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LA  
KLOMPA HBOK, voetbalclub opgericht in 1951

Goed bezig!
Fran Braspenning over zijn werk 
als Grassmaster 

De jeugd van 
tegenwoordig
Rob Wandelee: “Spelers die denken 
Messi te zijn, zonder iets te brengen: 
daar kan ik niet tegen”

Kanjer op 
klompen
Nanning Punt: “Een wedstrijd 
moet je zelf winnen. Ik ga niet 
bevoordelen”

“Wij moeten bepalen wat 
er gebeurt op het veld”
Kai Meeuwsse, trainer eerste elftal
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Een clubblad? Jazeker! In een tijd van appen, 
zappen, Instagram, Facebook… een gedrukt 
clubblad voor en door HBOK. 
Waarom? Omdat het al een tijd een wens 
was, omdat we met een aantal mensen de 
koppen de goede kant op hebben gekregen 
en vooral omdat een ‘externe’ relatie van 
onze jeugdvoorzitter het leuk vond om zijn 
redactionele expertise in te zetten.
Met een groepje gemotiveerde mensen kom 
je een heel eind en kan je een product maken 
waar niet alleen onze leden, maar ook hun 
aanhang en de Zunderdorpers zich in herken-
nen. Saamhorigheid is het sleutelwoord voor 
dit clubblad en de clubbladen die komen 
gaan. Wij willen de afstand tussen jeugd 
en senioren, tussen HBOK en Zunderdorp 
minimaliseren en zo een fijne sfeer creëren. 
HBOK is een unieke club in een uniek dorp 
met unieke vrijwilligers. Je gaat er de komen-
de tijd alles over lezen. 
Heb je iets voor het clubblad? Laat het de 
redactie weten. Wil je ons steunen met een 
advertentie? Maak het kenbaar!
Rest mij alle kanjers die hebben meegehol-
pen te bedanken en in het bijzonder Marco 
Reijken van ‘Home of the brave’ die zonder 
enige connectie met HBOK dit op zich heeft 
genomen.

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOKFEBO.NL

Krokant en 
klaar bezorgd!
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Een heus clubblad voor HBOK!
Vol met informatie over de club en omgeving.

Is dat geen perfect item om jouw boodschap te presenteren?

Minimale kosten, een hoog rendement ennnnn...
hiermee kunnen wij dit clubblad blijven produceren en gratis 

aan alle leden en inwoners van Zunderdorp aanbieden!

Interesse? Stuur een mail naar:
sponsoring@hbok.nl

Dan nemen wij, zo spoedig als mogelijk is, contact met je op!
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De voorhoede
korte berichten

Gouden regels HBOK-jeugd

Doe mee!

Nou breekt mijn klomp

Het beestje 
een naam 
geven

Steentje 
bijdragen

S pelplezier voor de jeugd is voor een groot deel afhankelijk van de organisatie 
rondom trainingen en wedstrijden en de omgang met de kinderen. Maar het 
is net zo belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. 

Waar HBOK voor staat met betrekking tot de jeugd is verwoord in de missie en de 
visie:

Missie: HBOK, een jeugdopleiding (meisjes en jongens) voor Waterland en Amster-
dam-Noord waarbij plezier voorop staat, met betrokken ouders en kinderen, en waar 
ruimte geboden wordt voor het waarmaken van voetbalambitie. 

Visie: HBOK streeft ernaar om de jeugd met veel spelplezier naar een hoger voetbal-
niveau toe te laten groeien

De keuzes die worden gemaakt om de missie en visie waar te maken, worden groten-
deels bepaald door de kernwaarden. Dat zijn voor HBOK:

1. Veilig: Veilige omgeving
2. Plezier: Plezier op het trainingsveld, tijdens en na de wedstrijd
3. Betrokkenheid: Kinderen en ouders voelen zich betrokken

Lijkt het je leuk om mee te werken 
aan La Klompa? Fijn! Meld je aan 
via redactie@hbok.nl.

HBOK heeft al een aantal jaar de wens het aantal kleedkamers uit 
te breiden. Maar dat kost veel geld. Olav de Haan (leider van de 
JO16) bood uitkomst. Hij benaderde het bestuur met de vraag of 

wij interesse hadden in een ‘portocabin’. Gratis op te halen! Vlak daarna 
verraste Olav ons nog een keer, want hij had ook het transport geregeld, 
zonder kosten voor HBOK! Olav, we willen jou namens HBOK erg bedan-
ken! Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor plaatsing later dit 
najaar. 

La Klompa is de titel van de eerste 
editie van ons nieuwe clubblad. 
De naam is verzonnen door de 
redactie, maar misschien hebben 
jullie wel een leukere titel. We ho-
ren het graag! Stuur een mail naar 
redactie@hbok.nl.

HBOK wil een sociaal-maatschap-
pelijk project in de buurt steunen. 
Alle suggesties zijn welkom. 
Denken jullie mee? Mail naar 
redactie@hbok.nl

Daarom!
Ik ben Daisy, de moeder van Daryl 
en Brendon. Daryl ging naar een 
open dag van HBOK en vond het 
zo leuk dat hij mij vroeg om hem 
in te schrijven. Vanaf de eerste 
training was hij dolgelukkig en op 
zijn plek. Twee jaar later werd zijn 
broertje ook lid. Ik vind HBOK een 
prachtige club met lieve mensen 
en trainers. 
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Goed bezig!
Zonder vrijwilligers zou HBOK niets zijn. Reden genoeg om deze 
toppers in het zonnetje te zetten. In dit nummer: Fran Braspen-
ning (86). Ook wel bekend als de ‘Grassmaster’.

Wat komt er kijken bij een 
perfecte grasmat?
“Heel wat! Ik doe het nu al zes jaar, 
maar leer elk jaar nog bij. We hebben 
hier veengrond; niet bepaald ideaal. 
Maar we doen ons best. Ik ben hier 
twee tot drie keer in de week om 
te maaien. Verticaal, horizontaal…. 
Meestal ben ik zo’n anderhalf uur bezig. 
Naast het maaien moeten er na elke 
wedstrijd reparaties worden uitgevoerd. 
Dat doe ik niet zelf hoor, maar Dirk van 
de Staal.”

Het schijnt dat veel clubs 
jaloers zijn op het veld van 
HBOK.
“Klopt. Ik moet zeggen dat het veld er 
dit jaar uitzonderlijk mooi bij ligt. Nu 
wil ik mezelf niet teveel op de borst 

kloppen, want het ligt ook aan het weer. 
Vorig jaar was het heel droog. Toen 
hebben we het moeilijk gehad. Gelukkig 
is er ook een kunstgrasveld. Maar goed, 
uiteindelijk voetbalt iedereen het liefst 
op echt gras.”

Hoe bent u er eigenlijk 
ingerold?
“Het veld werd onderhouden door drie 
personen. Toen er één afviel, dacht ik: 
laat ik het eens proberen. Ik wilde graag 
iets doen voor de club. Op een gegeven 
moment ben ik het alleen gaan doen; 
ik heb toch alle tijd. Bovendien is het 
prachtig rond het veld. Daar geniet ik 
van! En na afloop drink ik gezellig een 
biertje.”

Waarom is HBOK uw club?
“Mijn kinderen hebben hier gevoetbald 

– mijn jongste zoon nog steeds – en 
mijn kleinzoons spelen hier. Ik ben dus 
al jaren onderdeel van de club. Het 
leuke is dat HBOK iets aparts heeft, iets 
dorps. Ik vind het heerlijk om op de club 
te zijn. Dat er nu een clubblad is, juich 
ik toe. Het zal zorgen voor nog meer 
saamhorigheid.” 

Ken jij ook een HBOK’er die goed
bezig is? Stuur een mail naar 
redactie@hbok.nl

“Het is prachtig 
rond het veld. Daar 
geniet ik van!”

253253
Dat is het totaal aantal leden van 
HBOK. Het grootste deel komt 
uit Amsterdam, maar er zijn ook 
leden die buiten de regio wonen. 
Zo hebben we zelfs een HBOK’er 
uit Den Haag!
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Tom de Lange

Teun Dufais
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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!’
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ONS EERSTE
Wist je dat Manchester United de favoriete club is van 
Rinaldo O’Niel? 
Neem een kijkje op hbok.nl voor de leukste weetjes 
over de spelers van het eerste.

Wist je dat ‘El Puma’ de bijnaam is van Aldo Nicolas Arce? 
Neem een kijkje op hbok.nl voor de leukste weetjes 
over de spelers van het eerste.

Achterste rij van links naar rechts (7 in totaal); Max Sajet - Dennis Kaars - Angelo Groen - Donny Rijnink - 
Tom de Lange - Dennis Dinkgreve en Sverre Ubbels.

Middelste rij van links naar rechts (8 in totaal); Verzorger Remco de Haze - Bowedee Burleson - Jeffrey de 
Bok - Joey Potveer - Rinaldo O’Niel - Oliver Rivani - Jonathan Richard en Teammanager Jaap Ronday

Onderste rij van links naar rechts (11 in totaal); Stephan de Jong - Dani Braspenning - Bud Water - Dirk 
Schreuder – Assistent Trainer Rachid Lamalam – Hoofdtrainer Kai Meeuwsse – Keeperstrainer Raimond 
Dirven - Nerivio Kasanwirjo - Terzo Stemerdink - Aldo Arce en Mostapha El Amrani

Selectie v.v. HBOK 2020/2021
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Op        
de bal

Kai Meeuwsse:  
‘nieuwkomer’ met een  
HBOK-hart 

pot voetbal en daarnaast 
gezelligheid in de kantine.” 
Dat vindt Kai dan ook een 
plicht van zijn spelers: niet 
alleen op het veld maar ook 
na de wedstrijd moet iedere 
speler z’n gezicht laten zien 
en er niet meteen vandoor 
gaan. 
Binnen het veld mogen 
spelers best wel eigenwijs 

voetbal, maar ook de ge-
zelligheid na het voetballen 
is erg belangrijk.”
Over de speelwijze van 
HBOK is Kai heel duide-
lijk: “Ik wil aanvallend en 
dominant voetbal zien, 
wij moeten bepalen wat 
er gebeurt op het veld. 
Daar komt het publiek ook 
voor: een leuke en goede 

HBOK: Plezier en 
ambitie
Kai kwam altijd al veel bij 
HBOK, vaak om er tegen te 
spelen, maar ook daar-
buiten liet hij zich graag bij 
onze club zien. “HBOK is 
een club waar plezier en 
ambitie samengaan, dat 
hebben niet veel clubs. 
Het gaat natuurlijk om het 

Sinds 1 juli is Kai Meeuwsse (45), in het dagelijks leven franchisemanager bij 
FEBO, trainer/coach van de hoofdmacht van HBOK. Kai heeft z’n sporen als 
trainer verdiend bij onder andere OSV en SDZ. Bij deze laatste club wist hij 
tweemaal te promoveren in drie jaar tijd. Kai: “Ik ben eigenwijs, heb vaak een 
grote bek, maar ik ben altijd goudeerlijk en heb een klein hart”

binnen HBOK. Weet je wat 
ik eigenlijk het belangrijkste 
vind? Dat spelers over tien 
of vijftien jaar tegen elkaar 
zeggen ‘weet je nog hoe 
leuk het was om bij HBOK 
te voetballen?’”
Op de vraag of Kai de 
sloot in gaat aan het 
eind van dit seizoen, 
antwoordt hij:
“Afgezien van Covid-19, 
want ik denk dat dat helaas 
de grootste tegenstander 
van alle clubs wordt, ja! We 
moeten promoveren, dat 
zijn we wel verplicht met 
deze groep. Het zou slecht 
van me zijn als dat niet 
gebeurt.”

zijn, op de goede ma-
nier natuurlijk. Creatieve 
voetballers die buiten de 
gebaande paden treden, 
dat ziet hij graag. En dan is 
het juist voor de technische 
staf de taak om daarin de 
juiste balans voor het team 
te vinden. Maar spelers (en 
ook Kai en z’n staf) moeten 
zichzelf wel een spiegel 
kunnen voorhouden:  
“Weten en toegeven wan-
neer het niet goed gaat, dat 
is ook een kwaliteit.”
Ook de groei vanuit de 
jeugd staat op Kai’s agen-
da: “Na de winterstop gaan 
we in overleg met de trainer 
van de JO19-1 kijken wie 
er van die jongens toe is 
aan een volgende stap 

“Wij moeten bepalen wat 
er gebeurt op het veld”
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Ondertussen in 
Zunderdorp DE ENIGE EERLIJKE

KANJER OP KLOMPEN

Laten we eerlijk zijn: 
Zunderdorp is mis-
schien wel het leukste 
dorp van Nederland. 
Daarom in elk nummer 
interessante weetjes 
en nieuwtjes over 
deze bijzondere plek in 
Amsterdam.

Nanning Punt praat zoals hij fluit. Luid, direct 
en strak. Met soms een gebbetje. Humor lost 
veel op in het veld, vindt deze clubscheids-
rechter van HBOK. “Als ik iemand shirtje zie 
trekken, dan zeg ik altijd: als je dat shirtje zo 
graag wilt, vraag het dan na de wedstrijd.”

de gemeente opgegaan in 
Amsterdam.

Veiligheid voorop
Al heel lang voeren de 
dorpsbewoners actie 
tegen het toenemende 
sluipverkeer door het 
dorp en met name de te 
hoge snelheid waarmee er 
gereden wordt. In samen-
werking met Veilig Verkeer 
Nederland zijn er al diverse 
ludieke acties georgani-
seerd, waaronder ‘Zun-
derdorpers flitsen terug’. 
Ook aan de ouders van 
onze club willen wij vragen 
de maximale snelheid van 
30 km per uur in het dorp 
te hanteren. Ook voor de 
veiligheid van uw kind!

de grotere, oorspronkelijk 
vroeg-Waterlandse neder-
zettingen van pioneren-
de boeren uit Friesland. 
Bestaande uit drie neder-
zettingen: ’t Nopeind, ’t 
Voorwerf en de Kerkbuurt. 
De naam Zunderdorp komt 
van het woord ‘sundels’, 
het woord voor smalle slo-
ten die van het dorp naar 
het IJ liepen en werden 
gebruikt voor transport van 
zuivelproducten naar de 
hoofdstad. De alleroudste 
Zunderdorpers weten mis-
schien nog hoe Jannetje 
Schouten de melkers da-
gelijks om half vier wekte. 
Tot 1921 maakte het dorp 
deel uit van de gemeente 
Nieuwendam. Daarna is 

Waarom HBOK | De gezel-
ligheid, het is hier gemoedelijk, 
de mensen hebben hier nog wat 
voor elkaar over en ik kon aardig 
tegen een balletje trappen. Ik heb 
twee jaar bij de A-jeugd gespeeld 
en zelfs het eerste gehaald. Maar 
toen was het snel over. Ik werd 
neergelegd bij een schaar. Menis-
cus gescheurd. De dokter vroeg: 
word je ervoor betaald? Nee? 
Dan zou ik maar stoppen. Ik was 
23 jaar. Als ik kwam kijken, dan 
wilde ik mee doen. Daarom ben 
ik 20 jaar niet meer op de club 
geweest. Pas toen er een 35plus 
vriendenteam kwam, en ze me 
als scheidsrechter vroegen, ben 
ik weer zo veel mogelijk bij HBOK.

Overtuiging | Een wedstrijd 
moet je zelf winnen. Ik ga niet 
bevoordelen. Ik ben neutraal.

Boerderij Stadshoeve
Ken je Stadshoeve al? 
Deze boerderij is ‘biolo-
gisch dynamisch’. Er wordt 
dus geen gebruik gemaakt 
van kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen. In de boer-
derij zijn koeien, schapen, 
kippen, paarden, varkens 
en honden te vinden en 
de boerderij is nog vol in 
bedrijf. Altijd al op een 
boerderij willen trouwen? 
Ook dat kan hier.

Hoe het begon
Zunderdorp, waarschijnlijk 
afgeleid van Sundeldorp of 
Sindeldorp, was één van 

Naam | Nanning Punt.

Leeftijd | 53 jaar

Beroep | Schipper. Ik maak 
al dertig jaar de Amsterdamse 
grachten schoon. Nu op een 
boot. Toen ik begon reden we 
met een aanhangwagen langs de 
grachten.

Getrouwd, samenwonend, 
vrijgezel | Getrouwd, twee 
aangetrouwde zonen.

Opgegroeid in | In Holysloot. 
Destijds een echt boerendorp. Ik 
liep al vroeg op klompen.

HBOK’er sinds | Mijn zeven-
tiende jaar. Daarvoor zat ik een 
jaar bij IJ-boys en zes jaar bij de 
jeugd van DRC.

Fluit | Ik heb mezelf getrakteerd 
op een officiële KNVB-versie, 
zonder balletje. Die met een bal-
letje werken niet als het regent. 
Blaas je je een longverkramping. 
Ik fluit alle seniorenelftallen.

Een goede scheids | Moet 
zelf voetballer zijn geweest om 
het spelletje goed te kunnen 
volgen.

Voorbeeld | Björn Kuipers.

Favoriete club | Ajax.

Mooiste plekje van  
Amsterdam | Het oude 
centrum.

Muziek | Dire Straits en 
Supertramp.
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“Wanneer kinderen 
lol hebben, gaat de 

kwaliteit van 
het spel 
vanzelf  
omhoog”

De visie van de club sluit 
aan op het idee dat ik heb 
bij jeugdvoetbal.”

En dat is?
“Dat het plezier van kinde-
ren voorop staat. Daarvoor 
heb je jeugdtrainers nodig 
die goed met kinderen om 
kunnen gaan. Als je je kunt 
verplaatsen in een kind, 

Hoe ben je bij HBOK 
terechtgekomen?
“Hiervoor was ik jeugdtrai-
ner bij RKAV Volendam, FC 
Volendam en EVC; allemaal 
uit de dezelfde gemeente. 
Na ruim twintig seizoenen 
vond ik het tijd voor een 
andere omgeving. Toen ik 
de vacature bij HBOK zag, 
was ik gelijk enthousiast. 

Plezier op het veld. Dat staat voor Jeroen 
Barendse (39) voorop bij jeugdvoetbal. Dit 

is zijn derde seizoen als Hoofd Jeugdoplei-
ding bij HBOK.

er iets misgaat op het veld, 
dan grijp ik in. Zoiets moet 
je gelijk de kop indrukken, 
aanmodderen heeft geen 
zin.”

Is HBOK een strenge 
club?
“Nee, strikte regels passen 
niet bij ons. Natuurlijk zijn 
er wel richtlijnen maar daar 
hameren we niet op. We 
gaan ervan uit dat iedereen 
daar zelf zijn weg in vindt.”

Wat doen jullie aan 
talentontwikkeling?
“We hebben een plan 
ontwikkeld waarmee we 
op een gerichte, individuele 
manier de sterke punten 
van een kind verder kunnen 

dan kun je bereiken wat 
je wilt zonder te hoeven 
schreeuwen. Die vaardig-
heid vind ik belangrijker dan 
een diploma.”

Waar halen jullie de 
trainers vandaan?
“We zijn een kleine club 
met beperkte mogelijkhe-
den, dus we moeten het 
vooral hebben van vrijwilli-
gers: ouders, familieleden 
en spelers uit het eerste 
elftal. Voor dit seizoen heb-
ben we voor elk team één 
of meerdere trainers. Die 
koesteren we!”

Op het veld kan het 
soms botsen. Hoe 
zorgen jullie voor een 
goede sfeer?
“Respect is bij ons op de 
club heel belangrijk. Je 
moet respect hebben voor 
je teamgenoten, de tegen-
stander en de trainer. Als 

“Respect is bij ons op de club 
heel belangrijk”

ontwikkelen. In de loop van 
dit seizoen gaan we dat in 
praktijk brengen. Ik kijk er 
erg naar uit!”

Tot slot: waarom moet 
iedereen uit Zunder-
dorp en omstreken bij 
HBOK voetballen?
“Vanwege de saamhorig-
heid en gezelligheid. Dat je 
hier ‘normaal’ kunt zijn, is 
heel waardevol. Er is totaal 
geen prestatiecultuur zoals 
bij sommige andere clubs. 
Dat betekent overigens niet 
dat het niveau laag is; de 
afgelopen seizoenen zijn er 
meerdere spelers gescout. 
Wanneer kinderen lol heb-
ben, gaat de kwaliteit van 
het spel vanzelf omhoog.”
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HBOK JO19-1: 
de belofte van de 
toekomst

zonder iets te brengen, daar 
kan ik helemaal niet tegen.”
 
Over de doorstroom 
van de jeugd
“Ik heb goede samenwer-
king en korte lijnen met 
de technische staf van 
de Senioren 1 en 2, we 
trainen dan ook vlak voor 
hun training. Zo maken we 
de jongens langzaam rijp 
voor de overstap naar de 
senioren. Ik zie nu al zeker 

Over zichzelf als 
 trainer/coach
“Ik ben streng, vind 
discipline en respect erg 
belangrijk. Ik kan een team 
neerzetten, eraan bouwen 
met de middelen die ik heb, 
dat vind ik leuk. Belangrijk 
vind ik motivatie en inzet 
van spelers. Diegenen die 
die dat niet hebben, wissel 
ik als eerste, hoe goed ze 
ook voetballen. En spelers 
die denken Messi te zijn 

Over de voorbereiding
“Die begon natuurlijk al 
zodra we weer het veld 
op mochten. We hadden 
tijd nodig om conditie op 
te bouwen, ingespeeld te 
raken en spelsystemen uit 
te proberen. We hebben 
alleen geoefend tegen 
hogere teams, 2e divisie 
en hoofdklasse, dat is een 
goede basis, daar leren ze 
van. En dat ging verassend 
goed!” 

Na het succesvolle seizoen ‘19/’20 met de JO19-2 werd Rob 
Wandelee dit seizoen aangesteld als trainer/coach van de JO19-
1, uitkomend in de 2e klasse. Rob vertelt over de toekomstige 
senioren van HBOK. 

drie spelers die kunnen 
doorgroeien naar HBOK1.”

Over het seizoen 
‘20/’21
“We hebben een leuke 
ploeg met een aantal goede 
talenten. Ik heb een fan-
tastische staf en daarnaast 
hebben we ook een groep 
royale sponsors - de vrien-
den van Zunderdorp - die 
de spelers helemaal in het 
nieuw hebben gestoken. 
We doen het natuurlijk 
met z’n allen, dat is heel 
belangrijk. Maar als we aan 
het einde van het seizoen 
geen kampioen worden, 
dan heb ik mijn werk niet 
goed gedaan.”

Feiko Meijer (11) speelt bij HBOK JO13-1. Op de Jonger 
Oranje Talentendagen werd de jeugdspeler uit Amster-
dam-Noord gescout door FC Volendam. 

Je hebt stagegelopen bij een profclub hoe was dat? | 
“Iedereen is heel goed. Ze werken met een knock-outsysteem. 
Als ze je niet goed genoeg vinden, lig je er meteen uit, of je 
gaat een ronde door. Sommige jongens zijn zo goed, die worden 
meteen geselecteerd. Ik mocht een ronde door, ik had veel acties, 
maar omdat de coronacrisis er tussendoor kwam, ben ik toch niet 
verder gekomen.”

En nu? | “Mijn droom is om profvoetballer te worden. Ik wil naar 
Barcelona. Ik oefen veel met vrije trappen en met schieten in de 
kruising. Ook ga ik weer meedoen aan de Jonger Oranje 
Talentendagen. Dan hoop ik te worden gescout door Ajax.”

Hoe lang zit je bij HBOK? | “Sinds vier jaar. Ik wilde eerst naar 
ASV De Dijk, maar heb gekozen voor HBOK omdat de buurjon-
gens enthousiast waren. Ik ben bij O9 begonnen. We verloren 
vaak. Ik deed toen nog maar gewoon wat. Totdat ik in de spits 
kwam. Ik scoorde 64 goals in een seizoen.”

Wat is je mooiste goal? | “In de beker tegen KFC. Zij hebben 
een goede keeper. Ik dribbelde en schoot ‘m zo in de kruising.”

Speler van  
de maand 

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”
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Hoe oud ben je? | 12 jaar

Waar woon je? | Amsterdam-Noord

Sinds wanneer voetbal je? | Vanaf mijn vierde, 
maar toen nam ik het nog niet zo serieus. Ik wilde 
onderzoeken of het iets voor mij was. 

Op welke positie sta je? | Midden en soms 
achterin. Midden of spits vind ik het leukst, omdat je 
dan meer aan de bal komt. 

Wie is jouw voetbalheld? | Messi… of Frenkie 
de Jong.

Wat is jouw favoriete club? | Ajax!

Bij welke clubs heb je hiervoor gespeeld? | Bij 
OSV en De Meteoor.

Waarom heb je voor HBOK gekozen? | Hiervoor 
zat ik in een team dat weinig deed. Ik wilde graag 
serieuzer met voetbal bezig zijn. Veel vriendjes van 
mij zaten al bij HBOK en waren enthousiast.

Wat vind je het leukst aan voetbal? | Dat je heel 
veel dingen kunt leren en er ook nog eens veel geld 
mee kunt verdienen als je ver komt. Het is gewoon 
een leuke sport. Ik heb altijd zin om te trainen.

Wat is je droom? | Profvoetballer worden! Ik wil 
graag bij Ajax spelen en daarna bij Barcelona.

Voetbalmoeder
Nooit gedacht (gehoopt!) dat deze term op mij van 
toepassing zou zijn. Maar helaas… Jongste zoon 
bedacht dat voetbal toch echt wel iets voor hem 
was. De tafels uit z’n hoofd leren op school, ho 
maar! Vraag hem wat je wilt over Ajax en dat weet 
hij dan wel weer. Voetballen op straat, op school en 
zelfs een bal mee naar bed. Met andere woorden, 
er was geen ontkomen meer aan en tot overmaat 
van ramp werd ook de oudste aangestoken met 
het ‘voetbalvirus’.

Zoektocht naar een club kon beginnen. Startende 
bij De Dijk, lekker dicht bij huis, kunnen de mannen 
zelf naartoe zo had ik mij bedacht. Het ontvangst 
echter, wellicht een momentopname, was aller-
minst hartelijk… Dit werd ‘m dus niet. 

Na het eerste bezoek aan HBOK waren wij 
verkocht. Uiteraard de ligging, maar ook Jeroen 
(Hoofd Jeugdopleiding). Jeroen maakte indruk 
met het direct aanspreken van de kids bij hun 
naam. En laten mijn jongens nu geen Piet en Klaas 
heten… Dan zou het wellicht niet zo indrukwek-
kend zijn. Dit was voor mij een teken dat hij de kids 
zag, écht zag.

En zo is het avontuur als voetbalmoeder begonnen 
en staat deze moeder tegenwoordig in weer en 
wind langs de lijn. Uitslapen op zaterdagochtend is 
er niet meer bij. Lang leve voetbal.

Brenda Jonker

Even voorstellen: 
Damian Akkerman

www.vinoloq.com
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