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Verheugen 
en verdriet

Colofon
La Klompa verschijnt maandelijks 

tijdens het voetbalseizoen.

Oplage: 450 exemplaren. 

Concept&realisatie: thepublisherswife 

en Home of the Brave.

Gedrukt door: Angel Producties.

Aan deze editie werkten mee:  

Malou Godet, Nienke Duimelaar, 

Marianne Kronenberg, Henk Groot, 

Pedro Dado, Brenda Jonker, Rikus 

de Lange, Kees Hoeve.

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 kun-

nen in bepaalde gevallen achterhaald 

zijn bij het ter perse gaan van La 

Klompa. Check altijd onze website  

hbok.nl. 

Het zit allemaal dicht bij elkaar, verheugen over zoveel fijne men-
sen die ervoor zorgen dat er ondanks alle beperkingen toch een 
jeugdtoernooi georganiseerd kan worden en het plezier wat dat 
teweeg brengt bij onze voetballende jeugd? Fenomenaal gewoon, 
dan verheug ik me dat ik ook een klein steentje bij mag dragen aan 
zoveel plezier.

Maar ook verdriet, verdriet omdat we afscheid moesten nemen van 
één van onze leden die heel veel voor de club heeft betekend en tot 
het laatste moment zich nog bezig hield met “Zijn kluppie” HBOK. 
In deze uitgave zal er nog meer over hem geschreven worden, 
maar hoe mooi is het dat hij in zijn HBOK jas naar de eeuwige 
voetbalvelden vertrekt? Piet Schokker, 62 jaar lid en één van de 
kleurrijkste mensen die ik heb gekend. Hij is niet meer, maar zal 
zeker nooit vergeten worden!

Al die emoties die bij het leven horen en ook in die kleine samenle-
ving die wij allen kennen als HBOK, mooie momenten, nieuw leven, 
sportief plezier en gezelligheid, maar ook afscheid. Het hoort er 
allemaal bij en dat is goed, want zo waarderen we alles veel meer 
denk ik!

De lente komt er aan, dan de zomer en dan moeten we toch wel 
weer eens kunnen voetballen niet? Ik ga er zonder meer van uit!

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK

Volg ons ook op social media!

HBOK



4

HBOK clubblad La Klompa 07

De voorhoede
korte berichten

Een jeugdspeler van HBOK 
loopt na de training van het 
veld af.  Hij loopt door de 
viruscontrole, scant zijn pasje 
en loopt dan door het beveili-
gingspoortje naar de auto van 
zijn vader, die op hem wacht 
om naar huis te gaan.

In de auto zit zijn vader nog 
naar de laatste drone-opna-
mes van de zojuist afgelopen 

training te kijken. Vader laat 
het beeldscherm in het  dash-
board zakken en start de auto.

“Papa, kwam Opa jou ook 
ophalen toen jij klein was?” 

Ergens in 
2040 of zo…. 

vraagt de jeugdspeler aan z’n 
vader.

“Jazeker” antwoordt z’n vader.  

“Toen ik begon met voetballen, 
kwam Opa zelfs in het echt 
naar de training kijken, samen 
met heel veel andere ouders.”

� Pedro Dado   � Bright.nl

Eerste offi ciële drone soccer 
competitie in Nederland



5

De voorhoede | “Het Begon Op Klompen”

“Echt waar?”, vraagt zoon-
lief ongelovig, ”mocht dat 
zomaar?”

“Ja, dat was toen heel ge-
woon, net als het bekijken van 
wedstrijden.”

“Mocht je die zomaar bekijken, 
zonder drones en reality-op-
names?”

“Jazeker”, legt vader uit, “je 
stond gewoon met alle andere 
ouders langs de kant van het 
veld. En opa’s, oma’s, vrienden 
en nog veel meer mensen, 
gewoon dicht bij elkaar”.

“Ongelofelijk, maar dan had-
den jullie toch wel bescher-
mende kleding aan neem ik 
aan?”

“Nee, helemaal niet, je mocht 
ook nog gewoon naast elkaar 

staan. En tijdens de rust ging 
je gewoon een kopje koffi e 
halen in de kantine, samen met 
de andere ouders van je team”.
Verbazing op het gezicht van 
de jonge voetballer.  “Een kan-
tine? Wat is dat nou weer?”

“Nou, op de plek waar nu het 
M.I.B.¹ zit, was een gebouw
waar je gewoon met elkaar
kon zitten voor de ‘3e helft’ om
wat te eten en drinken en het
nabespreken van de wedstrijd.
Zomaar, rechtstreeks,  zonder
face-time.”

“Met hoeveel mensen zat je 
daar dan?” vraagt de jongen 
verbijsterd.

“Nou, soms wel met 50/60 
man. Er zijn zelfs verhalen dat 
er na een wedstrijd van het 1e 
wel 300 man aanwezig was!”

“300?? Maar dat kan het 
A.V.L.S² toch nooit aan?”

“Nou, dat bestond toen nog 
niet.”

“Niet?, maar dat is toch 
levensgevaarlijk?”

“Nee, eigenlijk niet. Het was 
toen gewoon gezellig met 
elkaar.”

“Gezellig? Weer zo’n raar 
ouderwets woord!”

“Tja, dat vonden we toen nu 
eenmaal heel normaal”, zucht 
de vader.

¹ M.I.B. = Medisch Immunolo-
gisch Bijstandsteam
² A.V.L.S. = Anti Virus Lucht-
verversing Systeem

Geef de speler eerst complimenten en 
wees daarna kritisch op dingen die hij 
of zij kan verbeteren. 

Top tip
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Een clubicoon 
is heengegaan
Piet Schokker, erelid van v.v. H.B.O.K., is 
woensdag 7 april jl. op 83 jarige leeftijd overleden. Hoewel hij  geestelijk bij 
de tijd was, was Piet lichamelijk aan het eind van zijn Latijn.

� Kees Hoeve   � Rikus de Lange

In memoriam - Piet Schokker

pirant)sponsoren richting 
Volendam. Hier worden 
heden ten dagen nog 
anekdotes over verteld. 
Piet kon, onder het genot 
van een biertje en een 
kleine jenever, fantastische 
verhalen vertellen. Ik zou 
nog vele gebeurtenis-
sen kunnen aankaarten, 
maar dan zouden wij een 
extra editie La Klompa 
nodig hebben. Toch wil 
ik er 1 uitlichten die Piet 
zo kenmerkt. Begin jaren 
`90, Piet was grensrech-
ter van het eerste. Thuis 
tegen Zeeburgia, die met 
André Stafl eu en Johnny 
Rep in de gelederen een 
behoorlijk elftal hadden. 
Rep breekt door op de 
rechterfl ank, Piet ziet het 
gevaar en doet één stap 

P
iet was een echte 
buitenspeler. Later, 
toen Piet wat lager 
ging spelen in een 

vriendenteam, heeft hij 
ook veel vrijwilligerswerk 
verricht. Met de bouw van 
ons nieuwe clubhuis liet hij 
blijken uit het juiste hout 
gesneden te zijn.

Legendarische 
sponsordagen
Op het gebied van de 
sponsoring, was Piet ook 
vaak bereid om de club fi -
nancieel bij te staan. Meer 
dan legendarisch waren 
de sponsordagen. Vanuit 
‘Hollands Glorie,’ de bruine 
kroeg in Durgerdam van 
Piet en zijn eerder overle-
den vrouw Corrie,  zeilden 
wij op een jacht met (as-

het veld in waardoor Joh-
nny Rep tegen de vlakte 
gaat. “Ja sorry”, zegt Piet, 
“lette ff niet op!” Vrije trap 
voor Zeeburgia en verder 
gaan. Tijdens de derde 
helft hebben wij vreselijk 
gelachen, dit verhaal is tot 
op de dag van vandaag 
nog steeds wonderbaarlijk 
te noemen.  

Vaarwel Piet
Wij zullen straks, in een 
hopelijk Corona vrije 
wereld, een toost uitbren-
gen op Piet. Een toost op 
ons mooie ‘Piet Schokker’ 
terras en mooie herinnerin-
gen delen over deze ras 
HBOK’er.  Vaarwel Piet!
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Deze HBOK’ers worden de komende weken een jaartje ouder. 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Verjaardagen

Wij kregen het droeve bericht dat Jan van 
Leeuwen op 4 december is overleden. Jan 
was een trouwe supporter van HBOK. Hij 

kwam graag kijken naar z’n kleinzoon Boris, toen 
deze nog in de HBOK jeugd voetbalde, maar was 
ook altijd een vaste toeschouwer van de thuiswed-
strijden van ons eerste elftal. Jan van leeuwen is 
84 jaar geworden. Hij is na een kort ziekbed, in het 
bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen, overleden. 

In memoriam 
Jan van Leeuwen
� Pedro Dado

meiapril
3 Zef Wingender, 9 Didier Windt, 14 Herman Kooy, 
15 Riccardo Paratore, 16 Roef Verhoeven, 21 Saro 
Lankhorst, 21 Freddie Verbong, 21 Wesley Bon, 22
Yoav Arel, 23 Stephan de Jong, 23 Jones van Bossé, 26
Lewis Dusseldorp, 26 Mees Davids, 26 Cor Schreuder, 
29 Thijs Schnitger, 29 Feiko Meijer, 29 Rudy Falize, 30
Mostapha el Aamrani

1 Joey Potveer, 2 Jesse Brouwer Popkens, 3 Mark 
Bakker, 4 Charlie Kuulkers, 6 Daniel Koopman, 8
Karel van der Lem, 9 Jaap Ronday, 11 Jonathan 
Groen, 12 Monique van der Moolen-Schulz, 12
Terzo Stemerdink, 14 Donny Rijnink, 16 Victor 
Prins, 19 Dieylani Andji, 19 Edwin Kraan, 20 Rense 
de Leeuw, 21 Warre de Jong Luneau, 
23 Milan Schram, 23 Mees Meerman, 24 Isa Brand, 
24 Cas Duijnker, 26 Emin Duarmus, 26 Mick 
Romer, 27 Ilay Kalkhoven, 29 Jan Roele, 29 Mher 
Gasparyan, 30 Frank van der Geest
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“Als de koppies 
gaan hangen, 
probeer ik ze op 
te peppen”
In de huidige samenstelling spelen ze pas één seizoen met 
elkaar en helaas een seizoen dat bijna volledig in het teken van 
corona staat. Na een gedeeld leiderschap vorig seizoen heeft 
Henk den Hartog dit clubje nu alleen onder zijn hoede.

� Brenda Jonker   � Henk den Hartog

TEAM UITGELICHT: : JO10-2

Helaas missen er twee 
spelers op de foto: 
Silvano en Jonathan.
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“Het is een leuke groep, 
fanatieke jongens,” zegt 
coach Henk. Als zesjarig 
jongetje is hij zelf bij HBOK 
begonnen met voetballen. 
Henk: “Ondanks dat het 
team niet alles gewonnen 
heeft, zacht uitgedrukt, 
blijven ze onderling wel 
vriendelijk naar elkaar. Het 
is een sportief, gezellig 
clubje. Van de 5 wedstrij-
den die we hebben kunnen 
spelen, hebben we er één 
gewonnen.”

HBOK klassieker
“De eerste wedstrijd uit te-
gen OSV”, vertelt de coach 
enthousiast verder, “was 
een HBOK klassieker. Met 

een mannetje  minder en 
een dikke achterstand, zijn 
we de tweede helft goed 
terug gekomen en hebben 
de penaltyserie gewonnen. 
Een thriller.” 

Overwinning, de eerste 
(en direct de laatste)
De tweede wedstrijd, tegen 
IVV, ging JO10-2 er met de 
winst vandoor (3-2). Dat 
het ook direct de enige 
zege was, mag de pret niet 
drukken. 
“Als leider probeer ik ze 
positief te motiveren. Als 
die koppies gaan hangen 
probeer ik ze op te peppen. 
Verder laat ik ze gewoon 
lekker gaan. Ik hoop in 

ieder geval niet al te streng 
te zijn en dat kinderen ook 
gewoon naar mij toe komen 
als er iets is. En met de 
kritiek van mijn zoon in het 
eerste seizoen, probeer ik 
ook wat minder te schreeu-
wen (al was het altijd 
positief!) langs de lijn.”

Helaas stopt Henk volgend 
seizoen als leider aangezien 
zijn zoon David zijn kicksen 
(tijdelijk?) aan de wilgen 
hangt. Misschien dat zijn 
zusje de stoute voetbal-
schoenen aantrekt, het is 
kiezen tussen voetbal en 
paardrijden… 

“Het is een sportief, gezellig 
clubje. Van de 5 wedstrijden 
die we hebben kunnen spelen, 
hebben we er één gewonnen.”
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“Ik wil het het tenue 
helemaal groen met 
een goud randje”
Tom de Lange (34) speelt nu 10 jaar bij HBOK in het eerste, Ole Wielaert 
(9) sinds vorig jaar in de JO10-1. Tom heeft al een heel voetballeven
achter zich, Ole komt eraan. La Klompa zet ze bij elkaar. Dat levert een 
bijzonder gesprek op.

‘ONDERTUSSEN BIJ HET EERSTE’

Ole: HBOK is leuk. De jongens 
in mijn team zijn nu ook mijn 
vrienden. 
Ole: wat is er leuk aan in het 
eerste spelen?
Tom: we hebben goede 
voetballers maar het is ook nog 
eens heel gezellig. Ook wij zijn 
vrienden van elkaar.
Tom: wat is jouw favoriete 
positie in het veld?
Ole: achterin. Dan kan je goed 
roepen naar de spelers voorin. 
Als een soort aanvoerder.
Tom: ik ook achterin en ik 

herken dat wel. Ik was ook een 
paar jaar aanvoerder maar dit 
jaar niet meer.
Tom: wie is jouw favoriete 
speler en wat zou je hem willen 
vragen?
Ole: Frenkie de Jong. Ik zou hem 
vragen wanneer hij bij HBOK 
komt voetballen.
Tom: waarom Frenkie?
Ole: hij kan goede assists en 
voorzetten geven. Ik ook.
Ole: wat was jouw mooiste 
actie ooit?
Tom: bij Blauw-Wit schoot de 

� Henk Groot   � Rikus de Lange

Ole: waarom ben je bij HBOK 
gaan voetballen?
Tom: ik heb tot mijn 15e bij 
IVV gevoetbald en daarna bij 
Hellas Sport uit Zaandam. Bij  de 
volwassenen heb ik bij Blauw-
Wit en Rijnvogels gevoetbald. 
Bij Rijnvogels moest ik drie 
kwartier heen en terug. Dat 
was ik zat en ben toen bij HBOK 
gaan voetballen waar mijn broer 
ook voetbalde. Nu ben ik in 10 
minuten bij de club. 
Ole: ik in 3 minuten !
Tom: Hoe vind je HBOK?

Interview Ole Wielart (JO10) en Tom de Lange (Eerste).
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keeper de bal uit. Ik schoot de 
bal zonder dat hij de grond eerst 
raakte direct het doel in.
Ole: Mooi! Ik heb een keer de 
keeper uitgespeeld, ging op de 
grond liggen en heb toen de 
bal met mijn hoofd over de lijn 
geduwd!
Tom: wow! Wat zou je aan het 
tenue willen veranderen?
Ole: helemaal groen met een 
goud randje!
Tom: Wat is de beste tip die je 
van een trainer hebt gekregen?
Ole: papa zegt dat ik naar de bal 
moet kijken en moet meebe-
wegen.
Tom: ik vind een goede tip ook 
dat je vooral heel veel buiten 
moet spelen en voetballen. Daar 
heb ik heel veel van geleerd.
Ole: we kunnen nu ook even een 
balletje trappen?
Tom: ja kom. Veel leuker dan 
praten. En ik kom een keer bij 
je kijken.
Ole: en ik bij jou met papa!

“Tom: wie is jouw favo-
riete speler en wat zou je 
hem willen vragen?
Ole: Frenkie de Jong. 
Ik zou hem vragen 
wanneer hij bij HBOK 
komt voetballen.”
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“Wat ik vroeger niet 
leuk vond, laat ik ze 
zeker niet doen”

een voetballende oplossing te 
vinden.

HBOK is een prachtige club met 
een goede voetbalsfeer, vindt 
Sverre. “Neem bijvoorbeeld de 
trainingskampen in de winter: 
We hadden altijd veel plezier 
en het is mooi om te zien hoe 
we daar als groep hechter en 
ook beter vandaan kwamen. 
Jammer dat het dit jaar niet 
doorging”.

Later werd hij vaker opgesteld 
als linkermiddenvelder en in het 
Eerste van HBOK is de linksback 
positie inmiddels zijn vaste stek. 

Voetballende oplossing
Hij speelt dan ook graag samen 
met ‘Moussi’ (red. Mostapha 
El Aamrani), de linksbuiten van 
HBOK. Als die naar binnen trekt, 
gaat Sverre er overheen om zo 
ruimte voor Moussi te maken. 
Dat is het voetbal zoals Sverre 
het graag speelt: altijd proberen 

Sverre is sowieso een 
liefhebber van teamspor-
ten, het liefst met een bal. 

“Sporten zoals bijvoorbeeld bok-
sen, daar heb ik niet zoveel mee. 
Om toch meer te blijven sporten 
in de corona-periode speel ik nu 
ook padel, een mix van  tennis 
en squash, 2 tegen 2”.

Als jeugdspeler van HBOK 
speelde Sverre meestal op de 
linksbuiten positie, vanwege 
zijn snelheid en loopvermogen. 

Sverre Ubbels werd 24 jaar geleden in Zunderdorp geboren. 
Nog steeds woont hij vlak naast de club waar hij op zijn zesde 
begon met voetballen. Inmiddels is Sverre niet meer weg te 
denken uit ons Eerste elftal en als trainer van de HBOK-jeugd.

� Kees Hoeve   � Rikus de Lange
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De jeugdtrainer van 
de JO16-1
Sverre traint nu zo’n 4 jaar de 
jeugd van HBOK. Al tijdens zijn 
opleiding ‘Sport en Beweging’ 
aan het ROC kwam hij in aan-
raking met het trainersvak. In 
die tijd werd hem ook gevraagd 
om de jongste jeugd van HBOK 
te trainen. Inmiddels is hij de 
trainer van de JO16-1. “Het leu-
ke is dat de communicatie met 
JO16 makkelijker gaat, omdat 
ze natuurlijke al een stuk verder 
ontwikkeld en serieuzer zijn 
dan de jongste jeugd. Daar ben 
je soms toch wel politieagentje 
aan het spelen”. 
“Ik vind het leuk om die jongens 
te leren hun techniek te verbete-

ren, hoe ze zoveel mogelijk met 
de bal kunnen doen, trucjes te 
leren”. En hij voegt daar lachend 
aan toe: “Ik laat ze zeker niet 
doen wat ik vroeger tijdens de 
trainingen niet leuk vond, zoals 
constant rondjes lopen”.

Dat typeert toch ook Sverre als 
trainer: Hij wil graag tussen de 
jongens staan maar wil ook 
100% inzet van ze, dat verlangt 
hij immers ook van zichzelf als 
speler. Maar het belangrijkste is 
wel dat het ook gezellig blijft,’ 
voetbal moet voornamelijk 
gewoon leuk zijn’.

“Ik vind het leuk om die 
jongens te leren hun 
techniek te verbeteren”
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grafen Rikus de Lange en 
Rishu Veldhuis.

Bij de Champions League 
werd FC Barcelona met 
voorsprong kampioen 
en ging er dan ook zoals 
verwacht met de trofee 
vandoor. Dit team was na-
genoeg de hele competitie 
compleet en verloor geen 
enkele wedstrijd.

In de Eredivisie werd het uit-
eindelijk nog een spannen-
de strijd tussen Volendam 

en bij de andere groep werd 
er gestreden om een kampi-
oensschaal zoals ook bij de 
‘echte’ Eredivisie het geval 
is. Naast een klein aanden-
ken voor alle spelers, zijn er 
ook individuele spelers met 
prijzen vandoor gegaan. 

Zaterdag 27 maart jl. waren 
de laatste speeldagen met 
aansluitend de prijsuitrei-
king. Foto’s van deze dag 
zijn ook te vinden op onze 
social media kanalen, met 
heel veel dank aan foto-

Alle leeftijden werden 
gemixt en in ver-
schillende teams 

ingedeeld. De Champions 
League bestond uit: Man-
chester City FC, FC Barce-
lona, FC Bayern München 
en Paris Saint Germain. En 
de Eredivisie uit: AZ, Ajax, 
PSV, FC Groningen, 
FC Volendam en SC 
Heerenveen. 

Er werd bij de jongste jeugd 
gestreden om een heuse 
Champions League trofee 

Doordat de KNVB de competities heeft stilgelegd, is HBOK met 
zijn eigen competities begonnen: de HBOK Champions League 
voor de allerkleinsten van JO07 t/m JO11 en de HBOK Eredivi-
sie voor jeugd van JO12 t/m JO16.

� Jeroen Barendse   � Rikus de Lange en Rishu Veldhuis

Geslaagde 
HBOK Corona 
Competitie 
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en AZ. In de voorlaatste 
speelronde werd onnodig 
verloren door Volendam en 
won directe concurrent AZ. 

Zo werd de laatste wed-
strijd de alles beslissen-
de. FC Volendam moest 
winnen om de eerste plaats 
vast te houden, uiteindelijk 
won FC Volendam van het 
laaggeklasseerde PSV en 
verloor AZ van SC Heeren-
veen. Dus werd FC Volen-
dam kampioen en ontving 
de schaal uit handen van 
onze eigen Dennis Kaars 
(eerste).

Ondanks het enthousiaste 
begin, lieten steeds vaker 
spelers gedurende de com-

petitie het afweten. Helaas 
hebben een aantal spelers 
het door een blessure 
moeten laten afweten, maar 
zonder goede reden niet op 
komen dagen is niet zo heel 
netjes in een teamsport… 
Teamgenoten worden in de 
steek gelaten. 

Hierdoor zijn er grote 
verschillen ontstaan in het 
verloop van de wedstrijden. 
Leuk voor de winnaars, 
maar niet voor de spelers 
van het incomplete team 
dat hierdoor vaak kansloos 
verloor. 

Deze competities hebben 
we opgezet om, ondanks 
de moeilijke tijd waarin we 

nu leven, toch leuk met z’n 
allen te kunnen voetballen 
en onze hobby te kunnen 
beoefenen. Voetbal is een 
teamsport en het is dan 
ook teleurstellend dat vaak 
het individu boven het team 
gaat. Het plezier van en de 
kansen als team worden 
hierdoor teniet gedaan.

Ondanks dit smetje kijken 
wij wel terug op een zeer 
geslaagde eerste en ho-
pelijk laatste editie van de 
Corona Competitie. 

Geslaagde 
HBOK Corona 
Competitie
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16

Bij HBOK beschikken we over een fantastisch kunstgrasveld. Niks meer aan 
doen, zou je zeggen. Toch is zo’n nepgrasmat onderhoudsgevoelig. Daar 
steekt Jan Breedijk veel tijd en energie in. Jan is geboren in Holysloot en 
woont sinds 1976 in Zunderdorp.  

Kanjer op
klompen

� Henk Groot   � Rikus de Lange

belangrijk dat het kunstgrasveld 
minimaal een keer per maand 
geborsteld wordt. Je haalt daar-
mee de vezels weer omhoog en 
de korrels worden daardoor weer 
gelijkmatig over het veld verdeeld 
zodat het veld egaal blijft. We 
hebben hiervoor een speciale 
machine. En tsja, machines voor 
onderhoud van het gras en kunst-
gras hebben ook weer onderhoud 
nodig. Dat doe ik ook. Met veel 
plezier. 

Maar het meeste ben ik betrokken 
geweest en ben ik nog steeds be-
trokken bij onderhoudswerkzaam-
heden. Dat begon al in de tijd van 
Willem van Schalkwijk. Indertijd 
ben ik ook betrokken geweest bij 
de bouw van de huidige kantine. 
En nu onderhoud ik dus onder 
andere het kunstgrasveld. 

Onderhoud aan het kunst-
grasveld? Wat valt daaraan te 
onderhouden dan?  
We zijn trots op onze mooie 
velden en ook kunstgras moet 
goed onderhouden worden. Het is 

Heb je zelf ook bij HBOK 
gevoetbald?
Lang geleden heb ik in het toen-
malige 3e elftal gespeeld, een 
vriendenteam. Dat zal rond 1968 
zijn geweest. Ik was toen begin 
20. Ik voetbalde puur voor mijn
plezier, had niet echt ambities om
hoog te voetballen.

Wat heb je allemaal gedaan bij 
HBOK behalve voetballen? 
Ik ben ooit 3 jaar wedstrijdsecre-
taris geweest. Dat was in de tijd 
dat er nog maar 1 veld was dus 
een redelijk eenvoudige functie. 

Jan Breedijjk (74) onze eigen kunstgras master

Kanjer op
klompen
Kanjer op
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Kanjer op

Jan Breedijjk (74) onze eigen kunstgras master
Bij HBOK beschikken we over een fantastisch kunstgrasveld. Niks meer aan Bij HBOK beschikken we over een fantastisch kunstgrasveld. Niks meer aan 
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Jan Breedijjk (74) onze eigen kunstgras master



Op welke school zit je? 
Op het Montessori Lyceum Amsterdam, in 
de 1e klas van het VWO.

Welke sporten/hobby’s doe je nog 
meer naast voetbal?  
Ik zit op surfen, op boulderen  (zonder 
touw tegen een klimmuur klimmen) en 
daarnaast heb ik ook nog gitaarles, maar 
voetbal staat op nr. 1

Op welke positie speel je?
Ik sta linksachter, het leuke daarvan vind ik 
de bal van de tegenstander afpakken en 
dan een actie naar voren te maken. 
Verdedigen op snelheid is ook wel mijn 
sterkste kant, dat kan ik beter dan doel-
punten maken.

Wat is het leukste 
aan voetbal?
Eigenlijk alles, 
met het hele 
team samen 
lekker voet-
ballen. Dat 
is ook het 
leuke aan 
ons team: 
Iedereen hoort 
er bij, geen uitzonde-
ringen. 

Wat mis je het meest 
aan voetbal tijdens 
Corona?
Ik mis de ‘echte’ 
wedstrijden tegen 
andere clubs. Nu speel 
je alleen tegen spelers 
van je eigen club, die 
je goed kennen en die 
vaak weten wat je van 
plan bent.

Speler van de maand: 
onze sportieve jeugdspeler 
Vince Groot (JO14-1).   

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”

� Pedro Dado   � Rikus de Lange

Jan Breedijjk (74) onze eigen kunstgras master

Vince Groot is 13 jaar oud en speelt al z’n halve leven bij 
HBOK. Vince begon op z’n zesde in de mini’s en is inmid-
dels een van de vaste waarden in de JO14-1.

Wat is het leukste 
aan voetbal?
Eigenlijk alles, 
met het hele 
team samen 
lekker voet-

Iedereen hoort 
er bij, geen uitzonde-

Wat mis je het meest 
aan voetbal tijdens 

Ik mis de ‘echte’ 
wedstrijden tegen 
andere clubs. Nu speel 
je alleen tegen spelers 
van je eigen club, die 
je goed kennen en die 
vaak weten wat je van 

Vince Groot (JO14-1).   
Vince Groot is 13 jaar oud en speelt al z’n halve leven bij 
HBOK. Vince begon op z’n zesde in de mini’s en is inmid-



18

HBOK clubblad La Klompa 07

Hoe oud ben je?
Ik ben in maart 18 geworden.

Sinds wanneer voetbal je en ben je 
scheidsrechter?
Ik ben op mijn achtste begonnen als speler en 
op mijn vijftiende ben ik gestopt maar wilde wel 
betrokken blijven bij HBOK. Ik heb op mijn twaalfde 
een scheidsrechterscursus bij HBOK gevolgd die 
door Dirk en Max werd gegeven en sindsdien heb ik 
af en toe gefl oten bij HBOK en nu fl uit ik soms wel 
drie wedstrijden per weekend. Ik heb de cursus 
verenigingsscheidsrechter gevolgd bij WV-HEDW en 
heb in het najaar van 2019 de SOIII gevolgd waarna 
ik voor de KNVB de top van het amateurvoetbal 
JO13 en JO14 fl uit. Maar als het kan fl uit ik ook 
bij HBOK. 

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Na de cursus bij HBOK ben ik steeds vaker gaan 
fluiten omdat ik het leuk vind en er kennelijk ook 
goed in was. Daarnaast vind ik het leuk om de 
jongens van HBOK te fluiten.

Wie is jouw voorbeeld als scheidsrechter?
Sander van der Eijk, ook lid van de SVA, hij fl uit 
sinds twee jaar op het hoogste niveau en mocht 
laatst zelfs in de Europa League als vierde offi cial 
(invaller voor het arbitrale trio) komen opdagen. Hij 
wordt gezien als een groot talent.

Even voorstellen:
Thomas Koopman

Hoe lang ben ik nu al een voetbalmoeder? We 
moesten hier thuis over nadenken. Het voelt als 
een eeuwigheid, in positieve zin van het woord.
Zo’n 8 jaar geleden, op het schoolplein introdu-
ceerde Jan ons bij HBOK. Hij was enthousiast 
en wij waren dringend op zoek naar een leuke 
voetbalclub voor onze oudste zoon. Iedere dag 
begon en eindigde met voetballen (doet dat nog 
steeds), geen twijfel over welke sport het voor 
hem zou gaan worden. In de jaren daarna volgden 
de andere twee. Sindsdien zijn wij van de partij. 
‘s Woensdags fi etsen wij met een horde jongens 
vanaf de Gele Pomp naar training en weer terug. 

Op zaterdag is het lootjes trekken welke ouder 
met welke zoon mee mag.
Iedere week ook weer hetzelfde patroon: 5 minu-
ten voor vertrek eerst grote kledingstress: “waar 
zijn mijn schoenen? Is mijn lievelings trainings-
broek nog niet droog? Wie heeft mijn sokken? 
Dit broekje is van <naam zoon 1, 2 of 3>! etc, 
etc...” Een minuut over tijd racet iedereen naar 
het voetbalveld en dan…..begint voor mij een 
bijna meditatief, verplicht uurtje lummelen aan 
de kant van het veld, kijkend naar voetballende 
jeugd met prachtig uitzicht over de landerijen én 
in goed gezelschap. Kom maar op met het nieuwe 
voetbalseizoen!

Yvette

Voetbalmoeder

Voetbalmoeder 
van 3



Middenlaan 17 | 1027 AR Amsterdam | M. 06 290 388 28 | info@fortonroerendgoed.nl

Carla’s Kattenoppas 
Dé Kattenoppas voor Amsterdam-Noord 
Een weekendje weg, op reis of vakantie?

Ik verzorg uw kat(ten) in hun eigen, 
vertrouwde omgeving.

www.carlaskattenoppas.nl | kattenoppas.carla@gmail.com | 06 - 537 08 375

FEBO.NL

Krokant en 
klaar bezorgd!
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Naar de Stopera of Carré?
  Prik dan gezellig bij ons een vorkje mee!

Hét eetcafé waar Willem-Alexander en Maxima ook een paar keer per jaar langskomen...!!
Waterlooplein 403 · AMSTERDAM · 020 638 14 62
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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

HET NOORDERMES

Toetsenbordweg 46 · 1033 MZ  Amsterdam (ndsm terrein)
openingstijden: vrijdag 10:00-15:00 uur & zaterdag 9:00-13:00 uur

informatie & bestellingen: info@hetnoordermes.nl

ons ruim (voorverpakt) assortiment 
aan kipproducten en overige producten 

voor groothandelsprijzen!




