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‘Het is helemaal uit de hand 
gelopen. Toen ik hier begon, 
had ik géén idee dat ik zo 

lang zou blijven. Het ging vanzelf.’ 
De laaghangende zon schijnt fel op het 
terras voor de kantine. André Lopes 
Dias trekt de klep van zijn verschoten 
rode petje omlaag. ‘Ja, die houd ik op, 
anders zie ik niks, sorry.’
Er is een tijd geweest, zegt André, dat 
hij de hele vereniging kende, maar toen 
ging het om tweehonderd man. ‘Nu zijn 
het er vijftienhonderd, het is onmoge-
lijk om iedereen te kennen. Na AFC zijn 
wij de grootste club van Amsterdam. Ik 
beleef er ontzettend veel plezier aan dat 
wij weer op niveau zijn met voetballen. 
En we zitten hier prachtig. Hoewel ik 
persoonlijk liever naar echt gras kijk 
dan naar kunstgras.’
Liefde voor de club?
‘Ja, blijkbaar. Ik ben mede leider van het 
eerste elftal, dus ik doe ook interessant 
in bestuurskamers van andere clubs en 
dat is heel bevredigend. Ik schrijf het 
wedstrijdverslag voor de website. Het 
geeft een zekere status, voor wat het 

waard is, ook omdat we nu een geziene 
club zijn. Bovendien is het gezellig. En 
ja, het kost veel tijd, zeker nu er de spe-
lerspassen zijn.’
André kwam begin jaren zestig in het 
bestuur ‘als jongste bediende’.
‘Er werden veel wedstrijden met acht 
man gespeeld, ik dacht: in het bestuur 
kun je die dingen in ieder geval goed 
regelen. Maar in ’68 ben ik eruit gestapt 
omdat ik moest afstuderen en omdat we 
kinderen kregen. Ik ben wel altijd blij-
ven voetballen.’
Drie jaar later werd André door ereleden 
gevraagd om secretaris te worden. ‘Ik 
stelde als eis: alleen als er nog een aantal 
serieuze kandidaten komt. Dat gebeurde 
ook, er traden mensen toe in wie ik ver-
trouwen had.
Mijn idee is dat wanneer ik ermee stop... 
eh...’ hij zoekt de juiste woorden, ‘dat je 
niemand vindt die een baan heeft en dit 
werk erbij wil doen. Toen ik nog fulltime 
werkte, was de vereniging iets minder 
groot. Toch hebben de huidige bestuurs-
leden een flinke baan, en ik weet zeker 
dat het tegenwicht biedt. Dat heb ik ook 
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zo ervaren. Werken, thuis eten en daarna 
naar de club voor een vergadering over 
heel andere problemen. Dat is ontspan-
ning, het leidt je af van je werk.’
Hij duwt zijn pet iets naar achteren. ‘Ik 
zou in een zwart gat vallen als ik het niet 
meer zou doen. Ik kan wel voor het raam 
gaan zitten, maar je ziet bij ons heel 
weinig.
Hoe lang ik nog doorga? Als ik wakker 
ga liggen van de problematiek dan moet 
ik stoppen. Maar dat is ook toegeven aan 
het feit dat je zo oud bent dat je het ken-
nelijk niet meer aankan. Je moet jezelf 
ook niet aanpraten dat je te oud bent.’
Hij kijkt met schuine blik vanonder zijn 
petje. ‘Vijftig jaar secretaris lijkt me wel 
spectaculair.’

Permanente klus
Op de voetbalvelden van SV Diemen 
hebben cliënten van Cordaan vandaag 
een sportdag. 

‘Ik heb even gekeken of ze niet stonden 
te roken.’ Toine (85), groot en gekleed 
in een bordeauxrode pullover, stapt de 
kantine binnen.
Bram Uljee (76) zit aan een formicatafel 
en trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Mag dat 
niet dan?’
‘Op onze nieuwe velden?’ zegt Toine 
verontwaardigd.
‘Oh, maar er is leiding bij, daar hoeven 
wij ons geen zorgen over te maken hoor.’
Bram werkt al vijfendertig jaar als vrij-
williger voor voetbalclub SV Diemen. 
Iedere week struint hij over de velden. 
Hij haalt cornervlaggen binnen, vist bal-
len uit de sloot en pompt ze op, repareert 
kapotte spullen en koopt nieuw materi-
aal. 
‘Het is een permanente klus, hesjes, 
hoedjes, noem al die onzin maar op, ze 
hebben het nodig. Bij Ajax hebben ze 
hoedjes. Dat zien de trainers op televi-
sie, en dus hebben we hier ook hoed-
jes nodig. En hesjes. Anders kun je je 
warming-up niet doen.’ 
Hij schiet ineens overeind om iets te 
drinken te halen. Water? Wat voor  
water? Er komt een grote fles op tafel. 
300 % meer zuurstof, staat er op het 
oranje etiket.
‘Ja, die rotzooi is op warme dagen niet 
aan te slepen. Ik drink het nooit.’
Hij gaat weer zitten, een beetje onder-

uitgezakt in zijn groene, vale fleecetrui, 
en vertelt verder: ‘Maandag ruim ik hier 
de chaos op, vrijdag voorbereiden voor 
het weekend en op woensdag train ik 
een groep kleintjes die nog geen lid zijn. 
Ja, dat vind ik geweldig.’
Bram heeft geen vrouw en geen kin-
deren. ‘Anders zou een deel van mijn 
tijd door hen ingevuld worden. Maar 
het houdt ook in dat ik thuis alles moet 
doen. Er is niemand die de aardappelen 
voor me schilt...
Vroeger was je de meeste tijd kwijt met 
het dagelijks onderhoud van de bad-
kamers. Maar ze douchen niet meer, ze 
pakken hun jassie en gaan weg. Eén keer 
per week verzorgen we nu de badkamers 
nog. De trainer van de F1 heeft douchen 
na de wedstrijd weer verplicht gesteld, 
waarna een moeder een hele discussie 
had met haar zoon of hij nu wel of niet 
zijn onderbroek aan moest houden. Ik 
vind het belachelijk. In de zeventiger 
jaren liep iedereen in zijn blote kont op 
het strand en nu wordt er in een onder-
broek gedoucht.’
De harde kern van de vrijwilligers op de 
club bestaat uit zo’n tien personen. ‘We 
hebben Jan, hij is in de tachtig, en een 
beetje doof, maar kan prima douchekop-
pen repareren. Mopperend op alle kalk 
die ertussen zit, maar na een uur is het 
geregeld. Dat zijn mensen die een hoop 

geld verdienen voor de vereniging. Als 
hij dat niet doet, gaat ’t echt stuk en 
moet je een nieuwe kopen. Stukke spul-
len moet je meteen repareren. Een kle-
dinghaak of wat dan ook. Anders liggen 
er zo meer af. Trainers leren van alles 
tijdens de cursussen van de KNVB maar 
wat ze nooit leren is: hoe om te gaan met 
het materiaal. Als je met tien ballen naar 
het veld gaat, moet je er ook weer met 
tien terugkomen natuurlijk. Daar zien 
trainers geen kans toe, op uitzonderin-
gen na.’ 
Met harde stem: ‘Maar, dat zijn de goede. 
Weinig mensen realiseren zich hoeveel 
werk erin gaat zitten en hoeveel geld. 
Dat vind ik storend, dat ze daar niet 
voorzichtig mee om kunnen gaan.’
Hij staat op. ‘Zijn we klaar? De klok 
gaat voort en ik moet nog een aantal 
dingen doen.’
Hij kuiert de gang in.
Toine schudt zijn hoofd: ‘Hij was mari-
neofficier, maar zó links...’

Broodjes bal  De auto 
staat met de achterklep open naast de 
kantine. Clara (66) en Hans (68) Post zijn 
net terug van de groothandel. Ze sjou-
wen alles naar binnen. Koeken, brood, 
frisdrank en bier. Het is het wekelijks 
terugkerend ritueel van de vrijdag. 

Vandaag zijn ze een dag eerder want dit 
weekend gaan ze voor het eerst sinds 
jaren weer eens weg. Met de kinderen en 
kleinkinderen naar België. Clara zet een 
doos roze koeken op de bar. ‘Nu gaan we 
voorwerken. We hebben twee dagen vrij 
aangevraagd. Het andere echtpaar staat 
nu het hele weekend in de kantine, dat is 
wel sneu natuurlijk. Maar je moet zo af 
en toe een keer kunnen ontsnappen aan 
de sleur, zal ik maar zeggen.’
Clara werkt al drieëndertig jaar vrijwil-
lig in de kantine van voetbalvereniging 
SV Diemen. Ieder weekend, samen met 
haar man Hans en het echtpaar Verkaik. 
De familie Verkaik heeft de ochtend-
dienst en de familie Post de middag-
dienst, met een overlap van een paar uur 
vanwege de drukte. 
‘Ik ben er gewoon in gerold want ik had 
helemaal geen horeca-ervaring.’
Ze kijkt er vriendelijk bij. Kleine lach-
rimpeltjes, geblondeerd haar. Regelmatig 
wrijft ze over haar handen.
Op vrijdag maakt Clara tosti’s van wit 
vierkant brood en braadt ze de gehakt-
ballen van Hanos, waar ze zelf nog ‘een 
geheime kruiding’ aan toevoegt. Vorig 
weekend zijn er wel honderd broodjes 
bal verkocht. 
Clara komt er tijdens het gesprek re-
gelmatig op terug hoe vervelend ze het 
vindt dat het echtpaar Verkaik dit week-

‘Je kunt wel mensen vinden 
voor de kantine maar niet om 

zeven uur ’s ochtends’ 
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end alleen de bar en de keuken moet 
draaien. ‘We hebben verplichte hulpen, 
maar zoals afgelopen keer weer het geval 
was, dan staan er negen hulpouders op 
de lijst en komen er vijf niet opdagen. Ik 
bedoel maar...
Ik hoop dat ze ooit mensen vinden die 
net zo gek zijn als wij. Er kan wel een 

vrijwilligersbijdrage aangevraagd wor-
den, maar dat moet de vereniging doen. 
Dat kunnen wij niet doen.’
Ze kijkt weg en zwijgt even. Dan: ‘Ja, 
dat zou wel leuk zijn. Per slot van 
rekening draait de kantine op ons. We 
hebben wel ieder jaar een medewerkers-
avond. Een gezellige avond met hapjes 
en drankjes en dansen hier in de kantine. 
Daar hoeven we niets voor te betalen.
We hebben altijd tegen elkaar gezegd: 
we blijven het doen zolang we het leuk 
vinden. We doen het voor de vereniging. 
Om je heen hoor je dat verenigingen fu-
seren of zelfs failliet gaan. Tot op heden 
hebben wij daar helemaal geen behoefte 
aan omdat het gewoon goed loopt hier. 
Zestig procent van de inkomsten van 
de vereniging komt uit de kantine en de 
keuken. Daar doe je het voor. Hart voor 
de zaak, zo zal ik het maar zeggen. En 
als we dan een goede opbrengst hebben, 
zeggen we ’s avonds tegen elkaar: dat 
hebben we mooi gedaan. Ik bel ook altijd 
even naar het andere echtpaar. Dan zegt 
zij: oehoehoe... wat goed!
Nou eh... het enige wat ik minder leuk 
vind is dat ik mijn kinderen en kleinkin-
deren weinig zie. Doordeweeks zitten zij 
op school en in het weekend hebben wij 
geen tijd. Dat is wel eens vervelend, je 
hele sociale leven gaat eraan onderdoor. 
De kinderen klagen wel eens. Vandaar 
dat we nu gezegd hebben: we gaan een 
weekend weg.
Hans? HANS? Hij vlucht altijd hè.  
Misschien heeft hij nog iets te vertellen?’
Hans komt achter de bar vandaan.  
‘Ik heb niets te vertellen. Ja, jongeren 
zullen dit werk niet meer doen.’
Clara: ‘Ja, dat zeg ik net. Dan zullen ze 
betaalde krachten moeten aannemen.’
Hans stapt wat dichterbij. ‘Of de prijzen 
moeten flink omhoog. Of de contributie. 
Er zijn genoeg mensen die denken dat 
we betaald worden.’
Clara knikt. ‘Maar dat komt omdat we 
in het weekend een overhemd aanheb-
ben met SV Diemen erop geborduurd. 
Die hemden zijn overgebleven van het 
zeventigjarig bestaan.’
Ze staat op en schuift haar stoel aan. ‘Ja, 
alles draait bij ons om de vereniging. En 
nu ga ik met de tosti’s beginnen.’

Oude stempel Vanuit de 
kantine heb je goed zicht op het enige 
veld van voetbalvereniging Voorland. 
Uit de luidsprekers klinkt The winner 

takes it all van ABBA. Ooit was dit een 
grote, florerende club. Nu telt de vereni-
ging nog zo’n driehonderdvijftig leden 
en moeten ze alle zeilen bijzetten om het 
hoofd boven water te houden.
Aan voorzitter Tini van de Drift (69) en 
kantinedame Nel Presser (66) zal het niet 
liggen. 
Nel, tenger, met een roze vestje en een 
donkere stem: ‘Maar ze krijgen mij niet 
zo gek dat ik hier vier keer in de week 
ga staan. Ik vind niks écht leuk, maar 
ik vind alles goed. Ik zie het gewoon 
als mijn werk. Nou, het contact met de 
jeugd, dat vind ik wel leuk.’
Tini loopt heen en weer tussen de be-
stuurskamer en de kantine. Een struise 
dame met kortgeknipt haar dat fier 
omhoog wijst. 
Nel, een beetje trots: ‘Het is een voor-

zitter die alles doet. Shirtjes vouwen, 
kantinediensten draaien, kantine 
schoon maken.’
Tini: ‘Ja, ik ben hier alle dagen aanwezig 
tot ’s avonds laat. Behalve op vrijdag-
avond. Op zaterdagochtend haal ik Nel 
om zeven uur op. Het probleem is: je 
kunt wel mensen vinden voor de kantine 
maar niet om zeven uur ’s ochtends. Dan 
zeggen ze: zéven uur? Op záterdag? Al-
leen wij gekken doen dat. Ja, je kunt ook 
de makkelijkste weg nemen, de kinderen 
kunnen in de kleedkamer wachten. Maar 
wij zijn van de oude stempel en vinden 
dat je als team moet kunnen verzamelen 
in de kantine.’
In de hoek van de kantine spelen een 
stuk of acht jongetjes enthousiast en 
luidruchtig het tafelvoetbalspel.
Tini haalt haar schouders op: ‘Je kunt 

er wel eens stapelgek van worden, want 
dan gaan ze tekeer op dat spel. Maar die 
jongens moeten toch wat te doen hebben 
als ze hier zitten te wachten.’
Ze neemt een slok koud geworden kof-
fie. ‘Ze zeggen dat je als voorzitter moet 
delegeren, maar dan moet je wel mensen 
hebben aan wie je kunt delegeren. Ik kan 
moeilijk tegen die stoel zeggen: doe jij 
dit of dat eens. Met de contributie ook, 
dan zeggen ze: wie niet betaalt moet je 
eruit gooien. Dat kun je doen bij een hele 
grote vereniging, maar in ons geval niet. 
Want wanneer de helft van een team 
niet betaalt en je gooit ze eruit, kan de 
andere helft niet meer voetballen.’
Nel: ‘Zo’n rijke vereniging zijn we niet. 
Onze vaatwasser is stuk en nu wassen 
we gewoon weer met de hand af. Ver-
leden jaar dacht ik: we redden het niet. 
En toch hebben we het weer gered. De 
velden zijn niet te betalen, gas, licht 
telefoon. De KNVB. Ik heb ooit eens 
gezien wat het allemaal kost, ik schrok 
me wezenloos. Ik dacht altijd: ik heb 
lekker verdiend vandaag, nou, het is zo 
weer weg...’
Tini: ‘Ik hou niet van een voorzitter die 
enkel in de rondte loopt en verder niks 
doet. Als er bijvoorbeeld een jeugdteam 
uit speelt en er zijn problemen met ver-
voer dan rij ik ook mee. We zouden wel 
meer medewerkers willen hebben want 
dat is wel een probleem. Er komen haast 
geen ouders mee met de kinderen. Soms 
ben ik een soort maatschappelijk werker. 
Ik moet contact maken met de ouders, 
zorgen dat de contributie betaald wordt. 
Er zijn ook kinderen die ik regelmatig 
ophaal omdat er nooit vervoer is.’
Tini staat op. De wedstrijd begint, ze 
moet achter de knoppen van het stan-
denbord. 
Nel kijkt haar hoofdschuddend na. 
‘Hoe ze het allemaal doet weet ik ook 
niet hoor. Haar man heeft wel eens een 
financiële regeling voor de club getrof-
fen, maar ze heeft er ook wel eens eigen 
geld in gestopt. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling.’
Ze trekt haar vestje strakker om zich 
heen en schuift achter de bar. ‘Ik kan het 
hier ook niet oplossen. Maar van kinde-
ren kan ik een hoop hebben.’

Dertig uur Ingeklemd tus-
sen de jeugdgevangenis en het indus-
trieterrein ligt het complex van SDZ. De 
kantine is in het verleden eigenhandig 

‘Ik kan wel thuis voor het 
raam gaan zitten, maar je 

ziet bij ons heel weinig’
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gebouwd door leden die in de bouw of in 
de haven werkten. Nog steeds is er een 
ploeg vrijwilligers die alles opknapt en 
bijhoudt.
Ton de Vent (64) is al dertig jaar vrijwil-
liger bij de vereniging. Ooit werkte hij 
voor spijkerbroekenfirma Levi Strauss 
en na zijn pensioen kreeg hij nog meer 
tijd voor zijn hobby: werken voor de 
voetbalclub. 
‘Ja, zo’n dertig uur in de week. Het 
eerste wat ik doe als ik hier binnenkom 
is de muziek aanzetten. We nemen onze 
eigen muziek mee en passen dat een 
beetje aan aan de mensen die er zijn. 
Iedere week fiets ik naar de bibliotheek 
om daar nieuwe cd’s te zoeken.’
Hij zet de muziek nu even uit, dat praat 
wat makkelijker.

‘Op maandag zijn we met een vast 
ploegje, dan gaan de tafels en de stoelen 
aan de kant en wordt de vloer gedweild. 
Koen is hier meestal al om zeven uur, 
hij doet het hek en de deur weer op slot 
want het is hier best afgelegen...’
Buiten lopen de vrijwilligers Koen en 
Joost met zelfgemaakte ‘ballenvangers’ 
van oude fietsbanden en stukken touw.
Ton: ‘Ondankbaar werk hoor. Je haalt 
de ballen uit de sloot en de volgende dag 
liggen ze er weer in.’
Op woensdag spit Ton de reclamefolders 
door op zoek naar aanbiedingen. Niet 
alleen voor de kantine maar ook voor 
thuis. 
‘We hebben hier vaak speciale biertjes, 
Joost en ik zijn bierliefhebbers, en die 
halen we in de aanbieding. Meestal ga 
ik op de fiets want in mijn fietstassen 
passen wel acht traytjes bier. Als het een 
goede aanbieding is, fiets ik nog een keer 
op en neer. Maar op een gegeven moment 
trap je je een versuffing. Je moet het hele 
Westerpark door en het laatste stuk gaat 
omhoog.’
Gelukkig is er ook nog vrijwilliger Dirk, 
die heeft een klein rood autootje met 
laadbak. 
‘Bij de Albert Heijn hebben ze regelma-
tig kratjes in de aanbieding. Het auto-
tje rijden we op de stoep en dan stapelen 
we er zo dertig kratjes op. Op één zo’n 
kratje verdien je snel vijf euro extra.’ 
De frikadellen komen van de Lidl. ‘Maar 
de ballen gehakt halen we bij Louman, 
ken je die? Een slager in de Jordaan. Wel 
wat duurder maar die ballen zijn echt 
héél lekker. Als er mensen van de te-
genpartij binnenkomen, zeggen ze: “Nu 
willen we eerst een balletje gehakt.”’
Hij knikt en kijkt. We geloven hem toch 
wel?
‘Zaterdag is de drukste dag van de week, 
dan sta ik vanaf elf uur in de keuken: 
broodjes maken en patat bakken. Ik vind 
het leuk als we een goede dag hebben 
gedraaid. Dat is ook een beetje de sport, 
om er zo veel mogelijk uit te halen.’ 
De statistieken komen op tafel. Het 
ledenaantal, de contributie, de vaste 
lasten. Alles geplastificeerd. Ton legt 
nauwkeurig uit hoe het allemaal zit. Dan 
besluit hij: ‘Nee, mijn vrouw houdt niet 
zo van voetballen, maar ze komt iedere 
zaterdag tegen een uur of vijf even een 
borreltje drinken. Dan is het hier bijna 
afgelopen. Vaak blijven we, met Joost 
erbij, nog wel even zitten. Met de deur 
op slot...’


