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worden gesloten en 2 december 2014 ging als een historische dag de geschiedenisboeken
in. Ook ProProf was het eens met 33 van de 38 profclubs die de KNVB-piramide steunden. Op
alle niveaus zou voortaan concurrentie zijn en dankzij de doorstroming dachten wij dat ook
meer spelers de kans kregen om vanuit de amateurs de sprong naar het betaalde voetbal
te maken. Ere- en eerste divisie blijven ongewijzigd maar daaronder komt vanaf het seizoen
2016/2017 een landelijke divisie van achttien verenigingen. Daar weer onder komen twee topklassen die worden uitgebreid van zestien naar achttien clubs. Gevolgd door zes hoofdklassen die net als nu uit veertien teams gaan bestaan.
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Doel van al deze hervormingen is tot meer concurrentie komen op alle niveaus, waardoor
talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Profclubs krijgen de mogelijkheid hun beloftenploegen te laten meespelen in de topdivisies van de amateurs met als doel een betere ontwikkeling van talenten. De profclubs kregen wat ze al jaren wensten. Het enige formele punt dat
nog na 2 december moest worden ingevuld was dat de profclubs voor 1 maart 2015 kenbaar
moesten maken of ze daadwerkelijk deelnamen aan de piramide of toch nog met hun tweede
team in een onderlinge maandagavondcompetitie zouden blijven spelen. Dit punt leek een
formaliteit aangezien immers 33 van de 38 clubs met de invoering van de piramide hadden
ingestemd. Niets bleek echter minder waar.
Er kwamen slechts tien inschrijfformulieren binnen in Zeist. Naast Ajax en PSV, die al met hun
tweede in de Jupiler League spelen, hebben slechts FC Groningen, FC Utrecht, Vitesse en AZ
zich aangemeld. Alle ander clubs kiezen voor de onderlinge competitie op maandagavond.
Door deze actie laten de clubs de KNVB in haar hemd staan. Van de 25 plaatsen die ingetekend waren voor profclubs zijn er nu maar twaalf bezet. Gezien de hele voorgeschiedenis is
dat een lachertje.

STOOF TOPMOVERS
MIST NOOIT ZIJN DOEL!

Er lijkt een tweedeling te ontstaan; clubs zijn het schijnbaar niet eens over hoe je talenten
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KNVB kreeg de mogelijkheid om zelf aanvullende regels in te voeren. Ook ProProf heeft hier
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moet opleiden. En aangezien er toch al grote zorgen zijn over de concurrentiepositie van ons
voetbal is dat een slechte zaak.
Ander belangrijk dossier voor ProProf is het verdwijnen van de makelaars na 1 april jongstleden. Verdwijnen? De FIFA raakte het overzicht kwijt. Ze wilde niet langer verantwoordelijk
zijn. In plaats van regels en controles aan te scherpen heeft ze besloten om alle regels af te
schaffen. De nationale bonden mochten het zelf uitzoeken. Dat heeft wel een voordeel, de
op aangedrongen en het afgelopen jaar, samen met sociale partners en KNVB, gewerkt aan
een alternatief. Er is nu een reglement aangenomen waardoor spelers toch enige vorm van
bescherming houden. In dit nummer kun je hier meer over lezen.
Ko Andriessen
Directeur ProProf
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de beste linksback ter wereld

Jetro Willems
De carrière van de 21-jarige PSV’er Jetro Willems laat zich het

“Jetro Wie?” vroegen mensen vier jaar geleden nog

beste vangen door woorden als ‘stormachtig’ en ‘stroomversnel-

hadden geïnterviewd voor ProProf Magazine. De af-

toen we vertelden dat we voetbaltalent Jetro Willems
spraak met de zestienjarige speler kwam destijds een-

ling’, maar zelfs daarmee dek je de lading niet volledig. Vier jaar

voudig tot stand. Tussen school en de trainingen door
had Willems ruim de tijd voor een uitgebreid gesprek.

geleden stapte de linksback over van Sparta naar PSV. Op zijn
indrukwekkende palmares schreef hij nadien een Europese titel
en een debuut als jongste speler in de Europese competitie en op
het EK. Met PSV wordt hij voor het eerst landskampioen.
4

Anno 2014 is het passen en meten. Niet alleen ProProf
wil hem spreken, ook andere media staan in de rij en
er moet natuurlijk ook nog gewoon gevoetbald en
getraind worden. In het weekend dat op ons gesprek
volgt, staat de topper tegen Feyenoord op het programma. De maandag daarna wordt Willems alweer
verwacht bij Oranje.
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Als we hem spreken in 2011 staat Jetro Willems aan

in de oefeninterland tegen Bulgarije. Hij is daarmee de

nen. Mijn vader zei me: ‘Je bent er pas. Na een tijdje

het begin van zijn carrière. Hij is net zeventien jaar en

jongste debutant in het Nederlands elftal sinds Gerald

loopt het vanzelf.’ Twee maanden later ging ik spelen

speelt een blauwe maandag in het eerste van Sparta,

Vanenburg. Als hij tegen Denemarken speelt op het EK

en toen werden dat soort dingen minder belangrijk. Als

waarin hij op zijn zestiende debuteerde. Hij droomt van

is hij met 18 jaar en 70 dagen de jongste EK-debutant

ik weer een overstap zou maken, ben ik beter voorbe-

een carrière bij een grote club en een ontmoeting met

ooit.

reid.”

Clarence Seedorf. Tegelijk realiseert hij zich goed dat

Zijn blik glijdt langs de oudere supporters die zich in de

hij zich in een behoorlijke stroomversnelling bevindt.

Moeilijke momenten

kantine van de Herdgang hebben verzameld. Hij gaat

“Het gaat wel heel snel,” zegt hij tijdens dat eerste in-

Jetro Willems noemt de afgelopen vier jaar ‘zeer leer-

verder: “Ik ben trouwens wel heel goed opgevangen

terview. “Als ik in bed lig, denk ik daar vaak aan. Dan

zaam’. “Ik heb veel mooie momenten meegemaakt. Het

bij PSV. Het zijn allemaal lieve mensen hier. Alleen dat

moet ik mezelf echt even knijpen om het allemaal te

maakt me trots dat die records op mijn naam staan. Ik

accent hè. Ik verstond ze helemaal niet. Dan zeiden ze

geloven.”

ben blij dat ik dat allemaal kan meemaken. Dat gebeurt

‘hedde geit’ tegen me. Ik begreep het niet. Geit? Nu

De linksback woont in 2011 nog gewoon bij zijn ouders

niet zomaar, maar ik heb ook moeilijke momenten ge-

weet ik dat dat ‘heb jij het?’ betekent. Als de teamma-

in Rotterdam. Jetro Willems is geboren op Curaçao. Op

kend. Na de transfer woonde ik met mijn vader in een

nager me aansprak moest hij vier keer hetzelfde zeg-

zijn vierde verhuist het gezin naar Rotterdam-Zuid. Die

appartement in Eindhoven. Hij werkte overdag, dus

gen. Heel vervelend vond ik dat, maar ik verstond het

eerste jaren in Nederland zijn bepaald niet de beste uit

was ik veel alleen. We woonden in een omgeving waar

gewoon niet. Ik spreek zelf nog altijd geen Brabants,

het leven van de voetballer. Willems wil niet meer over

nooit iets gebeurde. Ik kwam uit een buurt waar altijd

maar ik versta gelukkig nu wel alles.”

die periode praten. Hij heeft het liever over voetbal.

leven op straat was, waar altijd iets te doen was. Nu

Willems heeft in die beginperiode steun aan Kevin

Naast de rottigheid is er namelijk altijd voetbal. “Zag je

was er niets. Heel af en toe hoorde je een sirene. Het

Strootman die ook net bij PSV is begonnen en vier

mij, dan zag je een bal,” vertelt Willems. Hij speelt vaak

leek alsof ik in een bunker zat. Ik moest heel erg wen-

jaar ouder is. Zijn grootste steunpilaar is echter zijn

met oudere jongens en wordt daarom – zo vertelde hij
onlangs op tv – bij partijtjes meestal als laatste gekozen. Iets wat je je nu nauwelijks kunt voorstellen.
Inter Milan
Vanaf de F-jes speelt Willems bij Sparta. Hij maakt
deel uit van een talentvolle lichting. Sparta-coach Jan
Everse ziet het helemaal zitten in het jonge talent en
biedt hem de kans mee te draaien in het eerste van de
Rotterdamse club. Op 16 januari 2011 - Jetro Willems is
dan 16 - debuteert hij in het betaald voetbal. Niet veel
later dingen grote clubs naar zijn gunsten. Inter Milan
wil Willems inlijven, maar hij kiest voor PSV. In de zomer van 2011 verhuist de jonge speler naar Eindhoven.
“Ik stond op het punt om naar Milaan te gaan, maar
koos toch voor PSV. Ik had een goed gesprek gehad
met Marcel Brands. Het was duidelijk wat mijn traject
was. PSV is een Nederlandse topclub, dus waarom
niet? Als je wordt benaderd, bekijk je de mogelijkheden. Brands zei: ‘Je zit bij het eerste, maar je moet
eerst rijpen in het tweede. Op termijn moet je er klaar
voor zijn om in het eerste te spelen’. Uiteindelijk ging
het allemaal wat sneller.”
Wat heet? Op 7 augustus 2011 begint PSV aan de competitie. Een dikke twee maanden later valt Willems in
voor Abel Tamata en sinds 6 november van dat jaar
staat hij in de basis van PSV. De linksback is dan nog
maar 17 jaar oud. Vanaf dat moment wordt Willems’
naam genoteerd achter verschillende leeftijdrecords.
Zo wordt hij op 3 november 2011 de jongste debutant in
de Europese competitie. Op 22 april scoort hij zijn eerste doelpunt voor PSV in de wedstrijd tegen Vitesse,
waarmee hij de jongste doelpuntenmaker in dat seizoen is. In mei 2012 debuteert hij in het grote oranje
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vader. Willems hierover: “Mijn vader was er in goede

Loslaten

van allemaal geleerd,” stelt hij. “Fred Rutten, mijn

en slechte tijden. Van jongs af aan. Nee, hij was niet

Dick Advocaat wordt aan het begin van seizoen

eerste coach bij PSV, heeft me klaargestoomd voor

iemand die langs de lijnen liep te schreeuwen. Hij keek

2012/2013 coach bij PSV. Hij laat zich ontvallen dat Wil-

deze wereld, voor deze oorlog. Hij zei altijd tegen me:

alleen en zei dan achteraf wat hij ervan vond. Hij heeft

lems te makkelijk denkt over het leven als profvoetbal-

‘Je moet altijd je mannetje staan, ook al gaat het niet

zelf niet gevoetbald maar kon het allemaal wel als

ler. Willems haalt daar nu zijn schouders over op: “Ik

goed. Je moet niet veranderen waar je goed in bent.

sportman benaderen. Of ik naar hem geluisterd heb?

zou niet weten wat hij daarmee bedoelt. Ik geef hem

Houd vol, ook als je fouten maakt. Er komt een dag dat

Natuurlijk. Anders zat ik hier niet. Het belangrijkste is

daarin geen gelijk. Ik denk, als je vindt dat jouw speler

het wel lukt.’ Phillip Cocu heeft me geleerd om los te

dat mensen die je vertrouwt, ook eerlijk zijn naar jou

niet leeft als prof, dan stel je hem niet op.” Daarmee is

laten. Soms zie je dat spelers boos op zichzelf worden

toe. Soms is het hard, maar dat is het leven. Of ik goed

het onderwerp Advocaat van tafel.

als ze een slechte voorzet geven. Daarna vergeten ze

met kritiek kan omgaan? Jawel. Natuurlijk is het moei-

In zijn korte maar intensieve carrière heeft Jetro Wil-

de anderen. Die momenten had ik ook. Cocu heeft me

lijk om te horen dat je iets niet goed doet, maar dan ga

lems inmiddels met veel verschillende coaches ge-

daarin geholpen. Tactisch heb ik ook veel van hem

je er wel over nadenken.”

werkt. Van wie heeft hij het meeste geleerd? “Ik heb

geleerd. Onder Bert van Marwijk debuteerde ik voor

Paspoort
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Positie:		

Jetro Willems
30 maart 1994
Rotterdam
Linksback

Clubs		
2010-2011: Sparta
		2011-heden: PSV

6

Interlands		
		
		
		

Nederlands elftal -17: 16
Nederlands elftal -19: 2
Nederlands elftal -21: 1
Nederlands elftal: 15, 13 keer in de basis

Erelijst		
		
		
		

2011: EK met Oranje -17
2012: KNVB beker
2012: Johan Cruijff Schaal
2015: Landskampioen eredivisie
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het Nederlands elftal. Hij moedigde me aan voorzetten

wie je kunt leren. Ik luister alleen naar mensen die er

aan een betere wereld. Curaçao is een klein eiland, er

te geven. Hij zei altijd tegen me: ‘Doe waar je goed in

verstand van hebben.”

zijn niet zoveel organisaties. We hebben er tien bena-

bent. Gewoon acties maken’. Zo’n speler ben ik ook.

John Veldman is bijvoorbeeld zo iemand. De oud-voet-

derd en die hebben allemaal evenveel gekregen. Dit is

Je moet mij geen honderd opdrachten meegeven. Geef

baller is sinds het prille begin namens Pro Athlete de

iets waar ik de rest van mijn leven trots op zal zijn.”

me gewoon een taak: die speler killen en doe waar je

agent van Willems. “Hij heeft op hoog niveau gespeeld.

goed in bent. Dat is genoeg.”

Hij is zeer kritisch. We bellen vaak.” Jetro Willems kan

Tierelier

Willems is een tijdlang de jongen tussen de mannen.

een glimlach niet onderdrukken. “Ik ben ook kritisch op

Het leven lacht Jetro Willems weer toe. Met PSV is hij

Heeft hij zich daar nooit ongemakkelijk bij gevoeld?

mezelf, maar van buitenaf ziet hij de dingen toch net

op weg naar de titel en zelf draait hij als een tierelier.

“Nee, iedereen was altijd goed met me. Ik ben ook

wat anders dan ik.”

Als we hem spreken heeft de linksback alweer elf as-

geen moeilijk persoon. Ik wilde natuurlijk wel laten zien

sists op zijn naam staan. Wat is het geheim van het hui-

wat ik kon. De groep ving me goed op en gaf me het

Voorbeeld voor anderen

dige PSV? “Ik denk dat wij allemaal beseffen dat we bij

vertrouwen te doen waar ik goed in ben.”

We schakelen weer even terug naar de mening van

een topclub spelen en dat we niet mogen verzwakken.

de massa. Willems is actief op Instagram en Facebook

Vorig seizoen was 90 procent van ons team vertrok-

Hok met machines

en krijgt zodoende niet alleen maar leuks over zijn per-

ken. Nu is tachtig procent gebleven. We hebben wat

Na drie jaar met hoofdzakelijk voorspoed – ook de EK-

soon te lezen. “Ik denk dat ik een leven leid dat veel

opgebouwd. Nu zie je dat alles boven komt. Iedereen

titel met het Nederlands elftal onder 17 in 2011 hoort

mensen zouden willen leiden. Ik wil niets anders zijn

is sterker geworden en iedereen straalt iets anders uit

daarbij - krijgt Jetro Willems het in 2014 behoorlijk voor

dan een voorbeeld voor anderen. Als het slecht gaat

dan vorig jaar.”

de kiezen. Hij raakt in het thuisduel tegen Feyenoord

zeggen ze meteen dat je het niet meer hebt. Dat doet

geblesseerd aan zijn knie. Zijn knieband is zo ernstig

me niks. Je hebt het of je hebt het niet en ik weet dat ik

beschadigd dat hij enkele maanden niet mag spelen.

het heb. Dat zie je dit seizoen. Nee, ik twijfel nooit. Als

Het WK in Brazilië gaat daarom aan zijn neus voorbij.

ik een slechte wedstrijd speel dan accepteer ik dat en

Willems hierover: “Ik was er zes maanden uit. Ik moest

probeer het te vergeten. In de wedstrijd daarna pro-

naar een hok met machines. Ik zag mensen die vier

beer ik de dingen die fout gingen, beter te doen. Ik kijk

keer groter waren dan ik. Ik was toevallig weer met Ke-

ook altijd de beelden terug om ervan te leren.”

vin Strootman, die ook geblesseerd was aan zijn knie.

Al zijn inspanningen hebben tot doel de beste links-

Van 11 tot 4 zat ik in een hok alleen maar te pompen. Ik

back van de wereld te worden. “Dat word ik,” klinkt het

werd helemaal gek. Ik was ook bang dat ik te gespierd

resoluut. We vragen hem welk cijfer hij zichzelf geeft.

zou worden en dat dat ten koste zou gaan van het wen-

“Een 10 plus,” zegt hij, opnieuw zonder enige twijfel,

Jetro Willems speelt al sinds zijn jeugd samen met

den en keren met de bal. Ik wilde niet tussen die muren,

waarna hij direct relativeert: “Ik kan mezelf geen cijfer

Memphis Depay, topscorer van de eredivisie. Weten zij

ik wilde het veld op. Mijn moeder moest me ’s morgens

geven, elke wedstrijd is anders. Toen ik na mijn bles-

elkaar daarom zo goed te vinden? “We spelen al tegen

wakker maken, anders zou ik niet opstaan.

sure weer op het veld stond, dacht ik: dit is het mooi-

elkaar sinds we zes jaar zijn. Dan ken je elkaars kwa-

ste leven dat iemand kan krijgen. En ik word de beste.

liteiten en weet je wel hoe je elkaar moet bespelen.

Om ergens goed in te worden moet je fouten maken,

We zaten samen in het Nederlands elftal onder vijftien.

verbeteren en altijd in gedachten houden dat het goed

Daarvoor speelden we ook altijd met elkaar. Dan groei

komt.”

je wel naar elkaar toe.”

Om het lot een handje te helpen, doneerde Jetro Wil-

Tot 2017 is Willems verbonden aan PSV. We geven hem

“Dit is het mooiste leven
dat iemand kan krijgen”

“Memphis en ik spelen
al met elkaar sinds we
zes jaar zijn. Dan ken je
elkaars kwaliteiten wel.”

lems onlangs tienduizend euro aan tien organisaties

de mogelijkheid zelf de route uit te stippelen. Waar

Het was verschrikkelijk. Ik miste het WK, ik kon niet

op Curaçao. Op Instagram schreef hij: ‘Hiermee wil ik

zit hij over vijf jaar? Hij denkt even na. “Hier,” zegt hij

voetballen, ik zat zes weken thuis met gips. Ik kon niet

bereiken dat er licht komt op ‘t pad van deze mensen. Ik

met een lach. “Ik heb het hier naar mijn zin maar ik zal

naar buiten. Ik ging over allerlei dingen nadenken. Het

wil de beste linksback ooit worden en dit zal mij helpen

toch ooit moeten verkassen. Over vijf jaar hoop ik bij

voelt of je dromen kapot gaan. Een mental coach? Nee,

om dat te worden.’ We vragen om uitleg.

een Europese topclub te spelen. Real Madrid vind ik

die heb ik niet gehad. Dat hoefde niet. Het was moeilijk,

Willems: “Er is veel armoede op Curaçao. Ik heb van

de mooiste club.”

maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad. Er zijn

God een mogelijkheid gekregen om te kunnen worden

Toen we Jetro Willems vier jaar geleden spraken stond

veel mensen geweest die mij zagen als iemand die ik

wat ik wilde worden. Niet iedereen heeft dat. Niet ie-

AC Milan nog bovenaan zijn lijstje. Als mooiste voetbal-

niet was. Ze noemden me nonchalant. Iedereen ziet nu

dereen heeft geld om dingen te kunnen kopen of een

moment noemde hij zijn debuut voor Sparta. Wat kiest

de ware ik. Ik heb heus wel geleerd van wat er over

studie te betalen. Ik wil ze die mogelijkheid bieden, in

hij nu? Hij denkt even na. Dan vraagt hij: “Hoeveel mag

me gezegd is. Punt is dat er altijd mensen zijn die tegen

de hoop dat ze dit aannemen en ermee doen wat ze

ik kiezen?” En dan: “Sparta, het EK 2012 en PSV. In wil-

je zijn en iets over je te zeggen hebben. Gelukkig zijn

willen. Dat maakt mij een beter persoon. Ik weet wat

lekeurige volgorde en dan niet één moment maar alles

er ook altijd mensen die het in je blijven zien en van

het is, vroeger had ik ook niet alles. Dit is mijn bijdrage

wat erbij hoort.”
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Makel a artje

spelen
Mogelijk stelt je slager of postbode je binnenkort voor om samen transfers te gaan doen. Dat is geen grap. In de vreemde

Waarom liquideert de FIFA de makelaarslicenties?
In 2009 lanceerde Sepp Blatter in een resort op de Bahama’s een frontale aanval op de makelaars. Hij ging de
licenties afschaffen. Volgens hem hadden de diploma’s
geen nut. De FIFA stelde dat 70 procent van de transfers
werd gedaan door zaakwaarnemers zonder licentie. Op
de achtergrond speelde een hoger politiek spel. In Brussel waren even daarvoor alle alarmbellen afgegaan.
De Europese Commissie was geschrokken na een verkennend onderzoek over misstanden in de spelersmakelaardij. Dat gebeurde allemaal onder de vlag van de
FIFA. Voor die situatie wilde de wereldvoetbalbond niet
langer verantwoordelijk zijn. En dus trokken Blatter en
co hun handen ervan af. Anderen moesten het maar
gaan oplossen. Wat werd gepresenteerd als een revolutie in het belang van de spelers, was vooral in het belang
van de FIFA zelf.

nieuwe regelgeving van de FIFA is dat echt mogelijk. Sinds 1

Dat is zes jaar geleden. Wat is er intussen gebeurd?

april mag iedereen makelaar spelen. Er is geen diploma meer

nen. Furieuze reacties stroomden binnen. Bonden,

nodig. Alle licenties zijn afgeschaft. Beunhazen, kwakzalvers,

wereld was er tegen. De conclusie dat er een hoop mis

De FIFA heeft enorm veel kritiek gekregen op de planspelers, clubs, makelaars. Zo’n beetje de hele voetbal-

goudzoekers. Allemaal mogen ze komende zomer transfers

was op de markt, viel moeilijk te rijmen met het afschaf-

doen. De FIFA houdt geen toezicht meer. Routiniers als Kees

hebben ons tot op het laatste moment verzet. Wij her-

Ploegsma en Rob Jansen hebben op papier nu dezelfde status

van de transfers werd gedaan door illegale makelaars.

als bijklussende taxichauffeurs. Als vakbond zijn we daar niet

fen van alle controles. Iedereen voorzag chaos. Ook wij
kenden bovendien totaal het beeld niet dat 70 procent
Mogelijk dat dit elders in de wereld speelde, maar niet
in Nederland. De meeste van onze leden laten zich be-

blij mee. Voor spelers wordt het zaak om nog voorzichtiger te

geleiden door erkende kantoren zoals de Sports Enter-

opereren.

Consult of Grandstand. We vragen ons af wat de spelers

tainment Group, Wasserman, Pro Athlete, World Soccer
ermee opschieten nu deze bedrijven hun licentie zijn
kwijtgeraakt.
Hoe word je makelaar?
Ondanks de heftige weerstand heeft de FIFA toch doorgedrukt. Wel zijn de oorspronkelijke plannen uit 2009
licht bijgesteld. We zullen je alle ruzies en regels besparen. Uiteindelijk gaan de nieuwe makelaars in FIFA-taal
intermediairs heten. Zij opereren in een vrije markt waar
de nationale bonden toezicht op moeten houden. Hier
dus de KNVB. Elke intermediair moet zich registeren in
Zeist. Dat kost een paar honderd euro. De enige andere
vereiste om te kunnen starten als makelaar, is een verklaring van goed gedrag. Dus iedereen zonder strafblad
kan aan de slag.
Meestermakelaar Rob Jansen voorspelt wildwesttaferelen. Terecht?
Dat denken wij wel. Sinds eind jaren negentig was het
aantal makelaars met een papiertje al vertienvoudigd.
Daardoor was het al een jungle, maar dankzij de licentie
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kon je in elk geval nog zien wie er serieus met hun vak
bezig waren. Nu gaan we in feite meer dan twintig jaar
terug in de tijd. Want al begin jaren negentig, nog voor
het beruchte Bosman-arrest, werd het diploma ingevoerd. Aanvankelijk hoefden de zaakwaarnemers alleen
een bankgarantie te overleggen. Later, in 2001, kwamen
de examens. Die bestonden uit twintig meerkeuzevragen. Twee keer per jaar liep het storm in Zeist. Maar
het slagingspercentage was laag. Op zich waren we
daar blij mee. Want waar het aantal zaakwaarnemers
gestaag toenam, daalde door het faillissement van enkele clubs juist het aantal profspelers. Dat zorgde voor
een overspannen markt waarbij vooral nieuwkomers de
gekste toeren uithaalden om toch aan spelers te komen.
De KNVB moest zelfs een makelaar schorsen en diverse
geldboetes opleggen. Ideaal was het systeem niet. Ook
in onze ogen was alleen een multiple choice-examen
een twijfelachtige manier om goede en slechte makelaars te onderscheiden. Volgens ons had dit systeem
dan ook niet afgeschaft, maar juist verbeterd moeten
worden. Nu is er helemaal niets meer. Door het verdwijnen van de makelaarsdiploma’s is het voor de spelers

ontwikkeling. Maar we kunnen ze geen ongelijk geven.

nu ook zo vastgelegd. Zo mogen intermediairs alleen

nog onoverzichtelijker geworden dan het al was.

Waar ze eerder de grenzen van de FIFA-regelgeving op-

begeleidingscontracten aanbieden aan jongens die

zochten, zijn er nu geen regels meer. Met alle gevolgen

minimaal vijftien jaar en zes maanden oud zijn. De con-

Wat zijn de gevolgen voor de spelers?

van dien. Jonge tieners en hun ouders zijn vaak mak-

tracten mogen bovendien maximaal twee jaar duren. Zo

Nederland hoorde al bij de landen met de grootste

kelijke slachtoffers. Zij nog niet wegwijs in de dichtbe-

willen we voorkomen dat jochies lange verbintenissen

dichtheid van makelaars. Wereldwijd waren er circa

groeide voetbaljungle, waardoor zij nu een nog groter

tekenen waarvan ze later in hun carrière spijt krijgen. De

zesduizend officiële zaakwaarnemers actief. Alleen hier

risico lopen in handen te vallen van cowboys.

intermediairs moeten tevens elk jaar een verklaring van

hadden we al 151 mannen en vrouwen met een licentie.

goed gedrag inleveren en ze vallen onder het tuchtrecht

Veelal bestierden zij bureaus met meerdere begeleiders

Welke actie heeft ProProf de afgelopen jaren

van de KNVB. Zo kan onze voetbalbond makelaars die

in dienst. Daarnaast dook er langs de lijnen ook nog een

ondernomen?

zich niet aan de afspraken houden toch nog aanpakken.

onbekend aantal ongelicentieerde makelaars en advo-

De FIFA draagt alle verantwoordelijkheid over aan de

Nederland loopt daarmee voorop in de wereld.

caten op. Honderden begeleiders joegen zo samen op

nationale bonden. Hier dus de KNVB. Dat heeft één

achthonderd voetballers. Dat was al geen wenselijke si-

voordeel: de bonden krijgen de vrijheid om zelf regels in

tuatie. Maar dankzij de FIFA komt er nu nog veel meer op

te voeren. Daar hebben wij dan ook op aangedrongen.

de spelers af. Als alle gezakte examenkandidaten van de

ProProf heeft het afgelopen jaar achter de schermen

afgelopen jaren nu alsnog een poging gaan wagen, zijn

gewerkt aan een alternatief samen met de KNVB, de

er direct meer makelaars dan spelers. Hoewel de mees-

VVCS, de FBO en Pro Agent. Iedereen zag dat niets doen

te begeleiders veel tijd en geld investeren in voetbal-

tot een enorme puinhoop zou leiden. In een serieuze be-

lers voordat ze er iets aan verdienen, bestaat het beeld

drijfstak, waarin wereldwijd miljarden omgaan, kan het

Wat is ons advies aan de spelers?

dat iedereen met een enkele deal miljonair is. Dat trekt

toch niet zo zijn dat spelers vogelvrij zijn. Mede op ons

We verwachten dat uiteindelijk de kwalitatief sterke

goudzoekers aan. Beunhazen zonder enige kennis van

aandringen is er daarom een reglement gekomen. Uiter-

bureaus overblijven. Maar zeker in het begin is er een

spelersbegeleiding, komen in de verleiding om ook eens

aard hebben we aangedrongen op bescherming van de

groot risico dat kwakzalvers gaan proberen een graan-

visitekaartjes te gaan uitdelen op de jeugdcomplexen

spelers. Vooral het invoeren van een leeftijdsgrens von-

tje mee te pikken op de transfermarkt. We adviseren je

van betaald voetbalclubs. Op internet duiken sinds kort

den we van belang. Zoals Johan Cruijff al vaak aangeeft

dan ook je goed te verdiepen voordat je in zee gaat met

veel nieuwe kantoortjes op die prachtige diensten aan-

in zijn columns, talenten moeten vooral plezier hebben

een managementkantoor. Een makelaar hoeft zich pas

bieden. Vaak met hetzelfde verhaal. Allemaal hebben

en pas op latere leeftijd in aanraking komen met zake-

te registreren bij de KNVB op het moment dat hij voor

ze prachtige ontwikkelingstrajecten, unieke concepten

lijke begeleiders. Helaas werkt het in de praktijk vaak

jou een transfer regelt of een contract afsluit. Pas dan

en topscouts in dienst. Mocht het ooit tot een transfer

anders. Anno 2015 worden kinderen al gerekruteerd via

valt hij onder de nieuwe regelgeving. Dus als je een

komen, dan hebben ze internationale netwerken en

social media. Wij vinden het onzin dat dertienjarigen met

aanbod krijgt van een zaakwaarnemer, let dan goed op

wordt er samengewerkt met de beste advocaten. De

makelaars om tafel gaan. Aangezien ze pas vanaf zes-

waarvoor en voor hoelang je tekent. Laat eventuele con-

concurrentie om de voetballers is kortom moordend.

tien jaar contracten kunnen afsluiten met clubs, lijkt het

tracten controleren door ProProf. Neem gerust contact

Makelaars gaan, om de slag niet te verliezen, scouten

ons niet nodig dat ze veel eerder een zaakwaarnemer in

met ons op als je meer wilt weten over de ins en outs van

in steeds lagere leeftijdscategorieën. Een gevaarlijke

de arm nemen. Dat is mede dankzij onze inspanningen

de nieuwe makelaarsmarkt.

Let goed op waarvoor je
tekent en laat contracten
controleren door ProProf
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Sport-Promotion wordt

Wasserman
Netherlands
Management
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Na 776 transfers, de begeleiding van 242
spelers en 20 jaar Sport-Promotion ging Rob
Jansen eind vorig jaar de samenwerking aan
met Wasserman Media Group (WMG). Dankzij
de fusie met dit grote sportmanagementbureau
kan Jansen zijn spelers commercieel beter
begeleiden, bovendien is zijn bedrijf nu
helemaal klaar voor de toekomst.

april 2015

af 1993 opereerde hij onder de vlag van de VVCS. In 1995

Sport-Promotion begeleid. Ajax bestond op een zeker

werd hij gedwongen Sport-Promotion af te splitsen omdat

moment voor achttien man uit spelers van Sport-Pro-

het commerciële karakter van het agentschap niet zou

motion. Wij vonden dat normaal. Die tijd komt niet meer

passen bij de vakbond. In al die jaren deed hij 776 trans-

terug en dat is misschien maar goed ook.”

fers en begeleidde hij 242 spelers. Jansen: “Aantallen die
in Nederland nooit meer zullen worden geëvenaard.”

Imago
Een tweede gesprek wordt geroutineerd weggedrukt.

Visionair bedrijf

Jansen laat zich niet afleiden door zijn zoemende tele-

Rob Jansen zette Sport-Promotion op de kaart met de

foon. “Wat ik ook belangrijk vind, is dat de spelers die

miljoenentransfer van Wim Jonk en Dennis Bergkamp

we hebben begeleid vrijwel allemaal goed terecht zijn

van Ajax naar Inter Milan. En toch, als je hem vraagt

gekomen. Dat carrières van spelers heel lang op topni-

naar de hoogtepunten van de afgelopen jaren, dan blijkt

veau hebben gezeten. En ik vind het bijzonder dat veel

dit soort klappers toch niet bovenaan zijn hitlijst te staan.

spelers ontzettend lang bij ons zijn gebleven. Sommigen

Rob Jansen: “Dat Sport-Promotion altijd een visionair

zijn zelfs hun gehele carrière verbonden geweest aan

bedrijf is geweest vind ik een hoogtepunt. We wisten het

Sport-Promotion.”

gevoelsmatige aspect te koppelen aan vooruitziende

In de loop der jaren groeide het aantal voetbalmakelaars

expertise. In de beginjaren richtten wij ons al op mar-

dat zich ophield langs de velden, al werd de toestroom

keting en social media. Nu is het normaal dat dat wordt

enigszins getemperd omdat je nu eenmaal een licentie

aangeboden, maar wij zagen dat twintig jaar geleden al.

nodig had om dit werk te mogen doen. Al bij al werd het

Alles voor de toekomst van de sportman! Soms gingen

imago van de spelersmakelaar er niet beter op. Rob Jan-

we daarin te snel, dan werden we weer teruggeworpen.

sen stoort zich ook aan de ‘mannen met lange regenjas-

Je kunt tenslotte niet op een scooter rijden als je nog

sen die strooien met cadeautjes’ maar vindt het niet te-

nooit een fiets hebt uitgevonden.

recht dat spelersmakelaars altijd de zwarte Piet krijgen
toegespeeld. “De media schreven over transfers, de

“Sport-Promotion wist
altijd het gevoelsmatige
aspect te koppelen aan
vooruitziende expertise”

salarissen en schoten op agenten die heel veel geld verdienen. Dat heeft een omgekeerde reactie teweeg gebracht. Hoe meer je op een groep schiet, hoe meer mensen er deel van uit willen maken. Daar zitten trouwens
ook leuke afgestudeerde jongens bij, het is niet altijd de
stoute meneer. Het vak is veranderd, mede doordat de
speler is veranderd. Hij was rustiger en loyaler dan nu.
En er was veel minder bemoeienis van buitenaf. Nu is de

“We zijn betrokken geweest bij de oprichting van

hele wereld ermee bezig en niet iedereen bedoelt het

ProProf, ProAgent (de Nederlandse bond voor spe-

goed. Veel mensen denken dat ze geld aan die voetbal-

lersmakelaars), EFAA (internationale vakbond voor

ler kunnen verdienen. Als de omgeving van een speler

spelersmakelaars), de Oranjeraad (het vertegenwoor-

secundaire belangen heeft, dan krijgt hij chaos. Dat ligt

digingsorgaan van spelers van het Nederlands elftal) en

niet altijd aan de agent.”

Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van Sport-

ga zo maar door. Wij zijn natuurlijk ook anders getraind

Promotion ontving Rob Jansen een cadeau waar je

omdat we afkomstig zijn uit de vakbond die door mijn va-

Gymleraar

hebberig van wordt. Esther Goergen, commercieel di-

der werd opgericht. Bovendien zitten de mensen die hier

Een baan als voetbalmakelaar mag voor velen een

recteur en Jansens levenspartner, verzamelde foto’s,

werken toch anders in elkaar dan de doorsnee agent.

droombaan lijken, het was bepaald niet de eerste keus

krantenberichten, bonnetjes, visitekaartjes en agenda-

We proberen het vak daarom ook transparanter te ma-

van Rob Jansen. “Het is een oud verhaal: mijn ouders

notities in een indrukwekkend boekwerk. Het boek geeft

ken. We zijn voor meer openheid en betere regelgeving.

deden de vakbond. Ik wilde liever gymleraar worden.

een nagenoeg compleet beeld van de activiteiten van

Zo geef je het vak meer cachet zodat het een gerespec-

Dat was mijn droom. Ik was helemaal niet bezig met het

Sport-Promotion, zowel op de werkvloer als daarbuiten.

teerd beroep kan worden. Dat is deels gelukt, maar je

werk van spelersbegeleider. Toen ik ermee begon bleek

Het is bovendien aardig om te zien wat er in twintig jaar

krijgt het nooit helemaal zoals je wilt.”

dat ik de kunst beheerste om goed met mensen om te

is veranderd op het gebied van fotografie, administratie

De telefoon zoemt. Jansen kijkt naar het scherm, drukt

gaan. Ik ging als eerste de strijd aan met de oude garde.

en kapsels.

het gesprek weg en gaat verder: “Natuurlijk hebben

Nu is het mijn taak ook dat ik mijn bedrijf zo stuur en uit-

Vorig jaar kwam er een einde aan een tijdperk. Sport-

we ook veel mooie transfers gedaan. Die transfers zijn

eindelijk achterlaat dat het nog steeds een gevestigde

Promotion fuseerde in november met Wasserman Media

nog steeds de grootste van Nederlandse sporters. Qua

orde is in de voetballerij. We hoeven niet de koning te

Group (WMG). Sinds januari dit jaar voert het bedrijf de

financiën en qua niveau speler. En we hebben hele

zijn maar we moeten wel een topproduct leveren.”

naam Wasserman Netherlands Management. Rob Jan-

generaties spelers begeleid. Op een gegeven moment

Door de vele gesprekken met UEFA, FIFA en de Euro-

sen is al een kwart eeuw actief als spelersmakelaar. Van-

werden vijftien spelers van het Nederlands elftal door

pese commissie zag Jansen al in een vroeg stadium
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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.
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dat het vak van spelersmakelaar zou veranderen. Nu de

er nagenoeg niets. De manager blijft de manager. En in

De toekomst van het bedrijf van Rob Jansen lijkt ze-

makelaarslicentie per 1 april van dit jaar is afgeschaft, is

onze werkwijze zal er ook niet veel veranderen. Overigens

ker gesteld. De directeur kan gaan afbouwen. Of niet?

de kans bovendien groot dat de markt wordt overspoeld

hebben we, voor we hiermee naar buiten kwamen, alle

“Voorlopig stop ik niet,” zegt Rob Jansen. “Ik ga het wel

door makelaars die van toeten noch blazen weten. Zij

atleten op de hoogte gebracht. Iedereen heeft positief ge-

langzaamaan anders invullen. Ik ben nu nog toonaan-

zouden alleen bezig zijn met transfers en niet met be-

reageerd. Omdat iedereen ziet dat dit toekomst heeft en

gevend en moet ervoor zorgen dat de jongeren straks

geleiding. Jansen vreest de concurrentie van deze

zij deel gaan uitmaken van een wereldwijde firma.”

klaar zijn om het vak uit te oefenen vanuit dit bedrijf. Ik

nieuwelingen niet, maar vindt het wel belangrijk scherp

blijf aanwezig om hen te adviseren. Het kan ook beteke-

te blijven en vooruit te kijken. Jansen: “Een paar jaar

Toonaangevend

nen dat ik straks alleen bij grote transfers leidinggevend

terug stelde ik mezelf de vraag welke kant ik op moest

Kan Rob Jansen nog iets leren van Wasserman? Jan-

ben. Daarna komt een fase dat ik dat ook niet meer doe.

met Sport-Promotion. Moest het een klein bedrijfje wor-

sen: “Goede vraag. Dat weet ik nog niet. Ik sta altijd

Maar het is allemaal nog niet uitgekristalliseerd en het is

den dat zich specialiseert in een aantal mensen en een

open om iets te leren, ook van een jongere van twintig. Ik

mede afhankelijk van gezondheid en kracht en ambitie

topproduct levert of moest het een grote multinational-

wil mezelf altijd verder ontwikkelen. Anders was ik ook

en drive. We zijn gauw weer een paar jaar verder. Sport-

achtige marketing company worden? Ik heb alles over-

niet hier. Van een marketingexpert kan ik nog wel wat

Promotion wás Rob Jansen. Dat is natuurlijk hartstikke

wogen. Uiteindelijk heb ik besloten dat het het tweede

leren, maar hoe ik moet manoeuvreren op de transfer-

leuk, maar het was ook mijn zwakte. Nu gaan we weer

moest worden. De kruidenier gaat het echt niet winnen

markt, daar weet ik inmiddels wel genoeg van.”

verder en kunnen er ook meer mensen bij komen.”

van de Albert Heijn. Eerst heb ik geprobeerd door met
fusies buitenlandse bedrijven aan mij te verbinden. Dat

Sport-Promotion begeleidde spelers als Phillip Cocu, Dennis Bergkamp, Roy Makaay, Henrik Larson en Edwin

lukte allemaal niet. De ego’s in dit vak zijn te groot, om

van der Sar. Spelers die zich nu laten vertegenwoordigen door Rob Jansen en zijn mensen zijn onder anderen:

te beginnen die van mij. Dat ging niet samen. Toen heb

Daley Blind (Manchester United), Dirk Kuyt (Fenerbahçe), Leroy Fer (Queens Park Rangers), Marco van Ginkel

ik bekeken of het mogelijk was jonge bedrijven met

(Chelsea/AC Milan) en Daryl Janmaat (Newcastle United).

toekomstperspectief te koppelen. Daar ben ik een jaar
mee bezig geweest, maar op het laatste moment heb ik

De grootste transfers van Sport-Promotion:

de stekker eruit getrokken. Het was mijn kindje, maar ik

1 Dennis Bergkamp/Wim Jonk:

Ajax – Internazionale Milan 		

ƒ 12.5 miljoen

voelde dat er iets niet goed ging. Kort daarna kwamen

2 Marc Overmars: 		

Arsenal – FC Barcelona 		

ƒ 88 miljoen

de Amerikanen. Wasserman Media Group (WMG) is het

3 Edwin van der Sar:		

Ajax – Juventus			

ƒ 17 miljoen

grootste sportmanagementbureau ter wereld. Eerder

4 Daley Blind:		

Ajax – Manchester United		

€ 17.5 miljoen

waren ze al gefuseerd met het Britse agentschap SFX,

5 Dirk Kuijt			

Feyenoord – Liverpool FC		

€ 14 miljoen

nu wilden ze nog meer voet aan de grond krijgen in het

6 Roy Makaay		

Deportivo La Coruna – Bayern München

€ 19.25 miljoen

Europese voetbal. Ze zochten een bedrijf met een sterke
reputatie en power om hun wens uit te voeren.
Groot netwerk
WMG in de USA heeft een groot netwerk. Veel is gelieerd
aan Wasserman in LA. WMG is een grote speler in het
basketbal, honkbal en golf. Ik zag in dat ik onder mijn eigen vlag niet groter kon worden. Ik moest het doen met
een grotere boot zoals WMG. Ik wilde nog een keer terugkomen en dan zó sterk dat de jongeren die na mij komen
in dit bedrijf dit vast kunnen houden. Met deze stap heb ik
het bedrijf veilig gesteld voor het personeel, ik kan meer
personeel aannemen, we hebben meer financiële middelen, een grotere infrastructuur en we kunnen worldwide werken. Ik ben nog steeds autonoom, maar heet

Rob Jansen over ProProf

wel Wasserman.”

“ProProf is ontstaan uit boosheid. Dat had vooral

WMG ontving in de afgelopen jaren regelmatig Sports

te maken met de ontwikkelingen rond de flexwet

Business Awards, terwijl Rob Jansen gehuldigd werd

en de manier waarop de VVCS daarmee omging.

met een oeuvreprijs. Een ijzersterke combinatie dus. Vol-

In 1999 heeft een aantal agentschappen, waar-

gens Jansen bruisen de partners van de ideeën. “Ik richt

onder Sport-Promotion, mede op aangeven van

me nu op de uitbreiding in Europa in Duitsland, Italië en

de spelers, contact gelegd met vakbond De Unie.

Spanje. We zullen ons met voetbal bezig blijven houden.

Daaruit is ProProf ontstaan. Ko Andriessen en zijn

WMG heeft al andere sporten, voor ons is dat niet direct

manschappen hebben dat verder prima opgepakt.

interessant, maar wie weet wat de toekomst brengt. Door

ProProf is inmiddels volledig autonoom en zo hoort

het uitgebreide netwerk van Wasserman kan ik onze spe-

het ook. De agentschappen hebben er totaal niets

lers nu beter commercieel begeleiden. Verder verandert

meer te vertellen.”

13

ProProf Magazine

14

april 2015

Opzeggen en aanzeggen:
wat zijn jouw rechten?
De afgelopen weken zijn er weer vele contracten ‘formeel opgezegd’. Dit moet gebeuren
omdat in de cao is vastgelegd dat clubs vóór 1 april duidelijkheid moeten geven aan spelers
met een verlengd contract. Tot zover niets nieuws. Per 1 januari 2015 is echter de Wet Werk
en Zekerheid (WWZ) (deels) in werking getreden. Onderdelen daarvan beïnvloeden ook
de rechtspositie van contractspelers. In dit artikel zoomt Jeff van Veen in op de nieuwe
aanzegplicht.
CAO-regeling

lengd. Een speler die de aankomende transfer window

1 juli a.s. af, dan dient een club jou op grond van de

Voordat ik nader inga op de aanzegplicht eerst nog even

gebruik wil maken van zijn transfervrije status, doet er

aanzegplicht vóór 1 juni a.s. kenbaar te maken of jouw

kort iets over de regeling uit de CAO. In de CAO is vast-

dan ook goed aan zijn club tijdig en aangetekend daar-

contract wordt voortgezet. Doet zij dat niet, dan heb jij

gelegd dat alleen het eerste contract voor bepaalde tijd

van op de hoogte te stellen.

recht op een aanzegvergoeding.

tussen een speler en zijn club automatisch eindigt. Een

Als een club wél wil verlengen dient zij op grond van de

verlengd spelerscontract eindigt niet automatisch.

Aanzegplicht

aanzegplicht ook aan te geven onder welke voorwaar-

Een club dient een speler met een verlengd contract

Zoals aangegeven, is per 1 januari 2015 is (een deel

den zij dit wil doen. Dit dient zij vóór 1 juni schriftelijk

uiterlijk 31 maart mede te delen of zij door wil gaan. De

van) de WWZ in werking getreden. Meerdere onder-

kenbaar te maken. Doet zij dat niet, dan is zij ook dan

mededeling moet schriftelijk en aangetekend worden

delen van de WWZ beïnvloeden ook de contractspeler

een aanzegvergoeding verschuldigd.

gedaan. Doet de club dat niet, dan wordt het contract

en -trainer. Dat geldt onder meer voor de ingevoerde

Reken je overigens niet te snel rijk. De vergoeding is

automatisch met één jaar verlengd onder dezelfde

‘aanzegplicht’. Dit is een plicht voor een werkgever om

slechts verschuldigd over de duur van de vertraging,

voorwaarden.

uiterlijk één maand voor het einde van een arbeids-

met een maximum van één maandsalaris. Als een club

De praktijk is dat clubs aflopende contracten massaal

overeenkomst aan te geven of deze wordt verlengd en

dus na 10 dagen voldoet aan de aanzegplicht, is de ver-

vóór 1 april opzeggen. Clubs willen het risico niet lopen

zo ja, onder welke voorwaarden. Houdt de werkgever

goeding slechts zo groot als 10 dagen salaris.

gebonden te blijven aan een speler. Vervolgens bekijkt

zich niet aan de schriftelijke aanzegplicht, dan is de

een club rustig of zij een speler alsnog – en vaak tegen

werkgever aan de werknemer een ‘aanzegvergoeding’

Jeff van Veen heeft onder meer gevoetbald bij De

mindere voorwaarden – een nieuw contract aanbiedt.

verschuldigd.

Graafschap en is als sport- en arbeidsrechtadvocaat

Hoewel de meeste clubs dus bekend zijn met deze

De aanzegplicht vertoont enige overlap met hiervoor

werkzaam bij BANNING Advocaten. BANNING Advo-

regeling, gaat het in de praktijk nog wel eens fout. Zo

beschreven CAO-regeling. Een spelerscontract loopt

caten is de juridische samenwerkingspartner van Pro-

komt het voor dat clubs wel tijdig mondeling aangeven

altijd af op 30 juni van enig jaar. Als een club dan ui-

Prof en heeft uit dien hoofde al diverse voetballers en

niet door te willen met een speler, maar vervolgens

terlijk 31 maart schriftelijk en aangetekend mededeelt

trainers bijgestaan. BANNING Advocaten biedt con-

vergeten dit schriftelijk en aangetekend te bevestigen.

dat zij het contract van een speler niet verlengt, is ruim

tractspelers, trainers en hun management full service

Daarnaast zijn er elk jaar weer clubs die de medede-

voldaan aan de aanzegplicht. Er is dan immers uiterlijk

juridische ondersteuning. De dienstverlening is niet

ling te laat versturen.

één maand voor het einde van het contract aangege-

alleen gericht op het optimaliseren van een carrière,

Let op: ook een speler heeft op grond van de CAO een

ven dat het contract niet wordt verlengd.

maar ook op bescherming van het privéleven. Alles

opzegverplichting. Als het verlengde contract van een

Een verschil tussen de aanzegplicht en de CAO-re-

voor maximaal resultaat. De slogan van BANNING luidt

speler afloopt en hij wil deze niet voortzetten, dan dient

geling is echter dat de aanzegplicht van toepassing

niet voor niets: “Play to win”.

een speler dit uiterlijk op 15 mei per aangetekende

is op alle contracten, terwijl de CAO-regeling slechts

brief kenbaar te maken bij de club. Doet hij dat niet,

ziet op verlengde contracten. Als jij als speler dus in

Neem vrijblijvend contact op via: 073 – 8000 917

dan wordt zijn contract automatisch met één jaar ver-

jouw eerste contract bij een club zit en deze loopt per

of j.vanveen@banning.nl
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De opmars van

Sven van Beek
Zijn favoriete speler is iemand die door vele Nederlandse voetballiefhebbers wordt gehaat: Pepe van Real Madrid. “Ik vind het echt
mooi om te zien hoe hij aanvallers uit de wedstrijd kan spelen,”
zegt Sven van Beek. Het Nederlands voetbal heeft eindelijk weer

16

mocht hij blijven, zijn moeder reed hem vanaf dat moment naar sportcomplex Nieuw Terbregge waar de
trainingen van de jeugd van Sparta werden afgewerkt.
Nadat zijn schoolvoetbalbegeleider Bertus Melkert zijn
naam had doorgespeeld, kwam hij op de voetbalschool
van Feyenoord terecht. Sven van Beek begon in de

een groot talent in huis die verdedigen geen vies woord vindt.

B2, maar stroomde daarna niet direct door. Terwijl zijn

Tot twee jaar terug was hij elke vrijdagmiddag te vinden

extra aandacht besteed aan zijn traptechniek en zijn

jaar ‘blijven zitten.’ Concurrenten als Karim Rekik en

op het sportpark aan de Nieuwe Broekweg in Gouda.

duelkracht. Het demonstreert ook aardig hoe hij in zijn

Nathan Aké kregen de voorkeur. Het bleek een moeilijke

Daar, op de trainingsvelden van SV Donk, werkte Sven

drang om te slagen altijd is gesteund door zijn familie.

en beslissende periode in zijn ontwikkeling.

van Beek samen met een aantal ijverige voetballers aan

Zijn vader is tegenwoordig trainer-coach van zondag

Van Beek: “Het was een grote teleurstelling voor me. Tot

al die onderdelen die van hem een betere speler konden

tweedeklasser Groeneweg uit Zevenhuizen. Als hij op

die tijd was eigenlijk altijd alles vanzelf gegaan. Maar ik

maken. Dat gebeurde onder leiding van zijn vader Rene

zondag vrij is, staat Sven van Beek langs de kant om de

kreeg te maken met een groeispurt en bovendien werd

van Beek. Zijn oudere broer Sander was daar meestal

prestaties van de ploeg van zijn vader te volgen. Op zijn

ik op een plaats neergezet waar ik mijn twijfels over had.

niet bij. “Nee, die is niet zo fanatiek als ik,” glimlacht de

beurt probeert zijn vader alle wedstrijden van zijn zoon

Ik was altijd een rechtsbuiten geweest maar bij Fey-

centrale verdediger van Feyenoord. “Hij is nu 25 jaar en

te bekijken om zijn prestaties te analyseren. Dat is een

enoord zagen ze een verdediger in me. Ik heb in die tijd

speelt tegenwoordig voor zijn plezier in een vriendenelf-

traditie van vele jaren. In het gezin Van Beek ademt al-

veel steun gehad aan mijn vader. Met hem heb ik veel

tal.”

les voetbal. Alles was erop gericht de jongste zoon te

gesproken over de situatie. En ik heb gewoon de knop

Het geeft precies aan hoe Sven van Beek in elkaar

ondersteunen in zijn ambitie.

omgezet. Ik moest en zou terugkomen. Dan maar als ver-

zit: een echt voetbaldier dat bezeten is van de wil om

Als pupil van SV Donk vestigde hij de aandacht op zich

dediger. Als je aan zo’n opleiding begint weet je dat de

te slagen. Op die vrijdagmiddagen werd bijvoorbeeld

op een talentendag van Sparta Rotterdam. Van Beek

meesten het uiteindelijk niet redden. Iedereen kan goed

ploeggenoten naar de B1 gingen, moest Van Beek een
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voetballen maar uiteindelijk bepaalt je mentaliteit of je

Rinus Israel

mooie dingen doen, beslissende voorzetten geven en

het wel of niet redt.”

Dit seizoen heeft Sven van Beek enorme stappen in zijn

doelpunten maken. Maar tegenwoordig voel ik me echt

ontwikkeling gemaakt. Vorig seizoen was hij nog stand-

helemaal voldaan als ik een spits negentig minuten lang

Doorbraak

in voor Daryl Janmaat of Stefan de Vrij, maar na hun ver-

onzichtbaar heb gemaakt. Ik heb geleerd om me hele-

Er waren genoeg mensen die tegen de jonge Feyenoor-

trek groeide Van Beek meteen uit tot een betrouwbare

maal vast te bijten in een tegenstander.”

der zeiden dat hij de kwaliteiten miste om ooit het eerste

vervanger. Vanaf de eerste competitiewedstrijd tegen

Wanneer zoiets uit de mond komt van een Nederlandse

elftal te halen, maar uiteindelijk bewees Sven van Beek

ADO Den Haag was hij de rechter centrale verdediger.

jongen dan klinkt dat haast onwerkelijk, maar dat is nu

hun ongelijk. Bij A2 sloot hij weer aan bij zijn leeftijdsge-

Die basisplaats stond hij niet meer af. Hij maakte indruk

niet het geval. Het grote voorbeeld van Sven van Beek is

noten en vond hij in Jan Gösgens een trainer die in hem

met een groot aantal solide optredens. Het gaat inmid-

Pepe van Real Madrid. Iemand die door vele voetballief-

geloofde. Zijn doorbraak kwam toen hij in de winterstop

dels zo goed dat hij aanvoerder is van Jong Oranje,

hebbers wordt verketterd vanwege zijn meedogenloze

van het seizoen 2012-2013 van Ronald Koeman met de

terwijl hij ook al meerdere keren deel uitmaakte van

spel en keiharde overtredingen, maar Van Beek kijkt

eerste selectie mee mocht op trainingskamp naar Mar-

de voorselectie van het grote Oranje. Van Beek onder-

daar doorheen. “Hij wordt gehaat door zijn tegenstan-

bella. In de bekerwedstrijd tegen PSV volgde daarna

scheidt zich vooral vanwege zijn onorthodoxe stijl. De

ders maar zijn medespelers dragen hem op handen,”

meteen zijn debuut. Van Beek mocht de zieke Daryl Jan-

meeste Nederlandse verdedigers zijn tegenwoordig

klinkt het nuchter. “En hij is veel beter dan iedereen

maat vervangen als rechtsback.

vooral goede opbouwers. Van Beek is nog een echte

denkt. Veel situaties lost hij gewoon op met verdedigend

Ronald Koeman liet Van Beek ruiken aan het eerste

traditionele verdediger in de stijl van Rinus Israel en

inzicht en techniek. Maar hij kan ook meedogenloos zijn

elftal. Onder Fred Rutten groeide hij dit seizoen uit tot

Theo Laseroms. De meeste aanvallers hebben er een

als het moet. Marco Materazzi vond ik ook altijd een

vaste basisspeler. Van Beek: “Qua trainers zijn het heel

bloedhekel aan om tegen hem te spelen. Wie had dat

boeiende verdediger om naar te kijken.”

verschillende types. Toen ik mocht debuteren zei Ro-

ooit gedacht van een voormalige rechtsbuiten?

nald Koeman alleen tegen me: ‘Geniet ervan’. Hij is een

Van Beek, lachend: “Ik zei toch dat ik de knop heb omge-

observerende trainer die pas ingrijpt als het misgaat of

zet? Misschien hebben die jeugdtrainers het inderdaad

wanneer hij vindt dat je wat moet verbeteren. Fred Rut-

nog niet zo slecht gezien toen ze in mij een verdediger

ten is iemand die veel met je praat en op die manier veel

zagen... Weet je, uiteindelijk heb ik echt plezier gekre-

aandacht aan je besteedt.”

gen in het verdedigen. In de jeugd wil je alleen maar

“Vanaf het eerste fluitsignaal
moet je duidelijk maken
dat jij de baas bent”

Hete adem
Meedogenloosheid. Het is een kwaliteit waar elke topverdediger over dient te beschikken. Een spits moet
nooit het idee krijgen dat hij lekker een balletje mag aannemen en kan doen wat hij wil. Hij moet voortdurend de
hete adem van een verdediger in zijn nek voelen. Van
Beek: “Het gaat erom dat hij het gevoel krijgt dat er niets
te halen valt. Vanaf het eerste fluitsignaal moet je duidelijk maken dat jij de baas bent.”
Het is het duel in het duel dat zich elke voetbalwedstrijd
opnieuw afspeelt. “En voor mij is het ook het belangrijkste duel. Ik weet wel dat veel mensen verdedigers beoordelen door te kijken hoe hij opbouwt maar bij verdedigen gaat het in feite maar om één ding: het voorkomen
van tegendoelpunten. Als je die taak goed uitvoert dan
heb je in principe goed gespeeld.”
Voor Sven van Beek is verdedigen een vak. In de Nederlandse opleiding is vrijwel alles geconcentreerd op
het spel met de bal. Het spel bij balverlies maakt slechts
twintig à dertig procent uit van de trainingen. Sven van
Beek oefende elke vrijdagmiddag echter onder leiding
van zijn vader op de één tegen één. Verdedigen in zijn
puurste vorm. Hij plukt daar nu de vruchten van. Al beseft hij zich terdege dat hij pas aan het begin staat van
een lange weg. “Ik merk dat ik nog heel veel moet bijleren. Ik speel het liefste tegen een diepe spits, iemand
die de duels op zoekt en de strijd aangaat. Dan kun je je
echt vastbijten in zo’n tegenstander. Maar op dit niveau
krijg je ook te maken met iemand als Francesco Totti van
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Paspoort

Sven van Beek

Geboren: 		

28-07-1994 (20 jaar)

Geboorteplaats:

Gouda

Werkgever:

Feyenoord

Positie: 		

rechter centrale verdediger

Contract tot :

31-06-2018

Zaakwaarnemer:

Kees Ploegsma jr./SEG

Eredivisiedebuut:

30-01-2013

		

kwartfinale KNVB-beker, PSV-Feyenoord 2-1

Europees debuut:

22-08-2013

		

kwalificatie Europa league: Kuban Krasnodar-Feyenoord 1-0

Eerste doelpunt:

02-10-2014

		

Europa League, Feyenoord –Standard Luik 1-0 (einduitslag 2-1)

AS Roma. Dat is iemand die zich voortdurend laat uitzak-

rence Kongolo beduidend minder doelpunten om de

Hij heeft wat dat betreft nog een hele carrière voor zich.

ken, dan weer drie meter naar links of rechts loopt om

oren. Van Beek: “Al ligt dat natuurlijk niet alleen aan het

Sven van Beek is twintig jaar. Het is moeilijk te voorspel-

zich aanspeelbaar te maken. Hij zorgt er zo steeds voor

centrale duo. Verdedigen is een zaak van het hele elftal.

len waar zijn plafond ligt. Het vorige centrale duo van

dat je moeilijke keuzes moet maken als centrale verde-

En dat gaat dit seizoen heel goed en gedisciplineerd.”

Feyenoord, Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi, speelt

diger. Volg je hem wel of niet, dek je door of geef je hem

Zo goed dat Sven van Beek inmiddels aanvoerder is van

inmiddels in het buitenland. Die toekomst kan ook voor

over aan iemand anders. Lastig, want zo krijg je ook heel

Jong Oranje en zelfs al deel uitmaakte van de voorse-

Van Beek in het verschiet liggen. Van Beek: “Ik wacht

moeilijk vat op hem. Bij sommige aanvallers weet je op

lectie van het keurkorps van Guus Hiddink. Zijn ontwik-

rustig af. Dit is pas mijn eerste seizoen als basisspeler

een bepaald moment dat je ze in je zak hebt. Bij zo’n type

in Feyenoord 1. Ik merk dat ik nog veel moet leren. Ik

speler weet je dat nooit.”

wil hier eerst een heel belangrijke speler worden. Dat

Kwetsbaar

“Bij Feyenoord wil ik een
belangrijke speler worden”

is mijn grootste doel. Wanneer dat lukt durf ik pas verder
te kijken.”

Tegen dergelijke listige tegenstanders worden andere
aspecten belangrijk. Inzicht, de onderlinge communi-

Van Beek kiest voor SEG

catie met de andere verdedigers en middenvelders.

keling wordt blijkbaar scherp in de gaten gehouden in

Pas sinds enkele maanden laat Sven van Beek

“Ik speel al heel lang samen met Terence Kongolo. We

Zeist. Van Beek: “Ik weet dat ik nog sterker moet wor-

zich begeleiden door Kees Ploegsma jr. en Donip-

hebben vaak aan een blik genoeg, dat is zeer belangrijk.

den. Vorig seizoen heb ik op de training veel duels uitge-

han Slager van Sports Entertainment Group (SEG).

Juist bij het overnemen van een directe tegenstander

vochten met Pellè. Tegen zo’n spits leg ik het op fysieke

“Toen ik nog geen zaakwaarnemer had, sprak ik

ben je kwetsbaar. En ook de communicatie met Jordy

gebied nog af en zoek ik naar andere middelen om hem

met verschillende mensen. Daarbij kwam Kees het

Clasie die daarvoor staat is belangrijk. Ook dat gaat

af te stoppen. Door sneller te zijn of voor hem te komen.

beste op mij over. Ik heb toen in de spelersgroep

goed.”

Op fysiek gebied moet ik me dus nog doorontwikkelen.

geïnformeerd en hoorde alleen maar goede ver-

Op dat vlak heeft Feyenoord dit seizoen een aantal

Ik zie dat ook bij Stefan de Vrij. Hij is voor mij echt een

halen. Al die dingen hebben me uiteindelijk over-

belangrijke stappen gemaakt. Vorig seizoen had Fey-

voorbeeld. Nu hij bij Lazio Roma speelt zie je ook dat hij

tuigd,” aldus Van Beek. “Ik hoop dat dit het begin is

enoord rond dit tijdstip bijna veertig tegentreffers. Dat

veel sterker is geworden. Op topniveau wordt dat ge-

van een lange en goede samenwerking.”

was nog met het centrale duo van het Nederlands elftal

woon gevraagd. En verder moet ik wendbaarder wor-

Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi. Dit seizoen krijgt

den. Ik speel nog steeds niet graag tegen kleine, snelle

Feyenoord met het centrale duo Sven van Beek en Te-

en wendbare spitsen.”
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Alpe d’HuZes
Vakbondsleiders Ko Andriessen en Daan Hermes beklimmen

in juni de Alpe d’Huez voor het goede doel. Tijdens een galadiner doneerden vele sponsors voor KWF Kankerbestrijding.
Meerdere trainers verloren dit seizoen hun baan. Spe-

ook niet stil. Zo organiseerden we begin april het

van 4 juni fietsen directeur Ko Andriessen en voorzit-

lers en clubs troffen elkaar in rechtszalen. Voorzitters

tweede ProProf Charity Diner. Veel aanwezigen uit het

ter Daan Hermes mee. Voor de tweede keer, want in

sneuvelden. Bestuurders lagen met elkaar overhoop.

betaald voetbal gaven acte de présence en doneerden

2011 trotseerde het duo al eens zes keer de 21 haar-

En de komende maanden zullen de sportjournaals

een mooi bedrag voor KWF Kankerbestrijding.

speldbochten. Met die slijtageslag haalden ze toen een

weer openen met makelaars en voetballers die een

20

slordige tienduizend euro binnen.

transfer eisen. Soms zou je denken dat ‘s werelds

Alpe d’Huez

grootste teamsport bol staat van eigenbelang, botsen-

Aanleiding voor de inzameling is de zogenaamde

Smaakvol viergangendiner

de ego’s en topsalarissen. Maar niets is minder waar.

Alpe d’HuZes. Doel van dit evenement is om liefst zes

Ook nu liep de teller weer op naar een vergelijkbaar

Niet alles draait om macht, ambitie en hebzucht. Veel

keer de 1860 meter hoge Alpe d’Huez te beklimmen

bedrag. Om geld in te zamelen organiseerde het vak-

spelers zetten zich in voor goede doelen, laten veldjes

en daarmee sponsorgelden binnen te halen. Na het

bondsduo een benefietdiner. In de karakteristieke

aanleggen in arme wijken of hebben zelfs eigen stich-

bedwingen van de fameuze alpencol maakt de orga-

kapel van Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goi-

tingen. Tegenwoordig worden zelfs prijzen uitgereikt

nisatie jaarlijks astronomische donaties over naar de

rle serveerde topchef Wouter van Laarhoven een

aan voetbalverenigingen met de meest inspirerende

kankerbestrijding. Vorig jaar werd op deze manier dik

smaakvol viergangendiner. Tijdens het galabanket van

maatschappelijke projecten. Uiteraard zitten wij zelf

dertien miljoen euro opgehaald. In de komende editie

de voormalige sterrenchef die binnenkort zijn nieuwe
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restaurant Wynwood opent in Eindhoven, veilde An-

rangementen van sommelier Michael Daals in de

uit Venhuizen timmert aan de weg. Wellicht ken je hem

driessen een serie unieke voetbalshirts, beschikbaar

smaak te vallen. De Brabander, die al eens werd uit-

van zijn optreden in het SBS-programma Bloed, Zweet

gesteld door relaties uit de voetbalwereld. Vooral met

geroepen tot meest talentvolle sommelier van het jaar,

en Tranen. Redeker, die ook al eens optrad met de

dank aan een aantal spelersmanagers, onder wie de

liet twee proeverijen voor tien personen veilen. Verder

Toppers op in de Amsterdam Arena, maakte duidelijk

aanwezige Kees Ploegsma jr. De gesigneerde tricots

werd er geboden op kaarten voor een wedstrijd van

waarom hij de award won voor populairste feestartiest

bleken bijzonder in trek. Het Manchester United-shirt

Ajax en een door Depay gesigneerde eredivisie-bal.

2014. Na zijn slotakkoord op een bijzondere benefiet-

van Robin van Persie leverde het meest op, gevolgd

Het meest verrassende veilingobject was een Playboy-

avond was vakbondsdirecteur Andriessen er bijna stil

door de outfit van eredivisie-topscorer Memphis De-

shoot waar opmerkelijk veel belangstelling voor bleek

van. “Het is ongelofelijk dat mensen zo betrokken zijn

pay. Ook internationals Jasper Cillessen, Daley Blind

te bestaan.

bij ons project voor het goede doel. Opvallend vond ik

en Stefan de Vrij leverden een bijdrage aan de indruk-

de inzet van veel mensen uit de voetbalwereld, waar-

wekkende collectie, met als pronkstuk een Bayern

Pascal Redeker

mee je toch ook het andere gezicht van het betaald

München-shirt van wereldster Arjen Robben.

Nadat een indrukwekkende opbrengst was gereali-

voetbal ziet. Ik heb er bijna geen woorden voor. Dit

Maar er was meer. Er ging ook nog een serie andere

seerd, werden de gasten uitgeluid met een spetterend

werkt enorm motiverend om ons tot het uiterste in te

items onder de hamer. Zo bleken de wijn- en spijsar-

optreden van zanger Pascal Redeker. De voormalige dj

zetten op 4 juni.”
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Rabo Topsportdesk
Jij presteert, wij ontzorgen
Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op
de juiste plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede
conditie. Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken.
De Rabo Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen.

daarbij aan het beperken van successierechten of het opstellen
van een testament. Zo ontzorgen we niet alleen de sporter, maar
ook zijn of haar nabestaanden.’

Rabo Topsportdesk
Rabo
Topsportdesk
‘Topsporters hebben vaak veel specialisten om zich heen. Als

Rabobank kunnen we de regisseursrol pakken op het gebied
Accountmanagers Hugoline van Hoorn en Bas van den Hurk
van financiën. Zeker bij grote vermogens waarbij internationale
hebben allebei veel affiniteit met sport. Het adviseren en
belangen spelen, kunnen we elkaar versterken’, sluit Bas af.
volgen van ‘hun’ sporters is dan ook absoluut geen straf. Samen
bedienen zij bijna 500 Nederlandse topsporters en coaches, in
Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen, neem dan
binnen- en buitenland. Hugoline: ‘Bij de Topsportdesk heb je
Hoevoetbalt
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COLOFON
REDACTIE:
Ko Andriessen, Daan Hermes,
Raquel Mourik, Ton Lipper en
Leo Verbeek

VI-FINALEWEKEN
8 KEER VI VOOR € 11,-

VORMGEVING, DTP EN
DRUKWERK:
Ipskamp Drukkers, Enschede
Tel.: 053 - 482 62 62
FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES:
Bram Delmee, Carli Hermès,
Natalie Hanssen
DIRECTIE PROPROF:
Mr. J.T. (Ko) Andriessen
BESTUUR PROPROF:
Drs. Harm Swierenga
Mr. Harry van Herpen
Drs. Daan Hermes
Dirk Jan Derksen
Raad van Advies
Mr. Lucas Goes
Reginald Thal
Dr. Drs. Ber Damen
ADRES:
Postbus 400
4100 AK Culemborg
T: (0345) 85 14 32
F: (0345) 85 16 50
E: proprof@unie.nl
I: www.proprof.nl
PARTNERS:
Grandstand Football BV
Sports Entertainment Group
World Soccer Consult BV
Pro Athlete BV en
Sport-Promotion BV

De finaleweken staan weer voor de deur! PSV wordt waarschijnlijk
landskampioen, maar er is nog volop spanning in de andere competities.
De komende weken worden de Champions League, Europa League, nationale
competities en de bekertoernooien allemaal beslist. Volg de ontknoping van
het voetbalseizoen met VI voor slechts € 11,- voor 8 weken.
Meld je nu aan en maak direct kans op 1 van de 2 VIP-arrangementen
(t.w.v. € 2.680,-) naar de UEFA Champions League final Berlin of ga met 3
vrienden naar de KNVB-bekerﬁnale (350 kaarten beschikbaar)!

Ga naar

www.vi.nl/ﬁnaleweken

Al abonnee? Ga dan naar www.vi.nl/abonnee om kans te maken
op de ﬁnalekaarten. Deze aanbieding is alleen in Nederland
geldig t/m 30 april 2015.

of bel 020-5518702

Carli Hermès for suitsupply

