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Kampioenen
“Ben je blijven hangen voorzitter?” Nee, niets is minder waar. Seizoen 
2021/2022  was een topseizoen. Op ieder vlak. Want kampioen of niet, bij 
HBOK gaat alles gewoon door.  En de kampioenen waar ik nu op doel, zijn 
degenen die in de zomerstop de handen uit de mouwen hebben gestoken en 
heel veel hebben gerealiseerd, opgeknapt, aangepast en uitgebreid.

Hoewel ik geen namen ga noemen, die niet genoemd willen worden, maak ik 
nu toch een uitzondering: Michael Schokker. Wat heeft hij samen met al die 
kanjers van de onderhoudscommissie het voortouw genomen. Ons terrein 
heeft een ware transformatie ondergaan. U leest er alles over in  deze aftrap 
van La Klompa dit nieuwe seizoen. Daarom nog een keer de loftrompet: GRO-
TE KLASSE mannen, jullie hebben echt belachelijk veel werk verricht in zeer 
korte tijd. Namens iedereen binnen de club, heel hartelijk dank daarvoor!!

Ook La Klompa is uitgebreid. Een paar fantastische bedrijven zijn erbij 
bijgekomen die het mooiste clubblad van Nederland extra gaan ondersteu-
nen met advertenties. Hierdoor kunnen we bij de volgende La Klompa van 
20 naar 24 pagina’s gaan. Kort gezegd: meer leesplezier, maar ook meer 
werk. Daarom een oproep: spat jouw naam binnenkort van de pagina’s van 
ons enige echte clubmagazine? Zodat we de taken weer een beetje kunnen 
verdelen. Vele handen....?

Ook adverteerders zijn uiteraard nog steeds van harte welkom. 
Informatie? Stuur een mailtje naar sponsoring@hbok.nl. 

Goed, het nieuwe seizoen, we gaan weer beginnen, heerlijk toch? Na de 
vakantie kijken we weer reikhalzend uit naar alle prestaties van onze 
voetballers(ters) op de zaterdag. Gezellig langs de lijn en gezellig weer in de 
kantine.  Laten we er met z’n allen weer een prachtig seizoen van maken.

Veel leesplezier!

Rikus de Lange

Voorzitter v.v. HBOK

De voorhoede  | ’Het Begon Op Klompen’
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Volg ons ook op socialmedia!

Colofon
La Klompa verschijnt 
maandelijks tijdens het 

voetbalseizoen.
Oplage: 550 exemplaren.

Concept & realisatie: 
thepublisherswife 

Vormgeving en druk:

Angel Products Publishing

Adverteren:

sponsoring@hbok.nl

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?
Henk Groot 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 daarom altijd onze 
website

www.hbok.nl

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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korte berichten

De voorhoede
Bedankt Daniel!
Ga er maar eens aanstaan, week in, week uit als scheidsrechter 
in het veld. Beide spelende ploegen zijn het vaak niet met je 
eens, coaches zijn het nooit met je eens en de zijlijn heeft er 
ook een handje van een mening te geven... 
De openingswedstrijd van het seizoen van de JO16-1, zaterdag 
3 september j.l. liep een beetje uit de hand en is gestaakt door 
onze Scheidsrechter Daniel. Een hele vervelende situatie waar 
velen van onder de indruk waren, laat staan Daniel. Om te 
laten zien dat wij hem als club in ieder geval, net als zijn collega 
scheidsrechters, enorm waarderen, hebben wij hem een mooi, 
nieuw shirt cadeau gedaan.  
Ook complimenten aan de jongens uit het team die zich heel snel verzamelden en het con-
flict niet verder opzochten! En spelers onthoudt, een scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al 
heeft hij geen gelijk! Respect! 

Coto naar v.v. Monnickendam 
Hoofdtrainer Juan Coto gaat voor ‘slechts’ € 260 
naar v.v. Monnickendam...
Helaas! Onze jeugdvoorzitter heeft geprobeerd dit 
veilingitem, een clinic van anderhalf uur, in de wacht 
te slepen, maar Monnickendam boodt hoger. 
Niet alle gouden tips delen hè Coto!

Bedankt!
Omdat het gebruik van het fenomeen 
internet mij onbekend is, was ik enorm 
onder de indruk van het feit dat zove-
len online aan mij hebben gedacht en 
daar wil ik iedereen hartelijk voor be-
danken. Ondanks dat ik niet iedereen 
ken die een bijdrage heeft geleverd, 
kan ik dankzij jullie allemaal nu wel in 
een écht ‘HBOK-bed’ slapen. Hartelijk 
dank voor alle steun. 
Geluk. Dirk vd Staal

Geen geld voor de 
sportclub?

De gemeente Amsterdam biedt hulp 
aan gezinnen die een laag inkomen 
en weinig vermogen hebben aan 

bijvoorbeeld een lidmaatschap van 
de voetbalclub. 

Kijk voor meer informatie op:
amsterdam.nl/pakjekans.

Zilveren Pont Toernooi
Zaterdag 27 augustus nam ons eerste elftal deel aan de strijd om de Zilveren Pont, één 
van de oudste toernooien van Amsterdam. Zij moesten het opnemen tegen organisa-
tor ASC De Volewijckers, vaste gasten Ajax amateurs en v.v. Monnickendam. 
De 55e editie van dit prestigieuze toernooi werd gewonnen door Ajax zaterdag 2. De 
bokaal zelf, gemaakt van omgesmolten zilveren guldens en rijksdaalders, is te bewon-
deren in het Amsterdams Historisch Museum.

Rabo ClubSupport 
Ook dit jaar doen wij weer mee met Rabo Club-
Support, een actie waarbij de Rabobank een deel 
van de winst investeert in de maatschappij. Als 
Rabo-lid kan je, tot en met 27 september!, je stem 
uitbrengen op jouw favoriete club. 
Stemmen kan online op: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/
club-overzicht/clubdetail?id=269680
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Ondersteboven!
Deze dames zijn er in ieder geval ondersteboven van dat het seizoen weer is begonnen.
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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’

Augustus

1 augustus Angelo Scholten
Luuk Lattmann

2 augustus Romeo Harjono
Tomé Harjono

3 augustus Oscar Kedde
4 augustus
5 augustus Jeroen Rademaker
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus August Wilkening

Jim Smit
Miles van Bossé
Rob Storm

16 augustus
17 augustus Zenzy Ernestus
18 augustus Dirk Schreuder
19 augustus Jack Speets

Marcel J. Duijvekam
20 augustus Cor Wals
21 augustus Bas Frelink

David Hutjes
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus Klaas Schnitger

Piet Westgeest
28 augustus
29 augustus Frans Boelens
30 augustus
31 augustus Mano Bloem

September

1 september Lorenzo Schokker
2 september
3 september
4 september Taras Rozej
5 september
6 september
7 september
8 september
9 september Yme van Zanten
10 september
11 september
12 september
13 september 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 Sami Yakkioui
24 september
25 september Daryl Anico Flores
26 september Desley Gerwin Jong
27 september Frank van der Waal

Ily Dahmani
28 september Hemming Vlaar

Jelle Ubbels
29 september Midas Ketelaars
30 september Xanadu Plooij

Boerenveiling

Zaterdag 9 juli was de Boerenveiling in de Pastorietuin Zunderdorp. Er kon geboden wor-
den op unieke veilingitems, waaronder die van onze eigen HBOK’ers. 
Zoals een massage van onze eigen fysio Dirk, een rondleiding door het Vliegenbos met 
stadsecoloog cq. trainer Fred, een voetbalclinic met onze hoofdtrainer, een eigen La Klompa 
fotosessie met de onvolprezen fotograaf Rikus de Lange en een feestje bij HBOK...
Het was niet alleen een heel gezellige dag en een fantastische samenwerking met het dorp, 
maar ook een prachtige opbrengst van € 32.000,- voor de kerk en HBOK.

HBOK; een schijt verhaal
Letterlijk! De foto’s zullen we je bespa-
ren. 

Via deze weg, nogmaals heel veel dank 
aan Jolanda en team die ons uit de 
stront hebben gehaald.



Mick: “We zijn nog niet 
zolang bezig maar Nico 
heeft natuurlijk een schat 
aan ervaring. Dat merk 
je meteen. Hij straalt 
bovendien een enorme 
rust uit. Nico staat boven 
de groep, ik sta wat meer 
tussen de jongens. Tot 
nu toe werkt de samen-
werking erg goed wat mij 
betreft.”

Voor het eerst een 
JO23 bij HBOK, jullie 
hebben de primeur
Mick: “De club maar 
ook de jongens van de 
JO19 hebben er erg veel 
energie ingestopt om 
de JO23 voor elkaar te 
krijgen. Er zijn 13 jongens 
van de JO19 meegeko-
men en 6 nieuwe jongens 
bijgekomen waarvan 2 al 
eerder bij HBOK hebben 
gevoetbald. We hebben 
een brede selectie.”

Nico: “Ik ben blij verrast 
met deze selectie. Er is 
veel gelijkwaardigheid en 
dat leidt tot een gezonde 
competitie onderling. Er 
zitten zeker jongens in 
die de potentie hebben 
het eerste te halen maar 
dat vergt meer dan alleen 
goed tegen een balletje 
trappen. 

Het mentale aspect is 
minstens zo belangrijk. 
Hoe gedreven zijn ze? Zijn 
ze bereid iedere keer alles 
te geven en er alles aan te 
doen?”

Hebben jullie een 
doel gesteld?
Nico: “De jongens moeten 
zich maximaal kunnen 
ontwikkelen. We gaan 1e 
klasse spelen en verwach-
ten daar bovenin mee te 
kunnen doen. We zitten 
nu nog in de opbouwfa-
se en de spelers zullen 
merken dat ik steeds meer 
van ze ga vragen tijdens 
de trainingen. Steeds een 
stapje harder, een stapje 
sneller. Ik verwacht een 
maximale inzet, daar ben 
ik scherp op.” 

Mick: “Nu al ontstaat er 
een leuk team, wat na-
tuurlijk een niet te onder-
schatten onderdeel van 
het presteren uitmaakt. 
Open deur misschien, 
maar je doet het als team, 
zowel binnen als buiten 
het veld, Ik denk dat ik 
daar ook een belangrijke 
rol in heb. We zijn HBOK 
en het moet ook vooral 
erg leuk zijn om hier te 
voetballen.”

Is er al veel interactie 
met de trainers van 
de selectie?
Nico: “Nu, in de opbouw-
fase, nog niet. Gedurende 
het seizoen zal dat wel 
meer gaan worden. Ik 
hoop natuurlijk dat mijn 
jongens zich zodanig 
gaan ontwikkelen dat er 
af en toe ook een aantal 
mogen ruiken aan het 
voetballen in de selectie. 
Dat jongens gaan opval-
len bij de technische staf 
van het eerste. Maar zover 
zijn we nog lang niet. Laat 
de competitie eerst maar 
eens gaan beginnen, dan 
zien we wel verder.”

Mick: “Eens met Nico. 
Iedereen is op dit moment 
bezig om de basis te leg-
gen voor een goede com-
petitiestart. Daarna zien 
we inderdaad wel verder. 
Maar De JO23 is vanuit 
de club met een doel 
gekomen: zoveel mogelijk 
jongens vanuit de J019 
behouden en de stap naar 
de selectie verkleinen. In 
de selectie komen, zal niet 
voor iedereen weggelegd 
zijn maar hoe mooi is het 
als er op termijn toch een 
aantal doorbreken?”

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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  Henk Groot | Henk Groot

Hoe hebben jullie de 
rollen verdeeld?
Nico: “Ik ben aangesteld 
als hoofdtrainer maar we 
doen het natuurlijk samen. 
Ik ben erg blij met een 

echte clubman als Mick 
die ook de jongens van de 
JO19 vanuit zijn rol bij dat 
team vorig seizoen goed 
kent.”

“Er voetballen in O23 jongens met “Er voetballen in O23 jongens met 
potentie om het eerste te halen”potentie om het eerste te halen”

“Ik verwacht 
een maximale 
inzet, daar ben 
ik scherp op.”

HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 3e jaargang nr. 1

Team in de schijnwerpers:   JO23Team in de schijnwerpers:   JO23

Niet alleen HBOK kent het fenomeen. Ook in de rest van het Neder-
landse amateurvoetbal blijken spelers O19 de overstap naar de senio-
ren vaak te groot vinden. Hierdoor stoppen ze met voetbal. De KNVB is 
daarom de O23-competitie gestart. Ook HBOK heeft nu zijn eigen JO23. 
Trainer Nico Tuyp (66) en zijn assistent Mick Römer (33) delen hun erva-
ringen en blikken vooruit op het seizoen.

8
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  Pedro Dado | Richard Sijmons/Rikus de Lange

We 
blikken 
even terug 
op het 
prachtige 
kampioen-
schap 
van vorig 
seizoen en 
de promotie 
naar de 1e 
klasse. Daar 
is Juan heel dui-
delijk over. “We 

zijn kampioen geworden 
doordat we simpelweg 
meer kwaliteit in huis had-
den”, maar hij vindt nog 
steeds dat de organisatie 
in het veld beter moet bij 
HBOK. 

“Nu gaat het er echt om 
hoe balvast je bent, hoe 
je reageert bij balverlies. 
Hoe zet je dan je organi-
satie neer? Want in de 1e 
klasse moeten we tegen 

ploegen die organisato-
risch veel beter voetbal-
len, vergeet niet dat daar 
clubs bij zijn die vorig 
seizoen nog hoofdklasse 
speelden en daar snel 
naar terug willen. En in de 
1e klasse spelen is toch 
een ander verhaal, niet 
alleen kwalitatief, maar 
ook qua meer professio-
nele accommodaties en 
publieke belangstelling, 
vaak speel je voor een 

Op de avond van de afspraak met La Klompa ligt het eerste 
veld er prachtig bij. Althans, vindt de interviewer. Trainer Juan 
Fernández Coto denkt er anders over en wijst kritisch op een 

paar oneffenheden. Veelzeggend voor deze coach. Oog 
voor detail, maar hij overziet ook het geheel, het totale 
belang van de club.

‘Ondertussen bij het eerste...’

Het teambelang gaat boven 
het individuele belang.

volle tribune.” Juan heeft 
het erg naar zijn zin bij 
HBOK, hij is bijzonder 
tevreden over de samen-
werking met zijn techni-
sche staf en ook over de 
spelersselectie zelf: “De 
spelersgroep is een goed 
collectief, nu gaat het er 
om hoe we in staat zijn 
voor elkaar te werken en 
hoe we het individuele be-
lang ondergeschikt maken 
aan het teambelang, dat 
is belangrijk! We hebben 
een brede selectie met 

alle posities dubbel bezet. 
Als je nu twee gelijkwaar-
dige spelers hebt, moet 
je toch keuzes maken en 
dat bepaal je natuurlijk op 
basis van de wedstrijd en 
de tegenstander. 

En als spelers niet 
presteren of niet meeko-
men, maakt dat de keuze 
makkelijk. Het is aan de 
spelers zelf: de trein gaat 
rijden en jij bepaalt zelf of 
je instapt.”

Juan kijkt vol verwachting 
uit naar het komende sei-
zoen: “Goed handhaven is 
het belangrijkste, zonder 
problemen overleven. Een 
goede middenmoter? Dat 
zou mooi zijn!”

“In de 1e klasse 
moeten we tegen 

ploegen die 
organisatorisch 

veel beter 
voetballen”

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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Geregeld:
1. Veld is ingezaaid en 

structureel maaien. 
2. Terrein gemaaid en 

snoeiwerk rondom. 
3. Buitenzijde Klompenhok 

geschilderd. 
4. Terras schoongespoten.
5. Kleedkamers en hal zeer 

grondig gereinigd. 
6. Deuren kleedkamers 

vervangen en geschil-
derd. 

7. Naambordjes vervan-
gen kleedkamers, het 
Klompenhok en Terras. 

8. Nieuwe wastafel ge-
plaatst in damestoilet. 

9. Radiatoren kantine en 
kleedkamers geschil-
derd.

10. Vergaderruimte opge-
ruimd en schoonge-
maakt. 

11. Wateraansluiting buiten.
12. Een oprit voor minder-

validen aan het terras  
met een schitterende 
plantenbak. 

13. Terras bestraat met 
antraciet tegel.

14. Geheel nieuw meubilair 

op het terras
15. Krachtstroom aanslui-

ting in de loods.  
16. Messen van de gras-

maaier zijn geslepen.
17. Drie nieuwe ballenkas-

ten gemaakt in de loods.
18. Veld 3 (kunstgrasveldje) 

omheining gerealiseerd.
19. Gaas bij trainingsveld 

vervangen/gerepareerd
20. Nieuwe sproei-installatie 

voor 1e veld aangekocht.
21. Onkruidmachine voor 1e 

veld aangeschaft. 
22. Gras/onkruid verwijderd 

rond 1e veld en kantine.
23. Loods opgeruimd. 
24. Doel gerenoveerd en 

Nieuw doel 2e veld.
25. Scorebord verwijderd, 

komt een nieuw digitaal 
scorebord.

26. Parkeerterrein opknap-
pen, optimaliseren 
om zodoende meer 
parkeergelegenheid te 
realiseren

Waarschijnlijk zijn er nog 
meer vernieuwingen of 
acties die ik over het hoofd 
heb gezien, hiervoor mijn 

oprechte excuses. Veel van 
bovenstaande zaken zijn 
gerealiseerd of mede gere-
aliseerd door de financiële 
steun van onze sponsoren 
en vrienden van de vereni-
ging wat in deze tijd toch 
redelijk uniek genoemd 
mag worden. 
Buiten deze vrienden van 
HBOK wil ik nog even 
terugkomen op de onder-
houdscommissie. Onge-
kend, weergaloos of feno-
menaal is het te noemen 
wat deze mannen hebben 
bewerkstelligd. 
Het is de intentie om ons 
Sportpark nog verder te 
optimaliseren dus zullen er 
nog genoeg zaken voorbij 
komen waar Onze ploeg de 
schouders onder zal zetten. 

Iedereen een fantastisch 
seizoen gewenst!

Sportieve groet, 
Onderhoudscommissie 
v.v. HBOK

Kees Hoeve

Normaal gebeurt er niet veel bij een voetbalvereniging in de zomerstop, 
maar bij HBOK is niet stil gezeten. Onder de bezielende leiding van onze 
(Nieuwe) accommodatiebeheerder Michael Schokker, zijn er in de afge-
lopen maanden heel veel zaken gerealiseerd. Echt Weergaloos!

Accommodatie Beheer 
Twee - Punt - Nul
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Daniel begon op jonge 
leeftijd te voetballen bij de 
plaatselijke voetbalclub. 
Als student kwam hij in 
Mainz terecht bij voetbal-
club SVW Mainz, niet te 
verwarren met de Bundes- 
liga-club FC Mainz. Daar 
speelde hij tot zo’n drie 
jaar geleden. Hij verhuisde 
toen naar Amsterdam voor 
zijn Masterstudie aan de 
VU en kwam voor zijn ge-
liefde sport voetbal terecht 
bij Zeeburgia. Tsja. En van 

voetballen kwam het ook 
niet. Corona strooide roet 
in het eten. 

Eind vorig jaar kwam hij 
tijdens een hardlooptrai-
ning vanuit zijn woning 
in Amsterdam Noord 
langs HBOK. De ligging 
van onze club wekte zijn 
interesse en op internet 
zocht hij uit wat voor club 
HBOK was. Zover hij kon 
zien: vergelijkbaar met zijn 
oude club in Duitsland. 

Contact met HBOK werd 
snel daarna gelegd. Een 
internationale overschrij-
ving in de winterstop werd 
geregeld en sinds begin 
van dit jaar is hij lid van de 
HBOK-familie.

Zo voelt het ook voor 
Daniel: een ons-kent-ons-
club, waar het typisch 
Nederlandse woord ‘ge-
zelligheid’ belangrijk wordt 
gevonden. Dat Daniel 
ook bij het vriendenteam 

  Pedro Dado  | Pedro Dado

Op de bal - 

Dat HBOK een echte internationale club aan het 
worden is, gaat wat ver, maar feit is dat we inmid-
dels redelijk wat buitenlandse spelers hebben. Tot 
voor kort hadden we een Argentijnse voetballer, 
inmiddels ook een Nigeriaan en een Oekraïner. 
Maar ook onze oosterburen hebben HBOK inmid-
dels gevonden: Daniel Wolf, 29 jaar, geboren en 
getogen in Duitsland, speelt inmiddels in het tweede 
van HBOK en traint vanaf dit seizoen de JO17-1.

Duitser op 
Klompen

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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Voor zijn 
Masterstudie 

aan de VU 
kwam hij naar 

Amsterdam. Hij 
koos in eerste 
instantie voor 

Zeeburgia. Maar 
van voetballen 
kwam het niet 
door Corona.

HBOK2 goed wordt opge-
nomen als niet-Nederland-
se speler, is dan ook niet 
verwonderlijk. 
Naast zijn werk als leraar 
op de International School, 
coacht hij een schoolteam 
en haalde hij ondertus-
sen ook nog zijn UEFA 
-B trainerslicentie. Om 
in aanmerking te komen 
voor een  A-licentie moet 
Daniel veel ‘trainingspun-
ten’ halen. 
Dat was voor hem aanlei-
ding om ook bij HBOK in 
gesprek te gaan over het 
trainen van een jeugdteam. 
En dat is dus de JO17-1 

geworden. Hij kijkt er naar 
uit deze groep samen met 

Herman Martens te gaan 
trainen.
Een punt van aandacht is 
natuurlijk wel de taalbar-
rière. Aangezien Daniel 
graag in Amsterdam wil 
blijven, is hij druk bezig 
Nederlands te leren. 

Ondertussen hoopt hij wel 
dat de spelers van de JO17 
ook met de Engelse taal uit 
de voeten kunnen. 

Zijn we dan toch een inter-
nationale club?

HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 3e jaargang nr. 1
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Een rechtspoot en een linkspoot. Welke positie 
spelen jullie vooral?
Romeo is rechts en speelt rechtsback of rechtsmid. Met 
de R in zijn naam is dat ook makkelijk voor de coach. En 
linkspoot Tomé neemt op de linkerflank vaak dezelfde po-
sities in. Beide spelers hebben wel de neiging om vooruit 
te spelen. Mooi, want dat maakt het spel aanvallender.

Tomé is dit jaar 
nieuw bij onze club 
gekomen, hoe zit 
dat?
Ze hebben in de basis-
schooltijd zo’n zes jaar 
bij De Dijk gespeeld, 
maar daar vonden ze het 
wat al te serieus. Romeo 
heeft toen de overstap naar 
HBOK gemaakt omdat er al 
vrienden van school speel-
den en Tomé is na een paar 
jaar tennis en een korte 
tijd bij SDOB nu bij dezelf-
de bekende vrienden-
groep terecht gekomen. 

Vrienden is wel een 
sleutelwoord. Past 
dat bij onze club?
Tomé: “Ja, dat is pre-
cies de reden waarom 
we voor HBOK kiezen. 

We kennen veel spelers al langer en het is gewoon een 
hechte gezellige club. Juist door het plezier in voetbal 
wordt ons spel beter.”
Romeo: “We spelen nu in de 2e klasse, maar denken dat 
ons team nog wel meer kan bereiken. De eerste toernooi 
wedstrijd wonnen we ook vrij makkelijk met 1-4, maar het 
seizoen is natuurlijk nog maar net begonnen...” 

Jullie trainen 
twee keer 
per week en 
dan nog de 
wedstrijd. 
Past dat wel in 
het schoolsche-
ma?

Romeo: “Nou, wij 
denken van wel want 

we tennissen ook nog twee 
keer per week en zitten 
gewoon in 5 VWO op het 
Hyperion.”

Hebben jullie nog tips 
of ideeën?
Tomé: “Vorig jaar was 
het toernooi in België 
echt geweldig, dus 
graag weer zo’n toer-
nooi als dat kan!”
Wordt aan gewerkt 
jongens....

VAN WILGENBURG
BESTRATING

www.vanwilgenburgbestrating.nl

VAN WILGENBURG
BESTRATING

VAN WILGENBURG
BESTRATING

KANSEN CREËREN

BEGELEIDING

ONTWIKKELEN

WERKGELUK

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

De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Spelers van de maand: 

Romeo en Tomé Harjono (JO17)
Romeo Harjono was al een mooie aanwinst voor de club, maar nu is 
die winst “verdubbeld”! Zijn tweelingbroer Tomé speelt dit seizoen in 
hetzelfde team en ze vullen elkaar mooi aan. Het wordt voor de coa-
ches en tegenstanders nog een klus ze uit elkaar te houden

17
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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

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.

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!!



20

N
iet

zo
m

aar
een

m
akelaar!

“Ik ben een gedreven 
en enthousiaste van de 

Steege professional. 
Gespecialiseerd in 

woningen binnen de 
Amsterdamse ring 

en net er buiten. Het 
fantastische netwerk van 
Van de Steege is hierbĳ  
een grote meerwaarde. 
Waterland is mĳ n thuis.”

Alwin Meĳ 

Jouw makelaar
 in Waterland!

“Elke woning is uniek, wat ook geldt voor jou als 
opdrachtgever. Wĳ  streven naar een persoonlĳ ke, 
onbezorgde en sucesvolle begeleiding met een 

optimaal resultaat.”

Johanna Melchers
fb. Sporten in Amsterdam Noord e.o.

en Amstelveen

· Powerwalk · Powerwalk 
· Bootcamp· Bootcamp

FIETSLES · BODYSHAPE FIETSLES · BODYSHAPE 
CONDITIETRAININGCONDITIETRAINING

johannamelchers@gmail.com
Grootslagstraat 16A

1024 EZ  Amsterdam
06 29 360 321


