Deel 1: Sportclub Feyenoord

'Willen een Feyenoord-waardig complex'
Rotterdam-Zuid. ,,Wij werden niet
als een breedtesport gezien, maar
dat is inmiddels allemaal
rechtgezet. Daarom hebben we
uiteindelijk ook die handtekening
gezet. Dat ligt achter ons en daar
willen we het niet meer over
hebben."
Wim Voots, voorzitter van SC
Feyenoord.
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De voetballers op Varkenoord
zitten er medio 2018 warmpjes bij.
Na twee jaar lange gesprekken zijn
de handtekeningen gezet en kan
een hypermoderne sportcampus
eindelijk gebouwd worden. De
veranderingen hebben invloed op
een aantal voetbal- en
sportverenigingen. Deze week:
Sportclub Feyenoord.
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De euforie in Rotterdam-Zuid is
behoorlijk groot. De profs van
Feyenoord en de Feyenoord
Academy krijgen een nieuwe
trainingsaccommodatie en ook de
amateurtak profiteert. Wim Voots
(62), voorzitter van SC Feyenoord,
is verheugd: ,,We hebben hier lang
naartoe gewerkt. Nu is het zover
dat er een
samenwerkingsovereenkomst is
getekend met zowel de gemeente
als de bvo. Dat is een bekroning op
het werk, maar we hebben er
tegelijkertijd altijd vertrouwen in
gehad dat dit zou gebeuren. Ik
denk dat alle partijen winnaar zijn in
deze kwestie."
,,We zijn gesprekken over Nieuw
Varkenoord al een jaar of acht,
negen geleden begonnen,'' vervolgt
Voots. ,,Dat waren nog voorzichtige
besprekingen. De laatste twee jaar
hebben we er intensief over
gesproken." Het bestuur van de
huidige zaterdagtweedeklasser was
in eerste instantie niet te spreken
over een sportcampus op
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Het bestuur van Sportclub
Feyenoord heeft ingestemd omdat
in het huidige plan de uitkomsten
nu een stuk positiever uitvallen.
,,Het ziet er een stuk beter uit dan
dat we dachten hoe het zou
worden. Omdat we nu de zekerheid
hebben dat we een nieuw
sportcomplex krijgen en dus niet
meer de oudste gebouwen van
Varkenoord, zoals het er in het
verleden naar uitzag," verklaart de
voorzitter.
Grondplan
Hoe de sportcampus er voor
Feyenoord uit komt te zien - het
aantal velden, het aantal
kleedlokalen - kan Voots nog niet
vertellen. ,,Daar zijn we nog over
bezig. We hebben een grondplan
gemaakt en dat kan ook nog op
allerlei manier worden bijgesteld. Er
gaan nu werkgroepen mee aan de
slag. Wat we in ieder geval willen is
een up-to-date-complex, met de
faciliteiten die Feyenoord-waardig
zijn. Het moet vooral erg
functioneel zijn. Mensen moeten
daar kunnen en willen voetballen.''
De plannen voor een nieuwe
accommodatie veranderen niets
aan het sportieve plan van de
Rotterdamse amateurs. Op dit
moment voetbalt de amateurtak
van Feyenoord in de tweede klasse
en daarmee is het plafond nog lang
niet bereikt. Voots: ,,Op het
moment dat wij naar de zaterdag
gingen, hebben we een plan
ingezet. We wilden zo snel mogelijk
terug naar de hoofdklasse. We zijn
redelijk op weg. De afgelopen twee
jaar zijn we kampioen geworden en
dit jaar hopen we dat ook in de
zaterdag 23 april 2016

tweede klasse te worden."
Dat het splinternieuwe complex een
hoofdreden kan zijn voor spelers
om in de toekomst de overstap
naar Rotterdam-Zuid te maken,
wijst Voots direct van de hand.
,,Ongetwijfeld zal dat gaan
meespelen, maar ik denk dat we op
dit moment geen enkele moeite
hebben om spelers te overtuigen
om voor ons te komen of blijven
voetballen. Zelfs niet met dit
complex. Nee, dat heeft niet met de
naam te maken. Puur met de
organisatie. Als ik oud-spelers
spreek die nu bij andere clubs
spelen, zeggen ze me: bij
Feyenoord is het allemaal toch wel
heel goed geregeld.''
Professioneel
Voots is een tevreden man. Naast
het goedgekeurde plan gaat het
namelijk ook heel goed met de
Rotterdamse voetbalvereniging.
,,Natuurlijk heerst hier stabiliteit.
We bestaan vanaf 1908. We
behalen de doelstellingen, we
dreigen nu voor het derde jaar op rij
kampioen te worden. Alle
afspraken die we met spelers,
trainers en vrijwilligers hebben, en
u mag het navragen, worden
nagekomen. Meer stabiliteit kan ik
niet wensen. En we kunnen het ook
allemaal nog betalen. We kunnen
het complex betalen, we kunnen de
afspraken met trainers nakomen.''
,,Er heeft nog nooit in de krant
gestaan dat er op het financiële
vlak iets niet in orde zou zijn,'' gaat
de preses verder. ,,We hebben
daar professionele mensen op
staan, met een professionele staf.
Dus dat gaat allemaal prima. En we
zijn maar amateurtjes, een simpele
tweedeklasser."
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