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We mogen weer!
Jazeker, we zijn weer van start. Lang naar uitgekeken, maar nu is het echt 
weer zover! Lekker voetballen, beetje ‘ouwe nelen’ over de wedstrijd en de 
spelers. Broodje bal van Dirk, gezellige en vriendelijke meiden en jongens 
achter de bar. Het gastvrouwen en -mannen-team onder leiding van Kees 
Hoeve in het Klompenhok.

Maar er is in de vakantieperiode een hoop gebeurd, de kantine heeft een 
volledige renovatie ondergaan, alles is schoongemaakt en opgeruimd. De 
extra kleedkamers zijn afgemaakt, de container die het aanzicht vervuilde 
is leeggehaald en weggehaald. Echt een wereld van verschil waardoor we 
iedereen weer netjes kunnen ontvangen.

Maar dat is nog niet alles, nee we zijn in verregaande voortgang met de 
uitbreiding van de kunstgrasstrook die naast het huidige kunstgrasveld gaat 
komen. En er zijn nog veel meer zaken op de achtergrond gaande waardoor 
ons ‘kluppie’ goed kan blijven draaien.

En dan nog alle initiatieven, acties en een zeer zuinige penningmeester die 
er voor zorgen dat we ons ook financieel goed staande hebben gehouden in 
die sombere kille periode die achter ons ligt.

Over somberheid gesproken, dan ontkom ik er ook niet aan om de mensen 
die ons ontvallen zijn te noemen. Onze goedlachse oud verzorger Frans Vogel 
en voetbalvader en speler van de 35+ Joost Lattman. Voor hun geliefden heel 
veel sterkte om dit verlies te verwerken.

De eerste La Klompa van dit seizoen, de redactie en het fototeam zijn er weer 
klaar voor! We kunnen weer een heleboel verwachten het komende seizoen. 
In de laatste La Klompa heb ik het  al gemeld, dit blad wordt nagenoeg 
belangeloos gemaakt, maar de productiekosten hakken er altijd in en het 
zou fijn zijn als we wat extra inkomsten binnen kunnen krijgen om dit af te 
dekken, daarom starten we de actie ‘Vriendje voor een tientje”. Op de pagina 
hiernaast de informatie. Ook adverteerders zijn uiteraard van harte welkom. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten. Informatie? Stuur een mailtje naar 
voorzitter@hbok.nl en ik stuur je de informatie vrijblijvend toe.

Ik wens iedereen een heel fijn voetbalseizoen!

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

Wil jij ons steunen om maandelijks een ‘La Klompa’ 
te kunnen produceren? Wordt dan ook een...

Vriendje voor een tientje!
Scan de QR-code om € 10,00 ( dat mag uiteraard ook meer zijn ) te betalen 
en zo een vriendje te worden en ons te steunen om La Klompa te blijven 

produceren. Gebruik de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 14 september 2023.

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!
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De voorhoede  | ’Het Begon Op Klompen’

korte berichten

De voorhoede
In memoriam
De voorzitter berichtte in zijn voorwoord al over het overlijden van Frans Vogel en Joost 
Lattmann. Frans, oud verzorger van HBOK en een bekend gezicht op de voetbalvelden 
in de regio. Joost, de laatste jaren vooral voetbalvader en -oom en zelf actief in de 35+. 
Mannen, we gaan jullie missen!

Frans Vogel Joost Lattman

Cartoonist gezocht
Ben jij een tekentalent en zou jij het leuk vinden om de 
edities van onze La Klompa te voorzien van een leuke, 
actuele, HBOK cartoon? 

Wacht dan niet langer en laat het ons weten! Dit geldt ze-
ker ook voor onze jeugdleden. Mail naar redactie@hbok.nl.

Zeer geslaagde Zeer geslaagde 
klusdag!klusdag!  

Vele handen maken licht werk en 
dat bewees het ‘klusteam’ maar 
weer eens op een ‘ouderwetse 
klusdag’ bij HBOK.

Bergen werk zijn verzet door een team van 
alle vrijwilligers Bas, Daan, Daisy, Debby, 
Dennis van Z, Dennis W, Dirk, Edwin, Erik, 
Frank, Henk, Jaap H, Jaap R, Karin, Kees, 
Pascal, Pedro, Rachid, Rikus, Sander, Stefan, 
Vito, die wij via deze weg dan ook nogmaals 
heel hartelijk willen bedanken! 

Gezien het succes van deze dag, zullen wij 
hier een vervolg aan geven. Hou onze web-
site en social media kanalen in de gaten! 
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September

1 september Lorenzo Schokker
2 september
3 september Amar Hamdane

Quinten Hofman
4 september Taras Rozej
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september Ivan Karels
12 september
13 september Bowedee Burleson

Jeroen Breedijk
14 september
15 september Donny Ruder
16 september Nerivio Kasanwirjo

Richard van der Veen
17 september Lesley Markus-Lam
18 september Romello Austin
19 september Lyo Cornelis Atsopardis
20 september Rachid Lamalan
21 september
22 september David Dorrestein
23 september
24 september
25 september Daryl Anico Flores
26 september
27 september Ily Dahmani
28 september Jelle Ubbels
29 september Midas Ketelaars
30 september Xanadu Plooij

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

‘Waar is dat feestje?‘Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje!’Hier is dat feestje!’

Deze HBOK’ers zijn al ,of worden de komen-
de weken een jaartje ouder. Allemaal (alvast) 
van harte gefeliciteerd!

Getal: 0 (nul) 

De omzet van de Franse 
voetbalclub 

Paris Saint Germain is 
zo’n € 540 miljoen.

De omzet van HBOK is daar ongeveer 0,3 promille van. Toch heeft 
HBOK net zo vaak de Champions League gewonnen als PSG. Best 
wel goed van ons!

Top tip
Voetbal is een teamsport. Het 
spelplezier is vele malen hoger 
wanneer je als team speelt dan 
wanneer er individuen in het 

veld staan. Samen sterker! 

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

De door de wol geverfde trainer 
van HBOK neemt, zoals we gewend 
zijn van hem, nooit een blad voor 
de mond. 
Kai Meeuwsse was op dreef, de to-
renhoge favoriet in de 2e klasse gaf 
aan het leuk te vinden om tegen 
Ted Verdonkschot uit te komen. 
 
Heb je de uitzending gemist of wil 
je het terugluisteren of zien?  
Ga dan naar: https://radioaalsmeer.nl/video/aalsmeer-inside-2021-09-19-210204/

In de media...
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Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Henk Groot Rishu Veldhuis

“Wat nu bij de JO13 
gebeurt, past helemaal 
in het traject dat we een 
aantal jaren geleden bij de 
HBOK-jeugd zijn gestart. 
Vanaf de JO11 hebben we 
nu gelijk de sprong naar 
de JO13 gemaakt. De JO12 
hebben we overgeslagen. 
Noem het doorselecteren. 
Omdat ze een leeftijds-
categorie overslaan gaan 
ze met meer weerstand 

te maken krijgen omdat 
ze tegen oudere jongens 
spelen. En dat gaat tot nu 
toe erg goed.” 

“Afgelopen seizoen heb-
ben een aantal van onze 
jongens vanuit diezelfde 
filosofie ook al regelmatig 
meegetraind met de toen-
malige JO14. Daar kregen 
ze al te maken met meer 
fysieke en mentale tegen-

stand. Ik merk dat de jon-
gens daar sterker van zijn 

geworden. En omdat deze 
spelers vaak al lang met 

elkaar voetballen, kennen 
ze elkaar inmiddels zo 
goed dat ze elkaar weten 
te vinden en een hecht 
team zijn geworden.” 

“De sfeer is prima, ze 
werken voor elkaar en ze 
gunnen elkaar ook echt 
de bal. Ze hebben veel 
plezier wat volgens mij 
ook de basis is om samen 
beter te willen worden.”

Jongens sterker door 
fysieke en mentale 
tegenstand

“Wat ook meehelpt is 
dat we een groep ouders 
hebben die allemaal posi-
tief zijn naar de kinderen 
maar ook naar ons, de 
trainers en leiders. 
Het Corona seizoen 
heeft er flink ingehakt en 
iedereen is sowieso weer 

blij lekker langs de lijn te 
kunnen staan om te kijken 
naar hun kinderen. Het 
belooft een mooi seizoen 
te worden!”

De JO13-1 is het seizoen fantastisch begonnen met twee 
dikke winstpartijen. Na het afgelopen Coronaseizoen 
was het de vraag hoe iedereen ervoor zou staan. Er is 
wel onderling veel geoefend maar echte wedstrijdspan-
ning was er niet. Doelstelling is om voor het kampioen-
schap te spelen. Elton van Bossé, coach van de JO13 
aan het woord.

Team uitgelicht: JO13-1

We gaan We gaan 
vechten voor het vechten voor het 
kampioenschap! kampioenschap! 

“Wat ook 
meehelpt is dat 
we een groep 

ouders hebben 
die allemaal 
positief zijn”

9
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  Pedro Dado
Rishu Veldhuis

“In de zomerstop zijn er een aantal 
belangrijke spelers vertrokken, 
waardoor we qua individuele 
kwaliteiten best een jasje hebben 
uitgedaan, maar door de spelers 
die er bij zijn gekomen zijn we 
als team sterker geworden. De 
gemiddelde leeftijd is jonger en 
zijn er geen zwakke plekken meer 

in de selectie,” zegt de trainer. 
Hij vervolgt: “Er is nu een betere 
balans tussen jongere en ervaren 
spelers. Jongens zoals Bram en 
Nerivio of een nieuwkomer zoals 
Allon, daar kunnen we best wat 
van verwachten. Het hele team 
luistert goed naar elkaar, maar 
het belangrijkste is dat iedereen 
elkaar durft te corrigeren. 

Nu nog wat meer voetbalgogme 
in de ploeg en een echte voet-

ballende leider, die af en toe wat 

extra ‘gif ’ binnen de lijnen brengt, 
maar dat moet nog groeien. Wij 
spelen in harmonie met elkaar, 
waar het af en toe ook mag 
kraken.”
Volgens Rachid is ook de samen-
werking en de communicatie met 
het tweede elftal en de jeugd opti-
maal. “Het Tweede is gewoon een 
goed en leuk team, waarvan een 

aantal spelers dit seizoen dan ook 
een kans krijgen in het Eerste.”
“We moeten HBOK 1 weer terug-
geven aan HBOK als club”, vervolgt 
Kai, “er mag geen kloof zijn tussen 
het eerste elftal en de rest van 
HBOK, dat zijn wij zeker na het 
afgelopen seizoen aan de club 
verplicht. En onze doelstelling 
blijft natuurlijk promoveren, maar 

wel met goed spel en natuurlijk 
veel gezelligheid na de wedstrijd.” 
Rachid vult aan: “Onze tegen-
standers in de competitie hebben 
natuurlijk ook niet stil gezeten. Zij 
hebben zich versterkt. Zo zijn er 
vier geduchte mede-titelkandida-
ten. Maar uiteindelijk hoeven wij 
voor niemand bang te zijn.” 

Een jaar geleden 
voorspelde trainer 
Kai Meeuwsse in La 
Klompa dat Corona 
onze grootste tegen-
stander zou worden. 
Helaas bleek niets 
minder waar. Of dat 
het komende seizoen 
weer zo zal zijn, daar 
is hij wat minder 
positief over dan, 
Rachid Lamalam zijn 
assistent. Hoe dan 
ook, over één ding 
zijn beide heren het 
helemaal eens: in 
sportief opzicht is 
het vlaggenschip van 
HBOK helemaal klaar 
voor de komende 
competitie.

‘Ondertussen bij 
het eerste’ “Er mag geen kloof zijn tussen het 

eerste elftal en de rest van HBOK”

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Van Links naar rechts: Kai Meeuwsse, Donny Ruder, Allon Koene, Angelo Groen, Mariona Olf, Dennis Kaars, Davey Claus, Romello Austin, Joey Potveer, Max Sajet, Kasanwirjo Nerivio, 
Renaldo Jongebloet, Sverre Ubbels, Bram Wiedijk, Donny Rijnink, Rachid Lamalam.

“Een harmonie 
waar het af en 
toe ook mag 

kraken.”
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“Toen ik in 1999 Neder-
land kwam, sprak ik de 
taal natuurlijk niet. Dat 
was best lastig. Ik had ge-
luk dat ik in het onderwijs 
belandde. Eerst in een 
functie waarbij ik op een 
openbare basisschool aan 
Turkse kinderen les gaf in 
eigen taal en cultuur. Daar 
was toen een speciaal 
programma voor opge-
zet. Toen dit programma 
ophield te bestaan heb 
ik aangegeven graag 
sport-onderwijs te willen 
gaan geven. Ik heb zelf 
mijn leven lang fanatiek 
gesport. Voetbal, handbal, 
atletiek maar ook spor-
ten als tafeltennis vond 
ik erg leuk. Ik heb me 

ingeschreven bij de ALO 
in Amsterdam. Ik kwam 
door de selectieprocedure 
heen en heb deze, naar 
mijn weten, als eerste 
leerling met een Turkse 
achtergrond afgerond. 
In 2018 ben ik gestopt in 
het onderwijs. Mijn vrouw 
was inmiddels kinderdag-
verblijf De Appelboom 
begonnen en zij kon wel 
wat hulp gebruiken toen 
we door het succes ervan 
besloten een tweede 
locatie te openen.”

HBOK voor altijd 
nummer 1.
“Ali Berr, onze zoon, is 
toen hij heel klein was 
begonnen bij De Dijk. Wij 

kenden HBOK helemaal 
niet. Ik weet nog goed dat 
hij tegen HBOK moest. 
Opeens zag ik dat daar 
allemaal vrienden van zijn 
school speelden. HBOK 
won die wedstrijd met 
grote cijfers en Ali Berr 
wilde nog maar een ding: 
naar HBOK. 

Ikzelf vond de sfeer ook 
gelijk erg fijn. Met veel 
ouders kregen we al heel 
snel een goede band 
en die hebben we nog 
steeds. Hoogtepunt is 
nog steeds als we met het 
hele team kamperen op 
camping ’t Uilenstekkie 
van Dirk. Hoewel Ali Berr 
sinds dit seizoen ergens 

anders voetbalt, zal HBOK 
voor hem altijd nummer 1 
blijven.”

“Voetbal is het mooiste 
spelletje wat er is. Om te 
kijken maar vooral ook om 
zelf te doen. Vroeger als 
tiener was ik er altijd bij 
als Trabzonspor speelde, 
zowel uit als thuis. Heerlijk 
die spanning voor en 
tijdens de wedstrijd. Maar 
nog meer geniet ik ervan 
om zelf te voetballen. 

Sinds een paar jaar 
voetbal ik bij de 45+ van 
HBOK. Hoewel we al een 
jaar geen wedstrijd heb-
ben gespeeld, wordt er 
wel iedere week getraind. 
Ik probeer daar altijd bij te 
zijn. Lekker ballen, lol ma-
ken, een beetje fit blijven. 
Ik hoop dat nog lang vol 
te kunnen houden!”

“Voor Ali Berr zal 
HBOK altijd 
nummer 1 blijven”

Emin Durmus (52) kwam in 1999 vanuit Turkije naar Nederland. Op 17 
augustus van dat jaar verwoestte een grote aardbeving zijn woonom-
geving. Samen met zijn vrouw Şükran, die al de Nederlandse nationali-
teit bezat, besloten ze samen naar Nederland te emigreren.

Henk Groot Rikus de Lange

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Emin speelt in de 45+ van HBOK. Zijn 
favoriete clubs zijn HBOK, Trabzonspor 
en Ajax. Emin en Şükran hebben twee 
dochters en een zoon.
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“Hoogtepunt is 
nog steeds met 
het hele team 
kamperen op 

camping 
’t Uilenstekkie 

van Dirk.”
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Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Veranderingen in 
de jeugdopleiding
Na een volledig door corona weggevallen voetbalseizoen kunnen we 
weer vooruit kijken naar een kersverse interessante competitie. De 
afgelopen periode hebben we niet stilgezeten en zijn er een aantal 
dingen veranderd in de jeugdopleiding.

Onderbouw
Bij de onderbouw is de 
circuit training van stal 
gehaald. Alle onderbouw 
teams, JO08 t/m JO11 én 
de Klompen Academie, 
zullen gezamenlijk gaan 
trainen. Zij krijgen elke 
woensdag vier oefenin-
gen voorgeschoteld die 
bol staan van uitdagingen 
en spelplezier.
Door het herintroduceren 
van de circuit training 
kunnen we (nog) 
sneller inschat-
ten welke 
kinderen er 
meer uitdaging 
nodig hebben 
en kunnen 
we ze direct 
indelen bij een 
groep passend 
bij het individuele 

niveau. Dit zal de moti-
vatie bevorderen en de 
ontwikkeling alleen maar 
ten goede komen.

Middenbouw
Bij de middenbouw, JO13 
t/m JO15, zal de groot-
ste verandering plaats 
vinden. We hebben er 
voor gekozen om te stop-
pen met ‘tweede teams’ 
(bijvoorbeeld JO13-2). 
De afgelopen periode is 
er goed gekeken naar 
de specifieke kwaliteiten 
van de jeugdspelers en 
hebben spelers waarvan 
de kwaliteiten elkaar het 
meest versterken bij 
elkaar gezet. 
Geen van de teams 
zal lager dan 3e klas-
se spelen, waardoor 
alle spelers zullen 
worden uitgedaagd 
op verschillende 
manieren, zowel 
individueel als in 
teamverband. 

Jeroen Barendsen 
Hoofd Jeugdopleidingen

Niet één, maar twee acties 
om de clubkas te spekken!

De Grote Clubactie voor HBOK
Waarom kiezen verenigingen voor de Grote Clubactie?

1. 80% gaat direct naar de clubkas
2. Deelname is gratis
3. Eenvoudiger dan ooit dankzij de 

vernieuwde verkoopmethodes
4. Het Grote Clubactiepakket: alle (online) 

tools om jullie clubactie te laten slagen
5. Landelijke bekendheid, al bijna 50 jaar
6. Persoonlijke en servicegerichte 

organisatie
7. 8,7 voor klanttevredenheid

Sponsor je voetbalclub met Voetbalpassie
Met Voetbalpassie spaar je voor de voetbalclub die jij wilt sponsoren! Daarnaast maak je óók nog 
kans op vette voetbalprijzen! Dus kies je club en spaar mee van 13 september t/m 3 oktober 2021.

Spaar makkelijk met de AH app
1. Download de AH app als je deze nog 

niet hebt.
2. Ga naar Voetbalpassie op de homepage 

van de AH app onder Mijn Albert Heijn.
3. Bevestig je deelname aan Voetbalpassie 

en kies je voetbalclub.
4. Spaar Voetbalpassiepunten bij iedere €1 

aan deelnemende producten*.
5. Sponsor je club met €1 voor iedere volle 

spaarkaart van 10 punten. Doneer je 
volle spaarkaart makkelijk in de AH app.
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De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Popel je? Aan de start van een écht voetbalseizoen?
Ja natuurlijk! Zonder is de wereld saai. Je werkt samen weer aan een echt doel en 
bent niet alleen maar aan het trainen. 

Wat vind je leuk en wat vind je moeilijk aan keepen?
Leuk: Het lezen van de tegenstander, weten wanneer je 
in actie moet komen.
Moeilijk: De druk op je schouders als laatste man; 
je krijgt sneller de schuld bij een tegengoal dan 
bijvoorbeeld een spits of middenspeler. 

Wat zijn je sterke en je zwakke kanten?
Mijn kracht zit in de snelle één op één reactie, 
wat ik bij hockey heb geleerd.
Mijn zwakte zit ook in de hockeytechnieken, met 
één hand naar de bal en de bal wegslaan in plaats 
van pakken.

Voetbal of hockey?
Hockey is interessant door de snelheid, maar als keeper is voetbal veel leu-
ker omdat je meespeelt en coached. Bij hockey ben je meer een schietschijf.

Kan er iets bij HBOK verbeteren?
Ik heb al lang geen keeperstraining gehad en dat mis ik wel, maar heb veel 
geleerd van Noah (red. Brouwers, keeper in hetzelfde team) die al meer 
ervaring heeft. Wij leren vooral van elkaar. 

Je zit in 5VWO en wil gaan studeren, blijf je wel bij de club?
Zeker! Ik wil rechten en economie studeren maar wil uiteindelijk ook 
keeper van de Heren 1 worden. 

Speler van de maand: Bruno van der Hoorn (JO19)

Voorbeeld voor de jeugd!
Bruno van der Hoorn (JO19) keept nog maar drie seizoenen. Daarvoor 
was hij hockeykeeper. Hij doet er alles aan om beter te worden en ont-
wikkelt zich goed. Vorig seizoen had hij moeite om mee te voetballen 
en heeft de hele zomer geoefend om zijn traptechniek te verbeteren.
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Henk Groot Rikus de Lange

Kanjer op 
klompen
“Wij zijn dus een groen/wit gezin”
Toen het team van één van zijn zoons bij DRC uit elkaar viel, besloot 
Dennis Wielart (53), trainer van de JO11, een open dag bij HBOK te be-
zoeken. Inmiddels spelen al zijn zoons, Ole, Jules en Nils, bij HBOK. “De 
familiesfeer bij HBOK sprak ons gelijk aan. Ole en Jules spelen al wat 
langer bij HBOK, Niels inmiddels ook. We zijn dus een groen-wit gezin.”

Dennis: “Ik heb vroeger 
wel gevoetbald, maar veel 
meer geijshockeyd. Ik vind 
sporten natuurlijk belang-
rijk voor kinderen, maar ik 
geloof ook dat het waar-
devol is om ze te leren en 
laten ervaren hoe het is 
om te sporten in teamver-
band. Samen plezier heb-
ben, elkaar helpen om er 
iets moois van te maken 
en beter worden. Winnen 

en verliezen doe je niet 
alleen, dat doe je met het 
hele team. Ze leren daar 
heel veel van.”

Actieve bijdrage 
leveren aan HBOK
“Sinds een paar seizoenen 
train ik jeugdteams van 
HBOK. Ik heb de introduc-
tiecursus van de KNVB 
gedaan. Dit seizoen train 
ik de JO11. Ik merk dat er 
steeds meer structuur 
komt in de jeugdopleiding. 
Van onderuit wordt steeds 
duidelijker waar HBOK 
voor staat, hoe we willen 
trainen en wat we willen 
bereiken. Plezier bij de 
kinderen staat natuurlijk 
voorop. Ik denk dat als je 

iets leuk vindt, je er ook 
goed in wilt worden. Dat 
is de basis.”
Dennis is een actief lid. 
Naast het trainerschap 
van de JO11 steekt hij ook 
graag zijn handen uit de 
mouwen: “Laatst was 
er een HBOK klus- en 
opruimdag. Met een hele 
groep mensen hebben 
we een dag lang hard 
gewerkt om alles weer 
schoon en netjes te krij-
gen. Ook hier komt plezier 
en teamgeest bovendrij-
ven. We hebben keihard 
gewerkt, maar ook veel 
plezier gehad. En die twee 
dagen spierpijn nadien 
neem je dan maar op de 
koop toe hahaha.”
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Hoe oud ben je?
12.

Sinds wanneer voetbal je?
Sinds mijn achtste

Op welke positie sta je?
Links voor.

Wie is jouw voetbalheld?
Lingard.

Wat is jouw favoriete club?
Ajax.

Bij welke club heb je hiervoor 
gespeeld?
ASV De Dijk.

Waarom heb je voor HBOK 
gekozen?
Ik weet het niet.

Wat vind je het leukst aan 
voetbal?
Ik vind het leukst aan voetbal dat 
het een teamsport is..

Wat is je droom?
Voetballer worden.

Fanatieke voetbalmoeders (en -vaders in overtref-
fende trap) langs de lijn, ik vond ze altijd een beetje 
eng. Prima mee te leven, want ik had nooit met ze 
te maken. En toen kreeg ik een zoon. Een zoon die 
zodra hij kon lopen met een bal dribbelde. Wiens 
eerste (en geruime tijd enige) woord ‘bal’ was. Een 
zoon die overal speurde naar ballen en in Artis pas 
echt enthousiast werd als hij in de bosjes van het 
apenverblijf een ranzig balletje ontwaarde. Het zag er 
al vroeg naar uit dat er een moment zou komen dat 
we op zoek moesten naar een voetbalclub voor deze 
zoon. Maar dan wel één zonder schreeuwende ouders 
die hun eigen ambities op hun kinderen botvieren 
graag. Gelukkig vonden we de leukste club, waar de 
zoon zich tussen de koeien rustig kon ontwikkelen als 
voetballer (en ik als voetbalmoeder). Langs de lijn is 

het overwegend heel gezellig gebleken. Mijn angst 
voor voetbalouders heb ik grotendeels overwonnen. 
Sterker nog, ook diep in mij blijkt een onvermoed 
fanatisme te schuilen dat eruit wil langs de lijn. Berg 
je maar.

Marijn Oussoren

Even voorstellen...
Danique Duarte

Beetje eng…
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 )

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!!


