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Aftellen....
Alweer de laatste ‘La Klompa’ van dit jaar. Time flies when you’re having fun! 
In het vorige nummer het eerste voorwoord van onze geweldige jeugdvoor-
zitter Henk Groot. Ik weet dat hij er tegenop zag, maar het was een prima 
stuk. Volgende keer jij weer Henk?

Nu mag ik de pen weer ter hand nemen of eigenlijk de vingers op het toet-
senbord laten vallen, om mijn ‘verplichting’ op me te nemen. Onzin natuurlijk! 
Ja ook mij kost het altijd even voordat ik de juiste woorden kan vinden, maar 
als ik dan ga... 

Een bijzondere uitgave weer, het La Klompa kerstnummer. Maar liefst 28 
pagina’s, vol met leuke en informatieve artikelen. Interessante mensen van 
de club en uit het dorp, kerstwensen en gewoon weer lekker even achterover 
om te lezen wat er allemaal gebeurt bij de club. De penningmeester zal wel 
weer even achter haar oren krabben, maar het moet maar een keer, toch?

Deze keer ook een bijzonder gewaagd spektakelstuk van de heren van ons 
tweede. Die hebben alles uit de kast getrokken om zeer goed voor de dag te 
komen. Complimenten heren, dat zal niet snel nagedaan worden! 

Waar ik ook blij mee ben is het interview met Dirk en Anja Ubbels. Echte 
Zunderdorpers en, al zal Anja dat niet snel beamen, ook echte HBOK’ers! Een 
prachtig gezin, allen met het hart op de goede plaats en altijd beschikbaar 
voor de club. 

Het zit er bijna op als ik dit schrijf, staat er nog één wedstrijddag op het 
programma voor de winterstop. 

Ik wens u, ook namens mijn medebestuursleden, bijzonder gezellige kerst-
dagen, een spectaculaire jaarwisseling en uiteraard een gelukkig, sportief en 
vooral gezond 2023! We zien elkaar op de Nieuwjaarsreceptie van 7 januari 
2023. Tot dan!

Veel leesplezier!
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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

Rikus de Lange

Voorzitter v.v. HBOK

3

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



HBOK clubblad  ‘La Klompa’ 3e jaargang nr. 4

54

korte berichten

De voorhoede
Grote Clubactie
Onze jeugdleden hebben hun best gedaan! We hebben 68% van 
het streefbedrag gehaald. Met de verkoop van 706 loten hebben we 
€ 1.694,40 voor de clubkas verdiend. 
Onze top 5 verkopers:

Fallou  (JO14)  -  99 loten

Jack  (JO09)  - 76 loten

Brendon  (JO11)  - 73 loten

Silvano  (JO11)  - 68 loten

Zenzy  (JO12)  - 64 loten

Onze clubwinkel
De webwinkels worden deze feestmaand weer druk be-
zocht. We hopen dat Sinterklaas en de Kerstman volop ge-
bruik hebben gemaakt van Onzeclubwinkel.nl. 

Je shopt zoals je gewend bent en sponsort gratis de club.

WK voetbal
Deze La Klompa valt, als alles volgens sche-
ma verloopt, net voor de WK finale in de bus.

Op het moment van schrijven weten we dus 
nog niet tot hoe ver ons Nederlands elftal het 
geschopt heeft...

Op uitnodiging van Schram Studio’s heeft 
onze jeugd een aantal keer in de studio mo-
gen kijken. Wat een feest! Groot scherm, veel 
gezelligheid en heerlijke hapjes en drankjes. 

Dank je wel Stan! 

En ook de kantine kleurde een aantal keer 
oranje. Zouden we ook het finale feestje met 
z’n allen kunnen vieren...?

Een warme afsluiter
Woensdag 14 en donderdag 15 december heeft onze 
jeugd voor de laatste keer getraind voor de winter-
stop. Na de training zijn de kids getrakteerd op 
warme chocomel en een heerlijke oliebol. 

Dank weer Piet Geeris!
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Loten gekocht? Check dan snel op clubactie.nl 
of je in de prijzen bent gevallen!

Het Amsterdamsche Voetbal wenst 
alle HBOK-ers fijne feestdagen en een 

sportief 2023, proost!
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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!
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Nieuwe buren
In de La Klompa NR03 van seizoen ‘20/’21 heeft jeugdtrainer / voetbalopa Fred Haaijen, de 
wens uitgesproken ooit in Zunderdorp te komen wonen. Sinds een paar weken is het dorp 
deze stadsecoloog rijker. 

Welkom in het dorp Fred!

Algemene Leden Vergadering 
Donderdag 17 november was de ALV van dit jaar. We kunnen terugkijken op een heel mooi 
seizoen ‘21/’22, zowel op het veld als langs de lijn. De penningmeester sluit het jaar af met 
positieve cijfers. Wel zijn er ook de nodige zorgen en uitdagingen geweest, welke helaas nog 
niet voorbij zijn. Zo ontkomen ook wij niet aan stijgende (energie)kosten. We gaan er weer 
hard tegenaan met elkaar!

Kerstwens Aalsmeer Inside
“Wij van radio Aalsmeerinside willen alle leden, supporters en vrienden van HBOK een spor-
tief, maar vooral gezond nieuwjaar toe wensen. Wij komen altijd met veel plezier naar de plek 
waar het op klompen begon. En gaan er wel vanuit dat jullie in de 1e klasse blijven.”, aldus 
Aalsmeerinside; het leukste voetbalpraatprogramma over het amateurvoetbal. 

December

1 december Gijs Sondervan
Mike Schokker

2 december
3 december Sam Sajet

Timon de Jong
4 december Fabian Jimenez Saborio

Michael Schokker
Tiny van Schalkwijk-Kubbe

5 december
6 december Ibbe Schnitger

Kimo Fender Krekko
7 december
8 december
9 december Danique Duarte

Tobias Schoo
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december Kostijn van den Brink
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 Hans Lagrand
26 december Dani Braspenning

Dennis Wielart
Monis Matzke

27 december Fallou Andji
28 december
29 december Davey Claus
30 december Hicham Jalal
31 december Bas Oosterloo

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 Ruben Brandon
12 januari Jay Kedaria

Rafi Ketelaars
Yalimoon Schick

13 januari
14 januari
15 januari Johnny de Loos
16 januari
17 januari
18 januari Daan Braspenning
19 januari Vasco Lo-Ning-Hing
20 januari Tristan Bouterse
21 januari Sem Simmelink

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
31 januari
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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.

Henk Groot Rikus de Lange

Kanjer op 
klompen
Marcel Duijvekam: “Er is weer verbin-
ding tussen het dorp en HBOK”

Hoewel hij zegt: “niet te worden ge-
hinderd door enige voetbalkennis”, 
is Marcel Duijvekam (56) jarenlang 
met veel plezier betrokken geweest 
bij het toenmalige damesteam van 
HBOK. Marcel is financieel- en ver-
mogensplanner en heeft met die 
achtergrond ook een flinke steen 
bijgedragen aan de realisatie van 
het kunstgrasveld. Op dit moment 
doet hij de jaarlijkse kascontrole en 
is ‘altijd beschikbaar voor speciale 
projecten of initiatieven bij HBOK’. 

Hoe was die tijd bij het 
damesteam?
“Ik meen dat die meiden een jaar 
of 8 waren toen dat team ontstond. 
Ik was een van de begeleiders en 
stond ook bij trainingen op het veld. 
Een leuk stel dat met veel plezier 
voetbalde. Het eerste kwartier van 
de training was het altijd standaard 
“theekransje”. Dat lieten we altijd 
maar gaan en daarna werd er fana-
tiek getraind”. Met een grote lach op 
zijn gezicht: “toen ze wat ouder wer-
den, kwamen er ook wel eens jon-

gens speciaal naar 
dat team kijken of 
gingen zij naar 
bepaalde jongen-
steams kijken. Dat 
leidde nog wel eens af van het voet-
bal natuurlijk. We hebben het team 
bij elkaar kunnen houden tot aan 
de senioren. Toen werd het steeds 
moeilijker om elke week voldoende 
spelers op het veld te krijgen en 
is het team uiteindelijk gestopt. Ik 
vond het een fantastische tijd.”

Hoe zie jij de binding tussen 
Zunderdorp en HBOK?
“Ik woon nu 23 jaar in Zunderdorp. 
Er is een tijd geweest dat ‘het dorp 
niet naar HBOK kwam maar HBOK 
naar het dorp moest komen. Dat 
is inmiddels veranderd. De grote 
kentering was de organisatie van 
de boerenmarkt waar HBOK een 
actieve rol mocht spelen. 

Dat heeft de binding tussen het 
dorp en HBOK veel goed gedaan. En 
wat ik merk en hoor in het dorp is 
dat La Klompa goed wordt gelezen 

en gewaardeerd en ook zorgt voor 
verbinding.”

Je zegt altijd beschikbaar te 
zijn voor speciale projecten 
of initiatieven bij HBOK?
“Ik heb geen formele functie bij de 
club maar ben altijd beschikbaar. En 
dan doel ik op projecten of initiatie-
ven waarbij mijn achtergrond kan 
bijdragen. Zoals met het realiseren 
van het kunstgras waarbij veel over-
leg met de bank nodig was en een 
financieel plan geschreven moest 
worden. En tijdens de ALV vond ik 
het goed te horen dat de club na-
denkt over of en hoe ze ondersteu-
ning kunnen bieden aan leden die 
het financieel moeilijk hebben op 
dit moment. Dat zijn van die initia-
tieven waarbij ik kan meedenken 
of helpen als dat nodig is, het moet 
wel gek lopen als ik nee zeg.”

De voorhoede | ’Het Begon Op Klompen’
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  Brenda Jonker | Rikus de Lange

Jeroen is al op jonge leeftijd 
in aanraking gekomen met 
het trainersvak. Hij voet-
balde net bij de senioren 
van RKAV Volendam toen 
het noodlot toesloeg, Je-
roen raakte zwaar gebles-
seerd en kon lange tijd niet 
voetballen. Hij was op dat 
moment al leider van een 
jeugdteam en is zich meer 
gaan verdiepen in het geven 
van jeugdtrainingen. 

Oefenmeester 3
Totdat hij zelf weer fit was en 
mocht voetballen, heeft hij 
vrij snel zijn Oefenmeester 3 
diploma behaald (nu UEFA 
C) en is een jeugdteam 
gaan trainen en begeleiden 
bij RKAV Volendam.

De Coerver-methode
Kort daarna is Jeroen zelf 
gestopt met voetballen om 
zich volledig te gaan con-
centreren op het trainers-
vak. Naast het trainen van 
jeugdteams bij RKAV Volen-
dam en FC Volendam, heeft 
hij ook een tijdje bij een 
voetbalschool in Amster-
dam gewerkt om zichzelf 

verder te ontwikkelen. Deze 
school trainde volgens de 
Coerver-methode. Niet al-
leen is daar zijn visie op het 
gebied van jeugdtrainingen 
ontstaan, ook is daar het 
idee geboren van een eigen 
voetbalschool. Nu is het dan 
eindelijk zover!

Deze trainingen zijn onder-
verdeeld in drie blokken van 
ieder vijf trainingen, blok I 
start op 8 januari 2023. 

Deelnemers zijn verplicht 
het JBa tenue (shirt, short 
en sokken) af te nemen. 

HBOK leden krijgen 20% 
korting op de trainingen. 

Voor meer informatie neem 
contact op via:

jba-soccer@hotmail.com

HBOK is een samenwerking aangegaan met JBa Soccer Academy, dé 
voetbalschool van onze eigen Hoofd Jeugdopleidingen Jeroen Barendse. 

‘Vrije rubriek’

Samenwerking HBOK 
en voetbalschool 
Jeroen Barendse

Trainingstijden 
Zondagochtend 
09.30-10.30 uur - 
JO08 t/m JO10 

Zondagochtend 
10.45-11.45 uur - 
JO11 t/m JO14

De voorhoede  |  “Het Begon Op Klompen”
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  Pedro Dado | Aangeleverd

En zo komt het dus dat er 
heel veel goede vrienden 
tussen zitten? 

“Ja, dat klopt” beamen ze 
alle drie, “we zijn ook goe-
de vrienden en we hebben 
een vrij homogene groep, 
waar het verloop erg klein 
is. We doen veel samen: 
teamuitjes, we gaan naar de 
Volendammer kermis, naar 
festivals en komen soms op 
elkaars verjaardagen.” En ze 
kijken natuurlijk al uit naar 
het komende trainingskamp 
in Portugal. Ze weten het nu 
al zeker: “dat wordt nog be-
ter dan vorig jaar!”

Door de groep 
aangesproken
“Toch even kritisch terug ko-
mend op dat ‘vriendenteam’. 

“Natuurlijk zijn we dat, veel 
jongens van ons voetballen 
al vanaf hun 6e jaar of zo met 
elkaar. Maar het is ook een 
soort stigma dat aan ons is 
gaan kleven en daardoor 
worden we niet altijd even 
serieus genomen. Maar we 
zijn wel een vriendenteam 
op niveau. We nemen voet-
ballen hartstikke serieus, we 
spelen op een goed niveau, 
we trainen serieus. Je ziet 

ook dat het aantal mensen 
op de training altijd min of 
meer hetzelfde is, of het nou 
20 graden is of min 2. En wie 
het laat afweten, wordt daar 
ook door de groep op aan-
gesproken.”

‘De harde kern’
“En daarbij komt dat we ook 
alles zelf regelen met finan-
ciële bijdragen vanuit ons 
eigen team. Zo is ons uitshirt 
gesponsord door camping ‘t 
Uilenstekkie, ons thuisshirt 
door Schokker Tuinen en 
ons inloopshirt door Smit 
Security Services.”

Natuurlijk zijn onze jongens 
van het Tweede ook de 
‘harde kern’ van het Eerste, 
mits ze zelf niet uit spe-
len natuurlijk. Want wie bij 

een wedstrijd van HBOK1 
komt kijken kan de luid-
keelse aanwezigheid van 
HBOK2 op het terras zeker 
niet ontgaan zijn; de vrolij-
ke HBOK-liederen schal-
len over het veld.”

Bokkelul van de 
week
En dan is er natuurlijk de 
‘Bokkelul van de Week’, 
daar stemmen de jongens 
van het Tweede weke-
lijks over. Gekozen wordt 
degene die het slechtst 
speelde, of gewoon iets 
achterlijks deed. Dat hoeft 
trouwens niet persé tij-

dens een wedstrijd of trai-
ning te zijn.

Dat is het mooie aan dit 
team, vinden Sam, Sverre 
en Martijn: fanatiek tijdens 
het voetballen, maar daar-
buiten moet er gewoon 
veel gelachen worden. 
“Vergeet niet dat we vaak 
de sfeer maken en ook 
eens zorgen voor een be-
hoorlijk hoge baromzet in 
de kantine.” 

Om daar lachend aan toe 
te voegen “in al die jaren 
zijn we eigenlijk nog beter 
geworden in de 3e helft.”

La Klompa. Kerst. Twee jaar geleden. Op de foto het tweede elftal van 
HBOK. Van de 19 spelers zijn er anno 2022 slechts twee gestopt en vier 
nieuwelingen bijgekomen. “Dat maakt het team zo uniek”, vertellen Sam 
Sajet, Sverre Ubbels en Martijn Dado. “Ons elftal bestaat grotendeels uit 
spelers die als klein jochie bij HBOK zijn begonnen.”

Om de 7 dagen kiezen wij 
de ‘Bokkelul van de Week’

Team in de schijnwerpers. Ons... Tweede!

Het middenveld  |  “Het Begon Op Klompen”

“Het is ook 
een stigma 

dat aan ons is 
gaan kleven, 
we worden 
niet altijd 

even serieus 
genomen”

Fa. LAFEBER

Hét adres voor al uw huishoudelijke apparaten. 
Ook voor reparaties en onderdelen bent u bij ons 
aan het juiste adres.

Purmerplein 13 · 1023 BC  Amsterdam
T. 020 - 636 82 73 · www.lafeber-evm.nl
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CENTERFOLD

De naakte waarheid: HBOK II, het gezelligste team van HBOK!
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig en supergezellig 2023!!
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Rikus de Lange
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1. Wat was voor jou het voetbal 
hoogtepunt van 2022?
Je zou denken dat het kampioenschap van 
HBOK1 unaniem gekozen zou worden, maar 
dat vonden alleen verzorger Remco de Haze 
en keeperstrainer Hans Potveer. 

Hoofdtrainer Juan Fernandez Coto vond 
de wedstrijd tegen Marken (14 maart,  5-0 
winst) het absolute hoogtepunt: “zo goed 
hebben we dit seizoen niet meer gespeeld.”

Ook assistent-trainer Rachid Lamalam koos 
een wedstrijd van vóór de zomer, de  uitwed-
strijd Aalsmeer-HBOK op 5 maart: ”twee 
bepalende spelers moesten wisselen en dan 
toch heerlijk winnen!” (red. 1-3).

 Alleen teammanager Jaap Ronday en assis-
tent-scheidsrechter Michel Schokker kozen 
een wedstrijd van het huidige seizoen: de 
1-0 overwinning op kampioenskandidaat 
Putten: ‘We speelden in fasen heel goed 
voetbal.”

2. Wat vond je van de 
eerste seizoenshelft 
van dit seizoen? 
De eerste seizoenshelft 
krijgt “een zesje”. Soms 
hadden we gewoon 
pech, maar de re-
sultaten vallen 
ronduit tegen en 
we krijgen te veel 
tegengoals, daar 
waren de heren 
het over eens. “We 
doen onszelf gewoon 
tekort. Niet omdat we 
minder zijn, maar om-
dat we onszelf 
s impe lweg 
niet belo-
nen. We 
zijn nog te 
instabiel 

4 vragen aan de staf van het Eerste. Over 2022, Kerstmis en het 
komende jaar. Een compilatie van hun antwoorden:

‘Ondertussen bij het eerste...’

Het middenveld  |  “Het Begon Op Klompen”

en moesten wennen aan het 
niveau, elke fout wordt me-
teen afgestraft.”

3) Wat verwacht 
je van de tweede 
seizoenshelft ?
Desondanks heeft 
de gehele staf goe-
de verwachtingen en 
spreken ze allemaal 

vertrouwen uit.

Rachid gelooft heilig dat 
de ommekeer nog gaat 
komen. Ook Remco 

en Hans zijn er van 
overtuigd dat 

we nog pun-
ten gaan 
p a k k e n . 
Juan en 
Jaap delen 

die mening, die gaan er ook vanuit dat we 
handhaven in 1e klasse. “Plaats 9 of hoger, 
dan zijn we veilig.”

“De sfeer is goed, er wordt hard gewerkt en 
het is een hechte groep. En dat wordt na 
het trainingskamp nog beter.” Michel wil het 
woord ‘degraderen’ niet horen. 

4. Wat doe je met kerst?
De meeste stafleden gaan lekker uitrusten 
en genieten van de gezellige dagen met fa-
milie of  vrienden zonder voetbal! Gewoon 
thuis, of zoals Juan bij familie in Spanje. Mi-
chel gaat een van de kerstdagen naar het 
casino.

Alleen Jaap heeft als eigenaar van eetcafé 
Blauwbrug andere verplichtingen. Na twee 
jaar corona-sluitingen en Wereldkerstcircus 
in Carré dat dit jaar wél doorgaat, wordt het 
weer lekker druk in z’n zaak.

  Pedro Dado | Rikus de Lange

“We doen onszelf gewoon tekort”
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  Jeroen Staalenhoef  | Rikus de Lange

Hoewel Jan nooit echt veel 
gevoetbald heeft, kunnen 
we wel stellen dat hij zo 
ongeveer de oudste band 
met de club heeft. Zijn va-
der Dries behoorde tot een 
van de ‘belhamels’ die op 
klompen rond de kerk voet-
balden en stond mede aan 
de wieg van wat later HBOK 
werd. De schuur van hun 
boerderij diende zelfs nog 

als kleedkamer totdat de 
Ubbelsen (Jan en Dirk Ub-
bels waren ooit klasgeno-
ten) hun grasland voor een 
definitief voetbalveld aan de 
club ter beschikking stelden. 

Klaverjasavond
En Carolina stond in de tijd 
dat zoon Jesse bij de club 
speelde, fanatiek langs de 
lijn. Maar de laatste jaren ko-

men de Lafebers niet meer 
zo vaak op de club. Mede 
door corona is het clubleven 
rondom het voetbal, zoals 
de klaverjasavond, nogal in-
gezakt. Het lijkt Carolina een 
goed idee om zo’n klaver-
jasavond misschien nieuw 
leven in te blazen. Bijvoor-
beeld door er een spelletjes-
avond van te maken, zodat 
ook de niet-klaverjassers 

Elk jaar is het weer een feest als je in de winter via Zunderdorp naar de 
club rijdt. De kerstlichtjes van de boerderij van Carolina en Jan Lafeber 
zijn als een baken in de donkere dagen voor Kerst. Maar dit jaar zal het 
anders zijn...

Langs de lijn... 

Ingetogen
Kerstversiering

een gezellige avond kunnen 
hebben. 

Ook zijn ze beiden lid van 
de schaatsclub, maar ja... 
die witte Kerst en mooie 
schaatstochten over de 
aeën en dieën van Water-
land zijn ook alweer wat 
jaartjes geleden. Er zijn 
mooie herinneringen aan, 
het ijsvrij krijgen. Maar ook 
die keer dat hun zoon Jesse 
met zijn vriend Pelle op de 
schaats naar de school in 
Ransdorp ging, maar veel 
te laat aankwam. Toen de 
meester hoorde dat ze op 
de schaats gekomen waren, 
was natuurlijk alles direct 

weer goed: schaatsen gaat 
voor.

Hopen dat het beter 
met de wereld gaat
De bekende uitbundige 
Kerstversiering zal dit jaar, 
vanwege solidariteit met 

de mensen die het niet zo 
breed hebben en die al ge-
noeg aan hun energiereke-
ning moeten betalen, helaas 
achterwege blijven. Carolina 
vat het samen: “Het kán ge-
woon niet in deze tijd. We 
moeten het met zijn allen 
dragen, ook al gaat het Jan 
wel aan het hart. 

Laten we hopen dat het vol-
gend jaar met Oekraïne en 
de wereld weer wat beter 
gaat.” Een Kerst- en Nieuw-
jaarswens waar we het alle-
maal mee eens kunnen zijn...

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’
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Toen de meester 
hoorde dat ze 
op de schaats 

gekomen waren 
was natuurlijk 

alles direct weer 
goed: schaatsen 

gaat voor!
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Anja: ”Ik ben een geboren 
en getogen Zunderdorper. 
Er is nog steeds een actief 
verenigingsleven hier. Zowel 
Dirk als ik vinden het be-
langrijk dat er goede dingen 
gebeuren in het dorp.”

Dirk: ”En als je het over het 
verenigingsleven hebt dan 
heb je het bijvoorbeeld over 
de IJsclub, de Oranjevereni-
ging en natuurlijk HBOK. En 
de kerk speelt nog steeds 
een belangrijke rol in Zun-
derdorp.”

Dirk: ”Ik ben ook geboren 
in Zunderdorp maar met 
mijn ouders naar Purme-
rend verhuisd en later weer 
teruggekomen. Mijn opa en 
oma woonden in Zunder-
dorp op de boerderij waar 

wij nu wonen en daar was ik 
als kind sowieso altijd in het 
weekend te vinden. En dan 
vooral op het voetbalveld 
van HBOK natuurlijk. 

Door de week liepen de 
schapen van opa op het 
veld, buiten dat het veld 
niet echt egaal was na een 
week schapen erop, kwam 
ik vaak thuis onder de scha-
penstront. Toen we in 1989 
trouwden, voetbalde ik nog 
actief maar ben snel daarna 
gestopt.”

Anja: “Ik heb niet echt veel 
met voetbal maar Silke (21), 
Jelle (23), Sverre (26) en 
Jorrin (29) wilden allemaal 
voetballen bij HBOK. We 
moesten onze aandacht in 
de weekenden op een ge-

geven moment natuurlijk 
verdelen. Ik ging vaak met 
de jongsten mee terwijl 
Dirk met de oudsten op pad 
ging. Dirk gaf in die tijd nog 
training dus ook door de 
weeks draaide veel in het 
gezin om HBOK. 

Het leukste vond ik altijd de 
jeugdtoernooien aan het 
einde van het seizoen. Voor-
al als het lekker weer was. 
Heerlijk een dagje op pad 
en met de andere ouders 
langs de lijn in het zonnetje.”

Dirk: “Ik ben op mijn 16e lid 
geworden van HBOK waar 
toen nog geen jeugd was. Ik 
kwam in het 5e terecht. Fan-
tastisch team. Ik snap trou-
wens nog steeds niet waar-
om ik het eerste niet heb 

  Henk Groot | Rikus de Lange

Op de bal - familie Ubbels

De boerderij naast HBOK biedt onderdak aan de in Zunderdorp we-
reldberoemde HBOK-familie Ubbels. De vier zonen van Anja (56) en 
Dirk (59) voetballen nog steeds of hebben gevoetbald bij HBOK en de 
hele familie zet zich ook naast het voetballen in voor de club. Zelfs opa 
Piet (81).

Aan de eettafel ging 
het er heftig aan toe

Het Middenveld | ’Het Begon Op Klompen’

gehaald hahaha. Ik kan me 
wel herinneren dat ik één 
keer een wedstrijd in het 
tweede heb mogen mee-
doen. Diezelfde dag zat ik 
zelfs op de bank bij het eer-
ste. Dat was het hoogtepunt 
van mijn voetbalcarrière. 
Mijn hoogtepunten als voet-
balvader waren het training 
geven en de toernooien in 
België. Dat vond ik altijd een 
groot feest. Het training ge-
ven mis ik af en toe nog wel 
moet ik zeggen”.

Anja: “In de tijd dat Dirk ook 
nog trainingen gaf, ging het 

aan deze keukentafel zelden 
over iets anders dan voetbal 
en HBOK. Dat ging er soms 
heftig aan toe, vooral als er 
verloren was natuurlijk. Het 
leren omgaan met verlies 
van wedstrijden is op die 

leeftijd nog wel een dinge-
tje. De jongens zitten nu wat 
dat aangaat natuurlijk in een 
hele andere fase.”

Dirk: ”Inderdaad gingen de 
discussies er soms heftig 
aan toe. Ik ben natuurlijk ook 
best fanatiek. Anja is niet 
echt een voetballiefhebber 
dus ik kan goed begrijpen 
dat die er wel eens helemaal 
klaar mee was.”

Dirk: ”Inderdaad gingen de 
discussies er soms heftig 
aan toe. Ik ben natuurlijk ook 
best fanatiek. Anja is niet 
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“Anja is niet echt 
een voetbal- 

liefhebber dus 
ik kan goed 

begrijpen dat 
die er wel eens 
helemaal klaar 

mee was.”
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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

echt een voetballiefhebber 
dus ik kan goed begrijpen 
dat die er wel eens helemaal 
klaar mee was”.

Anja: “We vieren kerst bijna 
altijd met de hele familie van 
Dirk en mij samen bij ons 
thuis. 

Het lukt mij helaas niet altijd 
erbij te zijn vanwege mijn 
werk in de zorg. Ik werk óf 
met kerst óf met oud- en 
nieuwjaar. Maar ik vind kerst 
leuk. De boel een beetje ver-
sieren, samen lekker eten en 
spelletjes doen”.

Dirk: En Engels voetbal kij-
ken natuurlijk! Ik vind het 
ook wel gezellig als ieder-
een er is natuurlijk maar het 
speciale gevoel wat sommi-

gen zeggen te hebben met 
kerst heb ik totaal niet”. 

Anja: dat gevoel wat jij zegt 
niet te hebben met kerst 
hebben onze jongens wel 
altijd gehad en hebben dat 
bijna allemaal nog steeds 
met HBOK. Silke is welis-
waar al een paar jaar gele-
den gestopt, hij heeft er wel 
vrienden aan overgehou-
den. 

En Jorrin, Jelle en Sverre 
brengen nog steeds veel 
tijd door bij HBOK waar het 
grootste gedeelte van hun 
vrienden ook nog steeds 
voetbalt.

Dirk: “Dat klopt. Die vriend-
schap zal wel altijd blijven, 
denk ik. Ze worden allemaal 

wat ouder maar ik vind het 
geweldig dat ze bijvoor-
beeld nu nog steeds samen 
Sinterklaas vieren. Of dat ze 
op donderdagavond weer 
wat georganiseerd hebben 
in de kantine, zoals laatst 
mini tafeltennis of bierpon-
gen. Dat is toch geweldig?!”.

Verder nog iets wat 
jullie kwijt willen? 
Anja en Dirk: “Ja graag. We 
willen graag namens de 
hele familie Ubbels iedereen 
een hele fijne kerst en een 
fantastisch 2023 toewen-
sen!”.

Dat is bij deze geregeld....

De familie Ubbels wenst iedereen een hele 

fijne kerst en een fantastisch 2023!!
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Niets teveel gezegd. De 
JO23 heeft de eerste sei-
zoenshelft in de 1e klasse 
afgesloten met maar liefst 
negen winstpartijen, één 
gelijkspel en een positief 
doelsaldo van 39 en mag 
zich de trotse kampioen 
noemen van de eerste fase 
van de competitie. Buiten de 

sportieve successen hoort 
de redactie ook veel posi-
tieve geluiden over de sfeer 
in de groep. Of zoals de trai-

ner het verwoordde: “het is 
gewoon een fantastische 
groep gasten bij elkaar”. 

Namens heel HBOK willen 
we de spelers en natuurlijk 
de trainers Nico en Mick, 
van harte feliciteren met dit 
kampioenschap!

JO23 kampioen!
Dit seizoen heeft HBOK voor het eerst een JO23 ingeschreven. Kers-
verse trainer Nico Tuyp en zijn assistent Mick Römer gaven in de eerste 
La Klompa van dit seizoen al aan positief verrast te zijn door het niveau 
van de groep en er veel van te verwachten. 

“Het is gewoon 
een fantastische 
groep gasten bij 

elkaar”

Kampioenen...

Jeroen Staalenhoef Rikus de Lange

Soms speel je links- en dan weer 
rechtsbuiten, wat heeft je voorkeur?
Dat is eigenlijk wel simpel te beantwoor-
den. Het hangt van de tegenstander 
af; het liefst sta ik tegenover de 
zwakste verdediger. 

Jullie draaien nog 
niet zo lekker in de 
competitie, waar zit 
dat in denk je? 
We missen een echte af-
maker en we laten achterin 
nog teveel gaten vallen. 
Het is een kwestie van conditie en goed positiespel; als 
je goed omschakelt hoef je niet teveel te lopen en hou je 
het goed vol.

Ligt het aan de trainers of de leider? 
Haha, nee juist niet. Ik vind dat we heel goed begeleid 
worden, maar het niveau is best hoog en we missen nog 
altijd wat spelritme. We zijn met z’n vijftienen en dat geeft 
je veel speelkans, bij blessures is het snel weer wat te 
krap. Maar de sfeer is in elk geval prima.

Hoe komt dat denk je?
We zijn een hechte groep en ook het toernooi in België 
heeft ons echt nog meer samengebracht. Dan speel je ge-
woon met elkaar zo goed als je kunt. Ik denk dat we van-
zelf steeds beter worden omdat we er plezier in hebben.

Komt het plezier ook al van een derde helft?
Nee, eigenlijk nog niet. Wij komen niet zo vaak in de kan-
tine en drinken doen de meesten ook nog niet. Maar mis-
schien is dat wel een mooie ambitie voor de toekomst! 

Heb je nog wensen voor de club? 
Wij gebruiken nu het nieuwe trainingsveldje vooral voor 
warming-up, maar daar zouden we ook goed panna op 
kunnen spelen om ons één op één spel te verbeteren. En 
een vaste kleedkamer zou ook wel prettig zijn. 

Je komt in de kersteditie. Heb je misschien 
nog een kerstwens? 
Niet speciaal, maar ik vind basketbal en schaatsen ook 
leuk en het zou mooi zijn als er een keer echt goed ijs 
in Zunderdorp komt te liggen, zodat we met de hele club 
kunnen gaan schaatsen. 

Als telg van ‘onze’ Daisy kun 
je haast niet anders dan bij 
HBOK voetballen. Daryl doet dit 
dan ook met veel plezier, net als 
zijn kleinere broertje en zusjes.

De Achterhoede | ’Het Begon Op Klompen’

25

Speler van de maand: 

Daryl Amico Flores (JO17)
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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

Het bestuur
Jeugdcommissie

Onderhoudscommissie
Schoonmakers

Technische Staf, trainers en leiders
Kantine medewerkers

Scheidsrechters en grensrechters
 en de medewerkers van La Klompa

Wensen jullie hele fijne feestdagen,
een gezellige jaarwisseling en een 

Geweldig begin van 2023!

We zien elkaar op de nieuwjaarsreceptie
van 7 januari 2023
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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!!


