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Nadat aanvoerder Vladimir Jozic bekendmaakte
dat zijn zestiende seizoen ook zijn laatste is in de
hoofdmacht van VVSB, leek verdediger Peet van
der Slot (26) als laatste ware clubspeler over te
blijven. Ook hij kondigde deze week zijn vertrek
aan bij de tweededivisieclub uit Noordwijkerhout.

gespeeld. Dat is een beetje uit elkaar gevallen. Dat is
niet erg, maar het heeft mij wel aan het denken gezet.
Ik ben nu 26 jaar. Als ik nog een of twee jaar bij VVSB
zou voetballen, weet ik zeker dat ik nooit meer voor
een andere club speel, terwijl ik houd van nieuwe
uitdagingen.’’

Hoe dat zo, Peet?
,,Ik weet nog niet of ik net als Vladimir helemaal stop.
In elk geval heb ik besloten dat ik na tien seizoenen in
het eerste elftal van VVSB vertrek. Vorig seizoen kwam
de twijfel al. Nu dacht ik: ik wil een keer wat anders.’’

Heb je al een nieuwe club op het oog? Het zaterdagteam van Van Nispen wellicht, een vriendenteam vol voormalig topamateurvoetballers?
,,Nee. Ik moet ook zeggen dat het best een moeilijke
beslissing is geweest, na zo’n lange tijd. De komende
tijd ga ik bedenken wat ik wil. In het topamateurvoetbal blijven, of kiezen voor mijn werk - waar ik het
steeds drukker krijg - en een stap terug doen.’’

Waar kwam die twijfel uit voort?
,,We hebben bij VVSB heel lang met een vast team

Voormalig hoogleraar Rob Siekmann

Balletje met met bijdragen van Hielke Biemond en Gertjan van Geen

Quick Boys haalt Ivailo Staal
Hielke Biemond

Katwijk Q Quick Boys heeft de eerste aanwinst voor volgend seizoen
binnen de dorpsgrenzen gevonden.
Ivailo Staal komt over van hoofdklasser FC Rijnvogels.
De 23-jarige verdediger, die eerder
voor Westlandia en Haaglandia uitkwam, is daar bezig aan zijn eerste
seizoen. Zijn snelheid, kopkracht,
duelkracht en voetballend vermo-

gen zijn bij Quick Boys in het oog
gesprongen van de technische commissie, waar de nieuwe hoofdtrainer
Gert Aandewiel nog altijd onderdeel
van uitmaakt.
De Katwijkse derdedivisieclub heeft
Jesse van Nieuwkerk langer vastgelegd. De 23-jarige aanvaller, die
overkwam van hoofdklasser Argon,
is bezig aan een sterk eerste seizoen
op Nieuw Zuid en valt goed in de
smaak bij het publiek.

Frenk van der Kleij naar TAVV
Gertjan van Geen

Ter Aar Q Frenk van der Kleij is de
nieuwe hoofdtrainer van TAVV.
Hij volgt Niels Slottje op, die na
dit seizoen vertrekt bij de zaterdagtweedeklasser. Slottje is sinds
twee jaar werkzaam in Ter Aar.
De 53-jarige Van der Kleij is geen
onbekende in de regio. De Katwijker werd als achttienjarige bij
Quick Boys gescout door Fey-

Hielke Biemond

Begeleid door een vracht vuurwerk en Lee Towers’
’You’ll Never Walk Alone’ kreeg Sander Molenaar zaterdag een forse steunbetuiging bij zijn oude club Deltasport, dat in Vlaardingen een oefenduel speelde tegen
stadgenoot CION. De pas 38-jarige Katwijkse Vlaardinger en huidig teammanager van vv Katwijk vecht tegen
kanker en kreeg het bij het eerbetoon te kwaad. ,,De
tranen rolden over mijn wangen’’, vertelde hij aan Algemeen Dagblad.
Donderdag wordt bij vv Katwijk een benefietwedstrijd
voor de oud-spits georganiseerd door zijn voorganger

Karim Hajji. De huidige selectie speelt dan tegen oudteamgenoten van de op De Krom opgegroeide Molenaar bij Katwijk, Deltasport, ASWH en DOTO. In de rust
speelt Katwijk onder 10 tegen Feyenoord onder 9, waar
de twee zoontjes van Molenaar in voetballen.
De opbrengst van deze avond gaat naar Stichting Juul,
die als doel heeft om zoveel mogelijk geld op te halen
om het Prinses Maxima Centrum in Utrecht te ondersteunen ten behoeve van het onderzoek naar en de behandelingen van kinderkanker.
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Wedstrijdformulier voor mannen
Terwijl in de samenleving volop
wordt gediscussieerd over genderneutrale aanduidingen, heeft
voetbalbond KNVB een opmerkelijke wijziging doorgevoerd op
het wedstrijdformulier.
Achter de naam van een speler
wordt niet meer tussen haakjes
de leeftijd vermeld, maar het
geboortejaar voorzien van het
geslacht. ’Man’, dus.
Het doet vermoeden dat ieder
moment een vrouw haar opwachting kan maken bij een wedstrijd
als VV Katwijk - Kozakken Boys
in de tweede divisie.
In de veronderstelling dat daar
geen sprake van is, en dat wij ook
nog niet direct een transseksueel
in de selectie van Katwijk of
Kozakken Boys zien opduiken,
en evenmin een man in de vrouweneredivisie, is het een overbodige ingreep - indruisend tegen
de tijdgeest, bovendien.
De enige plek op het wedstrijdformulier in het mannenvoetbal
waar wel vrouwen kunnen opduiken, en dat ook steeds vaker
doen, is het arbitrale kwartet.
De enige die afgelopen zaterdag
de toevoeging [vrouw] achter
haar naam had moeten krijgen,
kreeg dat dan weer niet. In plaats
daarvan stond ’mevr.’ voor de
naam van vierde official Shona
Shukrula.
Zij hoopt binnen drie jaar actief

De opstelling van VV Katwijk tegen Kozakken Boys.

te zijn in het professionele mannenvoetbal, vertelde zij afgelopen
jaar aan het Algemeen Dagblad.
Daar is ze klaar voor, toonde ze
tijdens Katwijk - Kozakken Boys
aan toen ze de geblesseerd geraakte grensrechter moest vervangen. Volkomen stoïcijns bleef
ze onder het gejoel en gejuich
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van de uitsupporters, toen ze in
de tweede helft pal voor hun
neus haar opwachting moest
maken.
Mede dankzij de vastberadenheid
van Shona Shukrula betreedt de
conservatieve voetbalwereld de
21ste eeuw, de archaïsche wedstrijdformulieren ten spijt. (HB)
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In de tweede divisie gaat VVSB vandaag op bezoek bij het failliet verklaarde Achilles ’29. In de twee daaropvolgende speelronden ontvangen
VV Katwijk en FC Lisse de gevallen
zondaggrootmacht. Hoe kan het dat
Achilles ’29 nog in de competitie zit?
En blijft dat zo?

Achilles ’29 een uniek geval

h.biemond@hollandmediacombinatie.nl

Oegstgeest Q ,,Het kan toch niet zo
zijn dat ik me in 1970 stoor aan tijdrekken, en in 2018 nog steeds’’, zegt
Rob Siekmann. De voormalig hoogleraar uit Oegstgeest houdt zijn hele
leven al zielsveel van voetbal, maar
kan zich blijven verbazen over het
conservatisme. Hij bestudeerde met
een kritische, juridische blik de
spelregels en schreef een boek vol
voorstellen om ze te verbeteren.
Het voorwoord is verzorgd door niemand minder dan Marco van Basten, de Nederlandse spelregelvernieuwer in dienst van wereldvoetbalbond FIFA. ,,Een mooie rechtvaardiging van mijn werk’’, vindt
Siekmann (70). ,,Want hij wil serieus
dingen veranderen. En wie is in Nederland na Johan Cruijff méér voetbal dan Marco van Basten?’’
Te midden van een ontzagwekkende collectie voetbalboeken vertelt de
oud-speler van LSVV ’70, UVS en
ASC - tot zijn knie het op 57-jarige
leeftijd begaf - dat de spelregels hem
altijd hebben gefascineerd. En in het
bijzonder het gebrek aan kennis ervan binnen de voetbalwereld. Zijn
pensionering vond hij een mooie
aanleiding er een uitgebreide studie
van te maken, die uiteindelijk vijf
jaar in beslag zou nemen.
Terwijl het in essentie om een overzichtelijk geheel gaat. De huidige
tekst is een voortzetting van de zeventien spelregels die Sir Stanley
Rous, voormalig voorzitter van de
FIFA, in de oertijd van het voetbal
op papier liet zetten. Om ze tot in
detail uit te leggen, zijn ze in de loop
der jaren van talloze juridisch bindende bijlagen voorzien. ,,Voor het
eerst in mijn leven heb ik de gehele
tekst doorgelezen’’, vertelt de Oegstgeestenaar. ,,Ik zag al snel inconsequenties in de teksten. De ene is
soms in strijd met de andere.’’
Verbazingwekkend vindt hij het dat
er wereldwijd oneindig veel voetbalboeken bestaan, maar dat ze zelden
of nooit over de spelregels gaan. Het
betreft volgens Siekmann slechts
twee standaardwerken, uit de jaren
zeventig, waaruit hij heeft geput.
Zelfs de steenrijke FIFA en de daaraan gelieerde IFAB, het orgaan dat
waakt over de spelregels, waren
nooit op het idee gekomen over dit
onderwerp te publiceren. Wellicht
uit angst voor verandering.
Voor een wetenschapper was het al
helemaal nieuw terrein, maar met
een verleden als hoogleraar internationaal en Europees sportrecht aan
de Erasmus Universiteit en directeur van het ASSER Instituut, het
internationale sportrechtcentrum,
vond Siekmann zichzelf de aangewezen persoon voor deze studie.
Schrijvend over de toekomst van het
voetbal ontkomt hij er niet aan veel
woorden aan het verleden te beste-

enoord en speelde met tussenpozen betaald voetbal bij SVV, Haarlem en De Graafschap. Bij zijn oude liefde Quick Boys sloot hij zijn
voetbalcarrière af.
Als trainer werkte Van der Kleij
onder meer bij Valken ’68 en FC
Rijnvogels. Bij de Katwijkse club,
toen eersteklasser, werd hij zes
jaar geleden vroegtijdig ontslagen omdat de resultaten tegenvielen.

bepleit na uitgebreide studie betere voetbalspelregels

Meer vaart, minder ergernis

Steun Deltasport eert Sander Molenaar
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1 Achilles ’29 is toch failliet?

Dat klopt ten dele. Op verzoek
van de belastingdienst sprak de
rechtbank in Zutphen aan het
begin van deze maand het faillissement uit. Normaal gesproken haalt de KNVB een vereniging dan uit de competitie, zoals
vorig seizoen met hoofdklasser
Haaglandia gebeurde. In dit
geval heeft de bond dat machtsmiddel niet doordat Achilles ’29
de spelers van het eerste elftal en
het beloftenteam heeft ondergebracht in een besloten vennootschap (bv). Die is failliet verklaard, de vereniging niet. En
die bezit de licentie.

2 Is het een unieke situatie?

Voor het Nederlandse voetbal
zeker. De verklaring daarvoor
ligt besloten in het feit dat
Achilles ’29 in 2013 op experimentele basis als amateurclub
toetrad tot het profvoetbal. Dat
leidde tot het optuigen van een
proftak, die werd ondergebracht
in een bv. Na de degradatie uit
de eerste divisie, afgelopen seizoen, is die constructie in stand
gebleven. Niet vreemd, gezien
de ambities. De club hoopte
binnen een of twee jaar terug te
keren naar de eerste divisie.
De Oegstgeestse oud-hoogleraar Rob

Siekmann: ,,Wij lopen weer voorop, als eigenwijze Nederlanders.’’

den. Dat is volgens hem essentieel
om de huidige spelregels te begrijpen. ,,Daar komen vervolgens ook
weer voorstellen voor verbeteringen
uit voort. Regels die ooit zijn afgeschaft, kunnen nu weer nuttig zijn.
Ik denk aan de intrap, ter vervanging van de inworp. Daar wordt nu
volop over gediscussieerd.’’

het doel mag blijven hangen om een
balletje af te wachten.’’
Voetbal is wat de gewezen hoogleraar betreft een metafoor voor het
leven. ,,In de maatschappij bestaan
ook regels waarvan mensen zeggen:
ik vind ze oneerlijk of aanvechtbaar.
De rechter probeert er een draai aan
te geven zodat de regel billijk wordt,
maar hij kan de spelregels niet veranderen. Dat geldt ook voor een
scheidsrechter. Hij kan fluiten in de
geest van het spel, een befaamde
term, maar niet de spelregels veranderen. Om die reden moeten we blijven kijken of die nog voldoen.’’
De kern van zijn betoog is dat hij in
het voetbal twee probleemgebieden
ziet: de effectiviteit van de bestaande straffen en de voortgang van het
spel. ,,Zonder een overtreding te
maken die een kaart waard is, kun je
een aanval van de tegenstander afbreken. Die krijgt de bal terug, maar
de aanval is weg. Als jurist zeg je
dan: dat is een slechte compensatie.
Een ineffectieve straf.’’
Het systeem van gele en rode kaarten voldoet wat hem betreft niet en
zou moeten worden aangevuld met
persoonlijke fouten voor lichte overtredingen, afgekeken uit het basketbal. ,,Wie er drie heeft, krijgt een

Zijpaden
Glimlachend: ,,Het is heel moeilijk
om erachter te komen waarom een
bepaalde regel ooit is ingevoerd.
Neem de inworp. Is dat omdat je de
bal toch met de handen pakt als ie
buiten de lijnen komt?’’
Voor spelregels die onlogisch aanvoelen voor beoefenaars en volgers,
draagt hij verbeteringen aan. Neem
de definitie van buitenspel. ,,Je
moet altijd twee spelers voor je hebben: de keeper en de laatste man.
Maar als de doelman iemand wil tackelen op de rand van het strafschopgebied, en die speler speelt de bal
naar een medespeler die alleen nog
een verdediger voor zich heeft, is het
buitenspel. Dat voelt raar. De regel
zou zo geformuleerd moeten zijn
dat je altijd één veldspeler voor je
hebt. Dan blijft de achterliggende
gedachte overeind, dat je niet voor

tijdstraf - een rode kaart in het klein.
Dat zorgt ervoor dat teams minder
overtredingen gaan maken.’’
In het verlengde daarvan pleit hij
voor de invoering van de selfpass, ter
vervanging van de vrije trap. ,,Die
hoeft niet genomen te worden op de
plek waar de overtreding is gemaakt. Waar de bal uitkomt, mag de
tegenstander doorvoetballen. Nu
wordt er, als het in de buurt van het
strafschopgebied is, uitgebreid de
tijd genomen voor het inrichten van
een muurtje. Dat is het tegendeel
van flow, van voortgang in het spel.
Het moet een systeem worden waarbij het ontnemen van voordeel
wordt gecompenseerd door de snelheid van de spelhervatting.’’

Van Basten
Hij was in november aandachtig
toeschouwer bij een oefenwedstrijd
tussen FC Lisse en Quick Boys, waar
met deze vernieuwingen werd geëxperimenteerd. Ook Marco van Basten was daar, en nam het boek van de
Oegstgeestenaar in ontvangst.
,,Van Basten stelt met zijn ’tien geboden’ spelregels ter discussie bij de
FIBA en stuit op veel weerstand. Wij
lopen weer voorop, als eigenwijze
Nederlanders. Ik zeg ook niet dat al-
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le vernieuwingen moeten worden
doorgevoerd. Het moet heel voorzichtig gebeuren, na uitgebreid experimenteren, om te voorkomen dat
het voetbal zijn gezicht verliest. We
zijn geen Amerikaanse sport.’’
Vandaag geeft hij een lezing over
zijn boek op een congres in Assen
voor scheidsrechters uit het amateurvoetbal. ,,Dat is een soort erkenning. Als wetenschapper schrijf je
een boek en dan zie je het verder
wel. Grote kans dat het ergens op
een plank belandt. Dat gebeurt hier
duidelijk niet mee. Het is wel een
moeilijk onderwerp, want scheidsrechters zijn al blij als ze de huidige
spelregels goed kunnen toepassen.
Zij willen niet in verwarring raken.
Toch is het belangrijk om erover na
te denken. Ook als Van Basten er niet
in slaagt om de IFAB te overtuigen,
heeft hij iets in beweging gezet.
Daarmee zijn we al veel verder dan
in de oude tijd. Zo kijk ik er ook tegenaan. Met deze studie hoop ik een
constructieve bijdrage te leveren
aan een nooit eindigende discussie.’’
’De voetbalspelregels - heden, verleden en voorstellen ter verbetering’
kost 14,95 euro en is verkrijgbaar in de
meeste boekwinkels en webshops.

3 Hoe kan Achilles ’29 nog

een team op de been krijgen?
Net als alle clubs in de tweede
divisie heeft Achilles ’29 een
verplicht aantal bij de KNVB
geregistreerde contractspelers.
Die kunnen in de winterstop
reglementair van club veranderen. Sommigen hebben dat
gedaan. Spelers zonder KNVBcontract zijn formeel amateurvoetballers en hebben nu geen
overschrijvingstermijn. Zij hopen daar verandering in te bren-

gen en hebben de Vereniging van
Contractspelers (VVCS) ingeschakeld, die wellicht een rechtszaak
aanspant. Achilles ’29 vangt het
vertrek van basiskrachten vooralsnog op met spelers uit het
beloftenteam, dat in de hoofdklasse uitkomt. Zij hielden zich
vorige week goed staande tegen
FC Lienden (2-0 verlies).

4 Maakt Achilles ’29 het sei-

zoen af?
Dat zou zomaar kunnen. Clubs
in de tweede divisie kunnen in
januari straffeloos onder het
verplichte aantal contractspelers
duiken, vanwege de wintertransferperiode. Als Achilles ’29 daarna nog niet aan de licentie-eisen
voldoet, kan het tot puntenaftrek leiden. De kosten om dat te
voorkomen, lijken overigens te
overzien. Geregistreerde contractspelers moeten het percentage van het minimumloon verdienen dat overeenkomt met het
aantal uur dat in hun contract
staat. In het geval van jonge
spelers een relatief laag bedrag.

5 Had VV Katwijk hetzelfde

kunnen overkomen?
In theorie wel, want in tegenstelling tot Achilles ’29 bedankte
Katwijk in 2013 voor de uitnodiging van de KNVB om toe te
treden tot de eerste divisie. Het
bestuur van de club wijt de ondergang aan het gebrek aan
begeleiding door de voetbalbond, terwijl het in het profvoetbal met veel extra kosten is geconfronteerd. Dat laatste is een
feit, maar dat was van tevoren
bekend. En het bestuur had ook
op de rem kunnen trappen toen
duidelijk werd dat de financiële
situatie uit de hand liep.
Hielke Biemond

Achilles ’29 in betere tijden: een tweeluik in 2013 tegen VV Katwijk om het
algeheel amateurkampioenschap.
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