Amateurclub in een Jupiler League-jasje
‘In stappen worden we een professionele voetbalclub’
Achilles’29 in Groesbeek is een vreemde eend in de bijt: het is een dorpsclub in de Jupiler League. De vorig jaar gepromoveerde voetbalvereniging wilde meedoen aan deze competitie op voorwaarden: het moet financieel het hoofd boven water kunnen houden. De KNVB heeft
de toelatingseisen gematigd in een pilot van twee jaar om vier nieuwe clubs te verwelkomen, waaronder Achilles’29. Binnen twee jaar moet
de club wél volledig aan de eisen voldoen. Achilles moet nu in rap tempo professionaliseren en doet dat onder meer door collectieven in de
markt te zetten.
Auteur: Santi Raats
Groesbeek is een dorp van negentienduizend
inwoners, maar heeft een supersterke voetbaltraditie. Er zijn maar liefst zes voetbalverenigingen,
waarvan Achilles’29 en De Treffers topklasse
speelden. Tot dit seizoen, want Achilles’29 werd
in 2013 voor de tweede maal landskampioen bij

54

www.fieldmanager.nl

de zondagamateurs topklasse en besloot gebruik
te maken van zijn promotie naar de Jupiler
League. Na hun eerste landskampioenschap in
2012 hadden zij de stijgmogelijkheid afgeslagen
omdat ze niet aan de KNVB-eisen van de Jupiler
League konden voldoen.

Vier nieuwe clubs
De KNVB, die kennelijk veel baat had bij competitie-uitbreiding, riep dit jaar een pilot in het leven:
enkele clubs, waaronder Achilles’29, mochten
instromen in de Jupiler League zonder meteen
aan de eisen van deze competitie te hoeven vol-
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Maar de Gelderse dorpsvereniging heeft niet
de financiële en materiële voorzieningen om op
terug te vallen net zoals de andere drie clubs.
Fieldmanager spreekt met voorzitter Harrie Derks
over hoe het bestuur de hoge ambities wil bereiken.
Dorpsclub
Bij aankomst op de Groesbeekse vereniging verplaatsen zo’n vijftien pensionado’s zich van achter hun kop koffie in de kantine naar hun werkplek op de accommodatie. Gerrie Thissen, een
bejaarde man met pijn in zijn rug, repareert de
speelschade en anderen verdwijnen in het washok, pakken de zwabber en de teil met chloor
op of halen de prikker en bezem uit de kast. Vele
handen maken licht werk. Op zo’n team, waarin
de gemiddelde vrijwilliger al veertig of vijftig jaar
werkt, mag Achilles’29 zich bogen. Maar gaat de
club hiermee professionaliseren voor de Jupiler
League? Het veld ligt er rustig bij: in de hele
omgeving alleen maar agrarische velden. De zittribune en staantribune bij het hoofdveld kunnen
samen zo’n 1.500 man bergen. Er staan kleine
schijnwerpers langs het veld en het aantal parkeerplaatsen bedraagt 450. Met zes voetbalclubs
in een klein dorp, hoe komt Achilles’29 aan het
geld voor de Jupiler League? In de kantine vertelt
voorzitter Harrie Derks wat voor koers Achilles’29
gaat varen.
Gerrie Thissen, vrijwillig fieldmanager.

doen. Wel moeten de clubs daaraan hebben voldaan na twee jaar. Wanneer de clubs binnen de
duur van de pilot besluiten dat zij het financieel
niet halen, kunnen zij zich weer uit de bierdivisie terugtrekken. De vier nieuwe clubs zijn jong
FC Twente, jong PSV, jong Ajax en Achilles’29.

Cameraploegplatform
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Eisenpakket
Voor de Jupiler League-licensie geldt een pakket
aan eisen. Enkele van deze 50 pagina’s tellende
lijst zijn: Veldverlichting moet van 800 lux lichtsterkte zijn voor live-uitzendingen, er moeten
zestien spelers fulltime op de loonlijst staan, de
zittribune moet plaats bieden aan 2000 man,
de trainer moet een Uefa Pro-licentie bezitten,
er moeten camera’s hangen ter beveiliging, een
afgescheiden vak voor uitsupporters –zij mogen
niet bij de kantine komen- en een goede trainingsfaciliteit.

Enigszins voelde Derks zich

tv-beelden. We kunnen voor 20.000 euro naar
500 lux. Overstappen naar de zware lichtinstallaties voor 800 lux kost twee ton! Is dat echt
nodig?’
Niet uit de achterzak
Er is al wel veel gedaan: er hangen camera’s er
is een ingehuurd professioneel veiligheidsteam
op de been tijdens wedstrijden, in het clubhuis
is een commandopost ingericht, er zijn nooduitgangen in de tribunevakken gemaakt en een
aparte uitgang naast de tribune voor het laden
en lossen van de led-boarding, in de staantribune
is een verstevigd hekwerk gemaakt dat als schei-

in de aap gelogeerd
Pilot
April dit jaar kwam de KNVB met het pilotvoorstel van toetreding tot de Jupiler League in stappen. Dit haalde Achilles’29 over om mee te doen.
Derks: ‘We hebben met ons kunstgrasveld wel
een goede trainingsfaciliteit. Maar onze veldverlichting is 300 lux. We hebben alle spelers op
de loonlijst bij Achilles, maar niet voltijd. Onze
tribune heeft 256 zitplaatsen. Dat moet veranderen. Gedurende twee seizoenen kunnen we aan
de licentie-eisen tegemoet komen: onze tribune
groter maken, de staantribune aanpassen, de
verlichting versterken.’ Voor nog meer zaken
kreeg Achilles’29 van de KNVB dispensatie: voor
het hebben van een jeugdopleiding (die bestaat
alleen regionaal), medische controle van spelers,
contractspelers (wel meer spelers op contract,
maar niet de vereiste zestien), het hebben van
een gehele staf (Harrie Derks volstond als aanspreekpunt), een fulltime veiligheidscoördinator
(iemand op de loonlijst voor slechts 18 uur), een
arts in dienst (een speler is arts en bij wedstrijden
moet de arts van het bezoekende team zich voor
beide teams inzetten, stewards (minder in aantal).
In de aap gelogeerd
Enigszins voelde Derks zich door de KNVB in de
aap gelogeerd. ‘Zij verkochten ons het permanente bewakingssysteem als eisenmindering. Dat
zou ons veel geld schelen de eerste twee jaar.
Maar de gemeente en politie eisen dit weer wél
uit oogpunt van veiligheid bij risicowedstrijden.’
Ook snapt Derks niet waarom 500 lux niet zou
volstaan voor de Jupiler League, maar dat na
twee jaar aan 800 lux moet worden voldaan.
‘Vorig jaar speelde Achilles’29 een eredivisie livewedstrijd tegen PSV, voor de beker. De wedstrijd
werd live uitgezonden op tv. De lichtsterkte van
300 lux werd toen wél als prima bevonden voor
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Zwaar hekwerk voor scheiding supporters.

Achilles toegangspoort.

ding dient voor het thuis- en uitvak, een tuinhuis
dient als uitgiftepunt voor de uitsupporters, langs
het hekwerk naar de supportersbussen hangen
doeken zodat de uitsupporters uit het zicht van
de thuissupporters het terrein verlaten, en tijdens
de wedstrijd worden het bestuur en de business
club ontvangen in het naast de club gelegen restaurant De Linde, waarmee de club een cateringcontract heeft afgesloten. Ogenschijnlijk kleine
aanpassingen. ‘Maar,’ legt Derks uit, ‘zaken die
Achilles’29 niet zomaar uit zijn achterzak tovert.
Nieuwe weg zoeken
Tot die tijd is het een beetje houtje-touwtje,
behelpen dus. ‘We werken gelukkig met veel

vrijwilligers. De hekwerken hebben we plaatselijk
laten maken. Tijdens de pilot maken we gebruik
van mobiele sanitaire voorzieningen voor de
uitsupporters, aangezien zij niet naar de kantine
mogen komen. Voor de aanleg van meer lichtvermogen onderzoeken we de mogelijkheden van
het transformatorhuisje naast de staantribune.
We kunnen op termijn de tribune uitbreiden.

Privatisering
Daarnaast komt ook nog eens de privatisering
van alle sportvelden van Groesbeek om de hoek

Trainingsveld Achilles

kijken sinds dit jaar. Achilles’29 werkt nauwelijks
samen met de andere verenigingen: het heeft
lokale horecadeals gesloten en een collectieve
deal via VoetbalNederland voor gas water en
licht. ‘We hebben de organisatie ondergebracht
in de vereniging en twee stichtingen, een commerciële stichting voor de arbeidsorganisatie zoals
de spelerscontracten en een accommodatiestichting die zaken zoals onderhoud en kleding voor
de club faciliteert. Het voordeel hiervan is dat je
kunt zien welke kosten waar gemaakt worden.
We konden na de onderverdeling in twee stichtingen in één oogopslag het totaalplaatje zien en
dat we de contributie moesten verhogen.’

Onderhoud
Eerder dacht de club al na om het maaien zelf
te gaan doen en had een tweedehands maaimachine op het oog van 10.000 euro. De gemeente
liet het Achilles-veld destijds echter in het bestek,
omdat zij het veld opgaf als nul waarde hebbende. De club heeft sinds de verzelfstandiging
van dit jaar voor drie jaar een aflopend geldbedrag gekregen, een onderhoudsdraaiboek
en het advies om samen met de andere clubs
onderhoud in te kopen bij een aannemer. Hoe
de club het in de loop van het jaar wegvallende
maaibestek door de gemeente gaat opvangen,
weet Derks nog niet. Wie weet gaat de club die
beoogde tweedehands maaier van destijds alsnog
aanschaffen. Kleine tuin- en parkmachientjes en
vrijwilligers voor het onkruid verwijderen en het
veld op beeld houden zijn er genoeg.
Geld verdienen
Naast het eventueel doorvoeren van contributieverhoging, zint de club zich op andere manieren
van geld verdienen voor de uitbreiding. ‘Het clubgebouw wordt multifunctioneel,’ verklaart Derks.
Zoals vele andere clubgebouwen in het land,
wordt het een plek voor fysiotherapeuten, kinderdagverblijf en andere maatschappelijke clubjes.
De kantine moet meer geld gaan opbrengen.
Maar ook is het bestuur bezig om collectiviteiten
te bouwen. ‘In onze business club zitten een aantal transportbedrijven die gezamenlijk een grote
hoeveelheid brandstof afnemen. Daar willen we
mee de boer op om daar een goede inkoopprijs
voor te krijgen. Voor energie geldt hetzelfde.
We hebben daarnaast twee bedrijven ingehuurd
voor acquisitie: we willen binnen een jaar onze
inkomsten verdubbeld hebben. We hebben een
boodschap: sponsorschap is het donateurschap
ver voorbij. Sponsors moeten voor hun inzet wat
terugkrijgen, meer dan een bord langs de lijn. In
de ontvangstruimte voor de business club geven
we bijvoorbeeld ook expositieruimte aan business
to business-bedrijven.’
Toekomst
Er borrelen een hoop ideeën, maar er is nog
geen beleid vastgelegd voor de veranderende
toekomst. Derks klinkt kordaat: ‘het is niet zo
moeilijk allemaal: we moeten beginnen met niet
te piepen, maar te doén. Dan komen we er wel
als volwaardig professionele voetbalvereniging.’

Verkooppunt uitploeg
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