
Mat Mons
ABA Today volgt iedere keer op ‘De dag van de 
wedstrijd’ een lid van ABA. Dit keer Mat Mons, 

die weinig thuiswedstrijden mist en zelfs zijn 
vakantieplanning op het speelschema van Ajax afstemt.

op verschillende plaatsen in het stadion gezeten. 
Pas later heb ik certificaten gekocht en sindsdien 
kijk ik de wedstrijden vanaf de hoofdtribune, 
tegenwoordig in vak 107. Van de 17 thuiswedstrijden 
mis ik er hooguit 2 à 3 per seizoen. Zelfs mijn 
vakantieplanning stem ik op het speelschema van 
Ajax af.’

DAG VAN DE WEDSTRIJD
Mat Mons: ‘Mijn voorbereiding op het bezoek aan de 
wedstrijd hangt af van het tijdstip waarop gespeeld 
wordt. Als dat bijvoorbeeld om half drie is, dan begint 
die zondag heel relaxed met een ontbijtje, krantje en 
wat koppen koffie. Ik vertrek altijd op tijd naar de 

‘Het Ajax virus is bij Mat Mons ontstaan, toen hij 
in Diemen woonde. Dichtbij De Meer dus. Mat 
Mons: ‘Ik weet nog hoe je toentertijd ‘gewoon’ aan 
de kassa kaartjes kon kopen. Later werd dat lastiger. 
Kaarten voor Europese thuiswedstrijden kocht 
ik bij de sigarenhandel. Begin jaren zeventig was 
dat bij Sjaak Swart. Toen de Amsterdam ArenA 
werd geopend, heb ik als seizoenkaarthouder eerst 

DE DAG VAN DE WEDSTRIJD

‘Ik ben blij dat Siem de 
Jong terug is, hij levert 
toegevoegde waarde’
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DE DAG VAN DE WEDSTRIJD

ArenA, want ik wil me niet onnodig hoeven te haasten. 
Het is natuurlijk heel luxe dat je zo vanaf P1 overdekt 
naar je plek in het stadion kan lopen, zeker als het 
regent. Voor de wedstrijd altijd nog ’n bakkie in de 
ABA, handen schudden en op tijd het vak in. Dat zou 
iedereen moeten doen, want ik erger me kapot aan 
supporters die, pas als de wedstrijd begonnen is, hun 
stoeltje opzoeken. Na de wedstrijd ga ik uiteraard voor 
de derde helft naar de ABA-Club. Als Ajax gewonnen 
heeft is de stemming daar opperbest, maar ook als er 
punten verloren worden, is het er toch altijd gezellig. 
Na afloop breng ik nog vaak een bezoek aan het 
ereterras om de dag ergens in de stad af te sluiten met 
een etentje met familie of zakelijke relaties.’

ONVERGETELIJKE MOMENTEN
Op de vraag: ‘Welke wedstrijden bij Mat nog helder 
op het netvlies staan’, antwoordt hij: ‘De beroemde 
‘mistwedstrijd’ op 7 december 1966 tegen Liverpool 
in het Olympisch Stadion. Ik zat aan de kant waar de 
doelpunten vielen. In de eerste helft vier en na rust nog 
één. Het werd 5-1. Die marge was voldoende om in 
het Europa Cup 1 toernooi door te gaan. Ajax klopte 
toen nadrukkelijk op de deur van de Europese top. 
Die avond vergeet ik nooit meer. Er zijn daarna door 
de eerste lichting van het ‘Gouden Ajax’ meerdere 
fantastische Europese wedstrijden gespeeld en later 
ook door de lichting onder leiding van Louis van 
Gaal. Vorig seizoen was natuurlijk ook om van te 
smullen. Ik ben bij alle Europese thuis- en de meeste 
uitwedstrijden geweest. Vooral de uitwedstrijd in 
Lyon tegen Olympique kan wat mij betreft worden 
bijgeschreven in de categorie: onvergetelijke 
momenten.’

HELDEN
Mat Mons: ‘Natuurlijk zijn dat Johan Cruijff, Piet 
Keizer en Sjakie Swart. Daar ging ik voor naar het 
stadion. Uit de huidige groep heb ik een zwak voor 
Siem de Jong. Ik ben blij dat hij terug is, hij levert 
toegevoegde waarde. Dat geldt, vind ik, ook voor 
Lasse Schöne. Dit soort spelers zijn nodig om de jonge 
talenten verder te brengen. We weten inmiddels dat 
voor dit soort veelbelovende jeugdspelers Ajax geen 
eindstation is. Dat is zoals het is. Ik hoop alleen dat ze 
de stap niet te vroeg maken en we hier bij Ajax langer 
van hun voetbalkwaliteiten kunnen genieten. Davy 
Klaassen vind ik een mooi voorbeeld. Op je 24ste de 
stap naar een grote club maken. Ik hoop dat Davy het 
in de Premier League redt, want ook hij is één van mijn 
Ajax helden.’

‘Voor Johan Cruijff, Piet 
Keizer en Sjakie Swart ging 

ik naar het stadion’

MAT MONS
Mat Mons is geboren en getogen in ‘Mokum’ zoals hij dat zo trots zegt. Volgens het 
geboorteregister als Matthijs, maar het werd al gauw: Mat. Wanneer hij geboren 
is? Mat: ‘Moet dat in het artikel? Nou vooruit. Dat was op 23 november 1952. De 
snelle rekenaars weten dan dat ik pas 65 jaar ben geworden, maar nog niet met 
pensioen, hoor. Daar heb ik het nog te druk voor.’ Mat ging naar de Mulo en de 
Middelbare Detailhandel School en daarna werken. Mat trad toe tot de directie van 
het familiebedrijf, waar naast zijn vader ook twee ooms werkzaam waren. Toen 
zijn vader overleed, nam Mat de zaak over. Hij was de vierde generatie aan het roer 
van het bedrijf met roots in kolen- & oliehandel. Die handel veranderende naar 
het exploiteren van benzinepompen. Dat is ook vandaag de dag nog één van de 
activiteiten van Mat, al exploiteert hij de brandstofstations niet meer zelf, maar hij 
verhuurt ze.
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