
In de KUIP met Sparta 

Piet van Mullem bij Hermes DVS
Prof na huwelijksreceptie
Op de huwelijksreceptie van Piet zag De Jong een bekend gezicht, 
Dennis Neville, trainer van Sparta. Hij dacht nog, wat doet hij 
hier, maar al snel bleek dat Piet een contract bij Sparta getekend 
had.  
Volgens Piet drie dagen na het huwelijk, volgens De Jong dezelfde 
dag. Op dat moment was hij daarover wel gepikeerd, omdat ze al 
zolang samen opgetrokken hadden.  
Later is dat weer bijgelegd en kon hij het ook wel begrijpen.  
Piet voelde zich na zijn huwelijk en vertrek uit het ouderlijk huis 
eindelijk vrij de stap naar een zondagvereniging te maken.  
Piet laat zijn Sparta-contract zien en vertelt over zijn verdiensten 
die voornamelijk uit premies bestonden: 130 gulden voor een 
overwinning en 80 gulden voor een gelijkspel.  
Daar kwamen nog wel eens wat douceurtjes bij, zoals tekengeld. 
Hoewel er thuis nooit over voetbal gesproken werd en zijn  
ouders en zijn broer nooit kwamen kijken, denkt hij dat ze het 
toch op een bepaalde manier wel geaccepteerd hebben.  
Na hun overlijden vond hij namelijk bij hen een mapje met  
krantenknipsels van door hem gespeelde wedstrijden.

Speler bij Sparta 1961 – 1963
Piet was bij Sparta gekomen na een tip aan Dennis Neville van 
Hans de Koning, Gouwenaar die voor Sparta speelde. Piet kon 
zich goed aanpassen bij wat in Nederland toch een topclub was. 
Hij was niet zo onder de indruk, was ook al 26 jaar en hij werd 
ook opgevangen door Hans de Koning. Sparta was bekend om 
zijn stevige speelstijl en op de donderdagavonden, als er een mix 
gemaakt werd van het eerste en tweede elftal voor een partijtje, 
ging het er erg hard aan toe, er werd flink geschopt. Maar na 
afloop in de kantine was alles weer vergeven en vergeten, de sfeer 
was goed. Piet heeft het niet geschopt tot basisspeler. 
Hij heeft zes of zeven wedstrijden in het eerste gespeeld en zo’n 
30 tot 40 wedstrijden in twee seizoenen op de bank gezeten. 
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Er zat wel een opvallende invalbeurt bij, namelijk de uitwedstrijd 
in De Kuip tegen Feijenoord. Spits Piet van Miert viel uit en Piet 
speelde de tweede helft voor 60.000 toeschouwers. Ook hiervan 
was hij niet speciaal onder de indruk, waarschijnlijk kon hij zich 
goed afsluiten voor dit soort toch intimiderende indrukken.  
Bij Feijenoord speelde naast toppers als Coen Moulijn,  
“de neus” Cor van der Gijp enz. ook Aad Bak.  
Volgens Piet de enige goede trainer die hij (later bij Hermes DVS) 
in zijn hele voetbalcarrière heeft meegemaakt. 

Verhandeld als een koe
Hans Walthie wil weten hoe de overgang van Sparta naar Hermes 
DVS tot stand gekomen is. Dat was een typische gang van zaken 
voor die tijd. Piet las in de krant dat hij getransfereerd was, samen 
met afbouwende oud international en Sparta-corifee Tonnie van 
Ede. Hij wist van niets! Je was in die tijd niet meer waard dan een 
koe die verhandeld werd. Waarop Piet natuurlijk contact opnam 
met het bestuur van Sparta met allerlei vragen. Aangezien hij een 
in tijd onbepaald contract had, kon Sparta hem verkopen. Samen 
brachten Piet en Tonnie 40.000 gulden op en Piet denkt dat daar 
5000 gulden voor hem bijzat. Piet stelde het niet eens te zijn met 
zijn transfer en zo kon hij er bij Sparta ook nog wat geld uitsle-
pen, want die wilden dat hij snel ging tekenen, anders konden ze 
naar hun geld fluiten; dat soort zaken leer je wel in het voetbal. 
Nu was Sparta van Piet af, maar hij had nog niet getekend bij  
Hermes DVS, dat wel al transfergeld voor afgesproken had. 
Dat leverde financieel dus ook nog wat op.  
Het was tenslotte betaald voetbal, al waren de premies bij 
Hermes DVS (tweede divisie) maar een fractie van die bij Sparta 
(Eredivisie), 70 gulden voor een overwinning. Zo verkaste hij naar 
de lichtblauw-witten uit Schiedam, waar hij Gouwenaar en keeper 
Leen Bezem tegen zou komen.

Speler bij Hermes DVS 1963 – 1967
Nu schuift Leen Bezem aan, keeper bij Hermes DVS. Walthie 
vraagt naar de voetbalachtergrond van Leen, die vertelt ook uit 
de Korte Akkeren te komen, de Prins Hendrikstraat.  
Hij kende Piet niet echt, wel had zijn vader een pakhuis tegen-
over hun huis. Als kind van de Korte Akkeren ging hij natuurlijk 
ook naar ONA. Hij wilde zelf op doel en aanvankelijk mocht dat 
niet. Voor de keuze gesteld op doel of anders ga ik weg, mocht 
Leen toch gaan keepen. Nadat hij jong in het eerste gekomen 
was en daar in zijn eerste jaar goed keepte voelde het als in een 
roes. Vooral omdat hij daarna al naar het betaalde voetbal kon, 
naar Sparta en ook naar Hermes DVS. Omdat hij bij Sparta Pim 
Doesburg voor hem had, koos hij voor Hermes. Daar hadden ze 
keeper Wim Onderstal, oud Feijenoorder, van Holland  
Sport gekocht voor 15.000 gulden. Toch heeft Leen bijna altijd in 
de basis gestaan. Piet herinnert zich dat die Onderstal voor het 
eerst in de kleedkamer kwam, zijn tas neerzette en vroeg wie er 
laatste man stond. Om die speler toe te voegen dat hij goed naar 
zijn aanwijzingen in het veld moest luisteren, zo overtuigd was 
Onderstal kennelijk van zijn positie in het eerste van Hermes.  
Er werd echter voor Leen gekozen en dat tekent zijn kwaliteiten. 
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Biljarten op zaterdagmiddag
Leen had Piet eenmaal zien spelen bij De Jodan Boys. Hij ging er heen met een paar vrienden en het viel hem op 
dat de elftalleider van De Jodan Boys zoveel mogelijk tijd rekte, nadat het aanvangsuur (14.30 uur) al verstreken 
was.  
Wat bleek, Piet van Mullem was nog niet aanwezig! Pas toen Piet er was kon de wedstrijd beginnen.  
Piet was kennelijk heel belangrijk voor De Jodan Boys en was zo Leen dus wel degelijk opgevallen. Verklaring 
van Piet: hij speelde op zaterdag meestal eerst een potje biljart met Dick Bloot in café De Kroon en pas als dat 
afgelopen was, ging hij naar het voetbal en dan kwam hij weleens wat te laat. Piet biljart overigens nog steeds.

Beste voetbalperiode 
Voor Piet was zijn overgang naar Hermes het beste was hij heeft gedaan in zijn voetballoopbaan. Hij was in die 
periode op de toppen van zijn kunnen en heeft er heerlijk gespeeld. Ook leerde hij veel van assistent trainer 
Aad Bak, die hem allerlei tips gegeven heeft die hem later als trainer van pas gekomen zijn. Ook van een echt, 
oorspronkelijk, humoristisch en creatief mens als Tonnie van Ede heeft hij genoten en geleerd.  
De hoofdtrainer van Hermes, Huug van de Moer, bakte er niet veel van; Piet wist toen al dat hij een betere 
trainer zou worden. Voor Leen was het helemaal vervelend want hij gaf geen keeperstraining.  
Later heeft Tonnie van Ede dat op eigen initiatief aan hem gegeven, in de plaats van een gewone training en 
dat deed hij uitstekend en daar heeft Leen ook het nodige van opgestoken. Leen reed altijd mee met Piet, die 
het toen wat breder had en beschikte over een auto. Dat werd geregeld met de penningmeester van Hermes, 
anders had hij met de trein gemoeten.  
Na twee jaar kwam Gijs Doolaard als trainer en daar raakte Leen mee in de clinch. “De slechtste trainer die ik 
ooit meegemaakt heb.” Hij is toen bij Hermes gestopt en daar heeft hij achteraf toch wel spijt van gehad; mis-
schien had hij toen wat meer moeten toegeven.  
Leen vertrok daarop naar de SV Gouda, waar Piet later ook zou gaan spelen. 

Elftalfoto sv Gouda 
Staand v.l.n.r.: Gijs Doolaard trainer, Rinus Luxen, Ruud van Noort, Leen Bezem, Andries Groenewoud, Joop de Jong en John Roelofs, 

zittend v.l.n.r.: Piet van Mullem, Frans Noordermeer, Arie van Schaik, Jan van Veenendaal en Hans Brouwer. 


