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“Wij gaan iets nieuw doen,” met die woorden kondigde Jos Staatsen, de toenmalige
voorzitter van het sectiebestuur Betaald Voetbal, in februari 1996 de komst van Sport 7

8

aan. Sport 7 was een commerciële televisiezender van de KNVB voor het uitzenden
van voetbal. In december 1996 werd de zender alweer van het scherm werd gehaald.
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Spelers hebben de focus op het veld. Dat is ook nodig om te presteren met de club
en om persoonlijke doelen te bereiken. Een gemiddelde spelerscarrière duurt ongeveer
tien jaar. Na hun carrière blijven sommige spelers in het voetbal werken, vaak als
trainer, maar er zijn ook een hoop oud-spelers die een carrière buiten het voetbal

Jens van Son over het
voetbalnieuws

18

Colofon

23

moeten opstarten. De overgrote meerderheid van de profvoetballers wordt niet
financieel onafhankelijk door het betaalde voetbal. Na hun loopbaan zullen zij
inkomsten uit een andere baan dus hard nodig hebben.
In opdracht van de vakbonden en de werkgeversorganisatie voerde Berenschot een
grootschalig scholingsonderzoek uit. Hieruit blijkt dat de gemiddelde werkloosheid
onder oud-profvoetballers hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheid onder de
Nederlandse beroepsbevolking. Ruim 25% van hen heeft meer dan een jaar nodig
om een eerste baan na de spelersloopbaan te vinden.
Om hier iets aan te doen is het nodig om voetballers bewust te maken van de noodzaak
zich ook te ontwikkelen en op te leiden op andere gebieden. Een spelerscarrière is

For winners
only!

immers eindig. Het gaat dan niet alleen om opleidingen maar ook om coaching,
assessments en stagetrajecten. Het is belangrijk dat zowel spelers als potentiële
werkgevers weten over welke unieke kwaliteiten voetballers beschikken. In algemene
zin kunnen spelers goed werken in teamverband. Zij beschikken over doorzettingsvermogen, discipline en kunnen goed omgaan met druk. Toch is het noodzakelijk
gebleken om spelers meer inzicht te geven in hun capaciteiten zodat ze de afstand
naar de arbeidsmarkt kleiner kunnen maken.
Daarom gaan ProProf, VVCS en FBO iets nieuws doen. Gezamenlijk hebben we een
loopbaanportaal ontwikkeld. Dit is een digitaal loket waar informatie voor profvoet-

Winnaars verhuizen wereldwijd
met Van der Ent/Stoof Top Movers

ballers gebundeld is en waar jullie toegang kunnen krijgen tot sollicitatietips,
opdrachten, scans en loopbaantesten. Daarnaast krijgen (oud-)voetballers hier toegang
tot een uitgebreide beroepen- en vacaturebank met uitgebreide zoekmogelijkheden.
Dit is een uniek initiatief waar ik veel van verwacht. Bovendien is het een flinke stap
richting de wens de dienstverlening aan spelers te verbeteren. Nu maar hopen dat
dit initiatief een veel langer leven beschoren is dan ‘dat oude’ uit 1996.
Ko Andriessen
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DE SPELER EN ZIJN BEGELEIDER: MAIKEL VAN DER WERFF EN CHIEL DEKKER

“WE VERTROUWEN OP ZIJN TALENT”
Sinds zijn zeventiende laat Maikel van der Werff zijn

Maikel: “Er bestaat geen ‘Plan Van der Werff’. Het

zaken behartigen door Chiel Dekker van Wasserman.

gaat. Ik heb altijd gezegd, eerst hier maar slagen

Wat is het geheim van hun samenwerking?

en dan zien we wel wat erin zit. Natuurlijk wil je
hogerop en meer en beter, maar vijf jaar geleden
had ik niet kunnen voorspellen dat ik naar PEC

De ontmoeting

lachend naar Arnhem om hem te zien. Er is wel een

Zwolle en naar Vitesse zou gaan. Het loopt zoals

Chiel: “Ik zag Maikel voor het eerst toen hij in de A1

grens aan ons vriendschappelijke contact. Toen

het loopt. Natuurlijk wil ik een keer naar het buitenland,

van Volendam speelde. Als eerstejaars A was hij

Maikel vader werd ben ik wél bij hem op bezoek

maar niet per se naar een of ander gek land. Ik

speler van het jaar geworden. Het was toen al een

gegaan en verder moet je er zijn op momenten die

speel liever in Nederland bij een topclub dan bij

jongen die alles in zich had. Hij speelde centraal

ertoe doen. Ik vind ook niet dat je als speler en

een schimmige club in Azerbeidzjan.”

achterin, maar kon ook als rechtsback uit de voeten.

zaakwaarnemer perse vrienden hoeft te zijn. Het

Bovendien kon hij als verdediger ook opbouwen. Ik

belangrijkste vind ik dat zijn sportieve en financiële

Belangrijkste moment?

werkte toen met Joop Brand samen. Hij herkende

zaken goed geregeld zijn. Als dat goed gebeurt,

Chiel: “Ik denk dat de overgang naar PEC het

het talent van Maikel ook meteen. Kort daarop

ontstaat er vanzelf wederzijds respect en vriendschap.”

belangrijkste moment is geweest voor ons. Toen

kwam er een periode waarin veel gewisseld werd

Maikel: “Ik denk wel dat wij anders met elkaar

had ik hem in de Eredivisie. Wat daarna kwam, is

met trainers en posities. Maikel had in eerste instantie

omgaan dan de meeste zaakwaarnemers met hun

een logisch vervolg.”

wat moeite daarin zijn draai te vinden. Hij had een

spelers. Het is toch bijna vriendschappelijk, we

Maikel: “Mijn contract zou dat jaar aflopen. Ik wilde

contract voor vijf jaar bij Volendam, daar heb ik

pakken regelmatig een biertje samen en dan

een stap omhoog maken, maar ik had ook best nog

verder niks aan gedaan. Toen hij aan zijn laatste jaar

praten we niet alleen over voetbal.”

een jaar bij Volendam kunnen spelen. Chiel wist

begon, ben ik naar een nieuwe club gaan zoeken.”

Chiel: “Nou ja, ik weet ook niet hoe anderen het

dat ook. Ik weet nog goed, ik zat met een vriend in

Maikel: “Mijn ouders kenden Joop Brand best

doen. Dit is mijn stijl. Alles staat in het teken van

de bioscoop. Toen ik in de pauze op mijn telefoon

goed. Mijn vader heeft nog les van hem gehad op

Maikels carrière. Het is leuk om te zien dat hij stappen

keek, had ik allemaal berichtjes ontvangen. Mijn

maakt. Toen hij overstapte naar Vitesse, zag ik dat

vriendin schreef: ‘Je gaat naar Zwolle.’ Zwolle,

zijn familie ook blij was. Dat vind ik oprecht mooi.

Volendam en Chiel waren eruit. Ik hoefde alleen

Bij Zwolle stond er veel druk op. Maikel werd er

nog maar ‘ja’ te zeggen. PEC Zwolle speelde in de

WIE IS MAIKEL VAN DER WERFF?

WIE IS CHIEL DEKKER?

onrustig van. Ik zei: ‘Wacht nou even, uiteindelijk

Eredivisie. Chiel wist ook wel dat ik daar geen ‘nee’

Maikel van der Werff werd op 22 april 1989 geboren in Hoorn. Hij

De carrière van Chiel Dekker begon bij Inter Football, het sportmarketing-

krijg je meer.’ Dat was ook zo. Timing is alles.”

tegen zou zeggen. De dag erna gingen we naar

groeide op in een sportief gezin. Op zijn vijfde ging hij zelf voetballen,

bureau van Maarten de Vos. Chiel was toen 24 jaar. Hij werkte er vier

Maikel: “Als er iets speelt op de club kan ik dat

Zwolle. Het was middenin het seizoen en we moesten

eerst bij SV Always Forward en daarna bij HVV Hollandia. Hoewel hij

jaar tot hem in 1996 werd gevraagd of hij commercieel manager van PSV

Maikel: “Van contracten
heb ik geen verstand,
daar heb ik Chiel voor.”

meestal wel zelf oplossen. Ik ben een redelijk mens

snel handelen. Een dag later trainde ik met PEC. Als

volgens eigen zeggen geen ‘supertalent’ was, werd hij wel opgemerkt

wilde worden. In Eindhoven beleefde hij “heel mooie jaren”. Vier jaar

het CIOS. Zij wisten dat hij en Chiel samenwerkten.

en ik heb veel hulp van mijn ouders. Van contracten

voetballende verdediger paste ik goed bij Zwolle.

door topclubs uit de omgeving. Van der Werff werd uitgenodigd voor

later werd hij opnieuw benaderd. SFX Sports Group, het vermaarde

Op een gegeven moment zei mijn moeder: ‘Waarom

heb ik geen verstand, daar heb ik Chiel voor.”

Dat PEC in de Eredivisie speelde was ook nog eens

stages bij FC Volendam, Ajax en AZ. Hij koos uiteindelijk voor Volendam,

sportagentschap, wilde hem aantrekken als algemeen directeur van

ga je niet eens met Chiel praten?’ Zo is het allemaal

Chiel: “Op het moment staat Maikel niet in de basis.

mooi meegenomen.”

waar hij begon in de C-junioren. In 2009 kreeg hij een contract aan-

de Benelux.

begonnen. Om nu te zeggen dat ik direct het idee had

Er zijn spelers in zijn situatie die zeggen: ‘Bel eens

dat Chiel mij naar een topclub zou brengen, is wat

met de club om te vragen waarom ik niet speel.’

Vitesse

overdreven. Daar ben ik zelf ook veel te nuchter voor.

Maikel bespreekt dat zelf. Het heeft geen zin om

Maikel: “Bij PEC ben ik alleen maar beter geworden.

In de winterstop van 2013 kreeg de centrale verdediger een contract

overgenomen door het nóg grotere Wasserman Media Group. Sindsdien
concentreert Chiel Dekker zich meer op de individuele begeleiding van

geboden, vervolgens speelde hij 4,5 jaar voor ‘het andere Oranje’.
Dekker hapte toe en vervulde die functie tot het bedrijf in 2006 werd

Ik had wel meteen een goed gevoel bij hem, dus ben

als zaakwaarnemer een dreigend telefoongesprek

Ik heb er een heel mooie tijd gehad. Het is een fijne

bij PEC Zwolle dat toen alweer anderhalf seizoen in de Eredivisie

ik met hem in zee gegaan. Dat heeft goed uitgepakt.”

te voeren. Met dreigen verdien je geen basisplaats.

club met fijn personeel. Heel gemoedelijk. We hadden

speelde. Aan het einde van dat eerste seizoen speelde hij met Zwolle

spelers. Als agent begeleidde hij onder andere de transfers van Andy

We vertrouwen op zijn talent, ze hebben hem tenslotte

een leuk team en het ging hartstikke goed, dat is

in de finale van de KNVB-beker. PEC Zwolle won met 5-1 van Ajax.

van der Meijde, Mateja Kežman, Ji-Sung Park en Kevin Strootman.

niet voor niets gehaald.”

het belangrijkste. Na 2,5 jaar was het moment daar

Vanwege een blessure ontbrak Maikel van der Werff in strijd om de

Vorig jaar fuseerde Sport-Promotion eveneens met Wasserman Media

De samenwerking

om een nieuwe stap te maken. Daarom was het

Johan Cruijff Schaal, maar ook deze wedstrijd werd gewonnen van

Group. Chiel Dekker staat nu op de loonlijst van Wasserman Netherlands

sprekend de potentie en met name de ambitie hebben

Het Plan Van der Werff

niet moeilijk om gedag te zeggen. Je wilt altijd

Ajax. Dit keer met kleinere cijfers: 1-0.

Management als football executive global football.

de top te halen. Maikel heeft dat. Hij is inderdaad

Chiel: “Maikel heeft de potentie om een van de

omhoog in je carrière. Bij Vitesse is het anders

nuchter en hij blijft rustig onder alle omstandigheden.

beste verdedigers van Nederland te worden. Bij

dan bij PEC. De doelstellingen zijn hoger en daar

In 2015 mochten de Zwollenaren opnieuw aantreden in de finale. Dit

Maikel is voetballend sterk, maar verbaal ook. Ik

Vitesse hebben we een contract voor vier jaar

handelen ze ook naar.”

keer moesten ze hun meerdere erkennen in Groningen (0-2). Van der

vind het prettig een goede klik te hebben met mijn

afgesloten. Dat geeft ook financiële zekerheid.

Werff ontbrak ditmaal vanwege een schorsing. In 2015 vertrok de

spelers. Maikel en ik kunnen het heel goed vinden.

Over twee jaar kunnen we rustig bekijken waar

speler naar Vitesse waar hij tot 2019 onder contract staat. Tot op heden

Het is oprecht leuk om hem te begeleiden. Ik rijd

Maikel staat.”

heeft hij nog geen basisplaats veroverd bij de club uit Arnhem.

Chiel: “De spelers die ik begeleid moeten vanzelf-

4

is de bedoeling elk jaar opnieuw te kijken hoe het

5
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Zelf aan de bal
blijven na het
voetbal?
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Wat weet de zaakwaarnemer van
zijn speler? Wat eet hij het liefst en
wat is zijn droomclub?

5-1 van Ajax. Het is nog altijd onbeschrijflijk. Alles

Wat is zijn favoriete sportprogramma?

zat erin: vuurwerk, het stadion, doelpunten. En de dag

Chiel: “Ik denk Voetbal Inside.”

erop was heel Zwolle uitgelopen voor de huldiging.”

Maikel: “Ik ga er niet voor zitten, maar ik kijk er wel

Chiel: “Ik zat in het stadion. Op zo’n moment let ik

naar als ik toevallig thuis ben. Het is een beetje

Wie is zijn favoriete speler?

wel op Maikel. Ik weet natuurlijk ook hoe hij naar

lachen, gieren, brullen, maar ik vind het inhoudelijk

Maikel: “Ik hoor hem vaak zeggen: ‘Messi is

de wedstrijd heeft toegeleefd. Ik ben nooit fan

minder sterk dan Studio Voetbal. Ach jawel,

gruwelijk’ dus dan zal het wel Messi zijn.

geweest van een club, maar in de halve finale van

ik word ook wel eens afgekraakt, maar dat hoort

Maikel (lachend): “Ik heb niet echt een favoriet. Bij

2015 tegen Twente heb ik echt wel voor Zwolle

erbij. Tot nu toe ben ik nog niet afgebrand in een

internationale wedstrijden kijk ik altijd naar mensen

staan juichen. Je bent altijd wel een beetje voor de

programma als Voetbal Inside. Misschien op inter-

die op mijn positie spelen. John Terry vind ik een

speler die je vertegenwoordigt.”

net, maar daar ga ik niet naar op zoek.”

mooie speler omdat hij altijd hard de duels aangaat.
Maar ja, Messi is wél de beste speler van de wereld.”
Heeft Maikel een hobby?
Chiel: “Jazeker. Golf. En dat kan hij goed ook.”
Maikel: “Ik vind het heerlijk om ontspannen een
rondje te lopen. Het is een kick als je een mooie bal
slaat. In golf ben ik minder fanatiek dan in voetbal.
Ik vind het al leuk om een rondje te lopen met vrienden,
maar uiteindelijk wil ik wel graag winnen.”
Wat is Maikels droomclub?
Chiel: “… Liverpool. Daar heb ik nog een keer
kaarten voor geregeld.”
Maikel: “Nee. Het is Chelsea. Ik kan niet uitleggen
waarom. Het is niet dat ik daar heel graag wil spelen,
maar het is wel een van mijn favoriete clubs. Ik ben
er een paar keer geweest. Mijn vrienden lachen
me elke keer weer uit als ik over Chelsea begin.”
Wat is het hoogtepunt van zijn carrière?
Chiel: “Ik denk het winnen van de KNVB-beker.”
Maikel: “Voor honderd procent! We wonnen met

126
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PROFVOETBALLER STEPHAN KELLER WERD DRANKIMPORTEUR

“VOOR MIJ GEEN ZWART GAT”
Toen hij in 2012 zijn actieve spelersloopbaan beëindigde, wilde Stephan Keller iets uitvinden dat nog
niemand had bedacht. De ProProf Career Coach
bracht de voormalige verdediger op het juiste spoor.
Hij zette in korte tijd zijn eigen bedrijf op, Plopenzisch,
waarmee hij zich specialiseerde in de import en
export van ambachtelijk geproduceerde drankjes.

Vol passie praat hij over zijn bezigheden. Met zijn

onderneming met tien man personeel, maar dat was

overtuiging worden gemaakt. Zoals Gazosa. Het is

geloven ook in Gazosa. “Wij zien dit als een

dagdromerij. De realiteit is dat je als voormalig be-

gemaakt volgens oud recept en niet onderhevig

delicatesse. Het is een eyecatcher,” stelt Joris.

roepssporter niet zomaar een dergelijke switch kunt

aan welke trend dan ook.” Urenlang kan hij vertellen

“Stephan gelooft heilig in zijn product, dat is mooi

maken. “Ik wist wel dat het niet zo gemakkelijk zou

over zijn nieuwe baan. Gazosa is een Zwitsers

om te zien. Het is een passie van hem. De markt

zijn, maar als je lang hebt gevoetbald weet je niet

familiebedrijf, sinds 1921 maken ze er limonades. Er

van dit soort speciale drankjes is een moeilijke

meteen welke kant je op wilt. Dan is het goed te

zijn acht smaakvarianten: limone (citroen), zoete

business. Wij hebben gezegd: ‘We gaan ervoor’.

ontdekken wat je sterke en zwakke punten zijn.”

bitter-lemon, blauwe bessen, bitterzoete sinaasappel,

Met Stephan hebben we goede afspraken gemaakt

bevlogenheid en de wil ook succesvol te worden

over de levering. Wij willen bijvoorbeeld niet dat

als zakenman is hij een voorbeeld voor menig

Gazosa in dezelfde straat als De Burgerij wordt

profsporter die het einde van z’n carrière ziet

verkocht. Zo blijft het exclusief en speciaal. Dat

naderen en twijfelt over de toekomst. “Nadat ik

moet ook. Het bedrijf van Stephan is nu nog klein,

was gestopt, was mijn eerste ambitie iets totaal

maar je merkt aan hem dat hij de ambitie heeft

anders te gaan doen. In Zwitserland had ik ooit het

groot te worden.”

drankje Gazosa ontdekt. Dat is me altijd bijgebleven.
Ik zag het in Zwitserland populairder worden. Op

Gin en speciaalbier

een bepaald moment besloot ik, dát wil ik importeren.

Naast Gazosa importeert en exporteert Keller

Sinds januari 2014 ben ik importeur van Gazosa

onder de handelsnaam IndieDrinks meerdere

voor de Benelux en Duitsland. Mijn bedrijf heet

kleinschalige fris- en ook alcoholhoudende drank-

Plopenzisch, dat verwijst naar het geluid dat je

merken. Gemene deler is dat het allemaal kleinschalig

hoort als je de flesjes openmaakt, plop, en het

en ambachtelijk geproduceerde dranken zijn: Sünner

bruisende geluid als je het inschenkt. Het is een

(frisdrank gemaakt in de oudste brouwerij van Keulen),

ambachtelijk geproduceerd drankje met een

Sünner Gin No. 260 (tripel gedestilleerde gin),

originele receptuur. Ik ben nu anderhalf jaar bezig

Marckensteijn (craftbeer uit het Zeeuwse Groede),

en in vier landen actief. Dat ik meerdere talen

Sterkte-zwakteanalyse

zoete sinaasappel, mandarijn, zoete framboos en

Hirschkuss (Bayerische kruidenlikeur) en de Gooische

spreek, helpt me daarbij. Het merk is al 120 jaar

Via een artikel in dit magazine kwam Stephan Keller

chinotto, zwarte kumquat met kruidensmaak. Het

Bierbrouwerij (drie ambachtelijk gebrouwen speciaal-

oud, de eigen aanpak heeft alle stormen overleefd.

in contact met managementbureau Berenschot dat

traditionele bedrijf is intussen in handen van de

bieren). In de voetballerij is Keller ook nog actief.

Voor ons geen kostbare marketingcampagnes.”

samen met ProProf de ProProf Career Coach heeft

derde generatie van de familie Ponzio-Tonna. Keller:

Bij aanvang van dit seizoen is hij bij de KNVB

ontwikkeld. “Ik wilde weten in welke richting ik zou

“We zijn bewust niet bereikbaar voor de massa.

Burgerleven

kunnen gaan. Bij Berenschot leren ze dat je heel

We timmeren wel aan de weg, omdat we graag

Stephan Keller (36) speelde van 1999 tot 2012 voor

specifiek naar je kernkwaliteiten moet kijken. Richt

willen dat mensen goede drankjes drinken en onze

“Ik kan iedereen de

Neuchâtel Xamax, Kriens, FC Zürich, FC Aarau (alle

je niet te breed. Je krijgt in deze assessment een

smaken leren kennen. Daarbij blijven we trouw aan

ProProf Career Coach

Zwitserland), Rot-Weiss Erfurt (Duitsland), RKC

intelligentieonderzoek en ze meten je denk- en

onze eigen visie en aanpak. Gazosa heeft alle

Waalwijk, De Graafschap, Sydney FC (Australië) en

werkniveau. Kort samengevat wordt er een sterk-

economische crises en hypes al overleefd en zo zal

aanraden”

Willem II. Daarnaast is hij drievoudig Zwitsers

te-zwakteanalyse gemaakt. Ook wordt gekeken

het ook blijven.’

international. Als profvoetballer maakte hij alles

naar motivatie en drijfveren. Ik kan het iedereen

mee: topvoetbal in Zwitserland, degradatiestrijd in

aanraden. Ik had niet meteen behoefte aan een

De Burgerij

bovendien is hij hoofdtrainer van de beloften onder

Nederland en de Aziatische Champions League in

loopbaanadvies, maar ik wilde inzicht krijgen in

Niet toevallig vindt het interview met Stephan Keller

16 bij NAC Breda. De combinatie bevalt hem uitstekend,

mijn kwaliteiten. Dat krijg je door tests en ook door

plaats in restaurant De Burgerij, een bourgondische

zegt hij enthousiast. “Ik voel me als een vis in het

persoonlijke een-op-een-gesprekken.”

trefplaats in hartje Tilburg. In deze sfeervolle bras-

water. Hard werken vind ik niet erg. Voor mij geen

serie van de broers Jaap en Joris van Corven worden

zwart gat!” Dat hij ooit hoofdtrainer wordt, lijkt niet

Geneugten van het leven

elke dag ontbijt, broodjes, exclusief gebak en een

waarschijnlijk. Hij is bezig een mooie zaak op te

In 2013, het was herfst in Nederland, besloot Keller

keur aan warme gerechten geserveerd. ‘Van boeren-

bouwen en steekt daar al zijn energie in. Tot slot,

Gazosa te gaan importeren. Kort daarvoor had hij

kool tot kaviaar’ is het parool in De Burgerij. Jaap

wat drinkt hij zelf graag? En hoeveel? Stephan Keller

“Je merkt dat Stephan de
ambitie heeft groot
te worden”
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begonnen met de trainerscursus UEFA A/TC1 en

een studie en carrière in de fiscale economie over-

en Joris koppelen gemoedelijkheid aan lekker

lacht: “Ik vind al mijn dranken lekker. Maar alles

Australië. Opeens was het voetballeven afgelopen

wogen. Zijn Zwitserse middelbare schooldiploma’s

eten. Op de toonbank staan enkele beugelflesjes

met mate, hè. Het mooie hieraan, vind ik, is dat het

en zat hij thuis op de bank. Naar eigen zeggen had

hadden in Nederland echter niet dezelfde waarde.

Gazosa. Ze zien er zo speciaal uit, dat je meteen

gaat om de kwaliteit van het drankje en niet om zoveel

hij nog een jaartje door kunnen spelen in een ver

Bovendien trok het hem aan eigen baas te worden.

zin krijgt er één te nemen. De Burgerij is één van de

mogelijk zuipen op een avond. Van mijn speciaal-

land, maar hij wist: het is klaar. Hoewel hij altijd

En, zo zegt hij met pretogen, hij heeft een meer dan

zaken waar de exclusieve limonade wordt verkocht.

biertjes drink je er geen acht op een avond. Ik weet

graag thuis is geweest met vrouw en kinderen en

gemiddelde belangstelling voor eten en drinken.

Dat past ook naadloos in het concept van dit

zeker dat al mijn drankjes lekker en goed zijn of het

zich niet gejaagd voelde, realiseerde hij na een va-

Hij houdt van koken en barbecueën, kortom de

etablissement aan de Noordstraat in Tilburg. De

nou Gazosa is, gin of speciale biertjes.”

kantieperiode dat hij een gewoon burgerleven moest

geneugten van het leven. Keller: “Ik waardeer

eigenaren, die De Burgerij bijna vier jaar runnen,

Voor meer info over het bedrijf van Stephan Keller

gaan leiden. Hij fantaseerde toen al over een eigen

ambachtelijke en eigenzinnige producten die met

zijn altijd op alle gebieden vernieuwend bezig en

surf naar www.plopenzisch.com
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FIFPro wil van het
transfersysteem af
De KNVB noteerde afgelopen zomer met 577 transfers in de Eredivisie en de
Jupiler League een nieuw record. Internationaal maakten onder meer Angel
Dí Maria, Kevin De Bruyne en Memphis Depay mooie transfers. Daarmee was
veel geld gemoeid. Als het aan de wereldwijde vakbond voor profvoetballers
(FIFPro) ligt, komt er in de toekomst een einde aan (exorbitant hoge) transfersommen. Wat zijn de gevolgen?

Jeff van Veen
staat vooraan

Het transfersysteem

minderjarige spelers en de maximale contractduur.

UEFA, de FIFA, de clubs (ECA) en de profliga’s

Het uitgangspunt van het transfersysteem is vrij

Daarnaast kwam er een boetesysteem bij contract-

(EPF). Dit heeft echter niet tot een akkoord geleid.

eenvoudig. De kopende club betaalt de verkopende

breuk en werden er aanvullende regels gemaakt

club een transfersom. De speler verkast vervolgens

over transfervergoedingen. De transferregels zijn

van de verkopende club naar de kopende club.
Hoewel dit uitgangspunt nog steeds geldt, heeft

(4)	In de ideale voetbalwereld van FIFPro worden

Hoe nu verder?

Daarnaast valt er veel te zeggen voor de door

er ook geen transfersommen meer betaald.

De Europese Commissie is niet verplicht de klacht

Voor FIFPro is de maat vol. Zij heeft daarom op

FIFPro gewenste wijziging van art. 17 RSTP.

Dit leidt volgens FIFPro tot oneerlijke concur-

van FIFPro in behandeling te nemen. Zij zal dat

18 september jl. een klacht ingediend bij de Europese

Dat artikel laat de mogelijkheid bestaan

rentie. Alleen de rijke clubs kunnen zich het

alleen doen als zij van mening is dat er redelijke

vastgelegd in FIFA’s Regulations on the status of

Commissie. Kort samengevat gaat de klacht van

omeen speler een enorme schadevergoeding

immers veroorloven om grote transfersommen

gronden zijn om te vermoeden dat er sprake is van

Players (RSTP). Deze regeling is in 2004 en 2007

FIFPro over de legaliteit van het transfersysteem

te laten betalen als hij eenzijdig zijn contract

te betalen. Of de afschaffing van de transfersom

een schending van Europees recht en er geen

het transfersysteem in de loop der jaren diverse

nog op enkele onderdelen geüpdatet.

en diverse bepalingen uit de RSTP. Het transfersysteem

beëindigt. Een speler dient dan een bedrag te

wenselijk is, valt te bezien. De bedrijfsvoering

rechtvaardigingsgrond is. Als de Europese Commissie

veranderingen ondergaan.

Het systeem moest in theorie zorgen voor stabiliteit

is volgens FIFPro niet alleen in strijd met het Europees

betalen ter grootte van zijn marktwaarde.

van veel Nederlandse clubs is veelal gericht

de klacht in behandeling neemt, zal het nog enige

van de contracten voor spelers en clubs en een

verdrag voor de Rechten van de Mens en het

Daar staat tegenover dat een club bij een

op transferinkomsten. De Duitse website

tijd duren voordat er duidelijkheid komt. Het is

Een belangrijke verandering was een direct gevolg

betere verdeling van het geld tussen de rijke clubs

beginsel van vrij verkeer voor werknemers, maar

eenzijdige beëindiging slechts de restant-

Transfermarkt.de becijferde dat de optelsom

overigens niet uitgesloten dat er in de tussentijd

van het bekende Bosman-arrest uit 1995. Tot die

en de kleinere clubs.

ook strijdig met het mededingingsrecht.

waarde van het contract dient te betalen.

van de inkomsten minus de uitgaven dit jaar

alsnog een compromis wordt bereikt over een

Deze disbalans moet hersteld worden.

in de Eredivisie uitkwam op € 85 miljoen.

nieuw transfersysteem. De FIFPro heeft deze

voetbalclub. Ook als een contract afliep, kon een

Klacht FIFPro

Zijn de voorgestelde wijzigingen van

club nog een transfersom vragen. Dat veranderde

De praktijk is anders. FIFPro is van mening dat het

FIFPro wel wenselijk?

(3)	Voor de FIFPro is het verder een doorn in het

Nederlandse clubs lijken dus (in ieder geval

door het Bosman-arrest. Het Europese Hof van

transfersysteem op alle fronten faalt. Volgens FIFPro

Het voert te ver om alle door FIFPro aan de kaak

oog dat veel geld uit het voetbal ‘verdwijnt’

financieel) te profiteren van het huidige

Jeff van Veen heeft onder meer gevoetbald bij

Justitie oordeelde in die zaak – kort samengevat –

leidt het huidige transfersysteem er juist toe dat de

gestelde onderwerpen van de voetbalwereld in dit

naar zaakwaarnemers en naar investerings-

transfer-systeem. Daar staat tegenover dat

De Graafschap en is als sport- en arbeidsrecht-

dat het vragen van een transfersom na afloop van

kloof tussen arm en rijk groter wordt en werkt het

artikel te bespreken. Ik zal mij hierna dan ook

maatschappijen (zogenaamde ‘Third party

de kloof tussen de Europese en Nederlandse

advocaat werkzaam bij BANNING Advocaten.

een contract, in strijd was met Europees recht.

instabiele contracten in de hand. Secretaris-generaal

beperken tot vier relevante onderwerpen.

owners’). Ik kan mij daar deels in vinden.

top steeds groter wordt. Maatregelen om

BANNING Advocaten is de juridische samenwerkings-

Om te voorkomen dat spelers voor niets de duur

van FIFPro Theo van Seggelen heeft tegenover de

(1)	Een belangrijk punt van FIFPro betreft recht

Enerzijds kan en mag het niet zo zijn dat een

deze kloof te verkleinen zijn uiteraard wel-

partner van ProProf en heeft uit dien hoofde al

uitliepen, werden na het Bosman-arrest langlopende

NOS laten weten dat de regels niet meer voldoen:

van spelers op hun salaris. FIFPro heeft aan-

investeringsmaatschappij bepaalt waar een

kom, maar de door FIFPro voor-gestelde

diverse voetballers, trainers en zaakwaarnemers

contracten afgesloten. In de vijf jaar na het Bosman-

“Spelers en zeker minderjarige spelers moeten

gegeven dat een op de drie contractspelers

speler voetbalt. Uiteindelijk moet de speler de

maatregelen zullen daar vermoedelijk niet

bijgestaan. BANNING Advocaten biedt contract-

arrest was sprake van een verdrievoudiging van de

beter beschermd worden. Er moet een betere

niet (op tijd) betaald wordt. Zij wil daarom onder

baas zijn over zijn carrière. Anderzijds moet

voor zorgen. Uiteindelijk gaat het om de

spelers, trainers en hun management full service

salarissen en transfervergoedingen. Dit schrijft

distributie komen van geld om ook kleine clubs te

meer bereiken dat spelers die geen salaris

de rol van een – goede – zaakwaarnemer niet

hoogte van het salaris. Hoe hoger het salaris,

juridische ondersteuning. De dienstverlening is niet

hoogleraar Marjan Olfers in Sport en Mededingings-

helpen en we moeten het aantal huurcontracten

krijgen, al na 30 dagen transfervrij mogen

worden onderschat. Zij kunnen deuren openen

hoe beter de speler. De grote clubs zullen

alleen gericht op het optimaliseren van een carrière,

recht. Het transfersysteem zoals wij dat nu kennen,

verminderen. Alles staat in relatie tot het transfer-

vertrekken. Momenteel geldt er nog een

voor spelers, die anders gesloten blijven.

door onder meer sponsorinkomsten en tv-

maar ook op bescherming van het privéleven. Alles

is in 2001 door de Europese Unie (EU), de FIFA en

systeem, dat moet veranderen.”FIFPro heeft de

termijn van 90 dagen. Dit is uiteraard wenselijk.

Daarnaast zijn zij in voorkomende gevallen

gelden in staat blijven om hogere salarissen

voor maximaal resultaat. De slogan van BANNING

de UEFA bekrachtigd. Er werden onder meer

afgelopen jaren geprobeerd de problemen op te

Een contract dient nagekomen te worden. Als

steun en toeverlaat van een speler. Daar mag

te betalen. Alleen het afschaffen van de

luidt niet voor niets: “Play to win”. Neem vrijblijvend

afspraken gemaakt over de bescherming van

lossen door in onderhandeling te gaan met de

dat niet gebeurt, dan moet een speler sneller

best wat tegenover staan.

transfersom, zal dat niet veranderen.

contact op via: 073 – 8000 917 of j.vanveen@banning.nl

tijd was een speler als het ware ‘bezit’ van een

10

kunnen overstappen naar een andere club.
(2)

mogelijkheid in ieder geval open gehouden.
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Je kan veel van Jorrit Hendrix (20) zeggen, maar

overgeslagen.” Niet alleen Jorrit blijkt een aardig

niet dat hij de oren van je kop lult. Hendrix is zo’n

balletje te trappen, ook grote broer Perrin is een

type dat zijn voeten liever laat spreken, vermoeden

bovengemiddelde voetballer. Hij doorloopt het

wij. Het kan verklaren waarom zijn levensverhaal

jeugdplan van VVV-Venlo. De plaatselijke krant

in VI werd opgetekend uit de mond van zijn moeder

wijdt in 2007 een artikel aan de broers. Jorrit is dan

en broer en zijn (oud-)trainers.

12, Perrin 14. De verslaggever van De Limburger

Het artikel opent met een foto van wat Hendrix’

schrijft: “Twee zonen in de jeugdopleiding van een

eerste team geweest moet zijn. Acht frisse jongens

bvo, dat betekent haast automatisch dat pa een

met een grote glimlach op hun gezicht. Hendrix zit

goede voetballer geweest moet zijn. Voor Wim

op de voorste rij; blonde piekhaartjes, het groene

Hendrix kan verhalen over zijn ‘glory days’ beginnen

shirt ruim om de schouders.

beide zonen al schamper te lachen. Wim: ‘Ik kon

“Dat was bij SV Panningen,” vertelt de speler.

heus een aardig balletje trappen hoor! In Maasbree,

“Ik ben er begonnen toen ik een jaar of vijf was. In

waar ik voetbalde, speelden zes familieleden in het

eerste instantie mocht ik geen wedstrijden spelen,

eerste. Helaas moest ik al op mijn vijftiende een

Kenners zagen het grote talent van

alleen trainen. Ik ben direct vanuit de F1 naar de E1

zware knieoperatie ondergaan, dat heeft me parten

gegaan. Zo werd ik steeds een categorie vooruit

gespeeld.’”

Jorrit Hendrix al toen hij in de

geschoven. Van de wedstrijden weet ik eigenlijk

In huize Hendrix wordt in die jaren met strakke

niets meer. Ik kan me ook niet herinneren dat ik

schema’s gewerkt. Perrin reist met vrienden naar

F-jeugd van SV Panningen speelde.

zoveel beter was dan de rest. Als kind ben je daar

VVV, Jorrit wordt vaak door zijn vader naar Eindhoven

niet mee bezig. Ik tenminste niet. In mijn herinnering

gebracht. Er zijn geen andere jongens in de omgeving

PSV lijfde de middenvelder niet

hadden we gewoon een goed team.”

die dezelfde kant op moeten. Later, in de C-jeugd,

Zijn jeugdtrainer Ed Schattorie vertelt op de NOS-

komt er toch nog een speler bij. De rit gaat dan van

voor niets al op 9-jarige leeftijd in.

pagina’s op internet dat hij meteen zag dat Hendrix

Helden via Weert naar Eindhoven.

talent had. “In de F-jes krijg je soms spelertjes die

Hendrix: “Geleidelijk aan werd het aantal trainingen

In de afgelopen jaren groeide hij

er echt geen bal van kunnen. Dat was bij Jorrit wel

opgeschroefd. Toen ik in de D zat ben ik ook in

anders. Hij kreeg de bal, passeerde een mannetje

Eindhoven naar school gegaan. Met een grote tas

uit tot een betrouwbare kracht.

of vijf en schoot het balletje erin. (…) Naast het

met het openbaar vervoer. Ik ben daardoor wel

uitspelen van tegenstanders was Jorrit al bezig

snel zelfstandig geworden, ja.”

Terwijl PSV koerst op een nieuwe

met de balans van het elftal. Je zag hem nooit als

landstitel, aast Hendrix op een

intelligent,” aldus de trainer bij de NOS.

basisplaats. Wordt dit het seizoen

Menneke
Als Jorrit Hendrix in de F1 zit, meldt zijn vader het

dan de rest. Als kind ben

van zijn grote doorbraak?

team aan voor PSV Masters, het jaarlijkse 4-tegen-

je daar niet mee bezig.”

INTERVIEW JORRIT HENDRIX

‘GOED VENTJE’
PAKT ZIJN KANS

een blinde naar voren rennen. Hij was al snel voetbal-

“Ik kan me niet herinneren
dat ik zoveel beter was

4-toernooi. Voor PSV is dit evenement een mooie
gelegenheid om jeugd uit de omgeving te scouten.

12

Jorrit Hendrix valt op. Naar verluidt tikte de legen-

Zidane

darische Willy van der Kuijlen Schattorie op de

Tussen de trainingen door zijn de broers ook altijd

schouder met de woorden: ‘Wie is dat menneke?’

met de bal bezig. Buiten én binnen. “Als we thuis

Hendrix staat dan koud twee minuten op het veld.

waren, stonden mijn broer en ik vaak in de tuin te

De speler zelf heeft nauwelijks bijzondere herin-

voetballen. Later werd dat wat minder. De trainingen

neringen aan deze dag. “We speelden gewoon vier

op de club werden zwaarder en daarom moest je

tegen vier. Ik was niet bezig met waarom we daar

vaker je rust pakken. Wie ik ‘was’? Mijn idool was

waren of dat ik eventueel in de jeugd van PSV

Zidane. Later ben ik meer gaan kijken naar Xavi

opgenomen kon worden. Ik wist eigenlijk niet eens

en Iniesta. De laatste vanwege zijn overzicht en

wat PSV was. Een paar weken later kreeg ik een

perfecte passes.”

brief waarin stond dat ik mocht komen. In eerste

Perrin redt het betaalde voetbal uiteindelijk niet.

instantie trainde ik alleen op de zondag mee. Vanaf

Op zijn achttiende stopt hij bij VVV, tegenwoordig

mijn negende ben ik echt voor PSV gaan spelen.

speelt hij bij amateurclub Wilhelmina’08. Voor Jorrit

Dat betekende twee keer in de week trainen en in

worden de kaarten anders geschud. Als hij in de

het weekend een wedstrijd. Toen is de vonk echt

B-jeugd speelt begint het er steeds meer op te
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lijken dat hij zijn brood kan verdienen in de voetbal-

Dit seizoen koerst PSV opnieuw op de landstitel.

en wurgen hebben we toch gewonnen. Als je het

lerij. “Ik kreeg toen mijn eerste contract,” herinnert

“PSV doet altijd mee voor het kampioenschap,”

goed organiseert dan kan iedereen van iedereen

hij zich. “Dan ga je echt stappen maken richting

stelt Hendrix. Ook Willem van Hanegem vindt dat

winnen. Nee, ik was niet nerveus. Ik had een

het eerste. Nee, ik had geen plan. Geen idee hoe

PSV de beste papieren heeft om kampioen te worden.

gezonde wedstrijdspanning.”

een leven als profvoetballer eruit zou zien. Ik liet

In het AD zegt hij: “Let op die Jorrit Hendrix, dat is

Hendrix speelde zelf een meer dan behoorlijke

het maar op me afkomen. Uiteindelijk is het allemaal

een goed ventje. Die gaat zijn kans pakken.”

wedstrijd tegen Manchester. Iets wat niet gezegd

heel snel gegaan. Ik had ook geen back-up plan. Ik

Toch loopt dit seizoen niet direct zoals Hendrix wil.

kan worden van de Eredivisiewedstrijd tegen NEC.

heb mijn atheneumdiploma gehaald, daarna ben ik

De concurrentie op het middenveld is stevig, dus

PSV won met 2-1, maar het liep allerminst soepel.

gestopt met school. Ik schoot toen ook vanuit de

begint hij de eerste wedstrijden op de bank. “Het

De middenvelder lijkt er nog een beetje chagrijnig

A1 meteen door naar het eerste. Een vervolgstudie

waren maar vier wedstrijden, maar ik had het er

van te zijn. “Tegen NEC liep het niet lekker. Daar

was daarna geen optie meer voor mij.”

wel moeilijk mee. Ook omdat ik me gelijkwaardig

baal ik van. Ik had graag die stijgende lijn doorgezet.

Dat is nu zo’n dikke twee jaar geleden. Om maar

voelde. Eerst raakte Adam geblesseerd en daarna

Snel vergeten en door naar de volgende wedstrijd.”

eens in de sportclichés te blijven, wat ging er door

Andre. Toen kreeg ik mijn kans. Het is mijn doelstelling

Jorrit Hendrix heen toen Phillip Cocu hem vertelde

niet afhankelijk te zijn van blessures van anderen.

Met zijn twintig jaar heeft Jorrit Hendrix nog een

dat hij zijn plek in het eerste had verdiend?

Nee, op de bank zitten gaat niet ten koste van mijn

heel voetballeven voor zich. Hoe ziet zijn gedroomde

Een glimlach: “Opluchting. Blijdschap. Tegelijk ben

motivatie. Als ik op de bank zit ben ik juist extra gemo-

carrière eruit?

ik ook niet iemand die daar al te lang bij stilstaat, zo

tiveerd. Je moet ook niet vergeten dat de concurrentie

Hendrix: “Ik wil eerst vaste basisspeler worden,

van: wat overkomt me nu? Daar ben ik te nuchter

bij een club als PSV nu eenmaal groot is.”

dan nog een paar jaar bij PSV spelen en dan naar

voor. Bovendien moest ik gewoon minuten gaan

een topclub in Europa. Voor mij is de absolute top

maken. Eigenlijk weet ik ook niet beter. Ik ben

Veel energie

Barcelona. Dan moet er nog wel een hoop gebeuren.”

opgegroeid in de voetballerij. Dit is een beetje

In een item van de NOS spreekt Phillip Cocu lovend

Aan zijn imago zal het in ieder geval niet liggen,

zoals het loopt. Ik weet ook niet hoe het leven van

over Jorrit Hendrix. “Hij maakt een goede ontwikkeling

want mensen die met hem werkten prijzen zijn

een ander eruit ziet. Iedereen heeft zijn eigen

door en is heel waardevol voor ons, met name wat

mentaliteit. “Hij had altijd plezier en bleef altijd zijn

ontwikkeling.”

betreft de balans. Maar hij kan ook vooruit spelen.

ding doen,” herinnert Rini de Groot, hoofd

Hij stopt veel energie in een wedstrijd en heeft de

jeugdscouting van PSV, zich in VI. Metro noemt

juiste mentaliteit. Hij moet allereerst over een lange

hem “de ideale schoonzoon”. Jorrit Hendrix haalt

periode goed presteren, dan is hij wellicht een optie

zijn schouders op. “Als mensen dat van me denken

ben mezelf onder alle

voor Oranje. Hij heeft er de kwaliteiten voor. Zo’n

is dat alleen maar positief. Ik ben mezelf onder alle

omstandigheden.”

type verdedigende middenvelder is volgens mij erg

omstandigheden.”

“Ideale schoonzoon? Ik

welkom bij Nederland,” zegt Cocu in het gesprek.
Jeugdtrainer Ed Schatorie komt ook aan het woord

Debuut

in het item. “Het kan wel eens het seizoen van zijn

Op 10 augustus 2013 maakt Jorrit Hendrix zijn

grote doorbraak worden,” veronderstelt hij. Het

debuut in de Eredivisie tegen NEC. In de 86e minuut

zou niet zijn eerste keer in een oranje shirt worden.

mag hij de plek overnemen van Karim Rekik. Het

Jorrit Hendrix hoort al sinds zijn vijftiende bij de

staat dan wel al 5-0 voor PSV.

beste spelers van zijn lichting. Sinds die tijd wordt

Hendrix blikt terug: “Dat was een speciaal

hij in ieder geval al uitgenodigd voor Oranje in

moment. De eerste minuten in een vol stadion. Ik

verschillende leeftijdsgroepen. Sinds 2014 is hij

had ernaar uitgekeken. Met die stand was het

14

geaccepteerd dat het zo is.” De middenvelder wil er

is zakelijk, maar ook vriendschappelijk. We praten

dat het zeven jaar zou duren voordat PSV weer

veel over de wedstrijden, maar ook over privézaken.”

kampioen zou worden en dat ik bij die ploeg zou

van vaste waarde voor Jong Oranje.

natuurlijk wel wat makkelijker om erin te komen.

nu niet al te diep meer op ingaan. “Mijn vader was

Al bij al ben ik niet veel aan de bal geweest, maar

heel belangrijk voor mij. Hij heeft me altijd overal

debuut is debuut.” Wim Hendrix maakt de doorbraak

naartoe gebracht en was een grote steun voor me.

van zijn jongste helaas niet meer mee. Hij overlijdt

Daar haal ik nu nog kracht uit.” Drie dagen na zijn

in het voorjaar van 2012 aan darmkanker. In 2014 ver-

Eredivisiedebuut zet Jorrit Hendrix zijn handteke-

basis van het eerste van PSV. In seizoen 2013-2014

telt Jorrit Hendrix daarover in VI: “Na het overlijden

ning onder een nieuw contract. Hij was al tot 2014

komt hij twintig keer in actie in de Eredivisie, even

Daags na het binnenslepen van de titel publiceert

CSKA Moskou staat twee dagen later op het

van mijn vader had ik ineens geen zin meer in voetbal.

aan PSV verbonden, het vernieuwde contract loopt

vaak als in het seizoen erna. 2014-2015 wordt

MetroNieuws een rapport van de kampioensploeg.

programma. (PSV verloor met 3-2, red.) Hendrix

Het ging voor geen meter. Trainingen liepen niet. Ik

tot half 2017. De onderhandelingen worden gevoerd

afgesloten met de landstitel. Jorrit Hendrix

Jorrit Hendrix krijgt een keurige 7. Het bijbehorende

toonde zich in de media niet verbaasd over de

was er niet met mijn gedachten bij, op school ook

door Hendrix’ zaakwaarnemer Kees Ploegsma jr.

beschouwt dat als het voorlopige hoogtepunt van

commentaar luidt: ‘Leek in de eerste seizoenshelft

winst op Manchester. “Je weet dat je elke wedstrijd

niet. Na een poosje ben ik er kracht uit gaan putten.

“Kees is al een hele tijd mijn zaakwaarnemer. Onze

zijn carrière. PSV werd voor het laatst kampioen

uit te groeien tot basisspeler. Met de speler uit

een kans maakt. Wij zijn thuis heel moeilijk te

Ik heb er heel veel verdriet van gehad, maar wel

eerste gesprekken voelden meteen goed. Ons contact

toen hij dertien was. “Ik had nooit kunnen denken

eigen jeugd was het middenveld beter in balans.’

verslaan. Dan heb je altijd wel een kans. Met hangen

horen. Op de platte kar door Eindhoven. Met zoveel

Als we Hendrix spreken is zijn vizier gericht op

Landstitel

mensen langs de kant. Dit was met niets te verge-

andere internationale wedstrijden, namelijk die

Als achttienjarige staat Hendrix geregeld in de

lijken,” vertelt hij.

van PSV in de Champions League. Manchester United
werd een dikke week eerder met 2-1 verslagen.
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is geschikt om het hoogste diploma te halen. Roy
Makaay, Jaap Stam en Youri Mulder haakten allemaal
gedesillusioneerd af in Zeist. Bovendien is de
concurrentie enorm. Op een vacature bij een eerste
divisieclub regent het sollicitaties. Strategisch is het
dus beter om ook even wat verder te kijken. Maar
waar? Vaak bestaat er geen duidelijk beeld waar
talenten en kwaliteiten liggen. Regelmatig lees je in
de krant dat spelers na hun voetbalpensioen eens

Uit een onderzoek dat we in 2014 lieten uitvoeren bleek dat de werkloosheid

gaan brainstormen met de voorzitter of de sponsor.

onder afgezwaaide voetballers zorgwekkend hoog is. Tijd voor actie. ProProf

hier al tijdens hun voetbalcarrière mee bezig zijn.

biedt in samenwerking met werkgeversorganisatie FBO en de VVCS sinds 1 oktober

clubs is de medewerking beperkt, al gaat dat wel

online advies op weg naar een nieuwe baan. Door vragenlijsten, tests en

belemmeringen te ondervinden bij het volgen van

oefeningen scannen we je talenten. En we helpen je met de eerste stappen op

35 procent. In de kleedkamers gaat het eerder over

de arbeidsmarkt.

speler eens moet gaan volgen. Een oud-prof stelde

In onze ogen zou het veel beter zijn wanneer spelers
Helaas blijkt dat in de praktijk vaak onmogelijk. Bij
langzaam beter. 25 procent van de spelers zegt
een opleiding naast het voetbal, bij de ex-profs is dit
de nieuwste tattoos dan over welke opleiding een
in het onderzoek: “Ik werd mij pas bewust dat mijn

Helaas. Niet iedere speler kan net als Cristiano

Slechts een enkeling kan het zich veroorloven om

enquêteerde meer dan tweeduizend profs en oud-

profcarrière aan het aflopen was toen ik bij een

Ronaldo zijn makelaar een Grieks eiland cadeau geven

zijn centen te gaan tellen op de Bahama’s. Momenteel

spelers. De conclusies waren zorgwekkend. Een

partijvorm tussen jong en oud in het oude team werd

voor diens bruiloft. Rentenieren met een harem op

verdienen nog geen honderd voetballers meer dan

kwart van de spelers die de afgelopen tien jaar

ingedeeld.” Wel geeft de huidige generatie profs

een onbewoond eiland? Ook dat is slechts voor een

een kwart miljoen bruto per jaar. Maar dan praten

stopte, heeft nog steeds geen baan. In dezelfde

aan dat de aandacht voor het zwarte gat langzaam

enkeling weggelegd. Met een beetje geluk ben je

we dus wel over de upper class van de Eredivisie. In

periode was de werkloosheid in Nederland acht

verbetert, onder meer door initiatieven van spelers-

een aardige voorzitter tegengekomen die je aan een

het verleden kon een wisselspeler bij een modale

procent. Twaalf procent zocht tevergeefs naar

vakbonden en dalende salarissen.

verzameling Rolexen heeft geholpen. Maar de kans

club nog een landhuis kopen, maar die gouden tijden

werk. Nog eens twaalf procent ging niet eens op

is vele malen groter dat je na het afscheid van de

zijn voorbij. De overgrote meerderheid verdient minder

zoek naar een baan. Waarschijnlijk gaat het hier

Messi

velden hard moet werken voor je pensioen. En werk

dan een ton. In de Jupiler League komt het gros niet

deels om de inmiddels wel financieel onafhankelijke

Spelers valt nauwelijks kwalijk te nemen dat er niet

en ouders volledig zijn gericht op voetbalprestaties, is

“Zeker omdat we het samen met onze sociale part-

vinden valt nog niet mee. Uit een onderzoek dat we

eens aan een modaal salaris. Voetballen op het

voetbalmiljonairs.

wordt nagedacht over het zwarte gat. Berenschot

het logisch dat je pas laat gaat nadenken over een

ners hebben ontwikkeld. Dus ook clubs beseffen dat

in 2014 lieten uitvoeren bleek dat de werkloosheid

tweede niveau is geen vetpot. Dik 250 spelers

signaleerde dat de omgeving van voetballers de neiging

maatschappelijke loopbaan. Helaas blijkt in de prak-

zij een verantwoordelijkheid hebben tegenover hun

onder afgezwaaide voetballers zorgwekkend hoog

ontvangen minder dan 25 duizend euro per jaar. En

Sigarenzaak

heeft om dit onderwerp te mijden. Zaakwaarnemers,

tijk dat niet iedereen in de Champions League kan

werknemers. Het bewustzijn wordt langzaam beter.

is. De resultaten van ons onderzoek haalden landelijk

dan hebben we het nog niet eens over de tientallen

Sjaak Swart, Jan Jongbloed, Coen Dillen; er valt een

uitzonderingen daargelaten uiteraard, stimuleren

voetballen. Daarnaast kan een carrière plotseling

Maar er is nog een lange weg te gaan. Het kan niet

het nieuws. Waar door voetbaltalkshows en sociale

talenten die voetballen op amateurbasis.

aardig voetbalelftal te smeden van alle oud-voetballers

maar beperkt een loopbaan na het voetbal. Een

afgelopen zijn als je een zware blessure oploopt. Wij

zo zijn dat de werkloosheid onder ex-voetballers ho-

media het beeld was ontstaan dat het enige dilemma

Voorlopig komt er nog geen einde aan de dalende

die een sigarenzaak begonnen. Zoals nu bijna elke

makelaar gaf dat ook toe in het onderzoek: “Ik wil

voelen dan ook een verantwoordelijkheid om jullie

ger ligt dan gemiddeld in Nederland. Wij beseffen dat

waarmee een voetballer worstelt is of hij zijn vrouw

tendens die in 2010 is ingezet. De salarissen lopen al

voetballer naar Ibiza vliegt, was het vroeger hip

niet bekend staan als een makelaar die succesvolle

op weg te helpen. We ontplooiden de afgelopen ja-

er een belangrijke taak ligt voor ons. Vandaar dat we

voor haar verjaardag een sportbolide of nieuwe borsten

jaren terug, de selecties worden kleiner. Bijna honderd

om een eigen tabakswinkel te beginnen. De ultieme

maatschappelijke carrières bewerkstelligt, maar

ren diverse initiatieven om de maatschappelijke

naar aanleiding van het onderzoek van Berenschot

moet geven, bleek het zwarte gat actueler dan ooit.

profvoetballers horen elk jaar dat ze niet in aanmerking

bestemming na een slopend voetballeven. Anno

juist als een makelaar die de voetbalcarrière als

carrières van profvoetballers te bevorderen. Eerder

hebben geïnvesteerd in een online platform. Samen

Daarom ondernamen we actie. Het afgelopen jaar

komen voor een nieuw contract. En dat zijn echt niet

2015 is de sigarenzaak allang verdrongen als populair

topprioriteit heeft.” Ook ouders doen er soms alles

kon je in dit magazine al verhalen lezen over afge-

met de ProProf Career Coach zijn we nu optimaal

hebben we niet stilgezeten. De Stichting Cao Contract-

alleen de kleine jongens. Voormalige smaakmakers

tweede beroep. Ook treffen we nog maar weinig

aan om de droom in stand te houden. “Een deel van

zwaaide mannen als Martijn Reuser en Jelle De

ingericht om spelers die onze hulp nodig hebben op

spelers Betaald Voetbal, waarin de sociale partners

uit de Eredivisie als Maarten Martens, Georgios

ex-spelers aan op de schoenenafdeling van sport-

de ouders heeft onrealistische verwachtingen van

Bock. Zij maakten gebruik van de ProProf Career

weg te helpen. Zo hopen we voor onze leden de ri-

ProProf, VVCS en FBO zijn vertegenwoordigd,

Samaras en Urby Emanuelson zaten in september

zaken. Bijna iedereen cirkelt rond de velden als

de voetbalcarrière van hun kind,” tekenden de

Coach. Nu maken we een volgende stap. Sinds 1 ok-

sico’s op het zwarte gat te verkleinen.”

ontwikkelde een online portaal waarmee spelers

nog zonder club. Anderen gaan gewoon met voetbal-

trainer, scout of makelaar. Niet zo vreemd. Driekwart

onderzoekers op. Ze denken dat hun kind de nieuwe

tober bieden we een fonkelnieuwe service aan. Via

geholpen kunnen worden op weg naar een carrière

pensioen. Iemand als Orlando Engelaar zien we dit

van de voetballers wil werkzaam blijven in de sport-

Messi is. Als je dan op je twintigste afvalt bij - pakweg -

een paar clicks kunnen we leden die op zoek zijn naar

Geïnteresseerd? We nodigen voetballers die op

na het voetbal.

seizoen niet meer terug op de velden. Waar we hem

branche. Coach is veruit het populairste beroep.

FC Oss, heb je toch een probleem. Als je er blijft, heb

een nieuwe baan online advies aanbieden. Samen

zoek zijn naar werk van harte uit om contact met ons

wel gaan terugzien is nog maar de vraag. Een fors

Aan de lopende band verschijnen ex-spelers in de

je misschien nog wel een groter probleem, want het

met de werkgeversorganisatie FBO hebben de spe-

op te nemen via proprof@unie.nl of info@proprof.nl.

Bahama’s

deel van de afgezwaaiden heeft genoeg tijd om te

dug-outs. Ruud van Nistelrooy is assistent-coach bij

wettelijk minimumloon is op dat niveau al heel wat.

lersvakbonden het zogenaamde loopbaanportaal in

Veel voetballers hebben moeite om na hun carrière

gaan vissen of in de tuin te werken. De werkloosheid

Oranje. Mark van Bommel zetelt inmiddels naast

Slechts enkele afgezwaaide voetballers per jaar

het leven geroepen. Middels vragenlijsten, tests en

De portal is te vinden op:

op de velden de draad weer op te pakken. Dat de

onder ex-voetballers is hoger dan in andere beroeps-

Bert van Marwijk op de bank van Saoedi-Arabië.

hebben de luxe om vanuit riante buitenlandse villa’s

oefeningen scannen we je talenten. Ook helpen we je

caovoorcontractspelers.nl.

gemiddelde eredivisionist zich voor de rest van zijn

groepen. Bureau Berenschot noteerde precaire cijfers.

Afgelopen zomer begonnen de gestopte Tim Cornelisse

eens rustig na te denken of ze überhaupt nog wel

met de eerste stappen op de arbeidsmarkt. “Een

Bellen met ProProf kan op telefoonnummer

leven binnen voetbalt, is een broodjeaapverhaal.

Het gerenommeerde adviesinstituut uit Utrecht

en Danny Koevermans als trainer. Maar niet iedereen

gaan werken. In een omgeving waar club, makelaar

uniek initiatief,” volgens directeur Ko Andriessen.

0345 851432.
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HET VOETBALNIEUWS
BEKEKEN DOOR JENS VAN SON

“IK HEB EEN
PAAR HOBBELS
MOETEN NEMEN”

HERACLES AAN KOP NA WINST OP PSV
Heracles heeft de goede competitiestart vanavond
voortgezet met een overwinning op PSV. De Almeloërs
bezorgden de titelverdediger de eerste nederlaag
van het seizoen: 2-1. De thuisclub knokte zich op
eigen veld terug van een snelle achterstand, door
een doelpunt van Luuk de Jong na anderhalve minuut.
Aanvoerder Mark-Jan Fledderus en Thomas Bruns
troffen nog voor de rust van afstand het PSV-doel.
Heracles staat door de vijfde overwinning van dit
seizoen in ieder geval voor even aan kop van de
Eredivisie. (Bron: ANP, september 2015)
Jens: “ Ja, dat is mooi voor ze. Op tv werd gezegd
dat dit komt omdat ze nog niet één wedstrijd op
echt gras hebben gespeeld. Dat zou best kunnen.
Ik ben helemaal niet voor kunstgras. Vroeger rook
je het gras als je het veld opliep, dat mis ik nu. Aan
de andere kant zijn er natuurlijk ook clubs die hun
gras niet goed kunnen onderhouden. Dan moet je
spelen op een slecht veld en daar word je ook niet
blij van. Clubs steken liever geld in spelers dan in
gras. Kunstgras is altijd goed, voor zover je in dit
geval van goed kunt spreken. Zelf heb ik vooral last
van de omschakeling. Pijn is een groot woord,
maar je voelt het wel. De bal reageert anders, zelf
beweeg je anders. In Eindhoven speelden we goed
voetbal, maar er werd wel geselecteerd op voetballers die goed op kunstgras uit de voeten kunnen.
Die jongens zijn fysiek minder sterk, maar wel iets
behendiger. Voetballers die het vooral van hun
kracht moeten hebben zijn dan minder interessant.

Jens van Son maakte dit seizoen de overstap naar
Roda JC. Daar werkt hij hard om een plaats in de
basis te veroveren. In zijn vrije uren studeert de
middenvelder Sport en Economie en hij is ook
nog eens lid van de Centrale Spelers Raad (CSR).
Al bij al een uitstekende kandidaat om het voetbalnieuws van de afgelopen weken mee te bespreken.

Een speler als Jaap Stam zie ik nu niet meer doorSCHEIDSRECHTER BERBEN GESTRAFT VOOR

maar omdat de scheidsrechter het vergeet te melden

2009 gemanipuleerd zijn. “Het is lastig wat te ver-

breken bij Zwolle. Als je te weinig krachtspelers

BLUNDER NA RODE KAART ELIA

kan Elia niet geschorst worden. Tegelijk vind ik ook

tellen over de inhoud van de mails. Ik kan niet alle

hebt, ga je het daar op Europees niveau op verliezen.

De KNVB heeft scheidsrechter Stijn Berben vanwege

wel dat je moet kunnen bewijzen dat iemand zo’n

feiten noemen. Er wordt niet expliciet genoeg over

Op den duur betekent dat het einde van het Neder-

zijn blunder met het wedstrijdformulier in het duel

overtreding heeft begaan. Het heeft natuurlijk

matchfixing gesproken,” zegt De Jong. (Bron: ANP,

landse voetbal. Tenzij kunstgras zo goed wordt dat

tussen Jong Feyenoord en Jong Cambuur van twee

behoorlijke gevolgen. Ik denk niet dat er videobeelden

augustus 2015)

het niet van echt te onderscheiden is. Ik merk nu

bekerwedstrijden gehaald die hij deze week zou

van zijn. Al bij al vind ik het nogal amateuristisch. De

fluiten. Berben vergat de rode kaart van Feyenoorder

scheidsrechter heeft een behoorlijke fout gemaakt. Ik

Jens: “Ik vind dat je moet oppassen met namen

terug. Maar toch, misschien moeten we met zijn al-

Eljero Elia vanwege een vermeende overtreding op

vind het niet gek dat dat voor hem ook consequenties

noemen in zaken die niet bewezen zijn. Nu blijft

len zeggen: we spelen niet op kunstgras. Daar is

het wedstrijdformulier te zetten.

heeft. Tja, ik heb op het moment ook al wat gele kaarten

matchfixing voor de rest van zijn leven aan Kargbo

dan wel een heleboel geld voor nodig.”

verzameld, maar dit soort mazzeltjes maak ik dan

plakken. Er wordt wel vaker over gesproken dat er

weer niet mee.”

in die tijd iets gebeurd moet zijn bij Willem II, maar

WERKLOOSHEID ONDER EX-PROFS IS

als je het niet kunt bewijzen houdt het op.

SCHRIKBAREND HOOG

Elia maakte een slaande beweging of een kopstoot
in het duel tegen Jong Cambuur, maar omdat er
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wel al dat de kwaliteit beter is dan een paar jaar

onvoldoende bewijs was, werd de aanvaller door

BEWIJS VAN MATCHFIXING KARGBO ERG MAGER

de tuchtcommissie vrijgesproken en niet geschorst.

E-mailverkeer tussen Ibrahim Kargbo en een

Misschien is het makkelijker om voetballers over te

onder afgezwaaide voetballers is zorgwekkend

(Bron: Telegraaf, september 2015)

matchfixer uit Singapore. Dat is het belangrijkste

halen die in de Jupiler League spelen. De salarissen

hoog. Veel van hen zijn teleurgesteld in hun zaak-

Het zwarte gat is actueler dan ooit. De werkloosheid

bewijs dat er na dik een half jaar onderzoek naar

liggen daar toch een stuk lager. Nee hoor, ik ben

waarnemer. Rentenieren is slechts voor een enkeling

Jens van Son: “We hebben deze kwestie bij Roda

matchfixing bij Willem II op tafel ligt. Dat zegt Gijs

nog nooit benaderd. Ik heb wel gehoord dat als je

weggelegd. Een kwart van de contractspelers in de

natuurlijk goed gevolgd omdat wij de eerstvolgende

de Jong, operationeel directeur van de KNVB. Uit

er eenmaal aan meewerkt het moeilijk is om eruit

Eredivisie verdient zelfs minder dan 25 duizend

wedstrijd tegen Feyenoord moesten spelen. Het is

het mailverkeer valt niet onomstotelijk af te leiden

te stappen. Als je daarna niet meer wilt manipuleren,

euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot.

best raar. Een aantal mensen heeft iets zien gebeuren,

dat de resultaten van wedstrijden van Willem II in

komen ze bij je thuis. Alleen dat al.”

(Bron: VI, mei 2014)
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“Ik vind dat spelers zelf ook hun verantwoordelijk-

het Nederlandse voetbal. Van Marwijk zegt: ‘Onze

afloop van de wedstrijden op een uitgebreide analyse.

heid moeten pakken. Zij moeten ook bezig zijn met

mentale en fysieke weerbaarheid is het grootste

Of hij er verstand van heeft? Hij vindt van wel.”

een toekomst na het voetbal. Een hoop is al geregeld

probleem. Laatst ging ik bij Ruben kijken, mijn

door de bonden. Zij komen straks met een portal

kleinzoon van elf die in de jeugd speelt bij PSV.

UNIEK VROUWENVAK HERACLES

waar je alles kunt terugvinden over onder meer

Die jongens speelden tegen Chelsea. Ze werden

STERFT VROEGE DOOD

CFK, carrièretests en scholingsmogelijkheden.

compleet weggespeeld. Niet omdat die Engelsen

Het vrouwenvak van Heracles Almelo is een vroege

Heel handig, maar uiteindelijk moet je het zelf

veel groter of technisch beter waren. Het zat hem

dood gestorven. Twee maanden geleden werd het

doen. Als je je blindstaart op je inkomen als voet-

in de bereidheid, de échte wil om te winnen, in

Ladiesvak nog met veel bombarie geïntroduceerd

baller en de status die erbij hoort dan krijg je op

overtuiging in de duels, in enthousiasme ook.’

als een Europese primeur, maar de club ziet er

een gegeven moment de rekening gepresenteerd.

(Bon: AD, september 2015)

inmiddels geen heil meer in. Slechts een handjevol

Ik begrijp het ook wel, hoor. Het is natuurlijk verleidelijk

geïnteresseerden maakte de voorbije weken gebruik

om na het trainen op de bank te gaan liggen of iets

Jens: “Misschien heeft hij gelijk en zijn wij meer

van het speciale vak met dertig ladyseats, met

leuks te gaan doen. Misschien is het voor mij anders

liefhebbers van het spel en minder winnaars.

extraatjes als roze kussentjes en een deken voor

omdat ik onderop ben begonnen. Ik heb een paar

Misschien wordt het ons wel te makkelijk gemaakt.

over de benen.

hobbels moeten nemen, dan weet je ook dat het

Als alles voor je wordt gedaan, leer je moeilijk met

(Bron: De Gelderlander, september 2015)

niet allemaal vanzelfsprekend is. Jongens die hoger

tegenslagen omgaan.

instromen hoeven daar misschien niet over na te

Ik ben pas laat bij een BVO gekomen. Ik moest

Jens: “Wat moet je daar nou van zeggen? Ik vind

denken. Ik studeer Speco (Sport en Economie, red.)

steeds terugvechten als ik niet goed genoeg werd

zo’n apart vak onzin. Waarom moeten vrouwen bij

in Tilburg via de Johan Cruyff University, een hbo-

bevonden. Ik mocht zelf bedenken hoe. Nu wordt het

elkaar zitten? Misschien was het een marketing-

opleiding. Ongeveer dezelfde opleiding kun je via

misschien wel teveel voorgekauwd voor jongens. Je

truuk want er is wel veel ruchtbaarheid aan gegeven.

de VVCS digitaal volgen, maar ik wilde ook graag

hebt van die POP-gesprekken (persoonlijk ontwik-

Wat ik van vrouwenvoetbal vind? Mijn zus heeft

met andere mensen in contact komen. Het is niet

kelingsplan, red.). Dan overleg je met je trainer wat

vroeger ook gevoetbald, maar van het Nederlands

altijd makkelijk om na het voetbal de boeken in te

je wilt en moet verbeteren. Maar het moet wel echt

elftal ken ik eigenlijk geen speelsters. Ik heb niet

duiken. Op mijn vrije dagen volg ik college in Til-

jóuw plan worden. Zo is het ook met winnen. Dat

echt een uitgesproken mening over vrouwenvoetbal.

burg, de rest moet ik zelf doen. Ik weet nog niet

moet ook vanuit jezelf komen.

Ik zal er niet snel naar kijken, maar ik keur het ook

precies wat ik na mijn voetbalcarrière wil gaan

In de jeugd heb ik nooit voortgangsgesprekken

zeker niet af. Ik denk dat het altijd gezond en leuk is

doen. Iets commercieels in de sport, maar een vast-

gehad. Voor het seizoen begon hoorde je in welk

als iemand wil sporten. Dus als een meisje wil

omlijnd plan is er nog niet.”

team je speelde. Als je voor een regioteam van de

voetballen, moet ze dat vooral doen.”

KNVB speelt, krijg je een brief waarin staat dat je
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WINNEN MOET DE BASIS ZIJN VAN ALLES

mag komen. Als je afvalt krijg je geen brief, maar je

In een dubbelinterview in AD geven Bert van Marwijk

krijgt ook niet te horen waarom je er niet meer bij zit.”

en Mark van Bommel hun visie over de staat van

Lachend: “Gelukkig trakteerde mijn vader mij na

Wie is Jens van Son?

Nadat ik de voorbereiding met het eerste had

de clubgeschiedenis.” Begin dit seizoen besluit

Jens van Son begint zijn voetbalcarrière bij VV Bes

meegedaan moest ik terug naar het tweede.

Jens van Son in te gaan op de avances van Roda

in Valkenswaard. De vonk slaat niet meteen over,

Uiteindelijk is het me toch gelukt om basisspeler

JC. In totaal heeft hij dan zo’n twaalf jaar erop

want in de F’jes last de speler al een korte break in.

van het eerste te worden. In 2011 werd ik boven-

zitten in Eindhoven. “Het werd mij ook heel erg

“Ik weet niet eens precies waarom ik er geen zin

dien aanvoerder van Eindhoven.”In 2012 ver-

gegund dat ik een stap omhoog kon maken. De

meer in had. Na een jaar ben ik weer begonnen en

huist de middenvelder naar Sparta Rotterdam.

afgelopen jaren zijn er meer jongens geweest die

kort daarop ben ik overgestapt naar VV De Valk.”

Een mooie stap in zijn ontwikkeling en zijn carri-

via Eindhoven een stap hebben kunnen maken.

Daarna gaat het lopen voor Van Son. Hij wordt

ère, maar het wordt niet wat hij ervan had ver-

Eindhoven staat erom bekend dat het een club is

uitgenodigd voor KNVB regioteams en als hij in de

wacht. “Het doel was spelen in de Eredivisie, maar

waar spelers zich goed kunnen ontwikkelen. Dat

D-jeugd speelt mag hij stage lopen bij PSV, Willem II

ik liep een blessure op en raakte zo min of meer

heeft ook zijn aantrekkingskracht op jong talent.”

en Eindhoven. “Ze vonden allemaal dat ik nog niet

uit beeld. Sparta wist uiteindelijk ook niet te pro-

Tot nu toe heeft Van Son nog geen basisplaats

goed genoeg was,” herinnert Van Son zich.

moveren. Het was een teleurstelling voor beide

weten te veroveren in Kerkrade, maar hij heeft

Het is de eerste teleurstelling in zijn voetballeven.

partijen. Ik had een contract tot 2014, maar in

wel al zijn speelminuten gehad. Van Son: “Dat ik

Hij keert terug bij De Valk en weet zich opnieuw in

2013 zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan.”

niet in de basis sta, is het enige wat moeilijk is.

de kijker te spelen. Hij is dan veertien jaar en

In Eindhoven wordt Jens van Son binnen-

Ik ben het ook niet gewend. Ik doe er alles aan

speelt in de selectie. “Toen kwamen Willem II en

gehaald als de verloren zoon. Hij wordt weer

om dat te bereiken, maar het heeft even tijd nodig.

Eindhoven weer. Ik ben in de B-jeugd van Eindhoven

aanvoerder, speelt alle wedstrijden en scoort

Verder heb ik het naar mijn zin met de jongens.

begonnen. Daarna stroomde ik door naar de A1 en

meer dan ooit. “Dat waren twee hele mooie

Roda JC is een mooie club. Ik ben blij dat ik de

de selectie.” Een nieuwe teleurstelling volgt. Van

jaren. Individueel, maar ook voor de club. In het

stap heb gemaakt.”

Son: “De trainer zei: ‘Ik vind je niet goed genoeg’.

laatste jaar haalden we de meeste punten ooit in
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COLOFON
REDACTIE:
Ko Andriessen, Daan Hermes,
Raquel Mourik, Ton Lipper en
Leo Verbeek

MET VI ZIT JE ALTIJD
OP DE EERSTE RIJ!

VORMGEVING,
DTP EN DRUKWERK:
C•WORX design & media
www.cworx.nl
Drukwerk: MM Printing
FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES:
Bram Delmee, Carli Hermès,
Natalie Hanssen

Jij presteert, wij ontzorgen
Samen een
topprestatie neerzetten!

DIRECTIE PROPROF:
Mr. J.T. (Ko) Andriessen
BESTUUR PROPROF:
Drs. Harm Swierenga
Mr. Harry van Herpen
Drs. Daan Hermes

Rabo Topsportdesk
Om als topsporter het beste uit jezelf te halen, moet je

Dus geen gedoe met het overzetten van bankzaken, maar

Jouw financiële
coach
nog steeds
de contactpersoon die altijd bereikbaar is.

Dirk Jan Derksen
RAAD VAN ADVIES:
Mr. Lucas Goes

je volledig kunnen focussen op je carrière. Alles wat

Reginald Thal

geen bijdrage levert aan dat ene doel, is ballast. Neemt

Dr. Drs. Ber Damen

niet weg dat het belangrijk is om je financiële zaken goed

De collega’s van de desken in Eindhoven en Den Haag trekken

Of je nu in Nederland voetbalt of in het buitenland, voor iedere
Hoe ziet je financiële plaatje eruit bijvoorbeeld wanneer je door
te regelen. Voor nu, maarvoet
zeker
ook voor de toekomst.
samen opeenom
jou in de toekomst nóg beter te kunnen
baller heeft de Rabo Topsportdesk een advies op maat.
blessure niet meer kunt voetballen of wanneer je komt
te overlijden?
vanuit
de CAO of
CFKvoetbal.
dan
je naar het voor
buitenland?
reizen
De Rabo Topsportdesk isEnergaspeciaal
jou. Dan
Naast
dewe spreekwoordelijk
begeleiden.
Zo kun Isjijhet
je inkomen
volledig
focussen
ophethet
met je mee want de dienstverlening van de Topsportdesk gaat
voldoende voor de hypotheeklasten, of is het slim om dan iets
locatie in Eindhoven, kun
je sinds kort ook terecht in
Laten we extra’s
samen
een topprestatie neerzetten!
over de grenzen heen. Wij kennen de voetbalwereld goed en
te regelen door bijvoorbeeld een speciale verzekering?
begrijpen
welke wensen
jij stelt
aan een financiële coach. We
Den Haag. Daar is onlangs
een tweede
desk
geopend.
bieden jou de financiële coaching die je als topsporter verwacht. Daar kijken we samen naar; alles met het doel dat jij tijdens en
na je carrière lekker in de woning kunt wonen en je geen zorgen
Bij de Rabo
Topsportdesk
krijg je:
hoeft te maken of je de hypotheeklasten kunt blijven betalen.
De Rabo Topsportdesk begeleidt
o.a.
vele profvoetballers
• je eigen accountmanager
in binnen- én buitenland.• Wij
weten
welke
advies
voor een
levenverzekeringen
nu en na je topsport carrière Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Tel (040) 293 6596
Rabo Topsportdesk.
•
advies
op
het
gebied
van
betalen,veilig
sparen, verzekeren, lenen,
belangrijk voor je zijn, hoe je je toekomst financieel
• Hugoline
Hoorn
Wil van
jij weten
wat we voor jou kunnen betekenen voor een
beleggen, hypotheken en pensioenen
kunt stellen en welke hypotheekoplossing
goed
bij
jouw
of andere financiële zaken, neem dan contact
• flexibele oplossingen
• Bas vanhypotheek
den Hurk
met ons op voor het maken van een afspraak op telefoonbijzondere situatie past. • inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst
Rabobank
Regio
Den
(070) 371 8270
nummer
(040)
293Haag.
65 96 ofTel
via emailadres
topsportdesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl
Een hypotheekadvies is maatwerk; we richten het zo in dat
het
• Jochem Ovaa
past bij
wensen,
Onze mensen staan 24/7 voor
je jouw
klaarsituatie
om jeentejouw
helpen
bijenjedat het aangepast
kan worden tijdens de looptijd. Hierbij wordt ook gekeken naar
bankzaken. Dit noemen wijoplossingen
financieelinontzorgen.
Dehetmedesituaties waarbij
inkomen verandert.

Meer weten? Neem contact op met ons.

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

Bij ons zit je altijd dicht op het veld. Volg het voetbal niet alleen
via ons magazine, de website en apps, maar ook op social media.
We zijn te vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Zie je daar!

Sport-Promotion BV

werkers van de Rabo Topsportdesk kunnen je van een
passend advies voorzien. Ook als je een transfer maakt naar

@VI_nl

het buitenland staan we voor je klaar.
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www.rabobank/eindhoven-veldhoven

WWW.VI.NL/FACEBOOK

Een aandeel in elkaar

_VOETBAL_INTERNATIONAL_

Een aandeel in elkaar
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Foto van Carli Hermès

