


Mark Koevermans zat er twee jaar geleden niet ver naast me 
zijn voorspelling. Hij zei 250, het werden 200 nieuwe led 
voor de Feyenoord Business Club. Doorgroeien naar 1000 is 
mogelijk. "Maar dan moet er wel iets gebeuren." 

Ontelbare woorden zijn eraan besteed. 

Tussen vrienden onderling, op televi 

sie, online, in boeken, tijdschriften, 
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de gestage uitbreiding van de Feyenoord 

Club (FBC). In 2012 bereikte de FBC een record 

aantal van 500 leden. Commercieel'directeur Mark 

Koevermans sprak destijds zijn trots uit over deze 

groei, prees zijn salesteam en mikte op een verdere 

uitbreiding met 250 leden binneatvvee jaar. Het 

zijn er nu al 200. En dat in crisistijd. 

"Ondernemers besteden hun budgetten voor spon

soring, marketing en communicatie zeer gericht in 

deze tijden en maken duidelijke keuzes", vertelt 

Mark Koevermans. "De FBC doorstaat die selectie 

kennelijk glansrijk. We zijn dan ook duidelijk over 

onze functie: de Business Club is gericht op netwer

ken en onderling sales genereren. Leden kunnen el

kaar ontmoeten op het digitale platform en 

natuuriijk tijdens de FBC-activiteiten, waarvan we 

imaal twee 

:iviteiten kunne 

e ze wallen zitten en kennis met elkaar 

atuurlijk verbindt het voetbal de ledei 

Dat zag je Ook weer tijdens het trainingskamp in 

Mavbella, waarbij zo'n tachtig oridernemers aanwe

zig waren. Het gaat dan bijna 24/7 over 

Feyenoord.". 

Tussen alle gesprekken över de selectie en komende 

, tegenstanders door, worden er zakelijke deals ge

sloten. Business verloopt soepeler op, en nabij het 

heilige gras van De Kuip, zegt .Köèyêrmans. "Onze 

• • formule heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Vaji.i; 

wedstrijd tot clinic, van ondemeniersontbijt tot 

Business Borrel, zeizijn altijd druk bezocht. Een bij

eenkomst over social media trok onlangs zo'n 250 

club van Zuid? Of Feyenoord nu in het linker- of 

rechterrijtje staat, vnnt of klop krijgt van de aartsri

vaal, zakelijk succesvol is of zich aan de financiële 

afgrond begeeft, de supporters blijven komen. Het 

is wellicht de roodwitte standvastigheid die het 

meest tot de verbeelding spreekt. 'We shall not be 

moved', zingt het Legioen. De nieuwe documentaire 

The Other Side of the Heart is White benadrukt nog 

eens op poëtische wijze wat het betekent om 

Feyenoordsupporter te zijn. 

Onverzettelijkheid is tevens een houding die bij on

dernemers past én ze naar De Kuip haaft, getuige 



bezoekers. Een interview met Ronald Koeman le

verde een volle Maaszaal op, 300 businesscluble

den waren er aanwezig. Er wordt steeds meer over 

het programma van de FBC gesproken. Ons sales

team verdient opnieuw een pluim. We beseften in 

de mindere periode dat we moesten investeren. 

Inmiddels zijn we met tien mensen, waarvan vijf 

medewerkers in de buitendienst. Zij zijn actief in de 

regio en bezoeken dagelijks onze zakelijke partners 

Ze fungeren tevens als intermediair en brengen 

FBC-leden met elkaar in contact." 

Nog Nog een ambitie die Feyenoord de afgelopen jaren 

waarmaakte: weer in de top van de eredivisie mee

draaien. De Rotterdammers gingen van 2005 tot 

2011 over pieken -vrinst van de KNVB-beker- en 

door dalen -tiende plaats in de competitie. Twee 

jaar geleden werd de stabiele lijn op het hoogste ni

veau hervonden. Al deed de start van dit seizoen 

het ergste vermoeden. Feyenoord stond na drie 

wedstrijden op nul punten. 

"Dat was teleurstellend, maar daama is het herstel 

gekomen. We draaien weer gewoon mee in de top 

en hebben nu het einde nadert de voor de club zo 

belangrijke plaatsing voor Europees voetbal binnen 

bereik. We komen van ver en hebben, al is het in

middels goed te overzien, nog altijd een negatief 

n vermogen dat we weg moeten werken. Ook 

daardoor kunnen we minder aan de selectie beste

den dan andere Nederlandse topclubs." 

middels verblijft de Stadionclub alweer een tijdje 

categorie I I van KNVB, wat neerkomt op financi

ële veiligheid. De bulk van de Nederlandse clubs 

bevindt zich in deze groep, slechts negen verenigin

gen mogen zich naar de maatstaven van KNVB vol

ledig gezond noemen. "Wij blijven gewoon ons 

meerjarenplan, dat tot 2016 is vastgesteld, uitvoe

ren. Geen onverantwoorde uitgaven verrichten, de 

jeugdopleiding koesteren en jonge talenten laten 

doorstromen. Het gaat met flinke stappen. We zou

den nog wel sneller vooruit willen, maar dat kan al

leen als we een megatransfer afwikkelen. Of in de 

Champions League spelen, want dat is nu eenmaal 

een belangrijke bron van inkomsten. Zie Ajax, die 

club haalt ongeveer een kwart van de totale begro

ting uit de Champions League." 

UUÜk üï.m'ibi: 

In 2011 kondigde a.s.r. aan er na 21 jaar sponsor

schap mee te stoppen. De verzekeraar verlengde 

nog wel het contract met een jaar en schonk 

Feyenoord daarmee een e.xtra seizoen om de juiste 

opvolging te vinden. Na het afscheid van a.s.r. en de 

succesvolle Blijdorpcampagne met OlU, diende zich 

een oude bekende aan: Opel. Het automerk sierde 

het roodwitte shirt al tussen 1984 en 1989 en was 

de laatste jaren de vaste autoleverancier. 

Opel en Feyenoord passen volgens Mark 

Koevermans prima bij elkaar. "Ze staan voor be

trouwbaarheid en degelijkheid. Opel heeft evenals 

voorheen voetbalsponsoring als Europese strategie 

gekozen. Met onder meer Nederland als focus-

markt, wilde Opel zich binden aan een grote voet

balclub. Via autobedrijf Eef en Huub zijn de eerste 

contacten gelegd, daarna ging het snel. De general 

manager van Opel in Nederland kwam kijken en 

was onder de indruk. Hij kende het rijke verleden 

tussen Opel en Feyenoord. Er is begin vorig jaar 

een vierjarig contract afgesloten." 

Het was een tijd van weerzien met vrienden van 

vroeger, want ook Adidas, van 1991 tot 2000 het 

kledingmerk van Feyenoord, verscheen ten tonele. 

Beide partijen maakten een deal die uniek is in het 

voetbal. De distributie en verkoop van shirts, trai

ningspakken, jacks, tassen en andere artikelen ver

lopen exclusief via officiële Feyenoordkanalen, 

zoals de webshop van de club en de fanshops bij het 

stadion en de Coolsingel. Zo houdt Feyenoord zicht 

op het prijs- en kwaliteitsniveau en komen er meer 

inkomsten binnen. Adidas prijkt vanaf seizoen 

2014/2015 weer op het tenue. 

Mark Koevermans nam in december de Football 

Business Award voor alle creatieve commerciële ac

tiviteiten van Feyenoord in ontvangst. Hij werd 

door gerenommeerde namen uit het werkveld be

noemd tot Commercieel Manager van Nederland. 

"Een eer, maar ik ben pas tevreden als we deze lijn 

voort kunnen zetten. We zijn op de goede weg, 

maar er valt nog genoeg werk te verrichten." 

STADIONVARIANTEN 
Zo is het stadion vooralsnog een breinkraker. 

Wordt het nu ver-, her- of toch nieuwbouw? Nadat 

eerst de Maasvariant onhaalbaar bleek, werd in juh 

duidelijk dat er in Rotterdamse gemeenteraad geen 

meerderheid voor de komst van een nieuwe stadion 

op Varkenoord was. Momenteel zijn alle opties 

weer open. Een verkenningscommissie, bestaande 

uit de Rotterdamse nestors Wim van Sluis, Jos van 

der Vegt en Hans Vervat, laat alle mogelijke varian

ten de revue passeren. Dit voorjaar presenteren de 

verkenners een advies. 

"De Maasvariant had mijn eerste voorkeur vanwege 

de ligging en mogelijkheid om iets unieks te reafise-

ren. Deze bleek helaas financieel niet haalbaar. 

Toen De Kuip in de jaren dertig werd opgeleverd, 

keek heel Rotterdam zijn ogen uit. Wij hebben de 

mooiste en grootste voetbaltempel van Nederland! 

AGENDA FEYENOORD BUSINESS CLUB 
22-03 t/m 24-03 Wedstrijdarrangement 

Aston Villa - Stoke City 

30-03 FBC Voetbalteam vs. team 

Burgemeesters 

01-04 FBC Netwerklunch 

06-04 FBC Voetbalteam vs. BC RKC 

Waalwijk 

17-04 Footgolftoernooi 

06-05 FBC Netwerklunch 

12-05 Seizoensafsluiting 

04-06 WK Quiz 

Dat effect moet een nieuw of vernieuwd stadion ook 

hebben. Uiteraard begrijp ik alle emoties die ermee 

zijn gemoeid. Die voel ik zelf ook, De Kuip is na

tuurlijk niet niks. Toch moet er iets gebeuren, want 

nu laten we kansen liggen." 

WAARBORG VOOR DETOEKOMST 
De Kuip zit wat zakelijke ruimte betreft zo'n beetje 

aan zijn tax. Voor Business Units en Directors Box 

Seats bestaat zelfs een wachtlijst. De Shipping Club 

-maritieme bedrijven- is nagenoeg vol. Hetzelfde 

geldt voor de Business Seats. Eeuwig zonde, vindt 

Koevermans. In een nieuw of vernieuwd stadion 

kan de club volgens hem ook op zakelijk gebied nog 

enorm groeien. 

"De animo is er, commercieel gaat het goed en 

sportief zijn we stabiel. We doen weer mee, alleen 

de mogelijkheden om te moderniseren en uit te 

breiden ontbreken nu nog. We hebben veel talent 

rondlopen, spelers die ook nog eens de overstap 

naar Oranje maken. Feyenoord is een echte oplei

dingsclub geworden. Dat geeft een waarborg voor 

de toekomst. Als er al een voorbeeld voor ons be

staat, dan is dat Borussia Dortmund. Ook een 

volksclub die een tijd in grote problemen verkeerde, 

maar nu weer financieel gezond op hoog niveau ac

teert. Het kan hier ook. Absoluut." « 

www.feyenoord.nl/business 
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