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Donkere dagen
Jazeker, nu alweer een ‘La Klompa’ op de mat, die moesten en wilden we er 
toch nog even ‘uitpersen’ voor het einde van 2021. Iedereen gemotiveerd om 
daar iets speciaals van te maken en dat is gelukt!

Maar liefst 24 pagina’s met leuke verhalen over HBOK’ers, Zunderdorpers 
en mensen die staan voor ons kluppie. Het was wel weer even pezen, maar 
dan ligt er ook wat. Dus namens alle medewerkers van dit goed gelezen 
magazine maar eens lekker onderuit en lekker lezen en ook kijken.

Als voorzitter schrijf ik dit stukje altijd trouw, maar als fotograaf krijg ik al die 
leuke mensen voor de camera, die op wat voor manier ook verbonden zijn 
met de vereniging HBOK. Veel mensen ken ik natuurlijk, maar soms komen er 
ook mensen die je niet kent, dan is het altijd zo fantastisch om te horen hoe 
blij mensen met HBOK zijn.

Deze keer kwamen Jan & Ans de Preijker langs die in deze ‘La Klompa’ als 
gedreven supporters altijd langs de lijn te vinden zijn om hun kleinkinderen 
aan te moedigen. Dat is toch fantastisch?! We vergeten wel eens dat we 
inderdaad niet alleen met onze leden te maken hebben, maar ook met alle 
fans, vaders, moeders, opa’s, oma’s, vrouwen, vriendinnen, vrienden en 
verdere familieleden die ook komen genieten van al het moois wat op het 
veld gebeurt en van het sociale leven in onze club. Lachen, dingen delen en 
uiteraard gesprekken over het spelletje dat voetbal heet.

Daar is HBOK sterk in en zal ook altijd sterk blijven! Waarom? Omdat iedereen 
bij HBOK welkom is en misschien heb je niet direct een ‘klik’, maar als je 
alleen maar al laat merken dat je ook voor de gezelligheid en saamhorigheid 
komt, dan wordt je snel opgenomen en wil je nooit meer weg.

Dit jaar geen Algemene Ledenvergadering en er zal waarschijnlijk ook geen 
Nieuwjaarsreceptie gevierd mogen worden. Maar binnenkort moet het toch 
weer eens ‘normaal’ worden en daarom sluit ik af met toch iedereen hele 
fijne feestdagen te wensen, gezellige jaarwisseling en een geweldig begin 
van 2022. We zien elkaar snel weer.

Veel leesplezier!

Rikus de Lange

Voorzitter v.v. HBOK

De voorhoede  | ’Het Begon Op Klompen’
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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, 

Winnie Plantinga 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!

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!!
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korte berichten

De voorhoede
Sinterklaas op de 
velden van HBOK

Heb je de Sinterklaas commercial van de Lidl gezien? Onze goedheiligman als scheids-
rechter op de velden van HBOK.

Bekijk de commercial op YouTube: https://youtu.be/I8NpjhDgYOE

La Klompa 2.4 
La Plompa
‘La Klompa’ begint steeds meer een 
begrip te worden in Zunderdorp e.o. 
De naam van ons clubblad was ook de 
inspiratie om de sloot achter het kunstgras-
veld een naam te geven. Als er weer eens 
een bal in belandt, dan gaat een speler deze 

uit  ‘LA PLOMPA’ halen.

Extra oproep
Voor je ligt de extra dikke kerstspecial van de La Klompa. Blijven genieten van onze La 
Klompa? Daar kunnen wij wel enige steun bij gebruiken. Ben jij al ‘Vriendje voor een 
tientje’? Dat kan heel simpel, met je smartphone gebruik 
je een QR reader app, dus niet je bank app, die werkt 
niet. Dan scan je de QR code en kom je vanzelf in de 
Rabobank app en kan je een keuze maken met welke 
bank je wilt betalen. 

Lukt dat niet dan kan je het ook overmaken als je wilt:
Voetbalvereniging HBOK
NL 65 RABO 0152 7744 67
Onder vermelding van “Vriendje voor een tientje HBOK”
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Vriendje voor Vriendje voor 
een tientje!een tientje!
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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 worden de komende weken een jaartje ouder. Deze HBOK’ers zijn de afgelopen weken en worden de komende weken een jaartje ouder. 

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Top tip
Met z’n allen kan je alles, 

alleen kun je niks!

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

Jawel, de enige, echte HBOK hoodie is terug van weggeweest. Tot 8 december konden 
bestellingen voor deze unieke HBOK merchandise besteld worden en dat is in grote 
getalen gedaan. Hou onze 
website en social media 
kanalen in de gaten voor het 
bericht dat ze opgehaald 
kunnen worden. 

Heb jij nog geen hoodie 
besteld? Informeer naar de 
beschikbaarheid via 
hoodie@hbok.nl.

December

1 december Gijs Sondervan
Mike Schokker

2 december
3 december Sam Sajet

Timon de Jong
4 december Michel Schokker

Tiny van Schalkwijk-Kubbe
5 december
6 december Ibbe Schnitger
7 december
8 december
9 december Danique Duarte

Tobias Schoo
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december Henk Groot
19 december
20 december
21 december Emmy Buhren
22 december Waylon Candiler
23 december
24 december
25 december
26 december Dani Braspenning

Dennis Wielart
Monis Matzke

27 december Fallou Andji
28 december
29 december Davey Claus
30 december Hicham Jalal
31 december Jan Breedijk

Januari

1 januari Tijn van Ling
2 januari Bram Wiedijk

Lev van der Lem
3 januari
4 januari
5 januari Omer F. Kaya
6 januari
7 januari
8 januari Hind Ahdoudou
9 januari Herman Jungen

Ruud Roele
10 januari Elias Durner
11 januari
12 januari Berry Sorber

Jay Kedaria
Rafi Ketelaars

13 januari
14 januari
15 januari Johnny de Loos
16 januari Renaldo Jongebloet
17 januari
18 januari Daan Braspenning
19 januari
20 januari
21 januari Sven de Haan
22 januari Klaas Vink
23 januari
24 januari Jeroen Barendse

Jolanda Bakker
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari Marcos Lima da Graca
31 januari

Getal: 3 (drie) 

Kerstkinderen
Het aantal ‘kerstkinderen’ binnen HBOK. 
Dennis Wielart, Monis Matzke en 
Dani Braspenning, van harte gefeliciteerd!

HBOK hoodies



HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 2e jaargang nr. 4

8

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Theo kijkt terug op een 
mooie voetbalcarrière die 
op jonge leeftijd begon bij 
DCG.  Daarna speelde hij 
als senior zo’n 18 jaar bij 
OSV in het eerste. Toen 
hij aan het begin van deze 
eeuw naar HBOK kwam, 
was dat niet als speler 
maar als assistent-trainer 
van het eerste elftal. 

“Dat was niet altijd een 
groot succes”, blikt Theo 
terug. “Ik deed altijd 
gezellig mee wanneer wij 
gewoon in de kantine za-
ten te feesten, ook als we 
net met 0-3 klop hadden 
gehad. De hoofdtrainer 
vond dat helemaal niets, 

die kon dat echt niet 
begrijpen.”

Kampioen!
Die samenwerking hield 
dus niet zo lang stand en 
na het stoppen van zijn 
assistent-trainerschap 
werd Theo gevraagd om 
in ‘het derde’ van HBOK te 
komen spelen. Zo volgde 

een mooie tijd waarin hij 
floreerde als linkshalf van 
ons veteranenteam. En 
met succes: in zijn eerste 
jaren in HBOK 3 werden 
ze elk jaar kampioen! “Die 
eerste drie jaar bij HBOK 
waren prachtig, maar die 
17 jaar daarna ook!”

Totale mislukking
Omdat ook Theo er niet 
jonger op werd, inmid-
dels 62 jaar, speelde hij 
de laatste jaren steeds 
minder maar bleef hij wel 
steeds meetrainen. En 
toen kwam die ene trai-
ning waarin hij een pass 
gaf aan Daan Braspen-
ning die totaal mislukte. 

Toen Daan alleen maar re-
ageerde met de woorden 
“jammer man”, vond Theo 
het wel genoeg geweest. 
“Zolang ze op je schelden, 
kun je beter. Als ze dat 
niet meer doen, moet je 
stoppen.”

Gezelligheid
Weg bij de 35+ is Theo 
zeker niet. Hij maakt nog 
steeds deel uit van dit 
vriendenteam. “Ik probeer 
er altijd bij te zijn, als het 
moet om te vlaggen, maar 
zeker voor de gezelligheid. 
En dat is het mooie van 
HBOK”, besluit Theo, “het 
maakt niet uit wie je bent 

of wat je doet, 
je hoort er 
gewoon 
bij!”

Na 20 jaar in het veteranenteam van HBOK te hebben gevoetbald be-
sloot Theo Bezuijen afgelopen voorjaar om, zoals dat heet, ‘zijn voetbal-
schoenen aan de wilgen te hangen’. Maar die ‘wilgen’ zijn in dit geval de 
steunbalken op het terras van HBOK. En daar hangen ze nu nog steeds!

Team uitgelicht: 35+

“Die eerste drie jaar 
waren prachtig, maar 
die 17 jaar daarna ook.”

9

”Toen Daan 
alleen maar 

reageerde met 
de woorden 

jammer man, 
vond ik het wel 

genoeg geweest”

  Pedro Dado | Rikus de Lange
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  Pedro Dado | Rikus de Lange

De man die de spieren 
van onze jongens weer 
in topconditie masseert, 
heeft in het dagelijks 
leven echter niets met 
fysiotherapie te maken, hij 
heeft namelijk een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in 
lekdetectie, het opsporen 
van lekkages.  

Behandelplan
Remco: “ik ben geen 
fysiotherapeut, maar 
sportverzorger. Ik stel 
ook geen diagnose als 
een speler geblesseerd 
is, dat doet een fysiothe-
rapeut. Natuurlijk kan ik 
wel ondersteunen aan het 
behandelplan door extra 
massages te geven.”
Remco heeft zelf ook z’n 

hele leven gevoetbald, 
bij clubs als de Meteoor, 
OSV, JOS Watergraafs- 
meer en CTO, maar nooit 
bij HBOK. Sterker nog, in 
al die jaren heeft hij zelfs 
bijna nooit tegen HBOK 
gespeeld.” *

Hobby
Na zijn actieve voetbal-
carrière wilde hij graag 
bij het voetbal betrokken 
blijven, maar zeker geen 

trainer worden omdat hij  
gewoon geen zin had in 
dat gezeur aan z’n kop”. 
Dus toen besloot hij een 
opleiding sportverzorger 
te volgen. Gewoon als 
hobby.

Samenwerking
En toen HBOK opbelde 
hoefde hij niet lang na 
te denken, het feit dat hij 
zelf gevoetbald heeft met 
Raymond Dirven en dat 
hij Rachid nog van JOS 
Watergraafsmeer kende 
hielp daar zeker aan mee. 
Het bevalt Remco goed 
bij HBOK: “de club, de 
gezelligheid, de mensen 
én de samenwerking met 
de technische staf. 

Als een speler tijdens 
een wedstrijd gebles-
seerd raakt, probeer ik 
hem zo goed mogelijk 
op te lappen”, zegt 
Remco en voegt daar 
lachend aan toe: “ik 
ben de man van ‘het 
magische water op 
zaterdag.”

Het laatste woord
Vervolgens kijk je dan, 
in overleg met de 
technische staf, of het 
verstandig is om verder 
te spelen. Maar uitein-
delijk heeft de speler 
daar zelf het laatste 
woord in, want die weet 
natuurlijk zelf het beste 
wat hij voelt.”

‘Ondertussen bij het eerste’

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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Kerst is een tijd waarin we proberen meer aandacht aan elkaar te 
geven en meer voor elkaar te zorgen. En als het dan om zorg gaat, is 
er bij HBOK één man die daar alles van afweet: Remco de Haze, de 
verzorger van ons eerste elftal.

* Leuk detail. “Bij JOS Watergraafsmeer 
speelde ik nog samen met de vader van 
1e elftal speler Davey Claus.”

“Ik stel ook 
geen diagnose 
als een speler 
geblesseerd is, 
dat doet een 

fysiotherapeut.”

De man van 
‘het magische water op zaterdag’
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mensen van HBOK een 
blad maken, dat niet na 
drie keer sneuvelt omdat 
de kopij op is.”

Briljante naam La 
Klompa, wie is daarop 
gekomen?
“De onvolprezen Pedro 
Dado. Hij is ook een van de 
sterverslaggevers van het 
blad. Net als Henk Groot. 
Wat die twee aan verha-
len naar boven halen, als 
ongeoefende interviewers 
en verslaggevers, met een 
drukke baan ernaast, pet-
je af, dat is echt mooi om 
te zien. Door hun werk, 
zie je hoeveel bijzondere 
persoonlijkheden er bij de 
club rondlopen. Daarnaast 
zorgt Brenda Jonker als 
een tijger voor de organi-
satie en is Rikus de Lange 
onschatbaar voor het de-
sign en het drukwerk. In-
middels staat er een ech-
te redactionele machine. 
Eerlijk gezegd, smaakt dat 
wel naar veel meer.”
 
Zoals....?
“La Klompa Podcasts, La 
Klompa TV, een La Klom-
pa kledinglijn en je zou 
zelfs aan de lancering van 
een crypto munt kunnen 
denken: La Klompa!”
Voordat je doordraaft, 

wordt het niet eens tijd 
om je aan te melden bij 
de 35 plus van HBOK?
“Oef. Dat denk ik niet. 
Sporten is niet mijn groot-
ste talent, laat staan dat 
er op het voetbalveld veel 
aan mijn techniek verloren 
is gegaan. Een jeugdtrai-
ner vatte mijn talent ooit 
treffend samen: “Wat jij in 
je hoofd bedenkt, komt 
er bij je voeten heel an-
ders uit’.”
 
Thepublisherwife, 
jouw bedrijf werkt 
voor de KNVB. 
Daardoor zie je veel 
clubs. Wat maakt HBOK 
bijzonder?
“Wat ik aan jullie bewon-
der is dat jullie het beste 
van twee werelden bie-
den. Met aan de ene kant 
een ambitieus eerste elftal 
en aan de andere kant de 
warmte van een echte fa-
milieclub waar iedereen 
zich thuis kan voelen.
Het is een goede keuze 
geweest om per leeftijds-
categorie alleen met eer-
ste teams te werken. Zo 
kunnen ook minder ge-
talenteerde spelers mee-
draaien in een ploeg met 
uitstraling.”
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“Het wordt tijd 
voor de La Klompa 
crypto munt”

Scandeer de naam Kees Beudeker langs de lijn bij HBOK en iedereen 
zal denken: gaat het goed met je, Kees wie? Toch is deze journalist 
en ondernemer uit Haarlem bedenker en initiatiefnemer van clubfe-
nomeen La Klompa. Met zijn collega’s van thepublisherwife helpt hij 
de club met de content en de pecunia om het blad tot een legende te 
maken.

Een papieren clubblad 
in tijden van Tik Tok en 
Twitter, is dat niet hope-
loos ouderwets?
“Vind ik niet en La Klompa 
bewijst het tegendeel. Het 
blad wordt stuk gelezen, 
zelfs de jongste voetbal-
lertjes op de club doen er 
een moord voor om erin te 
staan.”

Toch verrassend, hoe 
komt dat?
“Het is een echt tijdschrift. 
Mooi vormgegeven, met 
prachtige foto’s en verha-
len die bijblijven. Daardoor 
voelt La Klompa als een 

cadeautje van de club. Het 
is zelfs voor niet HBOK’ers 
leuk om te lezen. Daarom 
verspreiden we La Klompa 
huis aan huis in Zunder-
dorp, zodat iedereen uit 
het dorp het leven op de 
club kan volgen.”

Vorig jaar zomer zijn 
jullie gestart met editie 1 
van La Klompa. Jij kwam 
toen voor het eerst bij de 
club. Terwijl je nog nooit 
iets met HBOK te maken 
had gehad. Waarom 
steek je dan toch je nek 
uit met een maandelijks 
tijdschrift?

“Ik werk regelmatig met 
Henk Groot, de jeugdvoor-
zitter van HBOK. Tijdens 
de lunch vertelde hij een 
paar keer over zijn ambitie 
om van de club nog meer 
een familievereniging te 
maken, waar iedereen zich 
thuis voelt. Dat sprak mij 
enorm aan. Zo kwamen we 
uiteindelijk op het idee om 
een ouderwets clubblad te 
maken. Tegen de digitale 
stroom in, een tijdschrift 
dat de leden nog meer 
met elkaar verbindt. 
Voor ons bureau zag ik 
dat als een mooie vrijwil-
ligersklus: samen met de 

  Benno Schrijver | Rikus de Lange 15
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Erwin: “ik denk dat het 
1983 moet zijn geweest 
dat ik voor het eerst bij 
HBOK kwam. Ik voet-
balde bij KMVZ wat nu 
Kadoelen is. Ik was nogal 
recalcitrant en dat leidde 
er nog wel eens toe dat ik 
akkefietjes had. Ik ben dat 
seizoen lekker bij HBOK 
gaan trainen. Na afloop 
kaarten tot 4.00 uur ’s 
nachts. Heerlijk!”. 

Nancy: “ik stond rond 
1995 regelmatig met wat 
handbalmeiden achter 
de bar bij HBOK. Om een 
uurtje of 18.00 op zater-
dag moest we dan zelf 

handballen bij Elzenhagen 
en dan ging er altijd weer 
een ploegje van HBOK 
mee om naar ons te 
kijken. We hebben het er 
toen wel eens over gehad 
om HBOK en Elzenhagen 
samen te voegen. Daar 
kwam natuurlijk niets van 
maar er was een ster-
ke band. Onze dochter 

Kaylee heeft trouwens 
ook nog een paar jaar op 
zaterdag achter de bar 
gestaan.”

Memorabel seizoen 
1999/2020 
In 1994 ging Erwin nu 
echt bij HBOK in het Eer-
ste voetballen en haalde 
in 1997 zijn trainersdiplo-
ma. Hij trainde een paar 
jaar de jongste jeugd 
en werd hierna trainer 
van het Eerste. “In 1998 
promoveerden we naar 
de tweede klasse met 
HBOK. Dat was niet eer-
der gebeurd, dus dat kan 
je wel een hoogtepunt 

“Ik zou het mooi vinden 
als HBOK nog meer een 
dorpsfunctie krijgt”
De familie Römer ademt sport: Nancy (54) was eredivisie handbalster 
en handbalt nog steeds, Erwin (57) voetbalde bij veel clubs en was 
er trainer, waaronder bij HBOK. “We hadden geluk dat mijn ouders 
ons altijd veel ondersteunde toen onze kinderen klein waren, anders 
hadden we het allemaal niet kunnen doen.” Erwin is naast zijn baan bij 
PostNL, ook nog uitbater van de kantine van de Calandhal in West.

  Henk Groot | Rikus de Lange
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noemen. Maar het seizoen 
1999/2000 was voor mij 
het meest memorabele 
seizoen. Ik speelde zelf op 
zaterdag in de veteranen 
met Jan de Haze en Edwin 
Bakker en was hoofdtrai-
ner van FC Orient. Het 
ging op dat moment niet 
goed met HBOK en het 
Eerste dreigde te degra-
deren. Of ik de coaching 
over wilde nemen? Na-
tuurlijk zei ik ja. 

10 man in het veld
Was passen en meten, 
maar het lukte het te com-
bineren. Met de veteranen 
en Orient werden we dat 
seizoen kampioen en op 
de laatste speeldag lukte 
het ook om met HBOK 
niet te degraderen. Daan 
Braspenning maakte de 
beslissende goal door 
in de laatste minuut een 
penalty te scoren. Ik was 
er zo mee bezig dat ik die 
laatste wedstrijd door alle 
spanning 10 man het veld 
in stuurde, het viel me niet 
eens op. Anderen moes-
ten me er op wijzen”, lacht 
Erwin. 

HBOK-reünie
Nancy: “voor Erwin was 
het een memorabel sei-
zoen en voor mij een erg 

druk seizoen, want Erwin 
was nooit thuis en ik 
moest de boel runnen.”

Succesvolle Loterij
Erwin en Nancy zijn 
Nieuwendammers. Sinds 
2001 wonen ze in Zunder-
dorp. Nancy heeft vorig 
jaar met Christa een heel 
succesvolle loterij opge-
zet die HBOK financieel 
een aardig centje heeft 
opgeleverd. 
Nancy: “dat was ontzet-
tend leuk om te doen. 
We waren ontroerd door 
de enthousiaste onder-
nemers die belangeloos 
prijzen ter beschikking 
stelden en door alle 
mensen die loten kwamen 
kopen. Voor dit jaar had-
den we een ander idee, 
maar door Covid hebben 
we dat even geparkeerd. 
Ik hoor regelmatig uit 
het dorp dat La Klompa 

zo gewaardeerd wordt. 
Ik zou het mooi vinden 
als HBOK nog meer een 
dorpsfunctie krijgt.” 

Football Memories
Erwin: “die binding vind ik 
ook belangrijk. Ik ga me 
sowieso ook nog inzetten 
om een HBOK-reünie op 
te zetten, geïnspireerd 
door de organisatie ‘Foot-
ball Memories’. Lijkt me 
fantastisch om te doen, 
maar door Covid ligt dat 
plan ook al even stil.”

Veel lachen natuurlijk
Kerst vieren ze al 20 jaar 
met een grote groep in 
een vakantiepark. Dit 
jaar wordt het Limburg. 
Erwin: “dat is altijd erg 
gezellig. De kinderen 
komen ook nog een paar 
dagen langs. Lekker eten, 
drinken, kaarten en veel 
lachen natuurlijk!”. Nancy: 
“nou voor jou inderdaad 
veel eten en drinken, maar 
ik ga vooral ook lekker 
fietsen en wandelen 
haha.”
De Römertjes ten voeten 
uit. De redactie wenst 
de familie en alle andere 
HBOK-ers een hele fijne 
kerst!

Nancy heeft 
vorig jaar met 

Christa een 
heel succesvolle 
loterij opgezet 

die HBOK 
financieel een 
aardig centje 

heeft opgeleverd. 

Kanjers op 
klompen
Ans de Preijker en Jan Lagewaard staan in weer 
en wind, uit en thuis langs de lijn hun kleinkinderen 
Miles (JO13) en Jones (JO09) aan te moedigen. Zij 
staan daarmee model voor nog zoveel andere opa’s 
en oma’s die onze club graag bezoeken. Ook zijn ze 
lid van de klaverjasvereniging die kaart bij HBOK, 
maar wonen niet eens in Zunderdorp of Noord...

“Het is aan Miles te danken dat we 
nu eigenlijk een HBOK familie zijn”, 
legt Ans uit. Want toen hij zo’n jaar 
of drie, vier geleden ontdekte dat 
HBOK toch wel de leukste voet-
balclub is om bij te spelen volgde 
de rest al snel. Vanuit hun woning 
op Zeeburgereiland is Zunderdorp 
zo’n beetje hun achtertuin gewor-
den en het bleef niet alleen bij 
aanmoedigen, want het gezellige 
klaverjassen werd ook al snel vas-
te prik. 

Logistiek
En niet alleen zijn Ans en Jan fana-
tieke supporters, maar vader Elton 
van Bossé is ook nog eens coach 
van de JO13. Logistiek komt het 
erop neer dat opa en oma voor-

al met Jones op stap gaan, maar 
wanneer het even kan en beide 
mannen thuis spelen zien ze het 
team van Miles ook graag winnen, 
want winnen doet dat team als de 
beste!  

Klaverjassen
Hoewel beiden met pensioen zijn, 
(Ans was verkeersleider bij ProRail 
in een tijd dat dit voor vrouwen 
best bijzonder was en Jan is ho-
recaman, heeft jarenlang het be-
kende Klein Kalfje gemanaged) is 
rustig aandoen nog niet echt aan 
ze besteed en ze zijn dan ook snel 
lid geworden van de klaverjasver-
eniging bij HBOK. Die vereniging is 
altijd op zoek naar nieuwe leden 
en vanaf januari kun je eens kijken 

of het wat voor je is. Dan start de 
club met ‘inloopklaverjassen’ op 
de woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur.

Goede vriendjes
Het is vooral de sfeer bij HBOK 
die heel aangenaam is, vertellen 
ze. De kleine schaal van de club 
maakt dat de spelers elkaar goed 
kennen, dat ze spelen voor de 
sport, het plezier en goede vriend-
jes worden. Ook de gezellige kanti-
ne draagt hier echt aan bij. 

Ans en Jan willen heel graag via 
deze kersteditie iedereen van de 
club hele fijne feestdagen en een 
gelukkig en vooral gezond 2022 
toewensen. 

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange
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De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Na een moeilijke seizoenstart volgde een reeks van mooie overwinningen, lag 
dat aan de keeper?
Ha, ha, dat is wat teveel eer. Wat we vooral hebben verbeterd is ons 
samenspel en de trainers (Martijn Dado en Edwin Kraan) 
hebben hard gewerkt aan een betere verdediging, waar ik 
natuurlijk wel bij hoor.

Heb je ook keeperstraining?
Ja, dat was net door Jan Catsburg opgestart samen met 
de keepers van JO13, 14 en 19 maar door de corona maat-
regelen kan dat nu jammer genoeg even niet doorgaan. 
We hopen natuurlijk wel dat het snel weer mag.  

Kan je nog wat verbeteren aan je spel en waar ben je 
goed in?
Ik zou wel wat beter in één op één situaties kunnen 
worden en mijn traptechniek kan ook nog beter. Maar 
duiken kan ik goed en ik ben al vrij lang en nog in de 
groei, dus dat is voor een keeper wel handig. 

Wat vind je het leukste aan keepen?
Eigenlijk vind ik veldspelen leuker. In het veld kun je meer doen 
met de bal en als keeper sta je soms de halve wedstrijd niets te 
doen. En áls je dan wel veel moet doen is dat omdat het met de 
wedstrijd niet echt goed loopt. 

Blijf je bij HBOK spelen?
Ja dat is echt zeker. Ik heb een fijn team en we kennen elkaar al 
lang, dat bouw je niet zomaar ergens anders weer op.

Speler van de maand: 

Mark Bakker (JO15)
Mark speelt al heel wat jaartjes in hetzelfde team en 
heeft daar als vaste keeper een belangrijke rol. 
Naast keepen heeft hij ook op judo gezeten en 
dat is natuurlijk een heel goede combinatie. De 
ploeg staat nu op doelsaldo bovenaan met nog 
maar één wedstrijd te gaan tot de winterstop...
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Hoe oud ben je?
Ik ben nu 19 jaar

Sinds wanneer voetbal je?
Ik voetbal sinds mijn 7e dus al 12 
jaar lang.

Op welke positie sta je?
Ik sta nu centrale middenvelder.

Wie is jouw voetbalheld?
Mijn voetbalheld is Lionel Messi.

Wat is jouw favoriete club?
Favoriete club is Manchester City.

Bij welke club heb je hiervoor 
gespeeld?
Voor HBOK speelde ik bij EVC.

Waarom heb je voor HBOK 
gekozen?
Ik heb voor HBOK gekozen voor de 
sfeer, mensen en gezelligheid.

Wat vind je het leukst aan 
voetbal?
Het leukste aan voetbal vind ik het 
moment dat je met teamgenoten 
samen strijdt om een spannende 
wedstrijd te winnen.

Wat is je droom?
Mijn droom is om bij HBOK te 
blijven voetballen en uiteindelijk 
door te stromen naar de onder-23 
en misschien het eerste.

” Tja, als je zoon graag wil voetballen dan breng je 
hem, als alleenstaande moeder. Ik hoorde dat ouders 
vrijwilligerstaken konden doen. Bardienst draaien, 
leek me wel wat. De eerste keer was gelijk gezellig 
met Dirk. Wat een gouden vent! 

Mede door hem, heb ik besloten om voortaan als 
Charlie thuis speelt, bardienst te draaien. Ik leer ande-
re mensen van HBOK kennen en hoef niet de hele tijd 
langs de lijn. Eerlijk is eerlijk. 

Voor de rust breng ik limonade naar het team en blijf 
even kijken. Leuk om die jongens samen te zien spe-

len. Een fanatiek team en de omgang met de ouders 
is prettig. Mijn kind heeft het enorm naar zijn zin. 

En eigenlijk, weet ik niet wie er inmiddels meer 
uitkijkt naar de zaterdag als ‘we’ thuis spelen: hij of ik!

Nanda

Even voorstellen...
Olivier de Graaff

“Maar jij houdt 
toch helemaal niet 

van voetbal?!”

Voetbalmoeder
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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

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

spuitkorf HVN
HOOGWERKERS STEIGERBOUW PONTONS

085 - 488 54 51
verhuur@spuitkorf.nl www.spuitkorf.nl

Internetstraat 18 | 1033 MS Amsterdam
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Alle medewerkers van 
‘La Klompa’

Kees Beudeker, Henk Groot, Pedro Dado, 
Brenda Jonker, Jeroen Staalenhoef, 

Marianne Kronenberg, Winnie Plantinga en 
Rikus de Lange...

Wensen alle lezers hele fijne feestdagen,
een gezellige jaarwisseling en een 

Geweldig begin van 2022!
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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!
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