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UITGAVE 03 HBOK voetbalclub 

opgericht in 1951

Martijn Jonk en Mark Jozen leiders JO10:

“Scoren én verdedigen is 
inmiddels een stuk beter.”

Klaas van der Sluijs, medeoprichter HBOK:

“Bij een sliding gleed je 
zo de sloot in”

Sponsor en supporter Gerard Vreeling:

“Gek genoeg heb ik als voetballer 
nooit het witgroen gedragen” 

Jeffrey Bok, HBOK 1:

“We willen te vaak vooruit voetballen, 
dan moet achterin alles goed staan”

Nieuw! Een vertrouwens-
persoon voor HBOK

Rishu Veldhuis

Speler van de maand: 

Yme van Veen (JO08)
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Het spits afbijten
Tegen dit moment heb ik opgekeken, er omheen gedraaid, uitgesteld, smoe-
zen verzonnen en weggedraaid. Toch moet ik eraan geloven: een oude belof-
te aan de algemeen voorzitter inlossen. Toen we begonnen met La Klompa 
spraken we af dat we om en om het voorwoord zouden schrijven. Rikus over 
het geheel, de club. Ik als jeugdvoorzitter over het jeugdvoetbal, omdat we 
ieder kind bij HBOK met het grootste plezier het beste uit zichzelf willen laten 
halen. Maar hoe schrijf je daar iedere keer weer een gloedvol verhaaltje over, 
waar men misschien zelfs ook nog iets wijzer van wordt.

 Goed ik duik het koude water in.
 Wat houdt mij en de rest van het jeugdbestuur bezig? Waar willen we naar 
toe? Waarom en hoe?...  Veel.

 Daarom wil ik op deze plaats af en toe maar iets uitlichten. Dit keer over 
gesprekken die we recent hebben gevoerd met ouders van nieuwe leden in 
de jongste jeugd. Gesprekken die gingen over ‘Wat is Habok nou eigenlijk 
voor een club, hoe werkt het hier, wie doet wat bij de club, wat kunnen wij 
verwachten van de vereniging of wat wordt er van de kinderen en ons als 
ouders verwacht?’

 Een aantal ouders gaf daarin te kennen dat ze bij HBOK ruimte voor verbete-
ring zien om nieuwe leden en ouders wegwijs te maken.
 Klopt.

 Fijn om dat zo direct te horen. Nog mooier dat meerdere vaders en moeders 
een actieve rol hierin willen gaan spelen. Zo ben ik ooit ook begonnen bij 
HBOK. En ik kan als ervaringsdeskundige inmiddels zeggen dat als je je 
actief gaat inzetten voor de club je er pas echt achter komt wat voor uniek 
cluppie HBOK is!

 Dat er dingen beter kunnen? Tuurlijk. Suggesties 
en ideeën zijn altijd welkom. 
Kom een kop koffie drinken, bel me of schrijf 
een mail naar jeugdbestuur@hbok.nl.

 Veel leesplezier!

Henk Groot
Jeugdvoorzitter 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

Aan deze editie werkten mee: 

Kees Beudeker, Henk Groot, 

Pedro Dado, Brenda Jonker, 

Jeroen Staalenhoef, Marianne 

Kronenberg, Winnie Plantinga 

en Rikus de Lange

Heb je vragen over La Klompa?

Bel 06-22492497.

Aan dit nummer kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Bij de samenstelling van deze uitgave is de 

inhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand 

gekomen. Echter, cijfers en/of informatie kunnen 

in bepaalde gevallen achterhaald zijn bij het ter 

perse gaan van La Klompa. 

Check altijd onze website

www.hbok.nl

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.
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korte berichten

De voorhoede
Officiële onthulling
In de vorige La Klompa hebben we de foto’s van de officiele onthulling van het nieuwe 
scorebord beloofd en belofte maakt schuld. Op de foto de sponsors die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Heren chapeau en namens de vereniging, nogmaals heel hartelijk bedankt!

De vrouwen van de sponsors 
ontvingen uit handen van de 

voorzitter een boeketje bloemen, 
want ja... met zulke mannen?

Bovenstaande foto’s zijn beschikbaar gesteld door: digishotspro.nl

La Klompa bijna in Koninklijke handen…
Zelfs bij het Koninklijk Nederlandse Watersportverbond zingt de naam van HBOK 
rond. Op de vraag of er een succesvolle mix mogelijk is tussen de oude en nieuwe 
wereld, werd onder andere onze La Klompa als voorbeeld genoemd. De wederopstan-
ding van het good-old-clubblad. 
De hele column lees je op https://www.watersportverbond.nl/nieuws/getagd

Strijd in de kantine…
Donderdag 27 oktober jl. ging onze selectie een onderlinge strijd aan. Niet op het veld, 
maar in de kantine. Een ‘beerpong’ en ‘tafeltennistoernooi’ stonden op het programma.

Rectificatie   
In de vorige La Klompa stond dat de vader van 
Davey Claus zijn trouwste supporter is, maar daar 
was moeder Gabrielle het helemaal niet mee eens.

Ook Gabrielle staat haar zoon van jongs af aan te 
moedigen. Dat is bij deze dus rechtgezet! 
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De voorhoede  | ’Het Begon Op Klompen’

V.l.n.r.: Jaap Hoff, Jos Dreesens 
en Ad Klinkenberg.
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‘Waar is dat feestje?‘Waar is dat feestje?
Hier is dat feestje!’Hier is dat feestje!’

Deze HBOK’ers zijn de afgelopen weken en worden de komende weken een jaartje ouder. Deze HBOK’ers zijn de afgelopen weken en worden de komende weken een jaartje ouder. 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

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

Om door een ringetje te halen...
Kijk onze JO16 eens shinen in een gloednieuw thuis- en uittenue. Ondanks dat Ali Berr 
een aantal seizoenen geleden de overstap heeft gemaakt naar Purmersteijn, steekt 
vader Emin het oude team van zijn zoon nog steeds in het nieuw. Dank je wel Emin!

Terugblik 
Nog heel even een terugblik op 

dit waanzinnige duel van HBOK1 
in Gouda op 29 oktober. 

Het was zelfs een vermelding 
waard in De Telegraaf.

November

1 november
2 november Duncan Boogaard

Jules Wielart
Pijke Meerens

3 november Anouar Moussa
4 november Tim Braspenning
5 november Dyon M. van Lochem
6 november Rikus de Lange
7 november
8 november
9 november
10 november Boaz Mastenbroek
11 november Flem Macharia
12 november
13 november David Christiaan Karssenberg

Jan Koopman
14 november Jona van Weel
15 november
16 november Jeffrey Bok
17 november Vince Römer
18 november
19 november James L. Joseph
20 november
21 november Adam Kiemeneij

Angelo Groen
Olivier de Graaff

22 november
23 november H.J. Spekkels
24 november
25 november Sam Veltman

Toon Meerman
26 november Boris Kuipers
27 november Emil Richert

Jorrin Ubbels
Mariano Olf

28 november Nick van Egten
29 november
30 november

December

1 december Gijs Sondervan
Mike Schokker

2 december
3 december Sam Sajet

Timon de Jong
4 december Michael 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 Siep Kruse
22 december Waylon Candiler
23 december
24 december Moos Frenkel Frank
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
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  Jeroen Staalenhoef | Rikus de Lange

“Ja, we hebben het dit jaar 
toch maar opgesplitst. Vo-
rig jaar was er de luxe van 
een brede selectie, maar 
dat is op deze leeftijd voor 
de spelers eerder nadelig; 
je wilt ze het liefst zoveel 
mogelijk laten voetbal-
len. Nu hebben we twee 
teams, maar die zitten 
wel weer erg krap met 
aantallen, dus mochten 

er lezers zijn die nog 
spelertjes weten die ook 
bij HBOK zouden willen 
komen voetballen dan kan 
dat!”, zegt Martijn Jonk.

Jullie zijn beiden 
leider én trainer van 
de teams, bevalt dat 
wel?
Mark Jozen: “Het is een 
beetje zo gegroeid. We 

kwamen samen altijd al 
naar alle trainingen, onze 
jongens zitten bij elkaar 
op school en van het een 
kwam het ander. Jeroen 
Barendse is natuurlijk de 
hoofdtrainer voor beide 
teams.” 

Mark vertelt ook dat hij 
vorig jaar wel geleerd 
heeft dat de basis wat 

Door de enorme toeloop van nieuwe spelers vorig jaar  bestaat JO10 dit 
jaar uit maar liefst twee teams; team Groen en team Wit. Leiders Martijn 
Jonk en Mark Jozen coachen met de ‘can do’ mentaliteit.

Team in de schijnwerpers. 
Ons... JO10 breder moet zijn, voor als 

je een keer ziek bent of 
moet werken. Dan dreigde 
het kaartenhuis direct in 
te storten. Nu heeft hij 
hiervoor in Ismail Kaya 
een fijne vaste vervan-
ger gevonden. En bij de 
wedstrijden staan er altijd 
genoeg enthousiaste 
ouders langs de lijn. 

De competitie is net 
begonnen, hoe loopt 
het?
Martijn Jonk: “De eerste 
wedstrijd van team Wit is 
tegen Volendam vrij dra-
matisch verlopen. Spelers 

kenden elkaar nog maar 
kort en bij achterstand 
werd het positiespel ver-
geten door de drang om 
te scoren  Met als gevolg 
het bekende kluitjesvoet-
bal en te laat omscha-
kelen. Maar er komt al 

meer structuur in en beide 
teams hebben het scoren 
én verdedigen inmiddels 
een stuk beter voor elkaar, 
wat aan de stand ook te 
zien is.”

En hebben jullie ook 
ambities met de 
teams?
Mark Jozen:“Het gaat toch 
vooral om samen spelen, 
elkaar leren kennen en 
plezier hebben. Met dat 
als basis wordt het spel 
vanzelf beter. En HBOK 
toont wel aan dat de 
jeugd dan best ver kan 
komen!”

“Maar er komt al 
meer structuur 
in beide teams 

en het scoren én 
verdedigen is 
inmiddels een 
stuk beter voor 

elkaar”

“De eerste “De eerste 
wedstrijd wedstrijd 

tegen tegen 
Volendam Volendam 

is vrij is vrij 
dramatisch dramatisch 
verlopen”verlopen”
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“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

Henk Groot Rikus de Lange

Kanjer op 
klompen
Gerard Vreeling (58), sponsor en 
supporter van het eerste uur

“Zou mooi zijn als er weer vrouwen-
voetbal bij HBOK komt”

Gerard Vreeling (58), sponsor en 
supporter van het eerste uur, is 
een graag geziene gast bij HBOK. 
Vader Kees heeft nog aan de wieg 
gestaan van de club. “Gek genoeg 
heb ik  als voetballer het witgroen 
nooit gedragen.” 

Je bent een geboren 
Zunderdorper, HBOK zit in je 
hart. Hoezo heb jij nooit een 
HBOK-shirt aan gehad?
“Tsja, in de tijd dat ik in mijn jeugd 
wilde voetballen was er bij HBOK 
nog geen jeugdafdeling. Ik heb 
in mijn jeugd bij Schellingwoude 
gevoetbald en nog een tijdje 
bij DRC maar nooit de senioren 
gehaald. Toen was ik al gestopt. 
Ik was meer een schaatser en fiet-
ser. Dat doe ik nu nog steeds. Nu 
de banen weer open zijn, probeer 
ik elke week te schaatsen. En met 
een vriendengroep uit Zunderdorp 
fietsen we op zondag en maken 
daar ook mooie fietsweekenden 

door het hele land mee. Maar 
ik heb hier veel vrienden. Het is 
gewoon leuk om bij HBOK te zijn.” 

Wat is de reden dat je HBOK 
sponsort?
“Met mijn bouwbedrijf doe ik 
veel in Amsterdam-Noord en 
Waterland. Ik vind het belang-
rijk wat terug te doen voor de 
gemeenschap. Ik heb daarom ook 
bij bijvoorbeeld bij ASV De Dijk, 
DRC en SDOB een reclamebord 
langs het veld staan. Maar HBOK 
is toch mijn cluppie. Ik ben ook 
ooit een aantal jaar shirtsponsor 
geweest. Maar sponsoren is 
één, supporteren is twee. En dan 
heb ik het bijvoorbeeld over het 
helpen van de club als daarom 
gevraagd wordt. Zoals met de 
realisatie van het kunstgrasveld. 
Met mijn achtergrond in de bouw 
werd ik gevraagd mijn steentje bij 
te dragen door te helpen met mijn 
kennis. Dus bij de voorbereiding, 

het bestellen, onderhandelen 
enzovoort. En als dat gevraagd 
wordt, werk ik daar graag aan 
mee. Dat kunstgras ligt er trou-
wens na zoveel jaar nog steeds 
heel erg mooi bij. Het wordt ook 
goed onderhouden natuurlijk 
maar voor mij wel het bewijs dat 
we gelukkig een goede keuze 
gemaakt hebben toen.”

En valt er voor jou nog wat 
te wensen voor HBOK?
“Ik moet zeggen dat, als ik het zo 
zie, het op dit moment erg goed 
gaat met HBOK. Er is een vaste 
groep trouwe vrijwilligers die erg 
actief is. Wat ik de club nog zou 
wensen is meiden- of vrouwen-
voetbal. We hadden een aantal 
jaar geleden nog een vrouwen-
team waar ook mijn dochter in 
zat. Helaas viel dat team uit elkaar. 
Zou mooi zijn als het HBOK lukt 
zo’n team weer van de grond te 
krijgen.”

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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  Pedro Dado | Rikus de Lange

Toch kijkt Jeffrey met ge-
mengde gevoelens terug 
op die knotsgekke wed-
strijd. Natuurlijk was hij 
meer dan tevreden over 
zijn doelpunten. “Ik was 
geblesseerd geweest en 
pas op de laatste training 
op de donderdag ervoor, 
was ik voor het eerst 
pijnvrij. En als je dan de 
3-4 maakt en door de vrije 
trap vlak voor tijd ook nog 
de 5-5, dan mag je zeker 
blij zijn, maar ik had na-
tuurlijk liever gewonnen. 
Wat gekund had, want we 
kunnen meer dan goed 
meekomen in de 1e klas-
se. Maar dan moeten we 
het eerst zelf allemaal op 
orde hebben. We willen 
te vaak vooruit voetballen 
en dan moet achterin echt 

alles goed staan. Zo lopen 
we dan nog te vaak tegen 
counters van de tegen-
stander op.”

Nog nooit van HBOK 
gehoord
Toen de geboren Haar-
lemmer 2,5 jaar geleden 
in het Eerste kwam voet-
ballen, had hij daarvoor 
nog nooit van HBOK ge-
hoord. Jeffrey had op dat 
moment al een behoorlijk 
imposante carrière achter 

de rug: hij speelde in z’n 
jeugd bij Stormvogels/
Telstar, daarna zelfs nog 
even bij 1e divisionist FC 
Volendam en in de 3e 
divisie bij Ter Leede en 
topklasser FC Lisse.

De linksbenige aanvaller 
behoort tot de oudere 
spelers van HBOK1 en 
brengt in ieder geval een 
brok ervaring mee. Jeffrey 
weet van zichzelf dat hij 
niet de snelste is. In het 
veld speelt hij ook graag 
met Nerivio Kasanwirjo 
achter zich, die wel die 
snelheid heeft. 
“Met Neri achter me loopt 
het altijd soepel, we voe-
len elkaar erg goed aan 
en weten van elkaar wat 
we gaan doen.” 

Een interview met HBOK aanvaller Jeffrey Bok stond al in de planning, 
maar een week na de sensationele wedstrijd tegen Olympia Gouda, kon 
het haast geen toeval zijn. Jeffrey schitterde met twee doelpunten en 
eiste een hoofdrol op.

‘Ondertussen bij het eerste...’

‘Bokkie’ brengt 
brok ervaring mee

Goede mix
Met z’n sterke linkerbeen 
is hij wel de man met het 
overzicht en kan hij goed 
de bal in de ploeg houden. 
En is zeker niet te beroerd 
om tegen de jongere 
spelers: “even te zeggen 
wat nodig is”, zoals hij zelf 
zegt. “We hebben immers  
een goede mix van jong 
en oud en dan moet je 
met je ervaring soms wat 
aanwijzingen geven.”

Jeffrey heeft nog geen 
moment spijt van zijn 
overstap: “HBOK is een 
leuke club, ik houd van 
gezelligheid, het is een 
goede keuze geweest. 
We zijn eigenlijk net een 
vriendenteam,  maar dan 
op niveau.”

“We willen te 
vaak vooruit 
voetballen 

en dan moet 
achterin echt 

alles goed staan”
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  Henk Groot  | Rikus de Lange

“Mijn zoon Ali Berr heeft 
vanaf zijn 8e tot zijn 13e 
bij HBOK gevoetbald en 
ik voetbal zelf bij de 45+ 
van HBOK. 

Ali Berr jaagt nog steeds 
zijn droom achterna 
namelijk profvoetballer 
worden en speelt inmid-
dels voor het tweede 
seizoen bij Purmersteijn 
op divisie niveau. Maar 

HBOK is en blijft toch zijn 
club. Als het even kan 
komt hij nog steeds bij 
zijn vrienden kijken. 
En HBOK is door de 
jaren heen ook mijn club 
geworden.”

Kinderdagverblijf De Appelboom is al een aantal jaar bordsponsor van 
HBOK. En sinds dit seizoen hebben ze zelfs een primeur: als eerste ook 
een bord langs het kunstgrasveld. Bovendien is de JO16 recent helemaal 
in het nieuw gestoken door De Appelboom. Eigenaar Emin Durmus ver-
telt waarom.

Langs de lijn... KDV De Appelboom

Belangrijk om 
maatschappelijk 
betrokken te zijn

14
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“Een heel aantal jaar 
geleden ben ik samen 
met mijn vrouw Şükran, 
KDV De Appelboom aan 
de Purmerweg begonnen. 
We zijn een zelfstandig en 
kleinschalig kinderdag-
verblijf met Inmiddels drie 
locaties. We vinden het 
als bedrijf ook belangrijk 
maatschappelijk betrok-
ken te zijn. Het ondersteu-
nen van een lokale voet-
balclub vinden we ook 

een vorm van maatschap-
pelijke betrokkenheid en 
hebben daarom besloten 
ook een lokale club te 
gaan sponsoren. En ja, 
dan kom je natuurlijk bij 
onze favoriete lokale voet-
balclub uit: HBOK”. 

Gescout
“We komen uit Trabzon in 
Turkije en we zijn als gezin 
groot fan van Trabzonspor 
waar Ali Berr afgelopen 
zomer trouwens nog was 
gescout voor de JO15. 
Maar ik vind het ook 

leuk te merken wat voor 
band Ali Berr heeft met 
HBOK. Vorig jaar zijn we 
samen nog met HBOK 
mee geweest naar België 
waar zijn oude team een 
internationaal toernooi 
speelde. Hij mocht nog 
een paar wedstrijden 
meespelen. Blijer 
konden ze hem niet 
maken. Wat hebben 
we genoten!.” 

Competitie op 
vrijdagavond
Met de 45+ van HBOK 
spelen we ook nog steeds 
competitie en trainen op 
woensdagavond. Helaas 
kan ik bij de trainingen 
niet vaak meer aanwezig 
zijn vanwege de trainin-
gen van Ali Berr, maar in 
het voor- en najaar spelen 
we eens in de twee weken 
competitie op vrijdag-
avond tegen vier andere 
clubs uit de regio. 

Daar ben ik als het even 
kan altijd bij. Vanwege 
knieproblemen heb ik de 
laatste tijd vaak op doel 
gestaan maar het liefst 
voetbal ik natuurlijk. 

Want voetballen blijft toch 
het allermooiste spelletje 
wat er is”.

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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“Want 
voetballen 

blijft toch het 
allermooiste 

spelletje wat er 
is”
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“Begin jaren ’50 was er 
in Zunderdorp niks voor 
de jeugd. Die verzamelde 
zich vaak op het plein bij 
de kerk. We voetbalden 
daar ook wel eens op 
onze klompen. De omwo-
nenden waren daar niet 
blij mee. Het idee kwam 
op om een voetbalclub 
op te richten. We vroegen 
Gerrit Kooij om daarbij te 
helpen. Gerrit had de ken-
nis en contacten om het 
te kunnen laten slagen 

en het lukte inderdaad. 
We vonden een veld en 
bedachten een naam 
die natuurlijk voor de 
hand lag: Het Begon Op 
Klompen.” 

Er komt een foto tevoor-
schijn van de eerste wed-
strijd ooit van HBOK. “Kijk 
die jongen in de spits ben 
ik. Ik was toen iets van 
14 jaar geloof ik. Het veld 
was een veredeld weiland 

met greppels die we dicht 
hadden gemaakt met 
takken en zand. Erom-
heen lagen sloten en als 
het veld nat was en je een 
sliding maakte, gleed je 
zo de sloot in. We hebben 
wat afgelachen als er 
weer iemand ingleed.”

Emotioneel
“Ik ben speler, trainer, 
leider en ik weet niet 
wat nog meer geweest 
bij HBOK. Mijn zus 
Martha Groot was ook erg 
actief. Ik vond laatst nog 
een mooi stuk dat was 
geschreven door Kees 
Hoeve bij haar begrafenis. 
Werd ik weer even emo-
tioneel van. En ook mooi 
dat er een kleedkamer 
naar haar vernoemd is.”

  Henk Groot | Rikus de Lange

Op de bal - Klaas van der Sluijs (85), medeoprichter HBOK

Klaas van der Sluijs (85) is medeoprichter van HBOK. De zoon van de 
bakker heeft veel oude foto’s en krantenknipsels uit die tijd bewaard. 
Samen gaan we terug in de tijd...

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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“Bij een sliding gleed 
je zo de sloot in”

“Op dit moment kom ik 
niet erg veel meer bij 
HBOK. Dat komt omdat 
ik mijn zoon geregeld 
help. Die is koerier en 
reist heel wat af. Soms 
zijn we meerdere dagen 

onderweg zoals 

laatst toen we naar Riga 
moesten om wat af te 
leveren. Mijn achterklein-
zoon Sylvano van Schalk-
wijk voetbalt nu bij HBOK. 
Laatst ben ik nog wel bij 
hem wezen kijken.”

“Als ik terugdenk aan die 
begintijd denk ik 
ook vaak aan 
de tijd dat ik op 
zaterdag brood 
ventte. 
Ik 

deed dan ’s morgens al 
mijn tenue aan en nam 
mijn kicksen mee want 
het was altijd een race 
tegen de klok om op tijd 
te zijn voor de 15.00 uur 
wedstrijd. Als ik dan eens 
5 minuten te laat was, 
was de wedstrijd nog niet 
begonnen. De scheids-
rechter zei dan, als ik het 
veld opkwam “we hebben 
even op bakkertje ge-
wacht” hahaha. Ja, mooie 
tijden!”

Klaas van der Sluijs met zijn
 handen op de rug bij de ee

rste aftrap
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www.vinoloq.com

Blessure? Wij helpen je zo snel 
mogelijk weer op de been!

Fysiotherapie  Echografie
Manuele therapie  Shockwave

www.fysiotherapiegoed.nl

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

spuitkorf HVN
HOOGWERKERS STEIGERBOUW PONTONS

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

Internetstraat 18 | 1033 MS Amsterdam

De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Voetbal je al lang?
“Ja, ik speel al vanaf mijn vierde jaar bij de club en het leukste vind ik het als 
we partijtjes spelen. Maar we moeten ook trainen en oefeningen doen met de 
bal. Ik vind Siem (Nachbar, red.) een goede trainer en we worden steeds beter.”

Wat vind je het leukste van HBOK?
“Ik kan er naartoe lopen én in de kantine heb je chocomel en tosti’s. Ik vind 
chocomel heel lekker. In de zomer ga ik ook vaak op de fiets, maar nu niet 
meer.” 

Vind je het leuk dat je in La Klompa komt?
“Ja, mijn vriend Hit heeft er ook al in gestaan en toen dacht ik al dat het ook 
leuk zou zijn als ik een keertje mocht. Het lijkt mij ook leuk om een foto te 
gaan maken in een echte studio.”

Doe je ook aan andere sporten?
“Ik wil gaan basketballen en ijshockeyen. Maar schaatsen is alweer heel 
lang geleden en ik hoop dat het heel koud wordt om te kunnen oefenen. 
Voor ijshockey moet je eerst heel goed kunnen schaatsen en dan is het 
niet zo moeilijk. Dus ik hoop dat er dit jaar veel ijs komt!”

Heb je ook nog een hobby?
Sint Maarten lopen! 
Dat wil hij wel elke week...

Zie je dan ook uit naar Sinterklaas?
Ja natuurlijk! Ik kijk het Sinterklaasjournaal en Malle Pietje maakt heel veel 
leuke grapjes. 

Speler van de maand: 

Yme van Veen (6) JO8-1
Het is geen wonder dat Yme in het eerste 
speelt. Vanuit zijn woonkamer wijst hij zo naar 
de club. Samen met zijn vriend Hit trappen ze ook 
regelmatig buiten de trainingen om een balletje.
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In zijn jeugd voetbalde 
Herman als centrale ver-
dediger en zeker niet bij 
de minste clubs: Blauw/
Wit en de Volewijckers. 
Tot hij op z’n 18e, nota 
bene in een wedstrijd te-
gen Ajax, zijn kruisbanden 
scheurde. Dertien knie- en 
drie enkeloperaties verder 
bleek dat toch het einde 
van zijn actieve voetbal-
carrière. 

Trainersvak
Maar niet van zijn loop-
baan als trainer, want toen 

het team van zijn 11-jarige 
zoon een trainer nodig 
had, rolde hij als vanzelf 

in het trainersvak. Eerst 
jeugdteams en later, met 
het diploma oefenmees-
ter op zak, ook senioren 
teams zoals Volewijckers 

en DWS. Met een behoor-
lijke dosis trainerserva-
ring kwam Herman dus 
naar HBOK, waar hij nu 
samen met Daniel Wolf 
de training van de JO17-1 
voor z’n rekening neemt. 
En dat vindt hij erg leuk. 
Niet alleen omdat de 
samenwerking met Daniel 
erg goed is, maar ook 
om het team zelf. “Het is 
een goed team, ze gaan 
onderling leuk met elkaar 
om, als één team. En erg 
leergierig: ze zijn er altijd 
tijdens training!”

Herman Martens: 
Ajax-scout én trainer 

van HBOK JO17
Het kan verkeren. Tot ongeveer een jaar geleden kende Herman Mar-
tens HBOK alleen van naam. Omdat hij vaak op de camping tussen 
Holysloot en Ransdorp stond. Door zijn werk als scout bij Ajax, kwam 
hij met Jeroen Barendse in gesprek en die wist Herman te porren als 
trainer voor onze JO17-1. En die rol vervult Herman nu met veel plezier.

“Het is een goed 
team, ze gaan 

onderling leuk 
met elkaar om, 
als één team”

  Pedro Dado | Rikus de Lange

Vrije rubriek - 
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Scouting Ajax
Voor de coaching op 
zaterdag heeft hij, door z’n 
scoutingswerk voor Ajax, 
niet altijd tijd. Die rol 
wordt dan ook vervuld 
door Olav de Haan. 
“Maar uiteindelijk 
heb ik tot nu 
toe maar twee 
wedstrijden 
van de JO17 
gemist”, zegt 
Herman “dus 
ik ben er toch 
vaak bij.”  

Baltraining
Tijdens die 
trainingen vindt 
Herman het belangrijk 
om zoveel mogelijk 
met de bal te trainen. 
Hij is geen voorstan-
der van veel looptrai-
ningen: “Als je veel 
aan de bal bent, loop je 

ook veel en dan groeit de 
conditie vanzelf.”

Geen schoolmeester
Hij wil zeker niet als 
‘schoolmeester’ voor de 

groep staan, lachen 
en dollen moet 
kunnen, vindt hij. 
”Maar som-
mige spelers 
hebben wel 
de neiging 
om er 
doorheen te 
kletsen als 

ik wat aan het 
uitleggen ben 

tijdens de training, 
daar kan ik niet heel 

goed tegen. Verder is 
het een fatsoenlijke 
groep, dat valt me op. 
Ze voetballen behoor-
lijk en er zitten zeker 
spelers met potentie 

voor het Eerste tussen!”
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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!!
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In deze La Klompa stellen 
we graag onze vertrou-
wenspersoon voor: Rishu 
Veldhuis. Rishu is voor 
velen al een bekend 
gezicht op de club. Niet 
alleen is zij de moeder 
van Tiebe (JO14) en Milan 
(JO17), fotograaf van de 
La Klompa én nu dus ook 
vertrouwenspersoon. 
Naast haar baan als re- 
searcher voor documen-
taires en TV series, heeft 
zij ook haar eigen praktijk, 
‘Studio Zwieper’ waar zij 
werkt als integratief kin-
dercoach en counselor.

Sinds dit seizoen is zij 
onze vertrouwensper-
soon waarbij je terecht 
kan wanneer er mogelijk 
sprake is van ongewenst 
of grensoverschrijdend 
gedrag, bij jezelf, een an-
der of een vermoeden. 

Zij luistert naar je verhaal 
en gaat samen met jou op 
zoek naar een mogelijke 
oplossing. 

Alle informatie met haar 
besproken, wordt strikt 
vertrouwelijk behandeld.

Veilige en 
plezierige 

club
Wij willen een vereniging zijn waar 
iedereen veilig en plezierig kan 
sporten. Binnen onze vereniging is 
er daarom geen plek voor grensover-
schrijdend gedrag. Hoe wij hiermee 
omgaan staat volledig vermeld op 
de website: over HBOK / Beleid.

  Brenda Jonker | Eigen foto

Mocht je Rishu willen bereiken, kan dat op 
telefoonnummer 06 248 964 22 of per mail 
vertrouwenspersoon@hbok.nl
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