
JAARGANG 2
UITGAVE 02 HBOK voetbalclub 

opgericht in 1951

Angelo Groen:
“Den Haag - Zunderdorp
80 km heen & terug”

Hard en 
lang trainen

Speler van de maand: 
Loyd Bon (JO15)

Trainer Rick Mooij: “De ambitie  
van HBOK 2 spreekt me 

enorm aan.”

Jongste lid ooit
Opa Kees Hoeve maakt 
kleinzoon Lyo direct na zijn 
geboorte, lid van HBOK!

Kanjer op klompen: 

Thijs Schnitger
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De kop is er af!
Heerlijk, we zijn weer van start. Volle velden met sportieve teams en de kan-
tine en het terras weer vol met gezellige voetballiefhebbers. Hoop dat we die 
nare periode snel kunnen vergeten, al is het nog steeds oppassen geblazen!

Het terras weer gevuld met bekende gezichten en gezellige passanten die 
het toch ook opvalt dat het zo gezellig is bij ons kluppie. Daar mogen we 
allemaal best trots op zijn hoor!

Binnen de gelederen loopt het goed, we mogen ons verheugen op een goed 
draaiend vlaggenschip en een armada van kleinere vlaggenschepen, we 
hebben zelfs al een kampioen in ons midden!

Uiteraard zijn er ook mindere zaken te melden, er kan veel gebeuren in 
anderhalf jaar afwezigheid en dat zet je dan ook weer aan het denken, maar 
ik ben blij dat de mensen die het niet zo best is afgegaan de afgelopen 
periode toch weer langs de lijn aanwezig zijn. Ik hoop van harte dat ze dat 
ook blijven doen.

Kom ik toch ook weer even terug 
op onze actie “Een vriendje voor 
een tientje” zal je net zien dat er in 
de QR code die we vorige uitgave 
hebben geplaatst een foutje zat, 
waardoor het niet werkte. Daarom 
geef ik graag wat ruimte om die 
hier nogmaals te plaatsen en aan 
iedereen die ‘La Klompa’ een warm 
hart toedraagt te vragen om ook 
vriendje te worden.

Ook adverteerders zijn uiteraard nog steeds van harte welkom. Informa-
tie? Stuur een mailtje naar voorzitter@hbok.nl en ik stuur je de informatie 
vrijblijvend toe.

Veel leesplezier!

Rikus de Lange

Voorzitter v.v. HBOK

De voorhoede  | ’Het Begon Op Klompen’
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www.vinoloq.com

Blessure? Wij helpen je zo snel 
mogelijk weer op de been!

Fysiotherapie  Echografie
Manuele therapie  Shockwave

www.fysiotherapiegoed.nl

Colofon
La Klompa verschijnt 

maandelijks tijdens het 

voetbalseizoen.

Oplage: 550 exemplaren.

Concept & realisatie: 

thepublisherswife 

Vormgeving en druk:

Angel Products Publishing

Aan deze editie werkten mee: 

Kees Beudeker, Henk Groot, 

Pedro Dado, Brenda Jonker, 

Jeroen Staalenhoef,

Marianne Kronenberg en 

Rikus de Lange

Heb je vragen over La Klompa?

Bel 06-22492497.

Aan dit nummer kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Bij de samenstelling van deze uitgave is de 

inhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand 

gekomen. Echter, cijfers en/of informatie kunnen 

in bepaalde gevallen achterhaald zijn bij het ter 

perse gaan van La Klompa. 

Check altijd onze website

www.hbok.nl

Volg ons ook op socialmedia!

085-4885451 
verhuur@spuitkorf.nl  www.spuitkorf.nl
Internetstraat 18 1033 MS Amsterdam

spuitkorf HVN
HOOGWERKERS STEIGERBOUW PONTONS
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korte berichten

De voorhoede
Nederlandse Velden
Wilco Polinder is bezig met 
een reis langs de Neder-
landse voetbalvelden. Op 
de vraag of hij “de club met 
één van de mooiste namen 
van het land” mocht be-
zoeken, was ons antwoord 
uiteraard “ja!”. Maandag 
27 september jl. stond een 
bezoekje aan onze club op 
de agenda. 
We moeten nog even wachten op het verslag, omdat hij eerst de provincies Overijssel, 
Drenthe, Groningen en Friesland in beeld brengt. Saved the best for last? Daarna is 
Noord-Holland aan de beurt, hou de pagina Nederlandse Velden in de gaten voor het 
verslag over HBOK.

Gescout
Zaterdag 25 september jl. kregen wij hoog be-
zoek van een jeugdscout van de KNVB. De scout 
was getipt dat HBOK een meisje heeft rondlopen 
dat heel aardig kan voetballen. 
Al snel werd duidelijk dat het om onze topper Zenzy Ernes-
tus te doen was. Er is de laatste tijd aardig wat belangstel-
ling voor de HBOK jeugdteams. Een mooi compliment aan 
alle inspanning van de jeugdtrainers.

Veiling
Onze redactie ontving per mail een ontzettend lief aanbod van Zun-
derdorper Riek Leibbrand. Riek is geen voetbal, maar turntalent                   
van de Nieuwendamse gymnastiekvereniging KDO. In ‘55 en ‘56 was 
zij jeugdkampioen van Nederland.
Rond ‘90 heeft zij een schil-
derij van Louis van Gaal 
gemaakt. Wij mogen het 
veilen waarna de opbrengst 
geschonken wordt aan de 
jeugd van HBOK. Hou de 
berichtgeving hierover in de 
gaten.
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JO13 kampioen!
Jawel, onze eigen JO13 is kampioen geworden van de eerste fase van 
de competitie. En niet gewoon kampioen, maar ongeslagen kampioen! 
Met onder andere een monsterscore van 23 - 0 tegen IVV JO13-2. 
Goed gedaan mannen!
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‘Waar is dat feestje?‘Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje!’Hier is dat feestje!’

Deze HBOK’ers zijn de afgelopen weken en Deze HBOK’ers zijn de afgelopen weken en 
worden de komende weken een jaartje ouder. worden de komende weken een jaartje ouder. 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Getal: € 648,- 
Met de actie van Albert Heijn, 

‘voetbalpassie’, hebben we een heel mooi 
bedrag van € 648 extra voor de clubkas bij 
elkaar gespaard. Enorm veel dank aan alle 

leden die mee hebben geholpen.

Getal: 2.800
is het aantal koppen koffie dat 

er ongeveer in een normaal jaar 
(niet corona) wordt geschonken 

in de kantine van HBOK

Top tip
Hoe bereik je een kind? 

Dé vraag die iedere 
jeugdtrainer zichzelf eens zou 

moeten stellen!

De voorhoede  |De voorhoede  |  ’Het Begon Op Klompen’’Het Begon Op Klompen’

Tekst

November

1 november
2 november Duncan Boogaard

Jules Wielart
Pijke Meerens

3 november
4 november Tim Braspenning
5 november Desire Linger

Dyon M. van Lochem
6 november Rikus de Lange
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november
13 november Jan Koopman
14 november Tom Oosterloo
15 november
16 november Dustin Hemminga

Jeffrey Bok
17 november Raymond Dirven

Vince Römer
18 november
19 november James L. Joseph
20 november
21 november Angelo Groen

Olivier de Graaff
22 november
23 november H.J. Spekkels
24 november
25 november Sam Veltman
26 november
27 november Emil Richert

Jorrin Ubbels
Mariano Olf

28 november Nick van Egten
29 november
30 november

Oktober

1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober Claudi Tratlehner
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober Nanning Punt

Willem Goede
9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober Nils Wielart
12 oktober Ted Kramer
13 oktober Daienny Anico Flores

Darmely Anico Flores
14 oktober
15 oktober Sem Lam
16 oktober
17 oktober
18 oktober Tom de Lange
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober Yannick van den Akker
24 oktober
25 oktober Lyam Huijsman
26 oktober
27 oktober Rutger de Haas
28 oktober
29 oktober
30 oktober Arthur Koopman

Luwe van Happen
31 oktober
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“Een aantal jaar gele-
den heb ik de JO19 van 
HBOK getraind. Een jaar 
waarin we de bekerfinale 
haalden. Het seizoen erna 
ging het grootste gedeelte 
van dat team naar het 3e 
van HBOK. Ik ging mee.”

Blij weer terug te zijn
“Schitterend seizoen 
waarin we kampioen wer-
den maar ook als eerste 
team ooit van HBOK de 
beker wonnen. Ik ben 
daarna twee jaar gestopt 
maar blij weer terug te 

zijn. Ik werd gevraagd en 
na een gesprek met de 
technische commissie 
was ik er snel uit. Er sprak 
ambitie uit. Het tweede 
moest hogerop voetballen 
en die ambitie hadden de 
jongens zelf ook.”

Goede contacten
“Het lijkt nu wel of alles op 
zijn plaats valt: met een 
aantal van de jongens uit 
mijn eerste periode mag 
ik nu weer trainen. De 
jongens die er al waren 
zijn gedreven en ambi-

tieus. Er is veel overleg 
met de trainersstaf van 
het eerste en ik heb ook  
goed contact met Jeroen 
Barendse, hoofd jeugdop-
leiding. HBOK heeft wat 
dat aangaat grote stappen 
gezet.”

Hecht team
“Zelf ben ik erg gechar-
meerd van de visie van 
Guardiola: voetballen met 
druk vooruit en niet bang 
zijn risico’s te nemen. Zo 
wil ik mijn team graag 
laten voetballen. Het 

voordeel van dit 2e 
is ook dat het een 
erg hecht team is 
dat in- en buiten het 
veld veel plezier heeft. 
Onze grootste tegen-
stander is gemakzucht. 
Daar zit ik bovenop.”

Iedereen is gelijk
“HBOK heb ik altijd er-
varen als een club met 
een lekkere sfeer. Maakt 
niet uit wat je doet of 
wie je bent, iedereen 
is gelijk. In dit team 

hoef je niemand 

te vragen wat te doen. Het 
wordt gewoon onderling 
geregeld, iedereen draagt 
zijn steentje bij.” 

Fris gewassen teneus
“En fantastisch dat 
iemand als Dirk van 
der Staal er elke week 
weer voor zorgt dat we 
in frisgewassen tenues 
aan de wedstrijd kunnen 
beginnen. 

Ik hoef me alleen maar op 
het trainen te concentre-
ren. Ideaal toch?”

Het tweede van HBOK gaat als een speer: koploper in de 3e klasse 
en alle bekerwedstrijden tot nu toe gewonnen. Trainer Rick Mooij (29) 
bulkt van het plezier en de ambitie. Hij wil met een heldere visie pro-
motie afdwingen.

Team Uitgelicht: HBOK 2 

“De ambitie van 
dit team sprak 
me enorm aan”

9

“Zelf ben ik erg 
gecharmeerd van de visie 

van Guardiola: 
voetballen met druk 

vooruit en niet bang zijn 
risico’s te nemen”

  Henk Groot | Rikus de Lange
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Angelo is middenvelder 
en dan toch topscorer 
worden? “‘Tja’”, lacht 
Angelo, “maar dat lag 
natuurlijk ook aan mijn 
teamgenoten. Ik denk 
sowieso met veel plezier 
terug aan dat seizoen.”

Samenspel
“Qua samenspel had ik 
een ontzettend goede klik 
met onder meer Achmed 

Ahaoui, die mij altijd op 
het juiste moment wist 
te bereiken, zodat ik kon 
scoren. Maar eigenlijk is 
dat niet belangrijk, het 
gaat er om wat je met 
z’n allen als team bereikt 
en niet de individuele 
prestatie.”
De geboren en getogen 
Hagenaar begon al vroeg 
met voetbal en bracht zijn 
jeugdjaren vanaf de F1 

door bij VELO Wateringen. 
Daar bleef zijn voetbalta-
lent niet onopgemerkt, als 
senior werd hij getransfe-
reerd hij naar hoofdklas-
ser Westlandia. 

Toe aan iets anders
Maar hoe je dan ver-
volgens helemaal In het 
legendarische Zunderdorp 
terecht komt? “Door mijn 
zus”, legt Angelo uit. “Zij 

speelde in een team met 
de dochter van Jan de 
Haze, die toen hoofd-
trainer van HBOK was, 
bij VOC, de eredivisie  
handbalvereniging uit 
Noord. Hoewel we net 
naar de 3e divisie waren 
gepromoveerd, was ik na 
zes seizoenen Westlandia 
toe aan wat anders. 
“Kom eens bij HBOK 

kijken”, zei Jan. De sfeer 
en de ambitie spraken me 
meteen aan.”

Alles achter me laten
Angelo vindt het zeker 
niet vervelend om steeds 
naar Zunderdorp te rijden: 
“integendeel, na een dag 
werken is het juist fijn 
om in de auto te stappen, 
alles gewoon even achter 

me laten. Bij mij gaat het 
er ook om dat ik ergens 
met plezier speel, dat heb 
ik altijd al gehad en dat is 
nu ook zo bij HBOK, de 
goede sfeer gaat voor mij 
boven alles, anders zou ik 
die 80 km heen en terug 
er niet voor over hebben.”

Angelo Groen is de verst wonende speler 
van HBOK. Hij rijdt zo’n 2 a 3 maal per 
week vanuit Den Haag naar Zunderdorp. 
Toen Angelo in het seizoen 2018/2019 bij 
HBOK kwam, werd hij meteen topscorer 
en kampioen met het Eerste.

‘Ondertussen bij het eerste’

Angelo 
Groen:

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

  Pedro Dado | Rikus de Lange

“Mijn zus speelde in een team 
met de dochter van Jan de 

Haze, die toen hoofdtrainer 
van HBOK was”

Den Haag - Zunderdorp, 
80 km heen & weer terug

Dromen mag, maar Angelo rijdt de 
80 km heen & terug iets meer

bescheiden in zijn Volkswagen Golf.

11



HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 2e jaargang nr. 2

Ondanks dat de JO19 de 
laatste twee wedstrijden 
verloren heeft, spreken 
we met een tevreden 
trainer “Ik vond het een 
goede start met zoveel 
jonge jongens en ben zeer 
positief verrast hoe ze het 
doen. De jongens zijn van 
derde klasse naar eerste 
klasse gegaan en preste-
ren boven verwachting.”

Juiste balans 
“Het team is uit nood 
geboren en de leeftijds-
verschillen zijn erg groot, 
fysiek is het veel moeilij-
ker voor de jonge jongens. 
Het vinden van de juiste 
balans is voor ons als 
trainer een uitdaging.”
Ook Colin, die tot voor 

kort deel uitmaakte van de 
JO17, is blij met de start. 
“Er wordt veel serieuzer 
getraind en de sfeer in de 
groep is goed.” Het liefst 
zou hij rechtsback spelen, 
maar staat nu linksback. 

Bescherming
“De jongere jongens zijn 
bewust aan de zijkanten 
gezet, om ze een beetje 

in bescherming te nemen 
tegen de veel fysiekere 
tegenstanders. Uiteinde-

lijk komt iedereen op de 
positie waar ze het beste 
tot hun recht komen.”, 
aldus Jeroen. 
“Dat er nu twee keer is 
verloren, heeft meer met 
ons eigen team te maken 
dan met de tegenstander. 
Ze winnen van de num-
mer één en verliezen van 
de laatste.” 

Moeilijk scoren
“We trainen keihard, 
want het niveau ligt wel 
echt hoger. De eerste 
acht weken is er vooral 
conditietraining gegeven. 
Max Sajet, speler van het 
Eerste, is nu aan de slag 
met de spitsen omdat we 
redelijk moeilijk scoren. 

Team uit nood 
geboren
Wegens een tekort aan jongens in de JO17 is er besloten dit team op te 
laten gaan in de JO19. De redactie van de La Klompa ging in gesprek 
met de 17-jarige Colin en een zeer positieve trainer van dit uit nood 
geboren team, Jeroen Barendse.

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

1312

  Brenda Jonker

Winnen van de 
nummer 1 en 

verliezen van de 
laatste...

Vooruitgang
“In de trainingen is zeker 
vooruitgang te zien. Ik 
denk dan ook dat plek 4 of 
5 een betere / logischere 
plek is dan bovenaan.” 
(red. momenteel staat het 
team derde)

Colin, al op z’n zesde 
begonnen met voetballen 
bij HBOK, zijn ambitie is 
momenteel zo goed mo-
gelijk zijn best doen bij de 
JO19 en zo goed mogelijk 
aansluiten bij de groep. 

“Misschien ooit wel de 
overstap maken naar de 
oudere elftallen, maar dat 
ligt eraan hoe het gaat.”
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Jongste HBOK-
lid ooit: Lyo!
Een interview houden met Kees Hoeve (61) is erg leuk, maar er daarna 
in 360 woorden een verhaal over maken is een grote uitdaging.  Alleen 
al over wat hij voor HBOK  heeft gedaan (en nog steeds doet) is een 
complete jaargang  La Klompa te vullen. Tel daar zijn vele fantastische 
anekdotes en verhalen over HBOK bij op en de uitdaging is compleet.

De mensen die hem al 
wat langer kennen en 
weten hoe hij een verhaal 
opbouwt en afrondt, zul-
len dit herkennen. 

Kleinzoon
En hij wilde wel op de foto 
maar zoals Kees het zei: 
“alleen als mijn allerlief-
ste kleinzoon en jongste 
lid van HBOK ooit, LYO 
Cornelis Atsopardis (1 
jaar), er ook op mag”. Daar 
had de redactie uiteraard 
geen bezwaar tegen. Wat 
daarna volgde was een 
spraakwaterval: 

“Ik ben zeker trots op 
mijn voetbalprestaties uit 
het verleden, maar richt 

mij liever op het heden. 
Ik ben lid sinds 1976 en 
begonnen in het 4e elftal. 
Ik maakte snel promotie 
naar het 2e en op 17 jarige 
leeftijd heb ik mijn debuut 
gemaakt in het 1e elftal.” 

Vaste waarde
Begin twintig werd ik 
langzaamaan een vaste 
waarde in ons Vlaggen-
schip. Met mijn fantasti-
sche lichaam heb ik het 
volgehouden tot mijn 37e 

en heb toen nog enkele 
jaren Veteranen voetbal 
gespeeld. Buiten het 
sportieve heb ik ook een 
fantastische tijd gehad in 
ons ‘oude’ clubhuis. 

Zwikken
“Legendarisch was het 
kaarten (Zwikken) na de 
training op dinsdag en 
donderdag. Het toen-
malige clubblad maken,  
heb ik geleerd van neef 
Herman Kooij.” 

“Ik was lid van het 
toenmalige bestuur met 
de portefeuilles P.R. en 
Sponsorzaken. Samen 
met Jaap Ronday en René 
Penning hebben wij toen 

veel nuttig werk verricht. 
Ik durf te stellen dat wij 
toen een soort van funde-
ring hebben gelegd voor 
waar wij nu staan.” 

Toekomst
“Uiteraard onder bezielen-
de leiding van voorzitters 
als Willem van Schalkwijk 
en Jaap Heerding. En nu 
hebben wij een fantasti-

sche jeugdafdeling en een 
bestuur waar wij enorm 
trots op kunnen zijn. De 
toekomst van HBOK zie ik 
dan ook met 

vertrouwen tegemoet. Er 
zijn nog steeds vele vrij-
willigers en vrienden die 
onze club ondersteunen.  

Hef de glazen!
“Een toekomst waar 
straks ook mijn 2-benige 
kleinzoon Lyo zijn kunsten 
zal gaan vertonen, Tja dan 
gaat het echt los!! Hef de 
glazen, lang leve HBOK.”

  Henk Groot | Rikus de Lange

“ Met mijn 
fantastische 

lichaam heb ik 
het volgehouden 

tot mijn 37e ”
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Wat is je eerste indruk van HBOK?
Mijn vader heeft lang in Zunderdorp gewoond dus HBOK kende ik wel. Er 
hangt een leuke sfeer en het niveau is goed. Ik hoor eigenlijk nog in de JO14 
maar speel dus nu tegen fysiek sterke jongens. Anders dan ik gewend was. 
Ik speelde vorig seizoen derde klasse.

Maar toen, de blessure...
Ja, ik heb in de zomer tijdens het voetbal mijn sleutelbeen gebroken. 
Gebroken en verschoven, ik kwam verkeerd terecht. Omdat er 
geen pen gezet kon worden is het opgelost met een plaatje. Ik 
mocht drie maanden niet voetballen maar het gaat best goed 
dus ik hoop heel erg dat ik eerder al weer wedstrijden mag 
spelen.

Wat zijn je voetbalambities?
Ik wil me eerst op dit niveau bewijzen en tuurlijk zou ik heel graag 
profvoetballer worden. Ik hou ervan hard en veel te trainen. Daarom 
is deze periode met mijn arm zo balen. Ik heb trouwens zelf ook vaak 
training gegeven. 

Op welke school zit je?
Ik zit op Spinoza20first vlakbij het De Mirandabad. Dit is mavo/havo/
vwo, alles bij elkaar. Ik ga nu met het OV naar school met vrienden van-
wege mijn arm maar ik wil wel graag gaan fietsen als dat weer kan.  

Wat is jouw mooiste voetbal herinnering?
Bij SDOB maakte ik een keer in de laatste paar minuten de win-
nende goal met mijn knie. De bal ging als een soort lobje over de 
keeper heen en we werden kampioen. Iedereen werd helemaal 
gek van blijdschap!

Speler van de maand: Loyd Bon (13), speler JO15-1

“Ik hou ervan hard en veel te trainen”
Loyd Bon uit Broek in Waterland speelt sinds dit seizoen bij HBOK in 
de JO15. Hij wilde graag wat hoger spelen. De stap naar divisie niveau 
bij Purmersteijn waar hij stage liep, was net te groot. Door de trainer 
van Purmersteijn werd hij op HBOK gewezen en hij meldde zich aan. 
Helaas heeft een lelijke sleutelbeenbreuk tot nu toe nog 
niet geleid tot speelminuten.

17

Kanjer op 
klompen
Thijs Schnitger, lid van het jeugd-
bestuur, webmaster, voetbalvader 
met drie zoons, Ibbe, Ot en Klaas.

Henk Groot | Rikus de Lange

Jeroen Staalenhoef | Rikus de Lange
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“Mijn vader heeft 
lang in Zunderdorp 
gewoond dus HBOK 

kende ik wel”

Het is toch maar boffen dat er bij 
HBOK mensen met kennis rond-
lopen die het heel gewoon vin-
den om de club hiermee vooruit 
te helpen. Thijs is precies zo’n 
man; als voetbalvader en IT con-
sultant lag het voor hem voor 
de hand om onze webmaster te 
worden. Daarnaast zit hij ook 
nog eens in het jeugdbestuur.
Je vertelt dat jullie via De Dijk bij 
ons terecht zijn gekomen. 

Plezier in voetbal
Dat horen we wel vaker, hoe 
zit dat toch? “Ja, de rustige, 
gezellige en ongedwongen 
sfeer bij HBOK sprak ons vooral 
aan, het plezier in voetbal staat 
voor de jeugd voorop en niet 
zozeer het prestatiegerichte. 
Na een goed gesprek met Dirk 
van de Staal was het besluit om 
over te stappen snel genomen. 

Bovendien voetbalde één van de 
vrienden van mijn oudste ook al 
bij HBOK.”
Voordat hij naar Amsterdam 
kwam om te studeren had Thijs 
in Enschede al zo’n tien jaar 
gehockeyd, maar zijn zoons 
zagen meer in voetbal. Maar 
drie jongens in drie teams en 
dan nog al het werk voor de 
club, hoe redden ze dat bij hem 
thuis? “Het is een kwestie van 
de lasten verdelen, denk ik. We 
proberen altijd bij de wedstrij-
den aanwezig te zijn, maar met 
drie viel er meestal wel eentje 
af. Ot is dit seizoen met voetbal 
gestopt en dat maakt het iets 
makkelijker.”

Alles op de fiets 
Hebben jullie ook twee auto’s 
om het allemaal te bolwerken? 
“Haha, nee we doen juist alles 

op de fiets en carpoolen zoveel 
mogelijk. Het is vanaf het IJ plein 
in een half uurtje te fietsen.
We zijn wel blij dat er dit seizoen 
weer een competitie is met 
echte wedstrijden tegen andere 
clubs. De coronacompetitie was 
een heel mooi initiatief om het 
enthousiasme voor de sport en 
het clubgevoel hoog te houden, 
maar er gaat voor mijn jongens 
toch niets boven een echte 
competitie.”

Kraftwerk
Thijs is in de jaren 70/80 ook 
nog DJ geweest (Hotel Arena, 
Café Diep, Schuim...) en is een 
aardige kenner van de band 
waar zo ongeveer alle techno 
ooit begon: Kraftwerk. “Ja, leuk 
dat je dat hebt ontdekt; van de 
laatste tien concerten die ze ga-
ven ben ik er bij drie geweest.”
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Hou oud ben je? 
10

Sinds wanneer voetbal je?
Sinds ik acht ben.

Op welke positie sta je?
Links of rechts midden of links 
ofzo.

Wie is jouw voetbalheld? 
Cruijff

Wat is jouw favoriete club?
Ajax

Bij welke club heb je 
hiervoor gespeeld? 
Nergens

Waarom heb je voor HBOK 
gekozen? 
Ik had gekeken bij ASV De Dijk, 
maar daar was het niet leuk. En 

ik had gekeken bij HBOK en daar 
was het leuk. 

Wat vind je het leukst aan 
voetbal? 
Acties maken, goals scoren, ...

Wat is je droom?  
Profvoetballer worden.

Toen mij gevraagd werd iets te schrijven over het 
leven als voetbalmoeder ben ik ‘ns  gaan nadenken. 
Wat is de missie van de voetbalmoeder eigenlijk  en 
wanneer is deze geslaagd? Ik besloot mijn zoon Karel 
te vragen naar zijn inzichten en ervaringen van mijn 
voetbalmoederschap. 
Geen flauw benul, “Wat doet een voetbalmoeder 
eigenlijk?” vroeg hij.  Na lang nadenken zag hij vooral 
de breng- en haalservice als een duidelijke meer-
waarde. Oh ja en het langs de lijn aanmoedigen werd 
ook nog wel gewaardeerd. Mijn evaluaties/feedback 
op de terugreis daarentegen helemaal niet. 
Enigszins teleurgesteld ging ik bij mezelf te rade. 
Ik had immers toch ruime ervaring opgedaan in 
de afgelopen acht jaar. Ik was er snel uit: Voor mij 
is voetbalmoeder zijn vooral ontzettend genieten. 

Genieten van die fanatieke, rode hoofden in het veld, 
de vreugde bij overwinning en de lol die ze als team 
met elkaar hebben. Zelfs de matige koffie uit de 
s’ochtends vroeg al naar frituur ruikende kantines ben 
ik in de loop der jaren gaan waarderen. Ik zeg ‘missie 
geslaagd!

Ester van de Lem

Even voorstellen... 
Fallou Andji

Missie geslaagd?
Voetbalmoeder

Middenlaan 17 | 1027 AR Amsterdam | M. 06 290 388 28 | info@fortonroerendgoed.nl

Carla’s Kattenoppas 
Dé Kattenoppas voor Amsterdam-Noord 
Een weekendje weg, op reis of vakantie?

Ik verzorg uw kat(ten) in hun eigen, 
vertrouwde omgeving.

www.carlaskattenoppas.nl | kattenoppas.carla@gmail.com | 06 - 537 08 375

FEBO.NL

Krokant en 
klaar bezorgd!

adv 122x90 Pres gids 2020.indd   2adv 122x90 Pres gids 2020.indd   2 11-9-2020   11:23:2711-9-2020   11:23:27



20

Naar de Stopera of Carré?
  Prik dan gezellig bij ons een vorkje mee!

Hét eetcafé waar Willem-Alexander en Maxima ook een paar keer per jaar langskomen...!!
Waterlooplein 403 · AMSTERDAM · 020 638 14 62

EETCAFÉ EETCAFÉ B UWBRUGB UWBRUG

angel products 
publishing

De juiste 
presentatie 
is de basis 

voor succes!
Rijshoutweg 1 C3  |  1505 HL  Zaandam
020 482 61 71  |  kantoor@angelpp.nl

VORMGEVING · DRUKWERK 
FOTOGRAFIE · WEBSITES

MEDIA-ADVIES · PRESENTATIES 
BELETTERING · TEXTIELDRUK

VIDEO · ADVERTENTIES 
DIGITALE PRODUCTIES

TOETSENBORDWEG 46 · 1033 MZ  AMSTERDAM ( NDSM TERREIN )

openingstijden: TIJDELIJK ALLEEN GEOPEND OP vrijdag 10:00-15:00 uur

Informatie & bestellingen: www.hetnoordermes.nl

ons ruim (voorverpakt) assortiment aan kip-  en overige ons ruim (voorverpakt) assortiment aan kip-  en overige 
vleesproducten voor groothandelsprijzen!vleesproducten voor groothandelsprijzen!

Webshop bestellingen kunnen VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
tussen 10:00 en 15:00 UUR opgehaald worden!!




