
In RotteRdam
staat IedeReen 
het shIRt van 
FeyenooRd
 
Wie Rotterdam zegt denkt meteen 
aan Feyenoord. En dan vooral aan de 
voetbalclub. Intussen is de op 19 juli 
1908 opgerichte vereniging veel meer 
dan dat. Anno 2020 fungeert het als 
vliegwiel voor eigenlijk alle aspecten die 
de bijna 650.000 Rotterdamse inwo-
ners raken. De enorme uitstraling heeft 
inmiddels allerlei andere processen in 
gang gezet. 

Zoals de totstandkoming in 2018 
van de Omnisportvereniging Feyenoord, 
waarvoor vier clubs bereid werden ge-
vonden om dezelfde naam te dragen. 
Naast de voetballers nemen nu ook 
Feyenoord Futsal, Feyenoord Hockey, 
Feyenoord Handbal en Feyenoord 
Basketbal in dezelfde kleding en met 
hetzelfde logo aan de verschillende 
competities deel.

Zo krijgen veel meer mensen de 
mogelijkheid om toch in het roodwitte 
shirt te sporten. Wie geen uitzonderlijk 
voetbaltalent is, krijgt via hockey, hand-
bal, basketball en zaalvoetbal alsnog de 
kans om als actief Feyenoorder door het 
leven te gaan. Inmiddels wordt gedacht 
om Omnisportvereniging Feyenoord 
uit te breiden met korfbal, volleybal en 
boksen. 

Zo wordt via de enorme uitstraling 
van de voetbaltak niet alleen de betrok-
kenheid in de Maasstad vergroot, ook 
geeft het impulsen richting de jeugd 
om meer te bewegen, aan ouderen 
om vrijwilliger te worden en aan de 
integratie van de 174 nationaliteiten die 
Rotterdam rijk is.

De verbindende kracht van Omni-
sportvereniging Feyenoord kan zelfs 
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gezien worden als een wezenlijk aspect 
voor de realisatie van Feyenoord City, 
het prestigieuze stedenbouwkundig 
project rond het nieuw te bouwen 
voetbalstadion in Rotterdam-Zuid. Met 
de komst van 35.000 nieuwe woningen 
moet er ook geleefd gaan worden en 
sluit Omnisportvereniging Feyenoord 
daarom goed aan bij de behoefte van 
de toekomstige inwoners.

Ook is het een blauwdruk voor 
de rest van de stad. Zoals voor het
jeugdproject ‘Schoolsportvereniging’ 
(www.schoolsportvereniging.nl), dat 
in 2019 ervoor zorgde dat 2654 
basisscholieren bij een club gingen 
sporten, met uiteindelijk 566 nieuwe 
leden tot gevolg. 

De kracht van Schoolsportvereni-
ging is dat de sportclubs en scholen 
aan elkaar worden gekoppeld, waar-
door de kinderen dichtbij school en 
huis kunnen sporten. Naast speciaal 
opgerichte schoolsportverenigingen 
in 24 verschillende wijken, zijn er 
inmiddels 70 scholen en 70 clubs 
bij het project aangesloten. Direct na 
schooltijd komen de trainers naar de 
wijk en na een aantal proeftrainingen 
kunnen de leerlingen lid van een 
vereniging worden. Zijn de ouders niet 
in staat de contributie te betalen dan 
wordt dit via het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur vergoed.     

Naast een stijging van de sportpar-
ticipatie wordt zo ook een bijdrage gele-
verd aan de gezondheid, schoolpresta-
ties en leefbaarheid van de wijk. 

Het mooie van de combinatie tus-
sen het project Schoolsportvereniging 

en Omnisportvereniging Feyenoord 
is dat het aanbod om te sporten en 
te bewegen prima op elkaar aansluit. 
Onder het dak van de voetbalclub 
zijn basketball, zaalvoetbal, hockey 
en handbal toegevoegd, via het 
schooltraject worden niet alleen deze 
sporten aangeboden, ook trainingen 
en cursussen dans, circus, toneel en 
streetdance.

Terwijl de coördinatie bij de één in 
handen is van Feyenoord, is School-
sportvereniging een initiatief van 
Rotterdam Sportsupport, die namens 
de gemeente toezicht houdt op de 
breedtesport  en de 346 verenigingen 
ondersteunt en faciliteert. 

De coördinatie door Rotterdam 
Topsport, van alles wat met topsport 
te maken heeft, maakt de cirkel rond. 
Omdat bij Rotterdam Topsport het be-
drijfsleven en de gemeente, ieder staat 
garant voor 50% van de begroting, 
weer de handen ineen slaan.

Kortom, wat in 1908 als een 
voetbalvereniging begon geldt nu als 
vliegwiel richting scholen, breedtesport, 
topsport, bedrijfsleven en gemeente. Of 
zoals Peter Blangé, directeur Topsport 
Rotterdam, vaststelt: “Het Feyenoord-
shirt staat iedereen.” ■
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