FEYENOORD | Deel van de aanhang rust niet voor hij is gesneuveld, maar
intern staat DE directeur er juist goed op

Gudde blijft kop van Jut voor de fans
winnen, dan zal dat voor bepaalde
mensen gevolgen hebben.

Eric Gudde nu en (onder) als trainer
van Excelsior Maassluis, met Gertjan
Verbeek, met technisch directeur
Martin van Geel en op de tribune.
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Zelden keek Eric Gudde (61) zo
kritisch naar genomen beslissingen
bij 'zijn' Feyenoord als afgelopen
zondag aan tafel bij Kees Jansma
op FOX Sports. Maar wat de
algemeen directeur van de
Rotterdammers ook zegt, een
groeiend peloton aan criticasters
wil het allang niet meer horen. Als
het aan hen ligt, verdwijnt Gudde
zo snel mogelijk uit de Kuip.
Je kunt het uitleggen als een
poging om in sportief pikzwarte
tijden nog even zieltjes te winnen.
Maar net zo goed als een
zelfkritische blik van de directeur in
de spiegel. Eric Gudde sprak in elk
geval duidelijke taal zondagochtend
aan de keukentafel van FOX Sports
in Amsterdam. ,,Op 8 mei wordt de
eindafrekening opgemaakt en als
het dan opnieuw niet goed is,
hebben we iets uit te leggen,'' zei
Gudde.
Met andere woorden: als
Feyenoord op de laatste speeldag
van het reguliere seizoen niet is
teruggekeerd naar plek 3 in de
eredivisie én als het elftal van
trainer Giovanni van Bronckhorst
en adviseur Dick Advocaat er niet
in is geslaagd om de beker te
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Maar voor de mensen die hopen
dat Gudde sneuvelt, het deel van
de aanhang dat al wekenlang
gepassioneerd #Guddeweg
gebruikt op Twitter, moet één ding
duidelijk zijn: intern ligt hun doelwit
niet onder vuur, zelfs niet een
beetje. Als het aan de volledige
raad van commissarissen en de
meest invloedrijke sponsors ligt,
overleeft hij ook in mei een
eventuele afrekening. Met speels
gemak zelfs.
De algemeen directeur wordt in de
Kuip juist geroemd om zijn
werkethiek en om zijn
dossierkennis. Bovendien, zo
vinden ze in de Kuip, verdient hij
alle steun omdat hij bereid is om de
strijd aan te gaan met het deel van
het Legioen dat zich onder meer
rond de duels met AS Roma heeft
misdragen.
Die positieve beoordeling binnen
de Kuip staat haaks op de mening
van een deel van de fanatieke
aanhang, zondag onhandig door
Gudde zijn 'klanten' genoemd. Die
zien de algemeen directeur, die na
zijn studie fiscale economie aan de
Erasmus Universiteit werkte voor
de belastingdienst en directeur was
van de Rotterdamse dienst voor
Sport en Recreatie, vooral als
iemand die veel van zijn
doelstellingen nog altijd niet heeft
gehaald.
,,Toen ik voor het eerst het profiel
te zien kreeg voor de nieuwe
algemeen directeur van Feyenoord,
kon ik een glimlach niet
onderdrukken,'' zei Gudde in 2008.
,,Alsof ik het zelf had geschreven.''
Gudde, die als trainer werkte bij de
amateurclubs Excelsior '20,
Excelsior Maassluis en Spijkenisse,
was toen net gestart in de Kuip en
hij had twee hoofdopdrachten
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meegekregen. De eenwording van
Feyenoord waarbij proftak,
amateurtak en het stadion zouden
samensmelten, moest worden
gerealiseerd. En hij moest een
nieuwe of verbouwde Kuip
realiseren.
Daar kwam niet veel later een
derde opdracht bij, toen bleek dat
Feyenoord financieel aan de rand
van de afgrond was beland. De
eerste opdracht is volgens
Feyenoord succesvol afgerond en
ook voor wat betreft de laatste
opdracht ziet het er goed uit, onder
meer omdat de Vrienden van
Feyenoord voor miljoenen 49
procent van de aandelen
overnamen.
Een stroming kritische supporters
kijkt er anders naar. Die vinden
bijvoorbeeld dat die investeerders
nu al veel te lang dividend mogen
ontvangen, omdat Feyenoord
weigert de aandelen terug te
kopen. ,,Maar deze mensen
stonden klaar voor Feyenoord toen
de rest allemaal doorliep,'' zei
Gudde in januari. ,,Ze hebben in vijf
jaar tijd ongeveer 1,6 procent
dividend gekregen. Ze hadden hun
geld beter naar de beurs kunnen
brengen.''
Maar wat Gudde door zijn
criticasters vooral wordt
aangewreven, is het feit dat er ruim
acht jaar na zijn aanstelling nog
altijd geen duidelijkheid is in het
stadiondossier. Tweemaal strandde
een businesscase op het
allerlaatste moment. ,,Wat wij bij
het eerste plan fout hebben
gedaan, is de communicatie naar
een deel van de supporters en naar
de raadsleden. Dat voelde
inderdaad voor mij als een
nederlaag,'' zei Gudde over het feit
dat de club er niet in was geslaagd
voldoende draagvlak te creëren.
Het tweede plan, de
vernieuwbouwvariant van de Kuip,
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sneuvelde ook. ,,Daarvan zei ik al
na twee maanden dat het qua
exploitatie nooit zou zijn gaan
draaien. Dat ervaar ik niet als een
nederlaag. Integendeel.''
Volgende maand zal Feyenoord
voor de derde keer een keuze
moeten maken. Gudde, die dit keer
volop experts om zich heen heeft
verzameld, zit niet meer op de
voorste rij, maar is wel nauw
betrokken bij de besluitvorming.
,,Er liggen drie mooie opties, we
moeten er eentje kiezen. Die
werken we uit naar een case
waarbij ook de financiën geregeld
moeten worden. En dat zal nog een
hele klus worden.''
En wat de algemeen directeur
natuurlijk ook geen goed doet, is de
sportieve malaise van de club. Ook
daarin is Gudde steevast de kop
van Jut. Toen Maecky Ngombo
zondagmiddag Roda JC weer
naast Feyenoord schoot, klonk het
vanaf de tribunes als vanouds
luidkeels 'Gudde, rot op'. ,,We
voldoen op dit moment ook niet aan
onze sportieve doelstellingen, dat is
helder,'' zegt Gudde daarover.
En dus blijft de druk op hem maar
toenemen. In Zwolle, vorige week
nog, moesten hij en zijn vrouw
Mariëlla (58), voormalig
tophandbalster van Quintus, door
drie beveiligers naar de auto
worden gebracht. En van zijn drie
kinderen Wouter (directielid van
Excelsior, red.), Jesper en Tim was
de laatste ooit degene die aan de
eettafel in een emotionele bui
aangaf dat een vertrek van zijn
vader in elk geval de rust van de
familie ten goede zou komen.
Maar als het aan Gudde zelf ligt,
kan daar geen sprake van zijn.
,,Opgeven is geen optie,'' zei hij
deze maand nog. ,,Feyenoord heeft
2,9 miljoen mensen die iets met de
club hebben. Dan is het onmogelijk
dat iedereen het met jouw beleid
eens is.''
'Het is onmogelijk dat iedereen het
met jouw beleid eens is'
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