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EURING
Tijdens het EK, zeg maar
voor de vakantie, organiseerde ProProf samen met
Pro Agent een seminar.
Bert van Oostveen, toenmalig directeur van de KNVB, was er een van de
sprekers. Na de vakantie was Bert
vertrokken als voorman van de bond
en met hem een karrevracht aan
coaches van Oranje en commissarissen
van de Raad van Toezicht. Een heuse
revolte of eigenlijk toch meer een
aflevering van de soap ‘Goede tijden
Slechte tijden’.
Vooropgesteld, ik vind Bert een prima
bestuurder en ik heb zowel vanuit
ProProf als binnen de Centrale
Spelersraad prettig met hem kunnen
samenwerken. Een hoop van de
kritiek aan zijn adres vind ik ook
onterecht. De licentiecommissie van
de KNVB concludeerde in de Twentesoap dat er sprake was van frauduleus handelen, op een schaal die nog
niet eerder in de historie van het
Nederlands Betaald Voetbal was
gezien. In de berichtgeving hierover
leek het soms net alsof Van Oostveen
degene was die had gefraudeerd.
Wat een onzin!
Ik vind wel dat de KNVB nu wat aan
haar imago moet doen. Er is in te
korte tijd te veel gebeurd en de clubs,
met name uit de Eredivisie, vinden
dat de benoeming van bestuurders
en de structuur van de Raad van
Commissarissen anders moet. Op 13
oktober worden in een buitengewone
Algemene vergadering hiertoe de
eerste stappen gezet.
Nieuw is de videoreferee. Nederland
had de primeur op 21 september bij
de bekerwedstrijd Ajax-Willem II. Het
werd tijd, wat mij betreft. Steeds vaker

worden wedstrijden verstoord door
foutieve arbitrale beslissingen. De
Champions Leaguewedstrijd van PSV
tegen Atletico Madrid is daar een
mooi voorbeeld van. Een doelpunt
van PSV werd onterecht afgekeurd,
PSV kreeg een stafschop cadeau, er
werd PSV een strafschop onthouden
en er werd ook nog eens een doelpunt
van Atletico ten onrechte afgekeurd.
Minimaal vier cruciale missers van de
arbitrage in een wedstrijd, terwijl bij
een Champions League wedstrijd
toch de allerbeste arbiters op het veld
staan. De meeste van de foutieve
beslissingen lijken te worden genomen
door de vijfde en zesde scheidsrechter.
Het was een lumineuze vinding van
de FIFA en UEFA om twee arbiters op
de achterlijn te posteren in een poging
om de camera en de vooruitgang
binnen de sport tegen te houden.
De videoreferee lijkt mij ook voor de
scheidsrechters een prettige ontwikkeling. Bij Willem II Ajax greep de
videoreferee ook gelijk in. Een overtreding van Willem II-speler Anouar
Kali kreeg door het oordeel van de
videoscheidsrechter rood in plaats
van geel. Willem II vocht deze beslissing
aan bij de tuchtcommissie. De club
was van mening dat de videoreferee
niet had mogen ingrijpen omdat er
geen sprake was van een wedstrijdbepalende situatie zoals buitenspel of
een strafschop. De tuchtcommissie
verwierp dit beroep en Willem II liet
het hierbij vanwege de negatieve
publiciteit. Wel jammer, want ik denk
dat de club bij de beroepscommissie
wel gelijk had gekregen. Los daarvan
is het zaak snel procedureafspraken
te maken met daarin waarborgen
voor spelers en clubs, zodat de proef
met de videoscheids binnen afzienbare tijd de standaard wordt.
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DE DOORSTART VAN

Thom

Haye
Opgeleid door AZ leek zijn toekomst te
liggen in het Afas Stadion. Maar vorig
seizoen verloor Thom Haye (21) het
geloof in een succesrijke expeditie in
Alkmaar. Bij Willem II hoopt de Amsterdammer zijn belofte in te lossen.

We bezoeken hem in de week van de triple
tegen Excelsior, Ajax en NEC. Thom Haye stapt
monter de bestuursruimte binnen op de eerste
etage van het Koning Willem II Stadion. Het is
daags voor de bekerwedstrijd tegen Ajax, die
met 5-0 verloren zal gaan. De nieuwe aanwinst
van de Tilburgers bestelt water en ploft neer op
een barkruk. “Niet ideaal natuurlijk om direct
tegen Ajax te loten.” Maar desalniettemin toch
een bijzondere wedstrijd voor de Amsterdammer.
“Ik ben niet echt supporter van Ajax, maar kwam
met mijn ooms wel regelmatig in het stadion.
Het is leuk om er te spelen, omdat veel mensen
me kennen.”
Haye heeft zijn eerste maanden bij Willem II
achter de rug. “Al vrij snel merkte ik dat Willem
II een heel warme club is, maar wennen was het
aanvankelijk wel. Sinds ik op mijn elfde ben
gescout bij AFC heb ik nooit ergens anders
gespeeld dan bij AZ. Een club die investeert in
de jeugd. Jarenlang heb ik gezien hoe het nieuwe
trainingscomplex daar werd opgebouwd. Er
stroomt al behoorlijk wat talent door naar de
Eredivisie. AZ is duidelijk een club waar ze het
onder controle hebben.”
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Toen Haye in de puberteit zat, leek zijn club echter
plotseling te verdwijnen. Het imperium van Dirk
Scheringa stortte met donderend geraas in elkaar. “We beseften toen niet hoezeer de club op
het randje balanceerde. AZ was continu in het
nieuws, de bank was in opspraak, dus we kregen
er wel veel van mee. Maar in de praktijk liep alles
door en maakte AZ nog de indruk van een club
in opkomst. Mijn ouders hebben destijds met
Marcel Brands nog een gesprek over mijn komst
gevoerd in de Alkmaarderhout. Even later stond
er een schitterend nieuw stadion.”
Haye trainde er onder Nick van Aert, de huidige
keeperstrainer, en oud-speler Michael Buskermolen. “Een goede coach, maar wel een echte
jeugdtrainer. Ik weet niet of hij zich als hoofdtrainer staande zou houden in de Eredivisie.” Het
was niet meteen duidelijk dat AZ een creatieve
speler in huis had gehaald. “Ik begon als
centrale verdediger. Na het eerste jaar bleek vrij
snel dat ze me naar voren wilden schuiven,
zodat ik aanvallend meer kon brengen. Zo ben ik
geschoold als middenvelder. Vaak op tien of
links hangend. Dat zijn ook de posities waarop ik
doorbrak, in een lichting met Derrick Luckassen,
Joris van Overeem en Wesley Hoedt.”

IN TREK
Hoedt vertrok al snel naar Lazio Roma. Hij was
toen amper een seizoen basisspeler. Een trend
die we de laatste jaren vaker zien. Haye knikt.
“Nederlandse talenten zijn in trek. Tussen mijn
vijftiende en zeventiende heb ik meerdere opties
gehad om naar het buitenland te gaan. Vooral
Italië. Maar ik merkte dat ik daar nog niet klaar
voor was. Sommige jongens gaan er vol voor,
maar ik vond mezelf te jong. Ik hou er ook
niet heel erg van op mezelf aangewezen zijn.
Achteraf ben ik wel benieuwd hoe het gelopen
zou zijn. Op mijn zestiende verjaardag tekende ik
mijn eerste contract, gewoon in Nederland. Het
is misschien raar om te zeggen, maar ik had wel
altijd het gevoel dat het eraan zat te komen. Dat
contract hebben mijn ouders gewoon gedaan.
Een jaar later kwam SEG.”
SEG staat voor Sports Entertainment Group. Het
Amsterdamse bedrijf behartigt ook de zaken van
de internationals Memphis Depay en Jasper
Cillessen. “Zij kwamen in beeld toen ik bij het
eerste kwam. Dan is het wel zaak om in contact
te komen met mensen die de ins en outs kennen
in voetbalwereld. Mijn ouders hadden al een
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“IK ZIE WILLEM II ALS
SPRINGPLANK”

goed contact met Peter de Waal van SEG. Peter
was er vroeger vaak bij tijdens jeugdtoernooien.
Dat klikte.”
Tegenwoordig staan makelaars in slagorde
opgesteld rond de jeugdvelden. “Ik werd nooit
echt lastiggevallen. Maar er belde wel regelmatig
iemand of ik al goed werd begeleid. Zonder
zaakwaarnemer is het niet meer te doen. Het
betaald voetbal is een specifieke sector met zijn
eigen mores. Bovendien is het fijn dat het zakelijke
aspect ook losstaat van je familie. Met iemand
die er onafhankelijk tegenaan kijkt en niet zo
emotioneel betrokken is.”
Met Peter de Waal heeft Haye regelmatig contact,
maar de middenvelder is geen type dat dagelijks
aandacht nodig heeft van zijn manager. “Ik vind
het niet nodig om na elke wedstrijd alles te
bespreken. Dat kan ik ook met mijn vader. Peter
en ik hebben een goed contact, maar we hangen
niet wekelijks aan de telefoon. Ik ken ook
jongens die elke dag bellen en alles willen weten
over elke lichte interesse. Ik niet. Als het
concreet wordt, hoor ik dat vanzelf wel.”

TWIJFELFASE
Uitgerekend in de Arena tegen Ajax maakte
Haye op 19-jarige leeftijd zijn debuut. “In de
winterstop van 2014 was het een beetje de
vraag of ik zou gaan verlengen of niet. Precies
op dat moment draaide ik een heel goed
trainingskamp. Tijdens de laatste oefenwedstrijd
lag er iemand geblesseerd op de grond. Toevallig
stond ik aan de zijlijn bij Dick Advocaat, de coach
van toen. Advocaat stapte het veld in, kwam
naast me staan, en zei: ‘Maar je gaat nu wel
verlengen hè!’ Dat voelde ongemakkelijk, want
ik zat nog in de twijfelfase.”
Advocaat staat bepaald niet bekend als een trainer
die eigen jeugd snel opstelt. Hij is een man van
aankopen, grote namen en direct presteren.
“Advocaat zei me dat ik een kans zou krijgen.
Dat klopte ook. In de tweede seizoenshelft liet
hij me debuteren tegen Ajax en in Europa tegen
Benfica. Best verrassend, want toen Advocaat
naar AZ kwam, hadden we direct een probleem.
Hij zei dat hij was aangetrokken om in driekwart
seizoen direct resultaat te halen. Jeugdspelers
had hij daarbij niet nodig. We werden met een
groepje van zeven of acht man teruggezet. Lam,

Hoedt, Van Overeem, ik. Wat moesten we nu?
Dat dachten we allemaal wel na jaren investeren.
Maar toen kwam dus dat trainingskamp dat voor
de ommekeer zorgde. Daar heb ik Advocaat
ervan overtuigd dat ik serieus genomen moest
worden.”
Thom Haye is geboren in Amsterdam. Opgegroeid
in Diemen. Opgeleid in Alkmaar. Hij woont pal
aan het Olympisch Stadion. Waarom dan Willem II?
“In het seizoen 2014/15 brak ik door. Vaak stond
ik aan de aftrap en ik speelde ook goede
wedstrijden, maar het rendement was te laag.
Achteraf keek ik best tevreden terug. We werden
derde en in dat team heb ik bijna alles gespeeld.
Daar was ik echt trots op. Doel was om door te
pakken. Maar dat is dus heel erg tegengevallen.”
PLAATS KWIJT
Aanvoerder Nemanja Gudelj vertrok naar Ajax.
“Ik ging daardoor meer controlerend spelen. Het
seizoen begon ik nog redelijk goed, ik mocht ook
de Europese kwalificatie spelen. Alleen wilde AZ
nog een versterking, om zekerheid in te bouwen.
Toen kwam Ben Rienstra vlak voor de transferdeadline binnen. Vervolgens speelde ik een
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“KUNSTGRAS IS VERSCHRIKKELIJK”
De Eredivisie wordt steeds vaker neergezet als
kunstgrasdivisie. Ook Willem II heeft weleens
nagedacht over nepsprieten. Tot opluchting
van Haye is dat niet doorgegaan. “Kunstgras
vind ik echt verschrikkelijk. Begin dit seizoen
speelden we om half een bij Heracles. Het
was hartstikke warm. Er was gesproeid, maar
na vijf minuten was het veld kurkdroog. Dat
zijn vaak ook helemaal geen leuke wedstrijden
om te zien. Met avondwedstrijden, als het
veld wat sneller is, valt er wel beter op te
spelen. Maar het blijft verre van ideaal. Hier
bij Willem II ligt al jaren een prachtig veld. Het
is prima te doen. In Nederland is het totaal
niet nodig om overal kunstgras neer te leggen.
Zonde voor de competitie.”
slechte helft tegen Roda JC en werd ik in de
rust gewisseld. Terecht. Het team draaide niet,
maar ik speelde zelf ook gewoon niet goed. Ik
herstelde me daarna tijdens de interlandperiode
met Jong Oranje en ik had er alle vertrouwen
in. Totdat ik terugkwam bij AZ. Er was gekozen
voor iemand anders. Tot mijn verbazing kan ik
wel zeggen. AZ won van De Graafschap en
daarna waren er nog wat goede resultaten
tegen minder sterke tegenstanders. Gevolg
was dat ik mijn plaats kwijt was. Daar baal ik
nog steeds van, omdat ik niet het terecht
vond. Als een door AZ opgeleide speler kreeg
ik niet het vertrouwen, terwijl een aankoop
dat wel lang kreeg. Na de transferperiode had
ik al het gevoel dat het over zou zijn als ik een
stap verkeerd zou zetten. Dat is wel gebleken.
Heel zuur. Tijdens trainingen ben ik me vol
blijven inzetten, ook heb ik een paar keer op
de deur geklopt bij de trainer. Hij was tevreden
en dat liet hij ook blijken, maar ik kon er niks
mee. Twee wedstrijden spelen, dan weer drie
op de bank. Ik besloot dat het beter was om
te vertrekken. AZ wilde nog verlengen, maar
echte toezeggingen over mijn positie konden
niet worden gedaan. Ik had er geen behoefte
aan te blijven zonder een duidelijk perspec-

tief.” Haye vroeg zijn makelaar de markt te
verkennen. “Het viel me een beetje tegen dat
het best nog lang rustig bleef. De markt komt
tegenwoordig langzaam op gang, terwijl ik
juist een persoon ben die graag snel zekerheid
inbouwt. Daarom ging mijn voorkeur ook uit
naar een ploeg waar ik de voorbereiding kon
meedraaien. Dat vond ik relevanter dan alleen
de naam van een club. Er bellen bijvoorbeeld
best veel clubs die je willen als er ruimte vrijkomt. Met dat soort halve toezeggingen kon ik
niet veel. Willem II was wel meteen concreet.
Met Erwin van de Looi had ik een uitstekend
gesprek. Van de Looi volgde me als jeugdspeler
al, aangezien hij zelf jeugdtrainer was geweest
bij FC Groningen. In het laatste jaar bij AZ
werd ik in een meer controlerende rol
gedwongen en dat paste niet zo bij me. Mijn
beste tijden heb ik gekend als aanvallend
ingestelde speler. Heel positief vond ik dat de
trainer zei dat ik weer terug moest naar de
wijze waarop ik altijd had gespeeld. Bovendien
kwam ook Reinier Robbemond als assistenttrainer naar Willem II. Met hem had ik al
samengewerkt bij AZ. Ze hebben een duidelijk
beeld van me. Dat voelde goed.”
VOL VERTROUWEN
Bij Willem II kwam Haye direct vaak in actie,
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de
statistieken nog niet optimaal zijn. “De voorbereiding was heel sterk. We gingen vol vertrouwen de competitie in, maar we begonnen
iets te enthousiast. Tegen Vitesse verloren we
geflatteerd met 1-4, daar kwam een ongelukkige
3-1 nederlaag tegen Heracles overheen. Daarna heeft de ploeg wel even bij elkaar gezeten.
Conclusie was dat we te veel bezig zijn
geweest met fouten herstellen in plaats van
gewoon uitvoeren waar we goed in zijn. We
probeerden door die eerste resultaten heen te
kijken. Daarom was het extra mooi dat we ons
uit bij Ajax herstelden met een zege.” Haye gaf
er bovendien zijn eerste assist in Tilburgse
dienst. Zo blijft Amsterdam als een rode lijn
door zijn carrière lopen. “Ik ben een echte
Amsterdammer. Daar wil ik graag mijn thuishaven houden. Als het rustig is op de weg rijd
ik in een uur van de club naar huis, maar deze
afstand is wel het maximum.”
Synchroon met de doorstart van zijn persoonlijke loopbaan probeert Haye ook met Jong
Oranje herstelwerkzaamheden te verrichten.
“Vanaf Oranje O15 heb ik niks gemist. Best
speciaal. Ik ben twee keer kampioen geworden
met O17. Maar eerlijk is eerlijk. Jong Oranje
gaat moeizaam op dit moment.” Ondanks alle
ambities van de KNVB dreigt ook dit Oranje
het EK te missen. Veel kritiek is er afgelopen
jaar neergedaald op de jeugdopleidingen. Haye
haalt zijn schouders op. “Als we het EK halen,
kunnen ook spelers als Memphis Depay en
Jetro Willems nog terugkomen. Dan hebben
we echt wel een sterk team. Vaak gaat het

6

over winnaarsmentaliteit. Dan wordt gezegd
dat we alleen de Nederlandse cultuur gewend
zijn en dat we niet weten wat er in het buitenland wordt gevraagd. Het zijn de standaard
uitspraken. Maar als ik kijk naar onze selectie
dan speelt de helft in grote buitenlandse
competities. Dat is dus geen excuus.”
LEKKER OP DE BANK
Haye volgt zijn Oranje teamgenoten in het buitenland op de voet. “Na een hele week trainen
en een wedstrijd, vind ik het lekker om een
middag op de bank te liggen en helemaal bij te
komen met buitenlands voetbal op tv. Ik heb
een duidelijke voorkeur voor de Premier
League, wat in mijn ogen met afstand
de sterkste competitie is. Dat komt door de
gelijkwaardige selecties. Niet alleen de grote
teams, maar ook wedstrijden tussen kleinere
ploegen zijn altijd zeer intensief. De intensiteit
die je zag bij PSV-Feyenoord, zie je daar elke
wedstrijd. Daarom vind ik de Champions
League ook minder interessant. De grote
teams overleven zeker de groepsfase en spelen
niet vol. Barcelona tegen Celtic vind ik niet
echt boeiend. Na de winterstop ontstaan pas
de echt mooie affiches waar ik voor ga zitten.”

“VIDEOSCHEIDSRECHTER GOEDE
ONTWIKKELING”
Haye maakte deel uit van een historische
wedstrijd: de eerste wedstrijd met videoscheidsrechter, tegen Ajax voor de beker.
Ploeggenoot Anouar Kali kreeg na het analyseren van de tv-beelden prompt rood. Haye:
“Voor de wedstrijd hebben we een briefing
gekregen. Dat was wel heel positief. Er is
veel mee getest op jeugdtoernooien. We
kregen voorbeelden van scheidsrechters die
er volledig naast zaten waarna die fouten
dankzij de videoscheidsrechter alsnog werden
hersteld. Op de app van FOX kan je momenten
terugzien vanuit zes cameraposities, dus het
is best raar dat scheidsrechters daar in het
voetbal bijna nog geen gebruik van maken.
De KNVB zet het alleen in bij sleutelmomenten
waarover geen discussie mogelijk is. Dat lijkt
mij een goede ontwikkeling.”

Haye klokt zijn water achterover en staat op
om de voorbereidingen op een vol programma
te hervatten. Tot 2018 staat hij nu onder
contract bij de Brabanders. “Ik zie Willem II als
een springplank, maar te ver vooruit denk ik
niet. Eerst zal ik zelf moeten presteren en dan
merk ik in volgende transferperiodes wel hoe
ik in de markt lig. Dat is realistischer dan een
hele route uitstippelen. Na al die jaren AZ
weet ik nu dat het vaak anders loopt.”

PROPROF

“IK VIND HET NIET NODIG OM NA
ELKE WEDSTRIJD ALLES MET MIJN
ZAAKWAARNEMER TE BESPREKEN”
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De UEFA probeert met de ‘Home Grown Player Rule’ verschillende problemen in het voetbal aan
te pakken. Het gebrek aan spanning, omdat bepaalde clubs veel rijker zijn dan andere.
Het op jonge leeftijd ‘wegkopen’ van talentvolle spelers. En de ondermaatse prestaties van
sommige landenteams. De ‘Home Grown Player Rule’ is afgestemd met de Europese Commissie,
maar wij betwijfelen of die nog juridisch houdbaar is. In ieder geval blijven de gewenste
resultaten uit.

I

n 1995 werd het Europese voetbal op zijn
kop gezet door het Bosman-arrest. Daarin
oordeelde de Europese rechter dat als een
contract afliep, de club een speler transfervrij
moest laten vertrekken. Een bijkomend
aspect was dat clubs voortaan onbeperkt
buitenlandse spelers mochten opstellen uit
andere EU-lidstaten. De bestaande regels discrimineerden buitenlanders, daarom werden ze
verboden. En dat hebben wij geweten.
WAT IS HET PROBLEEM?
Al snel waren er teams waar geen lokale speler
meer te bekennen was. Samen met de groeiende
inkomsten uit tv-rechten, veranderde het voetballandschap door dit arrest fundamenteel. Rijke
buitenlandse clubs ‘stapelen’ bijvoorbeeld steeds
meer talentvolle spelers. Zo heeft Chelsea
momenteel bijna 40 huurlingen gestald bij andere
clubs. Er blijft daardoor steeds minder over voor
de rest. Door ‘groot’ in te kopen, op een jonge
leeftijd, domineren deze clubs alle competities
waar zij aan deelnemen, zowel nationaal als
internationaal. En dat leidt tot problemen.
Ten eerste is het de vraag of zo’n overmacht
voor de sport wel gewenst is. Het evenwicht in
Europa is zoek. Met name clubs uit de Premier
League weten zoveel inkomsten binnen te halen
uit tv-rechten, dat zij veel meer spelers kunnen
kopen. Dat doen zij bovendien tegen veel hogere
transfersommen, dan de meeste andere clubs.
Ten tweede hebben clubs steeds minder reden
om eigen jeugdspelers op te leiden of om hen
een kans te geven door te groeien. Opleiden
kost veel, maar levert steeds minder op.
Diezelfde rijke buitenlandse clubs proberen
spelers immers op steeds jongere leeftijd te lokken.

					TIJD OM DE UEFA

‘Home Grown
Player Rule’
TE HERZIEN
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Ten derde krijg je elftallen die draaien op buitenlandse spelers. Dit werkt door op nationaal
niveau. In 2008 heeft de FIFA gewaarschuwd
dat landenteams grote problemen zullen
ondervinden, als de clubs te weinig eigen
jeugdspelers opstellen. In 2014 heeft Engeland
vastgesteld dat deze waarschuwing terecht was.
Ondanks het formidabele financiële succes van
de Premier League, presteert het Engelse elftal
al tijden ondermaats.
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UEFA HOME GROWN PLAYER RULE
Tot zover de belangrijkste problemen. De UEFA
heeft regels opgesteld om deze aan te pakken.
Zoals bijvoorbeeld de ‘Home Grown Player
Rule’: “No club may have more than 25 players
on List A during the season, two of whom must
be goalkeepers. As a minimum, eight places are
reserved exclusively for “locally trained players”
and no club may have more than four “association-trained players” listed on these eight places
on List A [...]”.
De UEFA onderscheidt twee soorten Home
Grown Players.
•	De Club-Trained Player: “A “club-trained player” is a player who, between the age of 15 [...]
and 21 [...], and irrespective of his nationality
and age, has been registered with his current
club for a period, continuous or not, of three
entire seasons” (Artikel 43.04).
•	De Association-Trained Player: “An “association-trained player” is a player who, between
the age of 15 [...] and 21 [...], and irrespective
of his nationality and age, has been registered
with a club or with other clubs affiliated to the
same association as that of his current club for
a period, continuous or not, of three entire
seasons or of 36 months” (Artikel 43.05).
Met andere woorden: elk team dat in de Champions
League of Europa League verschijnt, mag
maximaal 25 spelers op zijn lijst zetten. Daarvan
moeten er minimaal acht ‘Home Grown’ zijn.
Dat zijn spelers die tussen hun 15e en 21e minimaal drie jaar bij de desbetreffende club hebben
gespeeld. Als uitzondering mogen maximaal
vier van deze ‘Home Grown Players’ ook bij een
andere club uit hetzelfde land zijn opgeleid.
EUROPEESRECHTELIJK KADER
Nederland maakt binnen de EU allerlei afspraken
met andere lidstaten. Het bevorderen van sport
is een belangrijke doelstelling: “Het optreden
van de Unie is erop gericht: [...] de Europese
dimensie van de sport te ontwikkelen, door de
eerlijkheid en de openheid van sportcompetities
en de samenwerking tussen de verantwoordelijke
sportorganisaties te bevorderen, en door de
fysieke en morele integriteit van sportlieden,
met name jonge sporters, te beschermen” (artikel
165(2) VWEU).
Een van de manieren waarop de EU sport wil
bevorderen, is te verzekeren dat werknemers
overal in de EU kunnen gaan werken, zonder
onnodige belemmeringen. Dit wordt ‘vrij verkeer’
genoemd (artikel 45 VWEU).
Dit vrije verkeer geldt in principe ook voor atleten,
althans voor zover zij een ‘economische activiteit’
verrichten. Dat is het geval bij professionele en
semi-professionele voetbalclubs. Met andere
woorden: voetballers die betaald worden om te
spelen, mogen in beginsel overal in de EU gaan
voetballen. Dat is het uitgangspunt. Als een
bond als de UEFA dat recht wil beperken, zal zij
met een overtuigende objectieve rechtvaardiging
moeten komen.

Adriaan Buyserd
JURIDISCHE ANALYSE
De UEFA heeft lang nagedacht over haar ‘Home
Grown Player Rule’. De regel is uitgebreid
besproken met de achterban en afgestemd met
de Europese Commissie, die er groen licht voor
gaf. Er wordt niet langer directe discriminatie
naar nationaliteit gemaakt, zoals ten tijde van
Bosman. Dat wil echter nog niet zeggen dat
deze regel een procedure bij de Europese rechter zou overleven. Wij betwijfelen of deze regel
juridisch nog steeds houdbaar is.
Voorop staat dat de Europese rechter iets anders
naar sport kijkt dan naar ‘normale’ economische
activiteiten. Bij sport spelen bijzondere omstandigheden, zoals de noodzaak voor clubs om elkaar
in stand te houden - en daardoor de competitie.
Clubs zijn onderling met elkaar verbonden. Dat
is niet het geval bij normale bedrijven. Die moeten
winst maken en marktaandeel winnen, zelfs als
dat betekent dat concurrenten failliet gaan.
In de huidige situatie lijkt dat onderlinge evenwicht volledig uit het lood geslagen. Het is daarom
de vraag is of de veronderstellingen die ten
grondslag lagen aan de Europese rechtspraak,
nog steeds opgeld doen.
Voor zover dat wel het geval is, stellen wij vast
dat de UEFA ‘Home Grown Player Rule’ indirecte
discriminatie oplevert. Dat lijkt wellicht minder
erg dan directe discriminatie, maar is nog steeds
een probleem. Indirecte discriminatie moet
namelijk objectief worden gerechtvaardigd. Dat
kan alleen, kort samengevat, als de verwachte
voordelen groter zijn dan de nadelen en de
discriminatie evenredig aan de nagestreefde
doelstellingen.
In dit geval streeft de UEFA met de ‘Home
Grown Player Rule’ hoofdzakelijk de volgende
doelstellingen na: (1) jonge spelers een betere
opleiding geven, en (2) het evenwicht in
de Champions League en Europa League bewaren.

Het is de vraag of de ‘Home Grown Player Rule’
überhaupt geschikt is om deze doelstellingen te
bereiken. In 2014 stelden Engelse juristen vast
dat er nauwelijks bewijs is dat de kwaliteit van
het jeugdvoetbal hierdoor is verbeterd. Dat de
competitie inmiddels onevenwichtig geworden
is, lijkt ook een gegeven. Met andere woorden:
de doelstellingen die de UEFA nastreeft, worden
onvoldoende gehaald.
Bovendien vragen wij ons af of er geen andere,
minder verstrekkende manieren zijn om dezelfde
doelen na te streven. Als dat het geval is, dan
kan van een objectieve rechtvaardiging in principe
geen sprake zijn. Al in 2007 zijn voorstellen
gedaan voor alternatief beleid.
Het is voor de KNVB en de clubs, die de ‘Home
Grown Player Rule’ een belangrijk gespreksonderwerp vinden, de moeite waard nog eens naar dit
artikel te kijken. Bonden die er veel belang bij
hebben het evenwicht te herstellen, ook in
internationaal opzicht, kunnen deze regel met
recht ter discussie stellen.

Adriaan Buyserd (foto) en Jeff van Veen zijn
werkzaam als advocaat bij BANNING. BANNING
is de juridische samenwerkingspartner van ProProf
en heeft uit dien hoofde al diverse voetballers,
trainers en zaakwaarnemers bijgestaan.
BANNING 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: 06 28 41 58 02
of j.vanveen@banning.nl

1

Regulations of the UEFA Champions League, 2015-18 Cycle, 2016/17 Season, Artikel 43.03; in de UEFA European League geldt een vergelijkbare regel.

2

Van indirecte discriminatie op grond van nationaliteit is sprake als onderscheidingscriteria in feite tot hetzelfde resultaat leiden als discriminatie op grond van nationaliteit.
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INTERVIEW ILIASS BEL HASSANI
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Twee jaar Heracles. Daarna moest hij klaar zijn voor een stap omhoog, zo plande Iliass Bel
Hassani (24) samen met zijn manager. “Door mijn eigen schuld duurde het een jaar langer,
maar ik ben nu toch waar ik wilde zijn.”

V

orige zomer gingen de alarmbellen af bij Iliass Bel Hassani.
Zijn makelaar Paul Nortan van
Pro Athlete waarschuwde. Het
was tijd om plankgas te gaan
geven. Anders zou hij weleens terug kunnen
vallen naar de Jupiler League. “Voorafgaand
aan de competitie van vorig jaar evalueerden
we samen,” zegt Bel Hassani. “Mijn manager
hield me een spiegel voor. Nog zo’n jaar
en het risico was groot dat Heracles mijn
contract niet zou verlengen. Laat staan dat
een andere club interesse zou hebben.
En dan?”
In 2012 werd Spartaan Bel Hassani gekozen
tot beste speler van de Jupiler League. Heracles
uit Almelo pikte de aanvallende middenvelder
op. “De bedoeling was om er twee jaar te
blijven en daarna een stap omhoog maken.
Zo had ik het uitgestippeld met mijn manager.
Dat het langer heeft geduurd, is mijn eigen
schuld. Lange tijd heb ik veel te makkelijk
gedacht over voetbal. Ik geloofde in mijn
talent, maar alleen met talent red je het niet.
Het eerste jaar heb ik verpest door gewoon
te makkelijk te denken. Spijt heb ik er niet
van, misschien had ik die periode wel nodig
om in te zien dat er veel meer nodig is om te
slagen dan alleen leuk kunnen voetballen. Ik
heb er niet altijd het maximale uitgehaald en
liep tegen onnodige schorsingen op.”
Bel Hassani besefte dat het roer om moest.
Na het gesprek met Paul Nortan nam hij een
diëtist in de arm en professionaliseerde de
Rotterdammer. “Eigenlijk heb ik het pas vorig
jaar aan iedereen laten zien. Goed voetballen
kon ik al, maar vorig jaar ben ik meer arbeid
in wedstrijden gaan stoppen. Omschakelen,
verdedigen, duels winnen, vechten voor een
ander.” Heracles denderde door de Eredivisie
en eindigde aan de poorten van de Europa
League. Bel Hassani had met acht doelpunten
en vier assists een wezenlijk aandeel. “Zelfs
mensen als Johan Derksen en Hans Kraaij
junior zijn positief. Voor dat soort meningen
ben ik best wel gevoelig. Zeker omdat dat
mensen zijn die toch altijd heel kritisch het
voetbal analyseren. Ik beschouw hun mening
over mij dan ook als een groot compliment.”
CHILL
In Almelo had Bel Hassani nog een contract
tot 2017. Voor zowel de speler als de club
kwam de interesse van AZ dan ook op een
uitstekend moment. “Heracles is wat dat
betreft heel chill. Ze zien zichzelf als een
opleidingsclub die goedkoop talenten aantrekt
en ze met een leuke winst doorverkoopt.

Daar wordt totaal niet moeilijk over gedaan.
De voorzitter heeft me zijn woord gegeven.
Als er een club zou komen, zou hij zorgen dat
het werd geregeld.” Toch werd Bel Hassani
onrustig in augustus. “Het duurde lang. Ik wist
wel dat Heracles me niet transfervrij wilde
laten gaan, maar toch kwam de twijfel. Op
zeker moment was er ook concrete interesse
uit het buitenland. Toen ging het ineens heel
snel in mijn gedachten. Is het wel veilig om
daar te wonen? Is het voetbal wel net zo
geschikt voor mij als in de Eredivisie? Mijn
voorkeur ging uit naar de Eredivisie, maar ik
vond dat de clubs wel heel lang wachtten.”
Het is inderdaad elk jaar weer opvallend hoeveel
spelers in de laatste dagen van de markt
worden getransfereerd. Ook voetballers die al
lang bekend zijn in Nederland. “In de
gesprekken voorafgaand aan de transfer was
AZ heel positief over mij. Los van AZ, vraag ik
mij soms dan wel af waarom clubs zo lang

Bel Hassani tekende vijf jaar in Alkmaar. Via
instagram sprak hij een uitgebreid dankwoord
uit aan Heracles. “Met een vriend heb ik pen
en papier gepakt, het kwam recht uit het
hart. Voordat ik naar Heracles ging had ik een
totaal verkeerd beeld van die club. Ik dacht
dat het een kleine club was die niet echt leefde.
Het tegendeel bleek waar. Tot een paar jaar
geleden geloofde ik nooit in clubliefde. Maar
in het tweede en derde jaar begon ik dat wel
te voelen bij Heracles. Voetballer, materiaalman, kantoorpersoneel, schoonmaker, er
wordt geen onderscheid gemaakt. Iedereen
kwam op elkaars afdeling. Er heerst een
geweldige teamgeest. De club wordt goed
geleid door een fantastische voorzitter en dat
is ook de reden dat er zo goed wordt gepresteerd. Iedereen die bij een grotere club
minder aan spelen toekomt, kan ik Heracles
aanraden.” Ondanks het kunstgras? “Ik ben
een straatvoetballer, beton en kunstgras
beschouw ik als vergelijkbare gronden. Daarop

“A Z ZIE IK ALS DE GROTE
BROER VAN HERACLES”
wachten om spelers aan te trekken die al
jaren in Nederland voetballen. Zelf wilde ik
graag naar de top vijf, en bij voorkeur zo snel
mogelijk zodat ik de voorbereiding kon
meemaken. Maar het bleef lang stil. Andere
voetballers zag ik wel transfers maken. Bij AZ
speelde de situatie rond Markus Henriksen
mee. Ik moet ook eerlijk zijn. Als Henriksen
niet verkocht was, denk ik niet dat AZ mij nu
had aangetrokken.”
SPRINGPLANK
Toen Nortan belde dat AZ hem wilde, hoefde
Bel Hassani echter niet lang na te denken.
“AZ was altijd al een club die in mijn hoofd
zat. AZ zie ik als de grote broer van Heracles.
De voetbalstijl, de manier van werken. AZ is
groter en wat zakelijker, maar heeft bewezen
dat het kan dienen als springplank naar de
Nederlandse en internationale top.” Bel Hassani
wil het liefst dat zijn makelaar hem over alles
op de hoogte houdt. “Niet elk internetgerucht
over interesse hoef ik te weten, want dat is
meestal niet waar, maar de rest wel. Als een
club informeert bij mijn zaakwaarnemer heb ik
graag dat hij me op de hoogte brengt. Het
werkt bij mij motiverend als ik weet dat er
clubs naar me komen kijken. Bij mij werkt dat
als een positieve druk.”

heb ik altijd redelijk makkelijk mijn trucs
kunnen laten zien. Maar ondanks dat ik er
prima op kan spelen, vind ik de term kunstgrasvoetballer echt onzin. De mensen die dat
vinden, kan ik melden dat ik mijn beste
wedstrijden heb gespeeld op natuurgras.”
In Alkmaar veroverde Bel Hassani direct een
basisplaats en noteerde in de KNVB-beker
zijn eerste twee treffers. “Uiteindelijk is het
nog best snel gegaan. Ik ben onder de indruk
van de faciliteiten, het trainingscomplex, de
staf. AZ ligt bovendien niet zo ver van
Amsterdam. Het leven dat ik nu leid, lijkt op
het leven dat ik leidde in Rotterdam. Wat
betreft het voetbal is het even wennen aan
de trainingsintensiteit. Bij Heracles deden we
eens per week krachttraining, nu zit ik dagelijks
in het krachthonk. Het niveau is hoger, de
trainingen zijn iets langer en zwaarder. Dat is
ook waarnaar ik op zoek was. Bij Heracles
zat ik sportief aan mijn plafond. Nu kan ik
doorgroeien. Deze prikkel had ik nodig. Ik heb
het idee dat er meer in zit. Doel is om over
een paar jaar nog eens een stap omhoog
te maken.”
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SEMINAR PROPROF EN PRO AGENT:

ProProf legde tien jaar geleden de basis voor de oprichting van Pro Agent, de vereniging van
spelersmakelaars. De nauwe samenwerking mondde uit in een seminar waarin de speler
centraal werd gesteld. Een aantal kopstukken sprak er uitvoerig over een decennium belangenbehartiging. En over tal van actuele zaken zoals een keurmerk voor agenten, de beruchte
FC Twente-zaak en kunstgras. Oud-KNVB directeur Bert van Oostveen hield een vurig pleidooi
voor meer normbesef in de voetballerij. “De moraliteitskaart wordt niet meer gespeeld.”

D

e speler centraal, was het thema
van de dag. Daarom waren ook
Ben-Ivar Koster van het Contractspelersfonds KNVB (CFK) en Jochem
Poelman van adviesbureau Berenschot uitgenodigd voor een presentatie. Dankzij
het CFK sparen voetballers in Nederland een
bedrag bijeen voor na hun actieve spelerscarrière. Het is een unieke regeling. Het CFK is in alle
opzichten goed en gedegen ingericht. Voor de
deelnemers is er zelfs een speciale app waarin
zij inzicht krijgen in hun spaarpotje.
Natuurlijk biedt het CFK een bepaalde zekerheid,
maar een uitgespeelde profvoetballer kan er
niet jarenlang op teren. Hij moet op zoek naar
een nieuwe baan, in de burgermaatschappij of
in de voetballerij. De een verruilt zijn voetbal-

12

schoenen voor een baan als trainer, de ander
kiest voor een totaal ander beroep en een volgende heeft werkelijk geen idee wat hij na zijn
actieve carrière moet gaan doen. Wat wil hij?
Waar is hij toe in staat? Een hard feit is dat profvoetballers na hun loopbaan vaker en langer
werkloos zijn dan andere werknemers: 12 procent tegen 8,2 procent, zo blijkt uit onderzoek
van Berenschot. Daarom is loopbaanbegeleiding
cruciaal, zo pleitte Jochem Poelman.
PROPROF CAREER COACH
Via ProProf biedt Berenschot de Career Coach
aan. Een dag lang wordt de voetballer ‘onder
handen’ genomen met als doel inzicht te krijgen
in de persoonlijkheid, het werk- en denkniveau,
vaardigheden en belangstelling van de speler.
Daarna volgt het Career Coachingstraject. Wat

zijn je mogelijkheden voor een loopbaan na het
voetballen? De vragen in dit traject zijn: waar sta
je nu? Waar wil je heen? Wat belemmert je en
wat ga je daaraan doen? Berenschot en ProProf
staan ex-profs bij bij de vervolgstappen op weg
naar een ‘gewone’ baan met hun kennis van tal
van sectoren en hun netwerk. Er zijn inmiddels
veel oud-profs die via deze trajecten een nieuwe werkomgeving hebben gevonden.
De zaal in het kantoor van ProProf zat propvol
tijdens het congres. Met name de agenten waren sterk vertegenwoordigd. Tijdens een paneldiscussie als slotstuk van de dag, gingen Bert
van Oostveen, Marcel Brands, Erik ten Hag en
Rob Jansen met elkaar in debat over de positie
van de speler, die van de agent en de invloed
van de makelaar in zijn algemeenheid en andere
ontwikkelingen in het voetbal.

PROPROF

PANELDISCUSSIE
Tijdens de paneldiscussie werd uiteraard ook
weer gesproken over de rol van de agent. Maar
ook over de instelling van voetballers, en dan
met name van jonge spelers. Soms is het de
vraag wie nou wie gek maakt? Het is makkelijk
om te zeggen dat een agent snel geld wil verdienen, maar kun je zo’n mening wel zo eenvoudig op tafel neerleggen? “Jonge talenten
denken dat ze niet meetellen zonder makelaar.
Ze kunnen zich beter eerst laten begeleiden
door de vakbond en later zorgvuldig een makelaar uitkiezen,” zei Rob Jansen. Erik ten Hag
hierover: “Spelers denken dat ze geweldig zijn,
dat horen ze namelijk de hele dag van hun omgeving. Dan ga je vanzelf denken dat je een god
bent. Daardoor zijn ze niet meer coachbaar.”

FIRMA BEL EN BESTEL
Volgens Marcel Brands gaan spelers te vroeg
naar het buitenland. Dat gaat én ten koste van
de Eredivisie én van hun eigen ontwikkeling. Hij
wijst daarbij ook naar de clubs. “Over het algemeen zie je dat clubs te veel vragen voor hun
spelers. Zij zijn niet meer te betalen, zelfs niet
voor clubs als PSV. Ze vragen vijf, zes miljoen,
waar de helft gerechtvaardigd is. In mijn tijd bij
RKC Waalwijk verkochten we steeds spelers voor
twee miljoen en konden wij voor een paar ton
spelers terugkopen. Zo bleven wij overeind. En
zo bleef de competitie ook aantrekkelijk en beter. Spelers bleven langer in Nederland en ontwikkelden zich daardoor beter.”
“Aan de andere kant,” zo vertelde Rob Jansen
“staat de wereld van een jonge voetballer op z’n
kop wanneer een club als Arsenal zich meldt

met een waanzinnig contract en en passant zijn
vader ook nog een dikbetaalde fake-baan in het
vooruitzicht stelt.” Twee ton voor een baantje in
de bouw, zoiets. Ze willen al op jonge leeftijd
een makelaar, omdat ze anders denken dat ze
niet meetellen. Bovendien laten ze zich beïnvloeden door hun omgeving, ouders, familie,
vrienden. En door types die het alleen om geld
is te doen.
Marcel Brands vertelde bloedserieus dat hij weleens aan tafel zat met een speler die zich liet
bijstaan door de firma Bel en Bestel. De zaal
kwam niet meer bij. Brands moest er zelf wel
om lachen. Maar het was echt gebeurd, haastte
hij zich te zeggen.
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WONDERLIJK EN DUISTER
Er zal altijd een verschil blijven tussen een goede
en betrouwbare makelaar en figuren die een
talent en zijn ouders gek maken. Goede voorlichting, vanuit de clubs en de spelersvakbonden,
over spelersbegeleiding is van groot belang.
Jonge spelers en hun familie weten hier niets
van. Dat kunnen ze ook niet weten.
De voetbalwereld is vaak even wonderlijk als
duister. Marcel Brands maakt het van nabij mee
bij PSV.
Hij kwam een treffend voorbeeld. “Ik was bezig
een jeugdspeler vast te leggen. Het ging om een
contract van zestig-, zeventigduizend euro voor
drie jaar. Vervolgens vroeg zijn makelaar een
commissie van drie ton! Zonder dat de ouders
daarvan wisten. Ik mailde hem en kreeg als
antwoord dat hij een dergelijke fee bij buitenlandse clubs kon krijgen wanneer hij erin zou
slagen die speler naar hun club te brengen.”
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WEG MET KUNSTGRAS
Een ander punt van discussie was kunstgras.
“Weg ermee,” was Ten Hag zeer stellig. “Op
kunstgras krijg je geen strijd, geen echt voetbal.
Spelers worden pas beter als ze op slechte,
hobbelige velden moeten spelen.” Brands en
Jansen waren het roerend met hem eens.
Zij vinden dat de KNVB in actie moet komen.
Van Oostveen wierp tegen dat dit precaire
onderwerp vaak aan de orde is geweest in
vergaderingen met de clubs, maar dat de
meerderheid toch echt voor kunstgras stemde.
“Dus ja,” zei hij bijna verontschuldigend “wat
moet de bond dan verder doen?” Dat zal, kortom,
nog wel een dispuut blijven in Nederland. De
spelers staan hierin machteloos, vaak tot hun
grote frustratie. Profvoetballers in Nederland
spelen in het algemeen het liefst op echt gras.
De clubs kijken vooral naar het kostenplaatje. De
aanleg en onderhoud van een kunstmat is nu
eenmaal tonnen goedkoper dan natuurlijk gras.

Een groot issue in het Nederlandse voetbal is
de positie van de makelaar. Die is al aanzienlijk
verbeterd, net als het imago. Geld verdienen is
prima, maar wel op een heldere, transparante
manier en volgens de regels van goed fatsoen.
De positie van de makelaar is inmiddels veranderd
door het afschaffen van de verplichte licentie.
Roberto Branco Martins van Pro Agent maakt
zich zorgen en doet er alles aan de cowboys
uit te bannen en de goede naam en faam van
spelersmakelaars hoog te houden. Dat is in
ieders belang.
HOEDER VAN ONS VOETBAL
In zijn speech had Bert van Oostveen het ook
over de makelaar en over een keurmerk voor
agenten nu de licentie is afgeschaft. Maar vooral
sprak hij over de normen en waarden in het
voetbal. Hij pleitte voor meer moraliteit. “Dat we
wat gaan doen aan die misstanden is ook goed,
maar of we daarmee ver genoeg gaan, dat
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vraag ik mij in alle eerlijkheid af. Als je kijkt naar
het totale profvoetbal, dan gaat het aan de ene
kant om geld verdienen en aan de andere kant
om politiek bedrijven. Beide kanten beïnvloeden
ons voetbal, terwijl het sportieve verhaal zou
moeten overheersen. Daarom hebben wij het
rapport Winnaars van Morgen gemaakt. De
KNVB wil graag met spelers, trainers en clubs de
hoeder van ons voetbal zijn. Maar er dreigen
gevaren, het economische belang wordt al te
vaak boven het sportieve belang gesteld. De
clustering van kapitaal, zoals in de Champions
League, gaat ten koste van de sport.” Veelzeggend:
tijdens het EK waren er zegge en schrijve twee
spelers uit de Eredivisie actief. Twee!
INTEGRITEIT
Het is te makkelijk om alleen naar de makelaars
te wijzen. De handelwijze van sommige
bestuurders is ook op zijn minst dubieus te
noemen. Van Oostveen draaide er niet omheen.

Hij pleitte voor meer integriteit in het hele voetbal.
Van Oostveen: “De FC Twente-case hebben we
net achter de rug. De KNVB kan wel wat hebben, maar ik heb er wel moeite mee. De moraliteitskaart
wordt
niet
meer
gespeeld
tegenwoordig. Moeten we niet een nieuwe variant
bedenken van een zwarte lijst? Te vaak ging het
in de Twente-discussie over procedures, timing,
interpretaties. Te weinig ging het over de morele
kant van de zaak. Over onverantwoordelijke
beslissingen, over hoe de goegemeente wordt
belazerd met cijfers die van geen kant kloppen.
Over zelfverrijking van internationale sportbesturen en over spelers die op veel te jonge
leeftijd een kansloze stap naar het buitenland
maken. Daar zou het over moeten gaan. Juist
nu, in deze tijden. Het gaat om de moraliteit van
de sport, over hoe wij met elkaar willen omgaan.
Daarom is het goed dat wij elkaar de maat blijven
nemen. Laten wij degenen die echt over de
schreef gaan nou eens echt isoleren.”

WILDWESTBELEID
Erik ten Hag was ook heel stellig in de discussie
over de soap rond FC Twente: “Door het wildwestbeleid van twee bestuurders ging de club
bijna kapot.” Treffender kon hij zich niet uitdrukken.
Van Oostveen maande vervolgens iedereen
eens in de spiegel te kijken. “Wat accepteren we
wel en wat niet?” Een scherpere integriteitstoets
van makelaars, bestuurders en van iedereen die
wat wil doen in het voetbal. Het nooit meer
toelaten van personen die de boel hebben
belazerd. Scherpere sancties, misschien zelfs
wel sportieve, als salarissen niet tijdig worden
betaald of andere contractuele afspraken tussen
clubs en spelers en clubs onderling. Waar ook
internationaal nauwelijks toezicht op is. De FIFA
doet op dit vlak ook veel te weinig. Verder: het
indammen en beperken van exorbitante makelaarsbonussen die elke rationele keuze die goed zou
zijn voor de speler vertroebelt.”
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HET LOOPBAANPORTAAL

HELPT JE OP WEG

H

et nieuwe seizoen is al weer een tijdje aan de
gang. Een aantal spelers is gestopt of is er niet in
geslaagd om een nieuw contract af te dwingen.
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
verkleind. Bovendien zijn diverse clubs dit seizoen in de
problemen gekomen. 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.

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 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
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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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Zelf aan de bal
blijven na het
voetbal?
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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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FEYENOORD-TALENT

EMIL HANSSON

Feyenoord had al een oogje op Emil Hansson (18) toen hij dertien was. Helaas mocht de middenvelder toen niet in actie komen voor de
club. De Rotterdammers verloren hem echter niet uit het oog. Vorig jaar tekende de jeugdinternational een contract tot media 2018. Het
wachten is nu op zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord.

D

E FAMILIE HANSSON
“Mijn jeugd heb ik in Zweden en Noorwegen doorgebracht. Een tijdlang woonde ik op tien meter van de
voetbalclub. Ik trainde er altijd, samen met mijn vader.
Mijn vader is Zweeds. Hij speelde als profvoetballer in
Zweden en Noorwegen. Hij maakte zelfs nog een jaar deel uit van
Brann, mijn vorige club. Mijn opa was daar toentertijd assistentcoach. Op zijn 26e moest mijn vader stoppen met voetbal. Na een
auto-ongeluk was hij een tijdlang geblesseerd. Toen hij weer
kon spelen, werd hij na twee wedstrijden getackeld en liep hij een
meniscus-blessure op. Dat was het einde van zijn carrière. Hij is nu
coach van het Zweedse Hammarby. Mijn moeder werkt op een kleuterschool. En ik heb nog een kleine zusje. Ze is 14 en doet aan ritmische
gymnastiek. Daar is ze heel goed in. Ze zit nu al in het nationale team.”
PROFVOETBAL
“Al op jonge leeftijd speelde ik met oudere jongens. Ik was meestal
beter dan mijn leeftijdgenootjes. Mijn vader heeft me nooit gepusht
profvoetballer te worden. Hij heeft me wel altijd gestimuleerd beter
te worden, maar ik was zelf altijd al met de bal bezig. Dat hij op
jonge leeftijd moest stoppen, is denk ik heel zwaar voor hem
geweest. We hebben het er eigenlijk niet zo vaak over. Zijn blessure
heeft geen effect op de manier waarop ik met sport omga. Ik ben
niet bang dat mij hetzelfde gaat overkomen. Ik zorg goed voor mijn
lijf, zoals profvoetballers horen te doen.”
STERKE PUNTEN
“Mijn passing, techniek, dribble, een-tegen-een en combinaties met
anderen.”
ZWAKKE PUNTEN
“Mijn fysiek. Ik ben niet heel erg groot en moet sterker worden.”
ZWEEDS OF NOORS?
“Ik heb een Zweeds en Noors paspoort. Toen ik in Zweden woonde
met mijn vader, kwam ik voor het Zweedse jeugdelftal uit. Toen ik
bij Brann ging spelen en dus in Noorwegen woonde, ben ik naar het
Noorse elftal geswitcht. Ik ben in Noorwegen geboren. Het Noorse
voetbal is fysieker dan het Zweedse. Dat past mij minder goed, maar
ik voel me meer Noors dan Zweeds, vandaar mijn keuze. Ik kan nog
een keer ruilen. Ik heb net weer twee wedstrijden gespeeld met
Noorwegen O19. In oktober spelen we tegen Oranje. Ik vind het een
eer om voor Noorwegen uit te komen. Natuurlijk hoop ik ooit eens
te mogen spelen voor het grote Noorse nationale team, maar ik ben nog
jong, ik heb de tijd. Nu ligt mijn focus erop het goed te doen bij Feyenoord.”
FEYENOORD
“Ik was dertien toen ik mocht voorspelen bij Feyenoord. In het jaar
erop ben ik nog drie of vier keer op de club geweest. Het beviel
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goed, van beide kanten. Op mijn veertiende vroegen ze me naar de
jeugdopleiding te komen. Het was eigenlijk al helemaal rond toen we
hoorden dat ik niet voor Feyenoord uit mocht komen. Mijn vader had
zijn baan al opgezegd en we hadden ook al naar huizen gekeken.
Toen zijn we naar Zweden gegaan. Mijn vader kon bij Kalmar aan de
slag als assistent-coach en ik kon er spelen. In 2014 ben ik naar
Noorwegen verhuisd en ging ik voor Brann spelen. Daar maakte ik
op mijn zestiende mijn debuut in het eerste elftal. Ik mocht nog een
paar wedstrijden meedoen maar kwam vervolgens minder aan spelen
toe. En toen belde Feyenoord weer. In augustus 2015 tekende ik
mijn contract. Ik sta op de spelerslijst van het eerste team, maar
kom doorgaans uit voor Feyenoord O19. Ik wil me verder ontwikkelen
als speler en doe elke dag heel erg mijn best op de training. Ik hoop
dat ik dit jaar mijn debuut kan maken voor Feyenoord-1. Maar ik ben
er relaxed onder. Ik heb geen stress voor de toekomst.”
ZELFSTANDIG WONEN
“Ik woon op een steenworp afstand van het Feyenoord-stadion.
Eerst samen met een andere speler, maar sinds deze zomer echt op
mezelf. Soms vind ik het maar saai. Maar de dagen gaan gelukkig
snel als we moeten trainen. Het moeilijkste vind ik koken en schoonmaken. Ik kan wel een beetje koken, pasta en een eenvoudig visgerecht. Mijn beste gerecht is kip-curry met witte rijst. Dat is simpel.
Bij Feyenoord eet ik trouwens bijna dagelijks op de club. Dat is prima
geregeld. Verder zijn hier ook een paar leuke restaurants in de buurt.”
HET GROTE VOETBALPLAN
“Ik wil eerst bij Feyenoord slagen, in het eerste spelen. Als ik dat
goed doe, weet je nooit waar het eindigt. Ik heb geen plan voor de
komende tien jaar. In de voorbereiding mocht ik een paar wedstrijden
meedoen. Daar was ik blij mee. Natuurlijk wil ik het liefste nu spelen,
maar de coach bepaalt wanneer de tijd rijp is.”
FEYENOORD OP 1
“Het is heel leuk om deel uit te maken van een team dat het
goed doet. We hebben een leuke groep en de sfeer is goed. Op de
trainingen wordt hard gewerkt. We spreken Nederlands op de training.
Ik kan het goed verstaan, maar het is nog niet goed genoeg. Daarom
ga ik twee keer per week naar Nederlandse les. Ik vind het een
moeilijke taal, met allemaal van die vreemde klanken.”
VAN WIE HEB JE HET MEESTE GELEERD?
“Mijn vader was speler en coach. Toen ik jong was, trainde ik altijd
met hem. We hebben ook heel veel over voetbal gesproken. Ik weet
nog dat hij me steeds een nieuwe manier van dribbelen leerde. Dat
moest ik dan in de volgende wedstrijd gebruiken. Zo werd mijn dribbel steeds beter.”

PROPROF
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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!

CWORX.NL
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IDOLEN
“Andrés Iniesta en Lionel Messi. Hun posters hingen aan de muur
van mijn kinderkamer.”
BESTE VOETBALMOMENT
“Toen ik mijn debuut maakte in het eerste van Brann. Ik was nog
heel jong en een beetje nerveus, natuurlijk. Martin Ødegaard overkwam ongeveer hetzelfde. Hij debuteerde op zijn vijftiende in het
betaald voetbal en is inmiddels verkast naar Real Madrid. Dat is
onwerkelijk. We kennen elkaar van het Noorse jeugdteam en
hebben nog altijd contact.”
FAVORIETE FILM
“Ik ben meer iemand van series. Ik volg Suits en Game of Thrones.
Als ik vrij ben, kijk ik een paar afleveringen, maar ik heb nog nooit
een heel seizoen in een keer afgekeken.”
MUZIEK
“Drake en Chris Brown. Voor de wedstrijd luister ik naar muziek.
Daar is bij ons geen beleid over. Als je er ontspannen van wordt,
mag het.”
FAVORIETE NEDERLANDSE CLUB
“Feyenoord natuurlijk.”
FAVORIETE BUITENLANDSE CLUB
“Barcelona.”
ANDERE SPORTEN
“Ik kijk graag naar hockey en NBA basketbal.”
ZAAKWAARNEMER
“Dick Tuit van Wasserman Netherlands is mijn begeleider. Vorig
jaar raakte mijn vader met hem in gesprek bij Feyenoord. Tussen
hem en mij klikt het. Hij belt me regelmatig, maar nooit meteen
na de wedstrijd.”
Dick: “Daar geloof ik niet in. Na de wedstrijd moet je zelf nog door
een proces. De coach vindt er iets van, je hebt zelf een mening,
als ik dan ook nog eens iets ga roepen, levert dat niets op. Voor
elke speler is dat trouwens anders. Emil krijgt natuurlijk ook veel
feedback van zijn vader.”
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Rabo Topsportdesk
Jij presteert, wij ontzorgen
Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op
de juiste plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede
conditie. Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken.
De Rabo Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen.

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

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

Rabobank kunnen we de regisseursrol pakken op het gebied
Accountmanagers Hugoline van Hoorn en Bas van den Hurk
van financiën. Zeker bij grote vermogens waarbij internationale
hebben allebei veel affiniteit met sport. Het adviseren en
belangen spelen, kunnen we elkaar versterken’, sluit Bas af.
volgen van ‘hun’ sporters is dan ook absoluut geen straf. Samen
bedienen zij bijna 500 Nederlandse topsporters en coaches, in
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Bij vermogensmanagement gaat het verder dan sparen en
beleggen. Artur: ‘Rendement maken op je geld kan op vele
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