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Piet Mak: Zoveel meer dan alleen Businessclublid 

 

Piet Mak is niet weg te denken bij vv Lekkerkerk. De oud-eerste elftalspeler was 

vele jaren lang elftalleider, had zitting in de jeugdcommissie en het bestuur, deed 

samen met zijn ook al zo actieve vrouw Erica jarenlang de weekbrief, was één van 

de initiatiefnemers van ‘De Vrienden van vv Lekkerkerk, is barmedewerker en -

zoals ie het gekscherend noemt- ‘wasvrouw’ en betrokken bij de werkploeg. En oh 

ja…. met zijn bedrijf P&F Onderhoudsbedrijf geldt hij ook al vele jaren als lid van 

de Businessclub. 

En dan te bedenken dat Piet Mak (63 inmiddels) van origine DCV-er is en ook nog jarenlang 

in het eerste elftal van Dilettant heeft gespeeld. Aan het Waalplantsoen in Krimpen aan den 

IJssel voetbalde hij tot zijn 15e, om vervolgens te switchen naar de jeugd van Dilettant een 

dorp verderop. “Ik was linksbuiten in die dagen”, duikt Piet zijn persoonlijke geschiedenis in. 

“En precies toen ik bij Dilettant kwam te spelen raakte de linkerspits van het eerste elftal – 

Wim van Leeuwen sr- geblesseerd. Mij werd gevraagd of ik zijn plek wilde overnemen. 15,5 

was ik toen ik debuteerde in een team met medespelers als Dick en Arie van Krimpen, ‘Mop’ 

Boudesteijn, Wout Heuvelman en Jan Verwaal. Het was een mooie tijd waar ik goede 

herinneringen aan bewaar.” 

Vroeg in de jaren tachtig besloot Piet Mak dat het mooi was geweest. Hij wilde gaan 

zaalvoetballen bij Controlec, een team waar onder meer de Spirit-vedettes Jan de Vrij en Arie 

Lingen deel van uitmaakten. Een verjaardag bij Hannes de Vos in Lekkerkerk zorgde echter 

voor een onverwachte move. “Die avond probeerden ze me daar warm te maken om bij vv 

Lekkerkerk te komen voetballen. Dat leek me wel wat. Ik zegde het zaalvoetbalteam af en 

sloot me aan bij mijn nieuwe club. Ik begon de oefencampagne in het tweede elftal, maar werd 

door toenmalig trainer Koos Burger al snel bij Lekkerkerk 1 gehaald. Ik zou vijf wedstrijden 

een kans krijgen. Die greep ik. Daarna was ik vaste waarde. De eerste seizoenen als 

linksbuiten, later als linkshalf en linksback om mijn laatste jaren te slijten als laatste man. 

Op mijn 36e nam ik afscheid van het eerste elftal en ging ik me nog wat meer dan voorheen 

storten op het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.” 

Eind jaren negentig besloot Piet Mak samen met Frans Snoey P&F Onderhoudsbedrijf op te 

richten 
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“Frans en ik waren voorheen een jaar of acht collega’s geweest bij onze gezamenlijke 

werkgever van Duijvendijk en we waren er allebei aan toe om te gaan ondernemen. In 1998 

voegden we de daad bij het woord en startten we P&F. Het bleek een goede beslissing, want 

we hadden het van begin af aan druk.” Sinds een jaar of twee runt Piet Mak het bedrijf alleen. 

“Frans kreeg een goed aanbod elders en werkt nu weer in loondienst. Ik ben solo doorgegaan. 

Dat bevalt me prima.” 

P&F Onderhoudsbedrijf is inzetbaar voor allerhande verbouwingswerkzaamheden op het 

gebied van badkamers, keukens, vloeren, deuren et cetera. “De meeste van mijn klanten 

komen uit de particuliere sector”, vertelt Piet Mak. “Ik ben vooral actief in de 

Krimpenerwaard en Groot-Rotterdam. “Wat mijn klanten erg waarderen is dat ze altijd op 

vakmanschap kunnen rekenen en ik ze vanwege mijn goede contacten met een vaste groep 

schilders, timmerlieden, stukadoors en metselaars, compleet kan ontzorgen. Mijn 

opdrachtgevers kunnen letterlijk en figuurlijk ‘op me bouwen’. Die waardering en de 

tevredenheid wanneer er weer een mooie klus geklaard is zorgen ervoor dat ik mijn werk met 

plezier doe en daar nog een aantal jaren mee door wil gaan.” 

Voor zijn activiteiten bij vv Lekkerkerk geldt hetzelfde. En dat is goed nieuws, want Piet Mak 

hoort bij onze club als Adam bij Eva. Al meer dan veertig jaar. 

 


