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VRAGEN AAN EEN AANDEELHOUDER

Richard Jongste is aandeelhouder, woont in Rotterdam en hij
probeert zoveel mogelijk relaties en medewerkers de wedstrijden
van Feyenoord live te laten volgen vanuit ‘vak C , rij 8 en stoel 32/33.
In de rubriek ‘Vragen aan een aandeelhouder’ komt deze betrokken
supporter en VASF-lid aan het woord over zijn club en het stadion.
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Wie is Richard Jongste?
Ik ben Richard Jongste, geboren en getogen in
Rotterdam. Vanaf de lagere school kom ik al in De
Kuip en bezoek ik de wedstrijden van Feyenoord. En
ook tracht ik zoveel mogelijk uitwedstrijden live mee
te maken. In het dagelijks leven ben ik ondernemer
van het onderhoudsbedrijf Maasmond BV , zie onze
website www.maasmondgroep.nl, met meerdere
vestigingen in het land. Dit bedrijf run ik samen met
mijn broer Hans. Wij zijn beiden woonachtig vlak
achter Woudestein.
Wij hebben ook stoelen bij Excelsior maar
Feyenoord is toch echt mijn club.

Wat zijn uw herinneringen aan de zitplaatsen
aan de andere zijde van het stadion voor de
verbouwing?
De vroegere zijde was de Maaszijde en dat had
als consequentie : altijd in de zon en tegen de zon
inkijken.

Sinds wanneer bent u aandeelhouder van het
stadion en hoe bent u toentertijd aan dit aandeel
gekomen?
Wij (Maasmond) zijn aandeelhouder en wij zijn via
vererving aan deze aandelen gekomen.

Welke wedstijden zijn u bijgebleven in De Kuip?
Waar bewaart u bijzondere herinneringen aan?
Heel veel maar deze staan toch bovenaan.
- Feyenoord – AC-Milaan 2-0
- Feyenoord – Juventus 2-0
- Feyenoord – Ajax 6-2
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Sinds 1993 zitten aandeelhouders aan de
Olympiazijde. Wat vindt u van het zicht en van uw
plaats?
Er is nu veel beter zicht en geen felle zon meer. Ik
heb er slechts één keer gezeten, ik zit namelijk altijd
in unit 24.
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Welke spelers uit het verleden hebben de meeste
indruk op u gemaakt?
Coen Moulijn, Wim Janssen , Peter Brunings, Eddy
Treijtel en Sjaak Troost.
En welke spelers van de selectie van afgelopen
seizoen?
Van het afgelopen seizoen helaas geen van alle, het
seizoen hiervoor met Dirk Kuijt
Was natuurlijk geweldig om mee te mogen maken.
Hoe heeft u eigenlijk het kampioenschap in 2017
beleefd en dan vooral die veertiende en vijftiende
mei? U komt immers ook graag bij Excelsior.
Het kampioenschap van 2017 was geweldig. Er was
een grote gunfactor voor Dirk Kuijt en dan die drie
doelpunten in de laatste wedstrijd en dan Feyenoord
kampioen maken! En dan daarna de euforie op de
Coolsingel, de ontlading en het gevoel dat oude
tijden weer herleven.
Ziet u Feyenoord ooit kampioen worden in de
huidige Kuip?
Waarom niet? Dus zeker ja.

PERSPECTIEF MAGAZINE
VERENIGING AANDEELHOUDERS STADION FEIJENOORD N.V.

VRAGEN AAN EEN AANDEELHOUDER

Wat vindt u van de VASF, de vereniging van
aandeelhouders.
Doet haar werk goed en vertegenwoordigt de
belangen van de leden goed.
Stel u moet een vreemde uitleggen wat Feyenoord
en het stadion voor u betekent, wat vertelt u hem of
haar dan.?
Het mooiste stadion, maar het heeft nu wel zijn
langste tijd gehad, dus wat mij betreft komt er zo
snel mogelijk een nieuw stadion. En Feyenoord is
gewoon mijn club. Van bepaalde zaken verander
je niet zo snel in je leven : je echtgenote/partner, je
werkgever, je politieke kleur en je voetbalclub waar
je lief en leed mee deelt.
Heeft u veel Feyenoord-vrienden en gaan deze wel
eens mee?
Ja ik heb veel Feyenoord-vrienden en nee ik neem ze
niet mee want zij zijn daar al.
Wat vindt u van de faciliteiten in en rond het
stadion?
Voor onze unit prima, restant matig, daar ben ik
eerlijk over.
Wat zou er nog verbeterd moeten worden?
Er moet mijns inziens zo snel mogelijk nieuw stadion
worden gebouwd.
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Wat vindt u van de plannen om een nieuw stadion
te bouwen?
Is een goed plan en moet ook heel snel gebeuren
anders raken we nog verder achterop bij de
concurrentie.
Tijdens de vergaderingen in december stellen de
leden regelmatig vragen. Wordt daar voldoende
mee gedaan door de betrokkenen? Is er volgens u
een goede relatie met het stadion en de RvC?
Vaak zijn het vragen en reacties die voortkomen
uit eigenbelang, ik zou zeggen wij hebben een zeer
deskundige Raad van Commissarissen, laat deze
personen hun werk gewoon doen. Ik heb daar het
volste vertrouwen in.
U had voorheen ook het Vierspan, een unit met
onder meer Koos Schenk (Basro) Eddy Treijtel
(Schoonmaak, Glas- en Gevelreiniging ) en Jan
Molenkamp (Bovero) Hoe leuk was dat?
Dat was zeker een geweldige tijd. Wij brachten
onze relaties bij elkaar en dat leverde een mooie
kruisbestuiving op. Na deze Vierspan periode
hebben wij Unit 24 nog 10 jaar gedeeld met de FGH
Bank (Laurens van Dorp en Peter Keur) en dat was
ook perfecte combinatie. Sinds 3 jaar delen wij de
Unit met Breeman BMW (Frits Breeman) en Spido
(Leo Blok). En ook deze samenwerking is uitermate
plezierig.
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Waar moet de leiding aan denken bij de bouw van
een nieuw stadion?
In het nieuwe stadion moet men zo bouwen dat
de bezoekers dezelfde zichtlijnen krijgen als
in de huidige Kuip. Deze zichtlijnen maken De
Kuip uniek en dat moet je zien te behouden. Dus
eigenlijk moderniseren maar met behoud van deze
zichtlijnen.
Ziet u Feyenoord City doorgaan of blijft de oude
Kuip als voetbaltempel overeind nu partners het
stadion opeens weer hebben gevonden en de club er
in 2018 kampioen werd? Is een nieuw stadion dan
nog wel nodig?
En nieuw stadion is zeker nodig. Goed voor
Feyenoord en de stad Rotterdam, anders verliezen
wij de aansluiting zeker internationaal. Het moet
een doorbraak betekenen ook voor Rotterdam Zuid.
Wat is uw devies voor de toekomst van Feyenoord?
Investeren in de jeugdopleiding en zorgen voor één
Feijenoord, met één gezicht naar de buitenwereld.
En zorgen dat Feyenoord nog meer maatschappelijk
betrokken raakt bij Rotterdam.
U was ook nauw betrokken bij het CHIO Rotterdam
en dit jaar het EK in Kralingen.
Ik ben daar jaren bij betrokken geweest (17 jaar)
maar inmiddels al 10 jaar weg als bestuurslid.
Inmiddels wel actief binnen het VNO-NCW,
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Stichting Golfbaan Kralingen, De Stichting Piet Hein
en natuurlijk bij Maasmond BV
Hoe belangrijk is dit evenement eigenlijk voor de
stad en omgeving?
Het is het oudste sportevenement van de stad.
Na de voetbal is de paardensport financieel de
tweede sport met een omzet van 1,7 miljard euro in
Nederland met meer dan 500.000 liefhebbers. Het
CHIO is een regionaal evenement, met nog drie a
vier andere hippische evenementen in Nederland
en voetbal is het veel breder qua kijksport. Voetbal
is een teamsport en paardensport is een individuele
sport.
Welke overeenkomsten zijn er tussen het CHIO en
de voetbalsport?
Er gaat bij beide evenementen veel geld om en veel
mensen beleven onnoemelijk veel plezier aan deze
sporten. De Rotterdamsche Manège organiseerde in
het verleden trouwens ook springwedstrijden op het
sportcomplex Woudestein.
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Eddy Treijtel is een van uw goede vrienden. Hebben
jullie het vaak over de goede oude tijd?
Wel eens, maar we zijn toch meer op toekomst
gericht, waar gaan wij naartoe met Feyenoord ?

