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et jaar 2015 was geen
topjaar voor ons voetbal.
Natuurlijk kwam dit met
name door de uitschakeling van Oranje voor het
EK in Frankrijk. Een blamage gezien
de derde plaats op het WK in Brazilië
het jaar daarvoor. Misschien is het
enkel te wijten aan de standplaats
van het EK. De laatste keer dat Oranje
een EK-eindtoernooi niet haalde was
in 1984, in…..Frankrijk.

Maar er is natuurlijk meer aan de
hand, ook gezien de matige prestaties
van Nederlandse clubs op de Europese
velden de laatste jaren. De KNVB
organiseerde in december 2014 een
congres over de toekomst van het
Nederlandse voetbal. Een van de
oorzaken die daar werden aangestipt
voor de verzwakking van het Nederlandse voetbal was het spelen op
kunstgras. Vreemd genoeg is Nederland
het enige land waar op grote schaal
op kunstgrieten gespeeld wordt. Naar
aanleiding van het congres besloot de
KNVB om de zaak te laten onderzoeken
door wetenschappers, een sportsocioloog en een hoogleraar klinische
sportgeneeskunde.
Eind vorig jaar werden de uitkomsten
op een seminar gepresenteerd, zogenaamd op basis van feiten. Een van
de onderzochte zaken was of kunstgras softies kweekt? Er zouden enkel
nog
comfortvoetballers
worden
opgeleid die niet gewend zijn zich te
wapenen in fysieke duels. Volgens de
wetenschappers was dit onwaarschijnlijk! De feiten waren dat data
over de fysieke kracht van spelers
niet beschikbaar waren. Er waren wel
data over gele en rode kaarten. Het
aantal kaarten was ongeveer gelijk.
Als de hoeveelheid fysieke duels zou
afnemen, zou je minder overtredingen
en gele en rode kaarten verwachten.
Nu hoor ik van spelers dat er op
kunstgras daadwerkelijk minder duels
zijn dan op natuurgras. De scheidsrechtersbaas van de KNVB vertelde
dat hij van mening was dat de huidige

generatie profvoetballers een tackle
of sliding, technisch gezien, minder
goed kan uitvoeren. Gevolg van deze
laatste aanname is dat spelers juist
eerder een kaart krijgen omdat de
uitvoering van hun tackle niet juist is
en dus sneller een overtreding oplevert.
Misschien komt dit doordat ze minder
tackles maken of hier minder op oefenen.
En misschien oefenen ze wel minder
op tackles omdat deze vaardigheid
minder noodzakelijk is op kunstgras.
Wie heeft er nu gelijk? De wetenschappers of de mensen uit de praktijk?
Een andere stelling was dat kunstgras
de aard van het spel verandert. Deze
claim werd onderzocht aan de hand
van de veronderstelling dat de bal
voorspelbaarder zou rollen en er minder tackles zouden worden gemaakt.
Gevolg zou zijn, meer schoten en
meer doelpunten. Ook deze bevinding
was volgens de wetenschappers onjuist.
Het spelen op kunstgras zou maximaal
een of twee doelpunten verschil kunnen
maken, weinig betekenisvol. Van
voetballers hoor ik juist weer dat ze
de bal bij vrije trappen en bij lange
ballen anders moeten raken op
kunstgras dan op gewoon gras.
Wie heeft er hier nu gelijk, de wetenschappers of de jongens uit de praktijk?
Anyway, ik begrijp ook wel dat spelen
op gras of kunstgras slechts een van
de mogelijke oorzaken is waardoor
ons voetbal achteruit gaat. De KNVB
heeft nu aan een aantal adviseurs
gevraagd om hun visie te geven.
Meer dan zeventig mensen zijn
betrokken bij masterplan 2.0, dat
voor vernieuwing en verbetering van
het Nederlandse voetbal moet zorgen.
Onder anderen Piet de Visser, Guus
Hiddink, Jaap Stam, Dirk Kuyt en Martin
van Geel zitten in werkgroepen die
sinds een half jaar draaien. In mei
moet een gezamenlijk plan worden
gepresenteerd. Laat ik nu veel meer
vertrouwen hebben in die praktijkmensen dan in die wetenschappers.
Ko Andriessen, directeur ProProf
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DE GOOD
VIBES VAN

Joël Veltman draait een lekker seizoen
bij Ajax. Hij bevindt zich in de top van verschillende klassementen voor de speler van het
jaar en wordt regelmatig opgesteld in het elftal van
de week. Zal je net zien dat Oranje in zo’n jaar niet
mee mag doen met een groot toernooi. Wat doe je dan?
Hard doortrainen, sterker worden en een beetje trouwen.

J

oël Veltman woont samen met Naomi in een levendige
nieuwbouwwijk in Amstelveen. In deze wijk wonen ook
veel ‘gewone mensen’, Ajax-fans. En dus belt er op
gezette tijden iemand aan voor een handtekening of een
foto. Joël heeft er geen problemen mee. Dat soort dingen
gebeurt nu eenmaal als je bij een club als Ajax speelt. Waar Joël
wel wat problemen mee heeft is het koffieapparaat. “Mijn vriendin
zet altijd koffie,” biecht hij eerlijk op. Als hij de aan- en uitknop
heeft gevonden stroomt er een heel behoorlijk bakkie uit het
apparaat. Weer wat geleerd. Ondertussen kijken wij even
stiekem rond in zijn woning. Twee cavalier spaniels bemoeien
zich nadrukkelijk met het bezoek. Aan de muur hangt een
collage van het huwelijksaanzoek dat Joël afgelopen zomer deed.
Naomi zei ja, vanzelfsprekend. Op 10 mei is de grote dag. “We
trouwen ergens in de buurt van Amsterdam,” vertelt Joël. “Ook

voor de kerk trouwens. Dat heeft
nog wel wat voeten in aarde. Ik ben
protestant, Naomi is katholiek. We
hebben afgesproken dat we in een
katholieke kerk gaan trouwen. Tot
mijn zestiende ging ik elke zondag naar
de kerk, maar toen ik in de A-jeugd
kwam, moest ik ook vaak op zondag
spelen. Voor mezelf doe ik er niet
zoveel mee, maar als ik met mijn
familie ben dan bidden we bijvoorbeeld
wel voor het eten. Ik vind wel dat je je
erin moet verdiepen als je voor de kerk
gaat trouwen, dus dat ga ik straks
ook doen.”

VELTMAN & WASSERMAN

“MIJN BROER
SNAPT NIET
HOE IK IN DIT
WERELDJE
KAN LEVEN ”
4

Joël Veltman wordt begeleid door Rob Jansen
van Wasserman Netherlands. “We hebben regelmatig contact, maar ik hoef niet elke dag met
hem aan de lijn te hangen. Rob heeft me
geholpen aan een fysiotherapeut en een mental
coach. Dat van die mental coach was mijn
eigen idee, maar hij heeft er een gevonden die
bij me past. Ik denk dat ik mentaal nog stappen
kan maken. Mensen zeggen altijd: als je
gewoon nuchter blijft dan is er niets aan de
hand. De meesten hebben geen idee. Als je
profvoetballer bent komt er zoveel op je af,
daar kan je best wel wat hulp bij gebruiken.”
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e koffie is gezet, de honden zijn van
de stoelen gejaagd en Joël zit klaar
voor een trip down memory lane.
Hij begint: “Tot mijn tiende hebben
we in IJmuiden gewoond. Vissenkoppen worden ze daar genoemd. Ik kom uit
een normaal, sportief gezin. Ik heb een oudere
broer met wie ik samen op voetbal heb gezeten.
Hij is een echte allrounder. Hij heeft ook nog
gehockeyd, getennist en is nu veel met wielrennen
bezig. Ik heb naast het voetballen ook getennist
totdat ik moest kiezen: of voor de bond tennissen
of voor Ajax spelen. Ik heb het laatste gekozen.
In de zomer tennis ik nog af en toe. Mijn broer is
een totaal andere kant op gegaan. Hij is nu 26
en is bijna afgestudeerd in technische bestuurskunde in Delft. Ik heb zoveel respect voor die
gozer. Altijd met je neus in de boeken, dat is niks
voor mij. Andersom snapt hij weer niet hoe ik in
dit wereldje kan leven. Hij vindt het allemaal
nep. Als je drie wedstrijden goed speelt en een
minder, word je meteen afgeschreven. Dat
begrijpt hij niet. Soms worden er dingen over mij
gezegd of geschreven die je niet moet willen
weten. Ik ben ermee opgehouden alles te lezen.
Het is niet goed voor je.

Ik ben een middelmatig gebruiker van social
media. Ik zit op Facebook, Instagram en sinds
kort op Twitter. De reacties daar zijn ook niet
altijd mals. Soms komt er iets heel ergs voorbij,
met de grofste scheldwoorden en dat blijkt dan
afkomstig te zijn van een jongentje van veertien.
Daar sta ik dan wel van te kijken.”
TALENTENDAGEN
Joël Veltman begint zijn carrière bij VV IJmuiden.
Hij speelt weliswaar samen met zijn oudere
broer, maar hij betwijfelt of hij een groot talent
was “Ik viel helemaal niet op. Ik ben ook niet
gescout. Sterker nog, Ajax kwam niet eens in
IJmuiden. Op aanraden van vrienden van mijn
vader heb ik meegedaan aan de talentendagen
van Ajax. Ik speelde toen nog voorin. Ik maakte
een paar mooie acties en scoorde ook. Zo ben ik
bij de jeugdopleiding van Ajax gekomen. In mijn
eerste wedstrijd werd ik meteen achterin gezet.
Ik kan niet zeggen dat mijn leven heel erg veranderde toen ik bij Ajax ging spelen. Later, op de
middelbare school, gingen vrienden wel eens
dingen doen waar ik best aan mee wilde doen,
maar dan realiseerde ik me altijd weer snel dat ik
bij Ajax mocht voetballen. Daar kon eigenlijk
niets tegenop.”
De jeugdopleiding is een soort ‘survival of the
fittest’. “Je ziet elk jaar jongens afvallen. Huilende
kinderen, huilende ouders. Elk jaar hoop je dat
dat jou niet gaat gebeuren.”
Als Joël in de B2 zit krijgt hij het voordeel van de
twijfel, maar het had toen ook zomaar afgelopen
kunnen zijn. Joël: “Ik heb er wel rekening mee
gehouden dat ik misschien via een omweg het
betaald voetbal zou moeten halen. Via Heerenveen
ofzo. Een plan B, los van het voetbal, had ik
eigenlijk niet. Ik heb me nog wel aangemeld voor
het CIOS, maar toen het bij Ajax serieus werd
heb ik dat maar laten lopen.” De volledige focus
op betaald voetbal komt als Joël in de A-jeugd
zwaar geblesseerd raakt aan zijn knie. Joël:
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“Ik wilde een blok zetten voor een tegenstander
en hij kwam met een slidingblok aan. Mijn knie
klapte naar binnen. Hij voelde eerst alleen een
beetje stijf maar al snel bleek dat ik negen
maanden niet kon voetballen. Tijdens de revalidatieperiode kreeg ik een contract aangeboden,
met de uitspraak: laat het maar zien na je blessure.
Dat gaf een hoop rust. Toen ik weer het veld op
mocht heb ik ook nooit meer géén zin gehad in
een training. Tijdens mijn revalidatie moest ik de
domste oefeningen doen. Dan zag ik die jongens
lekker naar buiten gaan. Dat was moeilijk. Voor
die tijd had ik wel eens geen zin in een veldtraining, maar ik zou mezelf nu voor mijn kop
slaan als ik dat ooit nog heb. Voetballen is het
mooiste wat er is.”

een echt voetballand. Overal zie je mensen
voetballen. Mannen en vrouwen. Los daarvan
waren de resultaten met Oranje natuurlijk goed.
Nadat we met 5-1 hadden gewonnen van Spanje
kwamen er steeds meer mensen kijken. Onderling
was de sfeer ook heel goed. We zaten zeven
weken op elkaars lip. Een avond in de week
mocht je met je vriendin naar buiten. Verder zaten
we alleen bij elkaar.”
In totaal speelt Veltman 13 minuten op het WK.
De huidige bondscoach, Danny Blind, ziet het
ook in hem zitten. Dus wordt hij geselecteerd
voor de oefenwedstrijden tegen Wales en Duitsland in november. De eerste wedstrijd wordt
gewonnen met 2-3, de tweede wordt afgelast
vanwege een verdacht pakketje in het stadion in
Hannover.

STRESS
Hij debuteert in augustus 2012 in de Eredivisie
tegen NEC. De herinnering brengt een lach op
zijn gezicht. “Dat was wel stress. Toen ik de
warming-up moest doen had ik bijna het gevoel:
laat me er níet inkomen. Dat we met 5-1 voor
stonden haalde de druk er wel wat af. Ik weet
het nog goed. Ik moest wisselen met Mitchell
Dijks. Ik had knikkende knieën maar toen ik
eenmaal aan de bal was, vergat ik alles en ben
ik gewoon lekker gaan voetballen.”
Het duurt dan nog wel even voor Joël Veltman
van vaste waarde wordt bij Ajax. Toby Alderweireld
krijgt in eerste instantie de voorkeur. Als deze
vertrekt moet Veltman de strijd aan met Ruben
Ligeon en de van Utrecht afkomstige Mike van
der Hoorn. Trainer Frank de Boer windt er geen
doekjes om. “Hij zei: Je komt weliswaar uit de
eigen jeugd, dat is geen garantie voor een plek
in de selectie. De beste mag spelen.” Die beste
blijkt dan uiteindelijk toch Joël Veltman te zijn.
Na het vertrek van Alderweireld neemt hij de
plek van rechter centrale verdediger in. En dan
gaat het snel. Veltman wordt opgemerkt door
Louis van Gaal en maakt zijn debuut in het
Nederlands elftal. “Sinds mijn zeventiende speelde
ik al voor de nationale jeugdteams, maar ik
speelde weinig. Ik moest concurreren met Ruben
Ligeon en Stefan de Vrij. Toen Van Gaal mij in
2013 opriep had ik een paar goede wedstrijden
gespeeld. Iedereen vond dat ik te snel geselecteerd werd. Dat vond ik zelf ook, maar ik ga Van
Gaal natuurlijk niet bellen om te zeggen dat ik
niet wil. Tegen Colombia werd het 0-0. Het was
een prachtige, práchtige wedstrijd. Ik had in die
tijd al wedstrijden in de Champions League
gespeeld maar dit was toch weer wat anders.
Iedereen in oranje. Heel mooi.
“Ik train al drie jaar onder De Boer, het was
interessant om eens met een andere coach aan
de slag te gaan. De Boer en Van Gaal spelen
ongeveer hetzelfde spel, veel aanvallen. Van
Gaal is heel erg van de een-op-eengesprekken.
Hij is heel eerlijk. Als je slecht bent, zegt hij dat
ook. En hij onthoudt alles. Hij kan gemakkelijk
aanhalen wat je drie weken eerder verkeerd
hebt gedaan in de training.”
WK IN BRAZILIË
Het blijft niet bij dat ene optreden. Joël Veltman
mag mee naar het WK in Brazilië in 2014. “Dat
was te gek,” blikt hij terug. “Brazilië is natuurlijk

Veltmans gezicht betrekt. “Dat was echt heftig.
We moesten nog drie minuten rijden naar het
stadion toen we hoorden dat er een pakketje
was gevonden. We gingen naar een veilige plek
en daar moesten we wachten. Daar is op een
zeker moment besloten dat we terug naar het
hotel zouden gaan. Gelukkig konden we die dag
nog terugvliegen maar het kwam wel heel dichtbij.
Toch heb ik me niet onveilig gevoeld.”
Deze zomer, als het EK wordt gespeeld in Frankrijk,
heeft Joël Veltman vrij. Hoe kijkt hij aan tegen
de uitschakeling van Oranje? “Tja, het was
gewoon niet goed genoeg. Maar al die kritiek…
Een jonge ploeg heeft natuurlijk ook de tijd
nodig om te rijpen. Ik ben het er ook niet mee
eens dat dit nu ineens de Playstation-generatie
wordt genoemd. Waarom zou je geen Playstation
mogen spelen als je goed presteert? Dat hoeft
elkaar toch niet in de weg te zitten? Of we teveel
hangen op Robben en Van Persie? Nou ja, die
zijn natuurlijk wel heel goed. Tegen Wales
passeert Robben weer zo gemakkelijk drie man.
We moeten als team goed staan en dan moeten
zij het verschil maken. Onze tijd komt wel weer.”

“IK ZOU
MEZELF NU
VOOR MIJN KOP
SLAAN ALS IK
OOIT NOG GEEN
ZIN IN EEN
TRAINING HEB ”

CHAGRIJNIG
Veltman draait een goed seizoen. In het AD stelt
hij dat hij in de CL-voorrondewedstrijd tegen Rapid
Wien zijn laatste ‘veltmannetje’ heeft gemaakt;
een foute inspeelpass, counter, doelpunt. Zijn
eigen doelpunt in de bekerwedstrijd tegen
Feyenoord was domme pech, zo vindt hij. “Het
was niet echt een fout, het was vooral ongelukkig.
Even goed ben ik er twee weken chagrijnig van.”
De beoordelaars zijn het met de verdediger
eens. Hij draait mee in de top van de verschillende klassementen voor de speler van het jaar
en werd al meerdere keren opgesteld in het elftal
van de week.
Veltman speelde in november vorig jaar zijn
honderdste officiële wedstrijd voor Ajax. Hij is tot
2018 aan de club verbonden. Hoe ziet Veltmans
ideale toekomst eruit? “Ik wil eerst nog lekker bij
Ajax spelen. Veel leren en stabiel worden. Daarna
misschien eens een stapje hoger. Mijn droomclub
is Barcelona, maar als ik realistisch ben is een club
in de subtop van Europa misschien haalbaar.”
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Als profvoetballer sta je nadrukkelijk in de schijnwerpers. Dat geldt niet alleen voor je prestaties
op het veld, maar ook voor je privéleven. Alles wordt breed uitgemeten in de media, ook een
break-up met je geliefde. Het creëren van rust en stabiliteit in de thuissituatie, zorgt ervoor
dat je je volledig op het voetbal kunt focussen. Tegen welke problemen op het gebied van
familierecht kun je oplopen? En hoe kun je die problemen voorkomen of oplossen?

N
PROFVOETBAL EN
FAMILIERECHT:

waar moet je
op letten?
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et zoals bij een voetbalwedstrijd begint alles met een goede
voorbereiding. Als je verliefd bent en besluit om te gaan
samenwonen, een huis te kopen of te gaan trouwen dan sta
je er wellicht niet bij stil dat er aan die keuzes ook juridische
consequenties zijn verbonden. Consequenties die je achteraf
gezien eigenlijk niet had gewild. Of in ieder geval had je met de juiste
kennis vooraf andere keuzes gemaakt en bepaalde zaken anders geregeld.
De juiste voorlichting is dan van groot belang. Stel, je wilt gaan trouwen.
Als je van tevoren niets regelt, trouw je in Nederland in gemeenschap van
goederen. Dat houdt in dat alles wat van jou is, ook (voor de helft) eigendom
wordt van je partner en andersom. Indien dat een bewuste keuze is, is dat
geen enkel probleem. Het kan echter ook anders. Zo is het mogelijk om bij
de notaris, voorafgaand aan het huwelijk, huwelijkse voorwaarden op te
stellen. Hierin kunnen jullie met elkaar afspreken hoe bijvoorbeeld de kosten
van de huishouding tijdens het huwelijk verdeeld zullen worden. Maar ook
hoe en wat er bij een onverhoopte scheiding of bij overlijden verdeeld
moet worden en op welke wijze. Je kunt huwelijksvoorwaarden ook tijdens
het huwelijk weer aanpassen als dat door een verandering van je situatie
en je doelstellingen nodig is. Het is dan belangrijk je eerst te laten adviseren
over de mogelijkheden die er zijn om je gewenste doel te bereiken. Vaak
hangt ook het opstellen van een testament hiermee samen. De inhoud
daarvan moet dan worden afgestemd op die van de huwelijksvoorwaarden.
ECHTSCHEIDING
Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Statistisch gezien
bestaat er dus een redelijke kans dat een huwelijk vroegtijdig eindigt. Ook
in de voetbalwereld komen met enige regelmaat scheidingen voor (denk
bijvoorbeeld aan de scheiding van Wesley Sneijder, Ruud Gullit en Rafael
van der Vaart). Naast de media-aandacht die een dergelijke scheiding
trekt, dient er ook veel geregeld te worden. Wat gebeurt er met het
vermogen? Hoe zit het met vermogen in het buitenland? Moet er alimentatie
betaald worden en zo ja, hoeveel? Bij wie gaan de kinderen wonen en
wanneer zie je ze dan? In het slechtst denkbare geval zal over deze onderwerpen door een rechter een knoop doorgehakt moeten worden.
BANNING Advocaten heeft, mede als juridische partner van ProProf,
al diverse voetballers en trainers in echtscheidingsprocedures bijgestaan.
Waar mogelijk wordt een gang naar de rechter voorkomen en wordt
geprobeerd om in onderling overleg een regeling te treffen. Soms lukt dat
echter niet. Ook dan kunnen wij jou met raad en daad bij staan.

ZORG VOOR KINDEREN
Ook als je niet getrouwd bent, maar wel samen kinderen hebt, dient er bij
een scheiding het nodige geregeld te worden. Als de kinderen bij hun
moeder blijven wonen, zal er een zorgregeling opgesteld moeten worden
waarin wordt vastgelegd wanneer jij de kinderen ziet. Een voorbeeld van
een standaardregeling is dat de kinderen één weekend per twee weken bij
de vader verblijven, mogelijk nog een vaste dag in de week en de helft van
de schoolvakanties. Als profvoetballer heb je echter te maken met een
onregelmatige werkweek en vakanties die niet gelijklopen met de schoolvakanties van de kinderen. Een standaardregeling zal dan ook erg lastig
zijn. In dat soort gevallen komt het van pas om advies in te winnen bij
iemand met ervaring en verstand van zaken. BANNING Advocaten heeft in
omgangskwesties diverse voetballers bijgestaan en gestreden voor een
zorgregeling voor de kinderen die past bij het leven van een profvoetballer.
BUITENLAND
Voetballers die tijdens hun carrière in het buitenland gaan spelen en daar
inkomen gaan verdienen of bijvoorbeeld een huis kopen, krijgen te maken
met wetgeving van andere landen. Die wetgeving kan verschillen van de
regels in Nederland. Het is verstandig om je daar van tevoren over te laten
informeren. Bij huwelijkse voorwaarden is het mogelijk om af te spreken
dat bij een eventuele echtscheiding de verdeling van het opgebouwde
vermogen plaats moet vinden naar Nederlands recht (rechtskeuze) en
dat de Nederlandse rechter bevoegd is om over een geschil daarover te
oordelen (forumkeuze). Zo kun je voorkomen dat je bij een buitenlandse
rechtbank moet gaan procederen. Of een dergelijke keuze in het buitenland
wordt geaccepteerd hangt af van het land waar je op dat moment verblijft
en de wetten die daar gelden. In dat geval is het aanbevolen een deskundige
te raadplegen. De hier aangehaalde voorbeelden is slechts een fractie van
de situaties die zich voor kunnen doen en waarbij advies en voorlichting
van groot belang zijn. BANNING Advocaten is je daarbij graag van dienst.

Tim Backx is als sport- en familierechtadvocaat werkzaam
bij BANNING Advocaten. BANNING Advocaten is de juridische
samenwerkingspartner van ProProf en heeft uit dien hoofde
al diverse voetballers en trainers bijgestaan. BANNING
Advocaten biedt contractspelers, trainers en hun management
full service juridische ondersteuning. De dienstverlening is
niet alleen gericht op het optimaliseren van een carrière,
maar ook op bescherming van het privéleven. Alles voor
maximaal resultaat. De slogan van BANNING luidt niet
voor niets: “Play to win”. Neem vrijblijvend contact op via:
073 – 8000 904 of t.backx@banning.nl
9

PROPROF

PROPROF

LOOPBAANPORTAAL
TEGEN HET

ZWARTE GAT
ProProf en de VVCS hebben een nieuwe service die als doel heeft spelers optimaal voor te
bereiden op het moment dat hun actieve loopbaan voorbij is: het Loopbaanportaal. De spelersvakbonden willen spelers vakkundig begeleiden op weg naar een nieuwe, tweede carrière.

H

et is een beladen, angstwekkende
term, het Zwarte Gat. Voor sommige
profvoetballers is het nog iets
abstracts, maar er zijn helaas genoeg
oud-spelers die er wel ervaring mee
hebben. Klaar met hun loopbaan en dan opeens
is er niets meer, geen training, geen werk, geen
wedstrijd, geen of minder inkomen en veel minder
mensen die naar je omkijken of zaken voor je
regelen. Geen doel, geen plan, geen idee... Een
nieuw leven begint, en zonder voorbereiding
moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Wat kan ik?
Wat wil ik? Wat is er mogelijk?
In 2014 bleek uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder (oud-)profvoetballers
dat ruim een kwart van de voetballers na afloop
van hun spelersloopbaan meer dan een jaar nodig
heeft om een andere baan te vinden. Dat is langer
dan de gemiddelde Nederlander nodig heeft.
In datzelfde onderzoek verklaarde een kwart
van de spelers belemmeringen te ervaren bij de
voorbereiding op een maatschappelijke loopbaan.
Dan moet je denken aan gebrek aan tijd of
motivatie of een club die weinig medewerking
biedt bij het zoeken naar passende opleidingsmogelijkheden. Naar aanleiding van het onderzoek beseften de spelersvakbonden VVCS en
ProProf dat profvoetballers meer begeleiding
nodig hebben om die belangrijke stap naar een
tweede loopbaan te kunnen maken.
ProProf bood haar leden al de Career Coach,
een initiatief ontwikkeld met Berenschot. De VVCS
op haar beurt had de zogenoemde Re-integratieservice. Het nieuwe Loopbaanportaal is een
logische vervolgstap. De vakbonden bieden nu
een loopbaantraject compleet met loopbaancoaches aan. Belangstellenden kunnen zichzelf
melden bij hun vakbond. Vervolgens zal de
loopbaancoach eerst een intakegesprek voeren
om te kunnen bepalen of het verzoek van de
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speler serieus genoeg is en of hij voldoende
gemotiveerd is. Tijdens het gesprek proberen
we onder meer te weten te komen, of de speler
een idee heeft wanneer hij denkt dat zijn carrière
ten einde is. Of hij al een beeld heeft wat hij wil
gaan doen.
Is de loopbaancoach overtuigd van de motivatie
van de speler, dan stelt hij een persoonlijk loopbaantraject op. De speler krijgt dan ook met een
wachtwoord toegang tot het afgeschermde
menu van het Loopbaanportaal. Het loopbaantraject bestaat uit twintig wetenschappelijk
onderbouwde tests, zoals een beroepskeuzetest,
een loopbaanvragentest en een persoonlijke
waardentest. Deze tests helpen de speler ontdekken wat zijn interesses, kwaliteiten, talenten,
waarden en mogelijkheden zijn. De tests kunnen
online en op elk moment van de dag worden
ingevuld.
De loopbaancoach zal het traject nauwgezet
volgen en met de speler afspreken om de meest
recente testresultaten te evalueren. Op basis
van die tests en evaluatiegesprekken beslissen
de loopbaancoach en de speler over de volgende
stap in het traject.
Na deze uitgebreide ontdekkingstocht van de
speler, bepalen de loopbaancoach en de speler
samen wat de eindconclusie is van het loopbaantraject. Voor de ene speler betekent dit, dat
zijn talenten en kwaliteiten kunnen worden
gekoppeld aan concrete functies en indien nodig
zelfs al aan vacatures. Een andere speler kan
beginnen met een opleiding die de tweede
loopbaan realiseerbaar maakt.
Ko Andriessen: “Het loopbaanportaal is uniek,
zeker omdat het samen met de sociale partners
is ontwikkeld. Met dit initiatief willen we voorkomen dat de spelers die hun loopbaan beëindigen in een zwart gat vallen.”

HET DIGITALE
LOOPBAANPORTAAL:
•	maakt jouw talenten zichtbaar
en inspireert
•	ondersteunt jouw ontwikkeling
en opleiding
•	koppelt jouw talenten aan
functies en vacatures
• helpt bij jouw overstap

Het portaal werd opgezet door de
sociale partners in het Nederlandse
betaald voetbal verenigd in de Stichting
CAO, te weten de VVCS, ProProf
en de FBO (Federatie Betaald Voetbalorganisaties). De stichting heeft een
sociaal fonds, waarmee onder meer
scholing, omscholing, opleiding en
begeleiding van spelers worden
gefinancierd. Het CFK (Stichting
Contractspelersfonds KNVB) heeft
ook een financiële bijdrage geleverd.
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Zelf aan de bal
blijven na het
voetbal?

niet zo zwart-wit.” Steef zal er de komende weken flink wat uren in steken.
De routinier vindt dat geen probleem. “Ik kan iedereen aanraden om al na
te denken over het vervolg van je carrière. Het dringt tot steeds meer
spelers door dat de tijden zijn veranderd. Vroeger was het normaal dat je
in de eerste divisie een ton verdiende. Dat is nu totaal anders. Er zijn veel
spelers die héél weinig verdienen. Met zo’n salaris kun je echt geen hypotheek
krijgen. Maar spelers moeten zich ook realiseren dat ze in een situatie
verkeren, waarin veel mogelijk is. Bij iedere club waar ik heb gespeeld, zijn
er sponsors die willen meedenken over jouw toekomst. Zolang je voetbalt,
ben je interessant voor hen. Maar als je loopbaan voorbij is, dan is die hulp
snel verdwenen.”
Jens van Son belandde laat in het profvoetbal. Hij was zestien toen hij
bij FC Eindhoven begon. Drie jaar later maakte hij zijn debuut voor de
hoofdmacht van de eerstedivisionist. Hij groeide er uit tot aanvoerder
en publiekslieveling, tot hij afgelopen zomer vertrok naar Roda JC.

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.

Steef Nieuwendaal is sinds deze zomer in dienst bij RKC Waalwijk,
nadat hij zijn contract bij Sparta Rotterdam had uitgediend. Vanwege
privéomstandigheden wilde de voormalig speler van Willem II,
FC Den Bosch en MVV terug naar Noord-Brabant.
Steef: “RKC wilde met mij meedenken. Nu ben ik naast mijn werk als profvoetballer 20 uur per week als accountmanager in dienst van Mandemakers, onze hoofdsponsor. Binnen het bedrijf kan ik rondkijken wat mij wel
of niet interesseert. Ik heb al op een beurs gestaan, in een winkel gewerkt
en op kantoor gezeten. Het is allemaal heel erg leerzaam.”
Het liefst staat Steef op het voetbalveld, maar hij is ook realistisch. “Ik heb
altijd gezegd dat ik wil doorgaan zolang ik enthousiast ben en het niveau
aankan. Maar voor mij is voetbal niet meer het allerbelangrijkste. Als ik een
goede aanbieding voor een maatschappelijke carrière krijg, dan is dat voor
mij een zéér serieuze optie.’
Steef is altijd bezig geweest met zijn toekomst. Nadat hij zijn VWO had
afgerond, begon hij met een studie rechten. Hij was toen net profvoetballer
en had eigenlijk onvoldoende tijd voor een studie. “Ik moet ook zeggen dat
de motivatie ontbrak. Ik was blij dat ik mijn VWO had afgerond, daarna
hoefde ik niet meer zo nodig. Ik richtte mij op het voetbal.”
Enkele jaren later meldde Steef zich aan voor de VVCS Academy. Binnen
vier jaar had hij de HBO Sport Management afgerond. Vervolgens ging hij
naar de Johan Cruyff University, waar hij een eenjarige master volgde.
Afgeronde studies, een parttime maatschappelijke baan, Steef lijkt goed
voorbereid op de toekomst na het einde van zijn voetballoopbaan. Om dat
risico verder te verkleinen, meldde Steef zich aan voor het Loopbaanportaal,
van ProProf en de VVCS. Steef: “Ik wil actief op zoek naar mijn mogelijkheden en interesses. Wie weet kom ik er achter dat ik het leuk vind politieagent te zijn…”
Steef droomt wel over een baan als technisch directeur. “Dan kan ik mooi
topsport en het bedrijfsleven combineren. Ik denk dat daar mogelijkheden
voor mij liggen met mijn ervaring en het netwerk dat ik heb opgebouwd.
Maar stel dat ik de sport ineens beu ben? Wat past er dan bij mij? Dat hoop
ik dus te ontdekken met behulp van het Loopbaanportaal.”
De diverse tests moeten de speler inzicht geven in wie hij is, wat hij wil en
wat hij kan. “Ik heb tot nu toe drie testen gedaan, met soms heel veel
vragen. Het is niet zo gemakkelijk als je vermoedt. Sommige vragen kun je
met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden, maar je hebt ook vragen waarbij je toch
echt moet nadenken. Bijvoorbeeld: Wat vind jij het belangrijkst: status,
geld, lieve collega’s? Dan is het moeilijk een keuze te maken, het is allemaal
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“Doordat ik relatief laat met profvoetbal begon, ben ik me altijd bewust
geweest dat ik me moest voorbereiden op een loopbaan na het voetbal.
Als je als jonge speler al heel veel geld verdient, dan sta je er waarschijnlijk
anders in. Sommigen zullen zich zelfs ‘binnen’ voetballen. Voor mij was het
nooit zeker dat ik als profvoetballer mijn geld zou verdienen. Ik heb altijd
iets naast mijn voetballoopbaan gedaan. Ik vond het ook altijd belangrijk
mezelf te ontwikkelen. Als voetballer heb je alle tijd iets ernaast te doen.
Voor mij heeft studeren mijn voetballoopbaan juist verbeterd, omdat ik
niet alleen met voetbal bezig was.”
Na zijn middelbare school volgde Jens met succes het CIOS. Momenteel zit
hij in het laatste semester van SPECO (Sport en Economie) aan de Johan
Cruyff University. Ondanks zijn brede opleiding meldde Jens zich bij ProProf
voor het Loopbaanportaal. “Het lijkt me erg interessant. En ik wil er achter
komen of wat ik nu doe ook echt bij me past. Mijn verwachting is dat ik
een duidelijk beeld krijg welke richting het best aansluit bij mijn kwaliteiten
en in welke branche ik het beste kan renderen. Als blijkt dat de huidige
studie niet bij mij hoort, dan heb ik nog de tijd verder te zoeken. “Tot nu

Het Loopbaanportaal is klaar voor de officiële lancering. Maar
voordat de website wordt opengesteld, verzochten ProProf en de
VVCS twee spelers uit de CSR (Centrale Spelersraad) om mee te
doen aan een workshop. Steef Nieuwendaal en Jens van Son
vertellen wat zij ervan vinden.

toe heb ik twee tests gedaan. Eentje waarbij andere mensen input geven
op mijn zelfbeeld. Het is afwachten of het beeld dat anderen van mij
hebben gelijk is aan mijn zelfbeeld. Het is ook leuk te weten hoe anderen
tegen je aankijken.
“Ik heb ook een test gedaan over loopbaanwaarden. Wat is belangrijker:
macht, materiële beloning, sociale contacten, in je eentje of in een groep
werken? Welke vind ik nu belangrijk en welke in de toekomst? Deze test
was gemakkelijk. De moeilijke testen moet ik nog doen.”
Jens heeft nog geen concrete baan voor ogen, maar weet wel dat hij in
de sport wil blijven werken. “Niet als trainer, meer in de marketing of
communicatie van een club. Hoe krijg je het stadion vol? Hoe moet je met
sponsors omgaan? Hoe kun je de combinatie van sport met het zakelijke
sterk maken?”
Jens vindt dat het Loopbaanportaal zich op iets jongere spelers zou moeten
richten. “ Zij kunnen hun studie nog aanpassen aan de uitkomsten van het
traject. Ik ben al 28. Ik heb minder tijd om nóg een studie af te ronden.”
Heb je net als Steef en Jens interesse in het loopbaanportaal? Neem
dan contact op met ProProf via proprof@unie.nl of info@proprof.nl.
De portal is te vinden op: caovoorcontractspelers.nl
Bellen met ProProf/Annemarie Rebel kan ook op 0345 851432 of met
Ko Andriessen op 06-26146549
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HENK TIMMER:
“MET DE NIEUWE
GENERATIE
TRAINERS EN
TECHNISCH
DIRECTEUREN
HEBBEN WIJ IN DE
KLEEDKAMER
GEZETEN ”

SANDER
WESTERVELD:
“ JE MOET
SPELERS WEL
VOLDOENDE
AANDACHT
KUNNEN GEVEN”

GEWOON NORMAAL DOEN
Henk Timmer en Sander Westerveld keepten allebei voor Oranje. Anno 2016 zijn ze nog steeds actief in het topvoetbal. Nu als
spelersbegeleiders bij het bureau World Soccer Consult.

D

e wintermarkt gaat weer open. We sturen naar Hierden
waar makelaarsnestor Henk van Ginkel op ons wacht. Al
op 23 oktober 1996 haalde hij zijn licentie. Even later was
hij betrokken bij de oprichting van ProProf. Met zijn
bureau World Soccer Consult groeide hij uit tot een van
de toonaangevende managementbureaus in Nederland. Legendarisch
was onder meer de overgang van Jaap Stam die toentertijd bij
Manchester United schitterde. Stam bracht een biografie uit. Zijn coach
Alex Ferguson was daar niet zo blij mee. Stam kwam op de transferlijst.
Van Ginkel regelde binnen 24 uur een club. Hij stuurde een privéjet
naar Manchester, liet Stam invliegen naar Rome waar hij voor Lazio
tekende en waar hij nog jarenlang succesvol bleef in de Serie A.
Anno 2016 is Van Ginkel vele tientallen transfers verder. Van Uruguay tot
Utrecht komt hij op de koffie bij clubpresidenten. Om zijn firma toekomstbestendig te maken transfereerde hij onlangs twee ex-internationals
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naar zijn World Soccer Consult. Henk Timmer loopt bellend door zijn
ondergrondse kantoorruimte, Sander Westerveld geeft een demonstratie
van een hypermodern online scoutingssysteem met spectaculaire
beelden van de doelman van Ajax Cape Town die het bureau heeft gestrikt.
“Kan zo mee in de Eredivisie,” signaleert Van Ginkel die onder anderen
Tim Matavz en Joey van den Berg door de voetbaljungle escorteert.
CARRIÈREMOVE
Timmer legt zijn mobiel neer en vertelt over zijn carrièremove: “Henk
ken ik al van PEC Zwolle eind jaren tachtig. Hij heeft voor ons alles
gedaan. Na mijn carrière hebben we een aantal keer gesproken. Toen
had ik al een belastingadviesbureau waarmee ik naast mijn voetbalachtergrond direct iets kon toevoegen.”
Van Ginkel: “Met Sander hadden we de afspraak al dat hij na zijn
loopbaan bij ons zou gaan beginnen.”

Westerveld: “Zes jaar geleden al. Toen ik was afgekeurd bij FC Utrecht.
Daarna heb ik nog jaren gespeeld. In Italië en Zuid-Afrika. Eerder
woonde ik al in Engeland en Spanje. Daar heb ik een internationaal
netwerk aan over gehouden. Trainer wilde ik nooit worden, maar veel
voormalige ploeggenoten van ons maken nu wel die stap, zoals Cocu en
Van Bronckhorst. Wij hebben met ze gevoetbald. Dat scheelt enorm.
In november was ik bij Real Sociedad. Dan sta je in de catacomben
met Moyes die ik heb meegemaakt in Engeland. Het is vertrouwd. Als
je belt, hoef je niet eerst uit te leggen: ik ben de zaakwaarnemer van.”
Timmer: “Met de nieuwe generatie trainers en technisch directeuren
hebben wij in de kleedkamer gezeten. Ze weten dat wij ze niet zullen
belazeren. Tuurlijk kan je er wel een keer naast zitten met een speler.
Dat gebeurt iedereen. Maar we zullen onze relatie nooit op het spel
zetten door een speler aan te dragen die eigenlijk te licht is.”
Westerveld: “Volgens mij hebben wij een goede, serieuze naam.
Financieel ben ik niet zo onderlegd als Henk Timmer, maar ik neem
wel een bak ervaring mee: voetballen in een ander land, de druk van
een Nederlands elftal, omgaan met presidenten, aanpassen in het

buitenland. Je ziet zoveel spelers de mist in gaan door verkeerde
begeleiding. In het buitenland heb ik ploeggenoten zien afhaken omdat
ze na de training alleen maar bezig waren met het regelen van
verzekeringen, kinderopvang enzovoorts. Wij weten wat nodig is en
zullen nooit alleen een contract tekenen en dan bedankt zeggen.”
SELECTIEF
Van Ginkel: “Daarom zijn wij ook selectief. We zeggen gewoon ‘nee’
tegen spelers. Ze moeten bij ons passen, anders werkt het niet. Kwaliteit
is belangrijker dan kwantiteit. We moeten er allebei in geloven.”
Timmer: “Je kan ze wel een scooter geven, maar ga het eerst eens
bewijzen. Het geld staat helemaal niet voorop. We gaan eerst eens
even rustig praten en de jongens in de ogen kijken. Niet dat we op zoek
zijn naar bepaalde types, maar wel naar spelers met drive en normaal
gedrag. Matavz en Joey van den Berg zijn totaal verschillende karakters.
Ze passen allebei bij ons.”
Westerveld: “Onze insteek is niet om de grootste of de meest winstgevende te worden. Wij willen vooral goed begeleiden.”
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Luis Suárez naar de Eredivisie gebracht. Bruno
Silva. Eric Botteghin. Allemaal via ons. Zulke
talenten zijn nog steeds haalbaar. Zeker in
Argentinië en Uruguay hebben wij goede
ervaringen, daar zitten fantastische jongens.”
Timmer: “Ik ging eens met Henk naar Boca
Juniors. Geen klein cluppie hoor. Niet
normaal. Alle deuren gingen open. De president
kwam op Henk afgestormd. Gewoon omdat
in het verleden netjes de afspraken zijn nagekomen. Dat klinkt normaal, maar zeker in
het voetbal is dat niet vanzelfsprekend. Ons
motto is dan ook: gewoon normaal doen.
Henk van Ginkel heeft de ontwikkeling van
het makelaarsvak van begin af aan meegemaakt. Sander en ik hebben ervaring van het
niveau Zwolle tot Liverpool. Daarmee zijn we
een heel compleet team.”
Timmer: “Met ons verleden en de goede
contracten die wij hebben gehad, zijn we ook
in de positie om dat te kunnen zeggen.”
Westerveld: “Stel dat een speler naar Barcelona
en Real Madrid kan. En bij Real geven ze een
dubbele fee. Veel zaakwaarnemers zullen
dan zeggen: Barcelona wil je niet meer hebben.
Dat speelt bij ons totaal niet. We geven alle
informatie. Maar uiteindelijk beslist de speler
natuurlijk.”
Van Ginkel: “En dan blijft zo’n voetballer
soms gewoon. Laatst nog. Toen hadden we
een speler die vijftien keer zo veel kon gaan
verdienen in de League 1. Financieel kan je
dat niet tegenhouden. Maar na een goed
gesprek met Henk deed hij het toch niet.”
Timmer: “Terwijl zo’n stap echt niet per definitie
slecht hoeft te zijn hè. We waren in de
League 1. Daar liggen trainingscomplexen. Je
weet niet wat je ziet. Ik was ook onder de
indruk en dan heb ik toch best wat meegemaakt. De League 1! Daar schrik je van. Dan
praat je nog niet eens over de Championship.
We hebben een jongen die bovenaan staat in
de Franse Ligue 2. Dat zijn enorme clubs.
Zowel qua niveau als qua betalingen.”
VRESELIJK IMAGO
Van Ginkel: “Laat clubs uit de Eredivisie maar
eens spelen tegen de onderste van de Championship. Dan moet ik nog zien wie er wint.”
Timmer: “Daar worden gewoon transfersommen
van twaalf miljoen betaald. Clubs die uit de
Premier League degraderen krijgen dertig
miljoen tv-geld. Ajax krijgt in Nederland misschien acht. De stadions, de beleving. Het is
een fantastische competitie om in te spelen.
Ik begrijp wel waarom spelers daar voor kiezen.”
Van Ginkel: “Vaak hoor je dan: de makelaar
brengt hem naar het buitenland. Het beroep
heeft een vreselijk imago. Neem Jorge Mendes uit Portugal. Die regeert tegenwoordig

16

gewoon meerdere clubs in Europa. En aan de
onderkant zijn er veel te veel. Het eerste system van begin jaren negentig was het beste.
Toen moest je een bankgarantie regelen en
overleggen bij de FIFA. Dat was een drempel.
Alleen als je echt graag wilde deed je dat. Nu
hoef je zelfs geen examen meer te doen. Dat
heeft een enorme wildgroei veroorzaakt.”
Westerveld: “Hoeveel spelersmakelaars zijn
er nu? Een stuk of 230? Wij, Jansen, Ploegsma,
Linse zijn wel bekend. Daarnaast misschien
nog een stuk of vijftien, maar meer dan
tweehonderd dus niet. De buurman van, de
bakker van of de taxichauffeur van… Soms
halen zulke mensen jongens van veertien
jaar al op. Je zal ons niet langs de lijn zien
staan bij onder twaalf. Ik ben ervan overtuigd
dat zulke talenten later alsnog naar ons kunnen
komen wanneer ze erachter zijn gekomen
dat de buurman helemaal geen connecties
heeft in het voetbal.”
Timmer: “Het is allemaal leuk als je buurman
of je vader het doet. Maar je ziet in de praktijk
soms dat men de basisregels niet eens kent.
Contracten worden gewoon vergeten tijdig
op te zeggen. Wij gaan niet met iedereen in
zee. Nu melden spelers zich gewoon aan bij
ons. We zijn kritisch. Je kan er wel honderd
krijgen. Een stuk of 25 goed begeleiden moet
kunnen, maar dan houdt het op.”
BALANS BEWAKEN
Westerveld: “Je moet spelers wel voldoende
aandacht kunnen geven. Het gaat om zo veel
meer dan alleen een wedstrijdje kijken en
een contract regelen. Wij zijn allebei keepers.
Ik kan me voorstellen dat jonge keepers bij
ons willen komen. Maar we moeten wel de
balans bewaken. We kunnen niet vijf keepers
van 21 jaar hebben, want dan wordt het ook
moeilijk voor ons om iedereen tevreden te
stellen. Dus we gaan wel voor een goede mix.”
Van Ginkel: “Daarbij richten we ons zowel op
Nederland als op Zuid-Amerika. We hebben
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HET

VOETBALNIEUWS
BEKEKEN DOOR

TOM VAN WEERT
Tom van Weert (25) hield zijn hart vast toen we
hem vertelden dat we het over het nieuws gingen
hebben. Nergens voor nodig, want de spits van
Excelsior is meer dan goed ingevoerd. “Ja, over voetbal
weet ik wel veel, maar je moet me niet vragen naar de
verkiezingen in Amerika.”
ADO DEN HAAG TERUG IN HAAGSE HANDEN
Dick Advocaat opperde zondag bij Studio Voetbal
dat het een goede zaak zou zijn als een groep
investeerders uit de stad zou overwegen ADO
Den Haag over te nemen. Vandaag wilde ADOdirecteur Jan Willem Wigt er niet te diep op
ingaan. ‘Het is allemaal afhankelijk van de
bereidheid van Wang om de club te verkopen’,
aldus de Haagse beleidsbepaler. ADO maakte
vandaag bekend dat Wang onbereikbaar is en
ook zijn afspraken niet nakomt. Zo heeft de
Chinees twee betalingstermijnen laten verstrijken.
(Bron: VI 7 december 2015)
Tom van Weert: “Je hoort veel negatieve
berichten als een club door een buitenlandse
partij wordt overgenomen. Ook bij Vitesse is het
misschien niet helemaal geworden wat ze ervan
verwachtten. Als je je club laat kopen, is dat
gewoon een risico. Dat geldt ook voor ADO. Je
kunt je afvragen of iemand uit China het beste
voor heeft met de club en de mensen die er
werken. In Den Haag zijn blijkbaar beloftes
gedaan die niet worden nagekomen. Gelden
worden niet betaald en er blijkt ook geen communicatie te zijn. Dan heb je het zelf niet meer
in de hand. Ik begrijp goed dat zo’n overname
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voor supporters moeilijk te accepteren is. Zo’n
man denkt iets uit de club te kunnen halen,
maar dat botst met de ideeën die mensen
hebben van de club. Jammer. Nu blijkt weer dat
zo’n buitenlandse overname een korte termijnoplossing is. Wang zit er net een half jaar en er zijn
al problemen.”
PSV OP BLOEDSTOLLENDE AVOND NAAR
ACHTSTE FINALES
PSV heeft dinsdag voor een daverende verrassing
gezorgd door de achtste finale van de Champions
League te bereiken. Door een zinderende thuisoverwinning op CSKA Moskou (2-1) behaalde de
club in de loodzware poule B tien punten en dat
was genoeg voor de tweede plaats en plaatsing
voor de volgende ronde.
(Bron: AD 8 december 2015)

keld vind ik eigenlijk wel goed. Zo zie je maar
dat geld niet altijd een garantie is voor succes. Ik
vind het niet leuk om steeds dezelfde clubs in de
finale van de Champions League te zien. Clubs
als Bayern München, Real Madrid en Barcelona
winnen toch veel te makkelijk? Real wint met
8-0 en als Barcelona na de rust met vijf man
naar buiten was gekomen dan was het ook
goed geweest. Manchester United heeft niet
echt een speler die er bovenuit springt. Ze kunnen
ze iedereen kopen en dan kopen ze Anthony
Martial, een jongen van 19. Een goede speler,
daar niet van, maar helemaal nog niet constant.
Misschien kan PSV nu weer een stapje omhoog
maken met die 26,5 miljoen die ze nu verdiend
hebben. De winst van PSV is dus niet alleen
goed voor het Nederlandse voetbal, maar voor
het voetbal in zijn geheel.”

“Natuurlijk heb ik gekeken. Toen het 0-1 stond
zag ik het even niet meer zitten, maar ze hebben
terecht gewonnen. Het is opvallend dat PSV
meer moeite heeft met kleinere teams. Tegen
ons speelden ze ook gelijk. Dat heeft met mentale
voorbereiding te maken. In zo’n Champions
Leaguewedstrijd kunnen ze blijkbaar meer opbrengen. Dat Manchester United is uitgescha-

‘GEEN COMPETITIEVERVALSING DOOR
SPELEN OP KUNSTGRAS’
De KNVB hield donderdag een kenniscongres
over het ideale veld naar aanleiding van het
groeiende aantal kunstgrasmatten in het Nederlandse betaalde voetbal. Een van de prangende
vragen die werd beantwoord is die over competitievervalsing. Onderzoek wees uit dat daarvan

geen sprake was. Het effect van al dan niet op
kunstgras spelen wordt de laatste jaren een
steeds groter item, zeker als een club als Heracles
Almelo zijn eerste vijf thuiswedstrijden van het
seizoen stuk voor stuk wint.
(Bron: VI 3 december 2015)
“Ik heb die enquête over kunstgras ook ingevuld.
Ik kies voor natuurgras, ook al spelen we bij
Excelsior op kunstgras. Ik vind dat een beetje
Eredivisieclub in staat moet zijn een echt grasveld
te onderhouden. Spelen op kunstgras is niet
slechter voor je lijf. Je gaat het pas merken als je
afwisselt tussen de verschillende ondergronden.
Er kleven ook voordelen aan. Je kunt namelijk
altijd op kunstgras spelen, ook als het kouder
wordt. Toch vind ik het een slechte zaak dat
steeds meer Eredivisieclubs op kunstgras spelen.
In Europa spelen alle clubs op natuurgras. In de
vierde divisie in Engeland hebben ze zelfs nog
een perfecte grasmat liggen.”
GOUDEN BAL GAAT NAAR RONALDO,
MESSI ÓF NEYMAR
Christiano Ronaldo, Neymar óf Lionel Messi
wordt wereldvoetballer van het jaar 2015. De
drie zijn de laatst overgebleven spelers in de

strijd om de Gouden Bal, die begin volgend jaar
door de FIFA wordt uitgereikt, zo maakte de
mondiale voetbalbond maandag bekend. Vorig
jaar ging de titel naar Ronaldo.
(Bron: NRC 30 november 2015)
“Messi is mijn favoriet. Vorig jaar gingen we met
Excelsior naar een wedstrijd van Barcelona.
Iedereen die al fan was is toen nóg meer fan
geworden. Als je hem de hele wedstrijd kunt
volgen, zie je zijn genialiteit. Elke keer als hij aan
de bal was gingen mensen op het puntje van
hun stoel zitten. Als je dat ziet, zijn wij allemaal
maar simpele voetballers. Neymar kan niet in de
schaduw van Messi staan, maar het is toch knap
dat je op die leeftijd al zoveel scoort. En Ronaldo
is een fenomeen. Mensen hebben vaak kritiek
op hem vanwege zijn levensstijl maar ik weet
zeker dat hij meer respect verdient dan dat hij
krijgt. Hij presteert altijd, is altijd fit. Dat is knap.
Hij scoort meer dan vijftig doelpunten per seizoen.
Dat is fenomenaal.”
LEEGLOOP DREIGT IN ROTTERDAM: “ZE
WILLEN WEL EENS WETEN WAAR HUN
PLAFOND LIGT”
Met een twaalfde plaats na vijftien gespeelde

duels presteert Excelsior ook dit seizoen weer
prima in de Eredivisie. Het succes van de Rotterdamse club heeft ook een keerzijde. Diverse
basiskrachten dreigen te vertrekken. Zes basisspelers uit de ploeg van trainer Fons Groenendijk - waaronder Tom van Weert en Sander
Fischer - beschikken over een aflopend contract.
Elke week zitten er scouts uit de subtop van
de Eredivisie op de tribunes van Woudestein.
Groenendijk merkt dat sommige spelers afgeleid
raken door hun contractsituatie en een mogelijke
transfer. “
(Bron: Voetbalprimeur.nl 8 december 2015)
“Ik denk dat de helft van de basisspelers een
aflopend contract heeft. Vijf van hen horen bij
de spelers die al het langste in het team spelen.
Ik merk er niets van dan spelers afgeleid raken.
Volgens mij is iedereen gefocust. Zelf hoef ik
niets te weten zolang het niet concreet is. Afgelopen zomer had Ferry de Haan, de directeur
van Excelsior, duidelijk gemaakt dat het belangrijker was om in de Eredivisie te blijven dan om
een transfersom voor mij op te strijken. Onder
die omstandigheden moest ik ongeveer een
miljoen kosten. Natuurlijk streelt zo’n statement
je ego.”
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WIE IS TOM VAN WEERT?

DESIGN & MEDIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue
at mi in tincidunt. Donec posuere eget velit quis dictum. Etiam vitae
nulla ac felis accumsan suscipit. Donec rhoncus suscipit orci vitae
sollicitudin. Mauris et mauris eget lacus

Tom van Weert speelde zijn eerste wedstrijdjes bij RKVV Sint-Michielsgestel. Op zijn negende
maakte hij de overstap naar FC Den Bosch. In 2008 debuteerde hij in het betaald voetbal in
de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Sinds seizoen 2014/2015 komt hij uit voor SBV Excelsior.
“Ik begon te merken dat ik talent had toen ik bij
Den Bosch ging spelen. Ik was negen jaar. De
spelers daar kwamen overal vandaan. Als je er
dan bovenuit steekt, begint het wel iets te worden.

CWORX.NL
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De eerste jaren gingen ongemerkt aan me voorbij.
Zelfs toen ik naar de middelbare ging, had ik niet
het idee dat ik een ander leven leidde dan mijn
klasgenoten. Leren ging me gemakkelijk af. Ik
heb in zes jaar mijn vwo-diploma gehaald.
Daarna ging ik studeren, organisatiewetenschappen in Tilburg. Dat was geen succes. Vaak
kon ik pas om drie uur aansluiten bij een college.
De verwachting was dat ik er in dit tempo acht

tot tien jaar over zou doen. Daar had ik geen
trek in dus ben ik er na verloop van tijd mee
gestopt. Het was toch altijd al mijn doel om
profvoetballer te worden. Op mijn achttiende
maakte ik mijn debuut voor Den Bosch. Het jaar
erna viel ik buiten de basis en soms zelfs buiten
de bank. Dat was wel lastig. Na een rommelig
jaar kwam ik weer in beeld en toen raakte ik
geblesseerd aan mijn knieband. Ondanks die
onzekerheid koos ik ervoor niet bij te tekenen. Ik
zat inmiddels vijf jaar bij Den Bosch en wilde een
stapje omhoog. Excelsior had er vertrouwen in
dat zij mij met hun medische staf helemaal fit
zouden krijgen en dat ik een goede spits voor

Excelsior zou zijn. Ik wilde zelf ook graag de
overstap naar de Eredivisie maken.”
Tom van Weert doet het goed bij Excelsior. Eind
van dit seizoen is hij transfervrij. Dan zou hij graag
vertrekken naar een grotere club in Nederland.
Ooit zou hij in het buitenland willen spelen.
Daarvoor vertrouwt hij mede op de vaardigheden
van zaakwaarnemer Kees Ploegsma jr. “Kees
deed zaken voor mijn toenmalige trainer bij Den
Bosch. Hij zei dat hij mij een interessante speler
vond. Het gesprek dat ik met hem had voelde
goed. Ons contact is vooral zakelijk. Als ik hem
nodig heb dan bel ik hem of ik stuur een berichtje
en dan helpt hij me. Precies zoals ik het wil.”
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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.
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Bij vermogensmanagement gaat het verder dan sparen en
beleggen. Artur: ‘Rendement maken op je geld kan op vele
manieren. Wij kijken hoe je je vermogen het beste op peil kunt
houden, ook na je voetbalcarrière. Spaar je bijvoorbeeld privé
www.rabobank/eindhoven-veldhoven
www.rabobank/eindhoven-veldhoven
of richt je een BV op? Daarnaast bieden we ook estate planning
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aan, het overdragen van vermogen
aan nabestaanden.
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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!

Pro Athlete BV
Wasserman Netherlands
Premium Stars
Sportsmanagement

@VI_nl
WWW.VI.NL/FACEBOOK
_VOETBAL_INTERNATIONAL_
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