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ABA-Lounge verbouwd
Deze zomer werd de ABA-Lounge grondig verbouwd en in de sfeer van de Harbour  
Club opnieuw ingericht. ‘Dat moest in no-time gebeuren en dat is prima gelukt’,  
zegt ABA-bestuurder Peter Brugman, die namens het bestuur ‘boven op’ het project zat.

De ABA-Lounge heeft een metamorfose ondergaan. 
Peter Brugman is daar vanuit het bestuur zeer nauw bij 
betrokken geweest. ‘Ik ben er één dag niet bij geweest 
en toen ging het gelijk fout’, zegt hij. ‘Dat is goed 
gekomen, hoor. Uiteindelijk hebben we met elkaar 

ROOD -WIT ROND DE TAFEL 

Van links naar rechts  Peter Balvers, Cees van der Voorden, Arno Kottmann en Henny Kok

een fantastische prestatie geleverd. Daar ben ik heel 
trots op. De verbouwing vloeit voort uit afspraken 
die in het verleden tussen het toenmalige ABA-
Bestuur en de Amsterdam ArenA gemaakt zijn. Die 
plannen zijn begin dit jaar in een stroomversnelling 
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‘De verbouwing van de  
ABA-Lounge voelde alsof het  

m’n eigen zaak was.’

gekomen. In maart hebben we overleg gehad met 
directeur Henk Markerink en zijn collega Henk 
van Raan, verantwoordelijk voor facilitaire zaken  
binnen de Amsterdam ArenA. Dat gesprek verliep 
zeer voorspoedig en in april zaten we al met de 
interieurbouwer Nijboer om de tafel. Met ‘we’ bedoel 
ik samen met ABA collega-bestuurders Carel Abeln en 
Cees van der Voorden. We wisten wat we wilden, een 
mooie, moderne Lounge, die de sfeer uitademt van de 
Harbour Club. Uiteraard hebben wij alle plannen en 
ideeën van meet af aan afgestemd met de ArenA, want 
onze Club en onze Lounge zijn tenslotte ruimten van 
de ArenA. De ABA is de hoofdhuurder’.

KEIHARD GEBUFFELD
Peter Brugman: ‘Na de overlegfase zijn we met een 
‘werk’ team aan de slag gegaan. In dat team zat 
Norbert van Ommen van Guijlik, die binnen de ArenA 
verantwoordelijk is voor alle catering van Maison van 

Peter Brugman (59) is Ajacied in hart en nieren. Al op z’n zesde kocht hij voor 
twee kwartjes een kaartje voor een wedstrijd in De Meer. Hij volgt dus al meer dan 
een halve eeuw zijn ‘cluppie’, thuis & uit in Nederland en in Europa. ‘Er zijn niet 
zo veel wedstrijden, die ik niet ‘live’ gezien heb’, zegt hij. Tegenwoordig volgt de 
horecaondernemer / projectleider de wedstrijden in de Amsterdam ArenA vanuit 
zijn luxe business seat op de eretribune. Hij is al ruim 12 jaar lid van de ABA. Op 
uitnodiging van een zakenrelatie kwam hij een keer bij de ABA en daar voelde hij 
zich direct thuis. Peter: ‘In de ABA ontmoet je interessante mensen’. Sinds drie 
seizoenen is hij ABA-bestuurder en portefeuillehouder secretariaat en catering.  
‘Dat doe ik met veel passie en samen met loyale medebestuurders, die het allemaal 
als vrijwilliger doen. Dat schept een band’.
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den Boer. Namens de ArenA zelf zaten naast Henk 
van Raan, ook Wim Vendrig en Chantal Nienhuis 
in ons projectteam. We zijn eind juni gestart met de 
verbouwing. De grote uitdaging was, dat het voor het 
begin van de competitie opgeleverd moest worden. 
Er moest dus uitgerekend in de vakantieperiode extra 
gas gegeven worden. Dat is gebeurd, er is keihard 
gebuffeld. Vooral Chantal heeft geweten dat onze 
Lounge verbouwd werd. Ze zat er bovenop, we hadden 
meerdere keren per dag – van ‘s morgens vroeg tot 
en met ‘s avonds laat – contact over de voortgang. 
Ik wilde overal van op de hoogte zijn. In die zin 
was deze verbouwing voor mij vergelijkbaar met de 
verbouwingen – en dat zijn er heel wat geweest – die 
ik voorheen zelf als horecaondernemer heb laten 
uitvoeren. Het gevoel was hetzelfde. De verbouwing 
van onze Lounge voelde alsof het m’n eigen zaak was. 
Ik realiseer me dat ik geen makkelijke jongen ben.  
Op z’n Amsterdams: ‘Ik ben een zeikerd’. Voor mij 
geldt: ‘Wat goed is, is goed en wat niet goed is, moet 
over’. Het gaat om het eindresultaat en daar ben 
ik, zoals gezegd, heel trots op. Dat heb ik tijdens de 
feestelijke heropening van onze Lounge op 12 augustus 
2015 ook gezegd. Zonder anderen tekort te doen 
was ik onder de indruk van de graffiti kunst op de 
achterwand, dat is gerealiseerd door de supporters van 
vak 410. Ik ben er getuige van geweest hoe deze jongens 
letterlijk dag en nacht aan het kunststuk hebben 
gewerkt, fantastisch. Daarnaast hebben ook Ziggo en 

Ajax ons in het zonnetje gezet. Het 3D kunstwerk in 
de vorm van het Ajax thuisshirt met de naam Ziggo 
staat als een baken op de bar en ook het ingelijste shirt 
namens Ajax heeft een mooie plek gekregen in onze 
prachtige Lounge. Geweldig!’

VERBOUWING ABA- LOUNGE

Edwin van der Sar (links) en Klaus Vink
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BELEVING
‘We hoeven ons voor de ABA-Lounge niet meer te 
schamen’, zegt Peter Brugman met een knipoog.  
‘De reacties tijdens onze feestelijke opening bevestigde 
mij, dat al onze inspanningen de moeite waard zijn 
geweest. Onze Lounge is, net als de ABA-Club, die drie 
jaar geleden verbouwd is, weer helemaal van deze tijd. 
Daar kunnen de ABA-leden en hun gasten de komende 
seizoenen rondom de wedstrijden van Ajax, het 
Nederlands elftal en tijdens concerten weer veel plezier 
aan beleven. Wat het verschil is tussen de ABA-Lounge 
en de Club? Da’s een goeie vraag. In de ABA-Lounge 
is vooraf het diner of de lunch. Dit wordt verzorgd 
door Maison van den Boer. De diners worden voor en 
halverwege het seizoen voorgeproefd door een team 
van fijnproevers. Het moet top zijn en dat is het ook. 
Dat geldt ook voor de wijnen. Onlangs zei een ABA-lid: 
‘Dit is één van de betere restaurants van Amsterdam’. 
Dat horen we graag en dat willen we ook zijn. Het gaat 
om kwaliteit. De ABA-Club is voor de wedstrijd een 
ontmoetingspunt voor de overige ABA-leden en hun 

gasten. In de rust wordt er koffie en thee geserveerd. 
Dan zijn in de ABA-Lounge andere dranken 
verkrijgbaar. Na de wedstrijd is de ABA-Club alleen 
toegankelijk op vertoon van een membercard. Daar 
maken zo’n 100 tot 150 ABA-leden gebruik van, zeg 
maar de ‘harde kern’. De overige leden met hun gasten 
zijn welkom in de ABA-Lounge om na te praten over 
de wedstrijd (en meer) onder het genot van een hapje 
en een drankje. Met de ABA-Lounge en ABA-Club 
willen wij onze leden meer bieden dan een wedstrijdje 
Ajax. Het gaat om beleving, daar staat ABA voor en dat 
kunnen we met onze verbouwde en sfeervol ingerichte 
Lounge nog beter bieden. Dat is mooi, toch?’

‘Dit is één van de 
betere restaurants van 

Amsterdam.’

VERBOUWING ABA- LOUNGE


