant

Frank van Kouwen heeft zich inmiddels ingeschreven

om het roer helemaal om te gooien.”

logisch. Waarom zou je investeren in iets wat niet terug

voor een cursus Wet Financieel Toezicht (WFT). Het is

komt? Ikzelf zie meer in het totale mens-principe waar

een opstapje naar een adviesfunctie in de financiële

ProProf Career Coach

Louis van Gaal het ook over heeft. Als je goed in je vel

wereld.

Binnen de ProProf Career Coach kun je kiezen uit

zit, presteer je beter. In dit geval: als je gehoor geeft aan

Jochem: “Dat past goed bij hem. Hij heeft een specia-

zes verschillende menu’s.

dat stemmetje in je achterhoofd dat zegt dat je je moet

listen-profiel.” Tegen Frank: “Als je je specialiseert, kun

1.

voorbereiden op je toekomst, dan geeft dat rust. Dan

je hier goed in worden. Jij vindt het ook fijn om iets uit

Doel: zicht krijgen op je persoonlijkheid. Welk

gaat dat niet ten koste van je prestaties op het veld.”

te pluizen.”

type baan past bij je karakter?

Frank beaamt dat. “Als ik een vakantie boek of een auto

“Er was altijd wel iets belangrijker
dan een opleiding.
Nu heb ik daar spijt van.”

Het nut van de ProProf Career Coach

Capaciteitenscan

wil kopen, bekijk ik alle mogelijkheden nauwkeurig. Tij-

Doel: zicht krijgen op je werk- en denkniveau.

dens mijn carrière maakte ik deel uit van de Centrale

Op welk niveau kun je functioneren en welke

Spelers Raad (CSR). Ik vond het leuk om me in verschil-

opleiding of baan past daarbij?

lende zaken rond het voetbal te verdiepen. Eigenlijk

3.

Profielscan

heeft de test bevestigd dat ik in de goede richting zocht.

Doel: zicht krijgen op je persoonlijkheid en je

Dat puzzelen met cijfers heb ik altijd al leuk gevonden.

werk- en denkniveau. Welk type baan past bij

Frank: “Bij De Graafschap volgen een stuk of zes jon-

Thuis doe ik ook alle financiën. Dat ik een academisch

je werk- en denkniveau en je karakter?

gens een studie. Toen ik begon, vijftien jaar geleden,

werk- en denkniveau heb heeft me wel verrast. Dat geeft

was dat niet aan de orde. Bij je eerste contract ver-

ook wel vertrouwen. Met de uitslag van de tests heb ik

Doel: zicht krijgen op je loopbaanmogelijkhe-

diende je best al aardig. Nu is de Jupiler League geen

nu meer richting. Daar ben ik blij om, maar het gaat me

den. Uitgebreide analyse van je persoonlijk-

vetpot meer. Ik verwacht dat er daarom meer semi-profs

niet snel genoeg. Ik moet een doel hebben om naartoe te

heid, werk- en denkniveau, vaardigheden en

zullen komen. Profvoetballers van nu kijken verder voor-

werken. Daarom heb ik bijvoorbeeld de afgelopen week

belangstelling. Wat zijn je sterktes en zwaktes

uit, noodgedwongen. Tijdens mijn carrière hebben mijn

examen aangevraagd voor de cursus WFT, dat dwingt

vrouw en ouders vaak genoeg gezegd dat ik een oplei-

me meer structuur aan te brengen in het studeren.”

ding moest volgen, maar het kwam er nooit van. Er was

Jochem: “Jij houdt ervan als het overzichtelijk is, als er

Doel: inzicht krijgen in je mogelijkheden voor

altijd wel iets anders dat ik belangrijker vond. Nu heb ik

een duidelijke stip aan de horizon staat. Omdat die stip

een loopbaan. Waar sta je en waar wil je heen?

nog niet duidelijk genoeg is, ben je onrustig.”

6.

4.

Career Assessment

en wat kun je doen om die te verbeteren?
5.

Career Coachingstraject

Na een mooie voetbalcarrière van vijftien jaar, hakte Frank van

Jochem Poelman: “We beginnen zo’n assessment

daar spijt van. Gelukkig ben ik nog jong genoeg om als-

Kouwen afgelopen zomer de knoop door. Hij zou gaan voetballen op

altijd met een aftrap-gesprek. Dan bekijken we ook of

nog in de boeken te duiken.”
Onderaan beginnen

Meer informatie of aanmelden?

lager niveau en een maatschappelijke carrière beginnen. Dat laat-

microscoop, dan moet je je prettig voelen. We bepalen

Rollenspellen

Frank: “Ik zou nu graag wat ervaring opdoen bij een

Neem contact op met ProProf of direct met Jochem

gezamenlijk wat de verwachtingen zijn. Frank had een

De gesprekken met Berenschot verliepen volgens het

bank bijvoorbeeld, maar dat blijkt lastig te zijn. Ik zou

Poelman van Berenschot.

heel brede vraag: waar ligt mijn kwaliteit? Ik maak dan

gebruikelijke stramien. Na het aftrap-gesprek volgde

het ook heel leuk vinden om bij een sportmerk te wer-

een testprogramma op maat. We bekijken drie pijlers:

een ochtend waarin vragen op de computer werden

ken ook al is uit de tests gebleken dat ik commercieel

intelligentie, persoonlijkheid en gedragsvaardigheden.

ingevuld. ’s Middags stonden twee rollenspellen inge-

minder sterk ben. Weet je wat het zo moeilijk maakt? Als

De eerste twee liggen min of meer vast, het laatste kan

pland.

kind droom je van een leven als profvoetballer. Dan krijg

je verder ontwikkelen.”

Frank: “Daar zag ik het meeste tegenop. Ik had nog niet

je een contract, je verdient een aardig salaris en hebt

ste was makkelijker gezegd dan gedaan. Van Kouwen had namelijk geen idee waar buiten het veld zijn kwaliteiten lagen. Jochem
Poelman van Berenschot onderwierp hem aan de ProProf Career
Assessment en werkt nu met hem aan een stappenplan.
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2.

Persoonlijkheidsscan

het klikt. Dat is belangrijk, want ik leg je toch onder de

Workshop solliciteren

eerder zulke gesprekken gevoerd. Tegelijk was ik ook

ook nog behoorlijk wat tijd om andere dingen te doen.

Frank van Kouwen speelt tijdens zijn voetbalcarrière

een club onderin de Jupiler League of voetballen op een

Tunnel

gespannen voor de uitslag van de intelligentietest. Ik

Alles wat ik nu ga doen, lijkt daarbij in het niet te vallen.

onder meer voor Willem II, VVV en FC Eindhoven. Het

lager niveau en een maatschappelijke carrière opstar-

Frank van Kouwen: “Ik merk nu pas hoe ik altijd in een

heb alleen een Mavo-diploma en haalde eigenlijk alleen

Ik moet onderaan beginnen, ik zal niet direct veel ver-

is een mooie loopbaan die in 2011 kortstondig wordt

ten? Van Kouwen kiest voor het laatste, met knikkende

tunnel heb geleefd. Van kleins af aan heb ik voetballer

maar zesjes.”

dienen en ik heb minder status en minder vrije tijd. Dat

onderbroken nadat er darmkanker bij hem is geconsta-

knieën dat wel, want net als zoveel voetballers heeft hij

willen worden. Op mijn zestiende kreeg ik een contract

Jochem: “Uit de test kwam een heel duidelijk plaatje.

vraagt een omschakeling. Ik weet nu nog niet precies

teerd. Het dwingt hem na te denken over wat hij zal doen

geen idee waar buiten het veld zijn kwaliteiten liggen.

bij Willem II. Ik deed toen het CIOS, maar daar ben ik

Frank is analytisch en cijfermatig ijzersterk, van aca-

welk beroep ik wil uitoefenen, maar ik ben in ieder geval

als hij niet meer kan voetballen, maar gelukkig krabbelt

Frank van Kouwen belt met Jochem Poelman, senior

mee gestopt. Later heb ik nog wel een paar cursussen

demisch niveau. Binnen een duidelijke structuur kan hij

een eindje op weg. Jochem helpt mij met het maken van

hij na de behandeling weer snel op. Een carrièreswitch

consultant bij adviesbureau Berenschot, en maakt een

gevolgd, maar altijd maar half en niet één bepaalde

gedisciplineerd zijn taken uitvoeren. In onze gesprekken

een stappenplan en zo kom ik steeds een stukje dichter

is niet meer aan de orde.

afspraak voor een Career Assessment. Deze uitgebreide

richting op. Toen ik besloot te stoppen als profvoetballer,

kwam naar voren dat hij affiniteit heeft met de financiële

bij mijn einddoel. Het is grappig, ik heb altijd gezegd dat

In 2012 tekent hij een contract bij De Graafschap. Het

analyse maakt deel uit van de ProProf Career Coach, een

heb ik met een aantal sponsoren gesproken in de hoop

wereld. Dat past goed bij zijn profiel. In het bankwezen

ik later ‘iets’ in de voetballerij wilde doen, maar tot mijn

Contactinformatie:

wordt een haperend sluitstuk van zijn carrière, met veel

programma dat ProProf samen met Berenschot heeft

dat ik ergens aan de slag zou kunnen gaan. Toen bleek

zijn ze weliswaar aan het snijden, maar dat geldt vooral

eigen verbazing vond ik het niet eens zo erg dat ik niet

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

blessures. In de zomer van 2014 loopt zijn contract af en

ontwikkeld. Bekende voetballers als Martijn Reuser, Bert

dat mijn kennis niet voldoende was. Al bij al wist ik niet

voor mbo-functies. Er zal altijd vraag blijven naar het ni-

werd toegelaten tot TC1. Ik train nu de C1 van de Tref-

Berenschot, Jochem Poelman: (030)2916850;

dan staat hij voor de keuze: nog een jaar doorgaan bij

Konterman en Stephan Keller gingen Van Kouwen voor.

precies waar ik het moest zoeken.”

veau waarop Frank kan functioneren.”

fers, waar ikzelf in de Topklasse speel. Dat vind ik leuk

06 5536 4850; j.poelman@berenschot.nl
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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.

december 2014

Opstand tegen de kunstsprieten
Eindelijk is het grasdebat ontbrand. Elf jaar nadat
Heracles debuteerde met nepgras volgden zestien clubs het Almelose voorbeeld. De top van de
Eredivisie vindt dat het zo niet verder kan. Daar
is ProProf het volledig mee eens.
Het begon met de vorige editie van ons magazine. We

Beter laat dan nooit. Het is tenslotte alweer elf jaar

de arme helpen. Een voetbalinhoudelijk argument voor

openden met een column over kunstgras. “Het is een

geleden dat Heracles als eerste kunstgras aanlegde.

kunstgras heb ik nog nooit gehoord. Het is een kosten-

drama, de kwaliteit van het voetbal wordt er alleen maar

Namens de Centrale Spelers Raad (CSR) hebben we de

verhaal. Vroeger zagen clubs het veld nog als kapitaal,

minder van,” schreven we. We stelden onder meer een

afgelopen jaren diverse keren alarm geslagen. De spe-

nu als bezuinigingsmaatregel.”

solidariteitsfonds voor om clubs die geen gras kunnen

lers waren in 2003 ronduit negatief en elf jaar later is de

betalen, tegemoet te komen. Media pikten het op, waar-

stemming nauwelijks positiever. Bij veldentests bunge-

Blessuregevoeligheid

na eindelijk een landelijke discussie ontvlamde over de

len de kunstgrasvelden steevast onder aan de ranglijst.

De clubs hebben inmiddels afgesproken om onderzoek

plastic revolutie in het betaald voetbal dat inmiddels ze-

Het is vreemd dat weinig clubs daarmee rekening lijken

te doen naar kunstgras in het Nederlandse profvoetbal.

ventien (!) kunstgrasvelden telt.

te houden. Clubs betalen wel miljoenen aan transfer-

Zo wordt onder meer gekeken naar de vraag of Neder-

Vanuit de voetbalwereld kregen we veel bijval. Klaas-

sommen en salarissen, maar vinden het blijkbaar niet

land achterstand oploopt ten opzichte van de top van

Jan Huntelaar vertelde in de pers dat hij op deze ma-

relevant hoe hun aankopen het best renderen. Hoe be-

Europa omdat in het buitenland niet of nauwelijks op

nier niet wil terugkeren naar de Eredivisie. Huntelaar

ter de ondergrond, hoe beter de aankopen tot hun recht

kunstgras wordt gespeeld. Tevens wordt gekeken of

noemde het ‘belachelijk’ dat Nederland als enige land

komen. Je koopt toch ook geen Ferrari om daarmee door

blessuregevoeligheid van spelers afwijkt bij het afwis-

in Europa op plastic voetbalt. Nepgras was hij bij Real

een nat weiland te gaan crossen?

selend spelen op gras en kunstgras en wordt gemoni-

Madrid en Schalke 04 in elk geval niet tegengekomen. In
de hoogste divisies van Spanje, Engeland en Duitsland
speelt geen enkele ploeg op kunstgras. Italië, Portugal
en Frankrijk hebben ieder één kunstgrasclub op topniveau. Dat zijn toch de landen waarmee we ons graag
willen meten. Nu zijn alleen de kunstgrasfabrikanten

tord of de ontwikkeling van jeugdspelers achterblijft

Dit voorjaar bespreken de clubs
de uitkomsten van een
onderzoek naar kunstgras in het
Nederlandse profvoetbal

Europees kampioen. Binnen de lijnen verliezen we
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door het opleiden op kunstgras. De uitkomsten van dit
onderzoek zullen in het voorjaar door de clubs in een
speciale bijeenkomst worden besproken waarna eventuele voorstellen kunnen worden ingebracht ter stemming op de Algemene vergadering Betaald voetbal op 1
juni 2015. ProProf juicht een dergelijk onderzoek toe en

steeds meer terrein. Dat ligt niet allemaal aan kunstgras,

Terreinmeesters

hoopt dat voetbaltechnische redenen het straks winnen.

maar helpen doet het in elk geval niet. Aangezien over

Ook eredivisiecoaches luidden de afgelopen jaren de

Op de langere termijn levert dat de bedrijfstak ook meer

de grens vrijwel iedereen op gras voetbalt, lijkt het ons

noodklok. Mannen als Ronald Koeman, Marco van Bas-

geld op is onze overtuiging.

uitermate onverstandig om in Nederland steeds minder

ten en Fred Rutten waren vernietigend over kunstgras.

vlieguren op gras te maken.

Daar werd niets mee gedaan. Sterker nog, steeds meer

Vrouwen woest over kunstgras

terreinmeesters konden inpakken en vertrekken. Onder-

De Oranje leeuwinnen moeten komende zomer

Oppositie

tussen hebben al zeventien van de 38 clubs een kunst-

het WK in Canada op kunstgras voetballen. Zestig

De topclubs maken zich dan ook steeds grotere zorgen

grasveld. Jong PSV is de nummer achttien die ook vaak

topspeelsters uit meerdere landen zijn woest. Ze

nu in de Eredivisie het aantal kunstgrasvelden is geste-

op rubberen sprieten zijn wedstrijden afwerkt. Het lijkt

gen naar zes. Vanuit de directiekamers voert Martin van

een kwestie van tijd voordat de meerderheid op nepmat-

Geel de oppositie aan. De Feyenoorder merkte afgelo-

ten voetbalt. Zo heeft Telstar al aangekondigd een blauw

pen zomer op de transfermarkt dat het moeilijk was om

veld te willen aanleggen. Zo bezien lijkt het een moeilijk

spelers te interesseren voor de kunstgrasdivisie. Van

verhaal om straks een meerderheid te vinden voor een

Geel pleitte voor een terugkeer naar gras. “Waarom kan

reglementswijzing. Veel clubs kijken vooral naar hun

dat niet een licentie-eis zijn? Net als veldverwarming?”

eigen clubkas, die meestal leeg is, en zijn daarom hui-

voetballen. Via de advocaten werd begin decem-

vroeg hij zich af. De Brabander opperde om direct een

verig om terug te keren naar gras. “Maar dit probleem

ber een gesprek met de FIFA-leiding geëist. Als de

reglementswijziging door te voeren, maar daarvoor

overstijgt de individuele begrotingen van de clubs,”

bond niet wil praten over de ondergrond, zal de

bleek het nog wat te vroeg. Van Geel kreeg inmiddels

zegt ProProf-directeur Ko Andriessen. “Daarom zijn wij

voltallige Australische voetbalploeg zich ook aan-

wel steun van PSV en Ajax.

ook voor een solidariteitsfonds waarbij de rijke clubs

sluiten bij de groeiende oppositie.

hebben advocaten uit Washington ingehuurd die
inmiddels actie voeren tegen de FIFA. De vrouwen
vinden het belachelijk dat alle topwedstrijden van
mannen op gras worden gespeeld, maar dat zij
hun belangrijkste toernooi op kunstgras moeten
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Hoofdpijndossier gesloten
Nieuwe voetbalpiramide per 2016/2017

december 2014

als de schakel tussen profs en amateurs. Dat plan bleek
uiteindelijk wel op draagvlak te kunnen rekenen.
Hoe gaat het er nu concreet uitzien? De Eredivisie en
de Jupiler League blijven onveranderd uit achttien respectievelijk twintig clubs bestaan. Vanaf 2016/17 komt er
een Landelijke divisie van achttien verenigingen. Daar
weer onder komen twee Topklassen die worden uitge-

Eindelijk zijn profclubs en amateurverenigingen het eens over

breid: van zestien naar achttien clubs. Gevolgd door zes
Hoofdklassen die net als nu uit veertien verenigingen

de veelbesproken voetbalpiramide. Aan de vooravond van

bestaan.

het 125-jarig jubileum van de KNVB nog wel. De herMeer concurrentie

vormingen leiden tot meer concurrentie op alle

Doel van de hervormingen is om te komen tot meer

niveaus. ProProf is positief over de nieuwe

concurrentie op alle niveaus, waardoor talenten zich

ontwikkelingen.

modellen mogelijk. Het Utrechtse onderzoeksbureau

optimaal ontwikkelen. Daarvoor waren overigens meer
Hypercube onderzocht verschillende scenario’s. Zo
overwoog de KNVB aanvankelijk om de Jupiler League

Het begon wel heel vreemd te worden. Brief na brief

sport dat Jupiler League-ploegen

en nieuwe Landelijke divisie regionaal te gaan indelen.

Onverwacht verzet

voetballers altijd afgeraden. Mocht je ziek worden of

kwam binnen. De FIFA en de UEFA keken er raar tegen-

niet kunnen degraderen, waar-

Waarbij de noordelijke en zuidelijke clubs afzonderlijke

Onzeker is nog wel of alle betaald voetbalcubs hun

geblesseerd raken, dan is er helemaal niets geregeld.

aan. Je zag het wel in de Amerikaanse sporten. Maar

door soms al halverwege de

competities zouden afwerken. Deze optie werd doorge-

beloftenelftallen gaan inschrijven voor de nieuwe pira-

Aangezien we praten over professioneel voetbal lijkt

elders? Een competitie waaruit je niet kon degraderen?

competitie voor vele ploe-

mide. De KNVB stuitte aan de vooravond van de bonds-

het ons niet meer dan normaal dat spelers tenminste het

Als enige landje van Europa had Nederland een geslo-

gen de spanning en druk

vergadering ineens op onverwacht verzet van onder

minimumloon verdienen. De KNVB heeft daar rekening

ten systeem. Werd je laatste in de Jupiler League, dan

is weggevallen. Bovendien

meer Feyenoord. De Rotterdammers willen liever instro-

mee gehouden in de nieuwe piramide. Binnen vier jaar

maakte dat helemaal niks uit. Het volgende jaar deed je

krijgen dankzij de nieuwe

men in de Jupiler League, maar daar zijn de plaatsen

moeten amateurclubs die vanuit de Landelijke divisie

gewoon weer mee. Sterker nog. Je maakte dan gewoon

doorstroming meer spelers

al vergeven aan Ajax, PSV en FC Twente. Ook andere

naar de Jupiler League zijn gepromoveerd, minimaal

weer kans op promotie naar de Eredivisie.

de kans om vanuit de amateurs de

profclubs reageerden negatief. Een aantal wil best mee-

zestien contractspelers hebben. Bovendien moeten

De KNVB baalde er al langer van. Al in de jaren negentig

sprong te maken naar het betaald voetbal.

doen, maar heeft geen geld om een volwaardige belof-

clubs uit de Landelijke divisie, Topklasse en Hoofdklasse

tenploeg het veld in te sturen die kan concurreren met

een aantal contractspelers hebben. Dat gaat uiteraard

de topamateurs. Om de piramide er toch door te krijgen

niet om grote bedragen. Het gaat om contracten voor

heeft de KNVB water bij de wijn gedaan. De bond blijft

minimaal twaalf uur per week tegen het minimumloon,

zwengelde voetbaldirecteur Henk Kesler de discussie
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Naast de Eredivisie en de Jupiler
League komt er een Landelijke
divisie van achttien verenigingen.
Daaronder komen twee Topklassen
met achttien clubs, gevolgd door
zes Hoofdklassen met veertien
verenigingen

aan. Hij liep een mijnenveld in. Amateurclubs waren te-

Formaliteit

gen hervorming. Zij hadden helemaal geen zin in allerlei

Ook de amateurs zagen geen reden meer om het uit-

FC Oss degradeerde als eerste uit het betaald voetbal,

veranderingen en een verplichte promotie. Liever hiel-

eindelijke voorstel te verwerpen. De bondsvergadering

maar vocht zich binnen een jaar weer terug. In de prak-

voor de profclubs die weigeren hun beloften in te schrij-

maar ze moeten deze wel allemaal laten registreren bij

den ze vast aan de succesvolle formule van voetballen

van 2 december was een formaliteit. Voorzitter Michael

tijk bleek het nieuwe systeem voor profvoetballers wei-

ven voor de nieuwe piramide, een reservecompetitie

de KNVB. Daardoor zal het veel transparanter worden.

op zaterdag- en zondagmiddag. Kantines vol, duizenden

van Praag zag 56 van de 60 handen de lucht in gaan.

nig te veranderen. Almere City, FC Emmen en Achilles’29

rekend, maar leidde niet tot goede resultaten. Het zou

organiseren op maandagavond. Profclubs moeten voor

Een CAO voor contractspelers in het amateurvoetbal is

supporters langs de lijn, indrukwekkende bieromzetten.

“Een historische vergadering,” noemde hij het dan ook.

eindigden weliswaar onderaan in de eerste divisie,

leiden tot verschraling van de kwaliteit, minder wed-

1 maart hun beslissing kenbaar maken. Dat is een vrijwel

daarmee ineens een stuk dichterbij gekomen.

Wat hadden zij te maken met de belangen van het be-

Wat heet. In de krantenarchieven komen we over deze

maar ontsnapten aan degradatie, omdat de amteurkam-

strijdspanning en een negatief effect op de toeschou-

definitieve keuze, aangezien de KNVB niet van plan is

taald voetbal?

kwestie al stukken tegen uit 1998. Toen al pleitte de afde-

pioenen geen gebruik maakten van hun promotierecht.

wersaantallen en tv-attentie.

om na 1 maart nog beloftenteams toe te laten. Mochten

Kesler bereikte veel bij de KNVB, maar bij zijn afzwaaien

ling betaald voetbal van de KNVB voor een verplichte

Bovendien gingen HFC Haarlem, RBC Roosendaal, BV

Met de nieuwe opzet komt er tevens een einde aan de

profclubs later alsnog besluiten dat ze hun beloften naar

in 2010 moest hij dit hoofdpijndossier toch doorschuiven

promotie- en degradatieregeling tussen de eerste divi-

Veendam en AGOVV Apeldoorn failliet waardoor ploe-

beloftencompetitie zoals we die nu kennen op maan-

de amateurcompetities willen lanceren, dan moeten ze

naar zijn opvolger Bert van Oostveen. Het grote publiek

sie en het amateurvoetbal. “De stemming is nu nog ne-

gen niet degradeerden. Alle verenigingen waren nodig

dagavond. Daarop was al lang kritiek. Bondscoach Guus

helemaal onderaan, in de vijfde klasse, beginnen.

kent Van Oostveen vooral van het uitdelen van kampi-

gatief,” reageerden de bestuurders van de amateurtak

om het aantal clubs in de Jupiler League op peil te hou-

Hiddink pleitte tien jaar geleden, toen hij werkzaam was

oensschalen of de perikelen rond Hiddink. Verhalen

destijds.

den.

bij PSV, al voor het afschaffen van de reservecompeti-

Licentievoorwaarden

over competitiestructuren scoren nu eenmaal niet zo

In de zestien jaar die volgden zijn er vele uren aan ver-

tie, waar op bijvelden veelal wisselspelers uit het eerste

Voor het amateurvoetbal is de nieuwe piramide het

Praktische zaken

goed in de sportjournaals. Achter de schermen echter

gaderingen in dit dossier gestoken. In 2006 kwam er

Werkgroep

wedstrijdritme konden opdoen. De ontwikkeling van het

meest ingrijpend. Amateurclubs die promoveren naar

De komende maanden zal nog een hele reeks prakti-

was Van Oostveen vier jaar intensief bezig met mas-

een onderzoek. Vanuit de bestuurskamers langs ama-

Zo bleef de competitiestructuur ook na de invoering van

talent stond daarin vaak niet centraal. Profclubs krijgen

de Jupiler League krijgen een paar jaar tijd om aan alle

sche zaken moeten worden uitgewerkt. Samenstelling

seren en zoeken naar compromissen. Met resultaat. 2

teurvelden werd woedend gereageerd. “Het bestuur

de Topklasse leiden tot discussie. Voor de spelers werd

nu de mogelijkheid om hun beloftenploegen te laten

licentievoorwaarden te voldoen. Zo stelt de KNVB eisen

van nieuwe divisies, speeldagen, enzovoorts. Zeker is

december 2014 gaat de geschiedenisboeken in. Aan de

bestaat uit dictators” en “stop deze dwaze actie van de

het er niet duidelijker op. Voor de fans evenmin. Top-

meespelen in de topdivisies van de amateurs. Dat zou

aan uitvakken, werkruimte voor de media en de sterkte

wel dat binnen twee jaar het Nederlandse voetballand-

vooravond van het 125-jarig jubileum van de KNVB ligt

voetbalbond” waren zomaar wat reacties die in de krant

klassers beslisten pas tijdens het seizoen of ze gebruik

moeten leiden tot meer weerstand en een betere ont-

van de stadionlampen. Voor ons is vooral de licentie-eis

schap volledig op zijn kop gaat. In mei 2017 zal de eerste

er een opzet voor een nieuwe voetbalpiramide waarte-

belandden. Hoe dan ook, het onderzoek leidde uitein-

zouden maken van het promotierecht, waardoor ze in

wikkeling van de talenten. De Jupiler League zal, net als

over het aantal contractspelers van belang. ProProf is

ploeg uit de Jupiler League verplicht degraderen. “Een

gen zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal ja

delijk wel tot de invoering van de Topklasse in 2009/10.

feite gedurende de competitie de spanning in de Jupiler

nu, blijven bestaan uit drie beloftenploegen. Momenteel

van mening dat clubs hun spelers arbeidscontracten

mijlpaal,” volgens Michael van Praag. “Uiteindelijk had

hebben gezegd. ProProf was het eens met 33 van de 38

Daarmee was de gewenste voetbalpiramide weer wat

League beïnvloedden. Vandaar dat de KNVB in 2012 een

zijn er nóg 22 beloftenploegen die dan moeten worden

moeten bieden. Tot onze ergernis hebben we de afge-

iedereen het belang van het totale Nederlandse voetbal

profclubs die de KNVB-piramide steunden. Wij vinden

dichterbij gekomen. Amateurclubs kregen het recht om

werkgroep opzette om een nieuwe Landelijke divisie

verdeeld over de Landelijke divisie (4), Topklasse (8) en

lopen jaren in de Jupiler League een toename gezien

voor ogen. Het is onze gezamenlijke taak om talenten tot

het gezond wanneer er op alle niveaus concurrentie is.

te promoveren, waardoor de deur tussen de amateurs

tegen het licht te houden. Een semi-professionele com-

Hoofdklasse (10).

van het aantal spelers op amateurbasis. Dat hebben wij

wasdom te laten komen.”

In onze ogen hoort het niet bij de basisprincipes van de

en de profs op een kier kwam te staan.

petitie die onder de Jupiler League zou gaan fungeren

Een CAO voor contractspelers in het
amateurvoetbal is ineens een stuk
dichterbij gekomen
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