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VOORWOORD 

Het coronavirus is al bijna twee jaar 

onder ons. Na Alpha, Beta, Delta 

heet het spook nu Omikron. In 2020 

werd de competitie abrupt beëin-

digd en het afgelopen seizoen werd, 

op een enkele wedstrijd na, zonder 

publiek gespeeld. 

Het EK van de afgelopen zomer leek 

de opmaat naar het oude normaal. 

De stadions waren weer gedeeltelijk 

gevuld en vanaf de start van het 

huidige seizoen kon je met een 

coronapas weer naar wedstrijden in 

het betaalde voetbal.

In mijn werk als vakbondsbestuurder 

was fysiek afspreken met collega’s 

van VVCS, FBO en de KNVB weer de 

norm in plaats van zoomen en 

teamsen achter een beeldscherm. 

Zelfs met de Centrale Spelersraad 

kwamen we begin november weer 

voltallig bijeen in Zeist. Dat was voor 

het eerst in twee jaar.

Een dikke maand later zijn we weer 

terug bij af; het beeldscherm is 

weer de vergaderkamer. De plan-

ning van dit magazine viel precies 

goed, omdat we de fotografie en 

interviews nog live konden doen. 

Ook de wedstrijden in het betaalde 

voetbal zijn inmiddels weer zonder 

publiek. De KNVB heeft op verzoek 

van de clubs onderzoek verricht 

naar de mogelijkheid de competitie 

tijdelijk stil te leggen. Met de Cen-

trale Spelersraad hebben we ook 

gepeild maar spelers waren geen 

voorstander van het stilleggen van 

de competitie. Simpelweg omdat 

onzeker is hoe het virus zich ont-

wikkelt en omdat de huidige maat-

regelen van de overheid waar-

schijnlijk nog een tijd voortduren. 

Met de input van de CSR besloot 

ook de KNVB uiteindelijk dat door-

spelen de enige optie is. 

Gelukkig is er ook veel goed nieuws 

te melden. In de zomer sloot ProProf 

de derde cao in het vrouwenvoetbal. 

Na Ajax en PSV is de Twente-cao 

een nieuwe stap richting verdere 

professionalisering van het vrou-

wenvoetbal. Samen met de VVCS 

en KNVB voeren we gesprekken om 

te bekijken hoe ook andere clubs in 

de toekomst mogelijk onder een 

cao kunnen vallen.

Bij de mannen heeft Oranje zich 

geplaatst voor het WK in Qatar en 

Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse 

doen het dit jaar uitstekend in de 

Europese clubcompetities. Op de 

zogenaamde UEFA-coëfficiënten-

lijst neemt Nederland nu een plek in 

die op korte termijn kan leiden tot 

een vaste tweede Champions 

League plek. Dit betekent een betere 

uitstraling voor de Nederlandse 

competitie, grotere aantrekkings-

kracht op sponsoren en spelers en 

sowieso extra inkomsten vanuit de 

Champions League.

Een groot verschil dus met de si-

tuatie van enkele jaren geleden. 

Nederland was zo ver afgedaald 

op de Europese ladder dat zelfs de 

kampioen van onze competitie niet 

meer rechtstreeks werd toegelaten 

tot de Champions League. Er was 

nauwelijks nog geloof dat Nederland 

op eigen kracht weer een toonaan-

gevend voetballand kon worden. De 

beleidsmakers zaten in zak en as. De 

BeNeLiga, een samengang met Bel-

gische clubs, was het toverwoord. 

Dezelfde BeNeLiga lijkt nu een stille 

dood te sterven. Het kan dus verke-

ren. Hopelijk geldt hetzelfde voor 

het coronaspook.

KO ANDRIESSEN
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Scoren doet hij zelden, een assist geeft hij 

nog minder vaak. Dus vaak in de schijnwer-

pers staat Driess Saddiki niet. Gezien zijn op-

merkelijke carrièrepad is dat eigenlijk onte-

recht. Niet te ontkennen valt dat de 25-jarige 

Limburger een nogal opmerkelijke route 

heeft afgelegd. Terwijl profclubs miljoenen 

investeren in jeugdopleidingen en het scholen 

van talent anno 2021 bijna wetenschappelijk 

benaderen, werd Saddiki pas laat opgemerkt 

bij een kleine amateurclub. Niettemin schopte 

hij het binnen een paar jaar tot de nationale 

selectie van Marokko. Net als Wout Weg-

horst (VfL Wolfsburg), Jens Toornstra (Fey-

enoord) en Jan Paul van Hecke (Blackburn 

Rovers) spot hij met de soms dogmatische 

wijze waarop het Nederlandse betaald voet-

bal de opleidingsfilosofie probeert te vatten 

in plannen en beleid. “Ik was al bijna achttien 

jaar en zat nog bij SC Irene,” zegt Saddiki. 

“Een club uit Tegelen. Het hoogste elftal 

speelde toen in de derde Klasse van het 

amateurvoetbal.” De voetbalvereniging uit 

Midden-Limburg staat bepaald niet bekend 

als een kraamkamer van toptalent. Niemand 

van SC Irene schopte het tot de Eredivisie. 

Ook Driess Saddiki stond lange tijd in geen 

enkel scoutingsboekje. Hij werd bij toeval 

opgemerkt. “Het eerste elftal presteerde niet 

goed. Ze stonden op degraderen. Een goede 

A-jeugd hadden we wel. Op een dag werden 

de beste spelers uit die ploeg gevraagd om 
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het eerste elftal te helpen. Dat ging hartstikke 

goed en dat viel op. Als gevolg daarvan 

mochten we een oefenwedstrijd spelen tegen 

Jong Fortuna Sittard. De coach van Fortuna 

zag het in mij zitten. Ik werd uitgenodigd om 

te komen meetrainen en na een paar sessies 

mocht ik al blijven. Voor mij kwam het als 

een volslagen verrassing. Als kleine jongen 

had ik weleens een testwedstrijd gespeeld in 

de regio. Dat was niks geworden. Dat ik toch 

nog een kans zou krijgen bij een betaald 

voetbalclub, had ik absoluut niet meer ver-

wacht, want verhalen dat iemand vanuit het 

niets instroomt hoor je niet zo vaak.”

GEMIS
Eerder dit jaar zond de publieke omroep de 

documentaire Voetbaldroom uit. Daarin lieten 

Wout Weghorst en Marten de Roon zich kri-

tisch uit over de huidige manier van opleiden, 

die volgens beide internationals van Oranje 

ook vele slachtoffers kent. Saddiki: “Het ver-

haal heeft twee kanten. In het begin voelde 

het als een gemis dat ik geen professionele 

opleiding heb gehad. Bij Fortuna Sittard werd 

ik na een jaar doorgeschoven naar het eerste. 

Het ging me allemaal wat te snel. Bij de 

amateurs leer je niet hoe je een bal meteen 

klaarlegt na een eerste aanname. Als het 

daar niet lukt, zegt iedereen: volgende keer 

beter. Technisch en tactisch had ik echt wel 

een achterstand. Maar elk nadeel heeft zijn 

voordeel. Mijn jeugd heeft zich niet rond het 

voetbalveld afgespeeld. Nooit heb ik enige 

druk ervaren van familie of van trainers. Ik 

heb er niets voor hoeven opofferen. Buiten 

spelen, logeren bij vrienden, feestjes; alles 

heb ik kunnen meemaken. Toen ik eenmaal 

een kans kreeg, ging ik er blanco in. Zonder 

enige verwachting of stress. Het kon alleen 

maar mooier worden. Dat is toch anders dan 

wanneer je er met je ouders jarenlang alles 

voor opzij hebt moeten zetten. Ik vond het 

ook best moeilijk toen andere jongens afvielen 

bij Fortuna. Zij hadden wél hun hele jeugd in 

het teken gesteld van een doorbraak. Hun 

kansen gingen in rook op, terwijl een ama-

teur van SC Irene ineens een contract mocht 

tekenen. Was dat wel eerlijk? Dat vond ik 

best hard en zielig voor die jongens. Maar dat 

gevoel heb ik snel opzijgezet. Ik ben er vol 

voor gegaan.”

STOMVERBAASD
In de zomer van 2015 tekende hij zijn eerste 

profcontract. “Het was aan het eind van mijn 

eerste seizoen. De technisch directeur riep 

mij op kantoor. Ik dacht: o jee, wat heb ik 

verkeerd gedaan? Maar eenmaal binnen, 

bleek hij heel tevreden te zijn en kreeg ik te 

horen dat de club mij wilde vastleggen. Ik 

schrok me rot en belde stomverbaasd mijn 

moeder.” Fortuna Sittard bivakkeerde toen 

nog in de Eerste Divisie. De Turkse eigenaar > 

“Ik ken maar
één versnelling:

de hoogste”

In dit verhaal stellen we een nieuw lid van de Centrale Spelers Raad (CSR) aan jullie 

voor: Driess Saddiki van Willem II. Een voormalige amateurvoetballer die tot zijn 

eigen verbazing ineens in het profvoetbal belandde en zich ontwikkelde tot basis-

kracht in de Eredivisie.

Driess Saddiki is nieuw lid van de CSR

“DAT IEMAND VANUIT
HET NIETS INSTROOMT

HOOR JE NIET ZO VAAK”
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Isitan Gün was nog niet in beeld en de club 

kampte continu met financiële problemen. 

Voormalig KNVB-voorzitter Michael van Praag 

had de club zelfs eens abusievelijk failliet 

verklaard. “Alle beperkingen vertaalden zich 

ook naar de ploeg en de randvoorwaarden. In 

mijn eerste twee jaar was het niet best. We 

eindigden als zestiende en zeventiende. Geluk-

kig konden we niet degraderen. De vraag was 

altijd: overleeft de club wel? Zelf had ik moeite 

om aan te haken bij het niveau. Ik speelde 

redelijk wat wedstrijden, maar er waren veel 

trainerswisselingen en de vraag was hoe ik het 

beste kon worden ingezet. Tijdens de eerste 

twee seizoenen speelde ik op allerlei posities.” 

In zijn derde seizoen maakte de controleur de 

progressie waardoor hij op de radar kwam van 

Eredivisieclubs. Saddiki knikt. “Dat viel samen 

met de komst van trainer Sunday Oliseh. Aan 

hem heb ik veel te danken. Hij zette me op het 

middenveld. Vanaf dat moment ben ik me 

gaan ontwikkelen. Het ging ineens snel. Ik 

maakte een inhaalslag ten opzichte van de 

spelers die wel bij een betaalde club zijn op-

geleid. Bovendien vielen alle puzzelstukjes 

op hun plaats bij Fortuna. Door de komst van 

een nieuwe eigenaar was er meer mogelijk 

en stond er een goede ploeg. We promo-

veerden naar de Eredivisie en ik verdiende 

een contract bij Willem II.”

ECHTE TEAMSPELER
Als verdedigende middenvelder is hij daar nu 

alweer voor het vierde seizoen het cement. 

Geen individualist, maar een echte teamspeler. 

Zo presenteert hij zich ook buiten de lijnen. Bij 

Willem II zat hij al in de spelersraad. Dit najaar 

trad hij ook toe tot de Centrale Spelers Raad 

(CSR) — de landelijke spelersvertegenwoordi-

ging die sinds de jaren tachtig advies- en 

instemmingsrecht heeft bij beslissingen van 

de KNVB. “Jordens Peters is gestopt met 

voetballen en moest dus ook afscheid 

nemen van de CSR. Ko Andriessen van ProProf 

polste mij of ik zijn positie wilde overnemen. Ik 

heb er met hem en ook met Jordens een 

goed gesprek over gehad. Dat zag ik wel 

zitten.” 

Willem II is door de jaren heen met mannen 

als Mariano Bombarda, Maikel Aerts en 

Jordens Peters altijd goed vertegenwoordigd 

geweest in de nationale spelersraad. “Het gaat 

over de zaken waar voetballers direct tegen-

aan lopen. Het is voor onze spelersgroep 

prettig om informatie uit eerste hand te heb-

ben en te kunnen meepraten. Bovendien is het 

voor mijn persoonlijke ontwikkeling ook goed 

om ervaring op te doen op ander terrein.”

voetballers nemen meer en meer clubs af-

scheid van de plastic velden. “Een uitstekende 

zaak,” vindt Saddiki. “Ik ben een groot voor-

stander van gras. De clubs die kunstgras 

hebben, zullen daar vooral een financiële 

reden voor hebben. Ik kan me niet voorstellen 

dat bij die clubs de spelers voor kunstgras 

zouden gaan als ze de keuze hadden.”

MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN
De laatste tijd verschuift de aandacht meer 

naar de overvolle internationale speelkalender. 

Vooral op topniveau wordt steeds meer ge-

vraagd van spelers. Uit onderzoek bleek dat 

Frenkie de Jong vorig jaar bijna de meeste 

wedstrijden van iedereen speelde. Een groot 

deel van die duels ving hij aan met onvol-

doende rust in de benen. “Ik vind het al 

zwaar als we soms een week hebben met 

drie wedstrijden. Internationals die ook in de 

Europese competities spelen, hebben stan-

daard te maken met zo’n schema. Het is 

terecht dat spelers kritisch kijken naar de 

fysieke en mentale belasting, maar uiteindelijk 

denk ik niet dat wij veel invloed hebben op 

de schema’s. Gezien alle plannen van de 

FIFA en de UEFA lijkt het in de toekomst 

alleen maar drukker te worden.”

Voor de medespelers bij Willem II is zijn toe-

treding tot de CSR geen verrassing. In de 

afgelopen jaren ontpopte hij zich als een 

betrokken, breed georiënteerde kracht die 

vooraan staat als spelers worden gevraagd 

voor maatschappelijke projecten. “Daar doe 

ik vaak en graag aan mee. Het geeft mij vol-

doening om mensen die het nodig hebben in 

het zonnetje te zetten. Dat heeft altijd al in 

me gezeten. Vroeger zaten we op de tribune 

bij VVV-Venlo en deden we mee aan de 

VVV-Venlo BuurtBattle. Dat was een project 

waarin dorpen rond Venlo tegen elkaar 

speelden. Je kreeg dan ook punten voor 

klusjes als straten schoonmaken en spelletjes 

doen met bejaarden. De winnaar mocht dan 

aan het eind van het jaar naar het stadion. 

Vond ik geweldig om aan mee te doen. Als 

profvoetballer is het makkelijker om aan-

dacht te vragen en kan je als voorbeeld veel 

betekenen voor de maatschappij. Vorig jaar 

heb ik tijdens de ramadan bijvoorbeeld 

samen met zaalvoetbalclub Tigers Roermond, 

de moskee en tal van vrijwilligers voedselpak-

ketten gemaakt en rondgebracht.” Voor een 

project om lezen onder de aandacht te bren-

gen bij kinderen, had Willem II geen beter 

gezicht kunnen uitkiezen dan de man die zelf 

een stripboekcarrière heeft. Trots toont 

Saddiki op zijn mobieltje een campagnevideo 

waarin hij zelf de hoofdrol speelt. We zien 

hem in de kleedkamer door Koen Kampioen 

bladeren. “Bij Willem II doen we projecten 

voor kinderen en jongeren die een boost in 

hun leven nodig hebben. Het is de bedoeling 

dat ze gaan denken: die Saddiki van het 

voetbal leest boeken, laat ik dat ook eens 

proberen.”

UITVERKIEZING
De stofzuiger op het middenveld heeft nog een 

contract tot komende zomer. Aanvankelijk 

bleef hij zich ook bij Willem II gestaag door-

ontwikkelen. Dat leidde in het najaar van 

2020 zelfs tot een uitverkiezing voor Marokko. 

“Ook dat kwam voor mij als een verrassing. Ik 

was heel blij en trots. Willem II en ik hadden 

een heel goed seizoen achter de rug, waarin 

we zelfs de Europa League haalden. Dat 

wekte de aandacht van de bondscoach. 

Eigenlijk ben ik een atypische speler, want de 

meeste jongens met Marokkaanse roots 

hebben veel technische bagage en zijn aan-

vallend ingesteld. Ik ben vooral een dienende 

speler met een enorm loopvermogen.”

Het bleef bij die ene selectie, want niet lang 

na het voorlopige hoogtepunt leek zijn loop-

baan voor het eerst te stagneren. “Willem II 

is een mooie stap geweest. In het eerste 

seizoen heb ik niet heel veel minuten ge-

maakt, maar wel veel geleerd van jongens 

als Vurnon Anita, Renato Tapia en Pol Llonch. 

In het tweede jaar stond ik in de basis. Het 

was mijn mooiste seizoen tot nu toe. Maar 

vorig seizoen ging het moeizamer, omdat ik 

heb geworsteld met blessures. Uitgerekend bij 

Marokko ontstonden de fysieke problemen. Ik 

heb ervan geleerd, want ik moet slimmer 

met blessures omgaan. Ik wil altijd heel 

graag knallen. Dat zie je ook aan mijn speel-

stijl. Rust komt in mijn woordenboek niet 

voor. Ik ken maar een versnelling: de hoog-

ste. Vandaar dat ik te snel mijn rentree 

maakte. Nu weet ik dat dit niet altijd de juiste 

manier is. Daardoor lag ik er heel lang uit. In 

het vervolg zal ik sneller aangeven als ik 

ergens last van heb, om te voorkomen dat 

een blessure erger wordt. Gelukkig heb ik 

aan het eind van het seizoen nog een paar 

wedstrijden kunnen spelen en eraan kunnen 

bijdragen dat Willem II in de Eredivisie bleef. 

Maar tevreden over dat jaar kan ik niet zijn. 

Het is aan mij om te laten zien dat de selectie 

voor Marokko terecht was. Dat is mijn doel 

voor dit jaar.”

Louis van Gaal was bijna veertig jaar geleden 

de eerste voorzitter van de CSR. Van de kli-

maatverandering tot de formatie van een 

nieuwe regering; de bondscoach heeft over-

al wel een mening over. “Zo zit ik niet in 

elkaar. Ik heb pas één vergadering achter de 

rug en moet mijn rol nog vinden.” We spre-

ken Saddiki enkele dagen voordat de over-

heid nieuwe maatregelen invoert om een 

volgende coronagolf te breken. Met zijn 

collega’s van de CSR moest hij de KNVB 

direct adviseren over de voetbalagenda. 

Voetballen in lege stadions of wedstrijden 

uitstellen tot er weer publiek welkom is? Uit-

eindelijk besloten alle partijen dat het, 

gezien alle onzekerheid over de duur van de 

maatregelen, beter was om dan maar door te 

voetballen voor lege tribunes. “Corona is 

sinds vorig jaar natuurlijk het hoofdonder-

werp in de spelersraad. Daar is in de laatste 

vergadering ook veel over gesproken. Wat als 

het voetbal stil komt te liggen? Hoe zit dat met 

de positie van de spelers en het salaris? In 

2020 kwam alles als een verrassing, maar nu 

kunnen we ons op de verschillende scenario’s 

voorbereiden. Helaas werden we toch weer 

veroordeeld tot voetballen in lege stadions. 

Eigenlijk is het niks. Je speelt toch voor de 

supporters. Zonder hen lijkt elke wedstrijd 

een oefenwedstrijd.”

MISSERTJE
Ook de VAR verschijnt nog regelmatig op de 

vergaderagenda van de CSR. “Maar je merkt 

in de kleedkamer en in de media wel dat het 

een steeds minder groot thema wordt. De 

videoscheidsrechter is inmiddels alom geac-

cepteerd, ondanks de frustratie die in het 

heetst van de strijd soms wordt uitgesproken. 

Het blijven mensen die achter de knoppen 

zitten. En die maken fouten. Net zoals ik on-

danks jarenlange ervaring een missertje kan 

maken door mijn been te hoog te houden in 

een duel. Het is een kwestie van accepteren. 

Wel zijn er details die nog beter kunnen. Op 

het veld is niet altijd duidelijk welke situatie 

wordt nagekeken. Soms zie je op de video-

schermen dat een doelpunt wordt gecheckt, 

maar vaak is ook onduidelijk waarom de VAR 

de scheidsrechter vraagt om even te wachten. 

Ook blijft de grens voor een overduidelijke 

fout van de scheidsrechter subjectief. Dat 

kan nog consequenter. Maar dat zijn kleinig-

heden. De VAR is zonder meer een goede 

aanwinst geweest in het topvoetbal.”

Via de spelersraad hebben voetballers 

formeel een stem. Maar op informele wijze 

kunnen de profs gezamenlijk ook heel wat 

bereiken als ze gezamenlijk optrekken. Neem 

kunstgras. Na jarenlange openlijke kritiek van 

“NU LIJKT ELKE
WEDSTRIJD EEN

OEFENWEDSTRIJD”
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[onderkop]
“Verliezen vind ik echt niet leuk hè”“Verliezen vind ik echt niet leuk hè”

Interv iew

Marisa Olislagers kijkt meer dan tevreden terug op de voorbije 

week. Met FC Twente boekte ze een prima overwinning op Ajax 

(3-2), een paar dagen later kreeg ze een uitnodiging voor de 

OranjeLeeuwinnen. FC Twente zal ook de volgende wedstrijd te-

gen VV Alkmaar winnen met 1-5, maar dat weten we nog niet als 

we elkaar spreken. In dezelfde ronde speelt koploper Feyenoord 

gelijk tegen ADO Den Haag en dat brengt FC Twente op de eerste 

positie. Lang verhaal kort: Marisa en FC Twente liggen helemaal 

op schema.

Eenentwintig jaar geleden wordt Marisa Olislagers geboren in 

Santpoort-Zuid, een dorp in de gemeente Velsen. Haar ouders 

zijn fanatieke sporters. “Mijn vader heeft vroeger veel gevoetbald, 

maar niet op hoog niveau. Mijn moeder heeft altijd geturnd en 

aan atletiek gedaan. Daarvoor heeft ze zelfs nog een tijdje in 

Amerika gezeten. Nu loopt ze nog hele en halve marathons. Mijn 

broertje is ook sportief, maar wel precies het tegenovergestelde 

van mij. Hij is nu achttien en doet aan paardrijden. Hij is daar heel 

goed in, maar het is niet zijn doel om aan nationale wedstrijden 

mee te doen. Hij vindt het veel leuker om een paard zadelmak te 

maken bijvoorbeeld. 

“Ik ben juist heel competitief. Ik wilde vroeger graag turnen, maar 

na een proefles zei de trainster dat ik niet flexibel genoeg was. Ik 

voetbalde toen ook altijd al op het schoolplein. Ik weet niet pre-

cies meer hoe dat is begonnen. Op mijn achtste ging ik voor het 

eerst bij een club, bij BVC in Bloemendaal. Daar heb ik een jaar 

gespeeld. Van mijn vriendinnen hoorde ik dat DSS in Haarlem 

meer meidenteams had en dat je daar ook selectie kon spelen. 

Dat wilde ik ook. Ondertussen wist ik wel dat voetbal mijn sport 

was en ik was er eerlijk gezegd ook best goed in.”

KINDERSCHOENEN
We schrijven 2009. De OranjeLeeuwinnen weten zich dat jaar voor 

het eerst te kwalificeren voor het EK in Finland waar ze de halve 

finale bereiken. Het vrouwenvoetbal in Nederland staat dan nog in de 

kinderschoenen. In 2007 wordt er een Eredivisie voor vrouwen inge-

richt. Zes clubs doen eraan mee. Door de jaren heen verandert de 

samenstelling en de competitieopzet nogal eens. Sinds 2020 wordt 

de Eredivisie Vrouwen gesponsord door Pure Energie. De KNVB streeft 

naar een competitie met twaalf teams. Nu zijn dat er nog acht. Sinds 

dit jaar worden de wedstrijden uit het vrouwenvoetbal ook uitgezon-

den op tv.

In haar jeugd heeft Marisa weinig rolmodellen. “Ik heb nooit een idool 

gehad bij de vrouwen. Bij de mannen ook niet trouwens. Natuurlijk 

vind ik Messi en Iniesta goed, maar het is niet mijn doelstelling ge-

weest om ooit te worden zoals zij.”

De middenveldster besluit hoe dan ook dat ze beter wil worden in het 

spelletje. “Samen met een vriendin ging ik naar de Telstar Academie. 

We hadden wel samen bedacht dat je echt met jongens moest spelen 

als je beter wilde worden. Dat hebben we toen met de club besproken 

en uiteindelijk mochten we dat. DSS staat erom bekend dat er veel 

meiden spelen. De selectieteams spelen ook tegen jongensteams, 

maar het is toch anders als je helemaal omringd bent met jongens. Ik 

begon bij de C1 op zaterdag. Daarna ging ik vervroegd door naar de 

C1 op zondag. Die jongens waren wel een stuk fysieker. Uiteindelijk 

ben ik daar echt beter door geworden.” >

Marisa Olislagers is bezig aan haar tweede seizoen bij

FC Twente. Vorig seizoen won ze met het landskampioen-

schap haar eerste grote prijs. En er was ook persoonlijk 

succes. Afgelopen week maakte ze haar debuut bij de 

OranjeLeeuwinnen.

“Terwijl de Eredivisie en de“Terwijl de Eredivisie en de
Keuken Kampioen DivisieKeuken Kampioen Divisie
weer opstartten, moest hetweer opstartten, moest het
vrouwenvoetbal  toekijken”vrouwenvoetbal  toekijken”

←←

→→

↓↓

Marisa  
Olislagers
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MAKKELIJK SCOREN
“Met Twente willen we uiteraard elke wedstrijd winnen. We bekijken 

het per wedstrijd, ik denk dat dat ook onze kracht is. Het is een heel 

fijn team met veel kwaliteit. Als we winnen dan gebeurt dat meestal 

met ruime cijfers. We hebben nu eenmaal een paar meiden voorin 

die makkelijk scoren.”

De persoonlijk doelstelling van Marisa was om beter te worden bij FC 

Twente. Is dat gelukt? “Ik denk dat ik vooral een volwassener speler 

ben geworden. Ik ben zelf natuurlijk wat ouder geworden en ik heb nu 

veel ervaren meiden om mij heen. Daardoor ben ik completer gewor-

den. Het lukt me ook steeds beter om goed te blijven spelen als ik 

onder druk sta.”

De progressie werd ook opgemerkt in Zeist. Bondscoach Parsons ziet 

mogelijkheden voor haar in de verdediging en op het middenveld. 

Daags voor ons gesprek kreeg Marisa een uitnodiging voor de Oran-

jeLeeuwinnen. Ze glimlacht. “Ja, dat was heel tof. Ik werd gebeld door 

Jessica Torny, de assistent-coach. Ik ken haar heel goed. Ze was ook 

mijn trainer bij Oranje O19. Ik zag pas achteraf dat ze mij had gebeld. 

Toen ze voor de tweede keer belde, kreeg ik precies tegelijk een ap-

pje van mijn eigen coach: ‘Alvast gefeliciteerd’. Toen kon ik gelukkig 

wel opnemen.”

Ze vervolgt: “Ik ben al vaak geselecteerd voor vertegenwoordigende 

teams, maar dit is natuurlijk het hoogst haalbare. Bij het grote Oranje 

is alles nóg beter geregeld. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen kok. Als 

ze niet winnen dan zijn ze echt stikchagrijnig. Alles staat in het teken 

van de winst. Ze stralen een soort onoverwinnelijkheid uit. En het zijn 

natuurlijk de beste speelsters. Het is heel vet om daar bij te horen.”

TWENTE CAO
Marisa woont samen met twee teamgenoten in Hengelo. Ze studeert 

in Enschede, haar ouders wonen in Haarlem en haar vriendin in Ros-

malen. Daarnaast vindt ze het leuk om tijd door te brengen met haar 

vriendinnen. “Even naar een terras of lekker lunchen,” zegt ze. De 

meeste vriendinnen wonen in het westen van het land. Al bij al brengt 

Marisa een hoop tijd door in de auto. “Dat vind ik niet erg. Ik vind het 

fijn om auto te rijden. Bij Twente kreeg ik ook ineens een auto. Bij 

ADO kon ik nog niet eens bíjna leven van de sport. Dat wordt steeds 

beter. Dat was voor mij nooit een issue omdat ik jong was, maar ik 

besef wel steeds meer dat goede voorwaarden echt belangrijk zijn. 

Sinds deze zomer hebben de vrouwen van FC Twente ook een eigen 

cao. Ik heb daar met Ko Andriessen van ProProf een paar keer over 

gesproken. Hij heeft uitgelegd wat er zo ongeveer in zou komen te 

staan. Tegelijk was er bij Twente ook een groepje dat de voorwaarden 

besprak. Daar zat ik trouwens niet in. Zo’n cao is heel belangrijk voor 

de verdere professionalisering van de bedrijfstak. Dat je bijvoorbeeld 

wordt doorbetaald als je zwanger bent. Met dat soort afspraken heb 

je meer zekerheid. 

“Ik raakte in gesprek met ProProf via Leoni Blokhuis, mijn zaakwaar-

nemer. Ik ben nu alweer een paar jaar aangesloten bij FlowSports. Op 

een gegeven moment leek het mij een goed idee om een zaakwaar-

nemer te hebben zodat ik ook met andere clubs in contact kon komen. 

FlowSports stond goed bekend, daarom heb ik een afspraak gemaakt. 

Het was een prima gesprek dus zijn we met elkaar in zee gegaan. Tot 

nu toe hebben ze me goed geholpen. Leoni legt makkelijk contacten 

en is ook goed in de onderhandelingen. 

Op langere termijn zou ik wel een keer naar het buitenland willen. 

Een favoriete club heb ik niet. Er zijn wel competities die ik interes-

sant vind, zoals Engeland, Spanje, Duitsland en Frankrijk. We gaan het 

zien. Voorlopig wil ik eerst kampioen worden met Twente en slagen 

bij het Nederlands elftal.”

ADO DEN HAAG
Marisa vervolgt: “Toen ik drie jaar op de Telstar Academie zat, was 

het tijd voor een volgende stap. Ik zat inmiddels in het eerste van DSS 

en maakte ook deel uit van het regioteam van de KNVB. Een paar 

meiden gingen naar het CTO, het Centrum voor Topsport en Onder-

wijs. Ik dacht: dan wil ik dat ook. Bij de KNVB-trainingen kwam een 

scout kijken van het CTO en toen kreeg ik een uitnodiging. Het CTO 

bestaat nu niet meer. Vroeger was dat een sportopleiding waarbij je 

intern ging. Beloften Ajax is nu eigenlijk het voormalige CTO Amster-

dam. 

“Ik heb daar drie jaar getraind en toen wilde ik weer door. Toevallig 

werd de opleiding op dat moment ook opgeheven. Als je goed ge-

noeg was, dan mocht je aan het einde van de rit meetrainen met een 

Eredivisieclub. Ik kon uit verschillende clubs kiezen, maar uiteindelijk 

werd het ADO Den Haag.”

Marisa krijgt een contract en debuteert in september 2018 in de Ere-

divisie Vrouwen. In dat seizoen speelt ze bijna alle wedstrijden. Het 

jaar daarna gaat het weer een beetje kriebelen. “Het begon er wel 

steeds meer op te lijken dat ik mijn geld in het voetbal zou kunnen 

verdienen. Dat ging stapje voor stapje. Als ik weer iets nieuws had 

bereikt, dacht ik: hier ben ik dus goed genoeg voor. Die piramide 

wordt steeds smaller; het uiteindelijke doel wordt steeds duidelijker. 

Mijn omgeving reageerde heel positief. Mijn ouders steunen me so-

wieso in mijn ambities. Als ik iets wil bereiken dan vinden ze dat ik 

ervoor moet gaan, maar ze pushen me nooit. 

“Wat misschien ook wel scheelt is dat ik, net zoals veel speelsters, 

ook nog een studie ernaast doe. Dan heb je altijd een vangnet. Ik 

studeer Finance & Control in Enschede. Ik zit in mijn derde jaar en het 

gaat heel goed. Ik loop nu stage en dat is wel wat lastiger te combi-

neren. Door tijdgebrek kan ik waarschijnlijk een aantal studiepunten 

niet halen. Maar goed, het is ook niet erg als ik er vijf jaar over doe in 

plaats van vier. Ook daarbij helpen mijn ouders me.”

SPELLETJES
“In mijn tweede jaar bij ADO zaten we in het voorjaar van 2019 ineens 

in de pandemie. De competitie werd stilgelegd en niet uitgespeeld. 

Om fit te blijven heb ik veel hardgelopen en krachttraining gedaan. 

Daarnaast heb ik veel spelletjes gedaan, dat vind ik altijd gezellig. 

Tegelijk wilde ik graag een stap maken naar een top-3 club. Via mijn 

zaakwaarnemer Leoni Blokhuis kwam ik in gesprek met FC Twente. 

Dat voelde meteen goed. Het was allemaal niet zo stijf. Bovendien 

kende ik er een paar meiden, dus ik was er snel uit dat ik daar wilde 

spelen. We bereikten een akkoord, maar door corona duurde het lang 

voordat ik ook echt kon tekenen.”

Corona liet meer sporen na in de vrouwencompetitie. Marisa daar-

over: “Vrouwenvoetbal werd als amateursport aangemerkt. Terwijl de 

Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie weer opstartten, moesten 

wij toekijken. Wij hebben daarover berichten geplaatst op social me-

dia. Een aantal bekende mensen pikte dat op en heeft het verder 

verspreid. Daarna zei minister Van Ark dat voor ons dezelfde regels 

moesten gelden. Uiteindelijk was het allemaal snel opgelost.”

Marisa zegt dat ze geen moment spijt heeft gehad van haar keuze voor 

FC Twente waar ze linksback speelt. Vorig jaar werden de vrouwen uit 

Enschede landskampioen. Daardoor mochten ze dit jaar aantreden in de 

Champions League. Marisa: “Dat kampioenschap was mijn eerste 

prijs. Ik ben wel eens kampioen geweest in de E’tjes, maar meer niet. 

Dit was de eerste échte prijs. Daarna  mochten we meedoen aan de 

Champions League. Dat was wel een heel toffe ervaring. We begonnen 

ook goed, maar helaas zijn we er met 4-0 afgegaan tegen Benfica. Dat 

was heel stom. En verliezen vind ik echt niet leuk hè. Je kunt me dan 

beter even met rust laten. Vroeger ging ik tegen iedereen tekeer als 

ik had verloren. Dat is nu wat minder. Voor mensen die dichtbij me 

staan ben ik wel aanspreekbaar, al kennen zij me ondertussen ook 

goed genoeg om te weten dat ik even op mezelf wil zijn. Verlies kan 

ik nu wat beter relativeren, maar ik kan er nog steeds heel slecht 

tegen als ik zelf niet goed heb gespeeld. Ik ben bang dat dat nooit 

meer overgaat.”

“De cao is belangrijk voor de“De cao is belangrijk voor de
verdere professionaliseringverdere professionalisering

van de bedrijfstak”van de bedrijfstak”

←←

→→
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Het CFK bestaat volgend 

jaar 50 jaar. Inmiddels 

hebben duizenden prof-

voetballers na afloop van 

hun voetbalcarrière een 

uitkering ontvangen.

Een maandelijks bedrag 

dat ervoor zorgt dat je als 

ex-prof een basisinkomen 

hebt en niet direct in een 

financieel zwart gat 

terecht komt. De over-

bruggingsregeling geeft de 

profsporter de tijd en rust 

om zich beter voor te 

bereiden op zijn loopbaan 

na het voetbal.
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 NETTO RENDEMENT
 INFLATIE

WERKT DE REGELING?
Uit recent onderzoek, uitgevoerd onder zo-

wel actieve als gestopte profvoetballers, 

blijkt dat de overbruggingsregeling nog altijd 

heel populair is. Geld of loon opzij leggen 

voor na de profcarrière, en dan ook nog met 

fiscaal voordeel, is voor veel spelers belang-

rijk. Het geeft rust, zeker tegen het einde van 

de voetballoopbaan. Volgens de ondervraag-

den biedt de regeling veel stabiliteit na de 

profcarrière.

“60% VAN DE PROFVOETBALLERS
GAAT FAILLIET”
Veel voetballers komen na beëindiging van 

hun actieve voetballoopbaan in grote finan-

ciële problemen. Tenminste, dat wordt vaak 

beweerd. Waar dit verhaal vandaan komt is 

niet bekend. Verhalen dat 60% van de ex-

profs in Engeland binnen 3 jaar na het beëin-

digen van hun profcarrière failliet gaat, staan 

in ieder geval in schril contrast met de cijfers 

uit Nederland. Uit onderzoek van de Univer-

siteit van Utrecht blijkt dat ex-profs in Ne-

derland na hun profcarrière niet of nauwe-

lijks financiële problemen kennen. 

Dat Nederland het zo goed doet ligt aan een 

combinatie van factoren. Ten eerste is er de 

overbruggingsregeling van het CFK: 98% van 

de ex-profs geeft aan dat de overbruggings-

regeling heeft bijgedragen aan een goede 

overgang naar de maatschappelijke carrière. 

Daarnaast zijn er voor profvoetballers in Ne-

derland goede faciliteiten op het gebied van 

opleidingen. Zo wordt er een uitgebreid pak-

ket aan opleidingsmogelijkheden aangebo-

den door de vakbonden. Ook kunnen prof-

voetballers in Nederland gebruik maken van 

een speciaal loket voor hoogwaardige 

dienstverlening op bijvoorbeeld het gebied 

van loopbaanplanning en reïntegratie. Het 

onderzoek van de Universiteit van Utrecht 

laat overigens ook zien dat het opleidingsni-

veau onder profvoetballers met een afgeron-

de middelbare schoolopleiding hoger ligt dan 

het landelijk gemiddelde. Dat zijn mooie cij-

fers. Het percentage (ex-)profs dat een HBO 

of universitaire studie heeft afgerond ligt vol-

gens het onderzoek wél onder het 

Nederlands gemiddelde. Maar dat is niet zo 

gek: een profvoetballer heeft immers een 

fulltimebaan in een periode dat leeftijdsgeno-

ten zich op een studie kunnen concentreren.

FINANCIËLE BEGELEIDING
Financieel bewustzijn onder profvoetballers 

ziet het CFK als een volgende stap om de 

spelers minder kwetsbaar te maken. Dat een 

speler bijvoorbeeld zelf goed kan inschatten 

hoe groot het risico is van een bepaalde in-

vestering. Dat hij ook de juiste vragen kan 

stellen als hij een voorstel krijgt. Investeren 

in vastgoed kan een goed idee zijn maar niet 

voor iedereen. Nog geen tien jaar geleden 

hebben mensen tot wel 40% van hun vermo-

gen verloren door te beleggen in vastgoed. Dat 

zijn risico’s waar je als belegger wel bewust van 

moet zijn. 

Door de lange relatie die het CFK opbouwt met 

haar deelnemers is er veel contact, zeker als 

de speler richting het einde van de voetbalcar-

rière gaat. Het CFK probeert vooral de moge-

lijkheden van de overbruggingsuitkering met 

de speler te bespreken en waar mogelijk hem 

extra financiële bewustzijn mee te geven.

WAARDEVASTE OVERBRUGGINGS-
UITKERINGEN
Het beleggingsbeleid van het CFK is erop ge-

richt dat de overbruggingsuitkeringen en  

overbruggingsfondsen waardevast blijven. 

Bijna 600 deelnemers van het CFK ontvan-

gen op dit moment maandelijks een uitke-

ring. Iedere uitkering heeft zijn eigen duur. 

Sommige duren drie jaar maar ook uitkerin-

gen van tien jaar en langer komen voor. Het 

is heel belangrijk dat deze uitkeringen ten-

minste de inflatie bijhouden (waardevast).  

Voor veel deelnemers is de overbruggings-

uitkering immers een belangrijke bron van 

inkomsten. Dan is het belangrijk dat de huur 

en de boodschappen doorbetaald kunnen 

worden.

DEKT HET RENDEMENT
DE STIJGENDE PRIJZEN?
Gelukkig was het CFK-rendement de afgelo-

pen tien jaar voldoende om alle uitkeringen 

waardevast te houden. Dit wordt goed zicht-

baar in de grafiek. De inflatie is echter de 

laatste tijd weer fors aan het oplopen. Het is 

dus belangrijk dit goed in de gaten te houden.

UITDAGENDE BELEGGINGSMARKT
Omdat de overbruggingsuitkering voor veel 

deelnemers de belangrijkste bron van in-

komsten is, moet er voorzichtig belegd wor-

den. Dit betekent dat de risico’s zo veel mo-

gelijk gespreid worden. De overbruggings- 

regeling moet voor de spelers immers een 

betrouwbaar inkomensbestanddeel zijn en 

blijven.

Alle deelnemers hebben onlangs een rende-

ment bijgeschreven gekregen van 4,22%. 

Een prima resultaat, zeker gezien het defen-

sieve beleggingsbeleid dat het CFK voert. 

Natuurlijk waren de rendementen op vast-

goed en aandelen het afgelopen jaar nog 

hoger maar uit oogpunt van risico is het niet 

verstandig om het totale vermogen in één 

risicovolle categorie te beleggen.

Zo heeft vastgoed natuurlijk een goede per-

formance laten zien - CFK heeft ongeveer 

10% aan vastgoed in de portefeuille - maar 

het verleden heeft ook uitgewezen dat er 

forse correcties in deze categorie kunnen 

plaatsvinden. Het CFK moet het risico goed 

spreiden over de verschillende beleggingsca-

tegorieën om te voorkomen dat scherpe da-

lingen van bepaalde categorieën het totale 

rendement te hard raken. Het CFK kijkt hier-

bij naar zowel het risico per beleggingscate-

gorie als naar het risico op portefeuilleni-

veau. Deze mag nooit boven een bepaald 

niveau liggen.

DE VOORUITZICHTEN
De economie heeft zich afgelopen jaar goed 

hersteld, sneller dan verwacht. Er zijn wel 

een aantal grote uitdagingen. Zo kampen di-

verse bedrijven met grote leveringsproble-

men dat leidt tot een verstoring van de pro-

ductieketens. Een voorbeeld hiervan zijn de 

kosten van het zeetransport. Het verschepen 

van een container uit China kost nu tien keer 

zoveel als vóór de Coronapandemie. Ook zijn 

de energieprijzen explosief gestegen en hier-

door zien we de laatste tijd de inflatie hard 

oplopen. Deze omstandigheden in combina-

tie met de lage rente en inmiddels sterk ge-

stegen prijzen van aandelen en vastgoed zor-

gen voor een uitdagende beleggingsomgeving.

ZIJN AANDELEN DUUR?
Het is maar hoe je ernaar kijkt. Enerzijds zijn 

de koersen nog nooit zo hoog geweest. An-

derzijds zijn de koersen van aandelen ook 

afhankelijk van de winsten die die bedrijven 

maken. En daar is op het ogenblik niets mis 

mee. Maar nog belangrijker: aandelen zijn nu 

vooral zo duur omdat de rente nu zo laag is. 

Daarom is het zo belangrijk om de inflatieont-

wikkelingen goed bij te houden. Als de inflatie 

hoog blijft gaat ongetwijfeld de rente weer stij-

gen. En dat is slecht nieuws voor de aandelen-

koersen. Ook voor vastgoed overigens.

VERMOGENSBELASTING
In Nederland betaal je belasting over vermo-

gen zoals over spaargelden en beleggingen. 

Ook over bijvoorbeeld een tweede woning 

die je al dan niet verhuurt. In Nederland kan 

NIET IN
NEDERLAND!

VEEL EX-PROFS FAILLIET NA
EINDE VOETBALCARRIÈRE?

de vermogensbelasting oplopen tot wel 1,7%. 

De verwachting is dat er een verschuiving 

gaat komen van het heffen van belasting op 

inkomen naar een belasting op vermogen. 

Dit kan de overheid doen door bijvoorbeeld 

de aftrek op de hypotheekrente te beperken 

of door een hogere erfbelasting. Ook is het 

mogelijk dat de overwaarde van de woning 

waarin je woont in de toekomst onder het 

vermogen komt te vallen. Op dit moment is 

dat niet het geval maar als het aan De Ne-

derlandsche Bank ligt gaat dit veranderen. 

Als de overwaarde van de woning onder de 

vermogensbelasting gaat vallen betekent dat 

voor veel huizenbezitters een behoorlijke 

extra kostenpost. Veel huizenbezitters heb-

ben op dit moment een aanzienlijke over-

waarde op hun huis.

Een dergelijke verschuiving heeft geen con-

sequenties voor de overbruggingsfondsen 

die spelers bij het CFK hebben opgebouwd. 

Deze fondsen zijn opgebouwd uit het bruto-

salaris en worden niet als vermogen aange-

merkt. Je hoeft het niet aan de belasting-

dienst op te geven en je bent er in Nederland 

geen belasting over verschuldigd. Dit voor-

deel kan dus oplopen tot 1,7%.

Wil je meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen of over de overbruggingsrege-
ling, neem dan contact op met het CFK via 
info@cfk.nl 

STICHTING CFK
Richard Mouw (richard@cfk.nl)
Arco van der Veer (arco@cfk.nl)

Wie of wat
is het CFK?

Het CFK is een beleggingsinstel-
ling die de unieke overbruggings-
regeling uitvoert voor beroeps-
voetballers en -wielrenners in 
Nederland. Deze regeling heeft 
als doel de speler/renner na zijn 
professionele sportcarrière een fi-
nanciële basis te bieden waardoor 
hij/zij zich (beter) kan richten op 
zijn/haar nieuwe loopbaan.

Opgericht: 1972.
Deelnemers: 2.370 (750 actie-
ven, 1.040 niet-actieven (spelen 
in het buitenland) en 580 
uitkeringsgerechtigden)
Belegd vermogen: € 580 miljoen
Werknemers: 5
Adres: Harderwijkweg 5, Gouda.
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Remko Pasveer (38) is misschien wel de 

grootste verrassing van dit seizoen. Ajax 

pikte de keeper voor de neus van Vitesse 

weg. Een beetje geluk en een paar puike 

wedstrijden verder was hij de eerste man 

onder de lat. ProProf Magazine ging langs 

in Amsterdam en besprak met deze ‘ge-

wone jongen’ het voetbalnieuws van de 

afgelopen weken.

PROPROF
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Het voetbalnieuws bekeken door REMKO PASVEER

“ GEEN TIJD OM
 TE GENIETEN ”

gezien. Ik vond het leuk om te zien hoe de 

mens is achter de trainer. Maar ook hoe zijn 

familie met de hele situatie omgaat. Ik denk 

dat de mensen om hem heen meer last heb-

ben van de kritiek dan hijzelf. Ik heb dat zelf 

ook ervaren. Als ik een fout maak, vinden 

mensen daar van alles van. Mensen mogen 

best kritisch zijn, maar soms gaat het wel ver. 

Als je als keeper een fout maakt, dan levert 

dat vaak meteen een doelpunt op, dat is na-

tuurlijk wel zuur.

Ik ben niet altijd keeper geweest. Tot mijn 

veertiende heb ik gevoetbald. Op een keer 

was er een keeper uitgevallen, toen vroegen 

ze mijn vader of ik niet in de goal wilde staan. 

Mijn vader is oud-doelman van FC Twente en 

De Graafschap. Hij zei: ‘Vraag het hem zelf.’ Hij 

heeft zich nooit met mijn voetballen bemoeid. 

Ik ben in de goal gaan staan en vond het  

gewoon leuk. Daarna heb ik jaren onder hem 

getraind. Zelfs nog bij FC Twente. Bij ons 

werkte dat goed. Hij maakte ook nooit de op-

stelling, dat scheelt. Bovendien liet hij me al-

tijd in mijn waarde als ik het ergens niet mee 

eens was. Mijn vader en ik lijken op elkaar. Hij 

had altijd een heel goede trap, hij kon hard en 

strak schieten.” 

ORANJE NAAR WK 2022 NA OVER-
WINNING OP NOORWEGEN (2-0)
Het Nederlands elftal heeft zich 
voor de elfde keer in de historie 
geplaatst voor het WK voetbal. Een 
2-0 zege op Noorwegen was voldoende 
om groepswinnaar te worden. Steven 
Bergwijn zorgde voor het verlossen-
de eerste doelpunt, waarna Memphis 
Depay de voorsprong in blessuretijd 
nog verdubbelde.
Bron: nos.nl, 17 november 2021

“Ja, dat was nog wel even billenknijpen, maar 

ze hebben de missie volbracht. Het is toch 

mooi dat we weer naar een eindronde gaan. 

Niemand weet straks meer hoe we dat hebben 

bereikt. Nu knallen op het WK.

Zelf ben ik alleen voor Oranje O21 uitgekomen. 

Met Foppe de Haan zijn we Europees kampi-

oen geworden in Portugal in 2006. Ik had het 

hartstikke leuk gevonden als ik vaker > 

FC BARCELONA ONTSLAAT RONALD 
KOEMAN NA NIEUW DEBACLE
Ronald Koeman is ontslagen als 
trainer van FC Barcelona. Dat heeft 
de Catalaanse club gemeld na de 1-0 
nederlaag bij Rayo Vallecano, waar-
door Barcelona negende bleef in La 
Liga. Barcelona won dit seizoen pas 
vijf van de dertien wedstrijden in 
alle competities. Na de nederlaag 
in El Clásico tegen rivaal Real 
Madrid (1-2) van afgelopen zondag, 
verloor Barça woensdagavond ook nog 
met 1-0 bij het gepromoveerde Rayo 
Vallecano door een goal van Radamel 
Falcao na een halfuur.
Bron: Ad, 28 oktober 2021

“Ik vind het heel dubbel en nogal oneerlijk. Als 

hij goed materiaal had gehad dan had hij nog 

steeds bij Barcelona gezeten. Er is jarenlang 

slecht beleid gevoerd en daar is hij nu de dupe  

van geworden. Ik ken hem niet als trainer, 

maar ik hoor veel goede verhalen. Het lijkt me 

een geweldig mens en een goede trainer. 

Jazeker, ik heb de documentaire Força Koeman 

KOMENDE DRIE WEKEN GEEN PUBLIEK
WELKOM BIJ SPORTWEDSTRIJDEN
De komende drie weken zijn bij wedstrijden in de prof- 
én amateursport geen toeschouwers welkom. Dat bete-
kent dat ook het mogelijk cruciale WK-kwalificatieduel 
van Oranje met Noorwegen dinsdag in een leeg stadion 
wordt afgewerkt. Bron: Nu.nl, 19 oktober 2021

Remko: “Dat is natuurlijk enorm balen. Vorig jaar hebben we al bijna een 

heel seizoen zonder publiek gespeeld. Spelen in een lege Arena wordt 

een nieuwe ervaring voor mij. Dat heb ik vorig jaar nog niet gedaan. 

Helaas weet ik wel hoe het is om in een leeg stadion te spelen. Aan de 

andere kant ben ik wel blij dat we mógen spelen. Zeker met alle Euro-

pese wedstrijden op het programma hebben we ritme nodig. De com-

petitie opschorten is voor ons geen optie. Dan krijg je over een paar 

weken weer zo’n druk programma, dat is te belastend.

Toen alles er vorig jaar uitging vanwege corona, heb ik even vakantie 

gevierd. Om in vorm te blijven heb ik buiten hardgelopen en thuis veel 

krachttraining gedaan. Dat moest wel, omdat de sportscholen ook dicht 

waren. Toen we weer opstartten, merkte ik wel dat trainen voor jezelf 

toch minder effectief is dan trainen bij de club. Hardlopen is toch echt 

wat anders dan trainen in de goal. Al dat vallen en opstaan doe je niet 

voor jezelf. 

Al bij al was het wel leuk om even aandacht te hebben voor andere 

dingen, zoals vrienden en familie. We hebben gezellig samen gebar-

becued en spelletjesavonden gehad, waarbij ik ook een keer tot het 

einde kon blijven. Maar ik was wel blij toen we eindelijk weer mochten. 

Ik houd echt van het ritme van het voetballeven. Ik miste het om lekker 

bezig te zijn op het veld, ik miste het ouwehoeren in de kleedkamer en 

de wedstrijdspanning.”

TEN HAG OVER KEEPERSSOAP: ‘ONANA SLUIT AAN, 
MAAR PASVEER IS NU ONZE EERSTE MAN’
Andre Onana traint inmiddels weer mee bij Ajax 1, maar 
trainer Erik ten Hag ziet vooralsnog geen reden om 
keeper Remko Pasveer uit het elftal te halen. Dat ver-
telde hij op de persconferentie na Heracles Almelo-
uit. ‘Ik ben op dit moment heel erg tevreden over hem’, 
aldus Ten Hag. ‘Als hij deze prestaties doortrekt, dan 
is hij de nummer 1.’ Bron: VI, 31 oktober 2021

“We hebben een leuk keepersgroepje bij Ajax. Toen Onana werd ge-

schorst, was ik tweede man. Ik vond het enorm jammer voor Maarten 

Stekelenburg dat hij geblesseerd raakte. Het is een fijne vent om mee te 

trainen en mee te kletsen. Voor mij pakte dat wel positief uit. In eerste 

instantie is het dan even zoeken. Tijdens de wedstrijden leer je je me-

despelers pas echt goed kennen. In de training leer je niet wanneer je 

een bal naar iemand kunt inspelen of terugtikken. Daarvoor heb je de 

druk van de wedstrijd nodig. 

Het is fijn dat Erik zo tevreden is. We komen allebei uit Twente, maar we 

hebben nog niet eerder met elkaar gewerkt. Toen Erik bijna ging stop-

pen als voetballer trainde ik af en toe mee met Twente. Daarna ging hij 

de jeugdopleiding doen, daar kwamen we elkaar wel eens tegen. Daar-

na heeft hij natuurlijk geweldige stappen gezet en mooie resultaten 

gehaald. Het is heel leuk om met hem te werken. We zijn allebei nuch-

tere figuren die zich niet snel gek laten maken. 

Ik stond eigenlijk op het punt om voor een jaar bij Vitesse te tekenen, 

toen Marc Overmars belde. Hij vroeg me of ik openstond voor een 

transfer naar Ajax. Ik zei: ‘Dan moet je snel zijn.’ Binnen anderhalve 

week waren we eruit. Ik wist dat ik het risico liep dat ik op de bank zou 

komen, maar ik had vertrouwen in mezelf. 

Als je met jongens van dit niveau werkt, haal 

je ook het beste uit jezelf. Nee, ik heb deze 

stap nooit gezien als het sluitstuk van mijn 

carrière. Als je er zo ingaat, trap je automa-

tisch op de rem. 

Natuurlijk heb ik het voorstel besproken met 

Karel Jansen, mijn zaakwaarnemer bij Wasser-

man. We waren er snel uit. Het voorstel was 

goed, los daarvan zitten wij heel erg op een 

lijn. Ik zit al sinds mijn Twente-tijd bij Wasser-

man en ik ga er ook nooit meer weg. Toenter-

tijd heette het nog Sport-Promotion trouwens. 

Ik vind de sfeer heel relaxed. Karel en ik heb-

ben regelmatig contact, maar we bellen elkaar 

niet plat. Het belangrijkste vind ik dat hij het 

zakelijk goed voor me regelt en dat we ook 

gezellig een hapje samen kunnen eten. We 

weten precies wat we aan elkaar hebben.

Of ik deze stap tien jaar terug ook had kunnen 

maken? Ik had het wel gewild, maar soms 

lopen zaken nu eenmaal anders. Ik heb een 

langere weg afgelegd om hier te komen, maar 

uiteindelijk speel ik dan toch bij de club waar 

half Nederland zou willen spelen.”

“IK MISTE HET OUWEHOEREN

IN DE KLEEDKAMER”
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het hoofd en even later kreeg Jude 
Bellingham een enorme kopkans na 
een uitglijder van Lisandro Martínez. 
Bron: VI, 3 november 2021

“In Lissabon was het allemaal nog niet goed. 

Daar speelde ik absoluut een mindere wed-

strijd. In de wedstrijden daarna was ik redelijk 

belangrijk. Daarin ben ik met het team ge-

groeid en heb ik vertrouwen gekregen. 

De uitwedstrijd bij Dortmund was echt wel las-

tig. In het begin hadden we het moeilijk en  

speelden we ook niet goed. Maar we wisten de 

wedstrijd wel naar ons toe te trekken. Dat is 

ook een kwaliteit. 

Mensen zeggen vaak tegen me dat ik ervan 

moet genieten, maar daar heb ik nu geen tijd 

voor. Als we winnen dan vieren we dat met 

elkaar, maar de volgende dag gaan we weer 

door. Ik denk dat het echte genieten pas komt 

als ik gestopt ben. Ik heb er heel veel plezier 

in, maar ik ben wel gewoon aan het werk. Ik 

moet presteren. 

Het klopt als Erik ten Hag zegt dat ik bij Ajax 

heb geleerd meer te focussen. Ik krijg minder 

ballen, maar áls er een bal op goal komt, moet 

ik die wel hebben. Dat vraagt meer concentra-

tie. Go Ahead heeft bijvoorbeeld één keer op 

goal geschoten, die moet ik wél hebben.”

KNVB STELT VOOR HET EERST 
VROUWELIJKE ASSISTENT-SCHEIDS-
RECHTER AAN VOOR EREDIVISIE-
DUEL
Als de wedstrijden in de Eredivisie 
komend weekend doorgaan, beleeft 
Franca Overtoom een primeur. De KNVB 
heeft haar aangesteld als assistent-
scheidsrechter voor Go Ahead Eagles 
- FC Groningen. Daarmee is ze de 
eerste vrouw die als official actief 
zal zijn op het hoogste niveau van 
het betaald voetbal in ons land. 
Overtoom maakte al in 2018 haar de-
buut als assistente bij Telstar tegen 
Jong Utrecht in de Eerste Divisie.
Bron: nos.nl, 16 november 2021

“Ja leuk. Franca is de zus van Willie Overtoom, 

met hem heb ik nog gespeeld bij Heracles. Ik 

vind het prima als een vrouw dat doet. Als ze 

goed is en ze heeft controle over de wedstrijd 

dan is dat toch geen probleem? Hetzelfde 

geldt voor vrouwelijke commentatoren en ver-

slaggevers. Ik vind het wel leuk dat zij hun 

mannetje staan in de voetballerij. Dat brengt 

ook wat diversiteit in de gesprekken.

Ik heb twee meiden van dertien jaar, een 

tweeling, die voetballen ook. Ik vind het leuk 

om te zien dat ze daar plezier in hebben. Ik 

vind het sowieso goed als kinderen aan een 

teamsport doen. Daarin leren ze dat ze ande-

ren kunnen oppeppen en dat ze het samen 

moeten doen. Maar ik vind het ook leuk dat 

Bente, de jongste, tennist. Als zij een wedstrijd 

wint of verliest, dan doet zíj dat echt zelf. Dat 

is leuk om te zien.

De namen van Anne en Bente staan op mijn 

handschoenen. Dat is al zo sinds hun geboorte 

in 2008. De sponsor zorgt er ook altijd voor 

dat dat is geregeld. Nee joh, dat heeft niks met 

bijgeloof te maken. Daar ben ik niet van. Ik trek 

mijn handschoenen ook niet in een vaste  

volgorde aan. Ik vind het gewoon leuk dat hun 

namen erop staan.”

‘REMKO PASVEER, DE ENIGE AJAX-
SPELER DIE LIJKT OP DE GEMID-
DELDE AJAX-SUPPORTER’
Vaak worden voetballers overschat, 
fijn dat het een keer andersom is. 
‘We moeten ook een gewone jongen in 
dit elftal hebben’, moet de gedachte 
bij Ajax zijn geweest toen ze keeper 
Remko Pasveer (38) contracteerden. 
(...) Gewone mensen zijn niet bij-
zonder, maar het kan zomaar zo zijn 
dat Remko Pasveer de uitzondering 
is. Niets lijkt meer onmogelijk, hij 
kan straks in de Champions League 
finale zomaar de beslissende penalty 
stoppen. Of over een voorzet heen 
duiken, juist dan moet iemand een 
ode schrijven.
Bron: NRC, Column Marcel van Roosmalen, 

22 oktober 2021

“Verschillende mensen hebben me die column 

toegestuurd. Een paar stukjes vond ik heel  

leuk. Verder volg ik eigenlijk nauwelijks wat er 

over mij geschreven wordt. Social media daar 

kijk ik al helemaal niet naar. Ik heb wel een 

account op Instagram waarmee ik mijn doch-

ters volg, maar dat is het. Ik vind dat het te-

veel afleidt. Een mooie redding delen via 

Facebook vind ik niet nodig en privézaken 

houd ik liever privé. 

Ik vind social media ook best gevaarlijk, 

zeker voor de jeugd. Als ik zie hoe sommige 

modellen zich presenteren op de socials, dan 

maak ik me best wel eens zorgen over mijn 

meiden. Wat je daar ziet, is niet de standaard. 

Ik vind het goed dat ze daar op school ook 

aandacht aan besteden. Een foto die je deelt 

via social media kan je de rest van je leven 

achtervolgen. Meiden zijn daar nog wat kwets-

baarder in, vind ik.”

was geselecteerd, maar je moet daar een 

beetje geluk bij hebben. Het heeft er ook mee 

te maken bij welke club je speelt, of je stijl past 

binnen het elftal en welke keepers er voor je 

staan. Ik zou er nu ook bij willen zijn, maar dat 

is aan de trainer. Ik snap best dat hij naar de 

toekomst kijkt. Eerlijk gezegd ben ik er niet zo 

mee bezig geweest. 

Ik kijk tevreden terug op mijn carrière tot nu 

toe. Bij vrijwel elke club heb ik stappen ge-

maakt. Alleen bij PSV heb ik minder gespeeld 

dan ik had gewild, al heb ik daar verder een 

mooie tijd gehad. Het buitenland? Er is eigen-

lijk nooit een club langsgekomen waar ik wilde 

spelen. Zelf had ik ook niet per se een club 

waar ik helemaal idolaat van was. Ik had wel 

een zwak voor Barcelona. Daar zijn we een 

keer met de C-jeugd van SC Enschede ge-

weest. Johan Cruijff kwam toen nog in de 

kleedkamer om ons succes te wensen. Daar 

heb ik mooie herinneringen aan. Manchester 

United vond ik ook een interessante club, 

vooral omdat Peter Schmeichel daar keepte. 

Ik heb nooit heel ver vooruit gefantaseerd over 

mijn voetbalcarrière. Je weet tenslotte nooit 

hoe dingen lopen, dus ik bekijk alles stap voor 

stap. Ik kwam pas bij FC Twente toen ik in de 

A-jeugd zat. Van daaruit ging ik naar het twee-

de elftal en daarna naar het eerste. Ik was er 

wel altijd van overtuigd dat ik het zou redden. 

Ik had ook geen andere plannen. 

Nee, ik heb nooit gedroomd over het geld dat 

ik als profvoetballer zou verdienen. Ik ben ook 

helemaal niet materialistisch. In het Oosten 

zeggen we altijd: ‘Als ze bij mij inbreken, kun-

nen ze alleen wat meebrengen.’ Ik heb een 

heel fijn huis, maar ik ben niet iemand van de 

dure inrichting. Ik houd van mooie dingen, 

maar ik koop liever drie paar schoenen dan 

één. Zo ben ik ook opgevoed. Ik steek mijn 

geld liever in herinneringen. Dat is voor mij 

veel meer waard dan er mooi bijlopen. Ik vind 

het leuk om met mijn gezin op vakantie te 

gaan of een feestje te organiseren thuis. Ik re-

aliseer me goed dat dat soort dingen ook niet 

voor iedereen is weggelegd. Ik vind het leuk 

om dat te kunnen delen. Als ik anderen zie 

genieten, geniet ik ook.”

AJAX OVERWINTERT IN CHAMPIONS 
LEAGUE NA HEET AVONDJE IN 
DORTMUND
Ajax is al zeker van een plaats in 
de achtste finales van de Champions 
League. Op een heet avondje in 
Dortmund sloegen de Amsterdammers 
in de slotfase toe. Ajax-coach Erik 
ten Hag voorspelde vooraf dat Dort-
mund 'overgemotiveerd’ zou zijn na 
de 4-0 afstraffing in de Johan Cruijff 
Arena. De Duitsers misten dan wel 
sterspeler Erling Haaland, maar be-
gonnen stormachtig aan de wedstrijd 
in het Signal Iduna Park. Mats Hum-
mels was al vroeg gevaarlijk met 

“IK STEEK MIJN GELD

LIEVER IN HERINNERINGEN

DAN IN DURE SPULLEN”
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Corona houdt vele sectoren in de greep en dat is voor de voetbalwereld niet anders. 

Na de lege stadions en het niet meespelen van spelers door besmettingen, liet Bayern 

München op 18 november van dit jaar weten te overwegen het loon van vijf niet- 

gevaccineerde spelers tijdens quarantaines niet te betalen. Tot op heden hebben 

Nederlandse clubs dat nog niet overwogen. Zou een dergelijke maatregel toelaatbaar 

zijn? En welke rechten heb jij als speler in dat opzicht?

Verzoek tot vaccinatie 

Allard Janus, Jordi Rosendahl en Frank ter Huurne

GERECHTVAARDIGD
OF INBREUK OP

DE LICHAMELIJKE
INTEGRITEIT?

Om die vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk eerst uit te 

leggen hoe het zit met het recht van een werknemer op loon. Een 

werknemer heeft in beginsel altijd recht op loon (ook als hij niet 

werkt), tenzij de reden van het niet werken in redelijkheid voor reke-

ning van de werknemer komt. Daarom moet een voetbalclub het loon 

van een voetballer in beginsel ook doorbetalen als de voetballer niet 

speelt, bijvoorbeeld vanwege een blessure of een schorsing. Dergelijke 

omstandigheden worden een werknemer niet aangerekend, omdat 

die nu eenmaal (normaal gesproken) buiten zijn macht liggen. Dat zou 

anders kunnen zijn in geval van een dopingschorsing of wangedrag.

Het is de vraag welke gevolgen een besmetting met corona of de 

gevolgen van het feit dat een werknemer niet gevaccineerd is kunnen 

hebben voor de loonbetaling. Bijvoorbeeld omdat de werknemer in 

quarantaine moet of omdat er reisbeperkingen gelden voor ongevac-

cineerde personen. Op die vragen gaan we in dit artikel in.

BESMETTING MET CORONA
Als een speler besmet raakt met corona, dan heeft de speler in be-

ginsel gewoon recht op loon. De speler is dan namelijk ziek (ook als 

de werknemer geen klachten ervaart) en tijdens ziekte is de voetbal-

club verplicht om het loon van de speler te blijven betalen. Het is bij 

ziekte niet relevant of de speler wel of niet gevaccineerd is. Ook de 

omstandigheid dat de overheid heeft bepaald dat een speler die in 

aanraking is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 

en daardoor in quarantaine moet, komt voor rekening en risico van de 

werkgever.

Dit is anders wanneer een speler bewust het risico neemt dat hij in 

quarantaine moet. Daarbij kun je denken aan een speler die met 

vakantie gaat naar een land met code oranje of rood. Bij terugkeer 

van zijn vakantie moet hij verplicht in quarantaine en kan hij niet trainen 

en geen wedstrijden spelen. De club kan in dat geval de speler niet 

inzetten en de speler heeft bewust geaccepteerd dat hij niet voor de 

club kan werken. In dat geval mag de voetbalclub het loon van de 

speler stopzetten.

DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND
Het krijgt de aard van een verplichting tot vaccinatie als een voetbal-

club haar spelers verzoekt zich te laten vaccineren zodat zij kunnen 

deelnemen aan wedstrijden in het buitenland, onder de dwang dat zij 

anders geen recht op loon hebben. Dat vormt een inbreuk op de 

lichamelijke integriteit (artikel 11 van de Grondwet).

Een inbreuk op de grondrechten van een werknemer is slechts onder 

bijzondere omstandigheden toegestaan. In die omstandigheden hoeft 

de inbreuk niet onrechtmatig te zijn. Daarvoor is wel vereist dat de 

club een legitiem doel heeft om de speler te vragen zich te laten vac-

cineren en dit doel niet op een andere, minder ingrijpende, manier 

kan worden gerealiseerd.

Als het doel van het verzoek tot vaccinatie is om de speler in staat te 

stellen mee te reizen naar het buitenland om daar wedstrijden te 

spelen in een internationale competitie, dan kan dit (afhankelijk van 

de omstandigheden van het geval) gerechtvaardigd zijn. Een voetbal-

club heeft immers een verantwoordelijkheid naar supporters, spon-

soren en andere spelers om resultaten te behalen. Daar hoort het 

spelen van wedstrijden in internationaal verband bij. Een belangrijk 

onderdeel van de werkzaamheden van een speler bestaat bovendien 

uit het spelen van wedstrijden. Daarvoor krijgt een speler ook salaris.

VACCINATIEPLICHT
Indien landen een vaccinatieplicht hebben ingesteld, dan is het voor 

de club niet mogelijk het de spelers op een andere manier mogelijk te 

maken wedstrijden in het buitenland te spelen dan een verzoek om 

vaccinatie. Uiteraard dienen hierbij wel de omstandigheden van het 

geval in ogenschouw te worden genomen: om wat voor wedstrijd 

gaat het? Wat is de kans op speeltijd van de speler? Wat is het belang 

van de wedstrijd voor de club? Enzovoorts.

De regels rond het coronavirus wijzigen voortdurend. Laat je dan ook 

per geval goed voorlichten door ProProf, zodat je altijd op de hoogte 

bent van jouw rechtspostie.

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

JORDI ROSENDAHL
+31 65 1762 726

J.Rosendahl@lexence.com

FRANK TER HUURNE
+31 61 0960 633

f.ter.huurne@lexence.com

ALLARD JANUS
+31 65 0524 986

a.janus@lexence.com
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Een aantal clubs in het 
vrouwenvoetbal heeft een 
cao, de wedstrijden van de 

Pure Energie Eredivisie 
Vrouwen worden op tv 

uitgezonden en speelsters 
verdienen aan sponsor-
deals. Een slordige tien 

jaar geleden mochten zij 
blij zijn als ze hun eigen 

shirt kregen of als hun 
club vervoer regelde naar 

de wedstrijden. Leoni 
Blokhuis en Eefje Janus 

maakten de ontwikkelin-
gen van dichtbij mee. 
Sinds 2016 richt hun 

bedrijf FlowSports zich 
volledig op het vrouwen-
voetbal. “Er kan nog veel 

verbeteren in de bedrijfstak, 
maar we hebben ook al 
een heleboel bereikt.”

FlowSports bestaat volgend jaar tien jaar. 

Het makelaarskantoor is gespecialiseerd in 

vrouwenvoetbal en daarin is de afgelopen 

jaren nogal wat veranderd. Oprichter Leoni 

Blokhuis vertelt: “Het vrouwenvoetbal wordt 

meer omarmd. Voetballers worden beter op-

geleid. De meiden die nu instromen hebben 

een veel betere voetbalachtergrond. Er is 

meer zichtbaarheid en meer kwaliteit.”

Eefje Janus vult aan: “Het is allemaal een 

stuk professioneler. Wij wilden dat het vrou-

wenvoetbal op alle vlakken beter werd. Ik 

denk dat we daarin de afgelopen jaren be-

langrijke partijen hebben gechallenged.”

EERSTE TRANSFER
April 2012: Leoni Blokhuis wil iets doen in de 

voetballerij en klopt bij verschillende kantoren 

aan. “Het was nog niet zo makkelijk om er-

gens binnen te komen,” herinnert ze zich. 

“Toen dacht ik: ik ga het zelf doen. Ik wist 

wel wat van vrouwenvoetbal. Jill Roord is de 

dochter van mijn neef en die volgde ik na-

tuurlijk. In 2013 werd ik gebeld door Rob 

Groener, toenmalig zaakwaarnemer. Hij zei: 

‘Ik heb hier een dame, maar ik heb geen be-

langstelling voor vrouwenvoetbal. Misschien 

is het wat voor jou’. Ik heb een afspraak ge-

maakt en dat was hartstikke leuk. Sherida 

Spitse was super gedreven, enthousiast en ze 

wilde graag een transfer naar het buitenland 

maken. Al snel kwamen er een paar buiten-

landse clubs op ons pad. Eind 2013 transfe-

reerde ze naar het Noorse LSK Kvinner. Dat 

was de eerste betaalde transfer in het 

Nederlandse vrouwenvoetbal. Daarmee zet-

ten wij onszelf op de kaart. Daarna kwamen er 

veel speelsters op ons af: Sari van Veenendaal, 

Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema. 

We wisten dat zij talent hadden, maar we 

wisten niet dat we de rolmodellen van de 

toekomst in huis haalden.

“Tot 2015 werkte ik parttime voor Sport- 

bedrijf Almelo. 16 uur per week deed ik daar 

een maatschappelijk sportproject. Ik heb wel 

van meet af aan duidelijk gemaakt dat ik uit-

eindelijk van FlowSports mijn beroep wilde 

maken. Daar kreeg ik ook alle ruimte voor. In 

2015 ging ik met VI naar het WK in Canada. 

Toen ik terugkwam zei mijn vriend: ‘Als je dit 

echt wilt, dan moet je er nu helemaal voor 

gaan en je baan opzeggen’. Dat heb ik 

gedaan. Sinds 2016 focus ik me op vrouwen-

voetbal. Daarna is het steeds voorwaarts 

gegaan.”

LEEUWIN THE PICTURE
In 2014 komt Eefje Janus erbij. Sinds januari 

2019 is ze medeaandeelhouder, maar als ze  

voor het eerst bij FlowSports aan de slag 

gaat, studeert ze nog. Eefje: “Na mijn hbo-

studie sportmarketing ging ik verder op de 

universiteit. Op een zeker moment werd ik 

uitgenodigd om een groep studenten te 

begeleiden tijdens een project rond de finale 

van de Champions League Vrouwen in 

Lissabon. Ik zou ook plaatsnemen in een 

panel. Leoni zat daar ook in. Dat klikte, dus 

hebben we contact gehouden. Toen ik voor 

mijn studie Marketing management  een scriptie 

moest schrijven, heb ik gevraagd of dat bij 

haar kon. Daarnaast zou ik content maken 

voor FlowSports. Daarna vroeg Leoni of ik 

betrokken wilde blijven. Twee dagen per 

week bleef ik actief voor FlowSports en deed 

ik ervaring op in het werkveld. De rest van de 

tijd besteedde ik aan mijn studie. In die tijd 

was het WK in Canada. Daar hebben we toen 

veel aandacht aan besteed.”

Leoni: “Eefje maakte toen de rubriek LeeuwIn 
the picture. Andere media besteedden nau-

welijks aandacht aan vrouwenvoetbal.”

DE BOOT MISSEN
Na haar afstuderen in 2016 kiest Eefje voor 

een baan bij een sportmarketingbureau. 

FlowSports is op dat moment simpelweg niet 

groot genoeg voor twee fulltimers. Leoni: 

“De sport groeide wel door. Op een zeker 

moment dacht ik: ik moet er iemand bij heb-

ben. Ik moet een slag gaan maken, anders 

komt er straks een andere partij en dan mis-

sen we de boot. Toen heb ik Eefje terugge-

vraagd. Zij zei resoluut nee. Dat was in 2017, 

voor het EK. Tijdens het EK heb ik het nog 

eens gevraagd, toen zat er meer beweging 

in. Vlak voor de finale besloten we om het tóch 

te doen. Dat kwam voor niemand als een ver-

rassing.”

Leoni is verantwoordelijk voor alle voetbal-

zaken, Eefje voor de commerciële zaken. 

Toch was die rolverdeling niet meteen duidelijk.

Leoni: “Eefje vroeg me: ‘Wat moet ik dan doen?’ 

Waarop ik zei: ‘Er ligt geen vast takenpakket. 

Al doende moeten we daar achter komen’.” 

Eefje: “Door mijn werk bij dat sportmarke-

tingbureau had ik ondertussen veel ervaring 

met sponsorcontracten. Direct na het EK was 

er vanuit het bedrijfsleven veel belangstel-

ling voor de Oranje speelsters. Dat heb ik 

toen verder opgepakt. Het werd al snel groter 

en serieuzer.”

Leoni vult aan: “Eigenlijk zijn wij allebei hele-

maal met de sport meegegroeid. Het was 

niet alleen het eerste sponsorcontract voor 

FlowSports, maar ook voor een speelster. 

Inmiddels heeft FlowSport voldoende werk 

voor een derde fulltimer. Esmee ondersteunt 

ons in de communicatie en commercie. ”

TWENTSE BRUTALITEIT
Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat Leoni 

de nodige lijntjes heeft binnen het voetbal. 

Doe daar een portie Twentse brutaliteit bij en er 

gaan deuren open die voor anderen gesloten 

blijven. “Interessante clubs belde ik gewoon 

op of ik ging er langs,” vertelt Leoni. “Dat 

doen we nog steeds. We maken trips door 

Europa langs verschillende clubs. Dan bellen 

we van tevoren om te zeggen dat we eraan 

komen. Nu weten ze tenminste wie we zijn 

en wie we vertegenwoordigen. De scouting 

in het vrouwenvoetbal is in opkomst, maar 

het is me vaak gebeurd dat ik een naam van 

een speelster noemde en dat de clubs totaal 

niet wisten over wie ik het had. 

“Weet je, ik doe veel met mijn boerenver-

stand. Daarom durfde ik ook met FlowSports 

te beginnen. Ik zag dat het vrouwenvoetbal 

in de lift zat en dat steeds meer meisjes gin-

gen voetballen. Dan kun je ervan uitgaan dat 

die meiden op een zeker moment ook een 

bepaald niveau halen. Ik voelde dat dat er-

aan kwam. Mijn accountant had daar in de 

eerste jaren trouwens een hard hoofd in. Dan 

zei ik: ‘Niet naar de cijfers kijken. Het komt 

eraan, echt waar.’ Mijn intuïtie laat me zelden 

in de steek. Als ik met een speelster praat 

voel ik ook vaak aan welke kant het opgaat.”

TOTAALPAKKET
FlowSports verhuisde onlangs naar een 

nieuw pand in Oldenzaal. Een slordige veer-

tig speelsters zijn verbonden aan het kantoor. 

Daarnaast behartigt FlowSports de belangen 

van een aantal trainers onder wie Mark 

Parsons, de bondscoach van de leeuwinnen. 

Leoni en Eefje doen contractonderhandelingen 

en sponsordeals maar bieden ook zaken als 

mentale begeleiding en carrièreplanning. 

“We bieden een totaalpakket,” zegt Leoni 

daarover. “Voor specialistische diensten 

kloppen wij aan bij onze partners. Voor men-

tale training roepen we bijvoorbeeld de hulp 

in van De Talentenacademie. Wij kunnen goed 

luisteren, maar als iemand worstelt met de 

druk van het presteren, is het beter om daar 

een professional bij te betrekken. Dat geldt 

ook voor financiële en juridische zaken. 

Carrièreplanning pakken we in eerste instantie 

zelf op. Wil een speelster zich oriënteren op 

een maatschappelijke carrière dan hebben 

we daar ook weer een specialist voor. Met de 

meeste partners werken wij al lang samen. 

Dat is prettig, dan weet je precies wat je van 

elkaar kunt verwachten.”

CORONA
De werkpiek ligt tussen maart en juli, maar in 

het najaar zitten Leoni en Eefje bepaald geen 

duimen te draaien. In de komende week 

woont Eefje in Barcelona een verkiezing bij 

waar Nikita Tromp is genomineerd als beste 

jonge speelster van Europa, er komt een club 

praten over een speelster en Leoni zit twee 

dagen in Duitsland. Leoni: “Vanwege corona 

reizen we nu wel minder. Normaal gaan we 

ook altijd mee als een speelster een contract 

tekent. Op het gebied van transfers is nu wel 

het een en ander veranderd. Door corona heb-

ben veel meiden ingezien dat het helemaal 

niet zo slecht is om dichtbij huis te spelen.  

In het vrouwenvoetbal is het sowieso veel 

minder vanzelfsprekend dat een partner > 
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FlowSports focust zich
op vrouwenvoetbal

“WE ZIJN HELEMAAL MET
DE SPORT MEEGEGROEID

MIJN INTUÏTIE

LAAT ME ZELDEN

IN DE STEEK”



Voor eventuele vragen bel Aon Sports & Entertainment Insurance (06-15087157) of mail naar sportsinsurance@aon.nl

22 23

Leeuwinnen mogen tegenwoordig hun eigen 

interlandshirt houden. Dat zijn allemaal stap-

pen in de goede richting.”

Eefje vertelt dat de grote verschillen vaak 

ook leiden tot lachwekkende situaties. Zo 

was er die keer dat ze tijdens een afspraak 

lieten vallen dat ze die avond naar de Cham-

pions League wedstrijd van Twente zouden 

gaan. Eefje: “Die man zei heel spontaan: 

‘Wow, de Champions League! Ik ga meteen 

kijken of ik een mooie auto voor jullie kan 

regelen.’ Toen zeiden wij: ‘Doe geen moeite, 

we moeten bij GFC Goor zijn’.”

Meer weten over FlowSports?
Kijk op de website: www.flowsports.nl

PROPROF

Is jouw voetbalcarrière financieel afgedekt,
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meegaat naar het buitenland. Ook zijn er nog 

steeds speelsters die een baan hebben of 

een studie volgen naast hun voetbalcarrière. 

Vroeger moesten speelsters zelfs vakantie-

dagen opnemen om mee te kunnen doen 

aan een groot toernooi. 

“Of de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal 

stokt door corona? Dat denk ik niet. De echte 

talenten gaan uiteindelijk toch wel naar het 

buitenland. De afgelopen jaren zijn er ook 

steeds meer agenten bijgekomen. Vrouwen-

voetbal is booming business. Dat zie je ook in 

de transfersommen. Daar zit een waanzinnige 

stijging in.”

“Waar het soms nog wel aan ontbreekt is 

een stukje aandacht,” zegt Eefje. “Als een 

speelster een transfer maakt, wordt daar 

lang niet altijd een persbericht aan gewijd.”

Leoni: “Of ze maken een foto tegen een fletse 

wand met een paar stopcontacten.”

Eefje vervolgt: “Het is toch een speciaal 

moment voor een speelster. Wij proberen 

een transfer altijd op een leuke manier onder 

de aandacht te brengen. Clubs kunnen dat 

zelf ook doen, dat hoeft niet eens iets te 

kosten. Geef eens een rondleiding door het 

stadion of nodig de ouders van een speelster 

uit. Zo maak je het net wat specialer.” 

VROUWEN CAO
Leoni: “In mijn ideaalplaatje vallen alle speel-

sters straks onder een vrouwen cao. Bij som-

mige clubs moeten speelsters nog contributie 

betalen. Of ze moeten meedoen aan een 

sponsorloop om de begroting rond te krijgen. 

Dat kan toch niet?”

Eefje: “Sommige clubs draaien op vrijwilli-

gers. Die stellen mij vragen over het contract 

dat zij opstellen. Of ze zijn pas bereikbaar als 

ze met hun ‘echte baan’ klaar zijn. Daarin kan 

er nog veel verbeteren.”

Leoni glimlacht. “Wij pleiten trouwens juist 

voor positiviteit. We kunnen veel dingen op-

noemen die niet goed gaan, maar als je 

terugkijkt hebben we ondertussen een hele-

boel bereikt. Een aantal clubs heeft een cao, 

de wedstrijden worden op tv uitgezonden, er 

zijn getailleerde shirts en daar staat meestal 

ook nog een naam achterop. Tien jaar geleden 

was daar echt geen sprake van. De Oranje-

“WE HEBBEN

BELANGRIJKE PARTIJEN 

GECHALLENGED”
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Enkele voetballers traden 

afgelopen jaar naar buiten 

met hun psychische 

klachten, maar het blijft 

een onderwerp dat maar 

moeilijk uit de taboesfeer 

komt. Dat ziet ook GZ-

psycholoog Davy Melissen 

(40) van Reflektor

Coaching. Na jarenlange 

ervaring onder meer in 

tbs-klinieken, richt de 

Brabander zich op het 

mentaal coachen

van topsporters.

In huize Melissen ligt een VI op de keuken-

tafel met daarin een indrukwekkend ver-

haal over Dragan Thijssens. De voormalige 

voorstopper van FC Eindhoven die is 

getroffen door de spierziekte ALS en 

voor wie een benefietwedstrijd werd 

georganiseerd. “Dragan is een goede 

vriend van mij,” zegt Melissen. “Eigenlijk 

is hij ook de aanleiding voor de oprich-

ting van mijn bedrijf. Dragan verloor op 

jonge leeftijd zijn broer, ook aan een 

spierziekte. Een jaar later overleed plots 

zijn vader. In die periode heeft hij veel te 

weinig psychologische begeleiding ge-

had. Dragan werd een beetje destructief. 

Hij was recalcitrant en dolende. Puur 

omdat hij geen uiting kon geven aan zijn 

gevoel. Bij de club kon hij zijn verhaal 

Psycholoog Davy Melissen coacht topsporters

“Veel mentale problemen
zijn prima te behandelen”

niet kwijt. Het betaald voetbal staat bekend 

als een machowereldje. Dat erkende hij ach-

teraf ook. Dragan ging mee in de sfeer: niet 

zeuren, gewoon doorgaan. Doordat zijn 

psychische kwetsbaarheid op dat moment 

niet is behandeld, verloor hij het plezier in 

voetbal. Daardoor heeft hij er niet kunnen 

uithalen wat erin zat. Niet dat Dragan het 

Nederlands elftal zou hebben gehaald, maar 

feit is wel dat hij zijn talent jarenlang niet op-

timaal heeft kunnen benutten. Voor mij is 

dat verhaal de inspiratiebron geweest om 

een onderneming te beginnen die zich bezig-

houdt met het coachen van topsporters.”

De twee leerden elkaar in 2007 kennen in 

een tbs-kliniek. Ze werkten er samen als 

begeleider op de afdeling. Later keerde 

Melissen er terug als GZ-psycholoog. “Daar 

heb ik een aantal jaar met heel heftige pro-

blematiek gewerkt. Door de jaren heen heb 

ik van verschillende kanten kunnen zien hoe 

zwaar en oneerlijk het leven kan zijn. Daarbij 

is me opgevallen dat de cliënten die werkelijk 

intrinsiek gemotiveerd waren om kritisch 

naar zichzelf en hun meest donkere scha-

duwkant te kijken, de grootste kans hadden 

op structureel succes. In zulke gevallen is het 

voor mij een feestje en een eer om het pro-

ces van psychische gezondmaking van nabij 

te mogen begeleiden, leiden en te observeren. 

Alleen tref je in een tbs-kliniek relatief weinig 

gemotiveerden aan die uiteindelijk ook echt 

zelf de verantwoordelijkheid willen nemen 

voor hun leven. Zij zijn behoorlijk in de min-

derheid. Ik vond het lastig om daar tot in 

lengte van jaren energie uit te blijven halen. 

Nu wil ik een andere weg inslaan. Het ken-

merk van topsporters is juist dat die intrin-

sieke motivatie om het optimale resultaat te 

bereiken per definitie aanwezig is. Met mijn 

achtergrond heb ik de overtuiging dat ik met 

deze groep heel veel kan bereiken.”

AFGESERVEERD
“Op dit moment rond ik ook een opleiding als 

psychotherapeut af. Daarvoor moest ik zelf 

vijftig uur in therapie. Dat was behoorlijk 

confronterend. Het heeft me nog meer ge-

sterkt in het idee dat je jezelf goed moet 

kennen, wil je goed functioneren in een 

groep en wil je onder druk optimaal presteren. 

Ik heb in mijn jeugd zelf ondervonden dat er 

weinig aandacht is voor het psychisch welzijn 

van de sporter. Zelf ben ik ook talent 

geweest en werd ik als jonge puber meermalen 

gescout door een betaaldvoetbalorganisatie. 

Waar ik mezelf na afwijzingen troostte door 

te denken dat ik niet goed genoeg was, ben 

ik later ook gaan denken dat ik gewoon te 

zenuwachtig was en teveel onder de indruk 

was van de setting en concurrentie. Ik be-

landde in de kleedkamer van de club, zat in 

officieel clubtenue en zag allemaal jongetjes 

die veel meer trucjes konden. Daar werd ik 

onzeker van, maar daar was toen geen en-

kele aandacht voor. Hoewel ik voor mijn 

gevoel nog best goed speelde, werd ik zon-

der uitleg afgeserveerd. Met alle ervaring die 

ik in de laatste jaren heb opgedaan, denk ik 

nu iets te kunnen bijdragen aan een onder-

werp dat me al heel lang bezighoudt: het 

doorbreken van een taboe in de topsport.”

FAALANGST EN PANIEKAANVALLEN
Vorig jaar maakte 46-voudig international 

Gregory van der Wiel op zijn website bekend 

dat hij kampte met angst- en paniekaanvallen. 

Vervolgens kwamen meer spelers naar bui-

ten met hun mentale problemen. Ricardo 

Kishna (ADO Den Haag) vertelde over zijn 

depressie en FC Utrecht-aanvoerder Willem 

Janssen over faalangst. Melissen: “Het mooiste 

vond ik nog dat Noa Lang laatst in een inter-

view aangaf dat hij preventief naar een psy-

choloog gaat om zichzelf scherp en mentaal 

gezond te houden. Lang was eerst sceptisch, 

maar had in zijn jeugd toch best wat meege-

maakt. Het is heus niet zo dat hij iedere dag 

met een psycholoog aan tafel zit, maar wel 

af en toe. Niet alleen op slechte momenten, 

maar ook op de goede. Het helpt hem om 

zijn hoofd koel te houden en het plezier te 

behouden. Dat is precies de kern waar het om 

draait. Zijn verhaal vond ik een uitzondering, 

want áls spelers al naar buiten komen, gaat het 

vaak om oudere spelers die al onafhankelijker 

zijn en hun carrière grotendeels achter de 

rug hebben. Het verbaast mij dat in zo’n pro-

fessioneel georganiseerde bedrijfstak voor 

dit onderwerp zo weinig aandacht was. In de 

jaren tachtig had je wel haptonoom Ted 

Troost die de spelers van het Nederlands elf-

tal behandelde, maar hoe heeft de mentale 

begeleiding zich in de decennia erna ontwik-

keld? Ik heb er geen wetenschappelijk onder-

zoek naar gedaan, maar uit de individuele 

verhalen van sporters krijg ik niet de indruk 

dat het mentale welzijn een structureel 

onderdeel is geworden van de begeleiding in 

het betaald voetbal. Uit een gesprek met een 

psycholoog bij PSV begreep ik dat het in de 

jeugd wel meer aandacht krijgt, maar dat de 

eerste twee elftallen dit vaak zelf oplossen. 

Het blijft ad hoc, zowel bij spelers als clubs. Dat 

is best opmerkelijk. Conditie, voeding en zelfs 

slaap, alles wordt bijgehouden en gemeten. 

Alles wat met de fysieke gesteldheid te maken 

heeft, heeft zich doorontwikkeld, maar psy-

chologische zorg blijft een ondergeschoven 

onderwerp. Het lijkt erop dat praten over 

gevoel en je mentale welzijn als zwakte 

wordt gezien.”

ZWAKKELING
In de loop der jaren is het wel steeds normaler 

dat clubs een sportpsycholoog inschakelen 

waar spelers gebruik van kunnen maken. 

“Dat hoor ik ook van spelers, maar ik vraag 

me dan wel af hoe onafhankelijk zo’n ver-

trouwenspersoon is. Wat ik vaak begrijp, is 

dat clubs werken met een psycholoog die 

dan net als de clubarts de trainer adviseert 

of een speler mentaal fit genoeg is om te 

worden opgesteld. Ik ben bang dat dit juist 

averechts werkt. Een voetballer brengt vaak 

juist niet zijn mentale problemen naar voren, 

als hij vreest dat dit hem bijvoorbeeld zijn 

basisplaats kost. Ze vrezen te worden gezien 

als zwakkeling. Misschien stelt de trainer dan 

een ander op.

Het is een hard wereldje en voordat je het 

weet heb je een stempel. Na elke mindere 

wedstrijd is dan al snel het verhaal: ‘Is hij 

mentaal wel sterk genoeg om te slagen in de 

voetballerij?’ >

“IK WERD ONZEKER VAN 
JONGETJES DIE VEEL MEER 

TRUCJES KONDEN”
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Terwijl niemand zich hoeft te schamen voor 

spanningen, faalangst of paniekaanvallen. 

Zoveel mensen hebben daar last van, dus 

voetballers ook. Ik kan me alleen voorstellen 

dat je dit binnen een club, waar je elke dag 

de concurrentie moet aangaan, niet zomaar 

op tafel gooit. Het is verstandiger als een 

speler deze begeleiding bij een onafhanke-

lijke specialist zoekt.”

ZELFMOORD
Het onderwerp lijkt soms nogal breed. Toen 

het afgelopen jaar een paar spelers openlijk 

erkenden dat ze kampten met spanningen en 

paniekaanvallen, ging het ook snel over 

Robert Enke, de Duitse keeper die in 2009 

zelfmoord pleegde. “Dan heb je het natuur-

lijk over echt zware problematiek. Maar hele-

maal los van het voetbal kan je het ook niet 

zien. Zo kwam naar buiten dat hij zijn 

depressie geheim hield omdat hij angst had 

om zijn loopbaan op het spel te zetten. Vaak is 

het probleem dat mensen pas in behandeling 

komen als ze zichzelf allang aan het opvre-

ten zijn. Ik zou mezelf de volgende vragen 

stellen: Heb je last van faalangst rond sport-

wedstrijden? Ben je vooraf zo misselijk van 

de zenuwen dat je voor de wedstrijd moet 

overgeven? Blijf je tijdens wedstrijden hangen 

in gemiste kansen en verkeerde beslissingen? 

Heb je behoefte aan professionele steun 

omdat je bijvoorbeeld steeds blessures hebt, 

in scheiding ligt, een naaste ziek is of zelfs 

recent is overleden? Heb je coaching nodig 

om beter te kunnen omgaan met de lastige 

dynamiek in het team? Ken jij jezelf goed of 

ben je alleen nog maar die topsporter, die 

wordt geleefd door belangen, extreem hoge 

druk en verwachtingen? Wil je jezelf beter 

leren kennen, zodat je je beter kan verhou-

den tot jezelf, je naasten, je tegenstander, de 

coach, technische staf, media en publiek? Wil 

je beter leren omgaan met teleurstellingen? 

Als op een van deze vragen het antwoord ‘ja’ 

is, zou een speler geholpen kunnen zijn bij 

een professionele coach.” 

VAN KWAAD TOT ERGER
Hij vervolgt: “Mentale klachten gaan niet 

vanzelf weg. Zie het maar als een blessure 

waar je te lang mee doorloopt. Het gaat van 

kwaad tot erger. Jezelf kwetsbaar opstellen 

tegenover een professionele coach op het 

moment dat je mentaal nog gezond bent, is 

een groot goed dat zou moeten worden 

gestimuleerd, zeker in een wereld met zulke 

zware groepsprocessen en zulke grote finan-

ciële belangen. Veel problemen zijn gewoon 

prima te behandelen met coaching en ge-

sprekken,” aldus de psycholoog die afstudeerde 

aan de Universiteit van Tilburg en ook  angst-

coach is bij een tandartspraktijk. “Neem faal-

angst en spanningen waar Willem Janssen 

het over had. Dat is iets wat heel veel voor-

komt, maar wat net als vliegangst bijvoorbeeld 

goed te behandelen is. Het is zonde dat daar 

in het betaald voetbal weinig aan wordt 

gedaan, want zowel spelers als clubs zijn ge-

baat bij spelers die echt goed in hun vel 

zitten. Wout Weghorst is ook een mooi voor-

beeld. Hij had altijd het gevoel dat hij te 

weinig deed en dat hij minder was dan anderen. 

Als gevolg daarvan sloeg hij door in zijn trai-

ningen. Het halen van het Nederlands elftal 

werd een obsessie. Hij heeft moeten leren 

hoe hij zich staande hield. Een coach kan 

daar enorm bij helpen.”

SPELPLEZIER
Darren Rosheuvel, een voormalige prof die 

onder meer speelde voor Telstar en Cambuur, 

vertelde onlangs ook over zijn faalangst. Hij 

signaleerde dat hij het in vakanties regelmatig 

liet lopen en nog weleens met een te hoog 

vetpercentage terugkwam bij de club. Na zijn 

carrière vroeg hij zich openlijk af of hij het 

misschien wel prettig vond om er niet meteen 

te hoeven staan in de basis. “Prestatiedruk is 

natuurlijk iets wat in de topsport nog meer 

speelt dan in de rest van de maatschappij. 

Er zijn recent opvallende voorbeelden geweest 

van sterren die ineens stopten. Tom Dumoulin 

als potentiële Tour de France-winnaar. Turnster 

Simone Biles die zich vlak voor de olympische 

finale terugtrok. De Japanse tennisspeelster 

Naomi Osaka die voorlopig is gestopt van-

wege haar mentale klachten. Dat is best 

schokkend. Dit gaat over de absolute top, 

maar hoeveel van dit soort problemen zou-

den er dan niet spelen bij sporters die minder 

aandacht krijgen? Ik ben het eens met sport-

psycholoog Tim Koning, die samen met Michiel 

van Schagen het boek De Talentformule 

schreef. Zijn stelling is dat spelplezier het ver-

geten talentkenmerk is. Daar ben ik het volle-

dig mee eens. Sporters lopen vast als ze al-

leen nog nastreven wat hun 

familie of de buitenwacht wenst. Dat is 

coachbaar. Dat zijn best moeilijke gesprekken, 

omdat je moet confronteren en er bijvoor-

beeld achter moet komen hoe ze zijn opge-

groeid en hoe ze waren als kind. Het is ook 

goed dat die gesprekken soms schuren, want 

zonder wrijving krijg je ook geen glans. 

Totale openheid is nodig voor succes. 

Je moet weten wat er speelt. Net als bij alle 

andere mensen gaat ook daar een opa dood, 

komt er een scheiding of raakt een zoontje 

betrokken bij een ongeval. Met de juiste 

begeleiding kan je ervoor zorgen dat ze 

plezier houden in hun carrière. Voor veel 

topsporters is het niet vanzelfsprekend om al 

het persoonlijke leed te delen, maar praten en 

het delen van zaken kunnen onderpresteren en 

ziek worden voorkomen. Bij een goede con-

nectie tussen lijf en hoofd heb je een grotere 

kans dat je geen klachten krijgt. Delen van 

gevoel geneest en maakt groei mogelijk. 

Dankzij de eerste sporters die openlijk over 

hun mentale welzijn praten, is nu een begin 

gemaakt met de onderkenning hiervan, maar 

we zijn er nog lang niet.”

Hoe is Davy Melissen te bereiken?

Reflektor Coaching
Bijsterveldenlaan 5, Tilburg
Telefoon: 013-5426113
reflektorcoaching.nl
davy@reflektorcoaching.nl

“IK WIL EEN TABOE
IN DE TOPSPORT

DOORBREKEN”
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