BUSINESS BORREL
Vrijdag 24 april a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Café de Goede Stek
Locatie: Café de Goede Stek,
Dorpsstraat 24, Landsmeer
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Café De Goede Stek bijna 25 jaar:

Tekst: Olav Lammers

“Gezonde en gezellige mix
van jong en oud”
“Yes, how time flies…”, voegt Jaap Goede (63) zelf toe aan de constatering dat hij en vrouw Marjon volgend jaar het 25-jarig
bestaan van Café De Goede Stek aan de Dorpsstraat mogen gaan vieren. Maar dat kleine momentje van melancholie wordt
direct gevolgd door een ‘big smile’ als de graag geziene stamgast Sandro Vis aan de andere kant van de lange bar de
lachspieren weer eens weet te activeren met zijn vrolijke Amsterdamse humor die door de ruimte schalt. “Kijk”, zegt Jaap,
“vandaag, dinsdag, is doorgaans de rustigste dag van de week. Er zitten nu maar twee mensen aan de bar, maar de sfeer is top
en als er straks nog een paar klanten binnen komen wandelen, gaat het geheid helemaal los, wordt er nog meer gelachen. Vind
je het gek dat we het hier nog steeds naar onze zin hebben; elke dag heeft weer nieuwe verrassingen in petto!”
Historische stamgasten
Het is absoluut een goede zet geweest toen Jaap
en Marjon acht jaar geleden – nadat zij het pand
in eigendom konden verwerven – besloten de zaak
direct te gaan verbouwen, uit te breiden en te
moderniseren. “De Goede Stek werd voorheen door
sommige Landsmeerse burgers ten onrechte wel
eens gezien als een ‘ouwe lullen kroeg’. Natuurlijk,
het was een andere tijd, maar de gezelligheid was er
op die paar vierkante meters echt niet minder om. En
er zijn nog zoveel verhalen te vertellen over ‘historische stamgasten’ die ons (deels) zijn ontvallen, maar
die de exponent vormden van hoe Landsmeer altijd is
geweest. En we hebben ze nog steeds onder ons! Ik
had die periode voor geen goud willen missen.”
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De jeugd vindt zijn plek
Ouwe lullen kroeg? Dat is inmiddels wel anders.
Hoewel de vertrouwde klanten er nog steeds hun
stek weten te vinden en de gangmakers er nog echt
de gang in weten te brengen, is De Goede Stek ook
door de jeugd van gemiddeld 20-25 jaar ontdekt
als een welkome ontmoetingsplek in het dorp. Jaap:
”Vooral de vrijdag- en zaterdagavond is het ‘bingo’.
Sinds de verbouwing kunnen we hier zo’n 70 man
en vrouw ‘bergen’ en het mooie van alles is dat
zich hier in het weekend een gezonde en gezellige
mix van jong en oud voordoet waar je alleen maar blij
van kunt worden.”
Royale ruimte met afzuiger
De indeling van de ruimte draagt daar mede toe bij.

Uiteindelijk heeft De Goede Stek ook het (mee)roken
moeten uitbannen. Dat is ingenieus opgelost met de
plaatsing van een demontabele, voornamelijk glazen
tussenwand. In een toch wel royale ruimte-metafzuiger kunnen verstokte rokers zich even terugtrekken, zonder ook maar iets van de sfeer in de zaak te
verliezen, al was het alleen maar omdat ook daar de
muziek door luidsprekers wordt doorgegeven. Jaap:
”Bijkomend voordeel is dat de buurt daarmee geen
overlast hoeft te doorstaan van uitbundige bezoekers die anders buiten even een sigaretje zouden
opsteken. Maar als ik grote gezelschappen op bezoek
krijg, gaat de wand eruit en plaats ik voor het pand
een tent waar gerookt kan worden. De wand gaat er
ook uit wanneer ik hier een optreden van een livebandje organiseer.”

len en het daarmee mogelijk maakt om ook privé en
zakelijk goed te kunnen scheiden.”

Gecontroleerd de teugels wat laten
vieren
Wie Jaap kent, weet dat de uitdrukking op zijn
gezicht alles zegt over de sfeer op dat moment in De
Goede Stek. Vrijwel altijd vrolijk, maar het kan
niemand ontgaan als hij als gastheer heel soms, maar
aan duidelijkheid niets te wensen overlatend, even
iemand tot de orde moet roepen. Overigens altijd met
instemming van zijn overige gasten die op hem ook
als ‘handhaver’ volledig vertrouwen.
Over het algemeen weet hij echter gecontroleerd
de teugels zodanig te laten vieren dat de stemming
zichzelf creëert. “De mensen moeten zich hier veilig en
geborgen voelen en die verantwoordelijkheid neem ik
graag op mij. Maar dat kan niet zonder medewerking
van mijn gasten zelf. Wat dat betreft heb ik absoluut
geen klagen. En dat geldt zeker ook de jongeren
waar ‘de buitenwereld’ wel eens negatief over
oordeelt. Mijn ervaring is geheel anders. Ik geef ze
de ruimte om mee te bouwen aan de sfeer. Ze mogen
van mij bijvoorbeeld, als de situatie dat toelaat, de
muziekcomputer bedienen. Opvallend trouwens
dat daarbij de Nederlandstalige muziek steeds meer
de voorkeur krijgt. Dat wil niet zeggen dat er geen
ruimte is voor bijvoorbeeld ‘gouwe ouwe Engelstalige
hits’ of een lekkere Blues tussendoor, want iedereen
moet hier aan zijn trekken kunnen komen.”
‘Jaap wat ben je toch lief!’
Met een wat verlegen blik: “Ik hoor de jeugd nogal
eens zeggen van: ‘Jaap wat ben je toch lief!’ als ik
met een bittergarnituur de ronde doe en/of de microfoon ter beschikking stel voor een lekkere meezinger. Natuurlijk doet me dat goed. En als ze op de top
van de gezelligheid zo nu en dan eens met bierviltjes gaan zeilen door de zaak, prima! Ze ruimen het
altijd zelf weer op en ook de lege glazen worden
altijd keurig door hen naar de bar gebracht. Maar ik
heb wel even moeten wennen aan het relatief late
uur waarop de jongeren tegenwoordig op stap gaan.
Het komt regelmatig voor dat ik hier de deur – na
vaak ook nog eens geholpen te zijn bij de schoonmaak – om half zes in de ochtend achter mij sluit.
Maar altijd met een voldaan gevoel en voldoende
energie om er de volgende dag weer fris tegenaan te
gaan. Ik prijs mij daarbij gelukkig met een vrouw die
ik niets over de kneepjes van dit vak hoef te vertel-

Bindend element
Marjon staat al een tijdje niet meer aan de tap.
Zij heeft het druk genoeg met haar werk op de
afdeling ‘Burgerzaken’ van het gemeentehuis en
haar rol als oma. Maar tot groot genoegen van alle
gasten is zij regelmatig aanwezig aan de andere
kant van de bar als ‘bindend element’ met ook
een geduldig luisterend oor voor iedereen. Jaap:
“En vergeet niet ook haar zus Yvonne te vermelden
die al sinds jaar en dag op de donderdagavond en
vrijdags enige uren de honneurs waarneemt zodat
wij ook tijd voor onszelf hebben; noodzakelijk in een
branche als deze waarbinnen voortdurend voor de
volle honderd procent beslag op je wordt gelegd.”
Dé Thermometer
De Goede Stek als dé thermometer voor Landsmeer?
Jaap lacht: “Ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb een
aardige indruk van wat er zo al leeft in dit fraaie dorp.
Maar daar moet je, zeker als uitbater, prudent mee
omgaan. Mensen nemen je vaak in vertrouwen en dat
vertrouwen moet je nooit beschamen.”
Ondergaande zon
Inmiddels is de vergunning voor Koningsdag al

binnen. Dat houdt in dat op die dag ook het terras
aan de achterzijde van De Goede Stek voor één keer
in gebruik mag worden genomen. “Dat is op dit
moment nog mijn allergrootste wens: een definitieve
vergunning. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor
mijn gasten en eigenlijk alle Landsmeerders. Het is de
enige plek nog waar je (zoals vroeger bij Robinson)
heerlijk aan het water van de Breek kunt genieten van
een drankje en waar je bij mooi weer ook nog eens
de ondergaande zon kunt mee pikken. Misschien dat
ons ooit nog de mogelijkheid geboden wordt dit te
realiseren.”
Toekomst verzekerd
Over de toekomst van het café (“Ik heb nog geen
plannen om te stoppen hoor!”) maakt hij zich geen
zorgen. Zoon Michael en dochter Laura hebben –
ondanks dat zij graag aan de andere kant van de bar
vertoeven – geen interesse de zaak van hun ouders te
zijner tijd over te nemen. “Hun ambities liggen ergens
anders en daar hebben wij alle vrede mee. Aan de
andere kant ben ik er nu al van overtuigd dat als het
moment zich aandient, er zeker iemand zal opstaan
die zich garant stelt voor het voortbestaan van De
Goede Stek.”
Namen? Lachend: “Nee! Prudent, weet je wel…”

VAN DE BESTUURSTAFEL

Schrijf je nu in voor de BVL-Open Golf
Het bestuur van de BVL Landsmeer nodigt alle leden,

ondernemers, de baan, het landschap, de waterpartijen

relaties van onze leden en de Landsmeerse ondernemers

en de gastvrijheid. U bent welkom, gezamenlijk met uw

uit voor de BVL-Open Golf op 20 mei 2015. Een mooie

vennoten, partner of uw relaties. Wij zien uw reactie

gelegenheid om in de regio te netwerken op een gezel-

graag zo snel als mogelijk tegemoet, want vol is vol!

lige, ontspannen en sportieve manier. De wedstrijd wordt
gespeeld op de 18 holes van de Golfbaan Waterland,

Kosten wedstrijd / Golfclinic

volgens de stableford spelvorm. Om mee te doen met de

Leden van de BVL zonder lidmaatschap Golfbaan

wedstrijd dient u in het bezit te zijn van een GVB. Voor

Waterland: EUR 20,00

degene die nog niet thuis zijn in de golfsport bieden wij

Leden van de BVL met lidmaatschap Golfbaan

een golfclinic aan. Deze clinic wordt verzorgd door golf

Waterland: EUR 0,00

pro’s die u de beginselen van de golfsport op de driving

Geen lid BVL wel lidmaatschap Golfbaan Waterland:

range, de putting en de chipping green bijbrengen,

EUR 20,00

daarna stellen wij u in de gelegenheid om te spelen op

Geen Lid BVL en Golfbaan Waterland : EUR 45,00

de par 3 baan. Tijdens de wedstrijd en de clinic wordt
Kosten 3 gangen diner (exclusief consumpties)

gezorgd voor baancatering.

Leden van de BVL: EUR 0,00 **
Het programma

Niet-leden BVL : EUR 25,00

15:00 Ontvangst

** 1 diner per lidmaatschap van de BVL

16:00 Start 9 holes wedstrijd (Shotgun start) / Golfclinic
18:30 Borrel en prijsuitreiking

U bent er toch zeker ook bij?

19:15 Aanvang 3 gangen diner

Met vriendelijke groet,
Bestuur BVL Landsmeer

Tussen de bedrijven door heeft u uitgebreid de gelegenheid om meer aan de weet te komen over de golfsport en
overige vragen te stellen. Maak kennis met de collega-

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

