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Met enige trots melden wij dat op 11 
oktober acht professionele voetbal-
lers zijn begonnen met een 3-jarige, 

speciaal voor voetballers ontwikkelde HBO-
opleiding. Joost Broerse, Cedric van der Gun, 
Ivar van Dinteren, Johan Plat, Steef Nieuwendaal, 
Ben Rienstra, Jaap Davids en Joris van Rooijen 
vormen de eerste groep die via colleges in een 
virtuele klas gestart zijn met de HBO-Bachelor 
Ondernemerschap, Business Innovation. Voor de 
VVCS is dit een gedenkwaardig moment omdat de 
plannen voor het aanbieden van scholing aan spe-
lers reeds dateren uit de tijd dat de hoge voetbal-
schoenen van Van Hanegem nog een hype waren. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig wel middelen aan-
wezig die het mogelijk hebben gemaakt om deze 
opleiding te realiseren. Nu kunnen de spelers hun 
voetbalcarrière combineren met het volgen van 
een hoogwaardige opleiding, die zij kunnen benut-
ten na afloop van hun voetballoopbaan. Omdat 
de opleiding met een “sportsaus” is overgoten 
blijft deze zeer interessant voor iedere speler, maar 
uiteindelijk ook voor een BVO die deze speler later 
mogelijk in de eigen organisatie kan opnemen. De 
eerste evaluatie met zowel studenten als docenten 
was zeer positief en ik ben ervan overtuigd dat deze 
opleiding een groot succes gaat worden. Plannen 
om de VVCS Academy uit te breiden met een 
MBO zijn al aanwezig.

Re-integratie is een hot item tegenwoordig, door 
de strengere regelgeving vanuit het CWI en de 
steeds kortere uitkeringsduur moeten spelers die 
geen contract meer hebben sneller omgeschoold 
worden om weer aan het werk te kunnen gaan. Wij 
vinden dat hier een serieuze taak is weggelegd voor 

de vakbond. De VVCS heeft daarom gesprekken 
gevoerd met het CWI en het UWV om een speciaal 
op profvoetballers afgestemd re-integratietraject te 
ontwikkelen. Wij hopen dit traject volgend jaar aan 
de spelers te kunnen bieden.

De maand november is traditioneel de maand van 
de regiovergaderingen. Het doet mij goed te zien 
dat de opkomst dit jaar zeer hoog was, een teken 
dat de spelers het werk van de VVCS waarderen. 
Toch verbaast het mij wel dat spelers vaak niet 
op de hoogte zijn van alles wat wij doen. Wij zijn 
daarom bezig om een totaal nieuwe website te 
bouwen die hopelijk de spelers meer aanspreekt en 
waar alle diensten duidelijk op naar voren zullen 
komen. Deze website moet voor de kerst worden 
gelanceerd en zal een nieuw en verfrissend uiterlijk 
hebben.

Het laatste wat ik wil vermelden is dat er kortgele-
den een start is gemaakt met de onderhandelingen 
om per 1 juli 2008 tot een nieuwe cao te komen. 
De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden 
en de clubs hebben elkaar al meerder keren getrof-
fen om de verschillende standpunten kenbaar te 
maken. Hieruit is gebleken dat de clubs terug wil-
len naar de oude regel van 70% salaris bij ziekte 
en arbeidsongeschiktheid, terwijl dat nu 100% is. 
Ook de schadeloosstelling bij ontslag moet worden 
versoberd, vinden de clubs. Wat ons betreft zijn 
deze punten onbespreekbaar. Ik wil alle spelers 
oproepen om ons volledig te steunen tijdens de 
onderhandelingen. Lid zijn van de VVCS betekent 
solidariteit onder de spelers om tot een zo’n goed 
mogelijke cao te komen. Daarom hebben wij jullie 
steun hard nodig. ,

Column
D a n n y  H e s p
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Het afgelopen jaar hebben wij bij de VVCS nadrukkelijk gekeken naar 
mogelijkheden om spelers maatschappelijk nog beter van dienst te 
kunnen zijn. Als gevolg daarvan startte de VVCS onlangs de VVCS 
Academy. Momenteel zijn wij ook bezig met de ontwikkeling van een 
re-integratieservice.

VVCs academy 
trapt af!
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Vooral de kilo’s zware standaardwerken 
van uitgeverij de buitenspelers springen 
in het oog. 
de uitgeverij is een initiatief van matty 
Verkamman. Als journalist volgde 
Verkamman voor het landelijke dagblad 
Trouw alle grote voetbalevenementen 
tussen 1974 en 1998. In die periode was 
hij aanwezig op 13 eK- en WK-toernooien 
en zat hij ook bij vrijwel alle europa Cup-
finales op de perstribune. Ook volgde hij 
overal ter wereld honderden interlands 
van het Nederlands elftal. Oranje werd in 
de loop der jaren zijn ‘prettige obsessie’. 
Hij schreef in 1989 het standaardwerk 
‘Het Nederlands elftal 1905 - 1989’, dat 
zes jaar later werd voorzien van het sup-
plement 1989 - 1995. 
In 2001 verliet Verkamman na bijna dertig 
jaar de redactie van Trouw – hij schrijft 
er nog wel op iedere maandag een 
column - om van zijn droom werkelijk-
heid te maken: een eigen uitgeverij. Het 
blijkt een groot succes. met steun van 
Voetbal International verschijnt geen uit-
gave onopgemerkt op de markt en groeit 
zelfs een luxe uitgave van een relatief 
bescheiden speler als epy drost tot een 
verkoopsucces. Gezien het schitterende 
aanwezige fotomateriaal is het verleide-
lijk om groots uit te pakken, maar in het 

geval van een local hero als drost lijkt 
het toch wat overdone. Twee paginagrote 
actuele foto’s van Willy Stokkers bijvoor-
beeld, de man van biljartpaleis Stokkers 
waar drost twee keer per week kwam 
spelen lijkt een beetje uit proportie. Ook 
in de tekst had wel wat geschrapt mogen 
worden. Iedereen mag zijn zegje doen 
over niet alleen epy maar ook over zijn 
vrouw, zijn buitenechtelijke vriendinnen 
en kinderen, en dat is af en toe wat teveel 
van het goede. 
Wat overeind blijft zijn de prachtige foto’s 
en het levensverhaal van een clubtrouwe 
local hero, zo als je ze vandaag niet meer 
tegenkomt. dat drost tijdens een wed-
strijd van de oud-internationals in het 
harnas stierf (ook het opengescheurde 
laatste Oranje-shirt staat in het boek afge-
beeld) geeft zijn boek een extra dramati-
sche lading.

epy drost. In alles anders. Auteur: bert Nederlof. 
Uitgeverij de buitenspelers. € 29,50.

dat er aan een speler als Willem van 
Hanegem drieëneenhalve kilo papier 
wordt besteed is beter te verdedigen. 
Onlangs nog de beelden gezien van 
Nederland-brazilië 2-0 op het WK 74. 
Van Hanegem was veruit de beste man 
van het veld. Hard in de duels, subtiel in 
de passing. een van de grootste voetbal-
lers die Nederland heeft voortgebracht. 
Ook hier is de dramatiek niet ver weg. 
Het eerste exemplaar van het boek werd 
uitgereikt aan de oncoloog, voor wie 
de vader van Van Hanegem zijn leven 
in de tweede wereldoorlog opofferde. 
Achtduizend exemplaren waren in één 
dag uitverkocht. eerlijk gezegd heeft ook 
de Contractspeler nog niet meer dan de 
cover van het boek gezien. maar als het 
met dezelfde aandacht en even nauw-
gezet is samengesteld als het boek over 
epy drost dan is het vast een prachtig 
eerbetoon geworden. We kijken uit naar 
de tweede druk!

Er verschenen dit jaar meer voetbalboeken dan ooit in Nederland. Vooral 
biografieën van spelers zijn populair. Voorheen waren dit vaak snel in 
elkaar gedraaide boekjes, die al snel bij De Slegte belandden, nu verschij-
nen iedere maand fraai vormgegeven boekwerken, die niet zelden al snel 
aan een tweede druk toe zijn.

Willem van Hanegem. diverse auteurs. 
Uitgeverij de buitenspelers. € 59,00.

In augustus verscheen reeds bij Uitgeverij 
de buitenspelers: 
Gedreven. de hang naar perfectie van ruud van 

Nistelrooij. Auteurs: 
Henri van der Steen en maarten van Helvoirt. € 34,95.
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1     ruud Geels speelde voor alle top-
clubs van de benelux: Feyenoord, 
Ajax, PSV, Anderlecht en Club brugge.

2    Als 19-jarige wordt Geels in 1968 
landskampioen met Feyenoord. Hij 
scoort dat seizoen 20 keer.

3    Geels wordt later ook met Club 
brugge en Ajax landskampioen en 
wint met Anderlecht de Supercup.

4    Feyenoorder ruud Geels was tot en 
met de halve finale topscorer van het 
europa Cup-toernooi 68/69, maar 
trainer ernst Happel liet hem zonder 
op gave van redenen thuis voor de 
finale tegen Celtic. Geels: ‘Toen 
Kindvall de winnende goal maakte 
voelde dat als een dolksteek. een 
heel herkenbaar gevoel toch voor 
een sportman?’ Geels liep zo ook de 
premie van 15.000  gulden mis (‘voor 
mij een jaarsalaris’) maar kreeg later 
van aanvoerder Cor Veldhoen 
namens alle spelers een envelop met 
1500 gulden aangeboden.

5    ruud Geels was aanwezig op het WK 
74 maar speelde er geen minuut. 
Tijdens de finale zat Geels op de tri-
bune. Louis van Gaal tijdens de boek-
presentatie van ‘Altijd raak!’: ‘Ik heb 
rinus michels heel hoog zitten, maar 

in de finale tegen West-duitsland 
moesten we op een gegeven 
moment iets forceren en daar was 
ruud Geels de ideale persoon voor 
geweest.’

6    Tussen 1974 en 1978 speelde Geels 
vier seizoenen voor Ajax. Hij werd 
vier keer topscorer van Nederland 
met gemiddeld méér dan 30 doel-
punten per seizoen (123 goals).

7    Hij moest in die periode drie keer 
naar het Lido in Parijs voor het gala 
van de europees topscorer van het 
jaar: hij won er één zilveren en twee 
bronzen schoenen.

8    Geels werd later ook als speler van 
Sparta nog een keer topscorer van 
Nederland

9      Geels scoorde met zijn spectaculaire 
kopballen twee keer het doelpunt 
van het jaar.

10  In zijn hele carrière ontving Geels 
één gele kaart.

11 ruud Geels speelde 20 interlands.
12  Geels was een gevoelige speler. 

Iedere keer als het publiek ‘Kale, 
kale’ riep kromp Geels ineen. Na zijn 
carrière ging hij al snel getooid met 
een haarstukje.

13  In 1993, na geplaagd te zijn door 

stress- en hartklachten pakte   
ruud Geels zijn oude beroep van  
huis schilder weer op. Geels: ‘dat had 
ik veel eerder moeten doen’

14  Afgelopen jaar was Geels (59) veertig 
jaar getrouwd met Lida.

Voor wie de prachtige voetballer ruud 
Geels nooit heeft zien spelen: bij het 
boek zit een dvd met zijn mooiste goals.

ruud Geels: Altijd raak! de biografie van een 
vergeten topscorer. Auteur: Theo Vaessen. 
Uitgeverij House of knowledge. € 19,95.

14 feiten over Ruud Geels

Stond Fritz Korbach aan de basis van de 
groei van SC Heerenveen van eerste divi-
sionist tot subtopper? Het lijkt er wel op. 
Als Korbach in februari 1990 door riemer 
van der Velde als coach van Heerenveen 
wordt aangetrokken (Foppe de Haan 
wordt zijn assistent) laat Korbach direct 
weten dat hij het te gek voor woorden 
vindt dat bij een club met ambities alleen 
maar in de avonduren getraind zou kun-
nen worden. Zonder ook maar een spier 
te vertrekken zegt Korbach voor de eerste 
training: ‘Heren aanstaande maandag 
twee keer trainen: om tien uur en half 
drie. dat geldt ook voor dinsdag en don-
derdag.’
Onder meer Gert-Jan Verbeek protesteert 

meteen: ‘Hoe krijg ik dat op het CIOS ooit 
voor elkaar? Ik heb les.’
Foppe de Haan meldt het probleem bij 
riemer van de Velde. die stelt hem 
gerust: ‘Laat Fritz zijn gang maar gaan. 
met onze manier van doen en denken 
zouden we over dit proces misschien een 
jaar doen, maar ik denk dat Fritz het in 
een dag voor elkaar krijgt.’
die maandag was iedereen present om 
tien uur en om half drie en het is nooit 
meer anders geweest. dat seizoen pro-
moveerde Heerenveen via de nacompeti-
tie naar de eredivisie.

Smeuïge anekdotes in overvloed in deze 
biografie, met – net als bij epy drost - ook 

hier weer ruime aandacht voor de buiten-
echtelijk escapades van de hoofdrolspe-
ler. Overigens met volledige instemming 
van Korbach zelf: ‘Ik ben niet trots op wat 
ik allemaal gedaan heb. maar zo is het nu 
eenmaal allemaal gebeurd.’

Korbach onaangepast. Auteur: Vincent ronnes. 
Uitgeverij Tirion Sport. € 16,95.

de afgelopen maanden verscheen tevens:
Klem! Jan van beveren, vlinder in de zestien.
Auteur: ruud doevendans. Uitgeverij Parata). € 18,90.

Tonny (biografie plus dVd van Tonny van der 
Linden). Uitgeverij Voetspoor. € 25,00.

JP Clubicoon (biografie van Jean-Paul de Jong). 
Uitgeverij Voetspoor. € 15,00.

‘Zo is het nu eenmaal allemaal gebeurd.’



 

De clubs worden daarbij ver-
tegenwoordigd door de FBO,  
de spelers door de VVCS en 
ProProf. De onderhandeling-
delegatie van de VVCS bestaat 
uit mr Louis Everard en Ad 
Dieben. Zij zijn ook mede ver-
antwoordelijk voor de inhoud 

van de nog lopende CAO.
De partijen hebben schriftelijk 
hun wensenlijsten kenbaar 
gemaakt. Wanneer je deze 
naast elkaar legt, wordt duide-
lijk welke onderwerpen in elk 
geval de nodige discussie zul-
len opleveren.

FBO    
Geen schadeloosstelling bij 
beëindiging van een al eerder 
verlengd contract in geval 
de speler een nieuwe club 
vindt*.

VVCS
Bij beëindiging door de club 
van een eerder verlengd 
contract altijd recht op een 
schadeloosstelling en wel 
afhankelijk van de duur van 
het beëindigde dienstver-
band*.

FBO
Bij ziekte (lees: blessure) en 
arbeidsongeschiktheid niet lan-
ger een garantie tot doorbeta-

ling van 100% van het salaris. 
In jaar één en twee tezamen 
niet langer 200% maar slechts 
170%. Daarna een aanvulling 
tot maximaal 70% van het 
basis-salaris.

VVCS
Een doorbetalingsgarantie 
tot 100% van het overeen-
gekomen salaris gedurende 
de gehele looptijd van het 
overeengekomen contract.  
Oftewel: een gesloten contract 
moet zoals nu daadwerkelijk 
gegarandeerd zijn. 

FBO
Het voorstel namens de clubs 
is om ook spelers jonger dan 

C O N f R O N T A T i E S
TEkST: MR LouiS EVERARD
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Onderhandelingen over een nieuwe CaO  opgestart
De huidige CAO Contractspelers Betaald 
Voetbal loopt per 30 juni 2008 af. Het 
is dan ook voor zowel de clubs als de 
spelers van belang om tijdig te bezien 
of partijen elkaar kunnen vinden over 
de voorwaarden van een verlenging. 
De onderhandelingen hierover zijn reeds 
begonnen.

De VVCS heeft in tal van confrontaties de belangen van de spelers behartigd. Een keuze uit de juridische zaken van de laatste maanden.



 

18 een contract te kunnen 
laten tekenen met een langere 
duur dan 3 jaar, al of niet mid-
dels een optie.

VVCS
De VVCS wenst daarentegen 
vast te houden aan de maxi-
male duur van 3 jaar, welke 
overigens ook is vastgelegd in 
de reglementen van de FIFA 
en KnVB. Bovendien zal de 
VVCS proberen het gebruik van 
eenzijdige optiebepalingen uit 
te sluiten.

FBO
Spelers moeten afstand kun-
nen doen van deelname aan 
het ouderdomspensioen.

VVCS
Zeker gegeven eerdere trieste 
ervaringen (denk aan David Di 
Tomasso van FC Utrecht) acht 
de VVCS het juist van groot 
belang dat alle spelers aan 
deze regeling moeten blijven 
deelnemen. Het kan niet zo 
zijn dat een weduwe met haar 
kinderen achterblijft zonder 
een levenslange uitkering.

FBO
De clubs zien aanleiding tot 
het opnemen van extra ver-
plichtingen voor de spelers 
voor wat betreft het gok-
ken op (eigen) wedstrijden 
en het gebruik van doping. 
Overtreding van die extra 
verplichtingen zal makkelijker 
tot ontslag op staande voet 
leiden.

VVCS
VVCS stelt vast dat de KnVB 
reglementair gaat vastleggen 
dat het spelers niet zal zijn 
toegestaan om te gokken op 
eigen wedstrijden. Voor de 
VVCS kan hiermee dan ook 
volstaan worden.
Verder is de VVCS van mening 
dat er juist extra arbeidsrechte-
lijke waarborgen moeten opge-
nomen voor die gevallen waar-
in het objectief niet bewijsbaar 
is dat sprake is van opzettelijk 
(en zelfstandig) gebruik van 
prestatieverhogende middelen. 
Denk hierbij alleen maar aan 
de “foutjes” van clubartsen.

Zoals je zelf kunt lezen zul-
len er ongetwijfeld de nodige 
discussies volgen voordat met 
name over de voorgaande 
onderwerpen een redelijk 
akkoord zal zijn bereikt. 

Andere onderwerpen die de 
VVCS heeft geagendeerd zijn 
onder meer:
•  een nieuw te maken  

“reglement spelersraad”
•  de verankering in de CAO van 

de CFK-overbruggingregeling

•  een minimum aantal con-
tractspelers in fulltime dienst

•  een behoorlijke regeling voor 
spelers die op amateurbasis 
uitkomen in een eerste elftal

•  een spelersaandeel in de 
televisierechten

•  de waarborging van een bij-
drage in een passende zorg-
verzekering

•  een beter alternatief voor de 
huidige CAO ongevallenver-
zekering.

Zoals ook Danny Hesp in zijn 
column vast stelt is de steun 
van de spelers juist in de 
komende periode van onder-
handelingen even welkom 
als noodzakelijk.  Je kunt er in 
elk geval op vertrouwen dat 
de VVCS haar uiterste best zal 
doen om voor de spelers een 
goed resultaat te behalen. 

Wij houden jullie op de 
hoogte. ,
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*  nu krijg je schadeloosstelling als je aan drie voorwaarden voldoet;   
deze verschillen per divisie.

Eerste divisie:
• een verlengde overeenkomst
•  een dienstverband bij die zelfde werkgever van tenminste drie 

opeenvolgende seizoenen, en een gegarandeerd salaris niet 
hoger dan het voor dat jaar vastgestelde maximumdagloon in 
het kader van de WW/WAO.

Eredivisie:
• een verlengde overeenkomst
•  een dienstverband bij die zelfde werkgever van tenminste vijf 

opeenvolgende seizoenen, en een gegarandeerd salaris niet 
hoger dan 3 x het maximumdagloon.

Voldoe je aan van deze voorwaarden, dan ben je gerechtigd tot 
een schadeloosstelling.

De schadeloosstelling = 1 maand per gewerkt jaar (lees: seizoen).

Het voorstel van de FBO is dus dat je niets meer krijgt op het 
moment dat je een nieuwe club vindt.

Onderhandelingen over een nieuwe CaO  opgestart
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Het kan snel gaan in de voetballerij, daar weet Siem de 
Jong alles van. Twee jaar geleden door Ajax overgenomen 
van De Graafschap, Talent van het Jaar op sportcomplex 
de Toekomst, scoren bij zijn debuut en opgeroepen wor-
den voor Jong Oranje. Het kan allemaal even niet meer 
stuk voor de pas 18-jarige middenvelder. Deze bescheiden 
jongen wil gewoon lekker voetballen en ziet wel wat er 
nog komen gaat.

“Ik hoop toch stIekem wel dat Ik In augustus 
mee mag naar de olympIsche spelen”

Als e-pupil bij dZC ‘68 in 1999
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Zwitserland
Siem de Jong werd op 28 januari 1989 
geboren in het Zwitserse Aigle. Vader en 
moeder De Jong waren vroeger topvol-
leyballers, waarna vader De Jong een 
functie ging bekleden bij de nationale 
volleybalbond in Zwitserland. De kleine 
Siem bleek al op jonge leeftijd goed te 
kunnen voetballen. In Zwitserland pro-
beerde hij eerst nog even om te gaan 
ijshockeyen, alvorens hij bij een plaatselijk 
clubje ging voetballen. Hier kwam na 
een half jaar een eind aan, omdat familie 
De Jong terugkeerde naar Nederland. In 
Zwitserland komt Siem niet vaak meer. 
Vroeger nog wel eens, om op wintersport 
te gaan. Helaas voor Siem zit dat er niet 
meer in, want in zijn contract met Ajax 
staat dat Siem hij geen gevaarlijke sporten 
mag beoefenen. Siem grappend: ‘Skiën is 
voor mij niet gevaarlijk, omdat ik het zo 
goed kan.’

Familie
Nadat familie De Jong terug kwam 
naar Nederland vestigden zij zich in 
Doetinchem. Siem ging gelijk aan de slag 
bij amateurclub DZC ’68. Lang heeft hij 
er echter niet gespeeld, want op 11-ja-
rige leeftijd werd hij al gescout door De 
Graafschap. Niet alleen De Graafschap 
wilde Siem graag hebben, ook Vitesse, 
NEC en Twente wilden maar al te graag 
Siem bij hun opleiding aan het werk 
zien. Siem koos voor de Superboeren: 
‘Ik woonde immers al in Doetinchem.’ 
In 2005 maakte Siem de overstap naar 
Ajax. De reden dat hij voor Ajax koos was 
vrij eenvoudig: ‘Ik wilde naar Ajax omdat 
het toch echt een stap hoger is. Ik was 
in die tijd tweede jaars B-junior en als je 
dan toch echt een keer iets wil, was dit 
een mooie mogelijkheid.’ De eerste jaren 
heeft Siem op en neer gereisd, alvorens 
hij op zich zelf ging wonen in Amstelveen. 
Dit gaat tot nu toe erg goed: ‘Ik kook ook 

voor mezelf en af en toe helpt mijn vrien-
din me. Mijn vrienden en familie zie ik 
ook nog regelmatig. Overdag ben je vaak 
vrij als voetballer en dan ga ik vaak rich-
ting het thuisfront.’ 
Voor Siem zijn familie en vrienden heel 
belangrijk. Zijn ouders komen bijna elke 
wedstrijd kijken. Hij heeft veel aan zijn 
ouders; ze hebben hem altijd goed bege-
leid en geven hem waar nodig adviezen. 
Siem is niet het enige talentje in de familie 
De Jong. Het jongere broertje Luuk speelt 
momenteel bij De Graafschap en heeft in 
de voorbereiding zelfs meegedaan met de 
eerste selectie. Momenteel is Luuk herstel-
lende van een bovenbeenblessure. Het 
lijkt Siem mooi om later samen met zijn 
broertje te spelen: ‘Ik heb wel eens met 
Luuk samengespeeld bij De Graafschap 
en buiten De Graafschap om. We vinden 
elkaar wel makkelijk als we samen in een 
elftal zitten.’ 

Debuut
Vorig jaar werd Siem verkozen tot talent 
van het jaar bij de jeugdopleiding. 
Sindsdien is het allemaal snel gegaan met 
de jonge middenvelder. Hij kwam als 
A-junior bij Jong Ajax terecht en veroverde 
al snel een basisplek. Nog geen paar 
maanden later maakte Siem zijn eerste 
speelminuten in het eerste van Ajax uit 
tegen Sparta. Prompt scoorde hij in de 
blessuretijd de gelijkmaker waardoor een 
blamage achterwege bleef voor Ajax. Een 
aantal weken later scoorde hij een belang-
rijk doelpunt in de Kuip tegen Feyenoord. 
Scoren bij je debuut, het is een fraaie Ajax-
traditie. Onder meer Johan Cruijff, Marco 
van Basten, Ronald de Boer en Patrick 
Kluivert gingen hem voor. ‘Ik vind het wel 
leuk om in dat rijtje te staan. Het waren 
toch grote voetballers in die tijd. Het 
bracht voor mijzelf geen extra druk mee, 
ook omdat ik de wedstrijden daarna niet 
veel speelde tot aan de trainerswissel.’ p

Wat goed is komt snel 

SIEM DE JONG
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Sinds Adrie Koster de taken van Henk 
ten Cate heeft overgenomen speelt Siem 
steeds vaker. Siem: ‘Of dit komt door de 
trainerswissel durf ik niet te zeggen. Ook 
Ten Cate toonde vertrouwen in mij. Hij 
was ook degene die mij liet debuteren. 
Wel weet ik dat ik nu het geluk heb dat 
er wat blessures zijn in het team. Koster 
kende me ook al van het beloftenelftal, 
dus hij weet wat hij aan mij heeft. Ikzelf 
heb Ten Cate niet heel lang meegemaakt, 
waardoor hij me minder goed kende dan 
Koster.’ Wat het verschil is tussen Koster 
en Ten Cate? Siem: ‘Ten Cate is wat meer 
op de man gericht en probeert je scherp te 
krijgen door verbaal sterk te zijn. Dat lukte 
hem ook heel vaak, want iedereen was 
altijd geconcentreerd op de training. Ook 
onder Koster is iedereen zeer geconcen-
treerd, maar dat doet hij op een andere 
manier. Koster doet het op een rustige 
manier en is iets minder nadrukkelijk aan-
wezig, maar wel heel duidelijk.’ 

Leider
Vanaf het moment dat Siem bij de groep 
zit, gaat hij veel om met de jongere spelers, 
zoals Gregory van de Wiel, Jan Vertonghen 
en Robert Schilder. ‘Naarmate ik langer 
bij de selectie zit ga je toch wat meer met 
de andere jongens om. Ik krijg voor de 
wedstrijden wel eens adviezen en ik ben 
ook niet bang om vragen te stellen.’ Een 
ontgroening heeft Siem niet gehad: ‘Wel 
word ik weleens hard aangepakt tijdens de 
trainingen, maar dat vind ik niet meer dan 
logisch. Jaap Stam was de echte leider van 
Ajax, maar nu hij weg is proberen Klaas-
Jan Huntelaar en John Heitinga zijn stokje 
over te nemen.’ Op de vraag wie nou echt 
goede voetballers zijn bij Ajax zegt Siem: 
‘Heitinga is een hele sterke verdediger, ook 
vind ik Emanuelson echt een hele goede 
voetballer. Hij zit nu dan misschien in een 
wat mindere periode, maar hij heeft echt 
een goede techniek.’ Emanuelson speelde 
tegen Feyenoord op zijn plek en binnen-
kort komt Edgar Davids terug bij de selec-
tie. ‘Ik ben niet bang om minder speelmi-
nuten te krijgen als Davids terugkomt. Ik 
ga gewoon de concurrentiestrijd aan met 
de jongens en de beste speelt. Daarnaast 
kan ik natuurlijk heel veel leren van Davids 
en Emanuelson.’

Olympische spelen
Op maandag 16 november maakte Siem 
zijn debuut bij Jong Oranje tegen Jong 
Macedonië. Siem: ‘Dit kwam voor mij wel 

als een verrassing, want ik zat niet eens bij 
de voorselectie. Ik werd ook pas een dag 
van te voren gebeld, omdat Bruins zich 
geblesseerd had afgemeld. Het geeft mij 
wel een stukje waardering. Het zijn één 
voor één fantastische voetballers en een 
aantal speelt zelfs al in het buitenland.’  
Het was voor Siem dan ook geen teleur-
stelling dat hij afviel voor de Olympische 
selectie. Siem: ‘Foppe de Haan zei van te 
voren dat hij me graag een keer wilde zien 
spelen. De Olympische spelen aankomen-
de zomer zijn voor mij ook niet echt een 
doel op zich. Het leeftijdsverschil met de 
andere jongens is groot, maar als ik erbij 
zit zou het mooi zijn natuurlijk. Ik hoop er 
stiekem natuurlijk wel een beetje op.’

Idool
Als je Siem de Jong ziet voetballen is 
de vergelijking met Phillip Cocu snel 
gemaakt. Rust aan de bal, inzicht, scorend 
vermogen en een goed schot. Siem: ‘Ik 
lijk misschien wel een beetje op Cocu. 
Ik ben ook wel een rustige speler, alleen 
Cocu was wat verdedigender. Sommigen 
zeggen wel eens tegen mij dat ik op Cocu 
lijk qua uiterlijk. Foppe de Haan zei tegen 
mij dat ik wel wat weg had van Timmy 

Simons. Het is wel leuk om die dingen te 
horen.’ Vroeg keek Siem veel naar Dennis 
Bergkamp en Jari Litmanen. Dit waren dan 
ook zijn grote idolen. Siem: ‘Zij spelen net 
zoals ik achter de spits en dat is toch wel 
mijn favoriete positie. Ze zijn beide rustig 
aan de bal en hebben een goede techniek. 
Het zou mooi zijn als ik zo’n mooie car-
rière krijg als zij hebben gehad. Ik zou 
later graag bij Barcelona willen voetballen. 
Mooi land, mooie stad, lekker weer en 
natuurlijk een grote club. Eerst maar eens 
mijn kwaliteiten bij Ajax laten zien en dan 
zien we later wel verder.' ,

Siem de Jong wordt begeleid door 
Louis Laros van de vvcs.
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“ Later zou ik 
graag voor 
Barcelona 
willen spelen”
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Chelsea-speler Florent Malouda is een van de 
bekendste spelers met een abonnement op de 
services van Video Profile. Vorig jaar al ontving de 
Frans international iedere woensdag in Lyon per 
post een dvd met daarop zijn eigen acties uit de 
laatste wedstrijd. niet alleen de goede acties, ook 
de slechte acties en alles ertussenin. Voor Malouda 
hoort het bekijken van de dvd bij de normale evalu-
atie van zijn eigen prestaties. In een kwartier tijd ziet 
hij al zijn acties terug. En herkent hij de patronen 
in zijn spel die hij moet verbeteren. De dvd’s van 
Video Profile hebben hem bewuster gemaakt van 
zijn eigen spel, zegt Malouda: ‘Door de wekelijkse 
video zag ik welke fouten ik uit mijn spel moest 
zien te bannen, wilde ik weer een stap voorwaarts 
kunnen maken. Dankzij de wekelijkse dvd’s kon ik 
gericht aan het werk. En werd ik daadwerkelijk een 
betere speler. Dat was me de investering meer dan 
waard.’

Momenteel zijn er in de Franse competitie ruim 125 
spelers geabonneerd op de wekelijkse dvd’s van 
Video Profile. Het aan de Cote d’Azur gevestigde 
bedrijf zegt met hetzelfde gemak de nederlandse 
markt te kunnen bedienen. Video Profile heeft een 
complete, voortdurend geactualiseerde database 
van alle wedstrijden van meer dan 25 nationale 
competities, waaronder de nederlandse.

Michael Kapsy is de directeur van het jonge 
videobedrijf. Samen met oud-profspeler nicolas 
Beaudoin (onder meer nice en Ajaccio) startte hij 
in februari 2006 Video Profile. Kapsy: ‘Het begon 
ermee dat steeds meer spelers vroegen om een 
souvenir voor na hun carrière. Vaak hadden ze niets 
bewaard, soms alleen her en der wat fragmenten 
op vele verschillende videobanden. Wij konden 
aan hun vraag voldoen en een perfect overzicht 
leveren.’

Al snel werd een tweede toepassing van de beelden 
gevonden: de video-cv. Kapsy: ‘Het is toch niet van 
deze tijd dat spelers nog via een cv-op-papier clubs 
benaderen? En als ze al gebruik maken van een 
video dan sturen ze òf een hele wedstrijd – waar-
voor managers geen tijd hebben – òf ze sturen een 
video met alleen maar geweldige acties en doelpun-
ten: ook niet erg realistisch.’

Onwillekeurig denken we daarbij terug aan de 
legendarische Gabrich, die in het tijdperk-Van 

Het fenomeen videoanalyse is inmiddels volledig 
ingeburgerd in de professionele voorbereiding 
op belangrijke wedstrijden. Voor de coach is 
het een prachtig hulpmiddel om zijn plan van 
aanpak aanschouwelijk te maken. Maar kunnen 
ook individuele spelers hun voordeel doen met 
videoanalyse? Het Franse bedrijf Video Profile 
meent van wel en benadert momenteel de 
nederlandse markt.

Het menu van de video-cv

Hoesje van de video-cv

Video Profile
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maakt video-cv’s voor spelers
Gaal op basis van een videoband door Ajax werd 
gekocht. De speler-die-niet-om-kon-vallen, bleek 
eenmaal in Amsterdam toch een heel andere voet-
baller te zijn dan de videoband suggereerde. De 
Argentijn lag voortdurend op de glibberige grasmat 
van de Amsterdam ArenA en werd al snel met veel 
verlies doorverkocht. 

Wat zet Video Profile hier tegenover? Kapsy: ‘Een 
speler kiest bij ons drie wedstrijden uit, op basis 
waarvan wij de video-cv (eigenlijk dvd-cv) samen-
stellen. De mislukte acties laten we er natuurlijk 
uit, maar we laten ook heel gewone acties zien 
die kenmerkend zijn voor een speler. De speler is 
bovendien bij ieder nieuw fragment even omcirkeld 
zodat een manager direct weet op welke speler hij 
zich moet concentreren. Om het geheel nog per-
soonlijker te maken kan de speler zelf de muziek 
kiezen die wij op de achtergrond moeten gebruiken. 
Dit alles geeft in een korte tijd een heel betrouw-
baar beeld van een speler. Manchester City kocht 
afgelopen zomer op basis van zo’n video-cv Jamel 
Abdoun van Ajaccio aan en Vfl Bochum trok op deze 
wijze nice-speler Antar Yahia aan.’

Ook de Franse spelersvakbond UnFP raakte onder 
de indruk van de video-cv’s van Video Profile. 
Contractloze spelers van het Team UnFP (de Franse 
tegenhanger van het Team VVCS) kregen de moge-
lijkheid tegen sterk gereduceerd tarief een video-
cv van zichzelf te laten maken. De werkloze prof 
Arnaud Lebrun vond zo onderdak bij niort. 

De VVCS raakte ook nieuwsgierig naar de video-cv’s 
en liet bij wijze van proef een cv maken van nicky 
Hofs. Hofs wordt bij de VVCS begeleid door Louis 
Laros: ‘Het zag er heel goed uit. Ik kan me voorstel-
len dat het werkt. Vooral voor spelers die de ambitie 
en de potentie hebben om naar het buitenland te 
gaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik komen-
de zomer de opdracht geef om van enkele spelers 
een video-cv te maken.’

Beelden van de nederlandse eerste divisie heeft 
Video Profile niet in haar database. Toch kan het 
bedrijf ook van spelers uit de Jupiler League een 
video-cv maken. Kapsy: ‘De meeste clubs maken 
van hun thuiswedstrijden zelf opnames. Als een 
speler ons de banden toestuurt van de wedstrijden 
waarvan hij een video-cv gemaakt wil hebben, is dat 
voor ons geen enkel probleem.’

Zestien man, allen voormalig (prof)voetballer, zijn 
op het bureau van Video Profile full-time aan de 
slag om met kennis van zaken de verschillende 
dvd’s samen te stellen. Het bedrijf heeft ook con-
tracten gesloten met clubs, ook in nederland, die 
op deze wijze een speler in het buitenland willen 
volgen. Kapsy: ‘Dan hoeven ze niet af te reizen om 
zo’n speler te beoordelen en bovendien zijn ze 
niet afhankelijk van één wedstrijd. Gedurende een 
groot aantal weken kunnen ze zo een speler volgen 
waarin ze geïnteresseerd zijn.’

Vraag is natuurlijk wat de kosten zijn van de dien-
sten van Video Profile? Kapsy: ‘Een full-service jaar-
abonnement kost € 300 per maand. Daarvoor krijgt 
de speler: 
1) zijn wekelijkse dvd om zijn eigen spel te analyse-
ren
2) aan het eind van ieder seizoen een overzichts-
dvd, voor zichzelf maar ook om aan familie of vrien-
den weg te geven
3) een video-cv om zichzelf bij andere clubs aan te 
bevelen. Deze video-cv kan daarvoor in allerlei talen 
vertaald worden.’

De kosten voor spelers die alleen in een video-cv 
geïnteresseerd zijn bedragen € 300 per wedstrijd. 
Een gebruikelijke video-cv op basis van drie wed-
strijden zou dus op € 900 uitkomen.

Kapsy: ‘De eerste vraag vanuit nederland kunnen 
we vanuit Frankrijk regelen. Maar bij een zeker aan-
tal abonnees wordt het interessant om de productie 
vanuit nederland zelf te organiseren. Daarvoor 
zouden dan weer nederlandse oud-profvoetballers 
ingeschakeld kunnen worden. Zij weten als geen 

Spelers die geïnteresseerd 
zijn in de producten van 
Video Profile of eens een 
presentatie van een video-
cv willen zien kunnen zich 
melden bij de VVCS.

bij ieder fragment wordt de betrokken speler voor korte tijd omcirkeld

Video Profile
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TEkST: DAnny HESp

Anno 2007 zijn deze mogelijkheden er wèl en is de 
VVCS, door middel van een enquête onder een deel 
van haar leden, gaan kijken welke opleiding de spe-
lers zouden willen volgen en met welke leermethode. 
Uiteindelijk heeft de VVCS in samenwerking met 
Hogeschool Saxion-next en e-learningbedrijf Green 
Square een opleiding weten te ontwikkelen die 
perfect aansluit aan de wensen, mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het bestaan als professioneel 
voetballer.

Middels deze opleiding, die volledig via het internet 
kan worden gevolgd, krijgen de spelers de kans om 
in drie tot zes jaar tijd een volledige HBO Bachelor te 
halen die hen in de toekomst een kwalitatief goede 
maatschappelijk positie verschaft. De colleges wor-
den gegeven in een virtuele klas waar de spelers, 
thuis zittend achter de computer, op één avond alle 
lessen kunnen volgen. Het probleem van onregel-
matige trainingstijden of trainingskampen in het bui-
tenland wordt door gebruik van internet ontweken, 
is er ergens ter wereld een internetaansluiting dan 

kan de speler de colleges altijd volgen. Als de speler 
toch een college moet missen dan word de totale les 
opgenomen en kan hij deze later terugkijken.

Om de opleiding zo interessant mogelijk te maken 
voor spelers is er over de gehele opleiding een 
voetbalsaus gegegoten. Zowel in de leerstof als de 
opdrachten wordt de nadruk gelegd op het voetbal-
bedrijf en uiteindelijk moeten de spelers binnen de 
eigen organisatie hun stage doen en de opleiding 
voltooien. Het mes snijdt in deze aan twee kanten: 
de speler kan een volwaardige studie voltooien en 
de club kan deze speler in een andere functie na zijn 
carrière in dienst nemen.

Eind november heeft er een evaluatie plaatsgevon-
den om van alle betrokken partijen de eerste reacties 
te vernemen. Zowel de studenten als de docenten 
waren zeer tevreden over de eerste twee maanden 
en zien met veel vertrouwen het verdere verloop van 
de opleiding tegemoet. Inmiddels zijn er ook al plan-

Het was een idee waar oud-VVCS-voorzitter Theo 
van Seggelen en oud-penningmeester Martin 
Snoeck al jaren geleden mee rondliepen. De leiding 
van de VVCS maakte zich toen al zorgen om spelers 
die door diverse omstandigheden moesten stoppen 
met voetbal en zich gedurende hun carrière niet 
goed hadden voorbereid op een maatschappelijke 
carrière. Er werd vaak schertsend gezegd ‘na mijn 
carrière begin ik toch een sigarenwinkel’, maar zelfs 
dat was voor veel ex-profs niet haalbaar. Het ontbrak 
de spelers toen aan de mogelijkheden om het 
bestaan als profvoetballer te combineren met een 
volwaardige studie. 

VVCs academy trapt af! VVCS Academy trapt af! 
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nen om een opleiding op MBO-niveau aan te gaan 
bieden. Wanneer het zover is laten we het jullie uiter-
aard weten.

Op het FIFPro congres in Barcelona heeft de VVCS 
het hele concept van opleiding gepresenteerd aan 
meer dan 40 spelersvakbonden uit evenzoveel lan-
den. Ook hier waren de reacties lovend. Er wordt nu 
gekeken of de opleiding ook internationaal kan wor-
den aangeboden aan de spelers. ,

Joost Broerse (FC Utrecht): ‘een tot nu zeer geslaagd initiatief. Wel even wennen aan de 
virtuele klas, maar dit werkt prima. er is tijdens de les zelfs de tijd om met elkaar te dollen, 
dat moet ook kunnen.’
ivar van Dinteren (Stormvogels/Telstar): ’Wel weer wennen om dagelijks in de boeken 
te duiken, maar ik ben blij om met iets bezig te zijn voor na mijn carrière.’
Cedric van der Gun (FC Utrecht): ‘Het les krijgen via de virtuele klas is heel leuk terwijl 
ik nooit een computerfreak ben geweest.’
Ben Rienstra (AZ): ‘Ik heb al mijn havo-diploma gehaald dus biedt deze opleiding een 
perfect vervolg.’
docent Arie den Hartog: ‘Ik merk dat de spelers zeer gemotiveerd zijn en vind dat zeer 
prettig lesgeven.’
docent Huib van Zessen: ‘Ook voor ons is het wennen aan deze manier van lesgeven, 
maar dit is echt de toekomst.’
docent Sjoerd Wiersma: ‘Het contact tussen de mij en de studenten is heel direct, 
het voelt als één-op-één contact.’

Ivar van dinteren, Joost broerse, bas van den brink, martijn van Strien en Johan Plat volgen de 
presentatie van de VVCS Academy.

VVCs academy trapt af! VVCS Academy trapt af! 
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Ooit ben je bij de pupillen of de F-jes begonnen. Je 
had talent en doorstroomde met gemak de juniorelf-
tallen. Met afstand was je de beste in het elftal. Op 
enig moment ga je naar een profclub. Je krijgt een 
zaakwaarnemer. Die regelt voor jou de belangrijkste 
zaken. Uiteraard de hoogte van je salaris. Maar ook, 
een auto of misschien zelfs tijdelijk een appartement. 

Jouw prioriteit: zorgen dat je fit blijft. Voor de buiten-
wereld heb je een fantastisch leven. Je traint en je 
speelt je wedstrijd in een goed gevuld stadion. Maar 
ook als voetballer is het leven niet altijd rozengeur en 
maneschijn. Wekelijks moet je goed presteren. Het 
publiek vraagt om inzet, voor de volle 100%! Daarbij 
moet je toch zorgen dat je niet geblesseerd raakt. 
Zeker een zware blessure is vervelend. 
Het publiek heeft daar allemaal geen weet van en 
staat snel met zijn oordeel klaar. Over voetbal heeft 
iedereen een mening. Het publiek is immers alle-
maal een beetje (bonds)coach terwijl zij eigenlijk 
nooit op een respectabel niveau gevoetbald hebben 
en dus ook niet kunnen weten hoe het er eigenlijk 
op topniveau aan toe gaat. 

Nee, het voetballeven lijkt rooskleurig en dat is het 
misschien per saldo ook, maar het is zeker niet 
gemakkelijk. De doorsnee profvoetballer heeft geluk 
als hij op zijn 35e nog op een redelijk niveau kan 
spelen. Hij moet er dan maar vanuit gaan dat hij zijn 
pensioen dan bij elkaar gevoetbald heeft. Gelukkig 

wordt er via de deelname aan het CFK gespaard. 
Maar of dat voldoende is, is de vraag. Het is dan ook 
niet vreemd dat gezocht wordt naar alternatieve belo-
ningsstructuren. De club/BVO heeft daarbij mede als 
doel een speler een aantrekkelijk financieel perspec-
tief te bieden. De ervaring leert dat de Belastingdienst 
in dat soort situaties scherp oplet. Het standpunt dat 
zij normaliter innemen is samenvattend dat de 
dienstbetrekking met de BVO de bron van inkomen 
zal zijn als desondanks getracht wordt inkomen te 
genereren dat onbelast door de speler genoten kan 
worden. Een tweetal voorbeelden ter illustratie.

Zo trachtte een BVO met behulp van beleggingscon-
tracten voor spelers een aanvullend (onbelast) inko-
men te genereren. In beginsel zou dat een kans van 
slagen kunnen hebben, ware het niet dat aan die 
spelers rendementsgaranties waren verstrekt. 
De casus laat zich niet eenvoudig samenvatten. De 
Belastingdienst vond dat de toegekende rendements-
garanties ten tijde van toekenning vergelijkbaar 
waren met loon waarover de BVO loonbelasting 
diende af te dragen en hief daarom loonbelasting na.
 
Bovendien legde de Belastingdienst de BVO nog een 
aanzienlijke boete op. De rechter kwam eraan te pas. 
De rechter besliste ten nadele van de club, maar ver-
minderde wel de boete. 

In een ander geval was de rechter van mening dat de 
aan de spelers verstrekt clubkostuums tot het loon 
behoorde waarover loonbelasting verschuldigd is. De 
BVO had dit niet gedaan. De rechter accordeerde de 
nageheven loonbelasting en legde bovendien een 
hoge boete op. Ook over de aan de spelers door een 
sponsor verstrekte laptop, diende de BVO loonbelas-
ting in te houden. 

Deze rechterlijke oordelen wijzen in de richting dat 
het zeker niet eenvoudig is fiscaal vriendelijke belo-
ningsstructuren te vinden voor spelers die in dienst 
zijn van een (prof)club. Uiteraard kunnen er wel 
mogelijkheden gevonden. Maar dat zal zeker de 
nodige fiscale begeleiding vergen. Bij een ingewikkel-
de arbeidsovereenkomst is de begeleiding van een 
belastingadviseur naar mijn mening noodzakelijk. ,

neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Stef Bekker 
(of Edwin Arends), beiden als belastingadviseur werkzaam bij Punt & Van de 
Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag (telefoon: 070-3.025.825).
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Sportbelevenissen: 
Van je hobby je beroep maken. Wie wil dat niet? 
Iedereen toch? Ik heb belastingrecht op de 
universiteit gestudeerd. Je denkt natuurlijk niet direct: 
“Leuk, ik ga voor mijn hobby naar de universiteit”. 
natuurlijk niet. Het belastingrecht is voor mij 
uitdagend. Het is altijd leuk maatwerk te kunnen 
leveren. Is voetbal voor jou hobby?

ook fiscaliteit hoort erbij!



Bij AZ warmde Demy de Zeeuw (24) zich voor het eerst aan de 
behaaglijke gloed van het profvoetbal. Hij betrad een wereld van 
verschil na de jaren bij Go Ahead Eagles, waar hij huiverde in de kille 
anonimiteit en constant moest ploeteren in de marge van de eerste 
divisie. ‘Het was hard werken en niet veel verdienen. En altijd maar 
weer vechten, permanent vechtvoetbal. niks ging vanzelf.’

TEkST: LEx MuLLER

Demy de Zeeuw: Demy de Zeeuw: 
‘ Dank zij Van Gaal ben ik een veel 
betere voetballer geworden’

‘ Dank zij Van Gaal ben ik een veel 
betere voetballer geworden’
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Voor Demy de Zeeuw begon in Alkmaar 
de victorie. Europees kampioen met 
Jong Oranje (Portugal 2006), debuut in 

het Nederlands elftal, kwalificatie voor het EK in 
Zwitserland en Oostenrijk, vaste waarde in het AZ 
van Louis van Gaal. ‘Ik denk niet dat er een betere 
trainer in de wereld bestaat’,  bewondert hij de 
coach, van wie hij nog dagelijks leert. 

Demy Patrick Rene de Zeeuw, op 26 mei 1983 gebo-
ren in Apeldoorn, genoot zijn allervroegste opleiding 
bij WSV, een plaatselijke hoofdklasser. Zes jaar oud, 
vermaakte hij zich met veel plezier in de F3. Hij 
holde in het gekrioel mee als rechterspits, hoewel 
een systeem gelukkig nog niet was voorgeschreven. 
Hij was kleiner dan zijn leeftijdgenoten, maar ervoer 
dat nog niet als een bewust bezwaar.

Gedurende vier jaar kon Demy de Zeeuw 
zorgeloos opklimmen tot de C1. ‘Ik ben 
daarna een jaar bij AGOVV geweest. 
Ik scoorde bij WSV zeven keer. Iemand 
van AGOVV belde. In Apeldoorn stond 
AGOVV bekend om zijn betere jeugd-
opleiding.’ WSV had nog een nadeel in 
petto voor het mini-mannetje. ‘Omdat 
ik veel kleiner was dan gemiddeld, moest 
ik nog een jaar in de D1 blijven. Daar 
voelde ik niet veel voor. Het ging te 
gemakkelijk in de D-tjes.’ Bij AGOVV 
mocht hij doorstromen naar de C-jeugd. 
Die promotie bevorderde zijn scholing.

Slechts één seizoen droeg Demy de 
Zeeuw de kleuren van AGOVV,  toenter-

tijd nog opgenomen in de rangen van de amateurs. 
Hij kon overstappen naar Go Ahead Eagles, bij 
eerzuchtige profjes in spe de populaire en gewilde 
club in de directe omgeving. ‘De meeste jongens 
speelden in Deventer. Het was redelijk dichtbij. 
Zo’n achttien kilometer, twintig minuten rijden. 
Een busje vervoerde ons naar de trainingen. En 
mijn ouders, meestal mijn vader, brachten me naar 
de wedstrijden.’ Jeugdcoördinator Hennie in ’t Hof 
verwees hem bij Go Ahead Eagles voor zijn eigen 
bestwil naar de C-klasse, om zonder druk te wen-
nen aan de verscherpte concurrentie.

In de B-afdeling hinderde het opspelende gebrek 
aan lengte aanvankelijk de vooruitgang van Demy de 
Zeeuw. ‘Alle jongens waren veel groter. Ik stond daar-
door meestal wissel.’ De KNVB schoof de overschrij-
ving van de zomer op naar de winter. Hij kon zodoen-
de een (extra) derde jaar rijpen bij de B-junioren. Dat 
begunstigde zijn verdere ontwikkeling. In dat seizoen 
vestigde hij zich ook meer op het middenveld. ‘Ik was 
aanvoerder. Het ging een beetje vanzelf dat ik naar 
het middenveld verhuisde. Ik denk wel dat ik daar 
meer op mijn plaats was dan in de aanval.’

In de A-jeugd groeide en reikte Demy de Zeeuw 
langzaamaan naar zijn top van 1.74 meter, het ken-
nelijk in zijn genen bepaalde maximum aan lengte 
voor hem. ‘Over het algemeen ben ik de kleinste. 
Bij AZ in elk geval, bij het Nederlands elftal is 
Sneijder nog kleiner. Van Gaal noemt me ook wel 
eens kleine. Qua voetbal heb ik er geen moeite meer 
mee. Dat los ik wel op. Maar als ik het voor het zeg-
gen zou hebben gehad, was ik liever groter geweest. 
Dan kan ik ook eens over de mensen heen kijken.’ 
Met krachttraining probeerde hij het ongemak enigs-
zins te verlichten. De ‘handicap’ zou hem uiteindelijk 
niet beletten de vlucht naar boven te vervolgen.

Bij Go Ahead Eagles nam Demy de Zeeuw met 18 
jaar deel aan de training van de A-selectie. In het-
zelfde seizoen (2001-2002) debuteerde hij onder 
Theo de Jong in het eerste elftal. Het gebeurde op 
17 februari 2002, na de winterstop. Thuis tegen FC 
Zwolle (0-1). In de 87ste minuut mocht hij, voor 
het korte restant van de beladen streekderby, nog 
invallen voor Marcel Muhlack. Nog twee wedstrij-
den turfde hij in dezelfde competitie, waarvan de 
volle negentig minuten in Venlo tegen VVV.

Vier seizoenen buffelde Demy de Zeeuw voor de 
notoire ‘verliezer’ in de eerste divisie. Financiële 
perikelen achtervolgden en plaagden Go Ahead 
Eagles. De eens om haar jeugdopleiding geroemde 
en befaamde vereniging uit Deventer doolde bijna 
vanzelfsprekend rond in de onderste regionen. De 
dreumes op het middenveld noteerde zijn eerste 
doelpunt uit tegen Volendam, dat met 6-1 de koek 
naar binnen propte. Zijn inbreng steeg in aanzien: 
tien duels in 2002-2003, achttien (beperkt door 
een beenbreuk, opgelopen in de eerste week tegen 
Cambuur) in 2003-2004; 34 in 2004-2005.

Medio 2005 stelde Demy de Zeeuw zich in op 
weer een jaar sloven in de eerste divisie. ‘Go 
Ahead oefende in de voorbereiding tegen AZ. Ik 
speelde heel goed.’ De uitblinker bekoorde Louis 
van Gaal, in Alkmaar opvolger van Co Adriaanse. 
Maar samen met zijn zaakwaarnemer Edwin Olde 
Riekerink (Soccer Vision/VVCS) had hij net de 
onderhandelingen geopend met FC Groningen. 
‘’s Ochtends hadden we een gesprek met 
Groningen, ’s middags was er de open dag van Go 
Ahead. ’s Avonds zouden we nog een keer praten 
met Groningen. Via via seinden we AZ in dat ze 
snel moesten handelen, als ze echt in mij waren 
geïnteresseerd.’

Demy de Zeeuw kostte slechts het schijntje van 
100.000 euro. Dat was zo omschreven in zijn con-
tract met Go Ahead Eagles. Voor dat luttele bedrag, 
redeneerde manager Marcel Brands namens AZ 
en Van Gaal, was de transfer van de klein uitge-
vallen middenvelder gevrijwaard van enig risico. 
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‘Voor dat geld moeten we het altijd doen’, luidde 
de laconieke boodschap uit de Alkmaarderhout. 
Twee dagen later schaarden beide partijen zich om 
de tafel. AZ sparde met Sunderland in De Hout. 
Na een rondleiding in het voor de sloop bestemde 
stadion kon Demy de Zeeuw kennismaken met zijn 
nieuwe werkgever. De volgende morgen onderging 
hij de eerste training van Van Gaal. Na tien jaar (en 
55 wedstrijden en 7 doelpunten) was de scheiding 
uitgesproken met Go Ahead Eagles.

Een week nadien ontbrandde het seizoen 2005-
2006. AZ trapte thuis af tegen Sparta (3-0) en Van 
Gaal benutte het koopje als rechtsachter, mede 
vanwege de vele blessures in de defensie. Tot half 
oktober wentelde Demy de Zeeuw zich in louter 
voorspoed. Als in een roes overbrugde hij het mega-
verschil in niveau tussen beide divisies. ‘Het ging 
als vanzelf.’ Tot hij op 15 oktober tegen PSV na 35 
minuten van het veld strompelde met een scheurtje 
in de lies. Pas op 10 december, zo’n twee maanden 
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later, vierde hij zijn rentree met de tweede helft uit 
tegen FC Twente. ‘Ik moest daarna echt wennen. Ik 
had erg veel moeite om weer aan te haken.’

Vanuit de provincie betrok hij een appartement 
in IJburg, het opgespoten eiland in Amsterdam 
aan de boorden van het IJsselmeer. ‘Ik had bij Go 
Ahead Eagles tactisch niet veel geleerd. Bij AZ was 
alles totaal anders. Dank zij Van Gaal ben ik een 
veel betere voetballer geworden. Dat geldt in alle 
opzichten: tactisch, mentaal, fysiek. Ik ben ook veel 
slimmer geworden’, zwaait hij zijn oefenmeester 
de lof toe voor zijn nationale en internationale 
doorbraak. ‘Een heel grote trainer. Hij heeft zoveel 
spelers beter gemaakt. Hij ziet de kleinste dingetjes. 
Daar is hij heel scherp in. Hij weet ook heel nauw-
keurig wat wij in een wedstrijd kunnen verwachten. 
De invulling ligt dan aan onszelf.’

Aan de hand van Van Gaal drong Demy de Zeeuw 
in Alkmaar dieper door tot de wonderlijke wereld 
van het betaalde voetbal. Zijn achterstand in tac-
tische kennis en vaardigheden maakte hij in een 
hoog tempo goed. ‘Ik heb vorig seizoen 55 wed-
strijden gespeeld en bijna alles meegedaan.’ Aan de 
vooravond van de play-offs mondde de wederzijdse 
voldoening uit in contractverlenging tot midden 
2011. ‘Het beeld van Van Gaal in de media klopt 
niet. Hij is heel zorgzaam en betrokken. Hij wil alles 
van je weten. Hij houdt overal rekening mee. Hij 
neemt ons allemaal in bescherming. Hij is helemaal 
niet kil en hard. Hij is een goed mens, en altijd 
eerlijk. Hij gelooft in de mens. Hij staat altijd open 
voor discussies.’

Niet alleen Van Gaal raakte gecharmeerd van het 
type middenvelder dat Demy de Zeeuw vertegen-
woordigde en uitbeeldde. Eerst Foppe de Haan 
en vervolgens Marco van Basten ontdekten de 
pluspunten van de kleine terriër, een gedrongen 
balveroveraar bij uitstek in de klassieke stijl van 
(ooit) Willy van de Kerkhof, Gatusso (AC Milan) 

of Iniesta (Barcelona).  Maar zowel bij Jong Oranje 
als in het Nederlands elftal moest hij de twijfels 
over zijn gemis aan fysiek overwinnen en afdoende 
uitvlakken. ‘Al vanaf mijn vijftiende jaar zat ik 
bij verschillende nationale selecties. Maar ik heb 
nooit veel gespeeld.’ Op het EK in Portugal stuurde 
De Haan hem in eerste instantie als reserve door 
naar de dug-out. Na de nederlaag tegen Oekraïne 
mocht hij tegen Denemarken in de 68ste minuut 
De Ridder aflossen. Tegen Italië,  Frankrijk (een 
helft) en in de finale tegen (wederom) Oekraïne 
paste hij uitstekend in het harmonieuze collectief 
dat de Europese titel verdiende. 

Ook bij het Oranje van Van Basten moest Demy de 
Zeeuw geduld opbrengen in de wachtkamer. Na zijn 
eerste uitnodiging, uit tegen Luxemburg (2 septem-
ber 2006), kleefde hij negentig minuten lang aan de 
bank. Thuis tegen Wit-Rusland (vier dagen later) ver-
bande de bondscoach de nieuwkomer zelfs naar de 
tribune van het PSV-stadion in Eindhoven. De onze-
kere AZ-loper vertaalde het op zich onbetekenende 
signaal verkeerd. ‘Ik was teleurgesteld. Ik stak niet 
goed in mijn vel. Bij AZ speelde ik niet goed. Ik zat er 
ook op de bank.’ Het weekblad VI dikte de mineur-
stemming aan met geforceerde uitspraken dat hij met 
het idee zou spelen voor de nationale eer te bedan-
ken. ‘Ik had nog niet eens één wedstrijd gespeeld. 
Wie ben ik om te zeggen dat ik niet voor Oranje wil 
spelen? Zoiets heb ik toen gezegd, maar dat werd er 
niet uitgelicht. Op advies van de trainer heb ik met de 
bondscoach gebeld en hebben we het uitgesproken.’

Op 28 maart van dit jaar klaarde de hemel op in 
Celje: in de 74ste minuut van Slovenië - Nederland 
ingevallen voor John Heitinga. Een debuut als 
rechtsachter, eens te meer het bewijs van zijn veel-
zijdige capaciteiten als bijtertje. Stilletjes schoof hij 
op naar het middenveld, dat hij bewaakte als een te 
vrezen waakhond. Bedenkingen tegen zijn postuur 
als ‘onderdeurtje’ verstomden bijkans geruisloos. 
‘Ik ben veel bewuster geworden. Ik was te druistig, 
wilde elke bal hebben. Ik ben nu rustiger. Ik nam 
teveel risico. Ik wilde elke bal veroveren. Als ik dan 
werd uitgespeeld, lag er een groot gat achter me. 
Ik heb van de trainer geleerd dat als je voor die bal 
gaat, dat je die dan ook moet hebben’,  bekent de 
inmiddels negenvoudige international.
  
Het typeert de progressie die Demy de Zeeuw in dit 
jaar heeft doorgemaakt. Praktisch niet meer weg te 
denken uit de basis van AZ en – ondanks de concur-
rentie van onder meer Maduro en De Jong – het 
Nederlands elftal. ‘Met het EK ben ik nog niet echt 
bezig. Voor dit seizoen is mijn doel en ook mijn 
droom dat ik vast voor Oranje speel. En ik hoop 
dat ik straks meega naar het EK. Als er niks geks 
gebeurt, ga ik daar ook wel een beetje van uit.’ ,

neus voor juiste plaats
De even bescheiden als zelfbewuste Demy de Zeeuw somt als sterkte punten 
‘het vooruit verdedigen en mijn traptechniek’ op. Hij overziet met ruime blik 
het middenveld (‘tussen de linies’) en is gezegend met een neus voor de 
juiste plaats. ‘Ik voel aan waar de bal gaat komen en sta op de goede plaats.’
Gevraagd naar de minpunten tikt hij op zijn linkerbeen. ‘Die gebruik ik alleen 
om mee auto te rijden. Hoewel ik nu in een automaat rij. Maar ik train er wel 
op. Ik wil meer mijn linkerbeen kunnen gebruiken.’ 

Ook zijn geringe lengte van 1.74 meter benoemt hij als een van zijn zwakke 
kanten als voetballer. Gelet op zijn vaste positie bij zowel AZ als Oranje lijkt hij 
steeds minder hinder te ondervinden van deze aangeboren ‘handicap’. Trainer 
Louis van Gaal daarover: ‘Voor het middenveld is hij groot genoeg. Daar speelt 
zijn lengte geen enkele rol meer.’
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Voorzitter Danny Hesp gaf middels een 
powerpoint presentatie een overzicht 
van een aantal belangrijke zaken bin-
nen de VVCS en het betaald voetbal uit 
het afgelopen seizoen. Het spelen op 
kunstgras, fatsoensnormen en het Team 
VVCS werden onder andere behandeld 
in de presentatie. Ook werd de VVCS 
Academy met veel trots besproken, een 
unieke studie speciaal ontwikkeld voor 
de VVCS. 
Penningmeester Robert Roest gaf tevens 
een overzicht over de financiële begro-
ting voor 2007/2008, waaruit bleek dat 
er een gezonde en sterke organisatie 
staat.

De algemene ledenvergadering van de 
VVCS staat gepland voor januari. De 
precieze datum zal spoedig kenbaar 
gemaakt worden aan de aanwezigen van 
de districtsvergaderingen.
Tijdens de algemene ledenvergadering 
wordt de spelers gevraagd hun goed-
keuring te geven aan de besluiten die op 
de verschillende districtsvergaderingen 
reeds zijn besproken. Dit alles onder het 
genot van een diner. ,
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VVCs-Districtsledenvergaderingen
In november waren er 
weer de jaarlijkse VVCS-
ledenvergaderingen 
die werden gehouden 
in drie verschillende 
districten. De eerste 
vergadering vond 
plaats in Eindhoven, 
de tweede vergadering 
volgde in Breukelen, 
waarna het ‘rondje 
nederland’ werd 
afgesloten in Zwolle.





In het centrum van het pand van Fysiomed ligt 
de trainingsruimte, die wordt begrensd door tien 
behandelkamers. Cliënten trainen zich in het 
zweet begeleid door een fysiotrainer die de trai-
ningsresultaten in kaart brengt. En in de ijskamer 
ligt een aan zijn knie geopereerde profvoetbal-
ler na een behandeling met een ijspakking op 
het pijnlijke gewricht. Ondertussen bekijkt hij 
voetbalbeelden om de (ijs)tijd te doden of dis-
cussieert hij met collega’s over de laatste voet-
balwedstrijd. Op een willekeurige middag word 
je als bezoeker geconfronteerd met het beeld 
van een topsporter die keihard bezig is met z’n 
come-back en een manager of artiest die zijn 
best doet om zijn door stress verzwakte rug op 
de innovatieve MedX-apparatuur te versterken. 
We worden ontvangen door fysiotherapeut Carlo 

Tosi (34), die al jarenlang als fysiotherapeut met 
profvoetballers werkt over de hele wereld.

Hoe komt het dat Fysiomed zoveel 
profvoetballers onder behandeling 
heeft?
‘Als profvoetballer is de kans dat je tijdens je 
carrière een blessure oploopt helaas groot. Als 
je vanaf je vroege kinderjaren de droom had 
profvoetballer te worden, het al ver geschopt 
hebt en dan tijdens een wedstrijd of training 
één van je ledematen barst of buigt, breekt 
‘your worst nightmare’ aan. ‘Komt het allemaal 
ooit weer goed met me? Wanneer kan ik weer 
op het hoogste niveau functioneren? Hoeveel 
invloed zal deze blessure hebben op de rest van 
mijn voetbalcarrière? Komt mijn positie binnen 

de AANWeZIGe SPeCIALISTeN 
bIJ FySIOmed:

(sport)fysiotherapie
(top)sportrevalidatie
ortomanuele geneeskunde
manuele therapie
sportgeneeskunde
(sport)psychologie
inspanningsfysiologie
arbeidsreintegratie/coaching
voedingskunde/dietetiek
podologie
acupuntuur/osteopathie 
mensendieck
haptotherapie
shockwave-therapie
rugtherapie medX
personal training
sportmassages

Fysiomed
Het Team VVCS werd afgelopen zomer sportmedisch begeleid 
door Fysiomed. Het in Amsterdam gevestigde sportmedisch 
centrum stelt zich voor.
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de club niet in gevaar nu ik aan het revalide-
ren ben met mijn enkel?’ Vele profvoetballers 
hebben zich in dergelijke onzekere tijden bij 
ons gemeld, omdat wij ons gespecialiseerd 
hebben in onder andere sportrevalidatie. Leo 
(Echteld, red.) is al jarenlang betrokken bij het 
nederlands elftal en ikzelf heb tijdens de WK 
2006 ook deel uitgemaakt van de medische staf 
van Oranje. Fysiomed zal waarschijnlijk daardoor 
bij vele profvoetballers bekend in de oren klin-
ken, denk ik.’

We zien nu naast voetballers ook niet-
(prof)voetballers trainen in de zaal .  is 
de aanpak voor voetballers anders?  
‘De overeenkomst zit in het feit dat voor beiden 
een op-maat-gemaakt programma geschre-
ven wordt, afhankelijk van de blessure en het 
volgens protocollen geteste fitheidsniveau van 
de persoon in kwestie. Voor profvoetballers en 
andere topsporters ligt dat niveau logischerwijs 
hoger dan gemiddeld. We hebben onze natio-
nale en internationale werkervaring met voetbal-
lers zoals bij AC Milan, Arsenal, Chelsea en Real 
Madrid doorgevoerd in onze aanpak. En net zo 
belangrijk: we passen daarbij dezelfde topsport-
mentaliteit toe.’ 

kun je ons ver tellen hoe een 
aanmelding bij  Fysiomed verloopt vanaf 
het moment dat iemand binnenkomt, 
hoe pakken jull ie dat dan aan? 
‘De procedure werkt als volgt. nadat een van 
de medewerksters achter de balie je welkom 
heeft geheten word je opgehaald door de fysio 
die het onderzoek uitvoert. De bevindingen uit 
dit onderzoek worden in duidelijke taal aan je 
uitgelegd en de diagnose wordt gesteld. Daarna 
wordt een van de sportfysiotherapeuten uit 
de Fysiomed-sportgroep aan je gekoppeld en 
deze zet de aanpak uiteen. Hierbij wordt altijd 
aandacht besteed aan zowel de fysieke als de 
mentale facetten die een positieve of negatieve 
invloed hebben op weg naar het einddoel.’

‘Maar wat houdt die aanpak dan 
concreet in?’ 
‘Een van de belangrijkste elementen in deze 
aanpak uit zich in het feit dat Fysiomed al sinds 
1993 een multidisciplinaire filosofie hanteert. 
Sinds januari 2006 zitten alle specialisten met 
wie Fysiomed al jaren samenwerkt in één pand 
in hartje Amsterdam, waardoor planning, overleg 
en een geïntegreerde rapportage heel soepel 
verlopen. O.a. met de in-house sportarts wordt 
dagelijks overleg gevoerd en met orthope-
den en chirurgen wordt nauw samengewerkt. 
Iedereen werkt vanuit zijn eigen specialisme met 
dezélfde toewijding aan dezélfde doelstelling 
van elke cliënt. De kracht zit in het feit dat door 

de intensieve samenwerking meer efficiency en 
de hoogste kwaliteit voor onze jongens bereikt 
wordt. Uitgaande van de doelstelling wordt een 
programma opgesteld voor zowel voetballers die 
willen revalideren na het oplopen van een sport-
blessure als voor voetballers die in de nabije toe-
komst een belangrijke prestatie willen of moeten 
leveren zoals bijvoorbeeld het spelen van een 
finale. Daarnaast doen we er alles aan om het 
fitheidsniveau van spelers op peil te houden of 
te verbeteren en blessures te voorkomen. 

Van een aantal jongens met wie we al jaren 
samenwerken hebben we een database opge-
bouwd met allerlei soorten informatie die ons 
helpt hun optimaal te begeleiden op het aller-
hoogste niveau. In zowel goede als in minder 
goede tijden. De unieke informatie over hun 
fitheidsgeschiedenis geeft ons een extra hand-
vat om ze zo snel mogelijk terug te laten keren 
na een blessure. Bovendien kunnen we hieruit 
aflezen wanneer ze weer terug zijn op hun spe-
cifieke topniveau.
Ook voor jonge talenten hebben we een spe-
ciaal op maat gemaakt concept ontwikkeld, dat 
Total Talent genoemd wordt. Dit programma 
bereidt hen voor op de toekomst op zowel het 
fysieke als op het mentale vlak.
 
Welke doelstelling een speler ook heeft, 
we werken samen aan het beste resultaat. 
Trainingsmethoden, onderhoud, voeding, alles 
wat van invloed is op je fysieke en mentale 
systeem passeert de revue. Allemaal voor een 
goed doel: je totale gezondheid.’  

‘Wat zou je voetballers wil len 
adviseren?’
‘Het was Edgar Davids die ooit zei: “mijn 
lichaam is mijn tempel”. Voor hem en veel 
andere voetballers is dat een voor de hand 
liggende uitspraak. Helaas koppelt niet iedere 
voetballer consequenties aan die uitspraak. De 
belasting die wordt uitgeoefend op het lichaam, 
de tempel, is als profvoetballer vele malen 
groter dan die op een gemiddeld individu. Je 
bouwwerk, om het zo maar te zeggen, moet de 
belastbaarheid aankunnen. Zowel preventief als 
curatief dien je je optimaal te laten behande-
len en voorlichten. Met de ervaring en kennis 
die we hebben is Fysiomed in staat om elke 
voetballer te kunnen helpen. Het maken van 
een afspraak met een van onze ervaren en 
deskundige fysiotherapeuten is voor iedereen 
toegankelijk. We voeren in een intake een sport-
bewegingsonderzoek uit, brengen blessures in 
kaart en wijzen je op eventuele zwakheden in je 
systeem. Hierdoor krijg je inzicht in het functio-
neren van je lichaam waardoor je optimaal met 
je tempel aan de slag kan!’ ,

FySIOmed’S SPOrT-CV:
begeleiding van o.a.:

diverse voetbalteams waaronder: 
Nederlands elftal 1998-2007
Zuid-Korea
Libië

diverse hockeyteams waaronder:
Laren dames 1
Laren heren 1
Amsterdam dames 1
heren rugby AAC
New york City marathon
Olympische Spelen in Athene.

Fysiomed
Stadhouderskade 2
1054 eS Amsterdam
www.fysiomed.org
tel: 020 – 560 89 20
carlo.tosi@fysiomed.org
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Ad Dieben van de VVCS was namens FIFPro op Milanello aan-
wezig. ‘Kaká heeft toch al wat prijzen gewonnen in zijn carrière, 
maar hij was echt zeer verguld met deze prijs.’ 
Dat liet de Braziliaan die dag verschillende keren merken. Zo 
werd tijdens de persconferentie de vergelijking met de verkiezing 
van de Ballon d’Or (Gouden Bal) gemaakt. Een journalist vroeg 
Kakà aan welke prijs hij meer waarde hechtte: aan de door jour-
nalisten gekozen Ballon d’Or of de door spelers gekozen FIFPro 
World XI Award. 
Dieben: ‘Een andere journalist riep nog voor de grap ‘Die van de 
journalisten natuurlijk!’, maar Kakà was heel duidelijk: de prijs 

die hem door zijn eigen collega’s was toebedeeld had voor hem 
de meeste waarde.’

Niet alleen de uitverkiezing betekende veel voor Kakà, ook met 
de trofee zelf leek de Braziliaan zeer content. Hans Aalbers, 
de juwelier uit Velp die de prijzen ontwierp, kreeg in elk geval 
alle lof toegezwaaid. Aalbers, ook aanwezig op Milanello: ‘Dat 
was mooi om te horen. Kakà was echt zoals we hem kennen. 
Geïnteresseerd, beleefd, betrokken, professioneel. Ik was echt 
onder de indruk.’

Volgend jaar zullen de spelers uiteraard opnieuw kunnen kiezen 
voor de FIFPro World Player of the Year. Dieben: ‘Wereldwijd 
deden er weer meer spelers aan de verkiezing mee dan het jaar 
ervoor. Ook bij ons in Nederland was het aantal stemmen nog 
nooit zo hoog geweest. Over de grote spelers bestaat over de 
hele wereld wel ongeveer overeenstemming, maar per land zijn 
er wel verschillende accenten. Zo is het mooi om te zien dat de 
Nederlandse profs Clarence Seedorf en Ruud van Nistelrooy 
tot de beste elf ter wereld rekenen. Die twee kregen wereldwijd 
ook heel veel stemmen, maar net niet genoeg om tot de FIFPro 
World XI door te dringen.’ ,

Extra t i jdschrift  F iFpro World xi
Zoals je wellicht al gezien hebt is bij dit exemplaar van de Contractspeler een 
extra tijdschrift gevoegd. Het is uitgave van de wereldwijde spelersvakbond 
FIFPro, de organisator van de verkiezing van de FIFPro World XI. Het blad zal 
niet alleen door de VVCS, maar door alle nationale spelersvakbonden bij hun 
eigen blad worden gevoegd. Om die reden bestaat het daarom uitsluitend 
uit foto’s en statistieken: zo is te zien hoe in elk land afzonderlijk is gestemd. 
Op deze wijze wil FIFPro alle spelers bedanken voor hun stem en nogmaals 
duidelijk maken dat het de profs van over de hele wereld zijn – van de 
grote sterren uit europa tot bescheiden profs uit Nieuw-Zeeland – die deze 
verkiezing zo uniek maken.

Kakà ook door 
nederlandse 

profs gekozen 
tot FIFpro 

World player 
of the year

Afgelopen maand werd tijdens 
een persconferentie op Milanello 
de Braziliaan Kaká gepresenteerd 
als FIFPro World Player of the Year 
2006-2007. De spelers zelf kozen 
hem tot de allerbeste van het 
afgelopen seizoen.
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Nederlands voetbal in

de buitenlandse bladen

We weten heel goed wat we 
van onszelf vinden, maar wat 
schrijven de buiten landse 
bladen eigenlijk over het 
Nederlands voetbal?
Aandacht voor Engelse, 
Duitse en Spaanse kranten.

 

Nederlands voetbal in

de buitenlandse bladen
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In een speciale bijlage van FourFourTwo presenteert het Engelse 
blad 100 koopjes voor de komende transferperiode. Daarbij 
slechts drie spelers uit de Nederlandse eredivisie. Alfonso Alves 
wordt getipt voor rijke clubs die ‘balbezit in doelpunten willen 
vertalen’. Liverpool en Manchester City zouden geschikt zijn. 
En Klaas-Jan Huntelaar is een garantie voor 20 doelpunten per 
seizoen en interessant voor een club als Chelsea of Manchester 
United die een ‘out-and-out-goalscorer’ kunnen gebruiken. 
Verrassender is de keuze voor Theo Janssen. Een international 
die al eerder met Tottenham in verband werd gebracht en afge-
lopen zomer nog met Sunderland en Leicester City. Zijn recente 
blessures hebben zijn transfersom ongetwijfeld doen zakken, 
wat hem alleen maar interessanter maakt. Janssen zou volgens 
FourFourTwo het shirt passen van iedere op promotie jagende 
Championship club en dat zijn er momenteel nogal wat.

Aan de vooravond van zijn duel tegen 
Barcelona staat Getafe-coach Michael 
Laudrup in het Spaanse dagblad Sport uit-
voerig stil bij zijn roots. De naam Cruijff 
komt uiteraard regelmatig voorbij. Laudrup 
zegt dat zijn filosofie voor een groot deel 
overeenkomt met die van zijn voormalige 
leermeester. Hij gooit er een Cruijffiaanse 
wijsheid uit als hij moet uitleggen waar die 
filosofie op neerkomt: ‘Met goed spel win-
nen. Want als je goed speelt, dan win je ook 
bijna altijd. Logisch…’ Zonder het Dream 
Team zou Laudrup niet dezelfde persoon 
geweest zijn, zegt hij. ‘Ik ben er trots op deel 
uitgemaakt te hebben van dat magische 
team. De mensen blijven de grote teams 
herinneren: het Brazilië van Pelé, het Ajax 
van Cruijff, het Real van Butragueno, het 
Milan van Sacchi… èn het Dream Team.’



          

Nederlands voetbal in

de buitenlandse bladen

De polsstokhoogspringprestaties van Louis van Gaal 
krijgen ook in Spanje nog de volle aandacht. Uitgebreid 
wordt in Mundo Deportivo stilgestaan bij het golfkarretje 
waarin Van Gaal zich voortbewoog om gewoon de trai-
ning bij AZ te kunnen blijven leiden. 
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Ronald Koeman mag Nederland 
dan plotseling hebben verlaten, hij is 
zijn landgenoten nog niet uit het oog 
verloren. Tenminste niet bij de samen-
stelling van zijn favoriete elftal, zoals 
hij laat zien in het Engelse maandblad 
FourFourTwo. In het doel staat Hans 
van Breukelen, achterin vinden we 
naast Baresi en Maldini de ‘Belgische 
Nederlander’ Erik Gerets. Op het mid-
denveld Frank Rijkaard, Ruud Gullit 
en oud-Ajacied Michael Laudrup en 

voorin staat in de punt Marco van 
Basten. Coach van het team is Johan 
Cruijff. Om de Nederlandse inbreng 
compleet te maken zitten op de bank 
ook nog eens Gerald Vanenburg, 
Sören Lerby en Romario. Koeman 
zelf staat overigens centraal in de ver-
dediging. Onbescheidenheid? Toch 
niet. ‘De mogelijkheid om in zo’n 
geweldig team te spelen laat ik me niet 
ontnemen’, zo verdedigt de huidige 
Valencia-coach zijn keuze.

Meestal zijn het de Nederlandse sterren 
die in de buitenlandse pers in de schijn-
werpers staan. In het voetbalweekblad 
Kicker echter ook aandacht voor oud-
FC Groningen-speler Erwin Koen, die 
een sterk seizoen doormaakt bij Tweede 
Bundesligaclub FC Paderborn. De club 
staat weliswaar slechts voorlaatste, 
maar met drie van de acht doelpun-
ten heeft Koen bijna de helft van de 
productie op zijn naam staan. Toen er 
laatst een wedstrijd uitviel in de week 
dat Koen geblesseerd was haalde ieder-
een in Paderborn dan ook opgelucht 
adem. Want de Publikumsliebling heeft 
zich in korte tijd onmisbaar gemaakt.

De wederopstanding van 
Albert Luque is ook de 
Spaanse pers niet ontgaan. 
De voormalige sterspeler van 
Deportivo La Coruna zakte diep 
weg bij Newcastle United, maar 
leeft nu weer op bij Ajax, meldt 
Sport in een uitgebreid verhaal. 
Luque laat weten dat hij ook 
aanbiedingen had van PSV 
en Feyenoord, maar vanwege 
Henk ten Cate voor Ajax koos. 
Het Nederlandse voetbal ligt 
hem beter dan het Engelse, zegt 
Luque, minder fysiek en meer 
op techniek gebaseerd. Zijn 
prioriteit ligt bij Ajax, maar wie 
weet komt ook het Spaans elftal 
weer in beeld.



Van fondssaldo naar  
overbruggingsuitkering

Je uitkering gaat in op het moment dat 

je definitief stopt met betaald voetbal. 

Definitief betekent dat je contract 

afloopt en je (nergens ter wereld) een 

nieuw contract zal tekenen. Indien je 

definitief bent gestopt met betaald 

voetbal, maar een WW-uitkering of 

een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

ontvangt, heb je overigens de 

mogelijkheid de ingang van de 

overbruggingsuitkering tot een later 

tijdstip uit te stellen.

Als je bij het CFK aangeeft te stoppen 

met betaald voetbal, berekenen wij de 

hoogte en de duur van je uitkering op 

basis van het CFK-reglement. Overigens 

kan je de hoogte van je eigen uitkering 

ook zelf berekenen op onze website 

(zie de pagina hiernaast). Het betreft 

hier de bruto-uitkering, vóór inhouding 

van loonbelasting en premies.

VASTSTELLING UITKERING
Aangezien het fondssaldo tijdens de 

uitkeringsfase gewoon belegd blijft, 

houden we er bij de vaststelling van 

de hoogte van de uitkering rekening 

mee dat er ook in de ‘uitkeringsjaren’ 

rendement behaald zal worden.  

We doen dat door een verondersteld 

toekomstig jaarrendement in te 

bouwen van 4%. Dat heeft enig 

risico in zich, want het werkelijke 

rendement kan natuurlijk afwijken 

van de veronderstelling. En het 

beleggingsrisico is en blijft altijd voor 

de deelnemer, ook in de uitkeringsfase. 

Aan het einde van elk boekjaar (op 

1 juli) wordt het werkelijk gemaakte 

rendement vergeleken met het 

veronderstelde rendement. Indien het 

gemaakte rendement hoger is dan 

het veronderstelde rendement van 

4%, wordt het meerdere op de buffer 

bijgeschreven. Indien het omgekeerde 

het geval is, wordt het verschil van de 

buffer onttrokken. Als het saldo van 

de buffer hiervoor onvoldoende is, 

moet de uitkering op dat moment naar 

beneden worden bijgesteld.

Als de buffer een positief saldo heeft 

aan het einde van de uitkeringsperiode, 

wordt dit in een keer uitgekeerd 

aan de deelnemer. De buffer dient 

dus als stootkussen tussen jaren met 

hoge en lage rendementen, maar de 

opgebouwde waarde komt altijd ten 

goede aan de individuele deelnemer.

Het CFK betaalt je uitkering een keer 

per maand uit, naar elke bank in 

Nederland of in het buitenland. Het is 

helaas niet mogelijk een groter bedrag 

ineens te betalen.

Als CFK-deelnemer heb je, na je voetbalcarrière, een overbruggingsfonds  

opgebouwd. Wat uiteindelijk veel belangrijker is dan je saldo, is welke 

uitkering dit je oplevert en hoe lang deze uitkering zal worden betaald.

           The start of your 
     bridging pension

As a participant in the CFK-arrangement, you 

may well look forward to the moment that 

your accrued fund value will be converted into 

a bridging pension. CFK will start paying your 

bridging pension as soon as you decide to end 

your professional career. This means your last 

contract has ended (or will end soon) and you 

will not sign a new contract with a professional 

club anywhere in the world. In case you receive 

State unemployment or disability benefits in 

the Netherlands, there is a possibility to post-

pone your bridging pension to a later date.

CFK will calculate the gross level of your  

bridging pension, based on the CFK rules.  

On our website, you can easily make the same 

calculation yourself (see the next page). 

As the value of your fund will stay invested 

during the period of instalments, we assume 

an average expected annual return (of 4%) 

when determining the level of your bridging 

pension. 

The effective return on investment is determined 

on the 1st of July of each year and compared 

to the assumption. In case the effective return 

exceeds the assumption of 4%, the surplus is 

added to your buffer. In case it is less, the  

difference is withdrawn from your buffer. If,  

in the latter case, the level of the buffer is not 

sufficient, the level of your bridging pension will 

be decreased. If, at the end of your bridging 

pension period, your buffer has a positive 

value, the amount will be paid out to you in 

one term. As such, the buffer has the objective 

to keep the level of your bridging pension as 

constant as possible throughout the years.

CFK will pay your bridging pension in monthly 

instalments, to any bank in the Netherlands or 

elsewhere in the world. 

per

nieuws van het CFK

Het CFK heeft  een nieuwe site. Nu is het nog makkelijker om up to date informatie 

over rendement, overbruggingsregeling en pensioen te bekijken.

Met één klik hebt u 24 uur per dag toegang tot het laatste nieuws over al uw CFK-

geldzaken.

Maar u kunt meer. Vanaf nu kunt u ook, met alle gemak, uw CFK-uitkering uitrekenen.

Dit en nog veel meer op:        www.cfk.nl

OKOK

U kunt
nu rekenen

op onze site.
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een transfer afdwingen?

Gisteren zag ik een speler op de televisie. Een paar wedstrijden goed 
gespeeld, de inkt van het contract is nog nauwelijks opgedroogd, deze 
maand moet de club nog drie, vier wedstrijden spelen. Maar de speler 
liet al doorschemeren dat hij in de markt is voor aanbiedingen tijdens 
de transferperiode in januari.

 Dit is niet de eerste keer dat ik een vraagteken 
zet bij het vertrek van een speler midden in 
het seizoen. Toen Ajax Klaas-Jan Huntelaar 

bij Heerenveen weghaalde vond ik dat competi-
tievervalsing. Toen Ronald Koeman naar Valencia 
kon, gunde ik hem dat, maar hij bracht zijn team 
in de problemen. Ik vond dat een slecht voorbeeld, 
zeker voor jonge spelers. Die zouden de indruk kun-
nen krijgen dat een contract niets meer voorstelt. 
Juridisch is dat gelukkig niet zo. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit het vonnis van de arbitragecommissie van 
de KNVB in de zaak-Suarez tegen FC Groningen. 
De commissie overwoog dat 
betaalde voetbalorganisaties 
steeds meer door professionele 
bestuurders geleid worden en 
dat spelers zich (in toenemende 
mate) bij contractonderhande-
lingen laten bijstaan door pro-
fessionele adviseurs. Zowel de 
club als de spelers moeten zich 
bewust zijn van de daaruit voor 
hen voortvloeiende voor- en 
nadelen. Dit betekent volgens 
de arbitragecommissie dat, uit-
zonderingen daargelaten, club 
en speler elkaar mogen houden aan de tussen hen 
gesloten arbeidsovereenkomst. Met andere woor-
den: je zit vast aan een contract voor bepaalde tijd. 
Al in 1974 overwoog de arbitragecommissie in 
de zaak-Neeskens dat overeenkomsten moeten 
worden nagekomen, behoudens een uitzonderlijke 
wijziging van omstandigheden. Neeskens mocht 
Johan Cruijff uiteindelijk achterna naar Barcelona. 
Maar zo’n beslissing is een grote uitzondering. 
Dat blijkt niet alleen uit de zaak-Suarez, maar ook 
uit die van Samaras tegen Heerenveen. Toen deze 
spits in januari 2006 naar Manchester City kon, 
weigerde de arbitragecommissie de verzochte ont-
binding. De commissie wees op de (indirect van 
toepassing zijnde) FIFA-regels die erop neer komen 
dat een internationale transfer tijdens het seizoen 

alleen kan plaatsvinden indien tussen de betrokken 
clubs (en de speler) onderling overeenstemming 
wordt bereikt. De oude club zal over het algemeen 
alleen maar meewerken als daar een aanzienlijke 
financiële tegenprestatie tegenover staat in de vorm 
van een ontbindingsvergoeding. Die moet formeel 
door de speler worden betaald, maar wordt in de 
praktijk opgehoest door de nieuwe club. Kortom, 
alleen als zich zeer bijzondere omstandigheden 
voordoen, kan een doorlopend spelerscontract 
worden ontbonden. De arbitragecommissie toetst 
in een concreet geval aan de hand van alle in dat 

geval spelende omstandighe-
den. Onder meer of partijen de 
bedoeling hebben gehad om 
een contractuele voorziening te 
treffen over de mogelijkheid of 
onmogelijkheid van tussentijdse 
beëindiging. Ook kan een rol 
spelen of sprake is van zowel 
een aanmerkelijke sportieve als 
financiële positieverbetering, 
terwijl verder ook de lengte van 
het contract en de tijd dat de 
overeenkomst al heeft geduurd 
een rol kan spelen. Suarez werd 

aan zijn contract gehouden. Een dragende speler 
die halverwege het seizoen weg gaat benadeelt zijn 
club en zijn medespelers. Dat kost punten en pre-
mies. Het is maar goed dat de arbitragecommissie 
slechts in uitzonderlijke gevallen een contract ont-
bindt. Een selectie behoort geen duiventil te zijn. 
Daar moet tegenover staan dat de clubs van hun 
kant ook hun verplichtingen tegenover de spelers 
respecteren, wat voor zich zou moeten spreken. 

Overigens ben ik erg blij dat Niels Kokmeijer en 
Sparta eruit zijn. Daar heb ik in een column uit 
2005 al op aangedrongen. Deze trieste zaak laat 
zien dat er behoefte is aan een solidariteitsfonds 
voor spelers. Ook daarvoor heb ik ook al eerder 
gepleit! ,

Het is goed dat de 

arbitragecommissie 

slechts bij 

uitzonderlijke 

gevallen een 

contract ontbindt
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