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Zunderdorp viert feest

HBOK 1
Kampioen!

Internationaal jeugdtoernooi:

“En dan speel je opeens 
tegen een team uit de 
Verenigde Staten?!”

Spelers van de maand: 
Emmy en Jack Buhren

Broer en zus in de
voetsporen van pappa

Samenwerking jeugd en selectie:

 “We willen spelers 
constant prikkelen.”
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Kampioenen!!
Het is gelukt! HBOK 1 is kampioen geworden van de 2e klasse A!
Trots? Die vraag werd me meerdere keren gesteld en natuurlijk ben ik 
trots! Trots op die geweldige knapen die het maar even hebben laten 
zien op het veld, want wat was het nog spannend met het uitstellen 
van de kampioenswedstrijd tot de laatste thuiswedstrijd 
van het seizoen, maar toen kon het ook los!

Maar ook een trotse voorzitter op al die andere kampi-
oenen die we bij HBOK hebben lopen, vrijwilligers die 
er altijd weer staan als het nodig is, sponsors die HBOK 
op haar waarde weten te waarderen en ons steunen, maar 
ook, en zeker ook, alle supporters! We hebben er een paar bijgekregen en die 
passen er weer lekker tussen! Ook weer supporters die helaas gaan, omdat 
zoonlief een mooie kans krijgt om hoger te voetballen. Maar die dan wel een 
prachtige mail schrijven om aan te geven hoe leuk zij, en ook zoonlief, het bij 
HBOK hebben gehad, dat zijn mooie zaken.

Het was een supermooi seizoen met veel sportieve prestaties. Ook bij de 
jeugd wordt er hard gewerkt om het niveau steeds hoger te krijgen en dat 
lukt heel goed. Ons La Klompa team dat er iedere keer weer keihard aan 
werkt om ons zo’n schitterend clubblad te presenteren. De onderhouds-
commissie die al heel veel werk heeft verricht en gewoon doorgaat om 
alles optimaal te maken. Mijn medebestuursleden die op de achtergrond zo 
ontzettend veel werk verrichten om alles goed te laten reilen en zeilen. 

Trots? Ik ben supertrots op ons allemaal dat we zo’n fantastische club op een 
gezellige en gemotiveerde manier bestaansrecht geven. Nu even rust, maar 
we zien elkaar snel weer in seizoen 2022/2023 en dan gaan we gewoon 
weer net zo’n mooi seizoen draaien. Fijne vakantie allemaal en

... 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

Volg ons ook op socialmedia!

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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korte berichten

De voorhoede
Thomas Koopman fluit Ajax - Feyenoord
Onder leiding van onze scheidsrech-
ter Thomas Koopman, werd zaterdag 
21 mei jl. de wedstrijd Ajax JO13 - Fey-
enoord JO13 gespeeld. Helaas werd 
dit een 1-3 nederlaag in eigen huis en 
gingen de Rotterdammers er met het 
kampioenschap vandoor.

Boerenveiling Zunderdorp 
Staat de veiling al in jouw agenda? Zaterdag 9 juli, 16.00 uur. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de kerk in Zunderdorp én v.v. HBOK. 

Jongste lezer van La Klompa? 
Op de foto nog net geen twee, maar de kleine 
Oliver is nu al fan van La Klompa. 

(red. Oliver is de zoon van HBOK 1 speler Tom de Lange en 
kleinzoon van voorzitter Rikus de Lange) 

Uit de kunst… 
 We zijn een kunstgrasveldje 
rijker. Het veld heeft een afme-
ting van 25 x 16 meter, ongeveer 
zo groot als een uit de kluiten 
gewassen tennisbaan. 
Al is het niet heel groot, dit geeft 
ons wel wat meer ruimte. Langs 
deze weg willen wij iedereen die 
hier een bijdrage aan heeft gele-
verd, ontzettend bedanken!
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Stuur je leukste foto! 
Onze Mark (JO15), Lars (kantine) en 
hun ontzettend dappere oma zochten 
het hogerop. Mark had een perfect 
gekozen outfit voor de parachu-
tesprong! 

Met de zomervakantie voor de deur, 
zijn wij heel benieuwd waar HBOK 
zich nog meer zal bevinden deze 
zomer... Stuur je leukste foto naar 
redactie@hbok.nl.

Net als in het veld, ook overzicht Net als in het veld, ook overzicht 
in de lucht bij Mark Bakker.in de lucht bij Mark Bakker.
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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!

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

HBOK2 tweede!
Ook HBOK2 heeft het seizoen mooi 
afgesloten. Onder leiding van trainer 
Rick Mooij wisten de mannen te 
eindigen op de tweede plaats in de 
poule. Zeven punten verschil met 
koploper RKVV DEM uit Beverwijk. 
Gefeliciteerd heren!

Schokker bokaal

De spelers van HBOK2, Mike en 
Lorenzo Schokker (red. geen fa-
milie) sloten begin dit seizoen een 
weddenschap af wie de meeste 
doelpunten zou scoren. De win-
naar kreeg een fles Bacardi en de 
verliezer zou zijn hoofd kaal scheren 
(Lorenzo) of z’n baard er af (Mike). 

Mike Schokker won met 9 doel-
punten en kreeg van z’n team de 
pretentieuze ‘Schokker bokaal’ 
uitgereikt. En Lorenzo moest eraan 
geloven, zijn haren gingen eraf.

Springplank naar het 1ste: JO23!
Seizoen ‘22/‘23 starten wij met een nieuw 
team: JO23.

Het team moet onder leiding van trainer Nico 
Tuyp de aansluiting tussen de jeugd en het 
eerste verbeteren. Meer over dit ‘opleidings-
team’ voor de selectie, lees je in de eerste La 
Klompa van het nieuwe seizoen.

Juli

1 juli
2 juli
3 juli Daley Ernestus
4 juli
5 juli Jan Hoeve
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli Aedan Lohn

Marouan Akhamran
10 juli Charlie Nagel
11 juli Benno van Tilburg

Stefan Heijtlager
12 juli Brendon Jordany Anico Flores

Tiebe Schram
13 juli
14 juli Marcel Griffioen
15 juli Idan Arel

Rob Wandelee
16 juli
17 juli Jack Buhren

Lorenzo Jonk
18 juli Jona Boer
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli Maas Albronda
24 juli
25 juli Ravi Raangs
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli Damian Akkerman
31 juli

Juni

1 juni Jaap Heerding
Jelarso van den Berg
Pedro Dado
Tim de Klerk

2 juni Carel Bartele
3 juni Heino Braspenning
4 juni Ole Wielart

Selby Gildemacher
5 juni Keano Roberto Donicie

Vincent Philip Schutte
6 juni
7 juni Dennis Kaars
8 juni
9 juni Max Sajet
10 juni Juan José Fernandes Coto
11 juni
12 juni Job Kesselaar

Noah Brouwers
Ravi Brouwers

13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni Abel Gildemacher
17 juni Sytze Joosten
18 juni Alwin Bon

Jasper Dado
Julian van der Groep

19 juni
20 juni Silvano van Schalkwijk
21 juni
22 juni Ashwin Kartaram

Tobey Bon
23 juni Amir Salih

Dylan Spence
24 juni
25 juni
26 juni Lano de Haan

Sverre Ubbels
27 juni Svit Rozej
28 juni
29 juni Stefan Braspenning
30 juni Jürgen van der Woude

GETAL
Het getal deze keer is 75!
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  Pedro Dado | Richard Sijmons (Telegraaf)

Euforie
Het begon al na de 4-0 
thuisoverwinning op 
Marken en het verlies van 
Waterwijk. De sfeer zat 
er in Zunderdorp meteen 
goed in. Lekker weer, een 
volle kantine en 7 punten 
voorsprong, wat kon er 
nog gebeuren? De glazen 
werden geheven en de 
stemming steeg, het was 
feest bij HBOK.

Eén punt te weinig 
Een week later moest het 
gebeuren: na winst bij de 

uitwedstrijd tegen 
Arsenal zouden we 
écht kampioen zijn. 
Er werd een bus 
geregeld, de cham-
pagne koud gezet 
en spelers, staf en 
supporters reisden 
af naar Amster-
dam-Zuid, om dan 
direct na de wed-
strijd terug te reizen 
naar Zunderdorp om 
het kampioensfeest 
in volle hevigheid los te 
laten barsten. De wed-
strijd liep iets anders dan 

verwacht, want Arsenal 
liet zich niet kennen. Een 
zwaar bevochten 2-2 
leverde één punt te weinig 
op, voor het kampioen-
schap.

Kurken op de fles
Niet getreurd, alsnog 
werd het na terugkomst 

“Als je eerst presteert is het nog leuker om te feesten” sprak onze hoofd-
trainer Juan Coto vlak na zijn aanstelling. Hij had gedeeltelijk gelijk: 
HBOK werd één keer kampioen, maar het was wel driemaal feest!

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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Zunderdorp viert feert feest: 
HBOK kampioen!

‘Ondertussen bij het eerste...’

HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 2e jaargang nr. 9
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van onze jongens één 
groot feest in de kantine. 
Wederom werden de 
glazen geheven, gegeten 
van het overheerlijke buf-
fet, er werd gezongen en 
gelachen! Alleen bleven 
de kurken nog even op de 
champagnefles.

Kampioenschap
Weer een week later was 
het dan toch nog zover, 

voor eigen thuispubliek 
speelde HBOK tegen 
Almere. 

Door doelpunten van Ro-
mello Austin, Allon Koene, 
(beiden 2x), Max Sajet en 
Tom de Lange wonnen we 
met 6-0. Het kampioen-
schap was dit keer echt 
binnen! En zoals gezegd; 
“Als je presteert dan kun 
je echt feesten” en dat 
hebben we geweten!

De platte kar  
Uiteraard met een kam-
pioensrit op de platte kar 

door een mooi versierd 
Zunderdorp, met trainers 
(en ook wat spelers) die 
de stinkende sloot in 
gingen en champagne die 
rijkelijk vloeide. 

Perfecte teams
In de bomvolle kantine 
zweepten de artiesten 
DJ White, Donny Polsen, 
Yves Berendse en Soul 
Delight de feestvreugde 

op tot ongekende hoogte.
Maar zeker ook hulde 
aan het perfect draaiende 
kantineteam, dat voor een 
geweldige avond zorgde. 
Want HBOK IS KAMPI-
OEN en promoveert naar 
de 1e klasse en daar zijn 
we ontzettend trots op!

“Als je eerst 
presteert is het 

nog leuker om te 
feesten”

De voorhoede  |  “Het Begon Op Klompen”
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  Pedro Dado | Rikus de Lange

Op de bal - 
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Jeroen Barendse, verantwoordelijk voor de jeugdopleiding bij HBOK, 
en Rachid Lamalam, assistent-trainer bij het eerste, vertellen aan Pedro 
Dado, hoe HBOK de komende jaren voor nog meer voetbalplezier en 
aansluiting tussen de jeugd en selectie gaat zorgen. 

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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”We willen spelers 
constant prikkelen” 

‘samenwerking jeugd en selectie’

Volgens Jeroen zijn er in 
het afgelopen seizoen 
wederom grote stappen 
gezet in het contact en de 
communicatie, niet alleen 
tussen spelers onderling 
maar ook als staf. “We 
hebben veel tijd geïnves-
teerd in saamhorigheid en 
teamspirit”.

Boven jezelf uitstijgen
Rachid vult hem aan: “We 
willen constant spelers 
prikkelen, onder andere 
door ze na de winterstop 
te laten meetrainen en 
spelen met hogere teams. 
Bovendien, als je een keer 
op hoger niveau speelt 
dan je gewend bent, 
kun je ook boven jezelf 
uitstijgen.”

Groot leeftijdsverschil
Jeroen vervolgt: “Na-
tuurlijk begon het sei-
zoen rommelig met een 
incompleet JO17 en JO19 
waardoor beide teams 
samengevoegd werden. 
Dat betekende een groot 
leeftijdsverschil in de JO19. 
Daarbij kwamen ook een 
paar langdurige blessures 
van belangrijke spelers 
en natuurlijk is er een 
lange periode nauwelijks 
getraind door de corona 
maatregelen.

Desondanks is de band 
tussen spelers van de 
JO19, het Eerste en het 
Tweede echt sterker 
geworden, ze kennen 
elkaar allemaal en zijn ook 
bereid elkaar te helpen, 
want dat is de kracht van 
HBOK.”

Talententrainingen
Volgens Rachid drukte 
een van de spelers van 
het tweede dat mooi 
uit: “We hebben nog 
nooit een seizoen gehad, 
waarin het Tweede zo’n 
grote bijdrage had aan het 
succes van het Eerste.”   
“Een ander voorbeeld zijn 
de talententrainingen”, 
vertelt Jeroen, “selectie-

spelers die training gaven 
aan onze jeugd. Er waren 
veel spelers die het erg 
leuk vonden om zelf trai-
ning te geven, maar ook 
die het niets vonden. Het 
belangrijkste hierin is dat 
ze tijd leren investeren in 
onze jeugd.”

Onder 23
Volgend seizoen stromen 
veel spelers van de O19 
door naar de O23. Beide 
trainers vinden dit een 
goede ontwikkeling: “De 
stap van jeugd naar selec-
tie is groot, daarom is de 
023 een betere tussenfase 
naar de senioren. Zo krijg 
je nog meer binding met 
de club, de jongens van 
de O19 weten immers dat 
er plek is bij de senioren, 
ze zien de O19 niet meer 
als ‘eindstation’ bij HBOK.

Potentieel
Rachid sluit af: “En het 
mooie is dat er zeker een 
aantal potentiële Eer-
ste elftal spelers tussen 
zitten!”

“We hebben 
nog nooit een 
seizoen gehad, 

waarin het 
Tweede zo’n 

grote bijdrage 
had aan het 

succes van het 
Eerste.”
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Op Hemelvaartsdag reisden 33 spelers van de JO13 en JO15 af naar 
Oostende in België om een internationaal toernooi te spelen. Verdeeld 
over twee dagen namen ze het op tegen teams uit België, Frankrijk, 
Duitsland en zelfs de Verenigde Staten.

De JO13 begon wat stroef 
aan het toernooi. Na de 
eerste twee wedstrijden 
leek het er zelfs op dat het 
team uitgeschakeld zou 
worden voor de kruis-
wedstrijden de volgende 
dag. Hun eer te na. De 
laatste wedstrijd van de 

dag lieten ze zien, onder 
de bezielende leiding van 
Dennis en Fred, waarom 
ze het hele seizoen al zo 
succesvol zijn. De ene 
na de andere combinatie 
leidde tot een klinkende 
overwinning van 5-0. 

Gezellig team
De volgende dag was een 
herboren JO13 gebrand 
om wat recht te zetten. 
Uiteindelijk mocht het 
team het podium op om 
de medailles te halen 
voor de 6e plek. Klasse 
mannen! En wat hebben 
jullie een gezellig team. 
Ook buiten het toernooi 
hebben we van jullie 
genoten!

Overtuigend
De JO15 was een genot 
om naar te kijken. De 
eerste wedstrijden werden 
overtuigend gewonnen. 
Mooi voetbal gecombi-
neerd met inzet en een 
gedreven coach (red. Je-
roen). De enige wedstrijd 
die die dag verloren werd 

  Henk Groot | Ouders JO13 en JO15
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was tegen een Frans team 
(Verdun) die uiteindelijk 
met kop en schouders bo-
ven iedereen uitstak dus 
dat was geen schande. 

Verenigde Staten
Ondanks dat ze maar een 
paar uurtjes slaap hadden 
gehad, gingen ze ook de 
tweede dag er vol tegen-
aan. Jammer dat de eerste 
wedstrijd een gelijkspel 
werd en op doelsaldo 
geen kruisfinales gehaald 
werden. Dan maar spelen 
om de 5e en 6e plaats. En 
dan speel je opeens tegen 
een team uit de Verenig-
de Staten! Dat bleek een 
eitje. De 5e plek, ook niet 
verkeerd toch? 

Groot compliment
Ook naast voetballen 

was het een feest om 
drie dagen met elkaar op 
pad te zijn. Met z’n allen 
voetballen op het strand 
(sommigen waagden zich 
zelfs aan een frisse duik), 
Champions League finale 
kijken, pizza eten en voor-
al zo lang mogelijk wakker 
blijven en keten op de ka-
mers. Groot compliment 

voor de begeleiders en 
ouders die zich met veel 
enthousiasme hebben 
ingezet om dit een fan-
tastische ervaring voor de 
kinderen te laten zijn!

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

“En dan sp“En dan speel je opeens eel je opeens 
tegen eentegen een team uit de  team uit de 

VerenigVerenigde Staten”de Staten”
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HBOK HBOK 
talententrainingtalententraining

Om de saamhorigheid te vergroten, ontstond het idee om trainingen, 
naast de vaste trainers, te laten assisteren door spelers uit onze selectie 
onder het motto ‘1 uurtje investeren in onze jeugd.’ Hierna een aantal 
reacties van spelers en trainers: 

JO08 - JO11
#Enzo: “Er lopen echt 
veel kinderen met talent. 
Hopelijk blijven deze spe-
lers lang behouden voor 
HBOK.”

#Jorrin:“Ik heb zelf 7 jaar 
geleden geholpen bij de 
trainingen van de A1, maar 
de jongere teams trainen 
is een stuk lastiger. Het 
was een leuke ervaring en 
er lopen zeker wat talent- 
jes rond!”

#Dennis (red. trainer JO11): 
“De kinderen kijken op 

naar de mannen uit de se-
lectie. Alsof ze van Messi 
zelf training krijgen!” 

Na afloop nog een groot 
applaus voor hun hel-
den uit de selectie, één 
kind vroeg zelfs om een 
handtekening, mooier kan 
toch niet!” 

JO13 - JO15
#Dani: “Ik heb een leuke 
avond gehad met de 
jeugd! Bij elke oefening 
zetten zij zich voor de vol-
le 100% in. Ik heb goede 
en minder goede voetbal-
lers gezien, maar het ging 
ze vooral om het plezier in 
de groep!”

#Daniël: ““Ik was erg blij 
met de kans om te mogen 
deelnemen aan een 
van hun trainingen. Het 
was erg leuk om met de 
spelers te werken en ze 
te zien spelen. Ze hebben 

“Een kind 
vroeg zelfs 

om een 
handtekening, 

mooier kan 
toch niet?”

  Rachid Lamalan | Niet 

een geweldige groep 
met talent en ik ben heel 
benieuwd hoe ze zich het 
komende jaar ontwikke-
len!”

#Sverre (red. trainer JO13): 
“Ik vind het vooral goed 
voor de selectiespelers, 
aangezien ze de jeugd-
spelers beter leren kennen 
en hierdoor een sterkere 
band met de club krijgen. 
En natuurlijk vinden de 
kids het ook top om een 
training te krijgen van 
spelers uit de selectie.”

JO19
#Dennis: “Het was erg 
koud en ik was helaas 

net geblesseerd geraakt 
dus ik kon niet echt actief 
meedoen maar ik heb 
genoten van de mannen. 
Vooral een aantal goede   
1 op 1 acties gezien!”

#Davey: “Ik vond het 
wel leuk om een keer 
gedaan te hebben en de 
spelers die wel naar je 
wilden luisteren iets bij 
te brengen en ze het ook 
in de training zien toe te 
passen.”  

#Donny Ruder: “Ik heb 
het idee dat er meer 
uitgehaald kan worden. 
De selectiespelers worden 
ingezet in een assisteren-
de rol. Ik vind het trainer 
zijn niks, maar voor een 
keer was het wel geinig.”

#Donny Rijnink: “Afgezien 
van de storm, hagel en 
regen was mijn ervaring 

leuk en positief. We kon-
den ook echt individueel 
met de jongens bezig zijn 
en volgens mij werd dat 
wel gewaardeerd.” 

#Mick (red. trainer JO19): 
“ik kan alleen maar waar-
dering uitspreken voor de 
inzet van de selectiespe-
lers. Ik zag dat de spelers 
van onder 19 (15 tot 19-ja-
rigen) onder de indruk 
waren en oprecht tegen 
de spelers opkeken.”

#Jeroen Barendse (red. 
Hoofd Jeugdopleiding): 
“Ik heb het als erg positief 
ervaren. De spelers deden 
het erg goed en de kinde-
ren hadden veel plezier.”  

#HBOK Bestuur: Alle be-
trokkenen enorm bedankt 
voor de tijd, energie en 
moeite om ‘1 uurtje te 
investeren in onze jeugd’.
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Pedro Dado Rikus de Lange

Kanjer op 
klompen
Anne-marie Bakker is een van de    
initiatiefnemers van de Boerenveiling 
die op 9 juli zal plaatsvinden in de 
Pastorietuin van Zunderdorp.

“Een boerenveiling organiseer 
je met z’n allen”, benadrukt 
Anne-marie meteen, “een hele 
klus die we met een enthousiast 
team doen.” En daarin vraagt ze 
haar moeder, Hilda van Meerveld, 
regelmatig om advies.

Anne-marie kijkt er naar uit: “Er is 
van alles te doen: leuke muziek, 
lekker eten, natuurlijk is er een ge-
zellige bar en een grote verloting 
met prachtige prijzen! En naast 
de veiling zelf zijn er ook leuke 
activiteiten voor kinderen, zoals 
een dansworkshop”. Kortom: dit 
spektakel mag je niet missen!  

De geboren en getogen Zunder-
dorpse heeft het organiseren 
zeker niet van een vreemde: moe-
der Hilda was jarenlang een van 
de drijvende krachten achter de 
Boerenmarkt, het grootscheepse 

driejarig evenement, waarvan de 
laatste editie in 2018  plaatsvond.

De organisatie van zo’n Boeren-
markt is ontzettend veel werk. 
Destijds had Hilda er zowat een 
dagtaak aan. Anne-marie kwam 
daardoor op het idee van een 
kleinschaliger boerenveiling. Ze 
wist zich nog goed de ‘Diensten-
veiling’ uit 1994 te herinneren, 
toen ze zelf 13 jaar was. “Het was 
toen een ontzettend gezellige 
dag, waarbij het hele dorp in 
beweging kwam. Je kon bieden op 
diverse diensten, zo leuk je maar 
bedenken kon”. 
De opbrengst van de Boerenvei-
ling wordt gelijk verdeeld tussen 
de Kerk van Zunderdorp en HBOK, 
de club die Anne-marie natuurlijk 
al van jongs af aan kent, al was 
het alleen maar omdat haar broer 
Wim er voetbalde. Maar inmiddels 

is de dorpsfunctie van onze club 
wel groter geworden “Vroeger 
was dat meer gescheiden, je kunt 
tegenwoordig gewoon bij HBOK 
komen zonder dat je er voetbalt.” 
En ook ‘La Klompa’ wordt graag 
gelezen in het dorp, het is naast 
het kerkblad ‘Kerkklanken’ een 
soort tweede ‘dorpsmagazine’.

Het heeft Anne-marie altijd al leuk 
geleken om voetbalmoeder te 
zijn. En nu gaat die wens dan ook 
in vervulling, want haar dochter 
Nore van vijf jaar wil graag op 
voetbal. Dus misschien zien we 
Anne-marie volgend jaar terug in 
onze rubriek ‘Voetbalmoeder’. 

En de ‘echte’ Boerenmarkt? 
Anne-marie is er van overtuigd: 
die gaat ooit weer terugkomen in 
Zunderdorp!
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KANSEN CREËREN

BEGELEIDING

ONTWIKKELEN

WERKGELUK

braspenningsocial.works
06 392 66 477 | 020 63 043 20

HBOK 1 met promotie 
naar de 1e klasse

Dirk met zijn
75e verjaardag!



De voorhoede  |  “Het Begon Op Klompen”
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De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’
Spelers van de maand: 

Emmy en Jack Buhren
Doordat hun buurjongens al bij HBOK voetbalden zijn Emmy en Jack 
ook bij HBOK terechtgekomen, zo gaat het wel vaker. Emmy speelt 
mee bij de peuters en Jack wisselt spelen en keepen af in de JO8.

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Ik hoorde dat jullie papa ook voetbalt? 
Ja, papa (red. Paul Buhren) speelt bij SV RAP en kan heel goed 
voetballen maar zijn knie (red. kruisband) is nu stuk. Hij is ook de 
leider van de JO8 en Jack vindt het fijn dat zijn vader dat doet. En de 
club natuurlijk ook.

Hoe vonden jullie de open dag?
Op de open dag hebben ze ijs en slush puppies 
verkocht en ze vonden dat heel leuk om te doen. 
Ook onze kantine vinden ze heel gezellig en 
chocomelk en tosti’s zijn de favoriet. 

Wat is het leukste aan voetbal? 
Op zich een standaard vraag maar Emmy 
beantwoordt dit met Annemaria Koekoek! 
En ze weet nog een ander leuk spel waarbij je 
met zijn allen onder een doek kruipt; bij het kleuter-
voetbal staat samen spelen duidelijk voorop. En dribbelen doen 
ze natuurlijk ook, maar dat vindt ze minder leuk.

Jack houdt van keepen en partijtjes spelen tijdens de training. 
Hij wisselt het keepen vaak af met Sami. De oefeningen vindt hij 
minder leuk, maar die horen er wel echt bij. Wedstrijden spelen 
doet hij het liefst en hij zit er ook niet zo mee dat je als keeper 
weleens een bal door laat. Dat hoort gewoon bij het spel.

Hebben jullie ook andere hobby’s of sporten? 
Emmy is dól op dansen en wil daar ook op. Ook houdt ze veel 
van fietsen en ze zwemt al in badje drie... 

Jack heeft zijn zwemdiploma A en B, zit op schaakles, maar hij 
wil ook nog wel tennissen en gitaar spelen.
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Gespecialiseerd in

Stolpboerderijen | Dijkwoningen

Vrijstaande woningen | Funderingsherstel

Betonnen kelders

Wij bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden met oog voor 
kwaliteit en detail, tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De geweldige sponsors die een prijs beschikbaar heb-
ben gesteld voor de open dag van de jeugd van HBOK.

Bon lunchlevering
Firma Lafeber

Joop Harmans XL fietsen
Jaap Ronday
Erwin Römer

Primera Waterlandplein
M & N Bodyfashion P’end

Famiri Food
Bakkerij Gutter

Familie Lattman
Place de la Legumes

Bea Disseldorp
Stal Gouwzicht
Ans den Hartog
Firma Heerding
Els Heerding
Slagerij Oostwal
Wendy Ernestus
Zorgboerderij Ons Verlangen
Fa Miedema Monnickendam
FirmaWals/Schokker
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Een voetbalmoeder is iemand die haar 
kind naar selectietrainingen rijdt in de 
hoop dat hij/zij ontdekt wordt als de 
nieuwe Messi van Amsterdam Noord en 
op zondag de voetbaltenues van het hele 
elftal aan de waslijn heeft wapperen. 

Voetbalmoeders en – vaders staan te 
schreeuwen langs de lijn en veroorzaken 
opstootjes. Ik heb het meegemaakt; Elias 
begon al jong met voetballen. Bij ASV de 
Dijk omdat Elias het theedoek-achtige 
shirt geweldig vond en omdat ze voor 
5-jarigen een ‘minileague’ hadden. De 
rest van het gezin ging ook mee. We 
stonden al snel te roepen: ‘let op’ als Elias 
radslag stond te doen, ‘doorgaan!’ als 
hij de bal kwijtraakte of ‘goed zo’ als hij 
scoorde. 

En toen Elias in de F1 speelde waren we 
best trots. Thomas, Elias z’n vader, werd 
coach, we namen de teamtas mee en 
op zondag hingen alle theedoek-achtige 
shirtjes aan de waslijn te drogen. Toen 
Elias bij de Dijk te vaak botste met zijn 
trainer en wilde stoppen met voetbal, 
kwam hij naar HBOK waar de sfeer altijd 
gemoedelijk is. 

Bij HBOK voetbalt hij gelukkig weer 
met plezier. En dus kan ik weer naar de 

wedstrijd kijken, kantine koffie drinken 
met gezellige voetbalouders en aanmoe-
digingen roepen van langs de lijn. Als een 
heuse voetbalmoeder…

Een hoogtepunt in mijn voetbalmoederrol 
was het voetbalweekend met Hemelvaart 
in Oostende: in de zon en wind staan 
kijken naar O13 en O15 met allemaal fijne 
voetbalvaders en -moeders die het gezel-
lig met elkaar weten te maken. 
Dus als Elias niet meer wil dat ik naar 
wedstrijden kom kijken, zou ik het mis-
sen! 

Heleen Suèr
moeder Elias Durner (JO15)

“Ik ben toch helemaal geen 
voetbalmoeder!”

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!
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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 )

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!!


