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Welkom
Lyo Cornelis Atsopardis, 
jongste HBOK-lid ooit!

Speler van de maand
Zenzy Ernestus: “Ik wil steeds beter 
worden”

Kanjer op 
klompen
Michel Schokker: “Ik ben een 
echte Zunderdorper. Dat zijn 
gezelligheidsdieren”

“Bij HBOK kent iedereen 
elkaar nog, dat vind ik 
echt heel bijzonder”
Martijn Dado, trainer JO14
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Voorwoord Colofon
La Klompa verschijnt maandelijks 

tijdens het voetbalseizoen.

Oplage: 450 exemplaren.

Concept&realisatie: thepublis-

herswife en Home of the Brave.

Gedrukt door: Angel Producties.

Aan deze editie werkten mee: 

Henk Groot, Pedro Dado, Brenda 

Jonker, Marianne Kronenberg, 

Lesley Markus-Lam, Rikus de 

Lange, Daisy Garcia Disla, Thijs 

Schnitger.

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 

hbok.nl. 

Dat zagen we niet aankomen! Wel het idee dat men 
een clubblad leuk zou vinden, maar de complimenten 

waren niet van de lucht. Allen heel hartelijk bedankt, zo 
gaan we weer gemotiveerd door!

En die motivatie is wel nodig in deze onzekere tijden. Af-
gelopen week was het weer zover, de overheid kwam met 
nieuwe maatregelen: geen publiek bij wedstrijden! Kantine 
gesloten en zelfs de kleedkamers mogen niet gebruikt 
worden indien de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan 
worden. Dat betekende spoedoverleg voor het bestuur.

De voor- en tegens zijn besproken, de fi nanciële situatie 
en wat er moet gebeuren om HBOK draaiende te houden. 
Onnodig te melden dat dit zonder enige actie onmogelijk 
is. De trainingen gaan gelukkig door, maar dat betekent 
ook dat de salarissen voor de trainers uitbetaald 
moeten worden. 

Wat veel mensen niet weten, is dat de vereniging niet 
kan draaien op de contributie alleen. Die proberen we zo 
laag mogelijk te houden, maar dat betekent wel dat de 
centjes voor een groot deel uit de kantine moeten komen 
en als die op slot moet… We houden bij HBOK niet van 
bedelen, maar nood breekt wetten en daarom zijn we 
bezig om een crowdfunding op te zetten. Ik hoop dat jullie 
allen iets willen bijdragen aan de club.

Beste mensen blijf gezond en toon alsjeblieft begrip voor 
de maatregelen die we moeten nemen. Hoe beter we het 
invullen, des te sneller we weer kunnen genieten van het 
voetbal en de gezelligheid die bij HBOK zo gewoon is.

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK
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De voorhoede
korte berichten

Nieuw uittenue O14

Wie zijn ze, wat 
doen ze en hoe 
kom ik er zelf bij

In memoriam

Op zaterdag 19 september stond de JO14-1 een enorme 
verrassing te wachten. Nadat KDV De Appelboom vorig 
jaar deze jongens al had voorzien van een volledige 

HBOK-outfi t inclusief tassen en een trainingsshirt, werd er vóór 
de uitwedstrijd tegen AFC nu een volledig nieuw uittenue aan de 
jongens uitgereikt. Vol trots werd in het nieuwe tenue de strijd 
aangegaan met de meiden O14 van AFC. Het resultaat was ernaar: 
2-6 voor HBOK JO14. We willen Emin en Sukran Durmus (ouders 
Ali Berr), eigenaren van KDV De Appelboom namens HBOK en de 
JO14-1 heel erg bedanken!

Op 27 september overleed Anja van Schalkwijk, dochter van 
oud-HBOK-voorzitter Willem van Schalkwijk.  Anja was zelf actief 
bij HBOK betrokken als gast-servicedame in ons Klompenhok en 
vooral jarenlang trouwe supporter van onze vereniging, samen 
met haar man Erik. Bij HBOK werd haar overlijden herdacht door 
een minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd HBOK 1 – DVVA. 
Wij wensen de nabestaanden ontzettend veel sterkte toe.

De “Vrienden van de HBOK-
jeugd” bestaat uit mensen/
bedrijven die HBOK en in het 
bijzonder de HBOK-jeugd 
een warm hart toedragen en 
fi nancieel willen bijdragen. Om 
deel uit te maken van deze club 
hoef je geen HBOK-lid te zijn. 
De bijdrage bedraagt jaarlijks 
minimaal € 50,-. Ook vriend 
worden? Stuur dan een mail 
naar: vriendenhbokjeugd@
gmail.com
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Een voetbalverhaal–
Het kan verkeren

Op 19-09-2020 
werd geboren 
“Lyo Cornelis 

Atsopardis” zoon van 
Emilio Atsopardis & 
Kelly Hoeve. Voor 
Opa & Oma Kees & 
Diane Hoeve was het 
meteen duidelijk, 
op de dag van zijn 
geboorte hebben ze 
Lyo gelijk lid gemaakt 
van onze mooie ver-
eniging. Gefeliciteerd 
Lyo, je bent het jongste HBOK-lid ooit!! In welk team en op welke positie Lyo gaat spelen, is bij het 
ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Heel veel gezondheid, geluk, plezier en sportiviteit 
toegewenst van ons allen.

Matthijs de Ligt verhuisde op 
1-jarige leeftijd met z’n ouders 
van Leiden naar Abcoude, om 
daar vervolgens op 6-jarige 
leeftijd in de plaatselijke FC te 
gaan voetballen. Maar bijna 
niemand weet dat zijn ouders 
destijds bijna een woning in 
Zunderdorp hadden gekocht.
Wie weet was de kleine Mat-
thijs dan wel bij HBOK gaan 
voetballen!

Jongste HBOK-lid ooit!
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Groen-Wit 
voor Altijd!!!!

Hierbij een kleine redactionele bijdrage 
vanuit Wijdewormer.  Het initiatief en 
idee om een clubblad uit te gaan geven 
op deze digitale omgetoverde aarde, is 
spraakmakend maar vooral gedurfd. 

Toch lijkt het een schot in 
de roos te zijn, want de 
positieve en enthousias-

te reacties zijn overweldigend! 
Omdat La Klompa niet alleen 
aan onze leden maar ook in 
ons mooie Zunderdorp wordt 
verspreid, geeft dit tevens een 
gevoel van samenhorigheid. 
Tenslotte kan HBOK niet 
zonder de onvoorwaardelijke 
steun van alle vrijwilligers, 
sponsoren en vrienden uit het 
onder de rook van Amster-
dam gelegen Zunderdorp.                                                                                                                               
Helaas is er ook heel droevig 
nieuws te melden. Anja Ellens - 
van Schalkwijk, echtgenote van 
Eric Ellens, is zondag morgen 
27 september op een veel te 
jonge leeftijd overleden. Alweer 
enige jaren geleden toen wij een 

beetje ons Klompenhok (Spon-
sorhome) gingen opstarten, 
was Anja ondanks haar ziekte 
bereid om toch weer wat te 
gaan doen voor onze vereni-
ging. Anja maakte als lid van 
ons team, altijd een opgewekte 
en sfeer verhogende indruk op 
de bezoekers van ons Klompen-
hok. Anja, de dochter van Tiny 
en onze ook te vroeg overleden 
voorzitter en erevoorzitter 
Willem van Schalkwijk, is haar 
leven lang al betrokken geweest 
bij v.v. H.B.O.K.  Als je niet be-
ter wist, dan zou je denken dat 
Anja bij HBOK geboren is. Wij 
gaan Anja enorm missen, maar 
zullen haar nooit vergeten.     

Kees Hoeve

Dit is het aantal keer dat er in de maand 
september gescoord is in de bekerwed-
strijden. In de competitiewedstrijden is 
er 54 keer gescoord. Hup HBOK! 84

Steun HBOK: 
Rabo Club 
Support 2020!!
HBOK heeft zich ingeschreven 
voor Rabo Club Support 2020 
en is toegelaten als deelne-
mende club! De hoogte van de 
fi nanciële steun is afhankelijk 
van het aantal stemmen dat 
op HBOK wordt uitgebracht 
door de Rabobank-leden. 
Daarom doet HBOK een 
dingend beroep op jullie: ben 
je lid van de Rabobank of weet 
je iemand die lid is, breng je 
stem uit via:  https://www.
rabo-clubsupport.nl/amster-
dam/deelnemers. Stemmen 
kan tot 25 oktober 2020. 
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jan mrt mei jul sep nov

feb apr jun aug okt dec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

oktober

Rutger de Haas

Luwe van Happen

25

26

27

28

29

30

31

Tom de Lange

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

november

Angelo Groen

Wesley van der Hoek

HJ Spekkels

S. Veltman

Nick van Egten

Jorrin Ubbels

Duncan Boogaard, Jules Wielart, Pijke Meerens

Jan Koopman

Mo Laghmich

Jeffrey Bok

Raymond Dirven, Vince Römer

Saban Karki, Teemz Dol

Raymond Spier, James L, Joseph

Dyon M van Lochem

Anass Baba

Tim Braspenning

Rikus de Lange

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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

MOSTAPHA EL AAMRANI ALDO NICOLAS ARCE JEFFREY BOK

DANI BRASPENNING BOWEDEE BURLESON DENNIS DINKGREVE

ANGELO GROEN STEPHAN DE JONG DENNIS KAARS

Leeftijd 34 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam geen, Positie
linksbuiten, Specialiteit acties maken, 
Favo club Real Madrid

Leeftijd 26 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam El Puma, Positie
rechtsback, Specialiteit positieve 
teaminbreng, Favo club Boca Juniors

Leeftijd 28 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Bokkie, Positie
rechtsbuiten, Specialiteit in de bal 
komen, Favo club FC Barcelona

Leeftijd 21 jaar, Woonplaats Zun-
derdorp, Bijnaam Dani Baco, Positie
linksback, Specialiteit passes geven, 
Favo club Real Madrid

Leeftijd 27 jaar, Woonplaats Ilpendam, 
Bijnaam Bowe, Positie centraal achter, 
Specialiteit op snelheid verdedigen, 
Favo club Real Madrid

Leeftijd 32 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Dinky, Positie
middenveld, Specialiteit goede 
passing, Favo club Ajax

Leeftijd 28 jaar, Woonplaats Den 
Haag, Bijnaam (nog) geen, Positie
middenveld, Specialiteit loopvermo-
gen, Favo club FC Barcelona

Leeftijd 23 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam (nog) geen, 
Positie middenveld, Specialiteit spel 
verdelen, Favo club Ajax

Leeftijd 32 jaar, Woonplaats
Monnickendam, Bijnaam Fenomeen-
tjes, Positie Spits Specialiteit scoren, 
Favo club FC Volendam
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NERIVIO KASANWIRJO TOM DE LANGE RINALDO O’NIEL

JOEY POTVEER JONATHAN RICHARD OLIVER RIFAI

DONNY RIJNINK TERZO STEMERDINK SVERRE UBBELS

Leeftijd 21 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Neri, Positie
rechterfl ank, Specialiteit opkomen, 
rennen, Favo club Real Madrid

Leeftijd 33 jaar, Woonplaats
Purmerend, Bijnaam geen, Positie
middenveld, Specialiteit spelinzicht, 
Favo club Ajax

Leeftijd 31 jaar, Woonplaats Amster-
dam, Bijnaam Rini, Positie keeper 
Specialiteit ballen tegenhouden, Favo 
club Manchester United

Leeftijd 27 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Geit, Positie
keeper Specialiteit fanatisme, Favo 
club PSV

Leeftijd 29 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Jona, Positie
middenveld Specialiteit fysiek sterk, 
Favo club Arsenal

Leeftijd 27 jaar, Woonplaats
Velserbroek, Bijnaam Ollie, Positie
verdediger Specialiteit snelheid, 
crossbal, Favo club Ajax

Leeftijd 30 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Lange, Positie
verdediger Specialiteit passing, duels, 
Favo club Ajax en FCB

Leeftijd 21 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam geen, Positie
middenveld, Specialiteit dribbelen, 
Favo club Ajax

Leeftijd 24 jaar, Woonplaats Zunder-
dorp, Bijnaam Eigenlijk ziek, Positie
verdediger Specialiteit rennen zonder 
bal, Favo club Ajax
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BUD WATER MAX SAJET RAYMOND DIRVEN

JAAP RONDAY KAI MEEUWSSE RACHID LAMALAM

MICHEL SCHOKKER REMCO DE HAZE

Leeftijd 26 jaar, Woonplaats
Zandvoort, Bijnaam Watra, Positie
aanvaller Specialiteit traptechniek, 
Favo club Feijenoord Goeie gozer man!

Leeftijd 22 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Bijnaam Maxa, Positie
middenveld Specialiteit sterk aan de 
bal, Favo club Ajax

Leeftijd 40 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Positie keeperstrainer

Leeftijd 61 jaar, Woonplaats
Katwoude, Positie Teammanager

Leeftijd 45 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Positie hoofdtrainer

Leeftijd 48 jaar, Woonplaats
Amsterdam, Positie assistent trainer

Leeftijd 57 jaar, Woonplaats
Zunderdorp, Positie assistent 
scheidsrechter

Leeftijd 46 jaar, Woonplaats
Purmerend, Positie Verzorger

ONS EERSTE



11

Het middenveld | “Het Begon Op Klompen”

Ondertussen in 
Zunderdorp
Laten we eerlijk zijn: 
Zunderdorp is  
misschien wel het 
leukste dorp van Ne-
derland. Daarom in elk 
nummer interessante 
weetjes en nieuwtjes 
over deze bijzondere 
plek in Amsterdam.

Rondje om de kerk
HBOK-traditie: kampioens-
elftallen maken op de 
plattekar een rondje om 
de Nederlands Hervormde 
kerk van Zunderdorp. De 
dorpskerk is gebouwd in 
1711. De toren dateert uit 
de 15e eeuw. In de kerk 
staat een klaviersorgel 
(Rijksmonument), geleverd 
door de firma G.A. Gold-
schmeding (Amsterdam) in 
1907.

GROTE CLUBACTIE
Het is weer zo ver, de clubloten zijn er. 1 lot kost € 3 en 
hiervan gaat € 2,40 naar de club. Heb jij je boekje met 
loten al meegenomen? Probeer zoveel mogelijk loten 
te verkopen, zodat je HBOK hiermee steunt. De loten 
verkopen, doe je door aan je familie, vrienden en buren te 
vragen of ze een of meerdere loten willen kopen. Ook via 
Social Media kun je het bekend maken dat je loten voor 
HBOK verkoopt. Maak een leuk filmpje of stuur een leuk 
bericht naar al je bekenden. Diegene die de meeste loten 
verkoopt, kan een prijs winnen. Succes!

Daisy Garcia Disla
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Op        
de bal

en wilde iedereen boven 
zich uit laten stijgen. Ik liet 
shirtjes drukken met ieders 
naam erop en we trainden 
altijd. Weer, of geen weer. Ik 
ben niet zo van de school 
eerst plezier. Ga eerst maar 
eens hard trainen en dan 
volgt het plezier vanzelf. 

Mooi aan HBOK is het 
dubbele laagje. Een 
kneuterig dorpsclubje met 
een bloedfanatiek eerste 
elftal dat altijd op de prijzen 

reservebank, maar daar 
wordt nog met ontzag over 
gesproken. Helaas was 
ik geen voetballicht. Alle 
acties die ik in mijn hoofd 
bedacht, kwamen er bij 
mijn voeten heel anders 
uit. Toch had ik veel plezier 
in het spel. Ik mis het. 
Zodra ik het thuis minder 
druk heb, speel ik weer 7 
tegen 7. Ook zou ik weer 
aan de slag willen gaan als 
jeugdtrainer. Superleuk om 
te doen. Ik ben fanatiek 

“Vanaf mijn zestiende zit 
ik bij HBOK. Mijn opa en 
oma hadden hun boer-

derij naast het voetbalveld. 
Als ik vanuit Purmerend bij 
ze was, trainde ik geregeld 
mee. Omdat er toen nog 
geen jeugdelftallen waren, 
stapte ik bij het vijfde elftal 
in. Een legendarisch team, 
bijna allemaal vijftigers. Ik 
heb ook nog kort in het 
tweede elftal gevoetbald. 
En één keer het eerste 
gehaald. Weliswaar op de 

Met zijn camping ‘t Uilenstekkie is Dirk Ubbels (57) de buurman van 
HBOK. De velden waarop nu wordt gespeeld, waren vroeger de 
weilanden bij de boerderij van zijn opa en oma.  � K. Beudeker

“Mooi aan HBOK 
is het dubbele laagje”
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mis die man. Als ik met mijn 
jeugdteam speelde, stond 
hij altijd om een hoekje te 
kijken. Kwam-ie in de rust 
naar me toe of ik een speler 
niet daar en daar neer zou 
moeten zetten. Hij doorzag 
het spel veel beter. 

Het HBOK-bestuur doet 
het hartstikke netjes. Er 
wordt veel gedaan voor de 
jeugd en het eerste speelt 
leuk voetbal. Daar zit een 
idee achter. Goede trainer 
ook, bloedfanatiek. Alle-
maal dingen die bijdragen 
aan het gevoel dat mensen 
hier graag willen voetbal-
len.” 

jaagt. Hierdoor gebeurt er 
altijd wel wat op de club. 

Ik help een beetje mee 
achter de schermen. Als er 
een keer iets moet worden 
aangeschaft, spring ik bij, 
maar ik doe ook kleine 
dingen. Denk aan een con-
tainer verplaatsen, een ka-
potte lamp repareren en de 
kampioenselftallen rijd ik op 
de plattekar door het dorp. 
Ook al is het een rondje 
van niks, ik moet drie keer 
steken om rond de kerk 
te komen, maar elftallen 
vinden het fantastisch.

Een moment bij HBOK, 
waar ik het nog steeds 
moeilijk mee heb, sorry ik 
schiet nog steeds vol, is 
het verlies van André van 
der Molen. Hij was niet echt 
een vriend of zo, maar ik 

“Een kneuterig dorpsclub-
je met een bloedfanatiek 

eerste elftal dat altijd op de 
prijzen jaagt”
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“Bij 
HBOK kent 
iedereen 
elkaar nog, 
dat vind ik 
echt heel 
bijzonder”

beeld speelden we een 
toernooi tegen BVO’s zoals 
Emmen en Sparta. Het leu-
ke was dat we dachten dat 
we dik klop zouden krijgen 
maar, voetballend konden 
we goed meekomen. Dat 
ze doen wat je ze in de 

“Ik begon 2 seizoenen 
als trainer en coach 
bij de JO9, daarna 

2 seizoenen JO11, na 1 
seizoen JO13 nu de JO14. 
We hebben leuke en mooie 
dingen meegemaakt. Een 
paar jaar geleden bijvoor-

Martijn Dado was 16 jaar toen hij trainer en 
coach werd van de jongste jeugd bij HBOK. 
Inmiddels 22 jaar, geniet hij er nog steeds van. 
“Het leuke is dat je met die jongens en ouders 
een band opbouwt”. � Henk Groot
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HBOK is inmiddels bijna 
een onmisbaar deel van 
zijn leven geworden. “Ik 
heb er veel vrienden. Twee 
avonden train ik de JO14, 
en als het kan ben ik bij de 
club om te kijken en met 
mijn vrienden een biertje te 
doen. Bij HBOK kent ieder-
een elkaar nog, dat vind ik 
echt heel bijzonder.”

Hoe hij  zijn carrière als 
trainer en coach bij HBOK 
ziet?  “Ik kreeg laatst een 
foto doorgestuurd van 1 
van de ouders. Een team-
foto van een paar kleine 
mannetjes in HBOK-tenue 
met mij als coach. Veel 

training hebt geleerd, is 
fantastisch om te zien. En 
vooral als je merkt dat ze 
het ook nog eens naar hun 
zin hebben onderling en 
bij HBOK. Door de jaren 
heen zijn er leuke jongens 
bij gekomen. Het is een 
hechte groep.”

Zelf zit Martijn vanaf zijn 
7e bij HBOK. Tot vorig jaar 
nog actief als voetballer 
maar door zijn werktijden 
in de horeca, besloot hij dit 
jaar door te gaan als niet 
spelend lid. “Ik verwacht 
dat ik door de Coronacri-
sis in oktober hoor dat ik 
geen werk meer heb. Het 
nachtcafé waar ik werk 
is al maanden dicht.” Op 
de vraag hoe nu verder 
verzucht Martijn: “Tsja, dat 
is een goede vraag. Daar 
denk ik nu veel over na.”

“Dat ze doen wat je ze in 
de training hebt geleerd, is 
fantastisch om te zien”

van die mannetjes zitten 
nu nog steeds in mijn 
J014- team.  Geweldig 
om te zien. Sommigen 
zijn bijna net zo groot als 
ik nu.” Martijn hoopt met 
deze groep door te kunnen 
gaan totdat ze naar de se-
nioren gaan. “Ik heb altijd 
gezegd dat mij dat erg leuk 
zou lijken inderdaad. En 
dan die foto er nog eens 
bij halen. Ik hoop echt dat 
de meesten er dan nog 
steeds bij zijn. Aan mij zal 
het niet liggen.”

“Bij 
HBOK kent 
iedereen 
elkaar nog, 
dat vind ik 
echt heel 
bijzonder”
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ZUNDERDORPERS ZIJN 
GEZELLIGHEIDSDIEREN

KANJER OP KLOMPEN

Michel Schokker is een echte Zunderdorper. 
Hij is de vaste grensrechter van het eerste elftal.
� K. Beudeker

in het dorp zijn blijven wonen. 
Ik ben een echte Zunderdorper. 
Dat zijn gezelligheidsdieren.

HBOK’er sinds | 35 jaar ge-
leden. Direct na mijn diensttijd. 
Voor die tijd DWV en DRC. Ik 
speelde in het eerste en het 
tweede. Type stevige verdediger. 

Waarom HBOK | Ik had wel 
door dat ik geen betaald voetbal 
zou gaan spelen. En HBOK is 
een schitterende club. Eerst 
was ik een tijdje jeugdtrainer bij 
HBOK en nu ben ik al een jaar of 
tien grensrechter van het eerste 
elftal. Superleuk om te doen, 
omdat je onderdeel uitmaakt van 
het team en de prestatie. 

Overtuiging | Als je niet eerlijk 
vlagt, dan is het niet goed, en 
als je het te eerlijk doet, krijg je 

Naam | Michel Schokker.

Leeftijd | 57 jaar.

Beroep | Mede-eigenaar 
van de buurtsuper in Broek in 
Waterland. 

Getrouwd, samenwonend, 
vrijgezel | Getrouwd, twee 
zonen.

Op WhatsApp sta je in een 
legeruniform, waarom is 
dat? | In 1982 was ik een half 
jaar gelegerd in Libanon voor 
de VN-vredesmacht. Interes-
sante tijd. Ik heb zelfs een paar 
interlands gespeeld voor het 
Nederlands Militair elftal.

Zunderdorp | Mijn moeder 
was een Hoeve en mijn opa had 
dertien kinderen die allemaal 

ook de volle laag. Maar ik vlag 
voor HBOK.

Droom voor HBOK | Paar 
nieuwe kleedkamers, een 
tribune en verlichting op het 
eerste veld.
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Zenzy Ernestus (10) voetbalt als 
enig meisje in een team met alleen 
maar jongens: JO13-2. 

Op welke school zit je?
Buikslotermeer school groep 7.

Hoe lang speel je al bij HBOK?
Dit is mijn eerste seizoen. Alleen op school 
voetbalde ik weleens

Wat vind je van de club?
Heel leuk en er zijn goede trainers, omdat 
ze goed kunnen uitleggen.

Hoe is het om als enig meisje in een 
team met alleen maar jongens 
te voetballen?
Mij maakt het niet uit. Eigenlijk is er geen 
verschil.

Waar sta je op het veld?
Links midden en linksachter.

Wat zijn je sterke punten?
Ik kan goed beuken en verdedigen. En ik 
heb een strakke pass. Ik schiet links en 
kan goed passen.

Wat was je mooiste goal?
Ik heb nog niet gescoord, maar wel veel 
mooie passen gegeven.

En je beste actie?
Toen ik een schijnbeweging maakte en ik 
de bal kreeg omdat een jongen viel.

Wie is je voetbalheld?
Mijn broer Daley. Ook bij HBOK. Hij maakt 
heel mooie doelpunten. En Jackie Groenen 
van de Oranje Leeuwinnen.

Droom?
Ik wil steeds beter 
worden.

van de Oranje Leeuwinnen.

Droom?
Ik wil steeds beter 

Speler van 
de maand
� K. Beudeker

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”
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Ik ben Milan Schram ben 14 jaar, voetbal bij HBOK 
onder 16 en geef training aan de onder 9
van HBOK. Ik ben zelf op mijn 4e begonnen met 
voetballen bij voetbalclub de Volewijckers
en vind het nog steeds heel leuk om te doen. Ook 

vind ik het heel leuk om de jongere
jongens te trainen. Ik denk dat het goed is als kinde-
ren vroeg beginnen met voetballen. Hoe
jonger je begint hoe meer kans je hebt om beter te 
worden en hoe meer plezier je eruit haalt. Het leuke 
van de klompenacademie is ook dat kinderen van 
oudere teams de jongere jongens helpen beter te 
worden en misschien nog wel belangrijker plezier te 
maken. Toen ik me voor het eerst bij een club wilde 
aanmelden was ik eigenlijk nog te jong om te mogen
voetballen, maar met een beetje getruc over mijn 
leeftijd en het voordeel dat ik al redelijk kon ballen 
mocht ik van de trainer van de mini’s Ome Joop toch 
beginnen bij de Volewijckers. 

Het leuke was dat het niet ging om de nieuwe Messi 
te worden, maar om plezier maken en beter worden. 
Omdat ik voetbal vroeger niet deed om de beste 
te worden maar omdat ik dat leuk vond. Probeer ik 
trainingen ook altijd zo leuk mogelijk te maken en 
grapjes te maken met de spelertjes. Ik hoop dat alle 
trainers deze manier van trainen delen.

Voetbalmoeder
Ook ik ben opeens een “voetbalmoeder” gewor-
den, maar wat is een voetbalmoeder eigenlijk? 
Google gaf mij er geen goed antwoord op...
Eerst had ik nauwelijks wat met voetbal. Af en toe 
keek ik met manlief mee naar een wedstrijd van 
Nederland of Ajax. Tevens moest je mij enkele 
jaren geleden nog uitleggen wat buitenspel is.
Nu sta ik bijna elke zaterdag om 8:15 uur doelen 
te slepen en pionnetjes op de juiste plaats te 
zetten. Want zoonlief is gek op voetbal!
Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Via trainer 
Edwin Kraan van HBOK hoorden wij over de 
klompenacademy. Hierbij mocht je een aantal 
keer gratis meetrainen om te zien of je voetbal 
leuk vond. 
Toen was het hek van de dam...
Want Sem vond voetbal erg leuk.
Tevens hing er een goede sfeer, iedereen gaat fi jn 
met elkaar om bij HBOK. 
Het speelplezier en het samenspel is belangrijker 
dan het winnen ook al hebben ze allemaal de 
winnaarsmentaliteit.
Dus nu sta ik bijna elke wedstrijd vol enthousias-
me en plezier te kijken en aan te moedigen. 
Dus Google ik denk dat dit je een 
voetbalmoeder maakt.

Lesley Markus-Lam

“Hoe jonger je begint, 
hoe meer plezier je 
eruit haalt”
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Deze ruimte is 
nog beschikbaar 

voor jouw 
advertentie?

In alle komende clubbladen 
van seizoen 2020/2021 voor 
€ 275,-? Stuur een mail naar 

sponsoring@hbok.nl

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!



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!


