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Willem van Wetten: cafébaas en voetbaldier  

 

Sinds een dag of vier loopt Willem van Wetten weer met een grote smile rond. Niet 

zo verwonderlijk, want zijn café De Amstelbron mocht eindelijk weer open. 

“Heerlijk om de gasten weer te zien,” stelt de Lekkerkerkse horecaondernemer 

blijmoedig vast. Man man, wat heb ik ze gemist.” 

Vanaf half maart tot en met afgelopen zaterdag beleefde Van wetten zware tijden, De 

coronacrisis zorgde ervoor dat zijn bruine kroeg aan de Kerkweg, met uitzondering van de 

periode juni-oktober 2020 anderhalf jaar op slot moest. “Tja, en daar sta je dan. Je mag en 

kunt niks. De eerste weken van de lockdown hebben we wat verbouwings- en 

opruimwerkzaamheden verricht, maar dat hield natuurlijk ook een keer op. En ik had de 

bezoekjes aan mijn moeder van 94, waar ik twee keer per week langs ging. Voor de rest viel er 

niks te beleven en waren er nul inkomsten. Je snapt al dat ik een flinke hap uit mijn 

spaargeld heb moeten nemen, geld dat bestemd was voor mijn pensioen. Maar het allerergste 

vond ik mijn lege kroeg. Ik ben een mensenmens, vind het heerlijk om aan de bar te 

ouwehoeren en te lachen. In eerste instantie dachten we dat de crisis na een paar maandjes 

wel voorbij zou waaien. Maar er kwam steeds een maand bij. Dan hoorde je Rutte spreken 

over ‘licht aan het eind van de tunnel’ en dacht je: welk licht?! Het duurde en het duurde 

maar. Gelukkig zitten we nu weer in een situatie waarin er meer is toegestaan. We zijn weer 

open! Ik had er die zaterdag eigenlijk een foto van moeten nemen toen de eerste gasten binnen 

kwamen. Man man, wat was ik blij!” 

Van Wetten, al jaren lang trouw lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk, moest vanwege 

de coronaperikelen noodgedwongen twee jaar passen qua contributie. “Met pijn in mijn hart”, 

zegt hij. “Maar gelukkig was er alle begrip voor. Ze weten ook dat ik weer lid wordt zodra ik 

weer iets verdien. Ik heb ‘de voetbal’ overigens ook gemist. Als het even kon ging ik op 

zaterdag even langs bij de club om een wedstrijdje te kijken en een biertje te drinken in de 

kantine. Ja, ik heb zelf ook een aantal jaren bij vv Lekkerkerk gevoetbald. Nadat ik in 1976 

verhuisde naar het dorp werd ik lid. Daarvoor speel ik bij Koudekerk. Ik was vanaf de 

pupillen tot en met de A-jeugd laatste man.  
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Toen ik me aanmeldde bij Lekkerkerk vroeg Bert Burger me op welke positie ik speelde. 

“Omdat ik geen zin meer had in een plekje in de verdediging zei ik dat ik mijn leven lang spits 

was geweest, ha ha! Vanaf dat moment stond ik in de aanval; altijd in lagere elftallen. 

Man man, wat heb ik een hoop lol gehad in die jaren. Zo vergeet ik nooit meer dat Lekkerkerk 

5 geen tegenstander had en het zesde elftal uitnodigde om vriendschappelijk tegen te 

voetballen. Omdat er geen scheidsrechter te vinden was bood ik aan om te gaan fluiten. Op 

een gegeven moment werd er een corner genomen, die ik vervolgens tot kopdoelpunt 

promoveerde. Keeper Jan van Tol was woest! Ik deelde hem mede dat een scheidsrechter een 

‘dood element’ was en dat de goal dus telde, ha ha! Ik plaag Jan er nóg wel eens mee, zoveel 

jaar na dato.” Een slechte linkerknie en een deplorabele staat verkerende rechterenkel 

noopten Willem van Wetten uiteindelijk tot stoppen met zijn favoriete hobby. “Daar had ik 

best moeite mee”, blikt hij terug. “Al was het alleen al vanwege de lol in de kleedkamer en de 

derde helft. Maar goed, aan alles komt een eind, zelfs aan de coronacrisis! Ik ben nu een 

gelukkig mens met een café dat weer open is. De toeloop is prima en we zijn zelfs alweer 

begonnen met een interne biljartcompetitie. Heerlijk man. Dat is genieten.” 


