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NIEUWJAARSRECEPTIE SPARTA ROTTERDAM 2O2O 
 
Dames en heren, Beste Spartanen, 
 
Namens het bestuur van Sparta Rotterdam van harte welkom op deze Nieuwjaarsborrel. 
Allereerst wil ik u een gelukkig, sportief succesvol, maar bovenal een gezond 2020 wensen. Het 
nieuwe jaar is begonnen en ik wil met u vooruitblikken op wat dit jaar ons gaat brengen en 
even terugkijken naar het afgelopen jaar, 2019. Dat doen we om te beginnen met een moment 
van stilte uit eerbied voor alle Spartanen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
De bij iedereen bekende clublied passage; ‘Bij Neerlaag of Victorie’ was in 2019 wel heel erg van 
toepassing, want de Victorie van het sportieve succes werd overschaduwd door de Neerlaag in 
de vorm van een aantal sterfgevallen. 
 
In maart ontviel ons oud-erevoorzitter Cor van Rijn. Hij werd 92 jaar en was de langstzittende 
voorzitter in onze roemrijke historie. Oud-trainer Barry Hughes overleed in juni op 81-jarige 
leeftijd. Hij was de laatste jaren nog met enige regelmaat aandachtig bezoeker op het Kasteel. 
 
Meer recent namen wij op slechts 63-jarige leeftijd afscheid van Pim Verbeek en kort daarna 
op 75-jarige leeftijd van Jules Deelder. 
 
Professioneel in hart en nieren, altijd in balans, zette Pim Verbeek op zijn vakgebied, in de rol 
die hij vervulde, de lijnen uit. Pim was als geen ander in staat om zijn sportieve zakelijkheid te 
combineren met persoonlijke sympathie en empathie. Dat was een gave die in zijn karakter 
opgesloten zat en die maar weinig mensen gegeven is. 
 
En als je dan bij de plechtigheid van Pims uitvaart een vertegenwoordiger van de Zuid-
Koreaanse voetbalbond in zijn speech hoort spreken over het verdriet van een heel volk en door 
emotie overmand de tranen over zijn wangen laat rollen, word je stil. Juist dan besef je dat Pim 
Verbeek een grootheid was. 
 
Pim laat een enorme leegte achter bij zijn geliefde club, Sparta Rotterdam. Wat zullen wij hem 
missen, zijn vakmanschap, maar vooral ook zijn persoonlijkheid. Aan ons als bestuur de taak 
om in de geest van Pim de club op koers te houden, want dat zijn wij zeker ook aan hem 
verplicht. 
 
Nog niet zo lang geleden vierden wij zijn 75ste verjaardag en benoemden wij hem tot Lid van 
Verdienste. Zelf zei Jules Deelder: zo oud als Sparta word je nooit!  Zijn hele leven lang is hij 
supporter van onze club geweest. 
 
Altijd stond hij klaar voor de club als er een beroep op hem werd gedaan, maar als het eens 
wat minder ging, en helaas gebeurde dat wel eens, dan liet hij dat ook ongezouten blijken 
richting de bestuurders en kwamen er gevleugelde uitspraken over zijn lippen. Tegelijkertijd 
weten wij dat hij veel waardering had voor deze bestuurders. 
 
In sportief opzicht was 2019 een fantastisch jaar voor Sparta Rotterdam. Daar waar we in de 
eerste paar wedstrijden na de winterstop het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie 
verspeelden, kwam in mei in Doetinchem de climax met de 0-2-overwinning op De Graafschap 
en promotie naar de Eredivisie. 
 
Na de 1-2-thuisnederlaag waren de verwachtingen bijgesteld, maar  wisten we ook dat we niet 
kansloos zouden zijn. Je moet het dan échter wel nog even doen. 
 
Na de 0-1 van Halil Dervisoglu in de 75e minuut werd het ineens stil bij de Superboeren op de 
Vijverberg en na de 0-2 van Adil Auassar waren de kansen op slag 100% gekeerd. De rest is 
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geschiedenis. Op Spartaanse wijze is middenin de nacht de promotie naar de Eredivisie gevierd 
in de business lounge van het stadion. 
 
We spelen weer op het hoogste niveau in het Nederlandse betaalde voetbal en de 1e helft van 
seizoen 2019/2020 zit er ook alweer op. Het zal niemand verbazen dat we op Het Kasteel op dit 
moment niet anders dan tevreden kunnen zijn met 23 punten na 18 wedstrijden. 
 
We mijmeren af en toe nog dat het misschien nog wel een paar puntjes meer hadden kunnen 
óf moeten zijn. We kennen allemaal de wedstrijden waar ik op doel, maar terugkijken heeft 
geen zin. We moeten vooruitkijken én realistisch blijven. Met handhaving in de Eredivisie als 
doelstelling voor dit seizoen zitten we op koers en presteren we gewoon prima. Daar valt 
helemaal niks op af te dingen. 
 
Het zal best nog wel spannend kunnen worden, maar we treden de tweede competitiehelft 
met vertrouwen tegemoet in de wetenschap dat 12 punten uit 16 wedstrijden, mede gezien het 
aantal thuiswedstrijden en een fitte selectie, haalbaar moet zijn. 
 
Juist vanwege de doelstelling ons te handhaven in de Eredivisie zijn we ook al behoorlijk actief 
geweest op de transfermarkt om op nagenoeg elke positie een dubbele bezetting te realiseren, 
waardoor we ook minder kwetsbaar zijn voor schorsingen en blessures. 
 
Daarnaast zijn inmiddels Lars Veldwijk en Halil Dervisoglu vertrokken en heeft Ragnar Ache 
een mooie transfer gemaakt naar Eintracht Frankfurt, maar maakt hij het seizoen wel bij ons 
af. Bovendien is het contract met Mo Rayhi recentelijk ook nog verlengd. 
 
Op het technische vlak is het managen van onze selectie met contractspelers van groot belang 
en willen we dit bestuurlijk verankeren. Daarom wordt Henk van Stee benoemd tot Directeur 
Betaald Voetbal en wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke 
voorwaarden en verantwoordelijkheden van deze functie. In aanvulling op de nieuwe rol 
Directeur Betaald Voetbal zijn we in ons bestuur voor een adviserende en toezichthoudende 
rol nog op zoek naar een niet-uitvoerend bestuurslid technische zaken. 
 
De transacties van Halil en Ragnar geven ook aan hoe belangrijk onze jeugdopleiding voor de 
club blijft om doorstroming naar het het 1e elftal te bewerkstelligen en transferwaarde op te 
bouwen. Een adequate scouting is hierin een onmisbaar instrument in combinatie met de 
samenwerking met diverse amateurclubs binnen en buiten de regio. 
 
De club leeft! En dat merken we ook aan de toenemende grote belangstelling voor Sparta 
Rotterdam. 
 
Voor het onderhavige seizoen hebben we pakweg 8.000 vaste plaatsen aan de man gebracht, 
waaronder  seizoenkaarten en sponsorkaarten, en zijn nagenoeg alle thuiswedstrijden 
uitverkocht. 
 
Wij vergroten onze supportersschare en slagen er ook in, met D&S als hoofdsponsor, het aantal 
leden van de business club uit te breiden en nieuwe business partners aan te laten sluiten. 
 
Om de flow vast te houden is handhaving in de Eredivisie wel een vereiste. We streven er 
namelijk naar onze inkomstenstroom de komende seizoenen uit te kunnen breiden, zodat we 
ook ons spelersbudget kunnen verhogen teneinde structureel in de Eredivisie te kunnen blijven 
spelen. 
 
Dat brengt mij bij de plannen met betrekking tot het stadion en Nieuw Terbregge. Een voor de 
toekomst van Sparta Rotterdam cruciaal project.  Gedurende het jaar hebben wij de gesprekken 
met de Gemeente Rotterdam, na het vertrek van wethouder Visser, weer opgepakt met zijn 
opvolger Sven de Langen. 
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Wij hebben in opdracht een gedetailleerde business case voor onze plannen uitgewerkt. Na 
inlevering bij en beoordeling door de Gemeente hebben wij de casus op 13 december jl. op het 
Stadhuis besproken. De initiële reactie van wethouder financiën Arjan van Gils viel ons tegen. 
 
Sparta Rotterdam kan voor het project niet rekenen op een financiering middels een 
deelneming van de Gemeente, zoals dat op Rotterdam-Zuid gebeurt, vanwege een gebrek aan 
‘publiek belang’. 
 
Er is wel sprake van een beoogde gebiedsontwikkeling in de wijk Spangen en de Spaanse polder 
rondom de Van Nelle-locatie, waar het publieke belang aan wordt gekoppeld en waar een 
stadion facelift met financiering door de Gemeente mooi in zou passen. 
 
Het duurt echter nog zeker 5 tot 10 jaar alvorens deze gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd. 
Daar kan Sparta Rotterdam uit hoofde van de concurrentiepositie in het Nederlandse betaalde 
voetbal én de continuïteit van de club gewoonweg niet op wachten. Er moet op korte termijn 
wat gebeuren en dat weet de Gemeente inmiddels ook. 
 
De Gemeente lijkt echter vooralsnog geen ruimte te zien om Sparta Rotterdam met de beoogde 
aanpassingen aan het stadion in deze gebiedsontwikkeling juist voorop te laten lopen om de 
club op deze wijze de helpende hand te bieden. 
 
Het risicoprofiel is voor de Gemeente Rotterdam immers te overzien, zeker als we ons project 
met de aanpassingen op Nieuw Terbregge en Het Kasteel afzetten tegen het nieuwe stadion 
op Rotterdam-Zuid als onderdeel van Feyenoord City. 
  
Ons totale project betreft een investering van circa 20 miljoen euro, waarvan 2.5 miljoen euro 
al gerealiseerd is door er voor te zorgen dat het hele stadion inmiddels eigendom is van Sparta 
Rotterdam. 
 
Voor de resterende 17,5 miljoen euro zoeken wij derhalve financiering waarvoor wij deels ook 
een beroep doen op de Gemeente Rotterdam, in welke vorm dan ook. Voor stadion- en 
trainingscomplexfinanciering is ondersteuning van de Gemeente nodig en dat wordt door de 
Gemeente onderkend. 
 
We zijn dan ook vol vertrouwen in gesprek met de Gemeente Rotterdam om te inventariseren 
welke wegen bewandeld moeten worden om onze doelstellingen te realiseren. 
 
Om te beginnen willen wij zo snel als mogelijk aan kunnen vangen met het moderniseren van 
Nieuw Terbregge om daar, naast de RV&AV en de jeugdopleiding, ook grotendeels de BVO te 
huisvesten in verband met de benodigde trainingsfaciliteiten. 
 
Dit is noodzakelijk om uiteindelijk op het Kasteel weer op gras te kunnen gaan voetballen, 
hetgeen ook zo maar binnen afzienbare tijd een licentie-eis van de KNVB zou kunnen worden. 
 
We hebben dus een heel nadrukkelijk beroep gedaan op de Gemeente Rotterdam creatief mee 
te denken om het onze club mogelijk te maken structureel en stabiel te blijven opereren op 
het niveau waarop wij nu acteren, de Nederlandse Eredivisie. In de komende 2 tot 3 maanden 
verwachten wij met de Gemeente Rotterdam passende afspraken te kunnen maken. 
 
Als bestuur van Sparta Rotterdam zijn wij overigens ook van mening dat het publieke belang 
van onze club, met alle activiteiten die Sparta Rotterdam rondom Het Kasteel en in de wijken 
rond Spangen ontplooit, zelfs verder reikt dan alleen de gebiedsontwikkeling. Sparta Rotterdam 
vervult een maatschappelijke functie in haar verzorgingsgebied en heeft immers ook niet voor 
niks Stichting De Betrokken Spartaan in het leven geroepen. 
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Deze stichting timmert al weer 8 jaar aan de weg en is niet meer weg te denken in de wijze 
waarop Sparta Rotteram betrokkenheid bij de samenleving etaleert. In het afgelopen jaar heeft 
de De Betrokken Spartaan een nieuwe opzet voor de Sparta Banen Marsch gekozen. 
  
In combinatie met de Beroepentuin, een particulier initiatief gevestigd in Het Kasteel, worden 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid om aan het werk te komen. 
 
Voor het seizoen 19/20 werkt de maatschappelijke sport vereniging met zo’n 60 leden in 4 
jeugdelftallen, waarbij de stichting faciliteert om jeugd uit de wijk, waarvan de ouders zich 
lastig een lidmaatschap van een club kunnen veroorloven, toch in staat te stellen actief te zijn 
met voetballen. In het verleden zijn er echter al regelmatig talentjes naar onze jeugdopleiding 
doorgestroomd. 
 
In de zomer van 2019 is de stichting ook begonnen met het aanbieden van walking football op 
het Cruyff court naast ons stadion, waarbij de ruimte van de Kasteelheertjes als clubhuis 
fungeert, en in september heeft het team ook meegedaan aan een landelijk BVO toernooi in 
het Olympisch stadion in Amsterdam. 
 
Last but not least faciliteert de stichting ook een initiatief van de Gemeente Rotterdam in het 
kader van sportstimulatie. Hierbij wordt sportparticipatie van jonge kinderen, het bevorderen 
van ouderbetrokkenheid en doorstroming naar sportverenigingen als doel nagestreefd onder 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. In de regio zijn wij op 5 pleintjes actief om hier invulling 
aan te geven. 
 
De genoemde initiatieven van De Betrokken Spartaan zijn hiermee nog niet uitputtend 
opgesomd, maar geven wel een beeld op welk terrein de stichting actief is om er met een 
knipoog naar de Gemeente Rotterdam aan toe te voegen hoeveel publiek belang Sparta 
Rotterdam nog meer aan de dag dient te leggen. 
 
Dat onze club leeft heb ik al gememoreerd, maar dat geldt zeker ook voor RV&AV Sparta op 
Nieuw Terbregge. De BVO en de RV&AV streven er naar om steeds meer naar elkaar toe te 
groeien om 1 club te vormen waarbij de amateurafdeling en het betaalde voetbal nadrukkelijk 
met elkaar samenwerken. Een DNA in dezelfde verschijningsvormen, roodwit gestreepte shirts, 
zwarte broeken en roodwitte kousen, notabene met dezelfde shirtsponsor D&S, die deze 
gedachte van harte ondersteunt, maar met verschillende onderliggende ambities en 
doelstellingen. 
 
Met respect voor dit onderscheid moeten de RV&AV en de BVO prima naast en met elkaar 
kunnen functioneren. De benodigde overeenkomsten om dit in een formeel jasje te gieten 
liggen nagenoeg allemaal in concept gereed voor bespreking na dat aan het begin van het 
seizoen 19/20 hiervoor in september reeds een raamovereenkomst is getekend. 
 
Het is een doelstelling op zich dit in de komende maanden met elkaar af te ronden. Sportief is 
het seizoen 19/20 voor de RV&AV in de 2e klasse tot dusver zeer succesvol verlopen met de 
koppositie en de winst van een periodetitel. Het zou mooi zijn als de RV&AV de 2e seizoenshelft 
promotie naar de 1e klasse daadwerkelijk af zou kunnen dwingen. 
 
Voetbaltechnisch bekeken is dat ook de uitdrukkelijke wens van de BVO. Het zou een betere 
prestatieve aansluiting, door middel van mogelijke in- en uitstroom, tussen de RV&AV en de 
BVO kunnen faciliteren, hetgeen in de breedte in het belang is van de club als geheel. 
 
Uiteraard hebben we ook dit jaar het Oer Spartanen en het rood witte mannen en vrouwen 
diner, waarbij ik weet dat de voorbereidingen hiervoor al in volle gang zijn. Ik kan ook melden 
dat onze commerciële afdeling er reeds in is geslaagd om een top locatie voor het rood witte 
mannen en vrouwen diner te regelen. 
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In december hebben we ook tijdens Sparta – Vitesse een bijeenkomst met oud spelers 
georganiseerd en ik vind dat Sparta Rotterdam het aan zijn stand verplicht is daar tijd en 
energie in te steken. Oud spelers zouden toch een belangrijke ambassadeur van de club moeten 
zijn en dus zullen we ook daar in 2020 opnieuw aandacht aan besteden. 
 
En dit is dan een mooi moment om af te sluiten en met u een toost uit te brengen op de 
gezondheid van ons allemaal en een succesvol vervolg van de competitie voor onze club met 
handhaving in de Eredivisie als resultaat. Dank voor uw aandacht. 
 
Proost EN JAREN NOG HIERNA! 
 


