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Dat Jack Spijkerman een levensgenieter is, is een 
eufemisme. ‘Ik doe alleen nog leuke dingen’, zegt 
de vroegere cabaretier en TV-programmamaker. 
Inmiddels is hij alweer enkele jaren gestopt met 
het werk waar hij bekend mee werd, het maken van 
televisieprogramma’s. Eerst voor de VARA en later 
voor Talpa en RTL. Een deel van zijn vrije tijd brengt 
hij door in de archieven van de Ajax Erfgoed collectie. 
Samen met andere vrijwilligers, onder leiding van 
coördinator Rianne van de Wetering, zet hij zich met 
veel plezier in voor het in kaart brengen van de rijke 
historie van AFC Ajax. Dat leverde hem de titel ‘Chef 
Vaantjes bij Ajax’ op. ‘Dat staat goed op m’n C.V.’, grapt 
hij. ’Maar in feite doe ik meer, ook de toegangsbewijzen 
en shirtjes vallen onder mijn uitvoerende taken. 

Daarnaast maken we interviews met oud-voetballers, 
oud-bestuursleden en oud-vrijwilligers om de hele 
geschiedenis van Ajax ook op beeld vast te leggen. 
Ajax loopt met de erfgoed collectie ver voor op de 
concurrentie in Nederland. Ook buitenlandse club zijn 
vaak nog niet zover. Een uitzondering is Manchester 
United. Die hebben het ook goed voor elkaar’ 

HEINZ STUY
Om bij Ajax Erfgoed uit te groeien tot ‘Chef Vaantjes’, 
moet je natuurlijk wel ‘iets’ met Ajax hebben. Nou dat 
heeft  Jack wel, al was Telstar z’n eerste voetballiefde. 
De club uit de plaats waar hij is geboren en opgegroeid. 
‘Toen onze Heinz Stuy in 1967 van Telstar naar Ajax 
ging, ben ik als het ware met hem meeverhuisd. 
Zeker toen Heinz onder Rinus Michels doorbrak en 
eerste keeper werd, deed dat wat met me. Heinz is 
een prachtige kerel. Hij is de enige keeper die in drie 
gewonnen Europa Cup 1 fi nales de nul hield. Dat steekt 
hij niet onder stoelen of banken. Toen ik in Amsterdam 
woonde ging ik regelmatig naar De Meer en naar 
de grote en Europese wedstrijden in het Olympisch. 
Daarvoor kocht je de kaartjes, die ik nu verwerk in de 
Ajax Erfgoed collectie, bij de sigarenman. Vanaf 1996 
heb ik een seizoenkaart in de Johan Cruijff  ArenA en ik 
volg Ajax thuis en ook uit in Europa.’

HONDERDJARIGE JUBILEUM MUSICAL
Jack: ‘Toen Ajax in het jaar 2000 het 100-jarige bestaan 
vierde, werd dat gedaan met een musical waarin de Ajax 
bestuurders, medewerkers en vrijwilligers speelden. 
Net als in 1950. Michael van Praag was daarvoor bij me 
gekomen met de vraag of ik hierbij wilde helpen. Dat 
heb ik gedaan en ook geweten. We hebben toen Fred 
Florusse (bekend van cabaretgroep Don Quishocking) 
aangenomen als coördinator van deze productie en 
ik werd mede-tekstschrijver. We hebben maanden 
gerepeteerd. De drie uitvoeringen van de honderdjarige 
jubileum musical in Carré waren tot op de laatste stoel 
uitverkocht. Dat betekent meer dan 1.500 toeschouwers 
per voorstelling. In de archieven van de musical uit 
1950 kwamen we het clublied ‘Hup Ajax hup, rood 
witte schare’ tegen. Dat lied is na bewerking door Joop 
Leeuwendaal opnieuw ingezongen en wordt sindsdien 
bij de opkomst van de spelers in de Johan Cruijff  
Arena iedere thuiswedstrijd gezongen. Altijd weer een 
kippenvel moment. Vanwege mijn inspanningen voor 
het eeuwfeest werd ik gevraagd om lid van de vereniging 
AFC Ajax te worden. Dat was heel bijzonder, daar ben ik 
heel trots op. 

‘Jack Spijkerman, wie kent hem niet? Jack is een echte 
Ajacied’. Deze parodie op het lied dat in de Johan 
Cruijff  ArenA gezongen wordt, als er clubiconen 
op het grote scherm verschijnen, is ook op hem van 
toepassing. Sinds hij gestopt is op televisie, is hij naast 
tekstschrijver en presentator ook actief als vrijwilliger 
voor Ajax Erfgoed. ‘Mijn functie? Chef Vaantjes’, zegt 
hij met trots.

TV-PENSIONADO JACK SPIJKERMAN VRIJWILLIGER BIJ AJAX ERFGOED

ACHTER DE COULISSEN

GOUDEN TELEVIZ IER - R ING
Jack Spijkerman is geboren in IJmuiden. Na de middelbare school ging hij naar de 
Pedagogische Academie. Hij stond zowel als onderwijzer in het basisonderwijs, 
alsook in het voortgezet onderwijs voor de klas. Op z’n 35ste koos hij er voor om 
zijn droom na te jagen, ging het theater in, begon op de radio en later op televisie. 
Hij richtte de cabaretgroep ‘Dubbel en Dwars’ op, waarmee hij het prestigieuze 
Leids Cabaretfestival won. Op de radio werd hij bekend van ‘De Steen & Been 
Show’ en ‘Spijkers met Koppen’. Met zijn amusementsprogramma ‘Kopspijkers’ 
brak hij door op televisie. Hij won met dit kijkcijfersucces de Gouden Televizier-
Ring. Ook werd hij uitgeroepen tot televisieman van het jaar en ontving daardoor 
een zilveren Televizier-Ster. Op z’n 65ste stopte hij met televisieprogramma’s 
maken en werd – onder andere – vrijwilliger bij Ajax Erfgoed.

CHEF VAANTJES
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‘Dat ik lid mocht worden van de 
vereniging AFC Ajax was – naast de 

geboorte van mijn zoon Joska – één van 
de mooiste momenten in m’n leven’
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Ik weet nog dat ik na de verloren wedstrijd van het 
Nederlands elft al tegen Italië tijdens het Europees 
Kampioenschap van 2000 vanuit de ArenA terugliep 
naar huis. Enerzijds met een kater vanwege het 
resultaat, maar bovenal met trots. Want thuis lag de 
bevestigingsbrief dat ik lid mocht worden van Ons Aller 
Ajax, één van de mooiste momenten in m’n leven. Naast 
de geboorte van mijn zoon Joska, met wie ik altijd alle 
wedstrijden van Ajax bezoek.

GEMOTIVEERD TEAM VRIJWILLIGERS
Dat Jack voorlopig nog niet klaar is bij Ajax Erfgoed 
weet hij en dat vindt hij ook niet erg. ‘We hebben een 
gemotiveerd team vrijwilligers dat, onder de inspirerende 
en gedreven aanvoering van Rianne van de Wetering, 
heel wat tijd doorbrengt op de afdeling erfgoed. Deze 
afdeling is gevestigd in een kantoorruimte direct naast 
de ArenA. Gelukkig is binnen Ajax al het historische 
materiaal wel bewaard gebleven. Dat was opgeborgen in 
honderden verhuisdozen. Die zijn grotendeels leeg en de 
inhoud ervan is digitaal geregistreerd en gearchiveerd. 
Het gaat bijvoorbeeld om duizenden toegangskaartjes 
en programmaboekjes. Toch houdt het nooit op. Er 
komen wekelijks items binnen. Dus ik hoef me niet te 
vervelen  en ben nog wekelijks bij Ajax Erfgoed te vinden. 
Door mijn vrijwilligersactiviteiten, lidmaatschap van de 
vereniging Ajax en de ABA zit ik op de eerste rij en mis 
niks van Ajax. Dat geeft  me een vrij en goed gevoel. Dat 
wil ik nog graag een tijdje vasthouden.’
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AJAX ERFGOED
Bij een rijke historie, zoals Ajax heeft , hoort een erfgoedcollectie. Daarvoor is 
Rianne van de Wetering aangesteld als erfgoed coördinator. Zij is in de voetsporen 
van Ajax-erelid de heer Wim Schoevaart en Carel Berenschot getreden. Carel heeft  
deze afdeling professioneel heeft  opgezet. De coördinatie gebeurt vanuit de NV 
Ajax. Tot de erfgoed collectie behoren alle prijzen, zoals bekers en andere trofeeën. 
Maar ook shirts, van zowel Ajax alsook tegenstanders, die tijdens belangrijke 
wedstrijden gedragen zijn. Daarnaast: wedstrijdvanen, programmaboekjes, 
entreebewijzen, magazines, publicaties en artikelen die in de fanshop te koop 
zijn. De collectie is ingedeeld in vier categorieën, waarvan de A categorie de 
belangrijkste is. Alle items worden eerst geregistreerd in een speciaal programma. 
Daarin worden onder andere de standplaats van het erfgoedstuk en de verzekerde 
waarde vastgelegd. Een deel van de erfgoed collectie wordt tentoongesteld in Th e 
Ajax Gallery of Fame in de Johan Cruijff  ArenA.

‘De titel ‘Chef Vaantjes bij 
Ajax’ staat goed op m’n C.V.’

Rianne van de Wetering 
Coördinator Erfgoed - 
AFC Ajax

▶

Ajax, van harte gefeliciteerd met het 34e kampioenschap en het winnen van de KNVB-beker. 
En niet te vergeten de successen in Europa. Vanuit het Stramanhouse hebben wij alles van 
een afstand kunnen horen. Het gejuich bij elk doelpunt, de euforie van het kampioenschap,
maar ook de entrada’s bij de Europese wedstrijden. Alsof we erbij waren! Onze toplocatie
op 1 kilometer afstand van de Johan Cruijff ArenA is voor iedereen bereikbaar. Huren kan 
vanaf 25 m2, elk bedrijf kan daar terecht. Als bedrijf de 35e titel van dichtbij meemaken? 
Kijk op rijsterborgh.nl of bel 020-6451146.

OFFICEZ

ALSOF WE ER 
ZELF BIJ WAREN!

Ajax, van harte gefeliciteerd
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