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Jochen van 
der Voort

ABA Today volgt iedere keer op ‘De dag van de 
wedstrijd’ een lid van ABA. Dit keer Jochen van der 
Voort, die vaak samen met zijn zoon Jesse van de dag 
van de wedstrijd een feestje maakt.

Jochen van der Voort werd op 16 januari 1978 geboren 
is Amsterdam-West. Hij groeide op in Osdorp, ging 
‘over de brug’ in Badhoevedorp naar de basisschool en 
bezocht later in ‘West’ de detailhandel school. In 1967 
waren Jochen’s opa en oma in Osdorp begonnen met 
een tankstation dat de naam ‘Zwart’s Witte pompen’ 
droeg. Dat was een begrip in het stadsdeel. Ook 
Jochens moeder Clara werkte in het familiebedrijf en 
trad in 1989 in de voetsporen van haar ouders, door 
als tweede generatie het familiebedrijf over te nemen. 
Het tankstation en de autobranche zijn een rode 
draad in Jochen’s leven, want hij koos voor een HBO 
vervolgopleiding Automotive Business Management 
aan het IVA in Driebergen. Daarna vertrok hij voor 
een jaar naar de Verenigde Staten, waar hij zijn 
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Bachelor Marketing & Management haalde. Terug in 
Nederland ging hij aan het werk in het familiebedrijf, 
dat hij in 2013 overnam. Jochen is vader van een zoon 
Jesse (12) en twee dochters: Vajèn (6) en Philou (4).

OOKMEERWEG
Jochen van der Voort: ‘In 2000 verhuisde het 
tankstation naar de Ookmeerweg. Dat was toen 
nog een afgelegen deel van de wijk. Er werd op 
de plek waar het tankstation gevestigd was, een 
nieuwbouwwijk ‘De Aker’ ontwikkeld. De brug over 
de ringvaart van Amsterdam-West naar Lijnden was 
nog niet in gebruik, dus het verkeer kon toen nog niet 
via die route de stad in of uit. Inmiddels wel en nu 
ligt ons tankstation op één van de meest strategische 
plekken van de stad. In 2000 hebben we afscheid 
genomen van het witte pompen concept en zijn we 
overgestapt naar BP. In 2017 zijn we overgestapt naar 
Shell. Niet omdat BP het niet goed deed, maar we 
stonden voor een contractverlenging en hebben dat 
moment aangegrepen om ons opnieuw te oriënteren. 
Je gaat immers voor langere tijd verplichtingen met 
elkaar aan. Daar is dus Shell als ons nieuwe huismerk 
uitgekomen. Dat past wel bij mij, want ik ben eigenlijk 
m’n hele leven al ‘gek van Shell’.

DAG VAN DE WEDSTRIJD
‘De dag van de wedstrijd is voor mij vooral een 
relaxdag. Ik heb best een drukke baan en dan is het 
heerlijk om een dagje anders in te vullen. Ook als ik 
met relaties naar de wedstijd ga, kan ik dat los koppelen 
van het werk. Ik neem ruim de tijd en ben vaak al 
twee uur voor het fluitsignaal bij de ABA. Op het 
gemak een heerlijke espresso drinken en bijpraten met 
anderen. Over van alles en nog wat. Ik ben nog niet 

‘Ajax is en blijft de trots 
van Amsterdam’

zolang bij de ABA, maar je gaat steeds meer gezichten 
herkennen. Als er geen zakelijke relaties meegaan, staat 
mijn zoon Jesse te popelen. Dat is een echte Ajax fan, 
veel fanatieker dan ik ben. Jesse kan op de dag van de 
wedstrijd niet wachten totdat we gaan. Zomers gaan we 
lekker op de motor. We zitten ruim voor de wedstrijd 
op onze plekken, want Jesse wil echt niks missen. In 
de rust blijven we op de tribune, want ook dan geldt 
dat we vanaf de spelhervatting de wedstrijd willen 
volgen. Na de wedstrijd gaan we rechtsaf naar de ABA 
Lounge, omdat Jesse zijn shirt wil verrijken met nieuwe 
handtekeningen van spelers. Hij heeft er al heel wat. Zo 
maken vader en zoon van de dag van de wedstrijd een 
feestje. Dat is heel waardevol’.

TROTS VAN AMSTERDAM
‘Zo fanatiek als Jesse is, was ik als kind niet’, zegt 
Jochen. ‘Natuurlijk volgde ik het wel en als geboren 
en getogen Amsterdammer is het natuurlijk logisch 
dat Ajax je club is. Thuis was Ajax wel een belangrijk 
gespreksonderwerp, want mijn stiefvader Henk 
Bijlsma heeft vroeger in de jeugd bij Ajax gespeeld. In 
ben opgegroeid met mijn helden Marco van Basten 
en later Patrick Kluivert. Ik hou van goalgetters. 
Verschillende zakelijke relaties hebben me zover 
gekregen om business seats te nemen en lid te worden 
van de ABA. Ik ben blij dat ik die stap genomen heb, 
want het is iedere wedstrijd weer genieten van onze 
talenten zoals Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Ajax is en blijft de trots 
van Amsterdam. Daar kan ik met medewerkers en 
klanten op het tankstation over meepraten, want ik 
heb de wedstrijd van het begin tot en met het einde 
gezien.‘

FULL SERVICE TANKSTATION
Terug naar het tankstation. Want dat is allang veel 
meer dan een tankstation alleen. ‘Dat klopt’ beaamt 
Jochen. ‘Brandstof is nog wel onze hoofdmoot, maar 
daarnaast doen we veel meer. Bijvoorbeeld onze 
Zwart Bakery voor een heerlijk vers afgebakken 
belegd broodje onderweg of catering aan het bedrijf. 
We hebben ook een repairshop, waar smartphones 
gerepareerd worden. Uiteraard hebben we een 
wasstraat en verhuren wij aanhangwagens. Dat zijn 
activiteiten die bij een full service tankstation horen. 
Maar we hebben ook een service voor het wassen van 
kleding en zelfs honden kunt u bij ons wassen. Daar 
wordt om gelachen, maar ik kan je zeggen dat, daar 
door hondenliefhebbers steeds meer gebruik van 
gemaakt wordt.’

‘Zo maken vader en zoon van de dag van 
de wedstrijd een feestje’




