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opgericht in 1951

Trainer en leider JO9-1
David de Vries:
 “Er gaat iets heel erg goed
bij de HBOK-jeugd!”

Fysiotherapeut 
Max Sajet:

Keeper van het eerste Joey Potveer:

“Als deze groep bij elkaar 
blijft, kunnen we wat moois 
neerzetten”

“Wat echt helpt om blessures 
te voorkomen is genoeg slaap 
en goede voeding”

HBOK keeper Jan Catsburg: 

”Nog nooit een 
penalty gemist”

Jongste 
talent ooit:
Speler van de maand: 

Hit Heijtlager 5 jaar
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Koppies omhoog
Was ik in mijn laatste voorwoord zo positief, worden we toch weer onaan-
genaam verrast door opnieuw een ‘LockDown’. De deuren op slot, publiek 
verboden toegang, spelers en technische staf controleren op een QR-code. 

Ik begrijp het wel en natuurlijk moeten we ergens proberen om dat smerige 
virus uit te bannen, maar het wordt er niet echt gezelliger op om als een 
politieman het beleid uit te dragen en elkaar zo te controleren.

Dubbel zuur is het dat we daardoor bijna de derby van het seizoen, HBOK-
OSV, zonder publiek moesten spelen. Totdat bleek dat er binnen het beleid 
ruimte was om op het terras plaats te nemen. Dan zie je dat de flexibiliteit 
binnen de gelederen groot is en zo wisten we dat met biertafels op te lossen. 
Konden we toch genieten van een wedstrijd die met 5-1 gewonnen werd!

Toch wil ik iedereen vragen om begrip te hebben voor elkaar en de maatre-
gelen die er opgelegd worden. Nee zeker niet makkelijk, maar de discussie 
en de tweedeling die er op het moment is, moet toch eens stoppen. Met 
schreeuwen en schoppen zal er echt geen oplossing komen!

Nou genoeg over de malaise en koppies omhoog, we hebben in ieder geval 
weer een fantastische nieuwe ‘La Klompa’ in handen met zeer leuke artike-
len over onze mensen en ons ‘kluppie’. 

Langs de lijn hoor je steeds meer positieve reacties op ‘La Klompa’: leuk om 
te horen, want uiteindelijk is het de bedoeling dat we een steeds hechtere 
vereniging worden en dat lukt zo steeds beter. Men begint elkaar te herken-
nen en de saamhorigheid wordt zodoende groter! Een mooier compliment 
voor alle medewerkers aan dit clubblad is er niet.

De algemene ledenvergadering is door de ‘LockDown‘ verschoven naar 
december een exacte datum zal nog volgen en hierbij vast een oproep om 
ook daar aanwezig te zijn!

Ben je al een ‘Vriendje voor een tientje’? We kunnen de steun nog steeds 
goed gebruiken!

Voor nu heel 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 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!

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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korte berichten

De voorhoede
Nieuwe shirts

Het heeft even geduurd, maar het wachten is beloond: prachtige nieuwe clubshirts! Op 
zaterdag 13 november de eer aan de kleine ontwerpster Diara (9 jaar), om het shirt offici-
eel uit te reiken aan ons Eerste elftal. 
Shirts die voor de zomer op de ‘pasdag’ zijn besteld, zijn of uitgegeven of liggen klaar op 
de club. Nieuwe leden kunnen de shirts bestellen via de webshop:
https://hbok.clubwereld.nl/

Rectificatie
Zelf maakt Angelo er niet zo’n punt van 
maar voor een beetje verslaggever is het 
een onoverkomelijke fout: 
Eerste elftal speler Angelo Groen is in Den 
Haag geboren en getogen en daarmee is 
hij natuurlijk ‘Hagenees’. En geen ‘Hagenaar’ 
zoals abusievelijk vermeldt in de vorige La Klompa 
(NR02).

Familiebedrijf Familiebedrijf 
Evenboer       bedankt!Evenboer       bedankt!

We zijn een prachtige handmaaier 
rijker, dankzij familiebedrijf Evenboer. 
Sinds 1936 is het bedrijf actief als 
smederij, constructiewerkplaats en 
landbouwmechanisatiebedrijf te 
Broek in Waterland. 
Nogmaals, ontzettend bedankt!

5

Rabo ClubSupport
Rabobank leden konden in novem- 
ber stemmen op clubs die een 
steuntje in de rug verdienen. Daar-
bij was € 13 miljoen te verdelen. 
Maar liefst 500.000 leden en 30.000 
deelnemers brachten hun stem uit. 
Ook ons kleine kluppie trok stem-
men: 30, goed voor een bedrag van 
€ 216,53. Kunnen wij (zeker nu!) 
goed gebruiken. Lieve Rabobank 
leden, bedankt voor jullie stem!

Gratis 
sponsoring!!!!
Met de feestdagen voor de deur kunnen 
de Sint en de Kerstman alle hulp gebrui-
ken. Voor onze clubkas geldt hetzelfde. Be-
stel daarom je cadeau’s via SponsorKliks. 

1.	 Kies
2.	 Bestel
3.	 Sponsor	gratis!	
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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!

Top tip
Behandel kinderen niet als 

mini volwassenen. 
Probeer je als jeugdtrainer te 

verplaatsen in het kind en in zijn 
of haar denkwijze.

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

Het is al weer even geleden, maar zeker het vermelden waard dat wij dit jaar twee echte HBOK’ers mochten 
huldigen: Daan Braspenning in 2021, 25 jaar lid en Jaap Heerding is dit jaar maar liefst 60 jaar lid!

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
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Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Er is een explosie aan 
nieuwe voetballertjes bij 
HBOK de laatste tijd. Hoe 
kan dat? 

“Er gaat wat mij betreft 
echt iets goed bij de 
HBOK-jeugd. De kinderen 
zijn daardoor blijkbaar 
enthousiast tegen vrienden 
en vriendinnen. Dan krijg 
je een zwaan kleef aan 
effect: iedereen wil erbij 
horen. Ook de trainingsop-
komst en de inzet is goed. 
Opmerkelijk is de positieve 
betrokkenheid van de 
ouders bij JO9. Vaders en 

moeders moedigen aan 
maar bemoeien ze zich 
niet of nauwelijks met wat 
er op het veld gebeurt. Ik 
vind dat erg belangrijk. 
Kinderen worden er niet 
beter van om van alle 
kanten becommentarieerd 
te worden.”  

Wat is jouw visie op de 
ontwikkeling van jeugd-
spelers en meer in het 
bijzonder JO9?

“Ik denk dat je tot de JO13 
zo min mogelijk bezig 
moet zijn met prestatie en 

tactiek maar vooral met 
plezier en het bijbrengen 
van technische vaardighe-
den. Vanuit plezier ga je de 
kinderen leren voetballen: 
dat is de basis. Hiermee 
gaan ze hun eerste wed-
strijdjes spelen. In eerste 
instantie zit daar weinig 
samenhang in. Maar wat ik 
nu bij de JO9 merk, is dat 
ze vanuit die basis steeds 
beter gaan samenspelen 
en merken dat dit veel 
beter werkt. De JO9 is nu 
echt een team aan het 
worden en er komt voetbal 
in. Ze beseffen dat ze het 

niet in hun uppie kunnen. 
Erg leuk om dit te zien 
gebeuren”. 

Dit seizoen is bij HBOK 
begonnen met de zoge-
naamde circuittrainingen. 
Daarbij wordt de spe-
lersgroep opgedeeld in 
verschillende groepjes. 
Deze groepen starten 

elk bij een verschillende 
oefening die samen het 
circuit vormen. Waarom?

“Voor de trainers niet per 
se erg leuk want je staat 
vaak de hele training bij 
één oefening te kijken, 
maar voor de 
kinderen erg 
belangrijk om 

hiermee de basis te leren. 
Ze plukken hier later de 
vruchten van. Er is meer 
contact tussen de trainers 
onderling en je hebt het 
gevoel dat je echt iets bij-
draagt. Ik zie de toekomst 

van de HBOK-jeugd 
rooskleurig in!”

Door zijn opleiding als sportpsycholoog heeft David de Vries (38) een 
uitgesproken mening over de ontwikkeling van jeugdspelers. Twee jaar 
geleden begon hij als pupillentrainer bij HBOK, zijn zoon Abel speelt 
in de JO9-1: “Ik denk dat je tot de JO13 zo min mogelijk bezig moet zijn 
met prestatie en tactiek.”

Team uitgelicht: JO9-1

Er gaat iets heel 
erg goed bij de 
HBOK-jeugd!
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“Kinderen worden er niet 
beter van om van alle kanten 

becommentarieerd te worden. 
Dat gebeurt ook niet bij 

HBOK. Klasse.”

  Henk Groot | Rikus de Lange

David de Vries werkt 
als personal coach en 

voedingsdeskundige in 
Amsterdam. 

Hij is vader van drie 
kinderen.



HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 2e jaargang nr. 3

10
  Henk Groot | Rikus de Lange

Hoewel hij pas 28 jaar is, heeft Joey Potveer al een enerverende (prof)
voetbalcarrière achter de rug. Sinds drie jaar is de Broek in Waterlander 
keeper bij HBOK-1. “Bij FC Groningen was het mentaal en fysiek heftig”.

‘Ondertussen bij het eerste: Joey Potveer’

“Als deze groep bij 
elkaar blijft, kunnen we 
wat moois neerzetten”

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Streamer
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“Ik heb acht jaar in de jeugd van 
AZ gekeept en ben daarna naar FC 
Groningen gegaan. Ik werd derde 
keeper bij het eerste. Ik trainde in 
die tijd met mannen als Virgil van 
Dijk, Bizot, Zeefuik, Kostic  en Ba-
cuna. Klinkt leuk maar mentaal en 
fysiek was het heftig. Ik liep elke 
dag op mijn tenen. Op een dag 
heb ik mijn kansen afgewogen en 
besloot ik een stap terug te doen. 
Ik ben bij AFC gaan voetballen, 
ook op een behoorlijk hoog niveau 
natuurlijk. In de tussentijd had 
ik mijn eigen personal training 
bedrijf opgericht. De combinatie 
met AFC werd steeds moeilijker. 
Ik woon in Broek in Waterland 

en een maatje van me, Giovanni 
Sabajo, speelde bij HBOK. Eén en 
één is twee. Een ambitieuze club 
om de hoek waar ik woon.”

Doe je bij HBOK niet een erg 
grote stap terug?
“Tuurlijk is het qua niveau mis-
schien een stap terug, maar voor 
mij perfect. De ambitie van HBOK 
is in ieder geval nog een stap te 
zetten naar de eerste klasse en als 

deze groep bij elkaar blijft, weet je 
nooit wat er nog meer mogelijk is. 
Ik houd ook erg van gezelligheid 
en een beetje gek doen. Alles 
bij elkaar zit ik bij HBOK dus wel 
goed!”

Welke voetbaldroom heb 
je nog?
“Niet zozeer dat ik nog zo nodig 
naar een andere club wil. Wel 
hoop ik dat deze groep zo lang 

mogelijk bij elkaar blijft en we iets 
moois kunnen neerzetten. En dan 
op termijn wellicht met nog wat 
meer spelers uit de HBOK-jeugd 
erbij? Het is sowieso belangrijk 
voor een club dat de jeugd het 
gevoel heeft het eerste te kunnen 
halen. Maar de focus bij mij ligt 
nu eerst op het huidige seizoen 
dat we hopelijk afsluiten met 
promotie!”

“Bij FC Groningen trainde ik met mannen 
als Virgil van Dijk, Bizot, Zeefuik, Kostic 

en Bacuna. Dat klinkt leuk...”



Jan kijkt met plezier terug 
op die beginjaren van 
zijn voetbalcarrière: “Al 
op vroege leeftijd liep ik 
samen met mijn vader, die 
in het bestuur van HBOK 
zat, de greppel rond het 

veld uit te graven en het 
veld te prikken.” Zo leerde 
hij al vroeg wat vrijwilli-
gerswerk inhield, maar 
natuurlijk leerde hij ook 
voetballen, wat hij tot in de 
D-junioren als veldspeler 

deed. Zijn keeperstalent 
viel op en zo werd hij als 
A-junior voor het Eerste 
van HBOK gevraagd, toen 
de toenmalige keeper naar 
Ajax-zaterdag ging.

Nog nooit een 
onvertogen woord
“Ik keepte zo’n twee à drie 
jaar in het eerste en daar-
na in het tweede, maar 
ook als reservekeeper 
van het eerste. Daardoor 
speelde ik soms twee 
wedstrijden op een dag.” 
En niet zonder trots in zijn 
stem: “ik nam als keeper 
ook altijd de penalty’s 
en heb er nog nooit een 
gemist.”

Na een kort uitstapje naar 
v.v. Oosthuizen, kwam Jan 
terug om in HBOK35+ te 
gaan keepen. “Een echt 
vriendenteam, maar met 

ambitie en leuk voetbal. 
En tijdens onze gezellige 
uitjes, zoals samen op 
wintersport, is er nog nooit 
een onvertogen woord 
gevallen.”

Jeugdkeepers- 
trainingen
En dan zijn er natuurlijk 
nog de vrijwilligerstaken 

bij HBOK, noem er één 
en Jan heeft ze gedaan: 
van scheidsrechter tot 
jeugdtrainer en kantinebe-
heerder.

En nu gaat Jan ook nog 
keeperstrainingen geven 
aan de jeugd. Hij kijkt er 
naar uit om de HBOK-
keepers wat van zijn 
ervaring bij te brengen. 

“Ik wil jonge keepers graag 
leren mee te voetballen 
en meer doen dan alleen 
ballen tegenhouden. Je 
bent de elfde voetballer die 
de bal in de handen mag 
pakken.”

Nog nooit 
een penalty 
gemist:
keeper 
Jan Catsburg

Geboren en getogen Zunderdorper Jan Catsburg is trots op z’n club 
HBOK, waar hij al vanaf zijn jongste jeugd speelt en nu keeper is van 
de 35+. Geen wonder, want wat deze ‘oer-HBOK-er’ allemaal gedaan 
heeft bij onze club...

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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“Al op vroege 
leeftijd liep ik 

samen met mijn 
vader, de greppel 
rond het veld uit 
te graven en het 
veld te prikken”

HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 2e jaargang nr. 3

  Pedro Dado | Rikus de Lange
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Jan vindt het mooi dat de jeugdopleiding nu 
professioneler wordt aangepakt. 
“Dat is belangrijk voor het behoud van je club. 
De jeugd heeft de toekomst!”
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Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

Ik ben fysiotherapeut 
maar ook ervarings-
deskundige!
De jeugd wil overal en altijd lekker voetballen. Bij de club, op straat, op 
school. Lastig wordt het voor ze als ze gaan groeien en er blessures in 
het spel komen. Opeens gebeurt er iets wat niet in hun actieve le-
vensstijl past. Ze willen liefst gewoon doorgaan op de oude voet maar 
opeens kan dat door de blessure niet meer. Max Sajet, speler van het 
eerste en fysiotherapeut bij GOED! Fysiotherapie, weet er alles van.

blessures oplevert bij de 
jeugd. Zeker het kunst-
gras bij HBOK niet. Klinkt 
misschien voor kinderen 
gek maar wat echt helpt 
om blessures te voorko-
men is genoeg slaap en 
goede voeding. Ik verwijs 
voor goede voedingstips 
veel naar:
www.voedingscentrum.nl.”

Voor de rest nog tips 
Max?
“Je hoeft natuurlijk niet 
voor elk wissewasje naar 
de fysiotherapeut. Maar 
het helpt wel als ouders 
hun kind helpen de pijn in 
te schatten en bij 
twijfel de fysio 
in te schake-
len. Ik heb 

een aantal HBOK jeugd-
leden in mijn praktijk bij 
GOED!. Ik vind het leuk ze 
te kunnen helpen om weer 
fit te worden. Want een 
dag niet voetballen is voor 
hen een dag niet geleefd!”

  Henk Groot | Rikus de Lange

“Inderdaad. In de jeugd 
was ik intensief met voet-
bal bezig. Toen ik flink ging 
groeien en last van mijn 
knie kreeg, dacht ik dat dat 
vanzelf wel over zou gaan. 
Ik kende mijn lichaam niet. 
Ik was te jong om die te 
kennen. En niemand die 
mij afremde. Met als ge-
volg dat ik dik een jaar niet 
heb kunnen voetballen 
door overbelasting. Ik wou 
dat ik toen eerder bij een 
fysio had aangeklopt.”

Wat kan een fysio 
daaraan doen?
“Een fysio is geen won-

derdokter natuurlijk. De 
fysio zal in eerste instantie 
helpen om te kijken wat 
er aan de hand is en in 
een gunstig geval is een 
simpel advies genoeg 
om van klachten af te 
komen. Soms helpt een 
actieve behandeling en 
ben je na een paar weken 
van de klachten af. Maar 
met groei-blessures, 

zoals bijvoorbeeld Osgood 
Schlatter (knie) die ik bij 
de jeugd veel tegenkom 
en zelf ook heb gehad, kan 
het bij te laat ingrijpen lang 
duren om van de klachten 
af te komen. Zaak dus om 
snel te handelen. De belas-
ting moet eraf. De fysio 
kan vervolgens helpen een 
trainingsprogramma op te 
stellen zodat de knie wel 
rust krijgt maar de rest van 
het lichaam fit blijft.”

Is kunstgras een bron 
van blessures?
“Nee, ik geloof niet dat 
dat heel erg veel extra 

“Wat echt helpt 
om blessures te 
voorkomen is 

genoeg slaap en 
goede voeding”



Hij houdt het voor gezien. Na bijna 15 jaar in het bestuur 
van HBOK vindt vicevoorzitter Stefan Braspenning het 
wel genoeg geweest. De feeling met de trots uit 
Zunderdorp is minder geworden doordat 
zijn zoons er niet meer spelen. Een offici-
eel ‘afscheid’ ging nog niet door omdat de 
Algemene Ledenvergadering werd afgelast, 
dus praat La Klompa jullie bij.

Hoewel hij tot z’n achtste jaar 
in Zunderdorp woonde, bracht 
Stefan z’n voetballende  jeugd 
door bij SC de Eland, DWV en 
Schellingwoude. Bij die laatste 
club kwam hij in het Eerste te 
spelen. En toen hij op z’n 27ste 
naar HBOK overstapte was dat om 
in het hoogste elftal de sterren 
boven het Zunderdorpse zwerk 
van de hemel te spelen. 

Pretlichtjes
Een viertal mooie jaren in ons 
Eerste volgden, waar hij op zijn 
favoriete linksback positie furore 
maakte. Tocht kijkt Stefan met het 
meeste plezier terug op zijn jaren 
daarna, in het veteranenteam van 
HBOK, een echt vriendenteam van 
HBOK-ers die nog een aardig potje 

voetbal konden spelen, maar ook 
vooral veel plezier met elkaar had-
den. “Zeker op de legendarische 
trainingsavonden op donderdag”, 
vertelt Stefan, met pretlichtjes 
in z’n ogen. “Donderdagavond 
Links-Rechts, zo noemden we 
die!” En op mijn vraag wat hij 
daar dan precies mee bedoeld 

werd, lacht Stefan veelbeteke-
nend, “Vraag dat maar eens aan 
diegenen die erbij waren.”
Ook de organisatie van het 
jaarlijkse Vriendentoernooi, was 
een van de bezigheden van 
Stefan. “Een prachtig toernooi, 
altijd gezellig en plezierig om aan 
mee te doen én te gaan kijken. Er 
kwamen ook nog eens bekende 
artiesten, zoals Nick en Simon en 
Glennis Grace optreden.”

Zodra het weer mag en kan en 
natuurlijk als er voldoende animo 
voor is, dan wil Stefan graag de 
organisatie weer op zich nemen. 
Zo zie je maar, helemaal afscheid 
nemen van HBOK kan eigenlijk 
niet. 

De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Speler van de maand JO8-1: 

Hit Heijtlager (5)
Met een moeder die international was bij Jong 
Oranje en een vader die nog altijd bij HBOK 
voetbalt, is het geen wonder dat Hit nu al is 
verkozen tot de jongste speler van de maand 
ooit.
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Kanjer op 
klompen
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Pedro Dado Rikus de Lange

Op z’n 27ste 
kwam hij in het 
hoogste elftal 

van HBOK 
de sterren 
boven het 

Zunderdorpse 
zwerk van de 
hemel spelen 

“Onze leider Paul 
is wel aardig, 

maar ik zou het 
nog fijner vinden 
als papa me zou 

trainen”

Wat is het leukste aan voetbal?
“Bij het doel de bal afpakken en veel doelpunten maken. Ik heb er al vier 
in liggen, maar ons team nog veel meer. En wat ik heel lekker vind, zijn 
de tosti’s in de kantine; die zijn niet normaal lekker.”

Gaat het ook goed bij de trainingen?
“Onze leider Paul is wel aardig, maar ik zou het nog fijner vinden als papa 
me zou trainen. Papa kan ook heel goed voetballen en we oefenen vaak 
samen. Mama voetbalt niet meer bij een club maar kan het natuurlijk 
ook.” 

Wonen jullie ver van HBOK?
“Nee hoor, ik kan op mijn fiets want ik woon in Zunderdorp. En naast 
mij woont buurman Jaap (red. Heerding) en die is de oudste van de 
club. Papa en ik gaan op de fiets als we naar een uitwedstrijd moeten, 
maar soms met de auto.”

Vind je het leuk dat je in La Klompa komt?
“Ja want toen ik La Klompa de eerste keer zag, wilde ik er ook in staan 
en nu is dat zo. De foto maken was in een studio en dat was voor het 
eerst en best groot maar ging heel goed.”

Je komt uit een echte voetbalfamilie, maar hou je ook nog 
van andere sporten?
“Ik vind kickboksen ook leuk en zwemmen niet zo, maar ik moet nog 
mijn zwemdiploma halen. Ik heb wel net mijn diploma voor dapperheid 
bij een coronatest gehaald!”
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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...!!
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Hou oud ben je? 
14

Sinds wanneer voetbal je?
Ca. 4 jaar

Op welke positie sta je?
Midden of verdediging

Waarom heb je voor HBOK 
gekozen? 
Omdat vrienden er speelden, het 
is redelijk dichtbij waar ik woon 
en het is een leuke club.

Wie is jouw voetbalheld? 
Lionel Messie

Wat is jouw favoriete club?
Heb ik niet.

Bij welke club heb je hiervoor 
gespeeld? 
Alleen bij HBOK.

Wat vind je het leukst aan 
voetbal? 
De beweging en de lol.

Wat is je droom?  
Financieel stabiel zijn.

Zelfs nog voordat het rennen super soepel ging, was 
voetballen de allerliefste bezigheid van onze zoon. 
Elk vrij momentje werd gevuld met zweterige penalty 
sessies, liefst met een van ons op doel. Toen mijn 
voetbal broertje zei dat we slechte ouders waren als 
we zo’n talentje niet ‘op voetbal deden’, gingen we op 
zoek naar een club waar niet alleen Timon, maar ook 
zijn nerdy ouders (die allebei nooit een teamsport 
hadden gedaan) zich een beetje op hun gemak 
zouden voelen.
Na één keer meetrainen bij HBOK wilde hij nooit meer 
weg. En wij eigenlijk ook niet. Er ging een wereld voor 
me open.
Het hangen langs de lijn, in weer en wind, voor dag 
en dauw, vond ik eigenlijk wel lekker. Langzaam 
zagen we vanuit die positie uit het koddige kluitjes-
voetbal en de huppelende dromertjes écht spannend 

voetbal door grote kerels ontstaan. Tussendoor leerde 
ik vrolijk aansporen – niet noodzakelijkerwijs alleen 
het eigen team – en mijn loopje naar de kantine voor 
de kan met limo met militaire precisie timen. Tijdens 
het ritje terug na een uitwedstrijd luisterde ik goed 
naar de analyse op de achterbank, waardoor ik het 
spelletje steeds beter begon te snappen. 
Bij HBOK gaat voetbal om het plezier, maar weten ze 
ook dat het pas leuk wordt als je er een beetje je best 
voor doet. Een toprecept: altijd komen trainen, ook als 
het regent en vooral zelfs als je de volgende dag een 
grote toets hebt. Voor een lekker potje voetbal maak 
je namelijk tijd. Als kind én als ouder langs de lijn. Bij 
HBOK is voetbal een feest.

Even voorstellen...
Dylan Spence (JO14-1)

Voor een lekker potje 
voetbal maak je tijd!

Voetbalmoeder
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Blessure? Wij helpen je zo snel 
mogelijk weer op de been!
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Manuele therapie  Shockwave
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