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Voorwoord Colofon
La Klompa verschijnt maandelijks 

tijdens het voetbalseizoen.
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Aan deze editie werkten mee: 

Malou Godet, Nienke Duimelaar 

Henk Groot, Pedro Dado, Brenda 

Jonker, Marianne Kronenberg, Lesley 

MarkusLam, Rikus de Lange, Daisy 

Garcia Disla, Thijs Schnitger.

Heb je vragen over La Klompa? Bel 

0622492497.

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 laatste clubblad van 2020 en dan gaan we een beetje 
mijmeren over het afgelopen jaar, nou dan kunnen we kort 
zijn, wat voetballen betreft, heel snel vergeten! Mensen die 
ons ontvallen zijn nooit vergeten! En uiteraard hebben we 
ook een hoop mooie dingen om ons te herinneren van 2020, 
nieuw leven, saamhorigheid, belangeloze initiatieven en ons 
nieuwe clubblad! 

Ik wil hier graag jullie allen bedanken voor alles wat er ondanks 
dat verschrikkelijke virus is gerealiseerd het afgelopen jaar, 
onze mooie club nog steeds kan rekenen op heel veel lieve 
en gemotiveerde mensen die staan voor een heel mooi, klein, 
uniek “dorpskluppie” met de welluidende naam Het Begon Op 
Klompen!

En nou maar hopen dat we in 2021 de draad ergens weer 
op kunnen pakken en ons normale leven weer een beetje 
terugkrijgen, langs de lijn, op het veld en ook in de kantine 
weer kunnen genieten van een zaterdag vol met voetbal en 
gezelligheid!

Ik wens iedereen die HBOK op wat voor manier ook steunt, 
een warm en gezellige Kerst, een geweldige jaarwisseling in 
huiselijke kring en een gelukkig, sportief en heel gezond 2021!

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK
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HBOK clubblad La Klompa 04

De voorhoede
korte berichten

Allereerste 
clubblad

Maak kennis met…

Maandag 30 november mochten de pupillen (tot en 
met 12 jaar) hun schoen zetten. De Pieten wisten 
het clubgebouw gelukkig nog te vinden en hebben 

de schoentjes gevuld met, hoe kan het ook anders, een klein 
klompsleutelhangertje. 

Ook de vrijwillige trainers hebben een bedankje gekregen voor 
hun inzet door weer en wind. 

Wist je dat de kantine bewoond wordt door 
Piet? Hij laat zich niet zo graag zien, maar 
verricht zeer goed (opruim)werk! 

Hoe leuk is dat! Van onze 
erevoorzitter Jaap Heerding 
ontvingen we een scan van het 
allereerste HBOK clubblad. 
Helaas niet voorzien van 
datum,  maar waarschijn-
lijk eind jaren zestig, begin 
zeventig…

Heb je zelf nog verhalen 
en/of foto’s uit de ‘oude 
klomp’, deel deze met de 
redactie La Klompa. 

Schoen zetten
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Kerstwens van Jan 
Dirk van der Zee
Directeur/Bestuurder Amateurvoetbal KNVB

In dit rampjaar, is het geweldig om te zien hoe veerkrachtig 
het Nederlandse amateurvoetbal is en zich weet aan te passen 
aan iedere situatie waar de corona-uitbraak ons toe dwingt. 
Maar eerlijk is eerlijk. We missen ons cluppie. Het gevoel 
dat je met elkaar deelt. Dat zal bij HBOK niet anders zijn. 
Misschien zelfs wel meer, omdat jullie een echte dorps- en 
familievereniging zijn. Een plek waar iedereen zich thuis voelt 
en voor elkaar opkomt. Solidariteit met je vereniging, is in 
deze coronatijd van het allergrootste belang. Je laat je 
club niet in z’n hempie staan.

Gelukkig zie ik bij HBOK geweldige 
activiteiten om het gemis op te vangen, 
verbinding te zoeken met de leden en 
het clubgevoel in ere te houden. 
La Klompa, dit onvolprezen blad, 
is daar een sprekend voorbeeld van. 
Hoe leuk is het om iedere maand iets te 
lezen over je vereniging, wat je nog echt 
in je handen kunt houden. Niks swipen en 
wegklikken. Good old bladeren. 

Tot slot, zou ik tegen jullie allemaal willen zeggen: 
wat mij betreft mag er op 31 december een groot rood kruis 
door het getal 2020. Kom maar op met 2021. Ik kijk uit naar 
het moment waarop we weer gewoon mogen trainen en de 
competities kunnen starten.

Tot die tijd, pas goed op jezelf. 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
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Decembermaand is 
dé cadeaumaand.
3x scoren met deze tips!

1
HBOK in de Literatuur
Voetbalboeken zijn er in over-
vloed, maar als je een boek 
zoekt waarin onze mooie club 
een prominente rol speelt, 
dan hebben we 2 (cadeau)tips 
voor je:

Allereerst 
‘Rafael’ van 
Jan Eilander 
en het vervolg 
‘Raffi  e’, een 
absolute 
‘must’ voor 
elk HBOK- 
jeugdlid 
(10-15 jaar). 

Rafael is een groot voetbal-
talent van 11 jaar, die droomt 
van een profcarrière bij Ajax. 
Rafael verhuist naar Zunder-
dorp, waar hij bij HBOK gaat 
spelen. Als hij HBOK in z’n 
eentje kampioen maakt en de 
scouts zich verdringen, dan 
begint het verhaal echt. Lees 
het spannende avontuur van 
Rafael, waarin hij zich niet al-
leen als voetbalheld laat zien. 

leuk cadeau om te geven en te 
krijgen: klompen. Geperso-
naliseerde klompen, gevulde 
klompen, hip met hak, … Voor 
ieder wat wils! 

2
Serieus leeswerk
Voor de serieuzere lezer 
kunnen wij ‘De Voetbal-
geschiedenis van Amster-
dam-Noord’ aanbevelen door 
Albert van der Vliet.

Op 
meesle-
pende 
wijze 
wordt 
het 
verhaal 
verteld 
van de 
rijke, 

100-jarige voetbalgeschiede-
nis van Amsterdam-Noord. 
Uiteraard speelt HBOK ook 
een rol. 

3
Klingklokjeklingeling: 
Klompen
Ooit begon het 
op dit houten 
schoeisel, maar 
ook vandaag de 
dag is het nog steeds een 

�  Pedro Dado

Op de Kerstbijeenkomst voor de 
jeugd werden 120 oliebollen en 
koppen chocomel uitgedeeld

120

Trekking van de Grote 
HBOK Kerstshow bekend!
Meer dan 80 winnaars!

Check op hbok.nl of je in de 
prijzen bent gevallen.
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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!’

18 Stijn Wiedemeijer, 20 Rinaldo O’Niel, 
21 Dalian van Groningen, 26 Dennis Wielart, 
Monis Matzke en Dani Braspenning, 
27 Fallou Andji, 31 Jan Breedijk

2 Bram Wiedijk en Lev van der Lem 3 Dennis 
Dinkgreve, 4 Faas Kramer, 5 Estefano Rivas Ruiz, 
8 Leon Staalenhoef, 9 H. Jungen en Ruud Roele, 
10 Elias Durner, 12 Jay Kedaria, 15 Johnny 
Loos, 16 Aidan Lima da Graca, 17 Zoheab Kha-
waja, 18 Daan Braspenning en Sölvi Kreukels,
21 Sven de Haan, 22 Klaas Vink, 24 Klaas Vink, 
Oto Bossert en Jeroen Barendse, 30 Marcos 
Lima da Graca

120

Trekking van de Grote 
HBOK Kerstshow bekend!
Meer dan 80 winnaars!

Check op hbok.nl of je in de 
prijzen bent gevallen.
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Het tweede elftal: 
een team van echte 
HBOK-ers!

nog met elkaar in de Fjes 
gespeeld. 

Zo ook Jorrin: nu 21 jaar is 
al vanaf z’n zesde lid van 
HBOK. Leuk detail: toen 
hij lid werd, was de jongste 
speler van het huidige 
team, Lorenzo Schokker, 
nog niet eens geboren! 

Is het tweede een elftal 
van serieuze voetbal-
lers of meer een vrien-
denteam? 

foto. En daarna wordt er 
onder leiding van trainer/
coach Mher Gasparyan nog 
een zondagochtend training 
afgewerkt, coronaproof 
natuurlijk!

In ‘Het Tweede’ zitten 
eigenlijk alleen maar echte 
HBOKers. Van de 18 
spelers, zijn er maar liefst 
11 begonnen in de jongste 
jeugd van HBOK, toen ze 
een jaar of 6/7 oud waren, 
een aantal spelers hebben 

Langzaam verzame
len de mannen van     
HBOK 2 zich op deze 

koude decemberochtend 
op het terras van HBOK. 
De stemming zit er meteen 
goed in, grappen en grollen 
vliegen over en weer, de 
meeste spelers kennen 
elkaar immers al jaren. 
Terwijl keeper Rutger nog 
even een laat ontbijtje naar 
binnen werkt, kleedt de rest 
zich in de frisse buitenlucht 
alvast om, voor de team

Wat is het eigenlijk voor team, Het Tweede van HBOK? 
We vroegen het aanvoerder Jorrin Ubbels.  

� Pedro Dado

TEAM UITGELICHT
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Het tweede elftal: 
een team van echte 
HBOK-ers!

“Sportieve ambities en re
sultaten zijn er zeker, vorig 
seizoen waren we periode
kampioen, toen het seizoen 
afgebroken werd. En op dit 
moment staan we twee
de, maar hoe dit seizoen 
verder loopt weet natuurlijk 
niemand.”

“Het mooie van dit team 
is dat we vrienden zijn die 
zeker serieus met voetbal 
bezig zijn. Als het niet goed 
loopt, kunnen we kwaad 

worden en elkaar verrot 
schelden, maar na de 
wedstrijd hebben we weer 
dikke pret.”
“En er zijn toch wel een 
stuk of vijf/zes spelers die 
genoeg ambitie voor het 
eerste hebben, maar de 
meesten vinden het ge
woon leuk om met vrienden 

een lekker potje te ballen.
Een leuke thuiswedstrijd 
spelen in goede sfeer en 
daarna met z’n allen op 
het terras naar het 1e 
kijken, onder het genot 
van een lekker pilsje. Dat is 
HBOK 2 op z’n best!”   
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Ondertussen bij 
het Eerste: wat 
doen onze mannen 
met kerst?
Wat het Eerste van HBOK met kerst doet? Tja, lastig onderwerp dit 
jaar. Kennen jullie het nummer ‘Driving Home For Christmas’ van Chris 
Rea? Dat geldt waarschijnlijk voor ons allemaal, dus ook voor de 
meeste spelers en stafl eden van het Eerste elftal.

Een vragenronde langs 
het eerste leert ons al 
snel dat bijna iedereen 

gewoon thuisblijft. 
Bijna iedereen, want er is 
in ieder geval één speler 
die van plan is géén kerst 
in Nederland te vieren: 
Stephan de Jong. Die wil 

HOE VIERT HET EERSTE KERST?

namelijk geen witte kerst 
vieren, maar een zonover
goten kerstvakantie op 
Curaçao*. 

En hoe zit het dan 
met trainen in de kerst-
vakantie?
“In de vakantie heeft ieder

een rust”, vertelt trainer/
coach Kai Meeuwsse: “De 
spelers hebben een goede 
conditie, maar ze zijn totaal 
niet wedstrijdfi t, want dat 
kun je namelijk niet trainen. 
Daarom snakt iedereen naar 
een echte wedstrijd, of op 
z’n minst een oefenpotje.”

�  Pedro Dado   � Rikus de Lange
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Kerstwens van Jan 
Dirk van der Zee
Directeur/Bestuurder Amateurvoetbal KNVB

In dit rampjaar, is het geweldig om te zien hoe veerkrachtig 
het Nederlandse amateurvoetbal is en zich weet aan te passen 
aan iedere situatie waar de corona-uitbraak ons toe dwingt. 
Maar eerlijk is eerlijk. We missen ons cluppie. Het gevoel 
dat je met elkaar deelt. Dat zal bij HBOK niet anders zijn. 
Misschien zelfs wel meer, omdat jullie een echte dorps- en 
familievereniging zijn. Een plek waar iedereen zich thuis voelt 
en voor elkaar opkomt. Solidariteit met je vereniging, is in 
deze coronatijd van het allergrootste belang. Je laat je 
club niet in z’n hempie staan.

Gelukkig zie ik bij HBOK geweldige 
activiteiten om het gemis op te vangen, 
verbinding te zoeken met de leden en 
het clubgevoel in ere te houden. 
La Klompa, dit onvolprezen blad, 
is daar een sprekend voorbeeld van. 
Hoe leuk is het om iedere maand iets te 
lezen over je vereniging, wat je nog echt 
in je handen kunt houden. Niks swipen en 
wegklikken. Good old bladeren. 

Tot slot, zou ik tegen jullie allemaal willen zeggen: 
wat mij betreft mag er op 31 december een groot rood kruis 
door het getal 2020. Kom maar op met 2021. Ik kijk uit naar 
het moment waarop we weer gewoon mogen trainen en de 
competities kunnen starten.

Tot die tijd, pas goed op jezelf. 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

B u i t e n s p e l
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Maak kennis met…

Maandag 30 november mochten de pupillen (tot en 
met 12 jaar) hun schoen zetten. De Pieten wisten 
het clubgebouw gelukkig nog te vinden en hebben 

de schoentjes gevuld met, hoe kan het ook anders, een klein 
klompsleutelhangertje. 

Ook de vrijwillige trainers hebben een bedankje gekregen voor 
hun inzet door weer en wind. 

Wist je dat de kantine bewoond wordt door 
Piet? Hij laat zich niet zo graag zien, maar 
verricht zeer goed (opruim)werk! 

Hoe leuk is dat! Van onze 
erevoorzitter Jaap Heerding 
ontvingen we een scan van het 
allereerste HBOK clubblad. 
Helaas niet voorzien van 
datum,  maar waarschijn-
lijk eind jaren zestig, begin 
zeventig…

Heb je zelf nog verhalen 
en/of foto’s uit de ‘oude 
klomp’, deel deze met de 
redactie La Klompa. 

Schoen zetten

uitslagenlijst 

HBOK loterij
Het begon als een geintje, twee dames van de Uilengouw in Zunderdorp 

die zich geroepen voelde om wat voor de v.v. HBOK te doen. 

De buurtjes Christa Sebaa & Nancy Römer in samenspraak met Daan 

Braspening, sloegen de handen in één en begonnen prijzen binnen 

te slepen voor een loterij. Dat ging heel voortvarend en eigenlijk kon 

niemand nee zeggen tegen dit trio. Vervolgens werden de loten gedrukt 

en begon de verkoop.

Ongekend hoe de loten voor het grootste deel zijn verkocht en er een 

fantastisch bedrag voor de club is binnengesleept!

Een heel groot compliment voor dit fantastische initiatief en ontzettend 

veel dank aan alle sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt!

Loten gekocht en weten of je gewonnen hebt? Op de volgende pagina’s 

de uitslag.....
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Prijs Beschikbaar gesteld door Winnaar

Fiets Firma Joop Harmans Aldo

Haarpakket Verbeterhaar.nl Jaap Ronday

Schoonheidsbehandeling Schoonheidssalon Schoemaker Mick Romer

Etentje voor vier Jaap en Els Heerding Ans den Hartog

Fruitmand Place des Legumes Piet Schokker

Weber BBQ Febo Edwin Heerding

Snijplank en boek Febo Jaap Ronday

Gelnagels Olga Kastelein Cornelis de Leeuw

Port. Radio Firma Lafeber Hilda van Meerveld

Osseworst Bon lunchlevering Ivo Kalkhoven 

Osseworst Bon lunchlevering Frank Braspenning

Leverworst Bon lunchlevering Rikus de Lange

Leverworst Bon lunchlevering Piet en Lesley

Zelf gebakken appeltaart Esma Ringk Teterus

Gratis ramen lappen Teun van Zalingen Stan Schram

Gratis ramen lappen Teun van Zalingen Roos de Boer

4 gratis proeflessen pony Manege de 3 merriën Rinus Boerrighter

Bierpakket Het Amsterdamse Hophuijs Kim Jungen

Overnachting B&B B&B de Admiraal HBOK 1

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Bea Bindt

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash HBOK 1

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Liselore Heerding

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Berry  Groot

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Bart Romer 

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Berry  Groot

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Koosje Hoeve

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Paul en Miranda

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Kim Jungen

Autowassen en binnenkant Bob’s Carwash Bea Disseldorp

Fles wijn 4 Heemskinderen Linda Lindner

uitslagenlijst
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Dirk van der Zee
Directeur/Bestuurder Amateurvoetbal KNVB

In dit rampjaar, is het geweldig om te zien hoe veerkrachtig 
het Nederlandse amateurvoetbal is en zich weet aan te passen 
aan iedere situatie waar de corona-uitbraak ons toe dwingt. 
Maar eerlijk is eerlijk. We missen ons cluppie. Het gevoel 
dat je met elkaar deelt. Dat zal bij HBOK niet anders zijn. 
Misschien zelfs wel meer, omdat jullie een echte dorps- en 
familievereniging zijn. Een plek waar iedereen zich thuis voelt 
en voor elkaar opkomt. Solidariteit met je vereniging, is in 
deze coronatijd van het allergrootste belang. Je laat je 
club niet in z’n hempie staan.

Gelukkig zie ik bij HBOK geweldige 
activiteiten om het gemis op te vangen, 
verbinding te zoeken met de leden en 
het clubgevoel in ere te houden. 
La Klompa, dit onvolprezen blad, 
is daar een sprekend voorbeeld van. 
Hoe leuk is het om iedere maand iets te 
lezen over je vereniging, wat je nog echt 
in je handen kunt houden. Niks swipen en 
wegklikken. Good old bladeren. 

Tot slot, zou ik tegen jullie allemaal willen zeggen: 
wat mij betreft mag er op 31 december een groot rood kruis 
door het getal 2020. Kom maar op met 2021. Ik kijk uit naar 
het moment waarop we weer gewoon mogen trainen en de 
competities kunnen starten.

Tot die tijd, pas goed op jezelf. 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

B u i t e n s p e l
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De voorhoede
korte berichten

Allereerste 
clubblad

Maak kennis met…

Maandag 30 november mochten de pupillen (tot en 
met 12 jaar) hun schoen zetten. De Pieten wisten 
het clubgebouw gelukkig nog te vinden en hebben 

de schoentjes gevuld met, hoe kan het ook anders, een klein 
klompsleutelhangertje. 

Ook de vrijwillige trainers hebben een bedankje gekregen voor 
hun inzet door weer en wind. 

Wist je dat de kantine bewoond wordt door 
Piet? Hij laat zich niet zo graag zien, maar 
verricht zeer goed (opruim)werk! 

Hoe leuk is dat! Van onze 
erevoorzitter Jaap Heerding 
ontvingen we een scan van het 
allereerste HBOK clubblad. 
Helaas niet voorzien van 
datum,  maar waarschijn-
lijk eind jaren zestig, begin 
zeventig…

Heb je zelf nog verhalen 
en/of foto’s uit de ‘oude 
klomp’, deel deze met de 
redactie La Klompa. 

Schoen zetten

Prijs Beschikbaar gesteld door Winnaar

Fles wijn 4 Heemskinderen Gerard en Gina Vreeling

Fles wijn 4 Heemskinderen Paul en Miranda

Fles wijn 4 Heemskinderen Teun Hoeve

Fles wijn 4 Heemskinderen HBOK 1

Fles wijn 4 Heemskinderen Theo Bezuijen 

Fles wijn 4 Heemskinderen Cornelis de Leeuw

Fles wijn 40 euro Barolo 2015 4 Heemskinderen Debby Braspenning

BOL.com bon € 50,- Firma Vreeling Piet en Lesley

BOL.com bon € 50,- Firma Vreeling Olga Kastelein 

BOL.com bon € 50,- Firma Vreeling Tessa Stoke

Levensmiddelenmand € 50,- Firma Wals/Schokker Monique van Brummelen 

Vleespakket Zorgboerderij Ons Verlangen Nel Klaasen 

Zuivelpakket Zorgboerderij Ons Verlangen Maikel Venneker 

Zien programma t.w.v. € 225,- Sport Natural Stan Schram

Strippenkaart t.w.v. € 140,- Sport Natural Rene en Marianne van 
Damme

Strippenkaart t.w.v. € 140,- Sport Natural Jan Breedijk

Waardebon koffie en taart Het Schoolhuis Holysloot Cornelis de Leeuw

Waardebon drogisterij/
parfumerie € 25,-

SWDV advocaten Michel Schokker

Waardebon drogisterij/
parfumerie € 25,-

SWDV advocaten Ron de Groot

Waardebon  kapper € 50,- SWDV advocaten Piet en Lesley

Waardebon Gourmetten 
luxe 4 personen

Slagerij Oostwal Marja van de Schild

Assortiment 
Zunderdorps vlees 2 kg

Jur de Graaf Ans den Hartog

Bon herenondergoed M&N Bodyfashion Purmerend Maikel Venneker 

Lingeriebon t.w.v. € 50,- M&N Bodyfashion Purmerend Stan Schram

Bon herenondergoed M&N Bodyfashion Purmerend Edwin Heerding

HBOK schort en ovenwant Els Heerding Rachid Lamalam

uitslagenlijst



4

HBOK clubblad La Klompa 04

De voorhoede
korte berichten

Allereerste 
clubblad

Maak kennis met…

Maandag 30 november mochten de pupillen (tot en 
met 12 jaar) hun schoen zetten. De Pieten wisten 
het clubgebouw gelukkig nog te vinden en hebben 

de schoentjes gevuld met, hoe kan het ook anders, een klein 
klompsleutelhangertje. 

Ook de vrijwillige trainers hebben een bedankje gekregen voor 
hun inzet door weer en wind. 

Wist je dat de kantine bewoond wordt door 
Piet? Hij laat zich niet zo graag zien, maar 
verricht zeer goed (opruim)werk! 

Hoe leuk is dat! Van onze 
erevoorzitter Jaap Heerding 
ontvingen we een scan van het 
allereerste HBOK clubblad. 
Helaas niet voorzien van 
datum,  maar waarschijn-
lijk eind jaren zestig, begin 
zeventig…

Heb je zelf nog verhalen 
en/of foto’s uit de ‘oude 
klomp’, deel deze met de 
redactie La Klompa. 

Schoen zetten

4

HBOK clubblad La Klompa 04

De voorhoede
korte berichten

Allereerste 
clubblad

Maak kennis met…

Maandag 30 november mochten de pupillen (tot en 
met 12 jaar) hun schoen zetten. De Pieten wisten 
het clubgebouw gelukkig nog te vinden en hebben 

de schoentjes gevuld met, hoe kan het ook anders, een klein 
klompsleutelhangertje. 

Ook de vrijwillige trainers hebben een bedankje gekregen voor 
hun inzet door weer en wind. 

Wist je dat de kantine bewoond wordt door 
Piet? Hij laat zich niet zo graag zien, maar 
verricht zeer goed (opruim)werk! 

Hoe leuk is dat! Van onze 
erevoorzitter Jaap Heerding 
ontvingen we een scan van het 
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lijk eind jaren zestig, begin 
zeventig…

Heb je zelf nog verhalen 
en/of foto’s uit de ‘oude 
klomp’, deel deze met de 
redactie La Klompa. 

Schoen zetten

Prijs Beschikbaar gesteld door Winnaar

Boekenpakket Dennis Roerhorst Bas van Oosten

Boekenpakket Dennis Roerhorst Dennis Schokker

Boekenpakket Dennis Roerhorst Fran en Nel Braspenning

Boor Firma Heerding Vince Romer

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Sander Kruseman

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Rick Mooij

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Teun Hoeve

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Rikus de Lange

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Frank Braspenning

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Hamadi Zaghdoudi

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Maikel Venneker 

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Dirk v.d. Staal 

Wijn en olijfolie Karakter wijnen HBOK 1

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Jaap Ronday

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Michel Schokker

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Kees Hoeve

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Dennis Kroezen

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Debby Braspenning

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Henk den Hartog

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Alice van Neck

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Piet en Lesley

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Jan Koopman

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Jeroen Barendse

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Jeroen Brandenhorst

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Ivo Kalkhoven

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Jeroen Breedijk

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Daisy

Wijn en olijfolie Karakter wijnen Edwin Heerding
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Het middenveld | “Het Begon Op Klompen”

En dat oefenpotje kwam 
er, alleen niet voetballend. 
Op de laatste trainings
dag van dit jaar, zaterdag 
12/12, werd er een leuk 
teamuitje georganiseerd: 
met z’n allen beachvolley
ballen. Sportief, en zeker 
ook gezellig!

En daarna wordt er op 4 
januari weer begonnen 
met extra trainingen: even 
die kalkoen en oliebollen 
er uit lopen na twee weken 
thuis zitten. 

De spelers en technische 
staf van Het Eerste wen

sen iedere HBOKer 
een mooie kerst 
en een gezond en 
normaal 2021 

* Helaas, een paar 
dagen na mijn 
gesprek werd ook 
Curaçao op code 
oranje gezet. 
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“De spelers hebben een 
goede conditie, maar zijn 
totaal niet wedstrijdfi t”
Kai Meeuwsse

Bij La Klompa is Pedro 
Dado de vaste volger van 
het eerste elftal van HBOK. 
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“Veel jongens uit het dorp 
in het eerste, mooier kun 
je je niet wensen”

terdag werkte hij natuurlijk 
gewoon en kwam vlak voor 
de wedstrijd in zijn bakkers
kloffi e aanfi etsen. Omkleden 
ging op het veld, omdat er 
nog geen kleedkamer was. 
Pas in 1976 is die neerge
zet. HBOK had sowieso 
nog maar 1 veld.”

Vader en zoon in het 
tweede
 “En dat veld lag omge
draaid” vult Edwin aan. “Ik 
denk dat ik rond 1985 lid 
van HBOK ben geworden. 

Omkleden op het veld
“Ik heb het nog even opge
zocht”, zegt Jaap. “Dit jaar 
ben ik 60 jaar lid van HBOK. 
Eerst als voetballer, later als 
voorzitter en nu vooral als 
supporter. In de begintijd 
van HBOK was er nog geen 
jeugd. Ik voetbalde bij de 
senioren in een team met 
alleen maar Zunderdorpers. 
Dat vond ik de mooiste tijd. 
We hadden toen maar net 
genoeg spelers, maar dan 
moest bakker van der Sluis 
wel op tijd komen. Op za

Inmiddels is al de derde 
generatie Heerding bij 
HBOK actief. Otis (7) 

maakt furore bij de JO81, 
het team wat dit jaar als 
eerste HBOKteam kam
pioen is geworden. Sijmen 
maakte de laatste twee 
seizoenen ook onderdeel 
uit van de jeugd maar is 
nu bezig aan een uitstapje 
bij DRC waar een paar 
vrienden voetballen. “Maar 
die komt wel weer terug bij 
HBOK”, zeggen Edwin (50) 
en Jaap (74) bijna in koor. 

Als je aan HBOK denkt dan denk je al snel aan de familie Heerding. 
Met hun tomeloze inzet en hartelijke karakters betekenen ze veel voor 
de club. Heel veel.

� Henk Groot   � Rikus de Lange 

Drie generaties Heerding, Jaap, Edwin en Otis
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Op de bal | “Het Begon Op Klompen”

Omdat er nog geen jeugd 
was, speelde ik eerst bij 
Schellingwoude.” 

Zowel Jaap als Edwin 
hebben lange tijd in het 
eerste gespeeld. Allebei zo’n 
tien jaar. Edwin: “Ik heb ook 
nog met mijn vader in het 
tweede gespeeld. Dat was 
niet altijd even leuk want ik 
moest het natuurlijk tegen 
hem afl eggen, Jaap zette de 
lijnen uit. Op een gegeven 
moment ben ik bij de 35plus 
gaan voetballen en gestopt.” 

Net als Edwin is Jaap nog 
regelmatig te vinden op het 
sportpark. “Om naar mijn 
kleinzoons en het eerste te 
kijken. Met drie vrienden 
hier uit het dorp ga ik als 
het even kan ook nog mee 
naar uitwedstrijden van het 
eerste.”

Bouw van het nieuwe 
clubhuis
Buiten het voetbal heeft de 
familie Heerding altijd een 
grote steen bijgedragen aan 
HBOK. 
Zo was Jaap twee pe
riodes voorzitter (1998 
– 2005/2009  2014). En 
als er een klus is waar ze 

kunnen helpen, dan staan 
Jaap en Edwin klaar. Zo 
hebben vader en zoon in 
1993 met hun aannemers
bedrijf het huidige clubhuis 
opgetrokken. “Als geboren 
en getogen Zunderdor
pers en HBOK’ers is dat 
toch logisch? En gelukkig 
hebben wij hier ook altijd de 
steun van het thuisfront bij 
gekregen.”

Generaties op het veld
Edwin: “Met Otis en straks 
misschien Sijmen, hebben 
we een nieuwe generatie 

Heerdings op het veld staan. 
Geweldig om die gassies te 
zien spelen, dat is genieten 
toch.” 

Jaap: “Het zou natuurlijk fan
tastisch wezen als Sijmen en 
Otis straks te bewonderen 
zullen zijn in ons vlaggen
schip. Want dat is natuurlijk 
het mooiste wat je kunt 
wensen. Als je in het eerste 
een fl ink aantal jongens van 
het dorp hebt lopen.” 

Met de klok 
mee: Jaap, 
Edwin, Otis 
en Sijmen.
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gele kaart gaf. Zoon 2 vond 
dat hij geen overtreding 
had gemaakt en werd boos 
op Zoon 1, waarop deze 
zei: “als je zo doorgaat krijg 
je een rode kaart”. 

“Dat durf je niet”, foeterde 
Zoon 2. 

Zoon 1, zelf spelend in de 
JO17, fl oot de wedstrijd 
en uiteraard stond Moe
der langs de lijn te kijken. 
Op een gegeven moment 
maakte Zoon 2, volgens 
de scheidsrechter (Zoon 1) 
een overtreding, waarop 
deze affl oot en Zoon 2 een 

Vader was trainer/
coach van het team 
van Zoon 2, de 

JO15.
Op een zonnige dag stond 
Vader zijn team te coachen 
tijdens een wedstrijd, Zoon 
2 speelde in de basis. 
Oh, ja, belangrijk detail: 

Er was eens een vader, laten we hem gewoon ‘Vader’ noe-
men, met twee zonen (die noemen we ‘Zoon 1’ en ‘Zoon 2’) 
die allebei bij dezelfde club voetbalden. De vrouw van Vader, 
niet geheel toevallig ook de moeder van de zonen, noemen we 
‘Moeder’. Moeder en Vader hadden nog meer voetballende 
zonen, maar die spelen in dit verhaal geen rol. 

Zunderdorps 
Kerstsprookje?

� Pedro Dado 



15
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Zoon 1 durfde dat dus wel 
en gaf Zoon 2 een rode 
kaart. Waarop zoon 2 woe
dend het veld afstormde. 
Niet naar de kleedkamer 
maar direct naar huis, ze 
woonden namelijk vlakbij 
de voetbalclub. De wed
strijd ging gewoon door.

Even later kwam Zoon 
2 terug, nog steeds in 
voetbaltenue en schreeuw
de vanaf de zijlijn naar zijn 

Henk Veen 

broer: “Hé, Broer 1 ik heb 
alle spelletjes van je Play
Station weggegooid!”
Zoon 1, nog steeds aan 
het scheidsrechteren, stoof 
onmiddellijk van het veld 
af, achter zijn broer aan die 
er meteen vandoor ging. 
Vader, bezig zijn team 
aan het coachen, dacht 
‘ojee, dit wordt knokken’ 
en rende ook achter zijn 
zonen aan.
Moeder, bezig het team 

aan te moedigen, dacht 
‘ojee, dit wordt knokken’ 
en rende ook achter haar 
man en zonen aan.

En de rest van de teams 
en toeschouwers? Die 
bleven in volslagen verbijs
tering achter.
Leuk verhaal, nietwaar? 
Maar dan nu de vraag: is 
dit een echt HBOKverhaal 
of niet? Probeer daar maar 
eens achter te komen.

aard, Sjaak Swart en 
Justin Kluivert.
Wil jij ook een schilderij 
van Henk? En besteed je 
minimaal € 100?
Dan kunnen wij jullie de 
volgende keer weer trakte
ren op een mooie cartoon! 

met een Ajax spo(r)t prent. 
Inmiddels hangen er bij 
vele (bekende) mensen 
prachtige stukken thuis, 
waaronder bij wijlen Johan 
Cruijff, Joan Laporta, 
Michael van Praag, Klaas
Jan Huntelaar, Frank Rijk

In deze editie van de La 
Klompa een cartoon van 
Henk Veen. Deze rasech

te Amsterdammer haalt de 
inspiratie voor zijn kunst
werken uit het leven dat hij 
heeft geleefd op de straten 
van Amsterdam. 
Ongetwijfeld hebben 
jullie de tekeningen van 
Henk wel eens gezien in 
het NoordAmsterdams 
Nieuwsblad waar hij weke
lijks zijn visie op Ajax tekent 
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Het mysterie ontrafelt. Waarom spelen we met de naam?  
‘Het Begon Op Klompen’ 

Het verhaal achter…

� Henk Groot 

� Kees Hoeve

richten. De jongens gingen 
langs de huizen om geld 
in te zamelen. Er werd 
gedacht om een stuk land 
te gaan huren en dus een 
offi ciële voetbalvereniging 
op te gaan richten. Omdat 
er standaard op klompen 
werd gevoetbald, was de 
clubnaam Het Begon Op 
Klompen al snel gevonden.

verdreven. Gezien het feit 
dat deze belhamels op 
klompen voetbalden, zal 
dat destijds voor fl ink wat 
overlast hebben gezorgd. 
Het was in het voorjaar van 
1951 toen er wat mannen 
voor het jeugdgebouw 
stonden te kletsen. Het 
ging al snel over voetbal, 
Gerrit Kooij opperde het 
idee om een voetbalclub 
in Zunderdorp op te gaan 

Aan het einde van de 
jaren veertig werd 
er regelmatig door 

jongemannen uit Zunder
dorp gevoetbald op het 
plein voor de Hervorm
de Kerk in Zunderdorp, 
iets dat hen door enkele 
notabelen bepaald niet in 
dank werd afgenomen. 
Het gebeurde zelfs dat de 
jongeren door de lokale 
politie van het plein werden 

Overleden maar nog lang niet 
vergeten: wijlen erevoorzitter 
Willem van Schalkwijk
Meer dan 25 jaar(!) was hij 
voorzitter van HBOK: Willem van 
Schalkwijk. Willem was als enige 
lid van HBOK vanaf de oprich-
tingsdag van de club. Willem 
heeft een enorme grote bijdrage 
geleverd aan de club en heeft 

Willem van Schalkwijk
aan de wieg gestaan van de club 
zoals die nu nog steeds bestaat. 
Willem was zo’n HBOK-er die een 
voorbeeld voor allen was. Een 
toonbeeld van een bestuurder en 
met de werklust van een vrijwilli-
ger waar je u tegen zegt. Helaas 
is Willem al jaren niet meer 
onder ons. In 2007 overleed hij. 
Vergeten is HBOK hem nog lang 

niet. Voor degenen die hem nooit 
ontmoet hebben: in de kantine 
herinnert een grote foto op de 
wand aan hem. En het sportpark 
van HBOK draagt natuurlijk nog 
steeds altijd zijn naam. We wen-
sen iedereen en in het bijzonder 
de familie Van Schalkwijk namens 
HBOK fi jne dagen en een heel 
goed 2021 toe!
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Op welke school zit je?
Ik zit op het Damstede Lyceum

Hoe lang speel je al bij de club?
Dit is het derde seizoen dat ik bij HBOK zit. 
Ik heb niet bij een andere club gezeten. 

Wat vind je zo leuk aan HBOK?
Mijn team is heel erg leuk en gehecht aan 
elkaar. Ik vind de sfeer goed

Krijg je ook keeperstraining
Ja, ik krijg op dinsdag keeperstraining van 
Raymond van Dirven en daar leer ik veel 
van. 

Mooiste redding
Ik heb niet echt een mooiste redding maar 
ik ben wel goed in 1 op 1 reddingen. Dus 
als een speler alleen op mij afkomt.

Waar woon je?
Ik heb eerst in Amsterdam gewoond maar 
woon sinds 3 jaar in Zunderdorp. 

Wil je nog iets kwijt dat je eigenlijk niet 
mag vertellen?
Ja, mijn opa Rob den Hartog heeft ook 
bij HBOK gevoetbald en mijn ooms Henk 
en Bert hebben bij 
HBOK in het eerste 
gespeeld. Ik vind het 
wel bijzonder dat ik 
er nu ook zit.

bij HBOK gevoetbald en mijn ooms Henk 
en Bert hebben bij 
HBOK in het eerste 
gespeeld. Ik vind het 
wel bijzonder dat ik 
er nu ook zit.

Speler van de maand: 
Klaas Vink

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”

Klaas Vink voetbalt in de JO13-1 en is keeper. Klaas is 
ook degene die ervoor zorgt dat iedereen in Zunderdorp de 
La Klompa in de brievenbus krijgt!
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Nieuwe deuren 
romneyloods

Wat zijn we blij met de nieuwe deuren van 
de romneyloods. En wat was het no
dig. Familie Heerding bedankt voor het 

sponsoren van het hout en Michael Schokker heel 
erg bedankt voor het vele werk wat je hebt verricht. 
Voorlopig kunnen we weer vooruit!

Voetbalmoeders, Pip Groot, 
La Klompa 4

ze zich in het spel. En 7 
jaar later doen ze dat nog 
steeds. Dat het langs de lijn 
ook zo leuk zou zijn, had ik 
al helemaal niet verwacht. 
De zaterdagochtend langs 
de lijn werd zelfs iets om 
naar uit te kijken. We staan 
al maanden niet meer langs 
de lijn. Ik merk dat ik het 
mis. Wie had dat gedacht 
7 jaar geleden. Ik niet. 

zachts gezegd niet erg en
thousiast. Voetbal was niet 
echt iets voor mij. Nooit 
gedacht dat ik jaren later 
nog steeds samen met 
andere ouders elke week 
langs de lijn zou staan. 
Eigenlijk was ik verkocht 
nadat ik die trotse koppies 
van Mike en Vince voor 
me zag toen ze 5 jaar 
oud voor de eerste keer in 
hun HBOKtenue het veld 
opliepen voor een wed
strijd. Vol overgave stortten 

Toen Mike en Vince 
vijf waren en vroegen 
of ze op voetbal 

mochten, was ik op z’n 



www.vinoloq.com

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

Deze ruimte is nog 
beschikbaar voor jouw 

advertentie?
In alle komende clubbladen van seizoen 

2020/2021 voor € 475,-? 

Stuur een mail naar sponsoring@hbok.nl



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!


	Lege pagina

