
Tijdens de laatste jaarvergadering is Peter Brugman 
afgetreden als ABA bestuurslid. Hij was zeven jaar 
binnen het bestuur actief en heeft zich onder andere met 
succes hard gemaakt voor de catering. Peter: ‘Hiermee 
behoort de ABA, mede dankzij Maison van den Boer, 
tot de top van Europa.’
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ABA bestuurder 
met rood/wit hart

Peter Brugman is een ‘echte’ Amsterdamse jongen. Geboren 
in Kattenburg groeide hij op in Amsterdam-Oost. Hij was 
amper zes jaar toen hij een kaartje voor 50 cent voor een 
wedstrijd van Ajax kocht. Later werd hij seizoenkaarthou-
der in De Meer en vanaf de verhuizing naar de ArenA had 
Peter acht seizoenkaarten op de eerste ring. Hij volgt al 58 
jaar zijn club en is inmiddels alweer twintig jaar business 
seat houder. Peter bezoekt ook bijna alle uitwedstrijden 
in Nederland en in Europa. Peter: ‘Ik ben geen ‘passant of 
succes supporter’, maar een Ajacied in hart en nieren.’

HET NIVEAU VAN DE CATERING IS TOT GROTE HOOGTE GEBRACHT
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op. Tijdens de tweede editie in december 2019 werd die 
opbrengt met 221.586,67 euro ruimschoots overtroffen.

SECRETARIAAT
Peter Brugman was als bestuurder ook verantwoordelijk 
voor het secretariaat. Peter: ‘Dat betekende in de praktijk 
dagelijks contact met Daniëlle en Marjolein over lopende 
zaken. Daarbij heeft het wederzijdse respect voor elkaar 
altijd het zwaarst gewogen. Ik ben geen diplomaat, maar 
altijd eerlijk en ik kan iedereen recht in de ogen aankijken. 
Ik heb geen dubbele agenda en zeg altijd waar het op staat. 
Ik ben namelijk recht voor z’n raap. Dat weten de dames. 
Ik heb met veel plezier met hen samengewerkt en ik ben 
heel trots op hen. Zij staan aan de basis van alle successen.’

MOOIE EN VERDRIETIGE MOMENTEN 
Peter: ‘Terugkijkend overheerst er een positief gevoel 
over mijn ABA bestuursperiode. Ik heb veel mooie 
momenten meegemaakt. Maar ook verdrietige, zoals 
het overlijden van penningmeester Peter Balvers. 
Zo’n persoonlijkheid mis je in het bestuur. Ik heb, 
toen Peter overleed, zijn functie voor een half jaar 
overgenomen. Ik realiseer mij dat ik door mijn func-
tie veel gebeurtenissen bij Ajax van dichtbij mocht 
meemaken. Het was niet altijd leuk om kritiek te 
krijgen voor iets wat je als hobby doet en waar je 
niet debet aan bent. Bijvoorbeeld, de exorbitant hoge 
prijzen voor buitenlandse reizen. Leden zeggen dan 
tegen je: ‘Peter, doe er toch iets aan’. Helaas heeft 
het bestuur van de ABA geen enkele invloed op de 
organisatie en de prijs. Ik wil nog eens benadruk-
ken dat alle bestuursleden gewoon altijd alles zelf 
moeten betalen.’

GASTVRIJHE ID
‘De gesprekken met de directie van Ajax waren onder dit 
bestuur vriendschappelijk’, zegt Peter. ‘Zonder Ajax geen 
ABA, zo simpel is het. Ajax wil ABA graag overnemen. 
Dat kan op verschillende manieren. Daar had ik mij graag 
voor ingezet. Ik vind namelijk dat Ajax moet begrijpen 
dat onze 900 leden voor de ABA kiezen onder andere 
vanwege de gastvrijheid en de hoogwaardige catering. 
Dat zijn zeer belangrijke pijlers bij de ABA. Onze leden 
willen niet in de anonimiteit van de Amsterdam zaal wat 
drinken, maar in de warme atmosfeer van de ABA in de 
watten gelegd worden.’

KENNIS OVERDRAGEN
Wat Peter gaat doen na zijn werkzaamheden bij de 
ABA? Peter: ‘Ik wil mijn kennis van alle facetten van 
het gastheerschap en het creëren van een optimaal 
gevoel van gastvrijheid overdragen op jonge profes-
sionals. In de hoedanigheid als bestuurder of com-
missaris. Waar? Dat maakt me niet veel uit. Met mijn 
ervaring heb ik genoeg toegevoegde waarde te bieden. 
Voor nu heb ik afscheid genomen als ABA bestuurder, 
maar wie weet…’ 

BIJZONDER COMMISS IEL ID
Peter Brugman was tot eind 2019 als bestuurslid 
verantwoordelijk voor de catering, het secretariaat en 
de reizen naar Europese uitwedstrijden van Ajax. Dat 
heeft hij als bestuurder zeven jaar lang met veel passie 
en gedrevenheid ingevuld. Peter: ‘Ik vind dit jammer 
en had mijn afscheid anders voorgesteld. Statutair was 
dat niet mogelijk. Er waren verschillende interpretaties 
over de bestuurstermijnen, laten we het daarop houden. 
Wel kan ik met opgeheven hoofd zeggen dat er onder 
mijn verantwoording veel bereikt is binnen de ABA. Het 
bestuur heeft mij gevraagd of ik nog wilde aanblijven 
als bijzonder commissielid voor de catering. Hier heb ik 
positief op gereageerd.’

GIGANTISCHE OPERATIE
Onder Peter zijn leiding is in 2015 de ABA-Lounge 
verbouwd. ‘Dat was een gigantische operatie, vooral 
omdat dit tijdens de zomerstop moest gebeuren. De ABA-
Lounge moest voor het nieuwe seizoen klaar zijn. ‘In 
die zomer was ik bijna dag en nacht in de ArenA om het 
project in goede banen te leiden. Als horeca ondernemer 
had ik de ervaring die daarvoor nodig was. Ik heb vier 
horecabedrijven gebouwd en opgezet. Die ervaring kwam 
bij de verbouwing van de ABA-Lounge goed van pas.’

GROTE HOOGTE
Peter: ‘In alle bescheidenheid mag ook worden opge-
merkt dat tijdens mijn bestuursperiode het niveau van de 
catering tot grote hoogte is gebracht. Dat is niet zonder 
slag of stoot gegaan, daar weet onze partner Maison van 
den Boer alles van. We hebben veel met elkaar gespro-
ken met als doel om voor onze leden de beste menu’s 
en wijnarrangementen samen te stellen. Dat is gelukt. 
Het aantal gasten is enorm gegroeid. Zeker bij Europese 
topwedstrijden zijn we – met maximaal 280 gasten – vaak 
‘uitverkocht’. Dan moeten we leden teleurstellen, helaas. 
Daar kregen de dames van ons secretariaat, Daniëlle Poel-
stra en Marjolein Pinkster, weleens kritiek op. Dat vond ik 
niet terecht. We behandelen alle leden hetzelfde en ik was 
er tenslotte verantwoordelijk voor.’

CHARITY DINNERS
Een ander project waar Peter alle credits voor verdient 
zijn de charity dinners ten bate van de Edwin van der Sar 
Foundation. De eerste keer, in 2018, bracht dit speciale 
ABA evenement voor het goede doel 118.424,67 euro 

PETER BRUGMAN

‘Ik ben geen diplomaat, maar altijd eerlijk 
en ik kan iedereen recht in de ogen 

aankijken. Ik heb geen dubbele agenda 
en zeg altijd waar het op staat. Ik ben 

namelijk recht voor z’n raap’
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