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UIVELS DILEMMA
Na zes jaar keert Sparta
terug naar de Eredivisie.
Wie de vrijgekomen
plaats in de Jupiler League
gaat innemen is nog niet duidelijk.
Dat heeft ook te maken met de
situatie rond FC Twente. Op 9 mei
maakt de KNVB bekend of FC Twente
haar licentie behoudt. Dan wordt
meteen duidelijk of er een directe
degradant is.

Door te hoge ambities raakte FC Twente
verstrikt in schimmige betaalstructuren
met buitenlandse makelaars en
investeerders. Mismanagement van
haar bestuurders leidde tot grote
financiële problemen en nu wordt de
club in haar voortbestaan bedreigd.
Twente werd al een paar keer
bestraft met puntenaftrek en boetes,
maar dat is peanuts als je het vergelijkt
met het intrekken van de licentie.
Als dat gebeurt, wordt FC Twente
namelijk teruggezet naar de derde
divisie. Deze situatie geeft het manco
aan van het huidige licentiesysteem.
Tussen boetes en puntenaftrek en
het intrekken van de licentie zit niets.
Dat vind ik vreemd. In andere landen
worden clubs meteen een divisie
teruggezet bij financieel wanbeleid.
Op die manier degradeerde Juventus
ook al eens uit de Serie A.
De KNVB zit ook in een lastig parket.
De bond adviseert, controleert én
sanctioneert. De KNVB adviseert aan
de ene kant om de club te redden.
Aan de andere kant deelt hij ook
straffen uit om aan andere clubs
te laten zien dat fraude niet wordt
getolereerd. En dan moet een commissie
van dezelfde KNVB vervolgens ook
nog de begroting controleren.
Ook de clubs, vertegenwoordigd in
de ECV, beginnen te morren. Zij vinden
dat ze geld zijn misgelopen omdat
FC Twente vals heeft gespeeld. Zo
zou FC Twente oneigenlijk gelden

hebben ontvangen, met name tvinkomsten. Deze misgelopen gelden
zouden verhaald moeten worden
en vervolgens weer verdeeld over
gedupeerde clubs. Het lijkt mij nogal
moeilijk vast te stellen om hoeveel
geld het gaat.
En dan de spelers. Ook zij zijn de
dupe van de fraude van FC Twente.
Volgens de redenatie van de clubs in
de ECV hebben ook de spelers van
die gedupeerde clubs geld misgelopen.
Premies en tv-gelden gaan tenslotte
voor een groot deel naar de spelers.
Als lid van de Centrale Spelers Raad
kreeg ik inzage in een rapport over de
verantwoordelijkheid van de bestuurders
die FC Twente aan de rand van de
afgrond hebben gebracht. Duidelijk
werd dat er fraude is gepleegd en dat
een groot aantal reglementen is
overtreden. De raad van commissarissen werd hiervoor verantwoordelijk gesteld en moest aftreden, op een
man na. Omdat deze persoon van
buiten kwam, zou hij onvoldoende
bekend zijn met de mores van het
voetbal. Lachwekkend en onbegrijpelijk
tegelijkertijd.
De andere bestuurders zijn dus verantwoordelijk, maar worden zij ook
aansprakelijk gesteld? Ik verwacht van
niet. Noodzakelijk voor het voortbestaan
van de club is dat er voor 1 mei een
akkoord moet liggen met de schuldeisers, een zogenaamd crediteurenakkoord. Laat nou net een aantal van
de verantwoordelijke bestuurders ook
crediteur of schuldeiser zijn. Je zult
zien dat zij enkel akkoord gaan met
een crediteurenakkoord en dus met
het voortbestaan van FC Twente, als
zij niet worden vervolgd.
FC Twente is een te mooie club om te
verdwijnen uit het betaalde voetbal.
Het lijkt me een duivels dilemma als
je de club alleen kunt redden als je
degenen die verantwoordelijk zijn
voor de ondergang moet laten lopen.
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De Colombiaan Santiago Arias is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV. We ontmoetten hem bij
zijn zaakwaarnemer Kees Ploegsma jr. thuis. De hamvraag: wordt PSV wel of geen kampioen?
Maar we wilden natuurlijk ook graag weten hoe hij de uitschakeling in de Champions League
heeft beleefd en of hij er straks bij is in de Copa América.
DE LATIJNSE FURIE VAN PSV
In alle opzichten is 2015 een prachtig jaar voor
PSV, niet in de laatste plaats door de LatijnsAmerikaanse inbreng. Arias: ‘We krijgen de
overwinningen echt niet cadeau. Juist tegen PSV
willen en kunnen tegenstanders altijd nét iets
meer geven. Daarom kan het niet altijd met
mooi voetbal.’ Puur voor de winst gaan, ook als
het lelijk moet. Een instelling die in Nederland
nog niet volledig geaccepteerd lijkt, maar de
Latino’s weten niet beter. Arias: ‘Wij zijn toch
wat meer vechtersbaasjes. Dat komt wel van
pas. Ik heb mezelf altijd doelen gesteld, en die
tot nu toe allemaal gehaald. Voor jongens als wij
is het een droom om in Europa terecht te
komen. En als we die kans eenmaal krijgen,
moeten we vanwege de hoge concurrentie keer
op keer het beste van onszelf laten zien.’
(Bron: VI, december 2015)

HET VOETBALNIEUWS
BEKEKEN DOOR

Santiago
		Arias
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Santiago Arias: “Ik voetbalde altijd al, maar
op mijn vijfde ben ik bij een club gaan spelen.
Omdat ik veel doelpunten maakte, viel ik op. Zo
ben ik op mijn zeventiende in het professionele
voetbal terecht gekomen. Colombia is wat dat
betreft vergelijkbaar met Nederland. Als je
opvalt, dan word je gevraagd door profclubs. Het
verschil is dat de concurrentie tussen voetballers
groter is. Colombianen zijn meer eager om het
te maken in de voetballerij. Profvoetbal is daar
echt een manier om je familie uit de armoede te
halen en te onderhouden. Voor mij is dat iets
minder aan de orde. Ik kom uit een middenklasse gezin. Mijn vader heeft altijd gewerkt,
maar hij heeft me ook altijd gesteund in mijn
doel profvoetballer te worden. Hij stond altijd
langs de lijn en bracht me overal naartoe. Hij
overleed toen ik 17 was. Mijn moeder werkte
ook altijd. Toen ik voor Sporting Lissabon ging
spelen, kon zij stoppen met werken. Ik was 19
toen ik werd ik benaderd door PSV en Sporting.
Het aanbod van Sporting was beter, dus vertrok
ik naar Lissabon. In het begin vond ik het heel
zwaar. Ik zat alleen in een appartement, de taal
was anders, het voetbal was sneller. Omdat ik
toen nog niet met Karin was getrouwd, kreeg zij
geen visum. Daarom kon zij niet bij me komen
wonen en moest ze heen en weer reizen.
Ik voelde me eenzaam. Eten deed ik vooral in
restaurants. Ik kon wel wat dingetjes maken,
maar waarom zou je zelf koken als je buiten de
deur zoveel goed eten kunt krijgen? Verder sliep
ik vooral veel. Na drie maanden kwam mijn
moeder. Zij is een tijdje gebleven. Toen zij vertrok,
heb ik een Colombiaanse vrouw ingehuurd die
voor me kookte en het huishouden deed.”
VERENIGDE STATEN GASTHEER COPA AMÉRICA
IN 2016
De Copa América wordt in 2016 voor het eerst in
een ander werelddeel gespeeld dan Zuid-Amerika.
De voetbalbonden Concacaf en Conmebol

maakten donderdag bekend dat het toernooi
wordt gehouden in de Verenigde Staten. Voor
het toernooi in de VS, waarin het kampioenschap
voor landenteams wordt beslist, doen naast de
tien Zuid-Amerikaanse landen zes landen mee
van de Concacaf, de bond van Noord- en MiddenAmerika en de Cariben.
(Bron: Nu.nl, mei 2014)

“Je kunt de Copa América vergelijken met het
EK. Van tevoren is altijd moeilijk te voorspellen
wie gaat winnen. De deelnemende landen zijn
erg aan elkaar gewaagd. Vorig jaar wonnen we
van Brazilië in de groepsfase, maar in de kwartfinale werden we uitgeschakeld door Argentinië.
Het is jammer dat we niet verder zijn gekomen.
Dit toernooi is niet te vergelijken met het WK.
Het WK is veel groter en specialer dan welk ander
toernooi ook. Omdat de Zuid-Amerikaanse
voetbalbond 100 jaar bestaat, wordt in 2016 ook
een Copa América gehouden. Normaal zit daar
minstens een jaar tussen, maar de frequentie
is wisselend. De afgelopen jaren ben ik steeds
geselecteerd voor het Colombiaanse team,
maar ik weet nu nog niet of ik er straks bij ben.
De Copa is in juni, in mei krijgen we het te horen.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het
eerst werd opgeroepen voor het Colombiaanse
elftal. Ik was 17. Twee weken ervoor was mijn
vader overleden. Ik zat nog midden in het rouwproces. Doordat ik met het Colombiaanse team
mocht meedoen, kon ik mijn aandacht verleggen.
Voor mijn gevoel is mijn vader er altijd bij als ik
speel. Als een engeltje op mijn schouder.”
VOLWASSEN PSV BUIGT NA STRAFSCHOPPEN
VOOR ATLÉTICO
PSV is er niet in geslaagd om voor het eerst
sinds het seizoen 2006/2007 door te dringen tot
de kwartfinale van de Champions League. Het
team van Phillip Cocu maakte dinsdagavond in
een ware slijtageslag tegen Atlético Madrid een
volwassen indruk en hield de brilstand 120
minuten lang op het scorebord, maar vergat
zichzelf te belonen voor een uitstekende prestatie.
In de strafschoppenserie ging het mis, want
Luciano Narsingh miste als enige vanaf elf meter.
(Bron: Voetbalzone.nl, maart 2016)

“Ja, dat was balen, maar ik was ook trots.
We waren zo goed dat we door het nemen van
penalties moesten worden uitgeschakeld. Tot
die gemiste penalty geloofde ik erin dat we
konden winnen. Dat voelden we allemaal. Ach,
penalties nemen is een kwestie van geluk. Dat
geldt voor de speler, maar ook voor de keeper.
Ze moeten allebei de goede hoek kiezen.
Veel mensen hadden commentaar op Narsingh
omdat ze vonden dat zijn aanloop raar was.
Ik herinner me een penalty van Sergio Ramos
tegen Bayern in 2012. Die vloog bijna het stadion
uit. Daarna werden er allemaal grapjes gemaakt

op social media. Er waren foto’s bij waarop je
kon zien dat die bal op de maan was beland.
Haha. Toen we eruit lagen, kon ik meteen de
knop weer omzetten. We hebben veel bereikt,
dit pakt niemand ons meer af. Er waren trouwens
maar weinig mensen die hadden verwacht dat
PSV zover zou komen. Waarom PSV op dat moment minder presteerde in de Nederlandse
competitie? Dat is een goede vraag. Ik geef me
voor elke wedstrijd voor 200 procent. Maar toch,
de Champions League is nét wat specialer. Dat
maakt wat meer in je los, waardoor je misschien
meer uit jezelf kunt halen. Dat geldt voor het
hele team.”
RONALDO HOOPT OP BENFICA
IN HALVE FINALE
Cristiano Ronaldo straalde dinsdagavond
vanzelfsprekend van oor tot oor nadat hij Real
Madrid hoogstpersoonlijk naar de halve finale
van de Champions League had geschoten. ‘Het
was een perfecte avond,’ zei de Portugees op de
officiële website van Real Madrid na zijn drie
doelpunten tegen VfL Wolfsburg. ‘Ik speelde niet
mijn beste wedstrijd, maar als je hard werkt en
alles geeft, komen de doelpunten en assists
vanzelf. De statistieken liegen niet, zei de aanvaller van de Madrilenen, met een knipoog naar
het scorebord.’
(Telegraaf, april 2016)

“Natuurlijk heb ik gekeken. Het was geweldig.
Ronaldo is een van de beste spelers van de
wereld. Met Messi natuurlijk. Messi lijkt meer
aangeboren talent te hebben, maar Ronaldo is
wat completer. Ik kan niet zeggen naar wie ik
het liefst kijk. Ik heb zelf tegen Messi gespeeld in
de Copa América. Dat was ongelooflijk. Dat gaat
ongeveer zo: Je loopt met de bal, je komt Messi
tegen, hij maakt een paar bewegingen en dan
heeft hij de bal alweer afgepakt. Tijdens de
wedstrijd ben je er trouwens niet de hele tijd
mee bezig dat je tegen ‘de grote Messi’ speelt.
Natuurlijk bewonder ik hem en ik heb veel respect
voor hem, maar uiteindelijk wil ik hem wel
aftroeven. Haha, ik weet niet of dat altijd gelukt is.
Ik heb steeds gedacht dat Barcelona en Real Madrid
in de finale van de Champions League zouden
staan, maar na het verlies van Barça moet ik
mijn mening alweer bijstellen. Zo zie je maar,
het voetbal kan allerlei wendingen nemen.
Niemand had ook verwacht dat Real toch nog
van Wolfsburg zou winnen.”
VELTMAN VOORZIET ZWARE KLUIF IN
ZINDERENDE TITELSTRIJD: ‘ALTIJD VEEL
DOELPUNTEN’
Met nog vier wedstrijden te gaan nadert de
Eredivisie zijn climax. Zowel Ajax als PSV
zullen de komende weken nog flink aan de bak
moeten in strijd om de landstitel. Waar veel
mensen van mening zijn dat Ajax een makkelijker
5
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programma heeft van de twee, denkt Joël
Veltman dat dit niet het geval is. ‘Als we in de
resterende vier wedstrijden blijven winnen, dan
worden we kampioen. Zo simpel is het. Maar
we moeten wel alles blijven geven tot het
allerlaatste duel. Ik verwacht niet dat we in de
laatste vier wedstrijden nog punten gaan verspelen. Ik heb vertrouwen in een goede afloop.’
(Voetbalprimeur.nl, april 2016)

“Zowel voor Ajax als voor ons komen er geen
makkelijke wedstrijden meer aan. We moeten
nog tegen Vitesse, Cambuur en PEC Zwolle
spelen. We moeten steeds scherp blijven.
Als we de scherpte verliezen kan het ineens
voorbij zijn. Iedereen in het team is rustig,
maar alert. We gaan alles geven om te winnen
en hopen dat Ajax punten laat liggen.
Het zou mijn tweede kampioenschap zijn met
PSV. Ik kwam hier in 2013. In het begin had ik
moeite met de taal en het weer. Aan dat
koude weer ben ik trouwens nog steeds niet
gewend. Het voetbal was ook weer van een
hoger niveau dan bij Sporting. In dat eerste
jaar was ik de enige Spaanstalige speler. Later
zijn Andrés Guardado, Hector Moreno en
Gastón Pereiro daarbij gekomen. PSV heeft
altijd al interesse gehad in Latijns-Amerikaanse
spelers. Omdat mijn Engels beter is geworden,
heb ik nu ook makkelijker contact met andere
spelers, maar ik ga het meeste om met de
jongens uit Latijns-Amerika. Een belangrijke
reden daarvoor is dat wij pas om negen uur
gaan eten, jullie zitten al om zes uur aan tafel.
Nee, ik ben niet via Kees Ploegsma jr. bij PSV
gekomen. Ik heb Kees leren kennen via Memphis
Depay. Zij hebben een bijzondere band. Kees
heeft veel voor Memphis gedaan. Kees is
iemand die je kunt vertrouwen en op wie je
kunt rekenen. Zo’n zaakwaarnemer wilde
ik ook. We hebben een relatie die zowel
vriendschappelijk als zakelijk is. Kees regelt
mijn zaken goed, maar we kunnen het ook
goed met elkaar vinden. Dat geldt trouwens
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ook voor de andere mensen van SEG met wie
ik contact heb. Memphis en ik zien elkaar nog
regelmatig. We zijn goede vrienden. Ik vind
het vervelend voor hem dat hij op dit moment
niet kan laten zien wat hij kan. Als vriend gun
je hem het beste. Ik weet niet waarom het niet
lukt. Misschien krijgt hij onvoldoende vrijheid op
het veld. Ik weet wat hij kan, het is voor hem
heel vervelend dat hij zich niet kan uiten op
het veld.”

een doelpunt tekort voor plaatsing voor de
Spelen in Rio de Janeiro. Zweden won eerder
al van Noorwegen en Zwitserland en heeft
zich als groepswinnaar geplaatst voor de
Olympisch Spelen.
(Bron: KNVB.nl, maart 2016)

“Ik heb alle respect voor damesvoetbal. In
Latijns-Amerika is het wat gebruikelijker dat
vrouwen voetballen dan in Nederland. Toch
zou ik het apart vinden als mijn vrouw Karin
een voetballer zou zijn. Zij kan trouwens echt
niet voetballen. Ze heeft andere interesses. Ze
is wel altijd bij al mijn wedstrijden. Andere
wedstrijden interesseren haar minder. Ja, het
klopt dat Karin Miss Colombia is geweest. Hoe
het mij gelukt is een miss aan de haak te
slaan? Ik weet het niet. We hebben elkaar
ontmoet tijdens een evenement in Bogota.
Zij werkte daar als model, ik was bezoeker.
Het was liefde op het eerste gezicht. Inmiddels
zijn we vijf jaar samen. Drie jaar geleden zijn
we getrouwd.”

JOHAN CRUIJFF (68) OVERLEDEN
Johan Cruijff is donderdag op 68-jarige leeftijd
overleden. Cruijff overleed in Barcelona, in het
bijzijn van zijn familie. De drievoudig wereldvoetballer van het jaar maakte in oktober
2015 bekend dat hij leed aan longkanker. In
februari verscheen de Amsterdammer voor het
laatst in de openbaarheid, toen hij aanwezig was
bij de testsessie van de Formule 1 in Barcelona.
(Bron: Nu.nl, maart 2016)

“Ik heb Johan Cruijff nooit persoonlijk ontmoet,
maar het raakte me wel. Hij was een iconische
figuur in de sportwereld. Het klinkt misschien
wat raar, maar je staat er niet bij stil dat zo
iemand ook kan overlijden. Op oude beelden
heb ik gezien dat hij een briljante speler was,
ook naar de huidige maatstaven. Voorafgaand
aan de wedstrijd tegen AZ was er een minuut
stilte. In de veertiende minuut was er applaus.
Dat was indrukwekkend. Spelers van dit formaat
worden maar eens in de zoveel tijd geboren.
Wat mijn eigen dromen zijn op voetbalgebied?
Simpel. Ik wil bij een van de grootste clubs
spelen en een van de beste verdedigers ter
wereld worden.”

STORM IN EEN GLAS WATER: KNVB
‘BERISPT’ ARIAS VOOR VERNIELEN RAAM
De KNVB heeft besloten Santiago Arias niet
verder te straffen. De Colombiaan van PSV
sloeg na zijn rode kaart in het competitieduel
met Willem II een ruit kapot waarop de
aanklager betaald voetbal een vooronderzoek
instelde. Van nader onderzoek wordt afgezien,
meldt PSV. De aanklager betaald voetbal
houdt het bij een berisping. Wel is Arias
vanwege zijn rode kaart een wedstrijd
geschorst. Dat betekent dat de verdediger niet
inzetbaar is tegen Roda JC. PSV speelde zelf
begin deze week al in op de actie van Arias.
De Eindhovenaren distantieerden zich van het
gedrag en legden hem een alternatieve straf
op. PSV zet hem de komende twee weken
extra in bij maatschappelijke projecten van de
club. Bovendien moest Arias de kosten van
een nieuwe ruit zelf betalen. Het bedrag is
door de glazenzetter gedoneerd aan een van
de maatschappelijke projecten van PSV.
(Bron: NOS.nl, april 2016)

EÉN DOELPUNT TEKORT VOOR SPELEN
De Oranje Leeuwinnen hebben zich woensdagavond niet weten te plaatsen voor de Olympische
Spelen. De vrouwen speelden met 1-1 gelijk
tegen Zweden, en door de 2-1 winst van
Zwitserland op Noorwegen kwamen ze daarmee

PASPOORT
Naam:
Geboren:
		
Club:
Positie:
Rugnummer:
Contract tot:

Santiago Arias Naranjo
13 januari 1992
in Medellín, Colombia
PSV
Rechtsback
4
2019

Eerdere clubs:
2009-2011
La Equidad
2011-2013
Sporting Lissabon
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Interlands:
2013

Colombia (21)

Erelijst:
2014/2015
2015

Kampioen Eredivisie
Johan Cruijff Schaal

“Ja, stom. Het is nooit mijn bedoeling geweest
om iets kapot te maken. Het was ook geen
wedstrijd op leven of dood. Ik vond mijn
overtreding geen geel waard en liep daarom
boos weg. In mijn woede sloeg ik in het
voorbijgaan tegen een raam en die ging kapot.
Ik had ook een vuilnisbak omver kunnen
schoppen. Het heeft allemaal extra lading en
aandacht gekregen omdat Erik Pieters drie jaar
geleden zijn arm openhaalde toen hij ook een
ruit kapot sloeg. Dat was volgens mij ook echt
de bedoeling, bij mij was het een ongeluk.
Maar goed, het is nu allemaal afgehandeld.
PSV heeft een straf opgelegd en daar zal ik mij
vanzelfsprekend naar schikken.”
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Eljero Elia was vorige maand betrokken bij een vechtpartij in het centrum van Rotterdam.
Hij heeft daarvoor een nacht in de cel doorgebracht. Op de website van Feyenoord liet hij het
volgende weten: “‘Ik heb niemand mishandeld, maar het is natuurlijk stom van me dat ik in
de situatie terechtkom dat de verdenking tegen me kan ontstaan dat ik zoiets heb gedaan.”
De clubleiding van Feyenoord legde Elia een boete op voor zijn betrokkenheid. Hoewel Elia de
boete heeft geaccepteerd, roept dit wel de vraag op in hoeverre clubs hun spelers een boete

“Een goede
verstandhouding
met de club is
belangrijk, maar
een contractspeler
moet niet elke
boete klakkeloos
accepteren”

					MAG JE EEN
			CONTRACTSPELER

BEBOETEN?

8

kunnen en mogen opleggen.

E

r zijn veel situaties denkbaar waarin een club de behoefte kan
hebben om een contractspeler een disciplinaire maatregel op te
leggen. Denk aan een speler die zich ernstig misdraagt, binnen
of buiten het veld, en daarmee zijn club in diskrediet brengt. Een
treffend voorbeeld is Luis Suarez die door zijn toenmalige club
Liverpool werd beboet voor het bijten van Branislav Ivanovic van Chelsea.
Jeremain Lens kreeg in 2013 ook een boete voor het opstootje in de
catacomben na de wedstrijd Feyenoord-PSV. Hoewel de behoefte bij een
club dus kan bestaan, betekent dat niet dat een club een contractspeler in
alle gevallen een boete kan opleggen. Een club wordt daarbij beperkt door
de wet, de cao en de met een speler gemaakte afspraken.
WET EN CAO
De wet geeft geen algemene regels over disciplinaire maatregelen die de
werkgever kunnen treffen. De wet geeft alleen regels voor de boete als
disciplinaire maatregel. De CAO Contractspelers Betaald Voetbal Nederland
voegt daar niet veel aan toe. In artikel 21 van deze cao is alleen een
algemene bepaling opgenomen over disciplinaire maatregelen. Daarin
staat dat het een club disciplinaire maatregelen tegen een contractspeler
mag nemen als de contractspeler zijn verplichtingen die voortvloeien uit
de arbeidsovereenkomst niet nakomt. Daarbij moeten wel de ‘wettelijke
bepalingen’ in acht worden genomen. Met ‘wettelijke bepalingen’ wordt
gedoeld op het bepaalde in artikel 7:650 BW. In dat artikel staan regels
voor het opnemen van een boetebeding.

de club komen. Een club mag een contractspeler dan niet te lichtvaardig
een boete opleggen. Voor een contractspeler kan het dan lonen bezwaar
te maken tegen de boete. Vanzelfsprekend is een goede verstandhouding
met de club belangrijk, maar dat betekent niet dat een contractspeler elke
boete klakkeloos moet accepteren.

Jeff van Veen heeft onder meer gevoetbald bij De Graafschap en is
als sport- en arbeidsrechtadvocaat werkzaam bij BANNING Advocaten.
BANNING Advocaten is de juridische samenwerkingspartner van ProProf
en heeft uit dien hoofde al diverse voetballers, trainers en zaakwaarnemers
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”.

Uit artikel 7:650 BW blijkt dat voor een geldig boetebeding aan drie schriftelijke voorwaarden moet zijn voldaan:
(1)	De voorschriften op grond waarvan bij overtreding boete is gesteld,
moeten in de arbeidsovereenkomst worden vermeld. Het boetebeding mag ook in een cao of een arbeidsvoorwaardenreglement
zijn opgenomen;
(2) Het boetebedrag moet worden vermeld;
(3) De bestemming van de boete moet worden vermeld.
Deze drie voorwaarden dienen dus schriftelijk te zijn overeengekomen. Als aan
een van deze voorwaarden niet is voldaan, dan geldt het boetebeding niet.
WEL OF GEEN BOETE?
In de praktijk is er vrijwel nooit een discussie over de voorwaarden (2) en
(3). Dat is zwart/wit: het staat in de arbeidsovereenkomst of niet. Of er
sprake is van de overtreding van een voorschrift (1), bestaat meer discussie.
Vooral in het geval waarin een club een zeer algemeen – en voor
meerdere uitleg vatbaar – voorschrift heeft geformuleerd. Zo lees ik in
contracten regelmatig dat een contractspeler zijn club niet in diskrediet
mag brengen. Vaak zonder een verdere toelichting. In het voorbeeld van
Suarez zal er dan geen discussie zijn. Daarmee heeft hij Liverpool duidelijk
in diskrediet gebracht. Maar er zijn genoeg situaties denkbaar waarin
de overtreding minder duidelijk is. Als de overtreding of het voorschrift
onvoldoende duidelijk is, dan moet deze onduidelijkheid voor rekening van

Neem vrijblijvend contact op via: 06 28 41 58 02 of j.vanveen@banning.nl
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ProProf-directeur Ko Andriessen nodigde drie relaties uit de voetballerij uit om bij hem thuis te
discussiëren over belangrijke dossiers. De positie van de spelers, agenten, de vakbond en van
clubs. Het werd een geanimeerd gesprek.

B
MET HET MES

ehalve Ko Andriessen zaten Serge
Rossmeisl (directeur van de werkgeversfederatie FBO), Roberto Branco
Martins (directeur van het spelersmakelaarsverbond Pro Agent) en Jeff
van Veen (advocaat van Banning Advocaten)
aan tafel. De laatste is gespecialiseerd in
arbeidsrecht. ProProf heeft een samenwerkingsverband met Banning Advocaten. De gesprekspartners zijn vertegenwoordigers uit verschillende
lagen van het voetbal. Mannen ook die staan
voor hun idealen en kopstukken op hun gebied.
Types ook die het maximale voor hun achterban
eruit halen en een even heldere als messcherpe
visie hebben en die ook uitdragen. Een ding
hebben ze zeker gemeen: debatteren kunnen ze
als de beste. Bovendien genieten ze graag van
een goed glas.
CULINAIR HOOGSTANDJE
De gelauwerde sommelier Michael Daals, al
diverse keren bekroond met vakprijzen, stelde
een fijn en geraffineerd wijnarrangement
samen. Wit en rood, fruitig en vol en soepel en
krachtig. Achter elke wijn gaat een mooi verhaal
schuil. Michael voetbalde in de jeugdopleiding bij
Fortuna Sittard, maar brak niet door als
profvoetballer. Als sommelier haalde hij wel de
top. Op dat gebied doet hij zelfs mee met de
Europese elite. Speciaal voor deze avond
verzorgde Michael een culinair hoogstandje.
Als we het eerste hapje hebben genuttigd, trappen
we af. Wij merken op dat de sociale partners
in het voetbal tegenwoordig goed met elkaar
omgaan. Natuurlijk, ze komen op voor de belangen
van hun leden en collega’s, maar de onderlinge
samenwerking verloopt vriendschappelijk en
professioneel. Dat is ontegenzeggelijk de
verdienste van de mannen met wie wij vanavond
aan tafel zitten. Zo’n setting was nog niet eens
zo gek lang geleden volstrekt onmogelijk.
Serge Rossmeisl vertelt: “Tijdens mijn eerste
werkweek bij de FBO kwam ik meteen terecht in
de cao-onderhandelingen. Ik zat daar als mannetje
van 26 jaar. De gesprekken waren nog maar net
begonnen of Theo van Seggelen, toenmalig
voorzitter van spelersvakbond VVCS, gooide al
een stoel door de kamer omdat Ko wat uitlatingen
in Voetbal International had gedaan. Sindsdien
zijn wij met z’n allen veel opgeschoten, Ko.”
Ko Andriessen: “De hele instelling is anders nu,
gelukkig. De persoonlijke verhoudingen zijn
goed en vormen de basis voor de werkverhouding.
Ook de relatie met de VVCS is prima. We gaan
goed met elkaar om en dat vinden wij ook
belangrijk. Met Pro Agent is de relatie altijd al
goed geweest en met de FBO ook. In 1999 was
ProProf een nieuwe speler in het voetbal. We
waren tot elkaar veroordeeld, omdat er een
noodzaak was tot een nieuwe cao te komen.”
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Rossmeisl: “Er was discussie over ProProf. ‘Kan
daar wel een cao mee worden afgesloten? De
FBO vond absoluut van wel. Theo van Seggelen
dacht daar anders over. Hij riep zelfs in de pers:
‘Als dat kan, eet ik mijn schoen op’. Ik zat een
jaar lang naast oud-FBO-directeur Gerard Slager
in de kamer. Als hij met Van Seggelen belde,
hoorde ik dat meteen. ‘Zo, ben je al bij de zool?’
vroeg Slager dan.
TWEESTRIJD
Roberto Branco Martins was tot 2004 manager
European Affairs bij de FBO. “Dat is toch grappig
als je weet dat de VVCS en ProProf historisch
gezien met elkaar verbonden zijn. Karel Jansen
richtte de VVCS op. Later kwam Theo van
Seggelen erbij. Rob Jansen, de zoon van Karel
werkte er toen ook al. Karel streed voor de
rechten van voetballers. Eerst was er de
vakbond, daarna kwamen de transfers die veel
geld opleverden. Er ontstond een tweestrijd tussen
belangenbehartiging van spelers als werknemer
en de commercie. Rob splitste zich af van de
VVCS en richtte Sport-Promotion op. Van daaruit
ontstond later ProProf.”
Rossmeisl: “Onze generatie is niet van het
conflictmodel. Die oude bastions als de VVCS en
FBO komen namelijk wel uit zo’n tijdperk. Wij
zijn jongens van de jaren negentig en zijn veel
meer van de compromissen sluiten. Noem het
polderen, elkaar sterker maken. En ja, als je op
een normale manier met elkaar omgaat, dan
krijg je vanzelf een andere band. Dan scheld je
elkaar niet verrot bij het minste of geringste.”
Branco Martins: “Alles is inmiddels geland. De
status van de voetballer en het voetbal in z’n
algemeenheid is zo veranderd. Vroeger vochten
ze om de rechten van de voetballer. Nu heb je
diverse verdienmodellen. Niet alleen het salaris,
maar ook televisie- en portretrechten, merchandising, spelletjes enzovoort. De speler krijgt
meer erkenning als wezenlijk onderdeel van een
totaalproduct. Wij erkennen dat en staan daar
dan ook boven.”
Van Veen luistert aandachtig naar alle verhalen
uit de ‘oude doos’. Hij haakt in: “Het kan allemaal
goed naast elkaar functioneren. Maar dit sluit
niet uit dat je ook je eigen belangen verdedigt.”

met de belangen van een ander? Ik houd alleen
rekening met m’n eigen belang!’ Dan kom je
tegenover elkaar te staan.”
Rossmeisl: “Bovendien werken wij in de schaduw
van het voetbal en die mensen blijven heel lang
zitten. Dan vind je elkaar makkelijk. Bij clubs zie
je juist een enorm verloop van mensen. Nou zijn
wij ook niet afhankelijk van de resultaten. Een
groot verloop is niet goed voor het voetbal en
voor het imago van het voetbal.”
De beleidsbepalers van clubs staan voortdurend
onder druk en die druk wordt almaar groter. Dat
heeft ermee te maken dat alles onder een
vergrootglas is komen te liggen met de opkomst
van social media. Kleine problemen worden
grote vraagstukken. Clubs staan financieel ook
onder druk en zijn afhankelijk van transferinkomsten. Uit angst dat de beste spelers transfervrij vertrekken, proberen clubdirecteuren hen
een jaar of een halfjaar voor het aflopen van het
contract te verkopen. Anders dreigen ze een
speler niet meer op te stellen. Denk aan de soap
rond Christian Santos bij NEC. Omdat hij niet
wilde verkassen in de winterstop zou hij niet
meer spelen. Uiteindelijk besloot trainer Ernest
Faber de spits toch gewoon weer op te stellen.
Hij kijkt uiteraard naar het sportieve belang.
Zo’n affaire heeft twee kanten: het standpunt
van de club is te billijken, maar dat geldt toch
voor dat van de speler? Het is toch het goed
recht van een speler zijn contract niet te verlengen
en vervolgens te vertrekken?
Jeff van Veen is het daarmee eens. Rossmeisl:
“Het is het beste iemand door de voordeur te
laten vertrekken. Zelfs al is het je beste speler.
Dat is goed voor het imago van de club. Die
speler praat over je en hij wil later misschien
terugkomen als trainer. Maar als je een gelijkwaardige speler hebt die wel blijft, valt er soms
wel iets voor te zeggen een vertrekkende speler
niet meer op te stellen.”
Branco Martins: “Die werknemer zit in een
bevoorrechte positie. Santos weet donders goed
hoe het werkt. Hij liep zelf ook te schermen met
interesse van allerlei andere clubs. Dan begrijp ik

Rossmeisl knikt instemmend: “We hebben
als FBO nog maar heel weinig arbitragezaken.
Dat was vroeger anders. Veel zaken schikken
we aan de voorkant in plaats van dat we ze
uitvechten voor de arbitragecommissie.”
Andriessen: “Je moet kijken naar het grotere
geheel, zoals bij cao-onderhandelingen. Je moet
beseffen dat er iets in moet zitten voor een
ander. Elkaar iets gunnen, dus. Daar ging het
fout in het verleden. ‘Hoezo rekening houden
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waarom het knalhard botst tussen de sportieve
prestaties en de financiële belangen. Dan kunnen
ze de continuïteit van de club niet waarborgen.
Ik snap dat wel.”
Van Veen: “Ik zie niet in dat hij een halfjaar voor
het aflopen van zijn contract een verplichting
aan de club heeft voor de periode na zijn contract.”
WURGGREEP
Rossmeisl: “Het imago van het Nederlandse
voetbal is op dit moment slecht. Dat is voor een
deel ook te verklaren. De sfeer is zo anders dan
in andere bedrijfstakken. Welke bakker heeft te
maken met spreekkoren, vuurwerk in zijn zaak,
klanten die rellen veroorzaken? Het speelveld is
zo groot en daarbinnen worden negatieve zaken
eruit gelicht en die krijgen vaak terecht grote
aandacht. Hoe krik je dan je imago omhoog? 96
procent van de bezoekers voelt zich veilig in de
stadions. Fantastische cijfers. Dan heb je het
verder over salarissen, gemiddeld is dat 266
duizend in de Eredivisie. Dat lijkt veel. Maar de
nuance hierin is dat niet EU-spelers hiertussen
zitten en deze groep schroeft het gemiddelde
omhoog, zij moeten 150 procent van dat salaris
verdienen. Dan heb je wat grootverdieners.
Maar niemand kijkt naar de Eerste Divisie waar
het gemiddelde salaris slechts 37.500 euro is.
De beeld bestaat dat er in het voetbal verschrikkelijk veel geld wordt verdiend.” De KNVB maakte pas bekend dat de Nederlandse clubs vorig
jaar in totaal 9,5 miljoen hebben betaald aan
makelaars. Ajax, Feyenoord en PSV betaalden
het meeste, samen zo’n zes miljoen. Een forse
geldsom en dus koren op de molen van criticasters
die roepen dat makelaars zakkenvullers zijn.
Vaak wordt nog vergeten dat dezelfde criticasters
of een deel daarvan graag zaken willen doen
met een agent om die ene speler binnen te krijgen.
Daarvoor willen ze hem een flinke fee geven. In
Duitsland en Engeland wordt trouwens een
veelvoud van het bedrag van 9,5 miljoen euro
aan makelaars overgemaakt.
Branco Martins: “De nuance die Serge net
maakte geldt ook voor agenten. Pro Agent is
opgericht door toonaangevende agenten en
bestaat nu tien jaar. Er zijn agenten die blij zijn
dat ze na drie jaar een speler mogen vertegenwoordigen. Daar steken ze heel veel tijd, energie
en geld in. Dan heb je de categorie die tegen
een speler aanloopt die een topper wordt, zoals
Rodger Linse die bevriend raakte met Ruud van
Nistelrooy. En dan heb je een groep ex-spelers
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die vanuit hun netwerk een eigen praktijk
opstarten. Er is maar een heel kleine laag die
een dik belegde boterham kan verdienen aan de
spelersmakelaardij. In dat bedrag van 9,5 miljoen
euro moeten we ook een nuance aanbrengen.
Spelersmakelaars heten tegenwoordig intermediairs en dat is een breed begrip. Iedereen mag
dit vak doen, mits je een verklaring hebt van
goed gedrag. Dat moet geregistreerd staan.
Ik vind dat elk bedrag dat aan een spelersmakelaar
wordt betaald, terecht is. Daar kunnen we urenlang over praten, maar ik vind dat nu eenmaal.
Het wordt een ander verhaal als er constructies
zijn waarbij geld gaat naar investeerders die een
club in een wurggreep hebben. Het is zo ontzettend
complex, de meerwaarde van een agent is zo
groot, voor zowel club als speler. Wij denken
met beiden mee.”
Jeff van Veen: “Messi verkoopt zichzelf wel. Ik
denk dat de meerwaarde van een agent hem zit
in zijn netwerk. Zijn kracht is het wegbrengen en
wegkrijgen van een speler, een goede club voor
hem vinden.”

Andriessen: “Er zijn inderdaad genoeg voorbeelden van spelers die dankzij hun makelaar
een dusdanig mooie positie hebben verworven,
die ze anders nooit hadden gekregen.”
KWALITEITSKEURMERK
Tijdens de vorige discussieavond, alweer vijf jaar
geleden, zei Roberto Branco Martins: “Spelersmakelaars worden door clubs en de KNVB neergezet als een partij die buiten het voetbal staat.
Juist de clubs zouden de makelaars moeten
omarmen.” Hoe is die houding nu, vragen we
hem. “Die verhoudingen zijn ook genormaliseerd.
Pro Agent staat zeker niet buiten het veld, dat
merk je aan alles. We trekken samen op met de
clubs. Er is geen enkele agent die bij een club
naar binnen loopt en zegt: ‘Laten wij de boel
eens even belazeren’. Het gaat om zijn brood.
Wat het keurmerk betreft: de FIFA wijzigde de
reglementen en gaf aan dat iedereen die dat wil
agent kan worden. Een aantal sportbonden
schoot redelijk in paniek, zij wilden een extra
kwaliteitsduiding ten aanzien van de agenten.
Wij zijn als Pro Agent samen met FBO, ProProf
en VVCS in gesprek met de KNVB over een
kwaliteitskeurmerk voor agenten. Dan kun je in
grote lijnen het kaf van het koren scheiden. En
wij kunnen zo extra kwaliteit bieden aan onze
agenten. Ze krijgen een extra keurmerk van de

KNVB als ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben en als ze permanente
educatie volgen zoals workshops, congressen
en seminars bij de KNVB. Samen met de KNVB
denken wij ook na over standaardcontracten
voor spelersagenten. We bieden, kortom, extra
kwaliteit. Als je je niet aan de regels houdt, kun
je ook gesanctioneerd worden. Intern, door Pro
Agent en ook extern door de KNVB. De toegang
tot het beroep wordt niet meer gecontroleerd.
Je ziet pas echt dat het fout gaat als een
intermediair zich moet registreren als hij een
contract aangaat of een verlenging doet voor
een speler. Voor die tijd zijn die wetteloze
toestanden er al. Agenten die jongens van
veertien benaderen, bijvoorbeeld. Een agent die
echt kwaad wil, probeert eerst die speler aan
zich te binden via civiele contracten. Daarna
gaat hij pas een een club zoeken. Daar zijn
zoveel voorbeelden van, bijvoorbeeld voetbalscholen die jongens aan zich binden.”
SCHIMMIGE BETAALSTRUCTUREN
Door te hoge ambities raakte FC Twente
verstrikt in schimmige betaalstructuren met
buitenlandse makelaars en investeerders van
de Doyen-groep. De KNVB bestrafte de club
intussen al drie keer met puntenaftrek.
Andriessen: “De KNVB zit hiermee in zijn maag.
Ik verwacht dat FC Twente wordt gered maar de
situatie is voor iedereen onbevredigend. Er is
een leemte in de reglementen. Er gebeurt
eigenlijk niets. Ze hebben boetes gekregen en
punten in mindering, maar die stellen volgens
mij weinig voor in verhouding tot de misstanden
die daar hebben plaatsgevonden. De club is
door een paar bestuurders op de rand van de
afgrond gebracht en ook andere clubs hebben
schade door de handelwijze van Twente. Er is
fraude gepleegd en een groot aantal reglementen
is overtreden. Maar tussen boetes en het intrekken
van de licentie zit niets in. De meest voor de
hand liggende straf was geweest FC Twente te
laten degraderen, maar dat is niet mogelijk
volgens de reglementen. En de verantwoordelijke
bestuurders moeten aansprakelijk worden
gesteld. Maar ook dit zal waarschijnlijk niet
gebeuren omdat deze bestuurders onderdeel
zijn van een te sluiten crediteurenakkoord. Ik
schat in dat zij alleen dit akkoord sluiten als zij
persoonlijk gevrijwaard worden van vervolging.
Het zogenaamd onafhankelijk rapport van Ben
Knüppe was veelzeggend. Over FNV-voorzitter
Ton Heerts, lid van de raad van commissarissen
van FC Twente, wordt gezegd dat hij dit allemaal
niet kon weten omdat hij van buitenaf komt. Hij
mag blijven zitten omdat hij de mores van het
voetbal niet kende. Dat is lachwekkend. Iemand
neemt plaats in de raad van commissarissen
maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden
omdat hij er niets van snapt. Ongekend. Hij is
gewoon verantwoordelijk. Het Doyen-contract
hebben ze laten checken door de FBO en de
KNVB, maar vervolgens bleek dat het niet het
echte contract was. Ze hadden allerlei dingen
achterwege gelaten.”
Rossmeisl: “Wij hebben dat contract gezien ter
inzage en advies. Daar hebben we opmerkingen

over gemaakt, laat ik het zo zeggen. Er waren
zoveel zaken in strijd met de reglementen, dat er
meer passages in het rood stonden dan in het
wit. Vervolgens ging het contract naar de KNVB,
maar alles stond er nog gewoon in, dus zónder
onze aanpassingen. De KNVB accepteerde het
dan ook niet. Toen hebben ze het aangepast
mét onze opmerkingen. Vervolgens hebben ze
er een bijlage in gestopt waarin alle punten stonden
die wij er juist uit hadden gehaald.
Dat was het echte contract. Maar die bijlage
hebben ze niet ingeleverd. Wij kunnen als FBO
adviseren, maar gaan niet over het beleid van
een club. In deze kwestie met Doyen hebben wij
daar echter een uitzondering op gemaakt en gezegd: ‘Niet doen’. Vanwege de inmenging in het
beleid en het beïnvloeden van de competitie. De
KNVB zit in een lastige positie. De bond is adviserend, controlerend én sanctionerend in een.
Als je dat niet scheidt, krijg je een probleem. Dat
zie je nu bij Twente. Aan de ene kant proberen
ze Twente te redden, aan de andere kant willen
en moeten ze ook sancties uitdelen om te
laten zien dat het niet kan wat daar is gebeurd.
En dan heb je ook nog de licentiecommissie van
dezelfde KNVB die de begroting moet controleren.
Dat loopt kriskras door elkaar heen. Dat zorgt
voor problemen.”

Van Veen schudt met zijn hoofd: “Statistisch heb
je op kunstgras net zoveel gele en rode kaarten
als op echt gras, dat zegt natuurlijk wel wat. Op
de nieuwere kunstgrasvelden tackle je wel en
maak je wel slidings.”
Andriessen is niet overstag. “Alleen in Nederland
spelen we op kunstgras en dan nog de ene club
wel en de andere niet. Dat is vreemd.”

Maar nu is er wat anders aan de hand. Een
cruciaal element in de WWZ is de transitievergoeding. Deze regeling geldt in het voetbal
vanaf 1 juli 2016. Als een speler of trainer na een
tweejarig contract (of langer) te horen krijgt dat
hij weg moet bij zijn club, heeft hij recht op een
vergoeding. Die is afhankelijk van het salaris en
bedraagt maximaal 76 duizend euro. Dit speelt

Rossmeisl: “Het heeft niets met voetbaltechnische
redenen te maken, maar met geld. Het is goedkoper dan echt gras, qua onderhoud en besparing
van veldverwarming.”

bij contracten voor bepaalde tijd. “Als Feyenoord
het contract met Dirk Kuijt verlengt, moeten
ze hem volgend jaar een transitievergoeding
meegeven, dan heeft hij er twee jaar opzitten,”
vertelt Serge Rossmeisl. “Dat moet je meenemen
in je begroting. Het is een lastenverzwaring voor
clubs. Iedereen krijgt dus een gouden handdruk.
Zeker de grootverdieners, terwijl zij juist al goed
verdienen. De spelers met kleine salarissen
krijgen daarentegen geen grote transitievergoeding.
Dat is dus ook zo krom, zij hebben het juist meer
nodig. Dit is trouwens niet alleen een probleem
voor het betaald voetbal.”

Andriessen: “Ik wil ook niet dat FC Twente
verdwijnt, daarvoor is het een te grote en mooie
club met een enorme achterban.”
Rossmeisl: “Wat wij hebben geadviseerd aan
Twente is niet opgevolgd en kijk wat de gevolgen
zijn. Samen met de KNVB zijn we er doorheen
gelopen. Bij artikel 3 wisten we al: foute boel. Ik
heb vier, vijf jaar geleden al geroepen: ‘Dit is een
luchtballon’. In een zomer kwamen daar veel
niet EU-spelers. Ze hadden geen Champions
League-inkomsten en vlogen er vroeg eruit in de
Europa League. Van de extra inkomsten door de
uitbreiding van het stadion had ik ook geen
hoge verwachtingen. Joop Munsterman vertoonde typisch traditioneel gedrag van een
zonnekoning. Dat zag je ook bij Platini en Blatter.”
Branco Martins: “Agenten adviseerden elkaar al
jaren geleden: ‘Zorg dat je snel je geld krijgt als
je zaken doet bij Twente. Het gaat daar helemaal
verkeerd’.”
KUNSTGRAS
Kunstgras moeten we zeker ook nog bespreken.
Het is van grote invloed op ons voetbal. We kunnen
tal van praktische en morele bezwaren bedenken,
maar hoe denkt het gezelschap aan tafel erover?
Jeff van Veen gelooft in kunstgras. Het is de
toekomst, betoogt hij. Jeff speelt zelf al jaren op
kunstgras, hij is voetballer bij zondaghoofdklasser
SV Juliana’ 31 in Malden. “Ik weet zelf al niet
beter en heb er ook geen problemen mee.
Jongens die nu worden opgeleid zullen er
helemaal geen problemen mee hebben. En het
kunstgras van nu is niet te vergelijken met
dat van een paar jaar geleden. Deze generatie
voetballers weet al niet beter.”
Ko Andriessen heeft zijn bedenkingen: “Ik hoor
van spelers dat je ander voetbal hebt op kunstgras. Minder tackles, de bal stuit anders.”

TRANSITIEVERGOEDING
Het is inmiddels diep in de avond. We hebben al
veel zaken besproken en de wijn maakt de tongen
los. Een belangrijk thema mag zeker niet
onbesproken blijven: de veranderingen in de
wetgeving. Achter de schermen hebben de
sociale partners in samenspraak met de KNVB,
een dramatisch scenario voor de spelersmarkt
afgewend. De nieuwe Wet Werk & Zekerheid
(WWZ) zou aanvankelijk betekenen dat voetballers
met een contract voor bepaalde tijd tegen de
zogenaamde restwaarde hun contract konden
opzeggen. Anders gezegd: iemand die een ton
verdient en nog een verbintenis voor een jaar
heeft, zou voor een ton kunnen vertrekken.
Grote clubs zouden hierdoor wel erg goedkoop
topspelers kunnen aantrekken. Memphis Depay
was dan nooit voor die vette afkoopsom van
maximaal 34 miljoen euro naar Manchester
United gegaan. Volgens Ko Andriessen had PSV
dan hooguit een paar miljoen verdiend. “Dat
vonden wij een onwenselijke situatie.”
Voor het Nederlandse voetbal was het een ramp
geweest. De toch al moeilijke concurrentiepositie
van de clubs was dan helemaal uitgegumd.
Dat is voorkomen. Spelers kunnen niet zomaar
opzeggen, er moet wel een schadevergoeding
tegenover staan bij een vertrek.

Jeff van Veen: “Het speelt bij korte contracten
en het gaat ook dus om niet zulke hoge bedragen.
Een zesde maandsalaris per gewerkt halfjaar.”
Rossmeisl: “Wij hebben er in ieder geval fel tegen
geageerd bij het ministerie van Sociale Zaken.”
Andriessen: “Er zit een groot verschil tussen de
vergoedingen voor grootverdieners en spelers
met kleine contracten, terwijl die laatst genoemde
groep wellicht meer moeite heeft om een nieuwe
baan te vinden na hun loopbaan. De transitievergoeding zal vast nog op de agenda komen in
het overleg met sociale partners.
Rossmeisl: ’’Ik sta er niet onwelwillend tegenover
om wat meer te doen voor degenen die het
meer nodig hebben.”
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Zelf aan de bal
blijven na het
voetbal?

Berenschot. Ook voor Career Coaching.
Surf naar: www.berenschot.com/careercoaching voor meer
informatie en geef aan waar Proprof en Berenschot jou mee
van dienst kunnen zijn.
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HET LOOPBAANPORTAAL

HELPT JE OP WEG

H

et regende vorige maand weer ontslagen. 31 maart
is traditioneel bijltjesdag. Dit is de deadline voor
clubs om eerder verlengde contracten op te zeggen.
Zo voorkomen ze dat ze automatisch moeten
verlengen. Sommigen krijgen later natuurlijk
alsnog een vernieuwde aanbieding, maar lang niet iedereen.
Elk jaar vloeit een legertje spelers af. De hardste klappen
vallen vaak bij armlastige clubs waar geen topsalarissen
worden verdiend. Van de ene op de andere dag zit je na jaren
investeren in een topsportcarrière zonder werk. Geen trainingen,
geen wedstrijden en geen inkomen. Zie dan maar eens rond
te komen.
Als het Nederlands elftal bij elkaar komt in Huis ter Duin,
ontstaat nog weleens het beeld dat alle voetballers rondrijden
in snelle sportbolides. Niets is minder waar. Slechts een kleine
bovenlaag kan zich na een ontslag veroorloven om op een
tropisch eiland eens rustig te overdenken of hij überhaupt nog
wil werken. Als je speelt in de Jupiler League mag je al blij zijn
als je club het wettelijk minimumloon uitbetaalt. Over de hele
linie lopen de salarissen al jaren terug en worden selecties
ingekrompen. Bovendien zijn diverse clubs dit seizoen in de
problemen gekomen. Het is nog maar de vraag of ze allemaal
weer aan de start van het seizoen 2016/17 verschijnen. Nieuwe
bezuinigingen zijn aangekondigd en die zullen ook een dempend
effect hebben op de salarisontwikkeling. Er valt dus weinig te
rentenieren wanneer je contract niet is verlengd. De schijnwerpers
moeten in dat geval razendsnel op een maatschappelijke carrière
worden gezet.

behoefte aan parttimers die hun sportloopbaan combineren met
een andere baan of studie. Ook de zaakwaarnemer heeft er
geen baat bij om een andere loopbaan te stimuleren. Voor hem
is het immers financieel aantrekkelijker als hij er nog in slaagt zijn
spelers desnoods ergens op het derde niveau te stallen. Hij zal
een gesprek over afscheid van het voetbal daarom zo lang
mogelijk uitstellen. Ouders blijken vaak onrealistische verwachtingen te hebben. Ze denken dat hun zoon de nieuwe Messi
is en doen er alles aan om de droom in stand te houden. Als
jongeman komt het daardoor vaak niet eens in je op om over
ander werk na te denken. Als vakbond komen wij echter
regelmatig in contact met oud-spelers die de noodklok luiden.
Daarom hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Om
jullie te helpen met de eerste stappen op de arbeidsmarkt
hebben we een loopbaanportaal gelanceerd. Een vakkundig
traject, compleet met professionele loopbaancoaches. Tijdens
een intakegesprek worden je interesses gescand en wordt
beoordeeld of je voldoende gemotiveerd bent. Als je aan de
eisen voldoet, wordt een loopbaantraject uitgestippeld om
je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Belangstelling? We
nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen.

“ DE WERKLOOSHEID ONDER AFGEZWAAIDE
VOETBALLERS IS ZORGWEKKEND HOOG”
Bijna honderd profvoetballers horen elk jaar dat ze niet in
aanmerking komen voor een nieuw contract. Wat kan je doen
als je in deze situatie bent beland? Werk vinden valt nog niet
mee. Waar vroeger oud-voetballers vaak een sigarenzaak
begonnen, cirkelen nu hele hordes oud-spelers langs de velden,
azend op een baan als trainer, makelaar of scout. Op een
vacature bij een Eerste Divisieclub komen stapels sollicitaties
binnen. Niet zo vreemd. Want de overstap naar een andere
bedrijfstak blijkt bijzonder lastig. Uit een onderzoek dat we in
2014 lieten uitvoeren door bureau Berenschot bleek het zwarte
gat nog steeds actueel. De werkloosheid onder afgezwaaide
voetballers was zorgwekkend hoog, hoger dan in andere
beroepsgroepen. Een kwart van de spelers die over een periode
van tien jaar stopte, had nog steeds geen baan. In dezelfde
periode was de werkloosheid in Nederland acht procent. Twaalf
procent zocht tevergeefs naar werk. Nog eens twaalf procent
ging niet eens op zoek naar een baan. Kortom, veel voetballers
hebben moeite om na hun rushes over de velden de draad weer
op te pakken. Wij vinden dat spelers al tijdens hun voetbalcarrière over hun toekomst moeten nadenken. Helaas blijkt dat
in de praktijk vaak onmogelijk, omdat de omgeving dat niet
stimuleert. De clubs eisen volledige aandacht en hebben geen
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Geïnteresseerd? Neem dan contact op via proprof@unie.nl of
info@proprof.nl. Bellen kan ook op 0345 851432 of 06 26146549.
www.caovoorcontractspelers.nl
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BETAALD
VOETBAL OMARMT

TOUR DU

ALS IS EEN SPIERZIEKTE WAARBIJ HET
ZENUWSTELSEL BINNEN ENKELE JAREN
VOLLEDIG STIL KOMT TE LIGGEN

Begin juni beklimmen enkele betaald voetbalprominenten de flanken van de Mont Ventoux voor het
goede doel. Namens ProProf fietsen Ko Andriessen
en Daan Hermes de Tour du ALS. Bedoeld om geld
bijeen te trappen ter bestrijding van de vreselijke
spierziekte. In Den Bosch ontmoeten we de voorzitter
van de tour voor zijn aangrijpende verhaal.

D

e spierziekte ALS werd bij het grote
publiek eigenlijk pas enkele jaren
geleden echt bekend. Fernando
Ricksen zat eind 2013 aan tafel in
De Wereld Draait Door om zijn boek
te presenteren. Ricksen kwam moeilijk uit zijn
woorden. De auteur van het boek ontving direct
berichten op zijn telefoon: of de ex-international
soms dronken aan tafel zat? Maar even later
bleek Nederland getuige te zijn van een
hart-verscheurende verklaring: Ricksen heeft
ALS, de spierziekte waarbij het zenuwstelsel
binnen enkele jaren volledig stil komt te liggen.
Zelfs Matthijs van Nieuwkerk was even sprakeloos.
Er waren al wel posters van ALS-patiënten in
bushokjes, maar dat bleef voor velen toch
abstract. Pas na de onthulling van de ex-international kreeg de ziekte in Nederland veel
media-aandacht en even later gingen ook
wereldwijd de schijnwerpers op ALS dankzij de
Ice Bucket Challenge. Via social media kon je
een ander uitdagen om een emmer ijswater boven
zijn hoofd te legen en daarvan binnen 24 uur
een filmpje online te zetten. Pijlsnel ging het
initiatief viraal. Vooral in de Verenigde Staten
was het een doorslaand succes. Bijna tachtig
miljoen dollar werd opgehaald. Ook in Europa
zagen we wekenlang emmers ijswater voorbijkomen. De Stichting ALS Nederland kreeg een
fraaie miljoen euro bijgeschreven.
Al voor het tv-optreden van Ricksen en de
beroemde Ice Bucket Challenge nam Bosschenaar
Gert-Jan Pijl een bijzonder initiatief. In 2012
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lanceerde hij een sponsorfietstocht: Tour du ALS,
een loodzware uitdaging in de Franse Alpen.
Het is het broertje van Alpe d’HuZes dat geld
ophaalt voor kankerbestrijding. Binnenkort viert
Tour du ALS zijn eerste lustrum met diverse
functionarissen uit het betaald voetbal aan de
start. Namens ProProf beklimmen directeur Ko
Andriessen en voorzitter Daan Hermes op 3 juni
de flanken van de legendarische berg Mont
Ventoux. Niet in de laatste plaats omdat ALS
vaker lijkt voor te komen onder voetballers.
Uit Italiaans onderzoek bleek dat zij zeven keer
zoveel kans maken om ALS te krijgen. De medische
wereld staat voor een groot raadsel. Voormalig
topvoetballers Fons Bastijns (ex-Club Brugge)
en Stefano Borgonovo (ex-Fiorentina) overleden
aan de gevolgen van ALS. “Door sportieve
uitdagingen aan te gaan, willen we verschillende
doelen steunen,” zegt Andriessen. “We hebben
een paar keer Alpe d’HuZes gefietst, maar vorig
jaar werden we geattendeerd op ALS. De verhalen
hebben ons enorm aangegrepen.”
BLITSE RACEFIETS
We gaan naar Den Bosch, waar voorzitter
Gert-Jan Pijl zetelt. In de schuur staat een blitse
racefiets, binnen scant de enthousiaste Brabander
de deelnemerslijst, achter een kop dampende
koffie. Daarop ook een vijfkoppig KNVB-team
bestaande uit onder anderen Bert van Oostveen,
directeur betaald voetbal en Gijs de Jong,
operationeel directeur betaald voetbal. Het idee
ontstond een jaar of vijf geleden.Pijl was eigenlijk

van plan om als ondersteuner deel te nemen
aan Alpe d’HuZes. “Maar toen werd mijn
schoonvader ziek,” vertelt de voormalig amateurwielrenner. “Hij kreeg de diagnose ALS. Dan ga
je zoeken en blijkt alles nog in de kinderschoenen
te staan. Terwijl er alle aanleiding was om in
de bestrijding van deze ziekte te investeren.
Het was zo mensonterend wat er met mijn
schoonvader gebeurde. Daarom zette ik mijn
eerste plan opzij. Er gebeurt zoveel voor kanker,
ik wilde wat betekenen voor mensen met ALS.”
Zo’n vijftienhonderd Nederlanders lijden aan
ALS. “Elk jaar sterven er vijfhonderd, maar
komen er ook vijfhonderd nieuwe patiënten bij.”
Daarmee zijn er jaarlijks evenveel diagnoses als
van de veel bekendere spierziekte MS. Die wordt
wel erkend als een groot probleem in Nederland.
MS is niet dodelijk, maar chronisch. Daardoor
stapelt het aantal patiënten zich op. Bij ALS niet.
De groep zieken groeit niet en vrijwel iedereen
overlijdt binnen enkele jaren. De farmaceutische
industrie vindt de groep te klein om de ziekte
bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. “Keihard,
maar zo simpel moet je het zien,” aldus Pijl.
Zelf kampt de Bosschenaar ook met een spierziekte.
Voor hem stond de Ventoux snel symbool voor
zijn nieuwe doel om geld in te zamelen voor
de ALS-bestrijding. “Toen ik nog in het amateurpeloton fietste stond ik bekend als een van
de betere klimmers. Maar op een dag kwam
ik gewoon niet meer naar boven. Ik bleek een
storing te hebben in mijn zenuwstelsel waardoor
mijn spieren niet meer goed werden aangestuurd.

Die Ventoux was voor mij zodoende een voor de
hand liggende locatie voor de eerste Tour du ALS.”
Pijl stortte zich volledig op zijn nieuwe project.
Hij scande het internet en stuitte op een paar
fietstochten met kinderzitjes achterop. “Dat was
niet de bedoeling, ik wilde het groot aanpakken
met een echt lichamelijk zware uitdaging. We
waren die eerste keer met een man of zeventig.
Die brachten 110 duizend euro bij elkaar. Een
gigantisch succes! Het was allemaal in een half
jaar voorbereid. We waren nog niet in Frankrijk
geweest, we hadden geen vergunningen. Toen
we op een ochtend startten, hadden we natuurlijk
meteen de politie op ons dak. ‘Wat doet dat
tentje daar? Weg ermee!’ Er was gewoon niks
geregeld. Ik belandde door mijn ziekte direct in
het ziekenhuis en kwam er ‘s avonds om twaalf
uur weer uit. Die eerste editie is compleet aan
mijn voorbij gegaan. Maar we wisten wel: dit
gaan we niet meer loslaten, hier zit veel meer in.”
SAAMHORIGHEIDSGEVOEL
De tweede editie in 2013 was een daverend succes.
570 deelnemers namen allemaal vijftienhonderd
euro mee, het sponsorbedrag dat gelijk staat
aan het aantal ALS-patiënten. “Dat greep me
toch wel even naar de keel. Hoe ga ik dit met
tien vrijwilligers in hemelsnaam in goede banen
leiden? We hadden helemaal geen promotie
gemaakt. Er gingen ook meer patiënten meedoen.
Dat bleek ook al snel maatgevend voor het
totaal aantal deelnemers. Om elke patiënt zit
een groep van een stuk of honderd familieleden,
vrienden en collega’s. Hoe meer patiënten,
hoe groter ons deelnemersveld. Het werd weer
een succes. We willen een warm bad zijn, een
saamhorigheidsgevoel teweeg brengen. Een ervaring
om nooit te vergeten.” Ook zo’n verhaal om

nooit te vergeten is dat van Martijn Doldersum.
Voormalig amateurkampioen met WKE. Man
van Staal werd hij genoemd. Een spijkerharde
verdediger die in hetzelfde jaar als Ricksen de
diagnose ALS moest accepteren. Vorig jaar
fietste hij samen met een vriend per tandem de
Mont Ventoux op. Onlangs overleed hij. Pijl: “Zo
gaat het helaas vaker. Wij stellen alles in het
werk als mensen de uitdaging op de berg nog
een keer willen aangaan. Maar tegelijk zijn we
soms ook een podium in het afscheid. Elk jaar
overlijden mensen die wij kennen van de tour.
Vaak worden we gevraagd voor een praatje
rond de begrafenis, die rol hebben we ook. Er is
een enorme emotionele betrokkenheid.” De
tour is inmiddels ook omarmd door het betaalde
voetbal. De derde periode van de Jupiler League
stond dit seizoen in het teken van Tour du ALS,
met als doel deelnemers te werven voor de
editie van 2016. Zo fietsten afgelopen december
diverse voetbalprominenten met de wedstrijdbal
van de middenstip van FC Oss naar de middenstip
van FC Volendam. De 135 kilometer werden
weggetrapt door patiënt Peter van der Zanden,
maar ook door Keje Molenaar en Sef Vergoossen. De laatste is ambassadeur van Tour du ALS.
Uiteindelijk ontving Pijl honderden aanmeldingen
waarmee de euroteller alweer over het halve
miljoen ging. De Bosschenaar vindt zichzelf
dankzij alle donaties nu ineens terug in allerlei
onderzoekslaboratoria. “Want we zijn een grote
donateur. Er is de afgelopen jaren drie miljoen
gedoneerd. Uiteraard worden we op de hoogte
gehouden van de voortgang van de onderzoeken.
We krijgen van ALS Nederland altijd een lijst van
geselecteerde projecten. Zij stellen voor waar ze
het geld graag op inzetten. Over het algemeen
kunnen we elkaar goed vinden. We houden

altijd een klein beetje geld achter de hand voor
als er een project langskomt dat startkapitaal
nodig heeft. Alles staat keurig op onze website.”
De komende jaren wil Pijl zijn tour verder bij
het grote publiek onder de aandacht brengen.
Tijdens editie nummer zes in 2017 hoopt hij ook
de eerste actieve voetballers te verwelkomen.
“We beginnen nu aan de vijfde editie. We doen
het goed, gemiddeld staan we op een miljoen
euro per jaar. Alles wat we hebben bereikt,
is gelukt zonder extreme media-aandacht. Ons
doel is om in de toekomst te komen tot vijftienhonderd deelnemers, die de vijftienhonderd
ALS-patiënten symboliseren.”

Meer informatie hierover vind je op
www.tourduals.nl
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GRETIG TOPTALENT

JARI SCHUURMAN
Jari Schuurman is al jaren een van de toptalenten van Feyenoord. Dit seizoen is hij volwaardig lid van de A-selectie. Het wachten is
nu op zijn officiële debuut in het betaalde voetbal. Een kwestie van tijd, de vraag is alleen: voor welke club? De kans is groot dat
aanvallende middenvelder in de zomer wordt verhuurd. Voor zijn ontwikkeling is het namelijk noodzakelijk dat hij wekelijks speelt. Dat
vindt hij zelf ook. ProProf zocht hem op.

J

ari Schuurman (19) is geboren in een van de buitenwijken
van Gorinchem. Hij woont er nog steeds met zijn ouders en
broer. We treffen hem aan de eettafel in de gezellige huiskamer. Weloverwogen en relaxt praat hij over zijn jeugd, zijn
opmars bij Feyenoord en zijn persoonlijke ambities. Jari
komt niet uit een Feyenoord-nest, maar werd wel al op jonge leeftijd
fan van de club, zo vertelt hij. “Wij kwamen vroeger op de camping
in Oosterhout en daar gingen we om met mensen die gek waren van
Feyenoord. Mensen uit Rotterdam-Zuid. Ik was zelf wel gelijk voor
Feyenoord.” Op zijn tweede kreeg hij van die mensen een shirt van
Feyenoord. “Zo is het gekomen. Mijn vader komt uit Amsterdam. Ik
ben vernoemd naar Jari Litmanen,” lacht hij.
De Fin was in de jaren negentig niet alleen een publiekslieveling van
Ajax, maar van heel voetbalminnend Nederland. Moeder Jolanda
zegt: “Ik vond Jari Litmanen heel leuk. We hadden een meisjesnaam
en een jongensnaam, maar die hadden we nog niet goed overlegd.
Hij zou voor 99 procent een meisje worden.” Haar zoon knikt
en lacht opnieuw. “Ik zou Kaylee gaan heten.” Jolanda valt in: “De
gynaecoloog had gezegd dat ze het geslacht nu beter zien door de
moderne technieken. Dus wij gingen er vanuit dat we een meisje
zouden krijgen. Daarom hadden we ons ook gefocust op een meisjesnaam. Toen bleek het een jongen. Jari dus. Zijn vader vond Jari
Litmanen altijd een heel mooie persoonlijkheid.”

“IK BEN NIET 			
MOEILIJK, MAAR
IK ZEG WEL
WAT IK VIND“

TALENTJE MET AJAX-NAAM
Aanvankelijk hadden de die-hard Feyenoordfans hun bedenkingen
toen ze een talentje met een Ajax-naam in hun tenue zagen. Die
scherpe randjes zijn er allang af. Jari Schuurman heeft er zelf nooit
echt moeite mee gehad. Hij is sowieso geen type dat zich gek laat
maken door wat er om hem heen gebeurt of wat hij op social media
en in andere media leest. “Ik ben ook niet iemand die op YouTube
naar andere spelers kijkt. Litmanen heb ik wel op tv gezien, maar ik
heb nooit iets van hem opgezocht. Ik heb ook nooit een idool
gehad. Op internet kijk ik liever naar andere dingen, zoals muziek.
Ik ben een nuchtere jongen. Als ik thuiskom van een training of een
wedstrijd, wil ik aan wat anders denken en over andere dingen
praten. Mijn ouders leven op hun manier enorm mee. Vooral in het
begin, vroegen ze elke dag: ‘Hoe was dit? Hoe was dat?’ Ook na een
‘gewone’ trainingsdag of een wedstrijd met de beloften. Ik snap het
ook wel, mijn ouders zijn nu eenmaal betrokken. Ze vragen ook
altijd aan mijn broer hoe het met zijn studie gaat.”
Bij GJS in Gorinchem begon Jari als klein jochie met voetballen. Na
anderhalf jaar werd hij al gescout door Feyenoord. Hij mocht zes
maanden stage lopen in De Kuip. Op zijn zevende was Jari Schuurman
definitief Feyenoorder. Hij overleefde vervolgens elke schifting,
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terwijl veel andere beloften niet goed genoeg werden bevonden en
werden weggestuurd. Alleen de besten blijven over, een natuurlijke
wet in de topsport. Jari vertelt: “Met mij ging het vanaf het begin bij
Feyenoord redelijk goed, tot ik in de C-jeugd een moeilijke periode
kreeg. Op school ging het niet goed. Ik ben geen studiebol en ik zat
heel erg in de groei. Ik kreeg er nog pfeiffer bij ook. Ik moest in de
C1 als linksbuiten spelen, terwijl ik voor mijn gevoel een echte
aanvallende middenvelder ben met bovendien een voorkeur voor de
10-positie. Al met al was het voor mij een lastige periode. Maar ik
heb me er overheen gezet en ben gaan knokken. Vanaf de B2 ging
het weer heel goed.”
Sterker nog, Jari werd topscorer van de nationale competitie voor
B-junioren. Dat kunstje herhaalde hij op het EK voor spelers
onder-17. Halverwege vorig seizoen haalde toenmalig hoofdtrainer
Fred Rutten hem bij de A-selectie. Hij mocht mee op het wintertrainingskamp naar Dubai en trainde mee met het eerste elftal.
Daarna bleef zijn debuut uit. “Rutten was een goede veldtrainer. Wel
streng en duidelijk in de hiërarchie. Jonge talenten moesten zich
omkleden in een andere kleedkamer, dus niet in dezelfde ruimte als
de A-selectie. Daar moest ik wel aan wennen, eerlijk gezegd.”
KLIK
Trainers zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van jonge voetballers.
Van wie heeft Jari Schuurman in de jeugd het meeste geleerd?
“Binnen Feyenoord heb ik goede stappen gezet bij Cor Adriaanse en
bij Gaston Taument die mij vanuit mijn kwaliteit lieten spelen. Maarten
Stekelenburg was mijn coach bij Oranje onder-17. Wij hadden echt
een klik. Hij is echt een heel goede trainer. Orlando Trustfull is ook
een goede trainer. Iemand die spelers kan motiveren. En hij kon
spelers ook altijd goed bij een wedstrijdbespreking houden, terwijl
die soms best saai zijn. Trainers moeten je liggen en ik ben nogal
eigenwijs. Ik ben geen moeilijk mens, maar ik zeg wel wat ik vind.”
Hij gaat verder: “Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Ik heb een
winnaarsmentaliteit. Dat krijg je vanzelf bij een topclub als Feyenoord.
Alles draait om winnen. Dat merk je al bij kleine partijtjes. Dan gaat
het puur om winnen. Dat zit er bij het hele team in. ”Sinds dit
seizoen is Jari Schuurman een vast lid van de A-selectie. Zijn officiële
debuut laat nog op zich wachten. Afgelopen zomer mocht hij met
het eerste mee op trainingskamp naar Oostenrijk, ter voorbereiding
op de nieuwe competitie. Fred Rutten was al weg. Zijn opvolger
Giovanni van Bronckhorst gunde de middenvelder een volledige
wedstrijd tegen SV Kematen. Schuurman scoorde drie keer en zei na
afloop dat hij er nog meer had kunnen maken. Terug in Nederland
kwam de ontnuchtering. Feyenoord had nogal wat aankopen gedaan
voor het middenveld en Schuurman verdween weer in de schaduw.
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“EEN WINNAARSMENTALITEIT
KRIJG JE VANZELF
BIJ EEN TOPCLUB
ALS FEYENOORD“

SPACE TO
CREATE
D ESIGN & MEDIA

C•WORX, een full-service reclame- en internetbureau voor concept,
ontwerp, branding en marketing. Wij zijn professionals met een
creatieve omgeving als speelveld waar we met de punt naar voren het
beste resultaat nastreven!

BELOFTEN
Hoe kijkt hij zelf tegen zijn situatie aan? “Ik zit wel vast bij de eerste
selectie maar speel mijn wedstrijden in de beloften, voor Jong Feyenoord.
Ik speel drie wedstrijden in een paar weken tijd en dan een paar
weken helemaal niet. Dat is niet ideaal, maar daarom moet ik het
nóg meer van de trainingen hebben. Daar probeer ik het maximale
uit te halen. En bij Jong speel ik aan de linkerkant. Dat is inderdaad
niet mijn voorkeurspositie, maar ik probeer het zo goed mogelijk in te
vullen. Ik benader het positief aangezien ik straks ook te allen tijde in
dienst van het team moet kunnen spelen. Ik heb goede hoop dat ik
uiteindelijk op mijn favoriete positie terecht kom, omdat ik daar voor
mijn gevoel het meest van waarde kan zijn.”
Dan is de vraag: hoe geduldig is Jari Schuurman? “Doordat ik minder
speel, maak ik dan wel niet veel speelminuten, maar voel me fysiek
echt sterker worden sinds ik volledig met het eerste meedraai. En ik
leer natuurlijk ook veel tijdens de trainingen. Ik heb nog niet bij de
wedstrijdselectie gezeten. Ik had natuurlijk wel gehoopt er dit seizoen
al een paar keer bij te zitten. Ik wil heel graag, maar weet dat ik
geduld moet hebben.”
Is verhuur aan een andere club een optie? “We zullen binnenkort
eerst met Feyenoord in gesprek gaan om onze ideeën hierover af te
stemmen. Bij een eventuele verhuur zullen we goed moeten kijken
naar de club, de speelwijze en de trainer. Mijn zaakwaarnemer Dick
Tuit van Wasserman houdt zich daarmee bezig en daar heb ik alle
vertrouwen in. Ik wil de meest scorende aanvallende middenvelder

van Nederland worden. Het liefst bij Feyenoord en anders om te
beginnen bij een andere club, in de Eredivisie of in de Jupiler League,
waar ik elke week kan spelen. Komende zomer is het EK o19. Daar
wil ik graag aan meedoen. Feyenoord moet daar toestemming voor
geven. Ik ben daar de nummer 12, de snelste invaller. Als ik nu elke
week zou spelen, had ik misschien een basisplaats in o19. Maar goed,
ik wacht eerst af of ik van Feyenoord mag meedoen.
VERTROUWEN
Afgelopen november tekende Jari een contract tot medio 2020. “Ik
weet dat ik geduld moet hebben en hier spreekt in ieder geval wel
vertrouwen uit.”
In deze periode heeft hij veel steun aan de begeleiding van Dick Tuit
en andere mensen van het gerenommeerde sportmanagementbureau
Wasserman. Voor opkomende spelers is een goede begeleiding
essentieel. Helemaal als ze in een cruciale fase van hun carrière
zitten. Jari en zijn familie zijn heel tevreden over de inbreng van
Wasserman. “Ik ken Dick al vanaf mijn zestiende. Wij hebben een
heel goede band met de mensen van Wasserman. Ook met Rob
Jansen die mijn contractonderhandelingen doet. Met Dick app ik veel,
hij is een vertrouwenspersoon voor mij. Bij Wasserman willen ze het
beste voor mij. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat ik in deze fase
gefocust blijf. En ze adviseren mijn ouders hoe ze zich kunnen opstellen
tegenover mij. Mijn ouders weten ook niet alles. Ik kan beter tegen
kritiek van Dick dan van mijn moeder.”

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

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

Rabo Topsportdesk
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Rabobank kunnen we de regisseursrol pakken op het gebied
Accountmanagers Hugoline van Hoorn en Bas van den Hurk
Drs. Harm Swierenga
van financiën. Zeker bij grote vermogens waarbij internationale
hebben allebei veel affiniteit met sport. Het adviseren en
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Sports Entertainment Group
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World Soccer Consult BV

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
Een aandeel
in elkaar Denk
Een aandeel in elkaar
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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Foto van Carli Hermès

