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ONZE KERNWAARDEN

De ABA staat voor kwaliteit. Dat zal niet 
veranderen. Ons doel is helder: ‘Wij willen 
als ABA het grootste, meest exclusieve en 
onafhankelijke zakelijke platform binnen de 
Nederlandse voetbalwereld zijn’. Uiteraard 
staat onze passie voor Ajax daarbij boven-
aan. Onze zelfstandigheid, eigen identiteit 
en exclusieve ruimtes in de Amsterdam 
ArenA zijn onze kernwaarden. Wij willen 
de persoonlijke contacten tussen onze leden 
verstevigen en de zakelijke banden, door 
business to business, verder bevorderen.

MEER EXCLUS IVITE IT

Met onze ABA-Lounge en ABA-Club 
beschikken wij over prachtige ruimtes waar 
we optimaal in staat zijn om de beste service 
en catering op een exclusief niveau te bieden. 
Ons uitgangspunt is dat alles rondom de 
wedstrijd TOP moet zijn. Daarmee bieden 
wij onze leden en hun gasten iedere keer weer 
een complete en onvergetelijke beleving. Of 

dat nu een voetbalwedstrijd of een concert is, 
ABA biedt meer exclusiviteit.

BETERE NETWERKMOGELIJKHEDEN

Binnen de ABA kunnen leden op een on-
gedwongen manier gebruik maken van de 
aanwezige expertise en contact leggen met 
een diversiteit aan professionals. Niet alleen 
face-to-face in de ABA-Lounge en / of ABA-
Club, maar ook tijdens de bijeenkomsten 
die speciaal voor ABA leden georganiseerd 
worden. ABA On Tour is daar een concreet 
voorbeeld van. Daar staat alles in het teken 
van Voordeel, Voorrang en Voorrecht. Al 
onze activiteiten zijn er op gericht leden 
‘echt’ voordeel te bieden. Daarvoor werken 
we samen met een aantal loyale partners. 
Onze netwerkfunctie zal zich in de toekomst 
ook online verder uitbreiden. Zo zijn wij 
samen met Ajax bezig met de ontwikkeling 
van een app waarmee ABA leden straks hun 
voordeel kunnen doen en kunnen genieten 
van nog betere netwerkmogelijkheden.

Van het bestuur,
Over het roemrijke verleden van de Ajax Business Associates, beter 
bekend als ‘de ABA’, hoeven wij als bestuur niet veel meer te zeggen. 
Dat doen onze voorgangers, onze ereleden. Wij laten dan ook graag 
het gras voor onze voeten wegmaaien door de mensen die de ABA 
groot hebben gemaakt en alle respect verdienen. Daardoor kunnen 
wij ons focussen op onze ambities en de toekomst.
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MEER EXPOSURE

Wij bieden onze leden graag de gelegenheid 
om zich binnen de ABA te profileren. Daar 
zijn verschillende mogelijkheden voor. 
Zo organiseren wij evenementen voor en 
door leden. Een voorbeeld daarvan is het 
Food-Fashion-Cars and Jewelry event, waar 

ABA leden die actief zijn in deze branches 
zich kunnen profileren. Dit evenement staat 
voor komend najaar gepland. Een andere 
mogelijkheid om je als ABA lid te laten 
zien en daardoor gezien te worden, is ons 
prachtige glossy magazine ABA Today. Ook 
daarmee biedt ABA meer exposure.

TROTS

Kortom: bij de ABA zit u goed. De ABA is 
er voor leden en wordt gedragen door leden. 
Dat is onze draagkracht, daar blijven wij 
ons als bestuur met veel enthousiasme en 
gedrevenheid voor inzetten. En met trots niet 
te vergeten. Want we zijn er natuurlijk hart-
stikke trots op, dat wij ons mogen inspannen 
voor ‘de beste businessclub van de beste club 
van Nederland’.

‘Wij wensen al onze gasten in ‘The Harbour 
Club’ een prachtig jubileumfeest!’

Bestuur Ajax Business Associates | ABA

Cees van der Voorden, Peter Brugman
Carel Abeln, Roy Klockenbrink

VOORWOORD

Het secretariaat van de ABA wordt ‘bemand’ 
door twee gedreven dames: Daniëlle Poelstra 
(vanaf 1995) en Marjolein Pinkster (vanaf 
2001). Zij zijn de drijvende krachten achter 
de ABA. Die hoeven wij in deze jubileum 
uitgave niet meer aan u voor te stellen. Zij 
zijn het gezicht van de ABA, toch?

Daniëlle Poelstra: ‘Wat werken bij de ABA 
voor mij vooral leuk maakt, zijn de vele 
persoonlijke contacten. Het werk is zeer 
afwisselend. Of het nu een buitenlandse 
reis naar een Europese uitwedstrijd is of 

een thuiswedstrijd in de ArenA. Het is 
iedere keer weer anders. Het is prettig om te 
ervaren hoe dankbaar ABA leden reageren 
als het allemaal weer gelukt is. Uiteindelijk 
doe je het voor de leden en als die het naar 
hun zin hebben, is onze missie geslaagd.’

Marjolein Pinkster: ‘Regelen zit in m’n 
genen en dan zit je bij de ABA goed. Daar 
is altijd veel te regelen. Dat vraagt om 
betrokkenheid en dat maakt het extra leuk. 
Die betrokkenheid gaat vaak verder dan de 
ABA zelf. Ook leden bellen met regelmaat 

en delen graag in geuren en kleuren hun 
belevingen met de ABA. Dat schept een 
band en dat spreekt ons aan. We zijn als 
secretariaat dan ook vaak het luisterend oor 
voor onze leden. Mooi, toch?’

De drijvende krachten achter de ABA

Peter Brugman, Carel Abeln, Cees van der Voorden en Roy Klockembrink

Marjolen Pinkster en Daniëlle Poelstra
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Hoogtepunten 
door de jaren heen

HOOGTEPUNTEN
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Lex Hes
Het siert Lex Hes dat hij pas 
na herhaaldelijk aandringen 
onderschrijft dat zonder hem de ABA 
er wellicht niet geweest zou zijn. ‘Het 
toenmalige bestuur was zeer hecht en 
zo zijn we ook naar buiten getreden. 
Als een echt team. Toen bleek dat er 
in de Amsterdam ArenA geen geld 
en geen ruimte voor de business 
club was, heb ik mijn portefeuille als 
voorzitter beschikbaar gesteld. 

Cor van Zadelhoff, indertijd 
president-commissaris van de 
Amsterdam Arena, benaderde me 
met de vraag of de ABA in staat zou 
zijn een bankgarantie af te geven. 
Dit was bedoeld voor de financiering 
van het voorgebouw en om de 
ruimten te kunnen inrichten met 
eigen middelen. Die deal was snel 
gesloten. We hebben de leden bij 
elkaar geroepen en onze plannen 

gepresenteerd. Het werd een korte 
vergadering. Na een uur was iedereen 
akkoord en waren de leden bereid 
om 1.000 gulden te investeren in de 
nieuwe huisvesting. Het voorgebouw 
werd zes maanden na de opening 
van de ArenA opgeleverd. Een 
half jaar later ben ik gestopt. Mijn 
missie was geslaagd. Als ik iets wil, 
ben ik uitermate fanatiek om dat te 
bereiken. 
 
Dat gold in dit geval zeker. Indertijd 
heeft me dat veel tijd en energie 
gekost. De ABA is een professionele 
businessclub en heeft de beschikking 
over twee unieke ruimten. Inmiddels 
leven we in andere tijden. Dat geldt 
ook voor de ABA. Het is, zoals het 
is. Ik hoop van harte dat het nieuwe 
bestuur er in slaagt om de ABA weer 
nieuw elan in te blazen. Een mooie 
wens voor de komende 25 jaar, toch?’

LEX HES: 

‘Na een uur was iedereen akkoord 
en waren de leden bereid om 

1.000 gulden te investeren in de 
nieuwe huisvesting’

‘Ik kom al vanaf m’n zesde bij 
Ajax, dat is best lang geleden’, 
zegt Freddie Abraham. ‘Wat 
ook alweer lang geleden 
is: dat ik bij Ajax Lex Hes 
tegenkwam. Hij heeft me 
gevraagd om binnen de ABA 
een rol te spelen. Welke? Die van 
‘de hapjes en de drankjes’. Dat ligt mij wel. Ik ben 
in totaal 15 jaar bestuurslid geweest, waarvan 
10 jaar met ‘twee petten’, die van catering en 
penningmeester. 

Mijn laatste kunstje als ABA bestuurder in 2012 
was het samen met de Amsterdam Arena realiseren 
van de verbouwing van de ABA club. Terugkijkend 
weet ik dat er vroeger meer buiten het voetbal om 
georganiseerd werd. Zo hebben we op culinair 
gebied een aantal bijzondere en onvergetelijke ABA 
bijeenkomsten georganiseerd. Ik kan daar een boek 
over schrijven, maar doe het niet. Het waren andere 
tijden en niet alleen op economisch gebied. Er was 
meer ruimte voor dit soort activiteiten in de agenda’s. 

Gelukkig staat de ABA als een huis. Ik durf wel 
te zeggen dat we in de voetbalwereld de beste 
businessclub van Nederland zijn. Het is uniek 
dat je voor de wedstrijd à la carte kunt dineren of 
lunchen, toch? Binnen de ABA is het allemaal goed 
en professioneel geregeld. Het mag gezegd worden 
dat onze dames van het secretariaat daarin een 
belangrijke rol spelen. Marjolein en Daniëlle zijn het 
visitekaartje van de ABA’.

FREDDIE ABRAHAM: 

‘Marjolein en Daniëlle zijn 
het visitekaartje van de ABA’

Freddie Abraham
ABA Ereleden over
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Klaus Vink
Er zit wat in de vergelijking tussen Klaus 
Vink en Heintje Davids. Zo is Klaus na zijn 
afscheid als ABA-bestuurder ook een keer 
teruggevraagd. Klaus Vink trad in 1992, dat wil 
zeggen één jaar na de oprichting van de ABA, 
als penningmeester toe tot het ABA-bestuur. In 
1997 werd hij voorzitter. Die functie vervulde 
hij tot 2012. Na één jaar werd hij als voorzitter 
teruggevraagd. Klaus is hier voor maximaal 
twee jaar op ingegaan. Na verloop van deze 
periode trad hij in september 2015 (en in 
zoverre gaat de vergelijking met Heintje Davids 
dus niet op) definitief af. In vorenbedoelde 

periode realiseerde Klaus Vink samen met 
zijn medebestuurders in 2012 de verbouwing 
van de ABA-Club en in 2015 de ABA-Lounge. 
Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij 
de totstandkoming van het voorgebouw. Toen 
de ArenA in 1996 werd geopend, waren er te 
weinig ruimtes om business seathouders te 
ontvangen. Van hem kwam het idee om aan 
de leden een entreebijdrage te vragen waarmee 
de financiering van de uitbreiding mede 
gerealiseerd kon worden en daarmee de creatie 
van twee eigen ruimtes in het voorgebouw. 
Dat gebeurde allemaal in goed overleg met de 
directie van de Amsterdam ArenA. Klaus Vink: 
‘De ABA beschikt nu over twee schitterende 

ruimtes. Daar mogen we 
best trots op zijn. Daar 
kunnen onze leden hun gasten 
rondom wedstrijden in een 
exclusieve omgeving op een meer dan 
uitstekende manier entertainen. De ABA staat 
voor kwaliteit in alles. De ABA-Club en ABA-
Lounge stralen dat uit. Het doet me goed dat ik 
daar m’n steentje aan bij heb mogen dragen’. 

KLAUS VINK: 

‘De ABA staat voor kwaliteit  
in alles. De ABA-Club en  

ABA-Lounge stralen dat uit’

de Ajax Business Associates 

Gerard Verweij
‘Toen ik op 

uitnodiging van een 
bevriende relatie een 

keer een thuiswedstijd 
van Ajax in De Meer bezocht, 

was ik verkocht’, zegt Gerard Verweij. Ajax 
werd een deel van mijn leven en ik bezocht 
met een steeds grotere regelmaat, vaak samen 
met zakelijke relaties, de wedstrijden. Zeker 
de wedstrijden in het Olympisch stadion, in 
de ‘gouden jaren’ heb ik bijna alle wedstrijden 
meegemaakt. Zodoende kwam ik in contact 
met de ABA, werd lid en later door Lex Hes 

uitgenodigd om te solliciteren naar een 
bestuursfunctie. Zo ging dat toen. Het bestuur 
wilde weten wat ik voor de club kon betekenen. 

Ik heb me vooral bezig gehouden met 
‘business to business’ om zakenvrienden met 

een gemeenschappelijke liefde voor Ajax, 
bij elkaar te brengen. De ABA is in die tijd 
sterk geprofessionaliseerd. Het waren wel 
andere tijden dan nu. Iedereen wilde wel lid 
worden. Nu wordt er toch meer op de centen 
gelet en er wordt kritisch naar ‘what’s in it for 
me?’ gekeken. Saamhorigheid en een gezond 
business- concept zijn niet altijd eenvoudig 
te combineren. Terugkijkend is mijn ABA 
bestuursperiode zeker de moeite waard 
geweest, ik kan met recht zeggen dat ik trots 
op de ABA ben. En op Ajax natuurlijk, maar 
dat is logisch, toch?’

ERELEDEN

GERARD VERWEIJ: 

‘Saamhorigheid en een 
gezond business-concept 

zijn niet altijd eenvoudig te 
combineren’
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LUUK HARREWIJNEN:  

‘Het eerste wat bij me 
opkomt wanneer ik 

terugdenk aan 
de ABA is... eten’.

Louis van Gaal
De oprichting van de ABA en de aanstelling van Louis van Gaal als 
hoofdcoach van Ajax vallen min of meer samen. Louis van Gaal nam 
in september 1991, na het onverwachte vertrek van Leo Beenhaker, de 
leiding over. In zijn eerste seizoen won Ajax de UEFA cup en in 1995, 
dat weet iedere Ajacied, de Champions League. 

Ajax speelde de Europese thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion 
waar de ABA over een eigen lounge beschikte. Ook werden de 
volledig verzorgde reizen naar de Europese uitwedstrijden door ABA 
georganiseerd. Het Ajax van Van Gaal won in die periode alle prijzen. 
De ABA leden van het eerste uur beleefden ontelbare, onvergetelijke 
momenten. Daarvoor werd Louis van Gaal, één van de grootste en 
meest succesvolle trainers uit de Ajax historie, bij zijn afscheid in 1997 
benoemd tot erelid van de ABA.

Louis van Gaal: ‘Door mijn verplichtingen na de wedstrijd was ik 
vaak niet in staat om in de ABA- Lounge te verschijnen, maar ik heb 
de groei en bloei van de businessclub wel van dichtbij meegemaakt. 
Wat ik sterk vind, is dat ABA altijd op de achtergrond gebleven is en 
zich niet met het sportieve beleid bemoeid heeft. ABA heeft ingevuld 
waar het voor staat en brengt, op een fantastische manier rondom de 
wedstrijden van Ajax, ‘business associates’ bij elkaar. Daarin is de 
ABA goed geslaagd. 

Er staat een prachtige en professionele club. De 
ABA is een businessclub die uitstekend bij 

Ajax past en waar Ajax trots op mag zijn. 
Ik ben er in ieder geval trots op, dat ik 
erelid van de ABA ben. 

Ik wens alle ABA leden een prachtig 
jubileumfeest’.

LOUIS VAN GAAL: 

‘De ABA is een businessclub die 
uitstekend bij Ajax past en waar Ajax 

trots op mag zijn’

‘Natuurlijk gaat het om voetbal en om Ajax’, zegt de 
vroegere ABA penningmeester Luuk Harrewijnen. 
‘Elke keer toch dat kippenvel op de tribune om ‘Dapp̀ re 
strijders fier en koen’ een beetje mee te neuriën. Of de 
indrukwekkende hymne van de Champions League, die we 
natuurlijk te weinig in de Arena hebben gehoord. Maar… 
echt het eerste wat bij me opkomt wanneer ik terugdenk aan 
de ABA is......eten! 

En dit in een grote variëteit van gerechten, met één van de 
werkelijke hoogtepunten het nieuwjaarsdiner 2003 met 
de Franse “truffelkoning” Bruno. Elk gerecht, tot aan het 
dessert toe, met truffel bereid. Een geweldige avond op een 
doordeweekse dag! Maar laat ik diners van  andere chefkoks, 
die we bij de ABA mochten ontvangen, zoals bijvoorbeeld 
Robert Kranenborg of Jonnie Boer, vooral ook niet vergeten. 
Anderzijds kan ik me ook wel een stamppotavond herinne-
ren; in al zijn eenvoud ook helemaal goed. Het kostte uiter-
aard ook geen enkele moeite om relaties of collega’s bereid te 
vinden om bij deze festijnen acte de présence te geven. 

Als penningmeester van de ABA kwam ik indertijd een 
beetje in een gespreid bedje. De ABA-Lounge en ABA-Club 
zagen er pico bello uit in het spiksplinternieuwe stadion. 
En in geweldige samenwerking, met natuurlijk Danielle en 
Marjolein, was het een plezier om deze rol een aantal jaren 
in te vullen. Vanzelfsprekend wens ik de ABA nog heel veel 
goede jaren in de Arena, waarbij Ajax en de businessclub 
relevant voor elkaar kunnen zijn’.

Luuk Harrewijnen
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Michael van Praag
‘De Amsterdam 
Business 
Associates is 

opgericht in 
de periode dat ik 

voorzitter van Ajax 
was’, zegt Michael van Praag. Samen 
met Uri Coronel heb ik de businessclub 
geïnitieerd. Let wel, businessclubs 
waren toentertijd een nieuw opkomend 
fenomeen. 

In De Meer hadden we weinig ruimte. 
In het Olympisch Stadion, waar wij onze 
belangrijkste competitie- en Europese 
thuiswedstijden speelden, lukte het met 

passen en meten wel. De ABA was toen 
nog een stuk kleiner. Bij de planen voor het 
nieuwe stadion is er wel rekening met een 
grotere businessclub gehouden. De relatie 
tussen Ajax en ABA is met ‘vallen en 
opstaan’ volwassen geworden. Dat tekent 
professionaliteit en onderling respect. ABA 
van harte gefeliciteerd met dit zilveren 
jubileum!’

MICHAEL VAN PRAAG:  

‘De relatie tussen 
Ajax en ABA is met 
‘vallen en opstaan’ 

volwassen geworden’.

Theo Heuft 
‘Vroeger deelde ik de 
lakens uit, nu haal 
ik ze af ’, zegt Theo 
Heuft met een vette 
knipoog. Het tekent 
de onbevangenheid 
van de vroegere eigenaar 
van nachtclub Yab Yum, die 
tegenwoordig samen met echtgenote 
Monique in de Franse wijnstreek 
‘Bourgogne’ een ‘chambres d’hôtes’, 
genoemd ‘Bergerie de Fuissé’, runt. 

De ‘Bergerie’ is een bijzondere tussenstop 
op weg naar Zuid Frankrijk. Theo Heuft: 
‘Op voordracht van mijn vriend Wim 
Bohnenn, ben ik tot het ABA bestuur 
toegetreden met een simpele missie: 
‘advertenties verkopen’. Vanuit mijn 
achtergrond was het gemakkelijk om 
afspraken te maken. De mensen waren 
daar wel nieuwsgierig naar. Daardoor lukte 
het goed om zaken voor de ABA te doen 
en certificaathouders voor de Amsterdam 
ArenA aan te brengen. 

‘Ik ga – net als Ajax – altijd voor kwaliteit. 
Dat deed ik ook als ABA bestuurder. Ik 
denk met veel plezier aan die periode terug 
en volg het op afstand met Amsterdamse 
trots.’

THEO HEUFT:   

‘Vanuit mijn achtergrond 
was het gemakkelijk om 

afspraken te maken’

Uri Coronel
Van 1989 tot 1997 was Uri Coronel 
bestuurslid van Ajax. Hij was de 
drijvende kracht achter de verhuizing van 
De Meer naar de Amsterdam ArenA. In 
zijn verantwoordelijkheid als bestuurslid 
commerciële zaken heeft Uri Coronel de 
oprichting van de ABA van zeer dichtbij 
meegemaakt. Hij weet nog dat hij samen 
met de bestuurders van het eerste uur in 
het Olympisch Stadion om de tafel zat 
om de faciliteiten voor de businessclub in 
oprichting te realiseren. Ook later, in de 
ArenA, heeft Uri daarin een belangrijke 
rol gespeeld. Daarvoor is hij tot erelid van 
de ABA benoemd. Uri Coronel: ‘Vanuit 
mijn bestuursfunctie weet ik dat Ajax 
altijd grote waarde gehecht heeft aan de 

ABA. De eerste 
business seats 
werden aan 
ABA leden 
verkocht. 
Die hadden we 
hard nodig om 
het nieuwe stadion te realiseren. Voor 
Ajax was en is de ABA belangrijk en 
omgekeerd ook, natuurlijk. Dat noem je 
win/win, toch?’

URI CORONEL: 

‘Ajax heeft altijd 
grote waarde gehecht 

aan de ABA’.

ERELEDEN
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Wim Bohnenn
Wim Bohnenn 
werd als lid van 
de vereniging 

Ajax gevraagd 
voor het ABA 

bestuur. Het idee er 
achter was, om er voor te zorgen 
dat de koers van de businessclub en 
Ajax bij elkaar in de buurt zouden 
blijven. Wim Bohnenn: ‘Ik was 
binnen de ABA het geweten van 
Ajax. Bij mijn weten zijn er binnen 
andere betaald voetbal organisaties 
geen zelfstandige business clubs, 
zoals bij Ajax.Belangrijk is wel  dat 
de horloges van Ajax en de ABA 
gelijk lopen. Daar heb ik zeventien 
jaar voor gewaakt. Daarnaast 
hield ik mij binnen de ABA vooral 

bezig met entertainment, zoals de 
voorbeschouwing op de wedstrijd 
en de nabeschouwing na afloop. 
Dat deed ik altijd op een manier 
die bij mij past, met Amsterdams 
chauvinisme en kwinkslagen. 
Net als bij de vele huldigingen 
op het Museum- en Leidseplein 
en daarvoor in De Meer. Die 
huldigingen hielp ik organiseren en 
ik heb ze allemaal gepresenteerd. 
Terug naar de relatie Ajax – ABA. 
Ik heb me altijd hard gemaakt 
voor de zelfstandigheid van de 
ABA. ABA heeft binnen Ajax een 
stem en kan laten horen of zij het 
ergens wel of niet mee eens is. Die 
onafhankelijkheid is een groot goed 
en in feite het bestaansrecht van de 
ABA. Van harte gefeliciteerd met 
dit prachtige jubileum en nog vele 
mooie en gezonde jaren, met grote 
successen voor ‘Ons aller Ajax!’

WIM BOHNENN:    

‘Ik was binnen de ABA 
het geweten van Ajax’

Ronald van Liemt heeft zes jaar, van 2008 tot 
en met 2014, deel uitgemaakt van het ABA 
bestuur. Hij wist goed waar hij aan begon. Met 
name in zijn functie bij ATP, de reisorganisatie 
van Ajax en ABA, had hij veel met de ABA 
te maken. Ronald : ‘In de jaren ‘90 heb ik 
vele reizen van de ABA naar de Europese 
uitwedstijden mogen organiseren. Eén van de 
hoogtepunten was de reis naar AC Milan – 
Ajax in Triëste, met een lunch in Venetië. Voor 
dit soort reizen was destijds onder ABA leden 

veel animo. Het waren andere tijden, zowel op 
economisch alsook op sportief vlak. Ajax telde 
in Europa mee. Toen Aegon, waar ik de functie 
van Hoofd Sponsoring & Events bekleedde, 
hoofdsponsor van Ajax werd, is zij direct lid 
geworden van ABA. Als hoofdsponsor ben 
je dat niet alleen verplicht, je weet ook wat 

de ABA voor Aegon kon 
betekenen. Het is een eer als 
je vervolgens voor het ABA 
bestuur gevraagd wordt en 
ik heb daardoor de ABA nog 
beter leren kennen. Ondanks 
dat Ajax Europees gezien niet de 
meest succesvolle periode doormaakte en het 
bij Ajax in de leiding, op zijn zachtst gezegd, 
‘onrustig’ was, kijk ik terug op een mooie 
periode.’

RONALD VAN LIEMT:  

‘Het is een eer als je voor het 
ABA bestuur wordt gevraagd’

Ronald van Liemt

Samen met Lex Hes mag Wil Deegen bestempeld 
worden als één van de grondleggers van de ABA. ‘Dat 
klopt zeker’, zegt Wil. ‘De voorloper van de ABA viel 
min of meer uit elkaar en toen zijn Lex en ik samen met anderen 
op de kar gesprongen en hebben de boel in beweging gebracht. Wij 
waren de motoren die de vaart er in brachten en hebben er heel veel 
tijd en energie in gestoken.Zo hebben we ervoor gezorgd dat we 
in een ruimte in het Olympisch Stadion onze leden en hun gasten 

fatsoenlijk konden ontvangen. Daar moest wel wat voor gebeuren, 
want het stadion zelf was al jaren niet onderhouden. Toen de 
overgang naar de Amsterdam ArenA. Ook dat is een verhaal. Er was 
geen ruimte voor de ABA. Met vereende krachten is het voorgebouw 
gerealiseerd. Daarvoor hebben Lex en ik behoorlijk onze nek 
uitgestoken. Dat is niet voor niets geweest. De ABA beschikt over 
twee schitterende ruimten en de businessclub is gezond. Er zijn veel 
ABA leden van het eerste uur uit beeld, maar zo gaat dat. Ik heb 
de ABA veel gegeven, maar het heeft me natuurlijk ook het nodige 
gebracht en daar kan ik met trots aan terugdenken’.

Wil Deegen

WIL DEEGEN

‘Lex en ik waren de motoren die 
de vaart er in brachten’

ERELEDEN

Daar gebeurt het.

25 jaar
Gefeliciteerd!
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ENTERTAINMENT

Uw muzikale 
gastheer
Mijn naam is Robert Leroy en ik ben uw muzikale 
gastheer van vanavond. Als eerste wil ik de Ajax 
Business Associates van harte feliciteren met het  
25 jarig bestaan!

Mijn “Ajax-carrière “ begon in 1994 toen ik mocht 
zingen op de middenstip bij Ajax tijdens de Champions 
Leage wedstrijd van Ajax tegen AC Milan.  

De liefde die ik toen al voor Ajax bezat werd vanaf dat 
moment nog verder uitgebouwd. Vele hoogtepunten 
kwamen voorbij zoals mijn concerten in het Grace 
Theater, de Heineken Music Hall,  het diner gala in  
Huis ter Duin, en diverse televisie optredens. 

Mijn Ajax hart krijgt vanavond een vervolg en ik 
beschouw het als een bijzondere eer om hier vanavond 
voor de Ajax Business Associates te mogen staan en 
hoop u mee te nemen en te laten genieten.   

Robert Leroy
Enjoy with Leroy



Het menu
VOORGERECHT
KLASSIEKE STEAK TARTAAR
Geserveerd met Parmezaanse kaas

Vegetarisch 
QUINOA SALADE
Geserveerd met geroosterde groenten

TUSSENGERECHT 
GEKOOKTE HALVE KREEFT
Met geklaarde boter

Semi Kosher
KABELJAUW 
Geserveerd met gegrilde venkel

Vegetarisch 
BURRATA 
Met tomaat en basilicum

HOOFDGERECHT 
TOURNEDOS
Geserveerd met aardappelpuree, 
asperges en chimichurri

Vegetarisch 
PASTA PENNE TRUFFEL
Geserveerd met champignons, Parmezaanse kaas en rucola

DESSERT 
CHOCOLATE DELICE
Een creatie van onze patissier bestaande uit chocolade 
mousse, frambozen sorbet en een macaron

WIJNEN
WITTE WIJN
Verdejo Naia - 2014

RODE WIJN
Bordeaux Margaux – 2010



 

 

S T U D I O  A R C H I T E C T U U R  B N A 
Torenlaan 2,  Laren
T  035 -  30 33 733
E  laren@designainterieur.nl

S H O W R O O M  I N T E R I E U R
Oude Doelen 8a, Hilversum
T  035 -  621 98 97
E  info@designainterieur.nl

Bel voor een inspirerend gesprek over uw nieuw- en verbouwplannen 
met Bertram Terpstra 06 -  319 60 329 en/of Pauline Jorritsma 
06 -  546 68 348 voor uw interieurontwerp.

W W W . B E R T R A M - T E R P S T R A . N LA R C H I T E C T U U R  B N A  •   I N T E R I E U R O N T W E R P  •   B O U W M A N A G E M E N T   •   S T Y L I N G

DESIGNA INTERIEUR 
& ARCHITECTUUR BNA 
FELICITEERT ABA  MET 
HUN 25 JARIG  JUBILEUM!

Wij zi jn nog steeds trots dat wij  de ABA Club 
hebben mogen ontwerpen en inrichten.
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ABA LEDEN
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ABA LEDEN



ABA, gefeliciteerd!

www.mvbbouw.nl
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ABA LEDEN

ABA, gefeliciteerd!
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Bent u op zoek naar een locatie die net even anders 
is dan de standaard?  Wij presenteren u: Next Door!

» 650 m2 « 
» 300 personen diner / 700 personen receptie «

» Overdekt terras » Sfeervol interieur «
» 300 gratis parkeerplaatsen «
» Uitstekende bereikbaarheid «

 
Heeft u meer of minder gasten? Geen probleem, wij hebben voor elke 

groepsgrootte (tot 2000 personen) de juiste ruimte beschikbaar! Neem voor meer 
informatie contact op met onze sales medewerkers. Zij helpen u graag bij het 

organiseren van uw zakelijke of particuliere evenement.

The Harbour Club Amsterdam Cruquiusweg 67
T. +31(0)20 - 767 04 21 E. event-amsterdam@theharbourclub.nl

www.theharbourclub.com

VO0R EVENEMENTEN TOT
20O0 PERSONEN! 

THC AMS ADV AJAX MAG 210x210.indd   1 06-04-16   13:26
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TOT NU



CLASSIC FUSION
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IT’S CALLED SPORT 
FOR A REASON

RANGE ROVER SPORT

Min./max. gecombineerd verbruik: 6,2-12,8 l/100 km, resp. 16,1-7,8 km/l, CO2-uitstoot resp. 164-298 g/km.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PROEFRIT EN 
ERVAAR PRESTATIES VAN EEN HOGER NIVEAU
Land Rover Experience Centre Kimman B.V. 
Kollenbergweg 74, Amsterdam, 020 696 49 49
Schipholweg 5, Haarlem, 023 533 90 69

kimman.nl
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