‘Geld bepaalt
voor tachtig
procent de stand
op de ranglijst’
Eric Gudde blikt terug op tien tropenjaren als
algemeen directeur van voetbalclub Feyenoord.
‘Ik geloof niet zo in de ceo als boegbeeld. Mijn
ego is niet zo groot’
Door Pieter Lalkens en Jan Verbeek
deel meemaken. Vlak voor de zomer
maakte hij zijn vertrek bekend. Uiterlijk
30 november zal Gudde de deur achter
zich dichttrekken bij de club ‘op Zuid’.

‘Kein geloel. Fußbal spielen’, staat er op
een muur van de vergaderkamer met
uitzicht op de grasmat van de Kuip. De
uitspraak van de legendarische trainer
Ernst Happel is een verduitste variant op
het bekende motto van voetbalclub Feyenoord: geen woorden, maar daden.
Hij is niet alleen toepasselijk op
Feyenoord, maar ook op zijn algemeen
directeur, Eric Gudde (62). Veel op de
voorgrond staan is niet de ambitie van de
oud-belastinginspecteur. ‘Ik geloof niet
zo in de ceo als boegbeeld. Mijn ego is
niet zo groot’, zegt Gudde. Hard werken
en knokken voor sportief succes, daar
gelooft hij wel in.
En hard werken was het in de afgelopen tien jaar. Tropenjaren. De club ging
bijna failliet en werd op het nippertje
gered, waarbij de financiële steun van de
Vrienden van Feyenoord, een groep Rotterdamse ondernemers, onder wie Pim
Blokland, cruciaal was.
Gudde moest met Feyenoord door
sportieve ellende, met als dieptepunt
een verlies van 10-0 tegen PSV in 2010.
Hij onderging ernstige bedreigingen
van de harde supporterskern. En Feyenoord-fans hielden huis in Rome, wat veel
imagoschade veroorzaakte. Begin vorig
jaar heerste er opnieuw een crisissfeer,
toen Feyenoord zeven wedstrijden achter
elkaar verloor.
Hij doorstond het allemaal en op 14 mei
dit jaar was er dan de beloning voor al
dat werken en afzien: na achttien jaar
werd Feyenoord eindelijk weer eens
landskampioen. ‘Daar gaat het uiteindelijk toch om, om de prijzen, het vasthouden van die kampioensschaal’, zegt Gudde. ‘Een bevrijding, een ontlading was
het.’ Bij de gedachte daaraan glinsteren
zijn ogen nu nog.
Met trots kijkt Gudde naar het veld,
waarop Feyenoord vandaag tegen bekerwinnaar Vitesse strijdt om de Johan
Cruijff Schaal. ‘Kijk, de mooiste grasmat
van Nederland’, zegt hij lachend. ‘Maar
als Feyenoord echt vooruit wil, dan moeten we naar een nieuw stadion’, zegt hij
er direct achteraan, verwijzend naar de
grootse plannen voor Feyenoord City.
Na de euforie van het kampioenschap
beseft Gudde, die zelf enkele amateurclubs trainde, heel goed dat Feyenoord weer vanaf nul begint. Het nieuwe
seizoen, de deelname aan de Champions
League: Gudde zal het maar voor een
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V Waarom hebt u besloten te vertrekken?
‘Het landskampioenschap is natuurlijk
een mooi markeringspunt. Een belangrijke mijlpaal is ook het akkoord van de
gemeenteraad voor financiële participatie in Feyenoord City en de bouw van een
nieuw stadion, dat in 2023 klaar moet
zijn. Maar ik bemerkte bij mezelf dat
ik twijfels had over die termijn van zes
jaar. Ik zag weer al die vergaderschema’s
langskomen voor Feyenoord City en
vroeg me af: vind ik dat nog wel leuk? Is
dit wel logisch? Dan ben ik zestien jaar
algemeen directeur, dat is sowieso veel te
lang. Ik moet voor de derde keer met een
meerjarenplan aan de slag. En als ik heel
eerlijk ben: een nieuw gezicht als ceo is
ook goed voor de club.’
V Hebt u veel moeite gehad het te vertellen?
‘Dat was het moeilijkste van alles. Kijk,
we hebben samen moeilijke jaren gehad
en daarna iets opgebouwd. Daardoor
heb ik met veel mensen een intense
band. Ik heb het meerdere keren uitgesteld. Uiteindelijk heb ik het het eerst tegen mijn secretaresse Ellen verteld, met
wie ik al negen jaar samenwerk. Een dag
later aan mijn collega’s in de directie,
Martin van Geel en Mark Koevermans.
Dat was ook emotioneel. We hebben een
prachtig team; soms vechten we elkaar
de tent uit, maar de loyaliteit blijft. Daarna heb ik de rvc en de rest van de medewerkers geïnformeerd. Die bijeenkomst
vond ik buitengewoon emotioneel. Je
kon een speld horen vallen.’
V Wat maakt het besturen van een voetbalclub zo anders dan van een gewoon
bedrijf?
‘Je kan wel bijdehand gaan doen, maar
goed beschouwd is Feyenoord met een
omzet van € 63 mln gewoon een mkb-bedrijfje. Maar het verschil is dat je elke
zondag de maat wordt genomen. Op
teletekstpagina 819 staat het keihard,
de stand op de ranglijst. Vlak na de wedstrijd zijn op de sociale media al analyses
te lezen. Op zondagavond wordt alles in
Studio Voetbal nog eens geanalyseerd.
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Algemeen directeur Eric Gudde van Feyenoord: ‘Je moet in het voetbal geen beleid maken op emoties.’

De pieken en dalen en dus de emoties
kunnen enorm zijn. Bij welke grote on
derneming je ook werkt, zoiets kun je
daar niet bedenken.’
V Hoe hebt u dat volgehouden?
‘Dat kan alleen als je de steun van je
thuisfront hebt. En je moet een hecht
team vormen met de andere leden van
de directie. Intern draagvlak moet je heb
ben. Dan kun je veel kritiek van de bui
tenwacht hebben. En je moet een ijzer
sterke raad van commissarissen hebben,
die zijn rug recht kan houden. Dick van
Well en Gerard Hoetmer stonden altijd
achter de directie.
Je moet in het voetbal geen beleid
maken op emoties. We hebben een sta
biele directie, die er veel langer zit dan
gemiddeld in het voetbal. Gemiddeld zit
een directeur 2,4 jaar bij een voetbalclub,
ik zit er bijna tien jaar. Daarnaast werken
we met meerjarenplannen. Dan moet je
je niet laten leiden door binnenkant paal
of buitenkant paal of in extreme situaties
zeven keer achter elkaar verliezen.’
V Wat hebt u geleerd in de afgelopen tien
jaar?
‘Delegeren, al gaat mij dat nog steeds
moeilijk af. En ik heb geleerd meningen
van buitenaf te filteren. Weten aan welke
mening je wel en niet iets hebt. Je kunt
het gewoon niet iedereen naar de zin
maken.’
Naast het sportieve succes onder Gudde
zijn onder zijn leiding ook de financiën
op orde gebracht. Het was een van zijn
opdrachten toen hij werd aangesteld. De
club had bij zijn komst een schuld van
€ 43 mln, gevolg van een te overmoedig
aankoopbeleid en tegenvallende resul
taten. Een faillissement dreigde, maar
Gudde en zijn team voerden harde bezui
nigingen door en stelden orde op zaken
in de commercie en de organisatie. De
Vrienden van Feyenoord staken € 30 mln
in de club in ruil voor een belang van
49%.
Financieel gaat het Feyenoord nu
zelfs voor de wind. In de afgelopen zes
jaar is er winst geboekt, de omzet ging
van € 36 mln in 2010 naar € 63 mln dit
seizoen (zonder inkomsten Cham
pions League). In energiemaatschappij
Qurrent is een nieuwe hoofdsponsor

gevonden en de inkomsten uit merchan
dising stijgen naar meer dan € 10 mln.
Het behalen van het kampioenschap
werkt positief. ‘Er zijn wachtlijsten voor
een seizoenskaart. Een luxe, want andere
clubs hebben moeite het stadion vol te
krijgen’, zegt Gudde. ‘Eigenlijk zouden
we volgend jaar al in een nieuw stadion
moeten spelen.’
V Hoeveel extra inkomsten haalt Feyenoord uit het spelen van de Champions
League? En wat gaat u met dat geld
doen?
‘Uit de Champions League halen we so
wieso € 12,7 mln aan entreegeld binnen.
Verder krijgen we geld uit de marketing
pool, rond de € 8 mln. Dat geld houden
we buiten de operationele begroting,
omdat het niet structureel is. Het geld
gaan we deels gebruiken voor verhoging
van het transferbudget. Verder willen we
een deel gebruiken voor financiering van
twee nieuwe trainingsfaciliteiten, elk een
investering van om en nabij € 10 mln.
En we zullen op hun verzoek geleidelijk
beginnen met het terugbetalen van de
Vrienden van Feyenoord.’
V In de Spaanse en Engelse competities
zijn de bedragen vele malen hoger. De
overgang van voetballer Neymar van Barcelona naar PSG slaat recent alle records
met een transferbedrag van € 220 mln. De
tv-rechten liggen in Engeland veertig keer
hoger dan in Nederland. Ontmoedigend?
‘Natuurlijk zucht ik weleens als ik de
enorme transferbedragen en inkomsten
bij buitenlandse clubs zie. Het is veront
rustend, want in die wereld moet je wel
een plek zien te vinden. Maar ontmoe
digend? Nee. Het Nederlandse voetbal
heeft altijd zijn waarde gehad met een
voortreffelijke jeugdopleiding. Maar de
internationale dimensie wordt steeds
moeilijker, zeker de Champions League.
Op het niveau van de Europa League
kunnen we echter meer dan we denken.
Ajax is toch ook in de finale gekomen?
Dat verontrustende gevoel druk ik
ook weg met de eigen ambities die Feye
noord heeft. Een nieuw stadion, het
behalen van het kampioenschap, nieuwe
trainingsfaciliteiten. We moeten zorgen
dat je de sportieve resultaten stabiliseert.
Er komen is één ding, er blijven iets
anders.’
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Uit de marketingpool krijgt
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€ 8 mln binnen. Dat geld
blijft buiten de operationele
begroting, omdat het niet
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V De komst van een rijke Chinees, Arabier of Rus kan natuurlijk helpen.
‘De statuten van Feyenoord zijn heel
duidelijk: de club zelf zal altijd 51% van
de aandelen in bezit houden. We blijven
altijd baas in eigen huis. In de moeilijke
tijden hebben zich regelmatig partijen
gemeld, maar als ze horen dat ze niet
meer dan 49% kunnen krijgen, dan ha
ken ze allemaal af. Niets heeft het serieu
ze stadium bereikt.’
Hij heeft in het gesprek al meerdere
keren laten vallen: een nieuw stadion
kan er niet snel genoeg komen. De Kuip,
in gebruik genomen in 1937, heeft een
unieke sfeer, maar voldoet volgens
Gudde gewoon niet meer om Feyenoord
financieel en sportief op een hoger plan
te brengen.
Na twee mislukkingen ligt er dan nu
een masterplan voor Feyenoord City:
naast een nieuw stadion met 63.000 zit
plaatsen wordt de Kuip herontwikkeld
en komen er in het stadiongebied hotels,
woningen en retail gericht op sport en
entertainment. De gemeenteraad sprak
zich in mei uit voor financiële partici
patie in het project, later dit jaar moet
er meer duidelijkheid komen over de
financiële participatie door particuliere
investeerders.
V Een deel van de Feyenoord-supporters
is faliekant tegen een nieuw stadion.
‘Voor sommige mensen is de Kuip hun
huis, hun thuishaven. Die blijven liever
in dit stadion met beperkte econo
mische mogelijkheden. En ik denk dat
velen van hen dat oprecht menen: dan
maar heel zelden kampioen. Terwijl wij
daar andere denkbeelden bij hebben.’

Plannen voor Feyenoord City.
De club heeft € 400 mln nodig
voor het nieuwe stadion.
ARTIST’S IMPRESSION: OMA

V Maar waarom is de komst van een
nieuw stadion zo cruciaal voor Feyenoord?
‘De stand op de ranglijst — in Nederland
en in de rest van Europa — wordt in mijn
ogen voor 80% bepaald door het geld en
voor 20% door een combinatie van een
goede organisatie en wat geluk. Die 80%
is toch de basis. Bij Ajax is de situatie be
kend: groot stadion, enorme liquiditeit.
Dus als je daarmee élk jaar wil strijden
voor de titel, dan zul je moeten zorgen
dat je op dat onderdeel een voorsprong
creëert. Het salarisbudget voor spelers,

nu € 19 mln, zal echt flink omhoog moe
ten. Dat kan alleen met een nieuw en
groter stadion, is mijn overtuiging.’
V Waarom zou Feyenoord City nu wel
lukken?
‘Ten eerste is er nu de participatie door
de gemeente. Ook zitten er goede part
ners in het project. En we zijn beter in
het visualiseren van de plannen. Bij de
vorige plannen bleven we te veel hangen
in een rekenkundige voorstelling van
zaken. Ik denk dat dit een realistisch
plan is.’
V Hoe gaan de gesprekken met potentiële financiers?
‘We hebben € 400 mln nodig voor het
stadion: € 200 mln vreemd vermogen,
€ 200 mln eigen vermogen. Er is veel
interesse bij ontwikkelaars, institutio
nele beleggers en banken. Intenties zijn
mooi, maar het komende jaar moet dat
natuurlijk ook hard op papier komen te
staan.’
Over zijn eigen toekomst wil Gudde
zich nog niet uitlaten. Hij heeft wel ge
concludeerd dat hij niet alleen commis
sariaten wil vervullen. ‘Daarvoor ben ik
nog te jong. Daar heb ik in de vakantie
goed over nagedacht. Ik wil nog wel een
paar jaar fulltime gaan werken.’
V Hebt u al een mooie aanbieding gehad?
‘Daar kan ik niets over zeggen. Maar ik
zag een paar uitdagingen.’
V Maar het voetbal is ten einde?
‘Ho, dat heb ik niet gezegd. Ik heb eerder
alleen aangegeven dat ik niet bij een
andere Nederlandse club ga werken. Dat
is ondenkbaar als je bij Feyenoord hebt
gewerkt.’
V Er is een voetbalbond, de KNVB, die
hulp kan gebruiken.
‘Tja, tegen geruchten kan ik niets doen.’
Eén ding is zeker: Gudde wil een nieu
we uitdaging aangaan. ‘Als het proces
loopt zoals het moet lopen, dan ziet het
ernaar uit dat die er gaat komen.’
Jan Verbeek en
Pieter Lalkens zijn
redacteur van het FD

