IN HET BELANG VAN PROFVOETBALLERS

48

MARCO BIZOT
AFSCHEID
JOSEPH WANNET

JOEY VAN
DEN BERG

w w w . p r o p r o f . n l
17e jaargang, APRIL 2019

NIEUWS VAN
DE VAKBOND

PROPROF

IN DIT NUMMER VOORWOORD

04
08

10
14
16
18
23

INTERVIEW
MARCO BIZOT
LEXENCE
MINDERJARIGEN EN WERK
INTERVIEW
JOEY VAN DEN BERG
NIEUWS VAN DE VAKBOND
EEN ANDERE AGENDA

JOSEPH WANNET STAPT UIT
HET VERZEKERINGSVAK
INTERVIEW
PETER LEEUWENBURGH
COLOFON

Verhuisplannen?
Wij staan met onze verhuisservice
sinds 1928 voor u klaar.

Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan voor uw verhuizing
info@vanderentgroup.com of kijk op www.vanderentgroup.com

Lorentzweg 25 3208 LJ Spijkenisse +31(0)181 600 000
Zuiderweg 70 Rijswijk +31(0)70 3837 906

89 jaar ervaring Zorgeloze verhuisdag Duidelijke afspraken Verhuisgarantie

Doordat Nederland de aansluiting
met de Europese subtop is kwijtgeraakt, kwamen de Eredivisieclubs met een masterplan om internationaal weer aan te sluiten.
Ze kozen voor een brede aanpak
en stelden een veranderagenda
op. Daarin was een voorstel opgenomen om de Eredivisie in te krimpen tot zestien clubs en voortaan
net zoals in België play-offs te spelen voor kampioenschap en degradatie. De gedachte was dat spelers
hierdoor vaker onder weerstand
zouden spelen. Hun spelniveau
gaat omhoog en de clubs genereren extra inkomsten door de extra
wedstrijden. Daarnaast zouden
clubs worden verplicht te spelen op
natuurgras, de mediagelden zouden worden herverdeeld en er
moesten nieuwe afspraken komen
over de voetbalpiramide en het
opleiden van jeugdspelers.
Al eerder twijfelde ik hardop of
clubs erin zouden slagen om tot
een centraal akkoord te komen. De
twijfel zat hem in het besluitvormingsproces binnen de Eredivisie
en de tegengestelde belangen van
de individuele clubs. Mijn inschatting was dat clubs onvoldoende
naar het collectieve belang keken.
Na meer dan twee jaar vergaderen
bereikten de Eredivisieclubs dan
toch een akkoord op 15 november.
Het woord akkoord dekt wat mij
betreft de lading niet en een masterplan is het al helemaal niet.
Spelen op natuurgras wordt niet
verplicht,
de
competitieopzet
verandert niet en het aantal huurspelers blijft gelijk.
Met ingang van 2021-2022 wordt
wel een aantal veranderingen
doorgevoerd. Zo wordt een solidariteitsfonds opgericht voor clubs
die op gras voetballen. Een variant

op een eerder idee van ProProf om
een steunfonds op te richten voor
clubs die kunstgras inruilen voor
gras. De gelden zijn afkomstig van
Europees spelende clubs die een
deel van hun inkomsten afstaan
aan clubs die op echt gras spelen.
Op deze manier vindt een kleine
herverdeling van inkomsten plaats
én clubs worden gestimuleerd om
op echt gras te voetballen.
Ook zijn er afspraken gemaakt om
de vergoedingen, bij een overgang
van een jeugdspeler van de ene
naar de andere Betaald Voetbal
Organisatie (BVO) te verhogen.
Per opleidingsjaar moet deze vergoeding omhoog van 14.000 euro
naar 35.000 euro. Deze afspraak
kan overigens alleen worden bekrachtigd na instemming van de
Centrale spelersraad waarin ook
ProProf is vertegenwoordigd.
De spelersraad is trouwens ook
vertegenwoordigd in een werkgroep opleidingsvergoedingen binnen de KNVB. Daarbinnen werd
echter nog geen overeenstemming
bereikt over een dergelijke verhoging.
ProProf begrijpt dat de opleiding
van clubs rendabel moet zijn.
Anders is het wellicht niet meer interessant om spelers op te leiden.
Maar het belang van de jeugdspeler moet ook worden meegewogen. Het kan niet zo zijn dat
hij in zijn bewegingsvrijheid wordt
beknot. Als hij niet in de gelegenheid is naar een andere club te
gaan, kan dat gevolgen hebben
voor zijn ontwikkeling.
Bij de laatste vergadering van de
werkgroep was er nog steeds geen
zicht op een akkoord. ProProf en
zijn sociale partners, de VVCS en
de FBO, proberen nu samen
tot een oplossing te komen. Gezamenlijk maken wij een andere
agenda.
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HET NIEUWS BEKEKEN
DOOR MARCO BIZOT

“Ik wil
gestaag
groeien”

Marco Bizot (28) is bezig aan zijn tweede
seizoen bij AZ. En het gaat lekker. De club
ruikt de derde plek in de Eredivisie en Bizot
zelf werd onlangs opnieuw opgenomen in
de selectie van Oranje. ProProf Magazine
besprak de belangrijkste voetbalnieuwtjes
van de afgelopen periode met hem.

BIZOT IN SELECTIE ORANJE
Marco Bizot is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de
definitieve selectie van Oranje. Het Nederlands elftal speelt de
komende interlandperiode EK-kwalificatiewedstrijden tegen WitRusland en Duitsland. Oranje trapt de kwalificatie voor het EK 2020
af met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland op 21 maart. Drie dagen
later wacht het treffen met Duitsland.
(Bron: AZ.nl, 15 maart 2019)
Marco Bizot: “Ik vind het een grote eer erbij te mogen zijn. In november kwamen we voor de laatste keer bij elkaar. Best lang geleden, dus
ik vond het nog wel spannend. Ik vind het fantastisch om een volle
week met deze jongens te mogen trainen. Daar kan ik zoveel van
leren. In 2018 werd ik voor het eerst geselecteerd voor het grote
Oranje. Tot 2013 kwam ik uit voor Jong Oranje en de Nederlandse
jeugdelftallen. Als je de leeftijd hebt bereikt waarop je niet meer voor
Jong Oranje mag spelen, is het moeilijk om erbij te komen. Dan kunnen ze natuurlijk uit een grotere vijver vissen. Ik kom op een fantastisch moment binnen. Ze bouwen aan een nieuw elftal en in korte tijd
hebben we al veel succes gehad.
De rangorde bij de keepers is duidelijk. Ik ben derde keeper na Jasper
Cillessen en Jeroen Zoet. Dat zijn twee fantastische keepers, die op
hoger niveau meer ervaring hebben dan ik. Voor ons is duidelijk waar
we staan. Dat moet ook. Natuurlijk hoop ik dat ik een keer mag meespelen, maar het geeft me al veel voldoening dat ik mee mag en ervaring kan opdoen. Ik zit mij zeker niet te verbijten op de bank. Ik wil
in korte tijd zoveel mogelijk leren. Daar krijg ik bij Oranje de gelegenheid voor.”
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SCHEIDSRECHTERS TEVREDEN OVER VAR:
“HET VOETBAL WORDT STILAAN SCHONER”
Aan het begin van dit seizoen werd de VAR geïntroduceerd in de Eredivisie en dat zorgde in de wedstrijden vaak voor vraagtekens en kritiek.
Desondanks zijn de scheidsrechters zelf tevreden over het hulpmiddel.
Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond ziet echter dat er nog genoeg
verbeterpunten zijn. “We streven er uiteraard naar om de fouten eruit
te halen, de VAR is nog altijd in ontwikkeling, maar helemaal foutloos
zal het systeem nooit worden. Het blijft nu eenmaal mensenwerk.”
Danny Makkelie is ook tevreden over de VAR, want hij ziet dat het
voetbal anders wordt. “Het voetbal wordt stilaan schoner. In Duitsland en Italië zien ze dat ook: minder schwalbes, minder protesten,
minder keiharde overtredingen. Voorheen stond er altijd tien man om
je heen als je een penalty gaf. Nu zeg je: kalm aan, het wordt allemaal nagekeken. Dat scheelt enorm.”
(Bron: Algemeen Dagblad, 11 januari 2019)
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“Aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke goed dat scheidsrechters
op cruciale momenten een hulpmiddel kunnen inzetten. Aan de andere kant ligt het spel daardoor heel vaak stil. Ik vraag me af hoe
goed dat voor je lichaam is. Het ene moment ben je volle bak bezig,
het volgende sta je vijf minuten stil. Wat doet dat met je spieren?
En dan zijn de VAR en de scheidsrechter het nog niet altijd eens.
Daarom is het zeker belangrijk dat de VAR verder wordt ontwikkeld.
Als we de kinderziektes er niet uit kunnen halen, moeten we op den
duur misschien weer terug naar het oude systeem. Het is nu eenmaal
ooit zo bedacht dat de scheidsrechter het spel leidt en beslissingen
neemt. Soms heeft hij het goed, soms zit hij ernaast.
Natuurlijk wordt het spel ook door de VAR beïnvloed. Je weet dat ze
terugkijken naar de beelden, dus moet je uitkijken met duwen en
vasthouden. Zelf kom ik niet zo vaak in situaties waar de VAR over
moet beslissen, maar ik ben vast ook een keer benadeeld of bevoordeeld. We moeten ermee dealen, dat is een feit. We moeten ook
weer niet te snel de handdoek werpen.”

EREDIVISIE-CLUBS AKKOORD OVER VERANDERINGEN
De Eredivisie-clubs hebben donderdag tijdens de vergadering over de
veranderagenda overeenstemming bereikt over enkele punten.
Een overzicht:
Er komt geen ander format en de Eredivisie blijft uit achttien clubs
bestaan. Er was geen meerderheid voor een verkleining tot zestien.
Kunstgrasclubs worden aangemoedigd om over te stappen op
natuurgras. Dat gebeurt door middel van een bijdrage van
350.000 euro per seizoen per club. Er komt geen verplichting tot
overstappen. (…)
“Het was als een olifantengeboorte,” stelde algemeen directeur
Luuc Eisenga van SC Heerenveen na het overleg in de Utrechtse Galgenwaard. “Het was een zware bevalling, maar er is uiteindelijk een
kleintje gebaard.”
(Bron: Telegraaf, 15 november 2018) >
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“Ik vind het goed dat het format van de Eredivisie zo blijft. Ze hebben
ook gesproken over een promotie-degradatieregeling met play-offs.
Daar ben ik ook op tegen. Ik heb drie jaar in België bij Genk gespeeld.
Daar spelen alle clubs na de competitie nog play-offs. De hoogste zes
en de laagste acht clubs spelen tegen elkaar. Dat vind ik geen logisch
systeem. Clubs die buiten de eerste zes eindigen, spelen nergens
meer voor.
Er wordt wel gezegd dat je je als speler beter ontwikkelt in een kleinere competitie omdat daar nu eenmaal de sterkste teams meespelen. Dat vraag ik me af. Als je per jaar vijf tot zes wedstrijden minder
speelt, mis je ook weer een hoop ervaring. Daarbij vind ik het belangrijk dat ook kleinere clubs op hoog niveau kunnen spelen. Zo kunnen
jongere spelers zich ook ontwikkelen. Ik denk dat de Eredivisie zo
gewoon in orde is.
Ik ben het er wel mee eens dat kunstgras moet verdwijnen uit de
Eredivisie. Kunstgras speelt toch anders. De bal rolt en stuitert op een
andere manier. Acht van de tien matten uit de competitie zijn ook
gewoon ook slecht of verouderd. Echt gras kost weliswaar meer geld,
maar ik vind wel dat ze dat mogen verplichten binnen de Eredivisie.”
BIZOT FRUSTREERT AJAX: ‘HIJ HEEFT ZICH BEWEZEN,
VERSCHRIKKELIJK MOOIE REDDINGEN’
Marco Bizot was tegen Ajax een van de uitblinkers bij AZ, maar of de
doelman klaar is om zich op een hoger niveau te laten zien is lastig te
voorspellen. Dat stelt Harry Lubse, die wel vindt dat Bizot zijn uitnodiging voor het Nederlands elftal zelf heeft afgedwongen.
“Hij is door Ajax aan het werk gezet en heeft zich opnieuw bewezen,”
zegt Lubse als rapporteur van De Telegraaf. “Ik heb Bizot een aantal
verschrikkelijk mooie reddingen zien verrichten. Hij hield zijn doel
schoon bij schoten van onder meer Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui, maar vooral de manier waarop hij in de slotfase de kopbal van
Klaas-Jan Huntelaar over de lat tikte, was indrukwekkend.”
(Bron: Voetbalprimeur.nl, 18 maart 2019)
“Dat was natuurlijk een fantastische wedstrijd. Er lag veel druk op van
buitenaf. Sinds de winterstop hebben we thuis niet verloren. Bovendien konden we voor de derde plek gaan omdat Feyenoord de dag
ervoor punten had laten liggen in eigen huis. Alle factoren om er een
fantastisch weekend van te maken, waren aanwezig. Veel jongens
zouden de week erop uitkomen voor een nationaal team. Dat gaat
toch het lekkerst als je daarvoor een mooie overwinning hebt behaald.
Iedereen wilde er volle bak voor gaan om die wedstrijd te winnen.
Voor mij is iedere wedstrijd hetzelfde. Of ik nu tegen Ajax, Fortuna of
Willem II speel. Als keeper val je alleen op als je een fout maakt of als
je een bal op een spectaculaire manier redt. De échte moeilijke dingen, daar hoor je niemand over. Een schot op twintig meter is voor
een keeper minder moeilijk dan een situatie waarbij veel mensen
voor de goal staan. Het ziet er alleen veel spectaculairder uit.
Toen ik maandag bij Oranje kwam, heb ik nog wel met een paar Ajacieden gesproken over de wedstrijd, maar heel diep ga je er dan niet
op in. We zijn allemaal professioneel. Ik ga niemand lopen inwrijven
dat wij een keer gewonnen hebben van Ajax.
Inderdaad, ik ben opgeleid bij Ajax. Ik kwam in de E2 Ajax binnen.
Daarna heb ik de hele jeugdopleiding doorlopen tot aan de beloften.
In 2011 ben ik aan Cambuur verhuurd. Dat was ook mijn eigen keuze.
In die tijd nam Ajax Cillessen over van NEC. Ik ben een realist. Als ze
een andere keeper een contract van vijf jaar bieden, dan weet ik wat
mijn kansen zijn. Het wordt dan moeilijk om binnen drie jaar zijn plek
over te nemen.
Na Cambuur speelde ik bij Groningen en Genk. Sinds 2017 sta ik bij AZ
onder contract. Het zijn allemaal logische stappen geweest. Ik wil
gestaag groeien, maar ik wil wel altijd spelen.
In België had ik het niet altijd naar mijn zin. Sportief was het een
mooie tijd, maar buiten de lijnen was er veel negativiteit. Samen met
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GEBOORTEDATUM 10 MAART 1991
GEBOORTEPLAATS HOORN
LENGTE 1,94 M
POSITIE KEEPER
CLUBS
2011-2012: AFC AJAX
2011-2012: SC CAMBUUR

(VERHUURD)

2012-2014: FC GRONINGEN
2014-2017: KRC GENK
2017- HEDEN: AZ
INTERLANDS
NEDERLAND O19: 6
NEDERLAND O20: 2
NEDERLAND O21: 7
mijn vrouw en mijn zaakwaarnemer Kees Ploegsma van SEG heb ik
toen besloten dat als ik een contract kon krijgen bij een Nederlandse
club in de Randstad, ik daarvoor zou gaan. Met Kees kan ik goed over
dat soort zaken praten. Hij is heel realistisch, direct en duidelijk.
Dat besluit heeft fantastisch uitgepakt. Mijn contract bij AZ loopt tot
2021. Ik zou het fantastisch vinden om ooit nog eens in Duitsland of
Engeland te spelen. Ik werk er hard voor om dat voor elkaar te krijgen. Voor mij is voetbal ook een manier om andere culturen te leren
kennen. Op den duur zou ik ook wel willen spelen in landen als Japan,
Korea, Amerika of Australië.”
WEERGALOOS AJAX VERNEDERT TITELHOUDER REAL MADRID
EN IS DOOR NAAR KWARTFINALE
Ajax heeft voor een megastunt gezorgd in de achtste finale van de
Champions League. De manschappen van coach Erik ten Hag schakelden in Spanje titelhouder Real Madrid uit met klinkende cijfers:
1-4. Daarmee werd de 1-2 nederlaag uit Amsterdam ruimschoots
weggepoetst.
Ajax en Real Madrid maakten er een spektakelstuk van in het Estadio
Santiago Bernabéu. (...) Ajax kon na afloop een uitzinnig feest vieren
met de fans. De Amsterdammers bereiken voor de vijfde keer in de
clubhistorie de kwartfinale. De historische stunt van Ajax is tevens
goed nieuws voor het Nederlandse voetbal. Door de overwinning
neemt Nederland de elfde plaats op de coëfficiëntenlijst weer over
van Oostenrijk.
(Bron: Voetbalprimeur.nl, 5 maart 2019)
“Ajax heeft een geweldige pot voetbal laten zien. Iedereen die van
voetbal houdt, heeft daarvan genoten. Van tevoren had niemand dit
verwacht. Des te mooier is de verrassing dat dat wel gebeurd. Niet
alleen voor Ajax maar ook voor het Nederlandse voetbal. Het is
prachtig dat één team het hele Nederlandse voetbal vooruit helpt.
Zeker, het is opvallend dat Ajax in de competitie dan zo wisselvallig
presteert. Aan de andere kant, als je zoveel wedstrijden moet spelen
en daarvoor veel moet reizen, voel je dat natuurlijk ook wel. Ik vind
het een goede zaak dat de KNVB de wedstrijd tegen PEC Zwolle heeft
verzet. Drie wedstrijden per week is niet niks, dan moet je wel je rust
kunnen pakken. Voor ons heeft dat trouwens goed uitgepakt. Ajax
speelde op woensdag tegen PEC en op zondag moesten ze tegen ons.”
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WILLEM II SCHAKELT AZ NA STRAFSCHOPPEN UIT
EN SPEELT BEKERFINALE TEGEN AJAX
Willem ll heeft zich geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker
en neemt het op zondag 5 mei in De Kuip op tegen Ajax. AZ moest
na 120 minuten en een belabberde strafschoppenserie het hoofd buigen voor de Tilburgers.
De strafschoppenserie moest de winnaar bepalen. Daarin bleek AZ
uiterst ongelukkig. Zowel Teun Koopmeiners als Guus Til miste een
strafschop, maar ook Daniel Crowley faalde nadat Freek Heerkens wél
wist te scoren. Willem ll-doelman Timon Wellenreuther ontpopte zich
tot dé held van Tilburg door ook de strafschop van Ricardo van Rhijn
te pakken. Isak maakte er vervolgens 2-0 van. Na de benutte strafschop van Oussama Idrissi (2-1), schoot Johnsen vervolgens op de
paal, waardoor Willem ll op zondag 5 mei naar De Kuip afreist.
(Bron: Voetbalprimeur.nl, 28 februari 2019)
“Daar ben ik ziek van geweest. De week ervoor speelden we ook al
tegen Willem II in de competitie. Toen was het al dramatisch van onze
kant. En de halve finale was dus ook niet goed. Als je twee keer in de
week uit tegen Willem II moet spelen, werkt dat niet in je voordeel. Ik
weet zeker dat we hadden gewonnen als we thuis hadden gespeeld.
Het veld van Willem II was dramatisch. Daarbij slaap je twee keer in
een week in een hotel. Als je er dan via strafschoppen uitgaat, is dat
natuurlijk heel pijnlijk.
Op een gegeven moment voel je wel dat strafschoppen het maximaal
haalbare zijn. Ik was daar ook blij mee. Het had namelijk ook zomaar
afgelopen kunnen zijn in de verlenging. Helaas pakte Wellenreuther
genoeg. Zelf hield ik ook nog wel wat tegen, maar al bij al was het
geluk niet met ons.”
WELKE ESPORTERS VERTEGENWOORDIGEN NEDERLAND
OP FIFA ENATIONS CUP?
De FIFA organiseert op 13 en 14 april de FIFA eNations Cup in Londen,
het internationale eSports landentoernooi voor PlayStation- en Xboxspelers. Nederland is een van de 16 deelnemende landen. Welke
twee spelers ons land straks gaan vertegenwoordigen, wordt de komende weken bepaald in een nationale kwalificatiereeks. (...) Het is
voor het eerst dat de FIFA eNations Cup plaatsvindt. De wereldwijde
populariteit van eSports is de afgelopen jaren explosief gegroeid.
Veel wedstrijden zijn live te volgen via streamingdiensten en het aantal professionele spelers neemt snel toe.
(Bron: KNVB.nl, 13 maart 2019)
“Heel eerlijk, ik heb niet zoveel met esport. Ik denk dat clubs er wel
aan mee moeten doen. Net zoals dat met social media is gegaan.
Een paar jaar geleden deed geen enkele club daar iets mee, nu kan je
niet meer achterblijven.
Ik ben zelf helemaal geen gamer. Buiten het voetbal heb ik genoeg te
doen. Op dit moment ben ik druk met het opknappen van ons huis en
het klaarmaken van de kinderkamer. In juni verwachten mijn vrouw
en ik ons eerste kindje. Dat vinden we geweldig. Negen van de tien
dingen in huis doe ik zelf. Na de training ben ik daar volop mee bezig.
Als klein jongetje wilde ik architect worden. Die interesse voor huizen
is nooit weggegaan. We hebben al best veel zelf opgeknapt. Hoe ik
dat heb geleerd? Dat is aangeboren, denk ik. En een kwestie van
doen. Ik vind het leuk en ben er creatief genoeg voor. En ik word er
ook steeds beter in.
Ons huis is bijna klaar. Samen met een tuinman ga ik de tuin nog
aanleggen. Jazeker, als je die dingen zelf doet kun je een hoop geld
besparen, maar voor mij is het ook een manier om te ontspannen.”
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BESCHERM MINDERJARIGE
VOETBALLERS TEGEN
UITBUITING
door Jordi Rosendahl
& Frank ter Huurne
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De bescherming van kinderen
tegen het verrichten van
arbeid op jonge leeftijd is in
Nederland (en daarbuiten)
een groot goed. Dat geldt
ook binnen de voetbalwereld.
De lobby van de Federatie
van betaald voetbal organisaties (FBO) om kinderen op
jongere leeftijd arbeidsovereenkomsten te kunnen laten
sluiten is dan ook een stap
in de verkeerde richting.
Tijdens de industriële revolutie was kinderarbeid in Nederland gebruikelijk. Kinderen
waren goedkope arbeidskrachten en werden
door fabriekseigenaren en boeren graag ingezet. Families konden deze extra inkomsten
bovendien goed gebruiken.
Nog afgezien van de slechte werkomstandigheden bleek werken op jonge leeftijd nadelige gevolgen te hebben voor de fysieke en
geestelijke gezondheid van kinderen. Werken
remt de ontwikkeling van jonge kinderen.
De roep om bescherming van kinderen werd
dan ook steeds luider.

Twee wetten hebben een einde gemaakt aan
kinderarbeid in Nederland: de Kinderwet
(1874) en de Leerplichtwet (1900). Inmiddels
zijn de meeste landen het er over eens dat
kinderarbeid in strijd is met de universele
rechten van de mens.
Iedereen die de leeftijd van zestien jaar heeft
bereikt is in Nederland tegenwoordig bevoegd tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Tot de leeftijd van zestien jaar
kan een minderjarige uitsluitend een arbeidsovereenkomst aangaan als de wettelijk
vertegenwoordiger (vaak een van de ouders)
daarvoor toestemming heeft verleend.
Maar ook de vrijheid van ouders om hun kinderen te laten werken is in Nederland ingeperkt. Zo is in de Arbeidstijdenwet een verbod op kinderarbeid opgenomen. Volgens de
Arbeidstijdenwet geldt een persoon jonger
dan 16 jaar als kind. Op dit verbod bestaan
een beperkt aantal uitzonderingen, zoals het
lopen van een krantenwijk en andere vormen
van lichte lichamelijke arbeid.
FIFA onderschrijft het belang van de bescherming van minderjarigen. Volgens FIFA
zijn minderjarigen kwetsbaar voor potentiële
uitbuiting door voetbalclubs en intermediairs
(spelersmakelaars). Bovendien remmen contractzaken de ontwikkeling van het kind en
kan het een (zware) psychische belasting
vormen.
FIFA heeft, in samenspraak met de Europese
Commissie, vanaf 2001 dan ook in toenemende mate regelgeving ingevoerd die de
positie van jonge voetballers beschermt. Een
voorbeeld hiervan is het verbod op transfers
van spelers jonger dan 18 jaar (onder strikte
voorwaarden 16 jaar binnen de Europese Unie).

In lijn met de rechten van de mens, Nederlandse wetgeving en de reglementen van
FIFA heeft ook de KNVB regels opgesteld die
de onnodige belasting van kinderen en mogelijke uitbuiting tegen moeten gaan. Zo bepalen de reglementen van de KNVB dat
voetbalclubs vanaf de zestiende verjaardag
van de speler een arbeidsovereenkomst met
hen mogen sluiten. Hetzelfde geldt voor het
sluiten van contracten met intermediairs.
Kortom: de bescherming van kinderen is wereldwijd én in de voetballerij een groot goed.
Opvallend is dan ook dat FBO recent een
lobby is gestart om het voor voetbalclubs
mogelijk te maken arbeidsovereenkomsten
te sluiten met spelers vanaf de leeftijd van
15 jaar. Ongetwijfeld is het doel hiervan de
jeugdopleidingen van voetbalclubs beter te
beschermen tegen buitenlandse kopers. Het
commerciële en sportieve belang daarvan
zal door iedereen worden onderschreven,
maar daartoe staan voetbalclubs (collectief
en individueel) verschillende middelen en
mogelijkheden open.
Naar onze mening is het onwenselijk en strijd
met wet- en regelgeving dit doel te willen
bereiken over de rug van (en ten koste van)
kinderen. Dit een stap terug in de tijd én een
stap in de verkeerde richting.

Mocht je naar aanleiding van dit stuk vragen
hebben over dit onderwerp of over andere
juridische zaken, dan kun je je altijd terecht
bij ProProf of de auteurs van dit artikel. Jordi
Rosendahl en Frank ter Huurne zijn werkzaam bij Lexence advocaten & notarissen in
Amsterdam en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

JORDI ROSENDAHL
M +31 65 1762 726
E J.Rosendahl@lexence.com
FRANK TER HUURNE
M +31 61 0960 633
E f.ter.huurne@lexence.com
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INTERVIEW JOEY VAN DEN BERG

“Ik BEN UITGERAASD”
Hij was al midden twintig toen hij pas leerde wat het vak
van profvoetballer echt betekent. Op 33-jarige leeftijd is
Joey van den Berg nog geen greintje fanatisme kwijtgeraakt. Honderduit vertelt hij over zijn wonderlijke carrière,
de lessen van Marco van Basten en het belang van goede
spelersbegeleiding.
De afspraak is in zijn woonplaats. In een statig grand café in het sfeervolle centrum van
Meppel. De kastelein en de overige gasten
begroeten hem joviaal. Maar wel op z’n
Drents: gemeend maar niet te uitbundig. Zoals hij zelf ook is. Niet eens zo lang geleden
was hij regelmatig in het centrum te vinden
met zijn vrienden. De grootste lol hadden ze
met elkaar. Meppel is altijd zijn thuishonk gebleven. Hij kent er iedereen, de mensen kennen hem. In de cafés komt hij zelden meer.
Sinds hij bij Meppel speelt heeft hij daar amper tijd voor. Bovenal: er is rust in zijn leven.
Hij heeft een gezin en daar geniet hij met
volle teugen van.
In 2010 beleefde Joey van den Berg zijn
daadwerkelijke doorbraak in het betaalde
voetbal, nadat PEC Zwolle hem bij de amateurs van Alcides in Meppel had ontdekt.
Daarvoor genoot de middenvelder vooral
van het leven met zijn vrienden en dacht hij
dat uitgaan en voetballen best te combineren was, zo legt hij later in het gesprek uit.
FLITSENDE HERSTART
Bij zijn eerste profclub, SC Heerenveen, bleek
niettemin dat die levensstijl tegen hem
werkte. Na omzwervingen via FC Omniworld,
MSC Meppel, Go Ahead Eagles en Alcides beleefde hij in Zwolle een even opzienbarende
als flitsende herstart als profvoetballer.
Ruim acht jaar later is hij nog net zo gedreven en strijdlustig. Aan stoppen denkt hij nog
lang niet.
“Als je wat ouder wordt, ga je meer nadenken over de toekomst, maar ik ben er nog
niet uit,” mijmert Van den Berg. “Ik heb hierna nog een contract voor een jaar bij NEC
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met een optie voor nog een jaar. Dan moet ik
maar eens kijken hoe het met de beentjes
gaat. Het liefst wil ik zo lang mogelijk blijven
voetballen. Ik zou het pijnlijk vinden als mensen me zouden vragen: ‘Zou je er niet eens
mee stoppen?’ Ik denk dat ik daar zelf realistisch genoeg voor ben. Het lichaam moet
ook mee blijven werken, maar daar heb ik
voorlopig geen last van. Hoewel, voetballen
in de Eerste Divisie is wel pittig, met veel
grote ruimtes die je moet belopen. In die zin
heb ik me er wel een beetje op verkeken. In
de Eredivisie gaat het wat makkelijker.
TELEURSTELLEND
Toen ik vorig jaar kon kiezen tussen De
Graafschap en NEC koos ik voor NEC omdat
ik ervan uitging dat we voor de eerste plaats
zouden gaan. Het is heel teleurstellend dat
dat niet is gelukt. De voorwaarden van NEC
voor na mijn carrière spraken mij ook meer
aan. Zij gaan me daarbij helpen.
NEC is een superbewogen club. Logisch dat
het roerig wordt als het minder gaat. Ik vind
het een fantastische club. Misschien denken
wij als ploeg dat we beter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Via de play-offs kunnen we er
nog steeds iets moois van maken.
Het loopt tegen het einde van mijn carrière
en ik wil er ook nog gewoon van genieten.
Daarom laat ik me niet teveel afleiden door
randzaken. Als dingen niet liepen zoals ik
wilde, ergerde ik me daaraan. Ik wil vooruitgang boeken en progressie maken als team.
Het stoort mij enorm als dat niet lukt. Daarvoor ben ik nog teveel topsporter. Abc-tjes
moeten er gewoon inzitten en als dat dan
misgaat, dan erger ik mij daaraan.” >
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Maar toch, hij telt zijn zegeningen. “Ik spreek
er vaak over met een goede vriend van mij,
een groot voetbaltalent die al op zijn 23e is
gestopt. Hij zegt: ‘Wat loop je nou te klagen,
wees blij dat je nog profvoetballer bent.
Geniet er nou van. Het was de grootste fout
in mijn leven dat ik zo vroeg ben gestopt.’
Dat neem ik wel mee, maar als mens zoek ik
altijd vooruitgang. Ik wil altijd presteren.
Maar ook genieten. Om daar balans in te vinden, dat is zó moeilijk.
MARCO VAN BASTEN
Dat zie ik ook bij de jonge jongens in ons
team. Voor de jongeren begint het volwassen leven en die overgang is vrij lastig, heb ik
het gevoel. Nu moeten ze het zelf doen.
Iedereen wil de faam, de roem, het geld,
maar ze willen er niets voor doen, dat gaat
niet hè. Ik heb het zelf ook moeten ondervinden wat het betekent prof te zijn. Ik speelde
altijd op gevoel, ik deed wat in me op kwam.
Marco van Basten was mijn trainer bij SC
Heerenveen. Van hem leerde ik wat het vak
van profvoetballer inhoudt. Hij hield mij voor
dat je een basis moet hebben waarop je kunt
terugvallen. Waarin je heel constant bent en
altijd een 6,5 of een 7 haalt. Dan ben je een
meerwaarde voor jezelf en je ploeg. Als je de
ene keer een 8 haalt en dan weer een 4, dan
hebben je medespelers ook niet veel aan je.
Als je emoties alle kanten opgaan, dan ben je
heel wisselvallig.
Ik ben altijd gaan voetballen om anderen ook
beter te laten spelen, daar kan ik echt van
genieten. Van Basten hamerde er ook op dat
voetballen niet alleen leuk is, maar ook je
brood is, en je speelt ook met het brood van
je teamgenoten. Die instelling werd mij pas
echt duidelijk toen ik in Engeland ging voetballen. Daar is profvoetbal een manier van
leven. Eten, trainen, rusten, slapen; het is
een levensstijl. Als je moet presteren, moet
je er gewoon staan.
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ZELFDISCIPLINE
Verplichte krachttraining kennen ze bijvoorbeeld niet in Engeland. Dat komt uit de jongens zelf. Om negen uur ‘s ochtends zitten
ze in het krachthonk. Spelers hebben veel
meer zelfdiscipline. Als je tegen die jongens
zei dat ze door een muur moesten lopen,
dan deden ze dat. Jaap Stam was manager
van Reading. Hij had bij AC Milan gespeeld en
daar was het exact hetzelfde, de spelers deden uit zichzelf krachttraining. Om sterker te
worden en fit te blijven. Dat zie je in Nederland veel minder. Het teambelang staat
voorop. Maar ik zeg eerlijk, in mijn jeugd
deed ik ook van alles buiten het voetbal,
maar op het veld presteerde ik altijd.”
Ongevraagd kaart hij het zelf aan, zijn oude
levensstijl. Joey van den Berg zit op zijn
praatstoel en is geen type dat een blad voor
de mond neemt. Daarbij spaart hij zichzelf
niet. Zelfkritiek is hem bepaald niet vreemd.
“Over mijn inzet kon nooit iemand iets zeggen, maar ik miste wel eens een training.
Dat sluimerde er langzaam in. Ik was heel erg
zoekende, wat is het leven als profvoetballer
nou? Ik had heel veel moeite om volwassen
te worden. Als zeventien-, achttienjarige
word je prof, maar dan zit je in de wildebrasfase van je leven. Ik wilde die fase óók meemaken. En dat gaat niet. Als je kiest voor het
voetbal, moet je er ook alles voor doen.
Dat zeg ik nu, maar ik kon het ook niet.

FRUSTREREND
Nu vind ik het zonde om te zien dat sommige
jongens er niet alles voor doen, of het besef
nog niet hebben wat ze er voor moeten
doen. Het is frustrerend en confronterend, ik
zie dan mezelf dan weer aanmodderen als
jonge jongen. Maar ik ben ook niet hun vader. Als je denkt dat alles vanzelf gaat, kom
je echt van een koude kermis thuis. Het heeft
tot mijn 24e geduurd voor ik ontdekte en
concludeerde dat profvoetbal mijn leven
was. En dan moet je weten dat ik op mijn
zestiende al mijn eerste profcontract had.”
Nadat SC Heerenveen zijn contract had ontbonden, moest hij als een gewone burger
werken voor zijn geld. “Dat was mijn wakeupcall. Van negen tot vijf aan de bak. Elke
dag. Die jongens van nu hebben dat niet, die
hoeven niet te werken voor hun centen om
te ondervinden hoe goed ze het hebben. Ik
maak weleens een grap. ‘Dan ga je toch lekker vakken vullen bij de Appie.’ Dan lachen
ze, ze beseffen het niet. Ik was ook zo, er
moest eerst wat gebeuren voordat het besef
kwam. Ik hoop maar dat deze generatie de
omslag wel maakt. Ik heb geluk gehad dat ik
een nieuwe kans kreeg, maar dat gebeurt
niet vaak. Je ziet het vaak met spelers bij de
mindere clubs. Bij Ajax zijn die jonge gasten
al zó gefocust, die weten dat het om winnen
gaat en wat ze ervoor moeten doen. Dan is
die omslag in je hoofd al snel gemaakt.
Ik had als jonge jongen sterk het gevoel dat
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“IK DACHT DAT IK WAT MISTE
ALS IK NIET DE STAD INGING”

HYPER
Henk van Ginkel is de zaakwaarnemer van
Joey van den Berg en daar vaart de voetballer wel bij. “Mijn eerste contract bij PEC
Zwolle heb ik zelf geregeld, met Jan Bos, de
voorzitter van Alcides. Wij reden samen naar
Zwolle en lieten een advocaat nog naar dat
contractje kijken. Dat was het. Ik werkte bij
een drukkerij in Meppel en mijn enige voorwaarde was dat ik het hetzelfde wilde verdienen als bij de drukkerij. Anders had het
voor mij geen zin. Ik kreeg 1.300 euro per
maand. Netto. Vrijdag was een topdag toen
ik in de drukkerij werkte. Weekend voor de
deur. Man, dan was ik helemaal hyper.
Als mens heb ik me daar enorm ontwikkeld.
Ik werd stabiel. Uitschieters heb ik niet meer,
ik ben saai geworden. Drinken is net als
voetballen, je moet het blijven doen. Als je
ermee stopt en dan opeens weer begint, dan
heb je daar twee weken last van. Ik wel, tenminste. Ik ben uitgeraasd.”
ik wat miste als ik niet de stad inging. Dus ik
gíng! Bewust. Mensen zeiden tegen mij dat ik
dat na mijn carrière moest doen, want dan
kon het allemaal wel. Maar dat is het ‘m juist.
Op je 35e ga je niet meer in de stad bier
drinken met vrienden. Ik mag mijn handen
dichtknijpen dat ik nog profvoetballer ben.”
ECHTE MANNENWERK
Goede begeleiding van spelersagenten is
daarbij cruciaal, stelt hij. Voor zichzelf ziet hij
daarin wel een rol weggelegd. “De fase van
zestien tot en met het eerste elftal, van je
zestiende tot je negentiende, dat zijn de drie
belangrijkste jaren voor een voetballer die
prof wil worden. De omslag van het jeugdvoetbal naar - zeg maar - het echte mannenwerk is zo’n grote verandering in levensstijl. Ik
zie het helemaal zitten om jongens te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze de juiste
keuzes maken. Ik heb een goed verhaal. Hoe
het níet moet. Ik heb mensen om me heen
gehad die in mij bleven geloven, ook toen ik
bij de amateurs zat. Voetballen verleer je
nooit, maar ook bij een amateurclub moet je
hetzelfde doen als bij de profs. Ik kan heel
slecht tegen mijn verlies, waar ik ook speel en
wat ik ook doe. Als ik een spelletje speel met
mijn kinderen wil ik ook winnen.”

FURORE
Terug als prof bij PEC maakte hij snel furore
en kwam hij in contact met Henk van Ginkel.
“Ik had geen zaakwaarnemer. Na twee
maanden wilde Zwolle mijn contract al
openbreken, het ging best goed namelijk.
Ze vroegen wat ik wilde verdienen. Jan Bos
hielp mij weer. Ik vroeg 3.000 euro. Ik dacht
netto, maar het was bruto! Wist ik veel.
Zwolle zei ook wel heel snel ja. Ik dacht nog:
hmm, heb ik er wel goed aan gedaan zo snel
bij te tekenen? Toen zei Jan dat het beter
was een zaakwaarnemer te zoeken. Iemand
met verstand van zaken. En een betrouwbaar iemand. Zodoende kwam ik bij Henk.
Via Jaap Stam, die ik leerde kennen bij Zwolle. Echt top. Als Henk belt is er echt wat aan
de hand. Je moet -zeker als jonge jongen geen zaakwaarnemer hebben die je constant
belt en met allerlei verhalen komt over clubs
die je volgen of interesse hebben. Daar word
je gek van.”
TROEBEL PERSPECTIEF
Zijn avontuur bij Reading beef beperkt tot
een seizoen. Na het ontslag van Jaap Stam
werd zijn perspectief steeds troebeler. Uitzicht op speeltijd was er zelfs niet meer. “Het
was het hoogtepunt in mijn leven, dat jaar,
sportief en privé. Jaap had me daar naartoe
gehaald. De beste trainer die ik ooit heb gehad. Art Langeler is trouwens ook heel

belangrijk geweest. Als Jaap aan het woord
is, luisteren spelers naar hem. Dat is zó belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat hij het
goed gaat doen bij Feyenoord. Ik had langer
willen blijven in Engeland, maar ik ben ook
blij dat ik terug ben. Ze probeerden me weg
te pesten. Die nieuwe trainer van Reading
wilde makke lammetjes die achter hem aanliepen. Ik ben een sterke persoonlijkheid en
daar hield hij niet van. Maar ik wil mezelf niet
voor gek houden. Ik moest meetrainen met
het tweede, tot de eerste dag van de voorbereiding wachtten ze met de mededeling
dat ze mij niet meer nodig hadden. Ze probeerden in mijn hoofd te komen. Maar ik
maakte duidelijk dat ik me niet liet wegsturen, ik had het beste contract ooit in mijn
leven. Al had ik met Onder-14 mee moeten
trainen. Soms moet je als speler sterk in je
schoenen staan en gesteund worden door je
zaakwaarnemer. Met Henk heb ik daar de
beste aan. En ook met Henk Timmer. Samen
begeleiden ze mij. Reading betaalt dit jaar
nog mijn salaris, al betaalt NEC natuurlijk wel
een fee, omdat ze mij huren.
TEKENGELD
Het heeft me nog wel geld gekost, trouwens.
Ik zat in Nijmegen al klaar voor de presentatie. In volledig tenue. Telefoon uit Engeland.
Dat ik mijn tekengeld moest laten vallen, als
voorwaarde voor de verhuur aan NEC.
Zeventigduizend pond! Ik zou daar geen
recht meer op hebben bij een verhuur. Vies
hè. Ik gunde die club echt niets, maar dan
zou ik terug moeten. Dus heb ik het maar
laten vallen. NEC is mij wel voor de helft tegemoetgekomen. Prima. Zo zie je maar, dat
clubs toch proberen zo goedkoop mogelijk
van spelers af te komen. Als ik echt principieel was geweest, had ik mijn tenue uitgedaan en was ik teruggegaan naar Reading.
Maar alles was al geregeld. Ik kon moeilijk
terug. Dat wisten zij ook. Teringlijers. Dat zie
je vooral in het buitenland. Nederlandse
clubs zijn heel fatsoenlijk.”
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[NIEUWS VAN DE VAKBOND]
PROPROF NEEMT HET INITIATIEF
De Eredivisie liet de veranderagenda op de klippen lopen. ProProf neemt nu het
heft in handen en gaat om
tafel met de sociale partners
om

alsnog

veranderingen

voor het betaalde voetbal te
realiseren.

Het betaalde voetbal bestaat deze zomer
65 jaar. Achter de schermen heeft er in die
periode zelden zo’n slepend hoofdpijndossier
gedomineerd als de veranderagenda. Liefst
twee jaar zijn de Eredivisieclubs bezig geweest om de competitie te vernieuwen. Tal
van commissies, bureaus en rapporten passeerden de revue. Aanleiding was de vrije val
van het clubvoetbal en de diepe crisis bij het
Nederlands elftal, dat zich niet plaatste voor
Euro 2016 en het WK 2018. Het genereren
van meer geld en het verhogen van de sportieve weerstand, zou moeten leiden tot betere internationale resultaten en een stijging
op de Europese ranglijst. Om dat te bereiken
werd het competitiemodel tegen het licht
gehouden, de verdeling van tv-gelden stond
ter discussie en de clubs streefden naar een
oplossing voor het kunstgrasprobleem. In
november kwam de Eredivisie CV met de resultaten naar buiten op een persconferentie
in Utrecht. Bij ProProf hoopten we vooral op
een verbod op kunstgras, want de plastificering van het Nederlandse voetbal is al jaren
ergernis nummer één van ons en ook van de
Centrale Spelersraad (CSR). Logisch ook.
Wanneer de clubs streven naar aansluiting
met de Europese subtop, lijkt voetballen op
natuurgrasvelden ons een voor de hand liggende eerste vereiste. Verder konden we ons
ook wel iets voorstellen bij een meer evenredige verdeling van tv-gelden. Die is in verhouding tot andere landen nogal scheef.
Wanneer de top de onderkant zou versterken
met wat extra tv-geld, worden de kleinere
clubs sterker en weerbaarder.

NOGAL TELEURSTELLEND
Na een langdurig onderhandelingstraject
bleken de uitkomsten van de veranderagenda echter nogal teleurstellend. Op de hoofdthema’s was geen enkel akkoord bereikt. Wel
bleek dat de clubs afspraken hadden gemaakt over een paar subonderwerpen. De
voornaamste uitkomst was een deal over
hogere opleidingsvergoedingen. Dat is het
geldbedrag dat een club betaalt als compensatie als een jeugdspeler wordt overgenomen. Die bedragen zouden voor de hoogste
categorie opleidingen gaan verdrievoudigen,
naar 35 duizend euro per opleidingsjaar. In
het persbericht presenteerde de Eredivisie
CV dat als een voldongen feit en daarover
hebben we ons nogal verwonderd. Over dit
thema gaan namelijk niet alleen de clubs,
maar ook de vakbonden en de CSR. Dat zit
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zo: een regelwijziging kan alleen worden afgedwongen via de algemene vergadering
van de KNVB. Daar heeft niet alleen de Eredivisie stemrecht, maar ook de clubs in de
Eerste Divisie en de CSR. Sterker nog, op dit
punt heeft de CSR vetorecht. Zonder instemming van de spelersraad kan de Eredivisie
dus helemaal geen hogere opleidingsvergoeding regelen.

BEWEGINGSVRIJHEID
Dan naar de inhoud. Is het een goede of een
slechte maatregel? Wanneer de vergoedingen fors toenemen, zal dat negatieve gevolgen hebben voor de bewegingsvrijheid van
spelers. Daar zijn wij in principe niet voor.
Temeer omdat uit gegevens die we hebben
opgevraagd bij de KNVB, nu al blijkt dat het
aantal talenten dat wisselt van jeugdopleiding in de praktijk beperkt is. We begrijpen
niet helemaal waarom de Eredivisie nu juist
dit item tot een van de hoofdlijnen van de
veranderagenda heeft gepromoveerd. Er
wordt met een kanon op een mug geschoten. Hoewel het veel media-aandacht genereert wanneer bijvoorbeeld Ajax of PSV aan
talenten bij andere clubs trekt, gaat het feitelijk om lage aantallen. Uiteraard zijn we in
het belang van het Nederlandse voetbal bereid om mee te denken over het versterken
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RUILHANDEL
Hoe nu verder? Al eerder hebben wij aangegeven dat het poldermodel met een vloedgolf aan rapporten en commissies in het betaalde voetbal is doorgeslagen. Waar een
sterkere voetbalsector het uitgangspunt van
de onderhandelingen zou moeten zijn, komt
het er in de praktijk steeds op neer dat de
clubs de onderwerpen zien als een grote ruilhandel waarbij eigenbelangen centraal staan.
Geen congres, werkgroep of extern bureau
gaat die cultuur doorbreken, zo is de afgelopen jaren wel gebleken. Bovendien is de ingewikkelde beslisstructuur in het betaalde
voetbal geen vruchtbare grond om veranderingen door te voeren. Daarom hebben we
nu besloten om het heft in eigen hand te nemen en gaan we proberen met de sociale
partners onze eigen veranderagenda door te
voeren. Met de sociale partners bedoelen we
de VVCS en de werkgeversorganisatie FBO,
de twee partijen met wie ook elke paar jaar
een cao afsluiten.

STRATEGISCHE AGENDA

van onze internationale concurrentiepositie,
maar in dit geval zien we geen verband tussen de beoogde maatregel en betere prestaties in Europa. Het afgelopen jaar hebben we
onze bedenkingen ook steeds geventileerd in
de werkgroep van de KNVB die speciaal voor
het onderhandelen over de opleidingsvergoedingen was opgericht. Desondanks heeft
de Eredivisie CV gemeend om - buiten deze
werkgroep om - een besluit te moeten nemen. Het is niet voor het eerst dat de CSR
wordt gepasseerd. Eerder lazen we in de media al proefballonnetjes over het inkorten
van de transferwindow en het aanbieden van
contracten aan jeugdspelers die langer zijn
dan door de FIFA is toegestaan. Allemaal
plannen waarvoor de medewerking van vakbonden en spelersraad nodig zijn om ze formeel te realiseren. Het zou veel handiger zijn
om ons aan de voorkant te betrekken bij gesprekken, in plaats van achteraf zaken mede
te delen. Het lijkt erop dat de Eredivisie en
KNVB soms denken: we drukken het er wel
door bij de spelers.
Nu de Eredivisie met de opleidingsvergoedingen opnieuw heeft gekozen voor een solistische werkwijze, verwacht ProProf dat het
moeilijk wordt nog een resultaat te halen in
de werkgroep van de KNVB die hiervoor is
bedoeld.

Wat gaan we doen? In de cao maken we nu
al afspraken over onderwerpen als minimum
salarissen, pensioenen, revalidatie- en ongevallenverzekeringen en regelingen bij ziekte,
blessure en arbeidsongeschiktheid. We vinden het inmiddels tijd om ook een actievere
rol te gaan vervullen met een strategische
agenda. Zo willen we de discussie over opleidingsvergoedingen verbreden en de hele
systematiek tegen het licht houden. De bewegingsvrijheid en een gezonde balans tussen de club en de speler staan voor ons centraal. Het kan niet zo zijn dat voor een
jeugdspeler die nog niet eens een contract
heeft, toch astronomische bedragen op tafel
moeten komen. Slechts een beperkt aantal
talenten krijgt een contract wanneer ze de
zestienjarige leeftijd bereikten. Als de clubs
de opleidingsvergoedingen willen verhogen,
moet er wel tegenover staan dat ze overstappen juist vereenvoudigen voor spelers
zonder contract. Zo worden clubs ook geprikkeld om eerder een contract af te sluiten
met een talent. Gezien de voorgestelde vergoedingen lijkt het er nu op dat clubs het
talent zien als hun eigendom. Nogal vreemd.
Wanneer iemand economie gaat studeren,
kan hij zelf zijn universiteit kiezen. Zo zou het
ook moeten zijn voor voetballers. We snappen dat clubs geld investeren in het opleiden
van spelers en dat dit op enige manier moet
worden gecompenseerd om zo de continuïteit van de jeugdopleidingen te waarborgen.
Dat gebeurt echter al. Er staan nu al riante
vergoedingen tegenover, die de opleidingskosten ruimschoots dekken. Het lijkt alsof
clubs de opleidingsvergoeding intussen niet
meer zien als een compensatie voor gemaakte kosten, maar als een soort verzeke-

ring voor het geval de speler in de toekomst
elders een transferwaarde gaat vertegenwoordigen. Met een verdrievoudiging van de
bedragen worden de opleidingsvergoedingen
in feite verkapte transfersommen. Zitten
spelers langdurig in een opleiding, dan gaat
een overstap tonnen kosten. Voor de meeste
clubs is dat onbetaalbaar, dus in de praktijk
zal het aantal overschrijvingen tussen jeugdopleidingen nog verder dalen. In onze ogen is
daarmee geen sprake meer van een gezonde
verhouding tussen het talent en de club.

PRINCIPEAKKOORD
Voor de duidelijkheid: net als de Eredivisie
CV kunnen ook wij natuurlijk niet zonder medewerking van de KNVB beslissen over regelgeving. Voordeel van deze overlegvorm met
de sociale partners is dat Eredivisie en Eerste
Divisie tegelijkertijd worden vertegenwoordigd. De FBO is immers vertegenwoordiger
van álle clubs. ProProf en VVCS representeren alle spelers. Kunnen wij namens alle
clubs en spelers tot een principeakkoord komen, dan ligt het voor de hand dat de KNVB
deze lijn zal volgen. In onze ogen is dit traject dan ook veel kansrijker om tot een breed
gedragen voorstel te komen.
We gaan proberen het overleg met de sociale partners breder trekken dan de opleidingsvergoeding alleen. Bovenaan ons lijstje
staat ook de privacywetgeving, waarover
nogal veel discussie bestaat. Zoals jullie
waarschijnlijk wel weten is die wetgeving vorig jaar strikter geworden. Inmiddels is in de
krant en op internet vrijwel niks meer terug
te lezen over blessures van spelers, omdat
clubs hierover geen informatie meer mogen
verstrekken aan de media. Tegelijk zien we
echter wel dat clubs privégegevens van spelers verkopen aan derde partijen, zoals databedrijven. Door het gebruik van hartslagmeters, medische tests en spelervolgsystemen
is tegenwoordig een enorme hoeveelheid
persoonlijke gegevens bekend bij de clubs en
het kan niet zo zijn dat zij over de rug van de
spelers geld verdienen aan het verkopen van
deze informatie. Volgens de privacywet is
dat al verboden en om toekomstige rechtszaken te voorkomen, lijkt het ons goed om
daarover met de sociale partners snel afspraken te maken.
Tot slot hebben we eigen veranderplannen
die het Nederlandse voetbal zouden kunnen
versterken en die we zullen gaan inbrengen.
Het zou nog wat prematuur en contraproductief zijn om daar nu al op vooruit te
lopen, aangezien de gesprekken nog moeten
plaatsvinden. Dus daarover later meer.
Wordt vervolgd.
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Voor hem geen afscheid met bloemen op de middenstip. Sterker nog,
de meeste supporters zullen nog nooit van hem hebben gehoord.
Achter de schermen speelde voetbalverzekeraar Joseph Wannet de
afgelopen decennia echter wel een belangrijke rol in de professionalisering van de bedrijfstak. De verzekeringen die hij kon aanbieden
voor ongevallen, arbeidsongeschiktheid en revalidatie, werden pijlers
onder de Nederlandse cao voor profvoetballers, die nu wordt beschouwd als de beste collectieve regeling van Europa. Bij clubs groeide Wannet bovendien uit tot een veelgevraagd adviseur en risicomanager, die onder meer de dure benen van Arjen Robben en Robin van
Persie financieel afdekte. Altijd discreet beweegt hij zich low profile
door de bestuurskamers. Na 27 jaar heeft Wannet nu zijn bedrijf verkocht en zet hij een punt achter zijn activiteiten in de assurantiën.
“Een wereld waar ik met enig geluk ben ingerold,” blikt de vijftiger uit
het Gelderse gehucht Loo terug. “Mijn vader had een doe-het-zelfzaak. Een Gamma in het klein. Ik kon wel aardig studeren, maar was op
school een flierefluiter en mikte op een contract bij De Graafschap. Als
jeugdspeler brak ik daar helaas net niet door. Toen dacht ik de zaak van
mijn vader wel over te nemen. Maar mijn vader vond dat niks. Zakken
cement en grindtegels sjouwen, veel te zwaar, vond hij. Er viel ook niet
veel mee te verdienen. ‘Ga maar bij een bank of verzekeraar werken’
adviseerde hij. Een gouden tip achteraf.”
AANTREKKELIJKE NICHEMARKT
Wannet belandde bij de Rabobank waar hij werk en studie kon combineren. “Dat ging hartstikke goed. Binnen een paar jaar was ik commercieel adviseur en bleef ik op de afdeling verzekeringen hangen. Op mijn
22e was ik al makelaar in de assurantiën. Na vijf jaar Rabobank ben ik
overgestapt naar een klein kantoor in Wageningen. Die hadden een
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handvol sporters in de portefeuille en dat leek mij een aantrekkelijke
nichemarkt die verder uitgebreid kon worden. Het viel samen met de
periode waarin het betaalde voetbal ook serieus begon te vercommercialiseren. Toen ben ik me daar verder in gaan specialiseren.”
Wat begint met het adviseren van spelers als Phillip Cocu en Youri
Mulder, groeit al snel uit tot een uitgebreide portefeuille met ook clubs
als Bayern München, Borussia Dortmund en Anderlecht. “Dankzij mijn
eigen voetbalachtergrond verliep het contact vaak makkelijk. Bovendien had ik het geluk dat ik in Londen bij Lloyd’s, een soort markt voor
verzekeringen, al snel de juiste mensen tegenkwam, waardoor ik in
staat was goede voorwaarden aan te bieden.” In 1995 begint Wannet
voor zichzelf en vier jaar later raakt hij breder betrokken bij het betaalde voetbal als ProProf het levenslicht ziet. “Er werd gewerkt aan
een cao voor profvoetballers. Voor het eerst slaagde ProProf er toen in
om een aantal basisregelingen speciaal voor spelers vast te leggen en
wij konden daar met onze verzekeringen invulling aan geven. Een aantal hoofddekkingen die we sindsdien hebben afgesproken, zoals bijvoorbeeld de ongevallenverzekering waarbij spelers 175 duizend euro
netto krijgen uitgekeerd als ze door een ongeluk niet meer kunnen
voetballen, heeft me altijd wel heel veel voldoening gegeven.”
TOT TRANEN GEROERD
In de loop der jaren sluiten ook steeds meer spelers persoonlijke verzekeringen af bij Wannet. Zeker de topspelers vermeerderen snel in
waarde en verdienen hoge salarissen, die ineens weg zouden kunnen
vallen na een ernstige blessure. “Het komt regelmatig voor dat jongens
afgekeurd worden en dan tot tranen geroerd zijn als ze nog een uitkering vanuit hun verzekering krijgen. ‘Dat hadden we helemaal niet verwacht’ hoor je dan vaak. Mensen hebben toch een bepaald beeld van
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WANNET SPORTS INSURANCE
OVERGENOMEN DOOR AON

“IK GA HET
SOCIALE ASPECT
VAN HET VAK
MISSEN”
Meer dan een kwart eeuw regelde hij
vrijwel alle verzekeringen in het betaalde voetbal. Nu stopt Gelderlander
Joseph Wannet met zijn activiteiten
als sportverzekeraar.

onze vakgroep, wat ook op verjaardagen leeft: die verzekering betaalt toch niet uit. Wij hebben dat altijd wél waar kunnen maken,
soms ook door claims uit te betalen die strikt naar de letter niet helemaal onder de dekking vielen. Dat sociale aspect van het vak zal ik
straks wel gaan missen.”
Hoewel voor hem geen loopbaan was weggelegd als profvoetballer,
bleef hij door het uitbouwen van deze nichemarkt wel betrokken bij
topsport. “In welk vak maak je nu mee dat een klant zijn afspraak
afbelt omdat hij naar de koningin moet? Dat was toen Bas van de
Goor olympisch goud had gewonnen met de volleybalploeg in Atlanta, in 1996.”
Waar de gemiddelde verzekeraar huist in moderne kantoorpanden
op de Zuidas, trok Wannet met de voetbalkaravaan mee door Europa. “Ik kan me nog een gesprek herinneren met een speler die in zijn
nadagen zat. Iemand met lichamelijke problemen, maar die het nog
wel even zou kunnen uitzingen als wisselspeler. Gezien de voorwaarden van zijn persoonlijke verzekering was het moment gekomen om
te gaan uitkeren. Je kan niet tot je 35e wachten, dan stoppen, en
vervolgens nog een bedrag gaan claimen natuurlijk. Het was nu of
nooit. Deze speler wilde eigenlijk liever een jaar doorvoetballen,
maar zou daar financieel nadeel van hebben. Wij samen naar de
club. Daar zat nog zo’n clubbaas oude stijl. Om tien uur in de ochtend
ontving hij ons al met een dikke sigaar op kantoor. Schnapps op tafel.
Wij het probleem uitleggen. Hij nam nog een slokje en zei: ‘Duidelijk.
Deze speler hoort bij ons. Wat hij netto zou krijgen van de verzekering, krijgt hij bij dezen netto van de club.’ Wij handen schudden en
allebei blij. De speler had alsnog zijn geld en kon nog een jaar voetballen, de verzekering hoefde niet uit te keren. Zulke oplossingen zijn
in het reguliere bedrijfsleven natuurlijk onvoorstelbaar.”

DI TOMASSO, NESU EN NOURI
Dieptepunten waren er uiteraard ook. Di Tomasso, Nesu en Nouri zijn de
ijkpunten in zijn 27 jaar als voetbalverzekeraar. Dat zijn de extreme
voorbeelden. Daardoor zijn andere spelers zich ook gaan afvragen hoe
het voor hun geregeld is. Na de tragische gebeurtenis met Nouri ontstond in de media zelfs een pijnlijke discussie over de schuldvraag en
schadevergoedingen. “Daarna hebben opvallend veel spelers zich gemeld om een verzekering af te sluiten.”
Volgens Wannet ligt er ook bij zaakwaarnemers een taak om het bewustzijn bij spelers op te schroeven. “Neem Nesu, die op een training bij
FC Utrecht een nekwervel brak en daardoor invalide raakte. Dankzij een
sterke cao heeft hij een uitkering van 175 duizend euro gekregen vanuit
de ongevallenverzekering. Maar hij was pas 28 jaar en had in de jaren
erna natuurlijk nog veel meer kunnen verdienen. Hij had zelf echter
geen verzekering afgesloten, waardoor hij verder nergens recht op had.
En dan speelde Nesu nog in Nederland. In de meeste landen is er niet
zo’n uitgebreide cao en daar had hij gewoon met nul euro kunnen achterblijven. Er zijn maar weinig goede zaakwaarnemers die daar echt
scherp op zijn, terwijl het in mijn ogen juist hun taak is om spelers
financieel en fiscaal zo goed mogelijk te begeleiden. Als ze al een verzekering aanbieden aan de spelers, mag het vaak niks kosten. Daar is
echt nog een flinke slag te maken. Er zijn 350 zaakwaarnemers nu, ik
schat dat er een stuk of tien zijn die zich er echt om bekommeren.
Ik geloof juist in een begeleiding waarbij de makelaar als een soort bewindvoerder over het financiële plaatje van de speler waakt. Het gaat
toch om heel jonge mensen die nog moeten leren hoe ze het meest
rendabel met hun geld kunnen omgaan.”

IN WELK VAK BELT EEN
KLANT NU AF OMDAT HIJ
NAAR DE KONINGIN MOET?
DEKKINGEN VOOR TRANSFERWAARDE
Met het toenemen van de financiële belangen nam ook vanuit de clubs
de vraag naar verzekeringsproducten toe. Populair zijn de dekkingen
voor de transferwaarde van spelers, die op de ene dag vijftig miljoen
waard kunnen zijn, maar na een ernstige blessure niks meer. “Daarnaast
ontstond een toenemende behoefte om succes en falen te gaan verzekeren. Ga meer eens na wat alleen al het mislopen van Europees voetbal tegenwoordig kost. Maar je kan ook denken aan premies die moeten
worden uitgekeerd aan een selectie bij het behalen van een bepaalde
prestatie. Soms willen clubs bijvoorbeeld twee ton uitkeren aan de spelersgroep als de play-offs worden gehaald. Of ze willen spelers belonen
met een geldbedrag bij handhaving. Voor dat soort flinke, eenmalige
uitgaven kan je een verzekering afsluiten. Daar is ook wel een markt
voor. We hebben zelfs een club gehad die een verzekering afsloot voor
het geval ze zouden degraderen. Dat zijn wel lastige contracten hoor,
moet ik toegeven. Je komt in discussies als: wat gebeurt er met de claim
als de club gaandeweg het seizoen de topscorer en de beste middenvelder verkoopt en daardoor degradeert? Maar de vraag voor dit soort producten neemt gezien de steeds grotere belangen alleen maar toe.”
Het bedrijf van Wannet wordt nu overgenomen door AON. Wannet blijft
voorlopig nog een dag per week adviseren. En ook als lid van de zogenoemde klankbordgroep van De Graafschap zal hij nog regelmatig op de
tribunes opduiken. Hoe dan ook komt de jarenlange samenwerking met
ProProf ten einde. “Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolgers de
lijn zullen doortrekken.” ProProf wil Wannet via deze weg hartelijk danken voor de uitstekende samenwerking.
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Keeper Peter Leeuwenburgh verhuisde afgelopen zomer van
Lelystad naar Kaapstad. Bij Cape Town City keept hij de
sterren van de hemel. Dankzij zijn reddingen, won het team
aan het begin van het seizoen meteen de prestigieuze
MTN8-beker. “Het leven is hier echt fantastisch.”

Peter Leeuwenburgh (25) is niet materialistisch, maar hij zou liegen als hij zegt dat hij
niet geniet van zijn huis met privézwembad
vlakbij het strand van Kaapstad. Peter: “Als
klein jongetje droom je van een voetbalcarrière bij clubs in Italië of Engeland.
Je denkt er niet aan om in Zuid-Afrika te
spelen. Maar als ik terugkijk naar hoe het
overlijden van mijn vader en mijn blessures
mijn carrière hebben beïnvloed, dan kan ik
alleen maar heel blij zijn met hoe het nu
met me gaat. Ik speel elke week en heb
het ontzettend naar mijn zin. Zowel op het
veld als erbuiten.”
Keeper Peter Leeuwenburgh verhuisde afgelopen zomer van Lelystad naar Kaapstad.
Daarvoor stond hij zes jaar onder contract
bij Ajax. “Mijn contract liep af. Er was wel
wat interesse, maar dat zette niet door.
Vaak ketste het af omdat ik de laatste periode te weinig had gespeeld. Ze hadden
geen duidelijk beeld van hoe ik in wedstrijden was. Vanuit het buitenland was er
vooral interesse uit Oost-Europa. En dan
vooral uit landen waar ik niet wil wonen.
Mijn vriendin had ook al aangegeven dat ze
daar niet mee naartoe zou gaan. We begonnen te fantaseren over Zuid-Afrika.
Zij is daar al vaak geweest en haar familie
heeft hier gewoond. Zelf was ik er een keer
op vakantie geweest en dat was goed bevallen.
In juni kreeg ik contact met Dick Tuit van
Wasserman. Hij is toen gaan informeren.
Bij Cape Town City zochten ze een keeper.
En ze hadden haast want de competitie zou
snel beginnen. Binnen vier dagen was alles
rond. Ik dacht: ‘Waarom niet?’ Kaapstad is
een fantastische stad en ik kreeg de gelegenheid op het hoogste niveau te spelen.”
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HALVE MARATHON
Peter groeide op in een warm gezin in Heinenoord. Zijn broer en zus zijn allebei jonger.
“Mijn zus is niet zo sportief, mijn broer wel.
Die volleybalt op redelijk hoog niveau en
geeft vier maanden per jaar snowboardles
in Oostenrijk. Mijn moeder was nooit sportief, maar die is vier jaar geleden gaan
hardlopen. Daarvoor was ze vaak moe en
ziek. Ze is rond de vijftig en sport nu met
veel discipline. Twee tot drie keer per week
loopt ze haar rondje. Afgelopen jaar heeft
ze zelfs een halve marathon gelopen.
Ik heb daar veel respect voor.”
Tot zeven jaar terug was er niet zoveel geks
aan de hand bij Peter thuis. Maar toen er
bij zijn vader slokdarmkanker werd geconstateerd, veranderde alles. “In totaal is hij
zo’n zeven maanden ziek geweest. Hij overleed toen hij 48 was. Ik was achttien.
De diagnose werd in november gesteld.
Middenin het voetbalseizoen. Ik dacht dat
ik gewoon door kon voetballen en dat het
hartstikke goed ging. Maar als ik terugkijk,
zie ik dat ik wel fysiek aanwezig was, maar
dat ik met mijn hoofd alleen bij hem zat.
Ik ontwikkelde me totaal niet meer. Hij
overleed uiteindelijk in juni. Ik dacht dat ik
in de zomerstop weer was opgekrabbeld,
maar dat eerste jaar wilde het echt niet
vlotten. Ik ben daar heel lang mee bezig
geweest.”
HUPPELEN
Peter ging aanvankelijk voetballen op aanraden van zijn basisschooljuf. Die vond dat
hij niet goed rende. “Het was een soort
huppelen, heb ik me laten vertellen. Ze zei
dat het goed voor me zou zijn als ik een
balsport zou beoefenen. Dus hebben mijn
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ENORM
GENIETEN
“IK BEN LANG BEZIG
GEWEEST MET HET OVERLIJDEN VAN MIJN VADER”

INTERVIEW
PETER LEEUWENBURGH
ouders me op mijn vijfde aangemeld bij VV
SHO, de voetbalclub van Oud-Beijerland.
Binnen ons team moest je om beurten keepen. Toen ik dat shirt eenmaal had gedragen, heb ik het niet meer uitgetrokken.
Na verloop van tijd bleek ook dat ik best
aardig kon keepen. En natuurlijk had ik
mijn lengte mee.
“Tijdens een toernooi in Woerden viel ik op
bij een scout van Ajax. Normaal vielen we
natuurlijk buiten de scoutingregio van Ajax.
Hij nodigde me uit voor de talentendagen.
Ik woonde weliswaar onder de rook van
Rotterdam maar ik was fan van Ajax. Voor
mij was dat heel bijzonder. Na de talentendagen mocht ik meedoen aan een reguliere
training en toen vroegen ze me of ik bij de
club wilde komen. Toen alles rond was,
klopte Feyenoord ook nog aan.”
VIJF KWARTIER RIJDEN
“De eerste twee jaar van de jeugdopleiding
zat ik nog op de basisschool in Oud-Beijerland. Drie keer per week werd ik om twee uur
van school opgehaald door mijn vader, mijn
opa of mijn moeder. Naar Ajax was het vijf
kwartier rijden. Zij wachtten tot de training
klaar was en dan reden we weer naar huis.
Daar kwamen we dan om negen uur aan. Ik
besef nu eigenlijk pas wat dat voor mijn ouders en mijn opa heeft betekend. Ze hebben
daar nooit over gezeurd. Na twee jaar verhuisden we naar Lelystad. Mijn vader werkte
in Utrecht. Vanuit Lelystad was dat makkelijker te berijden. Maar het was voor mij natuurlijk ook veel fijner. Ik woonde nu nog maar
een half uur van de club af. In praktijk was ik
trouwens nog steeds om negen uur thuis,
want ik werd altijd als laatste afgezet. >
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“HET VOELT LEKKER
ALS JE GEWAARDEERD WORDT”

“Mijn ouders hebben er altijd op gehamerd
dat school heel belangrijk was. Ook bij Ajax
stond dat voorop. Daar zeiden ze: ‘Voetbal
mag, school moet.’ Ik heb het altijd goed
gedaan op school. Na de havo ben ik naar
de Johan Cruijff Academy gegaan. Daar
heb ik sportmarketing gestudeerd. Tijdens
het eerste jaar overleed mijn vader. Het
jaar erop moest ik veel inhalen en bij Ajax
werd het ook drukker. Ik heb toen mijn
propedeuse afgerond en ben me helemaal
gaan focussen op voetbal. Ik wilde er nog
wel iets naast doen, daarom ben ik assistent-trainer geworden bij de B1 van Lelystad. Dat beviel zo goed, dat ik uiteindelijk
hoofdtrainer ben geworden. Vorig jaar
trainde ik de A1 en haalde ik mijn trainersdiploma. Ik heb daar veel plezier en voldoening uitgehaald. Dat is wel iets waar ik
later verder in wil.”
DE GOEDE KANT OP
Bij Ajax leek het ondertussen gestaag de
goede kant op te gaan. Peter schuift op
van de A1 naar Jong Ajax en maakt zijn debuut in het betaald voetbal op 2 september
2013. “We speelden uit tegen Jong PSV in
de Jupiler League. We kwamen redelijk
snel achter. Het stond 2-0 in de eerste
helft toen we een penalty tegen kregen.
Die stopte ik. In de tweede helft wisten we
de wedstrijd om te gooien. Uiteindelijk gingen we met een 4-2 overwinning weg. Dat
was leuk en bijzonder. Een mooie mijlpaal.”
Toch komt zijn voetbalcarrière niet van de
grond bij Ajax. “Zeker de laatste jaren heb
ik te weinig gespeeld. Tussendoor heb ik
twee zware schouderblessures gehad.
Daarvoor ben ik geopereerd en lag ik er
lang uit. Dat heeft allemaal niet meegeholpen. In 2015 werd ik verhuurd aan Dordrecht. Daar raakte ik voor de tweede keer
geblesseerd aan mijn schouder. Ik heb toen
echt de tijd genomen voor mijn revalidatie.
Daarna heb ik er nooit meer last van gehad. Al bij al heeft er nooit naar uitgezien
dat ik eerste keeper zou worden bij Ajax.
Het was nooit zo dat ze twijfelden tussen
mij en Jasper Cillessen. Daar kan ik eerlijk
over zijn.”

POTENTIE
Vlak voor ik voor de eerste keer die schouderblessure opliep, was ik al derde keeper
achter Cillessen en Diederik Boer. Toch zagen ze wel potentie in mij. Ze wilden ook
graag weer een keeper uit de eigen jeugd
in het eerste. Mijn contract werd met drie
jaar verlengd. Maar toen ik geblesseerd
was, werden er andere jongens aangetrokken. Voor mij viel er toen niet veel meer te
halen.”
Zoals gezegd legde Dick Tuit contact met
de Zuid-Afrikaanse club Cape Town City.
“Dat was de eerste keer dat hij mijn zaken
behartigde. Ik heb hem kort daarvoor leren
kennen. Het klikte. Ik denk dat we allebei
blij zijn met onze samenwerking. Ik heb nu
een contract tot 1 juni. Daarna is er een
optie om twee jaar bij te tekenen.”
BELANGRIJK NIEUWS
“Mijn leven hier is echt fantastisch. Kaapstad is echt een prachtige stad. Er zijn bergen, er is een oceaan en er zijn schitterende stranden. De mensen zijn heel
vriendelijk. Overal kun je goed eten en
drinken. Het niveau van de competitie is te
vergelijken met de onderkant Eredivisie,
bovenkant Jupiler League. Het spel is wel
anders. Minder tactisch en meer fysiek. Het
gaat heel snel. Alle faciliteiten zijn goed. In
alle stadions ligt goed gras. In 2010 is hier
natuurlijk het WK georganiseerd. Ik geloof
dat er we in de competitie in tien WK-stadions spelen.
“Met Cape Town City gaat het ook goed.
Het is geen club uit de traditionele top drie.
Ik vergelijk ons altijd met een club als FC
Utrecht of Heerenveen. Aan het einde van
het seizoen eindigen die altijd rond de vijfde plaats. Wij staan nu derde maar er kan
nog een heleboel gebeuren. In Benni McCarthy hebben we een uitstekende trainer
en we spelen goed voetbal. Aan het begin
van het seizoen hebben we de prestigieuze
MTN8-beker gewonnen. De halve finale
werd met penalty’s beslist. Ik stopte er
twee van de vier, waaronder de beslissende. In de finale kwam het ook op penalty’s
aan. Toen stopte ik er twee van de drie.

Zelf scoorden wij de vierde. Genoeg om te
winnen. Dat was enorm kippenvel. Ik was
er eigenlijk nog maar net, maar ik was
meteen belangrijk nieuws. Dat is daarna
niet meer weggegaan. Ik word nu zelfs herkend op straat. Dat is nieuw voor mij.
OPTIMISTISCH
“De doelstellingen voor dit jaar waren wat
optimistisch. Meedoen en misschien wel de
titel pakken. Maar ach, waarom zou je daar
niet voor gaan? Na die bekerwinst verloren
we alles in de competitie. We stonden
veertiende van de zestien. Daarna ging het
roer om en wonnen we alles. Er is nu alle
hoop. In de competitie ligt alles nog open.
“In Zuid-Afrika heb je drie bekercompetities. Twee daarvan nemen grote clubs serieus. Eén beker hebben we dus gewonnen
en in de andere competitie staan we in de
kwartfinale. De sfeer binnen het team is
goed. Maar dat is altijd wel in Afrika. Er
wordt veel gezongen en gedanst. Onlangs
raakten twee basisspelers geblesseerd. Dat
is wel een kleine tegenvaller. Maar we hebben een selectie van 25 man en er is pas
versterking vanuit Nederland gekomen. We
verwachten dat we dat verlies goed kunnen
opvangen. Dat er een Nederlander bij komt
maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het leuk
om weer eens Nederlands te spreken, maar
het was niet zo dat ik snakte naar Nederlands gezelschap. Ik kan het met iedereen
goed vinden. Ook buiten de club. De voertaal in Zuid-Afrika is Engels, dus ik kan me
uitstekend redden.”
KNAGEN
“Ik heb het gemist om wedstrijden te spelen. Bij Ajax kwam ik de laatste twee jaar
niet aan bod. Dat gaat aan je knagen. Je
werkt hard op de trainingen omdat je jezelf
wilt laten zien aan de buitenwereld. Nu kan
dat weer. Ik kan niet ontkennen dat het lekker
voelt als je gewaardeerd wordt.”
Natuurlijk blijft er altijd iets om over te dromen. Waar droomt Peter Leeuwenburgh over?
“Ik zie mezelf hier niet tot het einde van
mijn carrière spelen. Ik zou nog wel in Nederland of Europa op het hoogste niveau
willen spelen. Maar ik kijk niet zo heel erg
ver vooruit. Het is op dit moment leuk om
speler van Cape Town City te zijn. Ik zorg
dat ik mijn wedstrijden goed speel en dan
zien we later wel wat er nog meer in zit.”
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Rabo Topsportdesk
Jouw financiële
coach
Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op de juiste
plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede conditie. Zorgen om
financiën kun je daarbij niet gebruiken. De Rabo Topsportdesk zorgt
voor overzicht, financiële rust en gemak. En advies voor een leven nu en
na je topsport carrière.

Neem voor informatie contact op via (040) 293 65 96.

Jij presteert, wij zorgen voor de
financiën. Rabo Topsportdesk
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Virtual Reality

BESTUUR PROPROF:
Mr. Harry van Herpen
Drs. Daan Hermes
Dirk Jan Derksen

RAAD VAN ADVIES:
Mr. Lucas Goes
Reginald Thal
Dr. Drs. Ber Damen
LET OP!
NIEUW
POSTADRES

ADRES:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
T: (0345) 85 10 57
F: (0345) 85 16 50
E: proprof@unie.nl
I: www.proprof.nl

Animatie

Dashboard

Teamwork makes
your digital dream work
In het snel veranderende digitale landschap is Indicia een inspirerende
gids voor ondernemers. We nemen complexiteit weg, kiezen de juiste
tactiek en gebruiken ons multidisciplinaire team van digitale specialisten
om het maximale uit uw mogelijkheden te halen. Het leidt vaak tot een
fantastische kruisbestuiving en vernieuwende ideeën. Meestal onverwachts

PARTNERS:
Grandstand Football BV

en verrassend. Altijd gericht op het beste resultaat. Zo creëerde Indicia

Sports Entertainment Group

app voor profvoetballers.

World Soccer Consult BV
Pro Athlete BV
Wasserman Netherlands
Premium Stars
Sportsmanagement
SeiSei Football

onder andere het nieuwe CFK pensioenportaal en de bijbehorende mobiele

Wilt u ook digitaal excelleren?
Maak dan snel een afspraak via 013-581 06 66 of proprof@indicia.nl

Unleash your digital potential
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