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Het winnende 
ontwerp van het 
nieuwe shirt is…

 “Niet alleen een empty nest, 
maar ook een empty fi eld” 
Prachtige ‘afscheidsbrief’ van 
Jeroen Staalenhoef

KLOMPA

 “Niet alleen een empty nest, 

‘Kind van 
de club’  
Dirk Schreuder, bezig aan zijn 19e 
voetbaljaar bij HBOK

“Als we je ergens 
mee kunnen helpen, 
is de club er voor je!”
Tranen bij interview Milan Schram 
en Kai Meeuwsse
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Kampioenen!!!
Nee geen kampioenen op het veld, maar kampioenen achter het toetsenbord 
en langs de lijn met pen, papier of fototoestel. Want laat één ding wel duidelijk 
zijn, dit is de laatste van het eerste seizoen ‘La Klompa’ en daar hebben een 
heleboel kampioenen aan meegewerkt! 

En wat mogen we ons verheugen over het succes van ons clubblad, uniek, 
authentiek, geweldig leesbaar vol met informatie en zijn doel, de saamho-
righeid in Zunderdorp en binnen de club op een hoger plan brengen, is voor 
100% gelukt! 

Ook dit is weer zo’n fantastische uitgave vol met wetenswaardigheden die 
door onze vaste kern aan redactiemedewerkers en fotografen geheel belan-
geloos wordt gemaakt. En ook al is het soms stressen, het resultaat en het 
plezier telt. In deze editie een bijzonder interview tussen twee voetballiefheb-
bers pur sang, onze hoofdtrainer Kai Meeuwsse en Milan Schram Jeugdspeler 
JO16 over voetbal en heel veel andere zaken die de mannen bezig houden.

Volgend jaar gaan we weer door met La Klompa! Om alles ook financieel 
een beetje op orde te houden en met oplopende productiekosten, zou het wel 
fijn zijn als we nog wat adverteerders erbij zouden krijgen. Wil jij je bedrijf 
ook promoten en gelijk dit prachtige medium steunen? Neem dan contact op 
met ondergetekende via voorzitter@hbok.nl, dan stuur ik je de mogelijkheden 
vrijblijvend toe.

Na dit ‘verloren’ voetbalseizoen kunnen we de blik eindelijk weer richten op 
de competitie! Het ‘normale leven’ zit er weer aan te komen en hoe fijn gaat 
dat weer worden?! Potje voetbal op de zaterdag, patatje mét in de kantine en 
analyses op het terras. Zijn we er klaar voor? Ja, we zijn er zeker klaar voor!

En dan eindig ik met iedereen te bedanken voor de inzet en steun die we 
het afgelopen seizoen mochten ontvangen. Speciaal die twee fantastische 
Zunderdorpers die er weer voor zorgen dat een totaal afgesleten grasmaaier 
vervangen wordt door een ‘nieuwe’. Daar kunnen we weer jaren mee voort. 
Heel, heel hartelijk dank!

Een fijne vakantieperiode en tot in het nieuwe seizoen.

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK Volg ons ook op social media!
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Oplage: 450 exemplaren.

Concept&realisatie: thepublisherswife 

en Home of the Brave.

Gedrukt door: Angel Producties.
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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. 

De voorhoede | “Het Begon Op Klompen”

3



De voorhoede
korte berichten

Zoals eerder vermeld is het huidige tenue niet langer 
leverbaar. Daarom hebben we iedereen gevraagd 
mee te denken over een nieuw ontwerp. Zoals be-
loofd, in deze laatste La Klompa van dit seizoen, het 
winnende ontwerp… 
Gebaseerd op het ontwerp van Diara (8 jaar) is dit 
‘m geworden.

60
jaar lid

Donderdag 1 juli is Jaap 
Heerding maar liefst 60 
jaar lid van onze club. 
Jaap, van harte gefelici-
teerd met dit diamanten 
jubileum! 

Tenue seizoen ‘21/’22

Zoals eerder vermeld is het huidige tenue niet langer 
leverbaar. Daarom hebben we iedereen gevraagd 

6060
Donderdag 1 juli is Jaap 
Heerding maar liefst 60 

Tenue seizoen ‘21/’22Tenue seizoen ‘21/’22
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Beleef Oranje in AR
Wil jij met jouw favoriete Oranje speler op de foto? Dat kan! 

Spelers gezocht
Voor het nieuwe seizoen kunnen we, 
specifi ek voor de JO16, nog wel wat 
nieuwe spelers gebruiken. Ken jij of ben 
jij een speler uit het geboortejaar 2006, 
schrijf je dan in!  

Leuk weetje, voor deze 
nieuwe app van de KNVB 
heeft onze jeugdspeler 
Dieylani (JO13-1) meege-

werkt aan de commercial. 
Download de app, ga op 
de foto met jouw idool 
en deel deze op social 

media met de hashtag 
#wethewave. Tag @opon-
soranje én @hetbegonop-
klompen.

AANTAL VERTREKKENDE SPELER VS AANTAL NIEUWE SPELERS

29/52
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Voetbal op het niveau dat het beste 
bij jou past, daar beleef je het meeste 
plezier aan.

Top tip
De oplettende kijker heeft het 

misschien gezien…  Ons cluppie 
is ook bekend bij sportjournalisten 

Dione de Graaff en Toine van Peperstraten. 
In het programma ’10 voor taal’ wisten 

beiden precies waar de afkorting H.B.O.K. 
voor staat. De uitzending is terug te kijken 
op kijk.nl, afl evering 6 van donderdag 27 
mei (18:02). 

10 
voor 
taal
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Deze HBOK’ers worden de komende weken een jaartje ouder. 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

‘Waar is dat feestje? 
Hier is dat feestje!’

2 Romeo Harjono, 5 Maaike Overzet, 5
J. Rademaker, 8 Lorenzo van Tilburg, 8 Rens
Wiedemeijer, 10 Chakib van Wees, 15 August 
Wilkening, 15 R Storm, 15 Miles van Bossé,
16 Said Babai, 17 Zenzy Ernestus, 18 Dirk
Schreuder, 19 Jack Speets, 19 Marcel J.
Duijvekam, 19 Jules van den Hoogen, 20
Barry G. Bastiaans, 20 Cor Wals, 21 Sylvester 
Ketelaars, 26 David den Hartog, 27 Klaas
Schnitger, 27 Piet Westgeest, 27 Silas Walker, 
27 Quirijn Kouwenhoven, 29 Frans Boelens,
31 Mano Bloem, 31 Aniel Rahimi

5 Jan Hoeve, 9 Marouan Akhamran, 11
Benno van Tilburg, 12 Tiebe Schram, 12
Brendon Jordany Anico Flores, 14 Ansar 
Feroz, 14 Marcel Griffi oen, 15 Idan Arel, 15
Piet Schokker, 15 Rob Wandelee, 16 Saïd 
Bentohami, 17 Lorenzo Jonk, 24 Ot Schnitger, 
24 Adam El Abassi, 25 Ravi Raangs, 30
Damian Akkerman
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“De koppen 
dezelfde 
kant op”
Jeroen Barendse en Mick Römer hebben zin in de competitie. 
JO19 zal dan onder leiding staan van beide trainers. Met de 
verslaggever van La Klompa blikken ze alvast vooruit op het 
seizoen 2021/’22.  “Het belangrijkste is dat we eindelijk weer 
eens gaan voetballen.” 

� Pedro Dado   � Evelien van der Horst

Natuurlijk zal er wat ver-
anderen, maar in  grote 
lijnen blijft het team in tact: 
van de vier spelers die de 
JO19 hebben verlaten, 
gaan er twee naar de 
senioren, komen er min-
stens twee nieuwe leden 
bij en zullen jongens van 
de huidige JO16 worden 
toegevoegd. “Er is veel 
potentie, maar uiteraard 
ook verbeterpunten. Eerlijk 
gezegd is vooruitgang in 

zo’n corona seizoen maar 
moeilijk te meten. Het is 
onze taak om de koppen 
dezelfde kant op te krijgen 
en dat gaat pas echt leven 
als je wedstrijden speelt”, 
zegt Jeroen Barendse.

Mick vult hem aan: “We 
zullen meer focussen op 
persoonlijke ontwikkeling, 
zoals baltechniek en fi t-
heid. Ook kijken wij hoe we 
de minder sterke kanten 

van een speler kunnen 
verbeteren.”

Ontzettend gegroeid
Het team gaat de stap 
naar de 1e klasse maken. 
Jeroen: “We willen zo 
vroeg mogelijk aansluiting 
bij de selectie krijgen en 
bovendien denken we dat 
ze het aankunnen. Dat zag 
je al in die paar wedstrijden 
die we afgelopen seizoen 
tegen 1e en hoofdklassers 

TEAM UITGELICHT: JO19-1

Vooruitblik op seizoen 21/’22 van de JO19
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speelden. En nu zijn de 
meesten ook nog eens 2e 
jaars in hun leeftijdsklasse, 
dat scheelt ook.”

Mick en Jeroen hebben 
korte lijnen en veel overleg 
met de trainers van de seni-
oren om de doorstroom van 
de jeugd te waarborgen. 
“En ook het contact tussen 
spelers onderling, senioren 
en jeugd, is in ieder geval 
goed. Veel jeugdspelers 

hebben meegetraind met 
de selectie en kennen el-
kaars naam. HBOK is daar 
ontzettend in gegroeid”, 
onderstreept Mick.

Over het seizoen 2021/’22 
zijn beide trainers realis-
tisch. Jeroen: “Wij hebben 
veel vertrouwen dat we 
goed mee kunnen draai-
en. Natuurlijk streef je 
ernaar zo hoog mogelijk 
te komen, maar je weet 

niet echt hoe het voet-
bal er voor staat na zo’n 
seizoen.” Mick: “Je hoort 
wel eens dat clubs moeite 
hebben om hun JO19 bij 
elkaar te houden, dat is bij 
HBOK in ieder geval goed 
gelukt.”

De voorhoede | “Het Begon Op Klompen”
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“Je bent wel 
een klein beetje 
stevig. Mag ik 
dat zeggen?”
Naast het eerste elftal is hoofdtrainer Kai Meeuwsse (46) 
begaan met het jeugdvoetbal. In een ontmoeting met 
voetbaltalent Milan Schram (15) krijgt het gesprek een 
bijzondere wending.

‘ONDERTUSSEN BIJ HET EERSTE’

Milan: Toen ik 10 was ben ik 
gescout door Ajax. Ik speelde 
bij DVC (nu Volewijckers) maar 
had het daar niet naar mijn zin. 
Mijn eerste wedstrijd voor HBOK 
scoorde ik 9 keer.
Kai: (lacht) Nou ik begrijp wel 
dat HBOK je wilde hebben!
Kai: Wil jij trainer worden?
Milan: ik vind het wel leuk. Ik 
train nu de JO13-2. Hoe oud 
was je eigenlijk toen je begon 

met training geven?
Kai: Ik was 29 jaar toen ik in 
beide knieën kraakbeenletsel 
had. Jorg Smeets, nu trainer bij 
Ajax, vroeg me zijn assistent te 
worden en dat heb ik gedaan. 
Liever wilde ik nog voetballen 
maar dat heeft me wel gebracht 
waar ik nu ben want trainer zijn 
is een ‘ervaringsvak’.
Milan: waar ben je begonnen 
als trainer en speler?

� Henk Groot   � Rishu Veldhuis

Kai: Vertel eens wat over jezelf 
als voetballer...
Milan: Ik ben een rechtspoot. 
Mijn linker kan beter. Ik heb een 
goed inzicht maar moet wat 
sneller en beweeglijker worden.
Kai: Zegt de trainer dat of vind 
je dat zelf?
Milan: Dat zeg ik zelf.
Kai: Nou, dat je zo kritisch op 
jezelf bent vind ik wel erg goed. 
En verder?

10



Kai: Als trainer bij NVC, als 
voetballer heb ik lang bij Zuid-
vogels en Huizen gevoetbald. 
Maar waar wil jij over 10 jaar als 
voetballer staan? 
Milan: In het eerste. 
Kai: Wat vind jij het bijzondere 
aan HBOK?
Milan: ik ben bij DVC wegge-
gaan omdat ik uit een team 
werd gezet waar ik wel voor 
geselecteerd was. Vriendjes-
politiek. Bij HBOK mocht ik 
gewoon lekker gaan voetballen. 
Het was altijd positief in plaats 
van het negatieve bij DVC. Het 
was niet de hele tijd zeiken op 
elkaar. Dat vond ik gek genoeg 
heel bijzonder. HBOK is wel wat 
minder competitief.
Kai: Hoe vind je dat het Neder-
lands elftal dan nu 5-3-2 speelt?
Milan: Ik vind aanvallend 

Het middenveld | “Het Begon Op Klompen”
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“Het is voor mezelf 
heel lastig omdat 
ik tot mijn 10e jaar 
vrijuit heb kunnen 
voetballen”

mijn 10e jaar vrijuit heb kunnen 
voetballen. Toen kreeg ik heftige 
groeipijnen. Ik ben toen van vijf 
keer sporten naar nul keer in de 
week gegaan. En ja, als je dan 
ook meer gaat eten dan is dit 
een logisch gevolg
Kai: Ik zie het bij veel jeugd 
gebeuren. En ik denk dat je de 
leeftijd nu hebt om er wat mee 
te doen. Doe je dat al?
Milan: Ik heb het al een paar 
keer geprobeerd.
Kai: Dat je er zo open over praat 
maakt je ook hartstikke mooi en 
kwetsbaar. Ik denk ook dat als 
je voetbal zo leuk en belangrijk 
vindt zoals jij en je bent nog 
hartstikke jong, probeer er wat 
aan te doen. 
Milan: Ik vind het moeilijk en ik 
probeer het ook maar ik moet 
altijd de motivatie hebben dan 
gaat het weer wat beter
Kai: Misschien ben ik die 
motivatie wel, of HBOK, maar 
uiteindelijk moet je het zelf doen. 

Milan: Als je door wilt stromen 
naar het eerste dan wordt het 
sowieso een ding toch?
Kai: Klopt. Maar uiteindelijk is 
het vooral voor jezelf belangrijk. 
Kai: Maar gewicht maakt je 
niet een mooier of minder 
mooi mens, laat dat duide-
lijk zijn. Want zoals ik je heb 
meegemaakt ben je vooral een 
fantastische gozer. En als we je 
ermee kunnen helpen dan is de 
club er voor je!

voetbal leuk zolang het kan. 
Als je wat meer zekerheid wilt 
inbouwen omdat we geen 
topniveau buitenspelers hebben 
dan snap ik wel dat je met drie 
verdedigers wil gaan spelen.
Kai: Wat voor opleiding doe je 
eigenlijk?
Milan: VWO
Kai: Nou dat merk ik. Slimme 
gozer ben je. 

Kai: “Ik had een vraag voor-
bereid maar die is een beetje 
kritisch. Ik zie je nu ook pas 
voor het eerst. Je bent wel een 
klein beetje stevig. Mag ik dat 
zeggen?
Milan: Dat mag je zeker zeggen.
Kai: Ik wil je eigenlijk vragen 
wat je vindt van de jeugd en hoe 
ze bezig zijn met voeding enz. 
Ik weet niet hoe het bij jou zit 
en misschien kan je er zelf wel 
helemaal niets aan doen?
Milan: (emotioneel) Het is voor 
mezelf heel lastig omdat ik tot 

HBOK clubblad La Klompa 09
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Daan Braspenning, 48 jaar, is dit jaar 25 jaar lid van HBOK. Je zou verwach-
ten dat deze geboren en getogen Zunderdorper altijd bij HBOK heeft ge-
speeld. Niet dus. Omdat vader Fran een echte DWV-er was, was dit de club 
waar Daan vanaf z’n vijfde verjaardag bijna z’n hele jeugd voetbalde.

�  Pedro Dado   � Rikus de Lange

Kanjer op
klompen

Harderwijk. De wedstrijd werd door 
ons met 4-0 verloren, dus die lui 
van Hierden dachten dat we teleur-
gesteld de bus in zouden stappen. 
Mooi niet dus, het werd daar één 
groot feest en wij waren degene 
die het licht in de kantine uit deden. 
De voorzitter van Hierden bedankte 
ons nog voor de geweldige sfeer.”
“En dat vind ik het mooie van 
HBOK, je hoeft niet zozeer altijd 
voetballend het hoogst haalbare 
proberen te bereiken, zolang 
je maar derby’s speelt tegen 
omliggende clubs. Want we moeten 
het leuk hebben met elkaar, dat is 
belangrijk!”

mannetje: eerst als voormalig pen-
ningmeester,  nu lid van de Techni-
sche-  én Sponsorcommissie.

Daan is bijna altijd goedlachs en 
vrolijk, maar of hij als voetballer 
ook zo was? “Nee, zeker niet altijd, 
in het veld kon ik nogal ongezouten 
mijn mening geven en dat werd me 
niet altijd in dank afgenomen.”
We blikken terug op 25 jaar HBOK 
en de unieke en gezellige sfeer 
waar vaak lovend over wordt 
gesproken:

“Neem bijvoorbeeld een be-
kerwedstrijd die we ooit bij v.v. 
Hierden speelden, helemaal voorbij 

De talentvolle Daan speelde zelfs 
nog in het 2e elftal van AZ, maar 
kwam als mid-twintiger dan toch 
naar HBOK. Daar maakte hij zo’n 
15 jaar furore als aanvoerder en 
laatste man van het succesvolle 
eerste team van onze club. In die 
tijd kreeg hij, of werd door hem 
zelf bedacht (HBOK-geleerden 
zijn het daar niet over eens) ook 
de bijnaam ‘Der Kaiser’. Vrij naar 
Franz Beckenbauer, de bekende 
aanvoerder van het Duitse elftal uit 
de jaren ’70.

Inmiddels speelt Daan al jaren in 
het vriendenteam HBOK35+ en 
staat hij ook als vrijwilliger z’n 

‘Der Kaiser’ doet het licht uit bij Hierden’

Het middenveld | “Het Begon Op Klompen”
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len, maar wel op een aardig 
niveau. Toen we naar de 
senioren moesten, viel een 
gedeelte van het team 
weg maar inmiddels zijn er 
gelukkig alweer een heel 
aantal teruggekomen en 
voetballen we in het twee-
de. Fanatiek op het veld en 
onverslaanbaar in de derde 
helft (schaterlacht)” 

Fanatiek op het veld en 
onverslaanbaar in de 
3e helft!  
“Ik heb vorig jaar mijn 

der Moolen. Vanaf de JO14 
tot en met de JO19 werden 
wij getraind en gecoacht 
door Dirk Ubbels. Mooie 
tijd. Met vriendjes voetbal-

Als de uitdrukking in de kop boven dit artikel 
op iemand van toepassing is, dan wel op Dirk 
Schreuder (25). Bezig met zijn 19e voetbaljaar bij 
HBOK, staat hij tot vreugde van het jeugdbestuur 
sinds kort weer als jeugdtrainer op het voetbalveld. 
Dirk voetbalt in het tweede, helpt vriend Sverre nu 
bij de JO16 en traint komend seizoen de JO14-1.

� Henk Groot  � Rikus de Lange

Kind 
  van 
de club 

Op de bal - Dirk Schreuder

“Ik was 6 jaar toen ik 
begon bij HBOK. Als 
klein jongetje heb ik 

voetbal geleerd van Michel 
Schokker en André van 

HBOK clubblad La Klompa 09
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HBO-opleiding Sportkunde 
in Haarlem afgerond en 
ben gaan werken in de 
evenementen business. 
Toen kwam Corona en lag 
alles op z’n gat… Inmiddels 
is het weer lekker druk 
gelukkig. Komend seizoen 
ben ik gevraagd de JO14-1 
te gaan trainen. Leuk om 
weer terug te zijn op het 
trainingsveld en met die 
kinderen aan de slag te 
gaan. In het verleden heb 
ik ook training gegeven en 
ik vind het mooi om de ont-

Kind 
  van 
de club 

“Wij zijn 
fanatiek op 
het veld en 

onverslaanbaar 
in de derde 

helft”

wikkeling van die jongens 
nu te zien. Ik heb daardoor 
nog steeds een sterke 
binding met de jeugd. En 
scheidsrechterscursussen 
kan ik ook geven. Wellicht 
komend seizoen weer eens 
de animo peilen!”

Het middenveld | “Het Begon Op Klompen”
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‘Afscheid nemen is een beetje 
sterven’, zeggen de Fransen…
Ook bij HBOK gaan er spelers om uiteenlopende redenen weg. Zo ook 
Leon uit de JO19-1. Niet omdat het hem tegenvalt, integendeel! Gewoon 
omdat hij gaat verhuizen. Vader Jeroen, zelf actief in de 45+, schreef een 
mail om het lidmaatschap van Leon op te zeggen. Voor ons in ieder geval 
een aanleiding om deze mail, enigszins ingekort, te plaatsen én om Jeroen 
als redactielid te vragen! Want wie zo mooi over HBOK kan schrijven… 

� Pedro Dado ism Jeroen Staalenhoef 

“Leon  gaat studeren in Delft/Lei-
den en daar ook wonen, waardoor 
het voetballen bij HBOK voor hem 
stopt. Daarmee eindigt voor ons 
een heel mooie periode; niet alleen 
een empty nest maar ook een 
empty fi eld. Twee zoons hebben 
vanaf de mini’s bij onze heerlijke 
club mogen opgroeien en wij 
hebben ontdekt dat het clubleven 
toch best wel bij ons past.

De tijd dat ik ging trainen en 
zowaar bij Ajax op cursus mocht, 
het duo Miriam en Marjan die met 
evenveel kennis van voetbal als 

ikzelf, het team hebben gecoacht. 
Het winterseizoen waarin we lek-
ker thuis konden blijven bij slecht 
weer, het winterseizoen waarin we 
plotseling toch moesten opdraven 
omdat dat kunstgras er kwam. 
Het scheidsen en ‘grenzen’ van 
wedstrijden van je eigen kind, wat 
nooit echt goed uitpakte. De gekte 
van pubers die boos wegliepen, 
maar ook zoveel gein met elkaar 
hadden. De eerste kratjes bier 
in Castricum die vrijwel geheel 
gevuld weer terugkwamen, omdat 
de heren het nog keurig bij één 
biertje hielden.

En natuurlijk het toernooi in België 
als eenzaam hoogtepunt, wat was 
dat een feest. Het zelfvertrou-
wen, plezier, het clubgevoel, de 
echte sportiviteit en alle gein van 
die dagen is iets wat je zelden 
meemaakt. Het heeft mijn twee 
mannen voor altijd aan HBOK 
verknocht.

Als Amsterdam ooit weer hun thuis 
wordt, is er maar één club waar 
ze zich willen inschrijven. Een club 
waar nog altijd vrienden zullen 
rondlopen en nieuwe gemaakt 
worden. Maar tot die dag... 

Ik hoop dat jullie een klein beetje 
beseffen dat je het allemaal niet 
voor niets doet en dat jullie club, 
onze club, alle rompslomp die het 
ook altijd weer met zich meebrengt 
meer dan waard is. Wij hebben 
vijftien jaar mogen genieten.’ 
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Waar speelde je hiervoor?
Ik speelde bij Volewijckers. Ik kreeg daar 
niet echt kansen. En als je daar niet in een 
selectieteam speelt is er weinig aandacht 
voor je. Mijn vriend Ibbe vroeg me om een 
keer bij HBOK mee te trainen. En ik vond 
HBOK zo leuk, dat ik ben gebleven.

Wat vind je zo leuk aan HBOK dan?
Hier krijg je alle aandacht en is er veel 
aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.

Waar zit je op school?
Hubertus & Berkhoff. Dit is een culinaire 
opleiding. Volgend jaar doe ik examen en 
daarna wil ik naar een MBO-sportopleiding.

Is je familie ook gek van voetbal?
Ja, mijn vader heeft op vrij hoog niveau 
in Italië gespeeld, maar moest te vroeg 
stoppen vanwege blessures.

Wat is jouw positie in het veld?
Ik speel nu vooral linksback, maar kan ook 
op het middenveld uit 
de voeten.

Hoe zie je je 
carrière bij HBOK 
voor je?
Ik wil het liefst 
het eerste 
halen bij 
HBOK.

Speler van de maand:
Riccardo Paratorre 
(JO16)  

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”

� Henk Groot   � Rikus de Lange

Riccardo Paratorre (15) kwam een jaar geleden bij HBOK. Ondanks zijn leeftijd 
speelt hij al regelmatig mee met JO19-1. Kort geleden nog tegen het tweede 
elftal. Schijnbaar moeiteloos kon hij meekomen. Tijd om kennis te maken.

op het middenveld uit 
de voeten.

Hoe zie je je 
carrière bij HBOK 
voor je?
Ik wil het liefst 
het eerste 
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Even voorstellen...
Jones van Bossé

Hou oud ben je? 
Ik ben 8 jaar.

Sinds wanneer voetbal je?
Ik voetbal sinds mijn 6e bij HBOK.

Op welke positie sta je?
Het liefst speel ik in de verde-
diging.

Wie is jouw voetbalheld? 
Mijn voetbalhelden zijn Messi en 
Neymar. 

Wat is jouw favoriete club?
Mijn favoriete club is natuurlijk 
AJAX!

Bij welke club heb je hiervoor 
gespeeld? 
HBOK is mijn eerste club

Waarom heb je voor HBOK 
gekozen? 

Ik heb voor HBOK gekozen omdat 
mijn broer Miles daar al speelde.

Wat vind je het leukst aan 
voetbal? 
Het leukst aan voetbal vind ik 
plezier hebben in het spel.

Wat is je droom? 
Mijn droom is om profvoetballer 
te worden bij AJAX!

Vanaf 4 jaar wilde Jamie al op voetbal. Maar ik vond 
het belangrijker dat hij eerst zijn A & B zwemdiploma 
moest halen. Toen hij 5 was en ze allebei gehaald 
had, konden wij de stap naar het voetbal maken. 
Vanuit onze woning zagen wij altijd de lichtmas-
ten branden bij HBOK, dus onze keuze was snel 
gemaakt.
Op een woensdag mocht hij meetrainen om te kijken 
of hij het leuk vond, die dag werd hij gevraagd of hij 
de zaterdag een wedstrijd  wilde meespelen. Nou dat 
was de juiste vraag. Vanaf dat moment zijn wij be-
smet met het HBOK virus en stond ik elke woensdag 

en zaterdag trouw langs het veld in weer en wind.
Ik ben altijd erg betrokken geweest bij zijn teams in 
de volgende jaren, regelde de bardiensten, het rou-
leren van de wastas, wedstrijdschema’s invullen, het 
versturen van mailtjes of berichten voor alle wedstrij-
den en zelfs het bijhouden van de doelpunten.
Nu vele jaren later speelt hij in de JO19-1 en nog 
steeds sta ik als trouwe supporter elke wedstrijd 
langs de lijn. Laat het nieuwe voetbalseizoen maar 
komen….
Maaike Overzet

Besmet met het 
HBOK virus

Voetbalmoeder
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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

FEBO.NL

Krokant en 
klaar bezorgd!
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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


