Dossier Feyenoord City voor beginners

Feyenoordfamilie wil beste voor club
samenkomen in de
Feyenoordfamilie. ,,En vergeet de
supporters niet, die horen er
uiteraard ook bij'', voegt
Feyenoordbobo Gerard Hoetmer
eraan toe.
Een doorsnee familie? Niet
bepaald. De Feyenoordfamilie doet
eerder denken aan zo'n oude, alom
gerespecteerde familie rond een
ondernemende Rotterdamse
havenbaron. Van die schijnbaar
onaantastbare bloedverwanten, die
naar buiten toe eenheid uitstralen,
maar waar binnenskamers het
servies luidruchtig in het rond
vliegt.

Pim Blokland.

Gerard Hoetmer.

Feyenoord City komt stapje voor
stapje dichterbij. Ondertussen mort
een deel van het trouwe Legioen.
Hoe eensgezind is de
Feyenoordfamilie over een nieuw
stadion?
YVONNE KEUNEN NICO DE VRIES

In niets valt Feyenoord te
vergelijken met een gewone
voetbalvereniging met leden.
Feyenoord is juist een
samenraapsel van een vereniging,
een stichting, nv's en een bv, die
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Ook binnen de Feyenoordfamilie
lukte het tot voor kort niet altijd om
gekrakeel binnenskamers te
houden. Vorig jaar nog zeulden
3.000 supporters met honderden
verhuisdozen om die achter te laten
bij het kantoor van de clubbobo's.
De kritische supporterswebsite
LutanicNews die de protestmars
organiseerde: 'De club is geen
steek vooruit gekomen. Financieel
geen stap gemaakt, stadionverhaal
geen stap gemaakt, geen
trainingsaccommodatie
gerealiseerd. In vijf jaar tijd: NIETS
opgeschoten. NIETS!'
Als even daarna het ambitieuze
plan Feyenoord City met nieuw
stadion en heel veel sportvertier en
horeca wordt gelanceerd, zijn de
rapen opnieuw gaar. De Kuip, waar
kampioenschappen zijn gevierd en
tranen gelaten, wordt verkwanseld,
heet het. Dat nieuwe megalomane
Feyenoord City zal de club aan de
bedelstaf brengen, vrezen de
criticasters. Ze beklagen zich over
de bestuurders die zich geen snars
aantrekken van supporters, blind
als ze gaan voor een nieuw stadion
dat zo veel geld moet opleveren dat
er nog betere spelers op de mat
staan.
Laten we eens kennismaken met
de leden van die Feyenoordfamilie.
Allereerst is er de club waar alles
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om draait, de betaald
voetbalorganisatie NV Feyenoord,
kortweg de bvo. Tweelingbroer is
de NV Stadion Feijenoord, het
stadion. Geboterd tussen die twee
heeft het nooit. Sporteconoom
Tsjalle van der Burg van de
Universiteit Twente weet wel
waarom: ,,De profclub en haar
stadion zijn sterk afhankelijk van
elkaar. Een dergelijke situatie
herbergt grote risico's. De ene partij
kan proberen de afhankelijkheid
van de andere partij uit te buiten.''
En voor je het weet loopt een
ruzietje over de smaak van een
kroketje uit op een levensgroot
conflict.
Broedertwisten
Voorheen stadiondirecteur, later
Feyenoord-commissaris en sinds
twee jaar 'gewoon supporter' Jos
van der Vegt over de
broedertwisten van toen: ,,Ach... er
moest ook in mijn tijd wel eens
bemiddeld worden, de neuzen
stonden ook toen niet altijd
dezelfde kant op.'' Met de kennis
van nu zou je alle discussies een
gevolg van twee weeffouten uit het
verleden kunnen noemen. Eén
werd er gemaakt toen het betaalde
voetbal in 1978 op zichzelf kwam te
staan en de amateurs een
meerderheidsbelang in het stadion
behielden van 53 procent.
Ook bij de bouw van het stadion in
1937 ging het onbedoeld mis.
Trouwe supporters kochten toen
voor 100 gulden een aandeel in de
Kuip met recht op een eeuwige
zitplaats. Ze werden voor 47
procent eigenaar van het stadion.
Niet alleen de 1.600 leden van de
Vereniging van Aandeelhouders
Stadion Feijenoord en de
amateurtak praten mee en
beslissen over het toekomstplan
Feyenoord City. Er is nog een
aangetrouwde oom die recht van
spreken heeft: de bv Vrienden van
Feyenoord, een ploeg rijke
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Rotterdammers die onder leiding
van Pim Blokland de club in 2010
met een kapitaalinjectie van 30
miljoen euro redde van de
ondergang. In ruil voor 49,9 procent
van de aandelen, dat wel.
De andere helft plus één aandeel
zit bij de stichting Continuïteit
Feyenoord. Zeg maar het stille
broertje waar uiteindelijk niemand
omheen kan. Het is een illuster
gezelschap dat commissarissen in
de profclub benoemt en dat met
hun 'gouden aandeel' waakt over
de erfenis van Feyenoord.
Voorzitter is good old Feyenoorder
Gerard Kerkum, 86 jaar oud. Naast
hem het kersverse bestuurslid Ivo
Opstelten, de zakenlui Peter van
der Laan en Jan Struijk en
supportersvertegenwoordiger
Wouter Rijneveld.
Maar wat willen de broers binnen
de familie nu eigenlijk? Wat wil
stadiondirecteur Jan van Merwijk?
Zijn voicemail is nog niet
ingesproken of er plopt een sms'je
van de communicatieman van
Feyenoord binnen. ,,Ik begreep dat
de krant ook Jan van Merwijk heeft
benaderd. Gerard Hoetmer is
woordvoerder namens Feyenoord
City. Dus dat lijkt me afdoende.
Toch?' Nou ja, dan hoeven we ook
niet aan te kloppen bij
Feyenoorddirecteur Eric Gudde. De
kop van jut van de supporters is om
in familietermen te blijven niet meer
dan het volle neefje dat inwoont.
Zou de voorzitter van de
amateurtak en grootaandeelhouder
in het stadion wijze
toekomstwoorden hebben? Het
telefoongesprek met voorzitter Wim
Voots is kort en helder: ,,Ik heb
niets te melden, niet anders dan
dat we de ontwikkelingen volgen en
later bepalen wat we ervan vinden.''
Top
Wat vindt Pim Blokland ervan? Hij
vraagt om schriftelijke afhandeling
van de vragen. 'De Vrienden van
Feyenoord', mailt Blokland, 'staat
positief tegenover Feyenoord City,
maar kijkt ook kritisch naar de
haalbaarheid en vooral naar wat
het de bvo uiteindelijk brengt om op
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termijn met de top te kunnen
concurreren.' Maar wie besluit
straks? De Feyenoord-redder:
,,Uiteindelijk beslissen de
aandeelhouders gezamenlijk.''

praten over het stadion. Hebben we
het over zichtlijnen, over sfeer, over
horeca, noem maar op.''

Wat zegt Joan Smal van
Vereniging van Aandeelhouders en
mede-eigenaar van de Kuip over
Feyenoord City na een blik in ook
de geheime nota's? ,,Hoewel we
als bestuur nog wel onze
aarzelingen hebben, neigt het toch
naar een gematigd positief
standpunt.''

En over de prijs van een
toegangsbewijs? Hoetmer: ,,Niet
nodig. De prijzen blijven gelijk. We
berekenen alleen de jaarlijkse
verhoging door zoals die op tal van
producten wordt doorberekend. Die
belofte komen we na. Want er mag
misschien veel veranderen, één
ding verandert nooit: Feyenoord is
en blijft dé club van het volk.''

Ze zeggen allemaal hetzelfde.
President-commissaris Gerard
Hoetmer: ,,Laat ik meegaan in de
vergelijking met de familie van de
havenbaron. De kern van de
familie, de aandeelhouders, heeft
na lang wikken en wegen gezegd:
duw het plan Feyenoord City van
de kant, leg het op de tekentafel,
onderzoek en regel alles wat
geregeld en onderzocht moet
worden. Kom eind 2019 terug met
het finale plan, dan nemen we het
besluit. Zo'n ingewikkelde
beslissing kan je toch niet met z'n
tienduizenden tegelijk nemen?''
Ho, ho... waar blijven de supporters
in dit verhaal? Het hondstrouwe
Legioen waarvan een deel wars is
van welke verhuizing van de Kuip
dan ook. Zij zijn het die cynisch
roepen dat ze het straks zo druk
hebben met het uitgeven van geld
aan bier en broodjes worst, aan
een Sportexperience en een
museumbezoek dat er geen tijd
meer overblijft voor het bekijken
van de wedstrijd. Presidentcommissaris Gerard Hoetmer
diplomatiek: ,,Discussies, we
kunnen niet zonder. Het uitwisselen
van argumenten tilt het plan
Feyenoord City op een hoger
niveau.''
Klinkt mooi, maar de supporters
zijn 'er mooi niet' bij betrokken.
Dus? ,,We staan nog in de
startblokken. Als ook de
gemeenteraad ja zegt, worden de
plannen tot in detail ingevuld. Gaan
de gesprekken met de spelers en
technische staf over de invulling
van de kleedkamers. Gaan we met
de supporters rond de tafel om te
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Prijzen

Een club die met de weeffouten uit
het verleden straks weer
rollebollend over straat gaat? ,,We
leren. We werken aan één
Feyenoord. Met de 1.600
aandeelhouders hebben we
mondeling besproken dat zij hun
aandeel inruilen voor zoiets als een
obligatie, waarmee ze
zeggenschap inleveren en hun
recht op een zitplaats nog voor
tientallen jaren behouden. Ook al is
dat niet eeuwigdurend.''
Met de amateurtak komt Feyenoord
er ook wel uit, verwacht Hoetmer.
En met de supporters? ,,Ik heb het
al gezegd. We leren, elke dag. De
supportersverenigingen kunnen
alles over Feyenoord City inzien.
Achteraf kijkend vraag ik me af:
waarom hebben we onze website
niet eerder in de lucht gebracht. Nu
zetten we er alles op wat erop kan,
zonder het belang van de club te
schaden. Weet je wat het mooie is
van zo'n Feyenoordfamilie? We
hebben allemaal het beste met de
club voor, we willen met zijn allen
naar een hoger plan.''
UIT-vak: meest fanatieke
supporters van de tegenpartij.
Lange zijde: oudere supporter met
seizoenkaart die de club op de voet
volgt, zit vaak al decennia lang lang
met vrienden op een vaste stek in
het stadion
Oude eretribune: aandeelhouders,
die een 80 jaar oud aandeel met
recht op zitplaats bezitten
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Familievak: familie met kinderen,
die vaak lid zijn van de kidsclub
Jonge fan: seizoenkaarthouders die
vooral voor de sfeer komen en
graag in de buurt van de harde
kern zitten.
Vak S: harde kern van fanatieke
supporters achter de goal, die met
hun liederen voor veel sfeer zorgen
in de Kuip. Gaan ook vaak naar uitwedstrijden
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