
 
 
Mijn naam is Ard Bonekamp, ik ben 54 jaar jong, ben getrouwd en heb 3 kinderen (2 
dochters en een zoon). Mijn zoon Sten heeft dit seizoen voor het eerst een basisplaats in 
het 1e van ESA en je kunt je voorstellen dat ik daar behoorlijk trots op ben! 
 
Zelf speel ik inmiddels voor het 5e seizoen bij de Veteranen, wat inmiddels is omgedoopt 
tot ESA 35+1. Ik vervul bij ESA op dit moment daarnaast de functie vvervuan Coördinator 
Voetbal & Gedrag. Na een leuke en leerzame stageperiode bij Harry van Rheede, heb ik 
eind 2019 een deel van de werkzaamheden van hem overgenomen. 
 
Ik ben geboren en getogen in Elden en ben mijn voetbalcarrière begonnen bij Eldenia. 
Rond mijn 20e kreeg ik steeds meer last van een knieblessure, waardoor ik helaas 
gedwongen werd om te stoppen met voetballen. Omdat we op een gegeven moment in 
Rijkerswoerd gingen wonen en mijn zoon verzot was op het spelletje voetbal, hebben we 
hem aangemeld bij ESA, waar hij werd ingedeeld in de F16. Ik werd een van de 
teamouders en vervulde deze rol gedurende vele jaren. Een paar jaar geleden werd ik 
benaderd of ik zin had om aan te sluiten bij de veteranen. Van een paar keer meetrainen 
naar volledig meedraaien was geen grote stap en mijn knie houdt het gelukkig goed. Ik 
ben een klassieke verdediger en ben qua voetbal zeker géén uitblinker, maar ik mag 
desondanks nog steeds meedoen. We hebben een leuk en gezellig team en heb het daar 
erg naar mijn zin! Het is een cliché, maar de 3e helft winnen we altijd!  
  
Als Coördinator Voetbal & Gedrag ben ik betrokken bij datgene wat in en om de velden 
gebeurt dat niet helemaal gaat zoals we dat graag bij ESA zouden willen zien. Hierbij 
probeer ik de ESA-normen en waarden te handhaven en onsportief en/of wangedrag 
zoveel mogelijk te voorkomen. De gesprekken die ik met spelers, ouders/verzorgers en/of 
begeleiders voer zijn niet altijd even leuk, maar het finale doel is om eventuele incidenten 
of problemen in het belang van iedereen zo goed mogelijk op te lossen. Als dat lukt, geeft 
dat veel voldoening.  
 
Ik ben onlangs gevraagd om aan te sluiten bij het bestuur als aspirant-bestuurslid en 
hoefde daar eigenlijk niet lang over na te denken. ESA is een hele mooie en gezonde 
club, gelukkig met veel vrijwilligers. Als bestuurslid zou ik me in ieder geval nog meer 
willen inzetten op het gebied van Voetbal, Veiligheid & Gedrag. Onder het motto 'doen 
door faciliteren' zie ik ernaar uit de inbreng en inzet van enthousiaste leden en vrijwilligers 
zichtbaar te maken door gezamenlijk plannen te verwezenlijken en doelen te bereiken 
voor ESA. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Ard Bonekamp 
 


