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Wat brengt 
2021?

Colofon

La Klompa verschijnt maandelijks 

tijdens het voetbalseizoen.

Oplage: 450 exemplaren.

Concept&realisatie: thepublisherswife 

en Home of the Brave.

Gedrukt door: Angel Producties.

Aan deze editie werkten mee: 

Malou Godet, Nienke Duimelaar 

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 kun-

nen in bepaalde gevallen achterhaald 

zijn bij het ter perse gaan van La 

Klompa. Check altijd onze website 

hbok.nl. 

Midden in de lockdown inclusief avondklok in afwachting 
van de inenting of toch juist niet? Wij zijn een apart volkje, 
aan de ene kant gedogen we en zijn zo tolerant als het maar 
kan, maar aan de andere kant gaan we ook altijd in discussie 
over de regels die opgelegd worden dan wel hebben we een 
uitgesproken mening over zaken.

Een vreemd begin van een nieuw jaar, geen nieuwjaarsrecep-
ties, geen omhelzingen of handen schudden. We worden aan 
alle kanten gekort in onze vrijheid. Toch ben ik van mening dat 
we dit eigenlijk al veel eerder hadden moeten doen. Mondiaal 
wel te verstaan, dan waren we nu alweer lekker aan het voet-
ballen en gezellig in vrijheid de 3e helft aan het vieren. 

Helaas het is nog niet zover, maar ik begin wel wat positiever 
te worden en zie nu toch wel wat licht aan de horizon. De 
competitie kunnen we ook dit seizoen op ons buik schrij-
ven natuurlijk, maar we kunnen wel uitkijken naar seizoen 
2021/2022 en dan moet het toch gewoon weer terug naar 
het normale leven? 

Ik hoop het van harte, weer een leven in vrijheid voor iedereen. 
We zijn er allemaal aan toe, dus nog even pas op de plaats 
maar het einde komt in zicht! Sterkte.

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK Volg ons ook op social media!

HBOK
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De voorhoede
korte berichten

Nieuwjaarsreceptie 2021 
smaakte nergens naar 

Z
aterdag 12 december stond het veld vol opblaasattri-
buten, een Springkussen DeLuxe, Panna-veldjes, een 
springkussen voor de allerkleinsten, dartborden en 
een voetbaldoel. 

Ondanks de mist en kou, zeer enthousiaste kinderen. Na 
afl oop konden de inmiddels verkleumde spelertjes genieten 
van een beker warme chocomel met slagroom en een heerlijke 
oliebol. Dit laatste met heel veel dank aan Piet Geeris! 

De Nieuwjaarsreceptie 2021 stond dit jaar in het teken van de 
lockdown en beloofde een groot succes te worden! De kantine 
van HBOK was gezellig leeg, de stoelen stonden vrolijk op de 
tafels gestapeld, wachtend tot er iemand op zou plaatsnemen. 
Gelukkig deed niemand dat. En al was dat wel zo geweest, dan 
had niemand het kunnen zien want de lichten waren uit en de 
gordijnen dicht.

Feestelijke 
training in de mist

Het aantal inwoners
van Zunderdorp:

463
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Corona Competitie
Een echte competitie met een echte kampioen! 

Voor de jeugd is er een heuse Corona Compe-
titie van start gegaan. In de HBOK Eredivisie 
gaan de JO13 tot en met de JO16 de strijd 

aan met elkaar. Ajax, AZ, FC Volendam, PSV, FC 
Groningen en SC Heerenveen spelen in teams het 6 
vs 6 voetbal van de KNVB op een kwart veld. Na tien 
speelrondes zullen wij weten wie zich de kampioen 
mag noemen. 

De JO08 en JO10 strijden in acht speelrondes in de 
HBOK Champions League om de titel. Op zaterdag 
13 maart weten we wie zich de winnaar van deze 
competitie mag noemen, Paris Saint Germain, FC 
Barcelona, Manchester City of FC Bayern München. 
De uitslagen vermelden we zowel op de website als 
op Facebook, houd de pagina’s dus in de gaten!

Oorverdovend 
stil publiek
De voorzitter, die uiteraard 
niet aanwezig was, hield z’n 
toespraak voor een oorver-
dovend stil publiek. Daarna 
werd er virtueel getoast op 
het nieuwe jaar: De champag-
nekurken bleven op de fl es 
en de tap stroomde niet als 
vanouds. Sterker nog: hele-
maal niet. Na het traditionele 
‘uurtje op kosten van de club’ 
schoof iedereen aan voor het 
buffet dat voor deze gelegen-
heid door niemand besteld 

was en ook niet gesponsord 
werd: De lege schalen en 
borden smaakten dan ook 
nergens naar. Na afl oop 
bleef het nog lang rustig in 
Zunderdorp, niemand ging 
naar huis, want iedereen was 
daar al. 

We zijn het er allemaal over 
eens: Deze nieuwjaarsreceptie 
nieuwe stijl kwam toch niet 
helemaal goed uit de verf. 
Wat ons betreft willen we het 
volgend jaar toch weer op de 
ouderwetse manier doen.
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Wat een geweldig initiatief van Christa 
en Nancy uit Zunderdorp. Met de 
Corona-situatie in het achterhoofd 

lazen zij La Klompa en kwamen op het idee 
van een loterij voor HBOK. In sneltreinvaart 
werden er loten gemaakt en sponsors bena-
derd met de vraag of ze prijzen beschikbaar 
wilden stellen. Nancy en Christa vertelden 
de redactie dat het hartverwarmend was te 

merken hoe gul de sponsors waren voor onze 
club. De uitslag is in de vorige La Klompa 
bekend gemaakt maar graag willen wij Christa 
en Nancy namens heel HBOK bedanken 
voor hun enorme inzet met een fantastisch 
resultaat voor HBOK! Ook namens HBOK een 
heel groot woord van dank voor alle sponsors 
die de loterij tot een ongekend succes hebben 
gemaakt! 

Kerstloterij 
knallend succes

Wie geen fouten 
durft te maken, 
zal nooit uitblinken! 

Top tip
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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!’

5 B.T. Brunt, 6 Theo Bezuijen, 12 Patrick Bon, 
12 Stijn Wiedemeijer, 15 Edward Peters, 
15 Gerrit Matroos, 16 Samuel van den Berg,
18 Jan Catsburg, 18 Roy Smit, 21 Fidel 
Meerman, 21 Sander Volger, 21 Sebas 
Kleijwegt, 22 Kees Hoeve, 22 Sander Michiel 
Pietersen, 23 Edwin Heerding, 24 Milan Kraan, 
24 Enzo Worthington, 26 Aldo Nicolas Arce, 
27 Ray Dahmani

1 Mohammad Ammar Khawaja, 1 Willem 
Bakker, 3 Daley Ernestus, 3 Colin Jesper Bot,
3 Frank Braspenning, 3 Remco De Haze, 
5 Olav de Haan, 11 Solaiman Aakouk, 12 Vince 
Groot, 12 Kazi Topcu, 13 Jeroen Staalenhoef, 
14 Vince Verbong, 14 Mike Roozendaal, 
15 Otis Heerding, 22 Abel De Vries, 23 Cent 
Groot, 25 Thomas Koopman, 26 Martijn Dado, 
26 Hamadi Zaghdoudi, 28 Max Veltman,
29 Ali Berr Durmus, 31 Jos Dreesens
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“We hebben in 
2020 nog geen 
wedstrijd verloren!”

hoger dan wij maar we 
wilden niet verliezen en het 
werd uiteindelijk 4-4. Dat 
vonden ze bij Volendam 
niet zo leuk haha”. 

Bij HBOK is het leuker
Dat de sfeer goed is blijkt 
wel als er een teamfoto 
gemaakt moet worden. Er 
wordt gelachen en gedold 

aanvoerder Sytze Joos-
ten: “We zijn vrienden van 
elkaar maar iedereen wil 
wel altijd winnen en als we 
achter komen te staan, 
worden we in de rust even 
boos op elkaar. Zoals dit 
jaar een keer toen we 
tegen Volendam moesten. 
We stonden in de rust met 
3-1 achter. Zij speelden 

O
efen- en 
bekerwed-
strijden tegen 
teams uit 

hogere klassen werden 
niet zelden moeiteloos 
gewonnen. In 2020 ging 
geen wedstrijd verloren. 
De meeste spelers van dit 
HBOK-team voetballen 
al jaren bij elkaar. Vaste 

Hoewel de helft van het team eigenlijk nog in de JO13 zou 
kunnen spelen, zijn alle spelers van JO13-1 met ingang van 
dit seizoen overgegaan naar JO14-1. Een kleine stap voor de 
mensheid, maar een reuze stap voor de toekomst van HBOK. 
Wat is toch het geheim van dit team?

� Henk Groot   � Pedro Dado

TEAM UITGELICHT: JO14
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“We hebben in  
2020 nog geen  
wedstrijd verloren!”

en het kost de fotograaf 
grote moeite ze even stil te 
laten staan voor de foto. 
Sytze: “De trainingen onder 
Martijn en Edwin zijn leuk 
en iedereen is er ook bijna 
altijd. We leren veel en er 
is niemand in het team 
die er niet bij hoort of zo. 
Ik heb zelf bij ASV De Dijk 
gevoetbald en zo zijn er 

nog een paar in het team, 
maar bij HBOK is het ge-
woon veel leuker”. Trainer 
Martijn Dado springt bij: 
“Weet je nog. We hebben 
tegen ASV De Dijk dit jaar 
nog een oefenwedstrijd 
gespeeld. Die dachten 
wel even te winnen maar 
wij wonnen vrij makkelijk. 
De trainer van De Dijk is 

een vriend van me en die 
baalde natuurlijk als een 
stekker”.

Dit seizoen verloopt ook 
voor dit team waardeloos. 
Gelukkig kan er nog wel 
getraind worden  en onder-
ling wedstrijden gespeeld. 
Trainer Edwin Kraan: “En 
het mooie is dat iedereen 
er nog steeds bijna altijd bij 
is ook al ligt de competitie 
al een tijd stil. Heerlijk zo’n 
gemotiveerd team!”
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“Iedere speler heeft een 
rugzakje met gereedschappen, 
aan ons om ze op de juiste 
manier te laten inzetten”  
Het bestuur van HBOK verlengde het contract met de technische staf 
van het Eerste voor de komende seizoenen. Dat spreekt ver trouwen 
uit van beide kanten. La Klompa sprak met Rachid Lamalan, de 
assistent-trainer, over het 1e, maar ook over de doorstroming van de 
HBOK-jeugd.

‘ONDERTUSSEN BIJ HET EERSTE’

medische staf is top. En 
niet alleen met het Eerste, 
ook met het Tweede en de 
jeugd. Korte lijnen, iedereen 
weet wat hij moet doen. Er 
wordt alleen gekeken naar 
het HBOK-belang en niets 
anders.” 

Vechtsport
Door zijn werk als Global 
Event Manager in de vecht-
sport vliegt hij vaak de halve 

wereld rond. “Dat maakt 
het voor mij ook lastig 
om me te kunnen binden 
als hoofdtrainer”, vertelt 
Rachid. “Hoewel ik wel de 
juiste papieren bezit. Begrijp 
me niet verkeerd, ik vind 
deze rol als assistent juist 
prettig. Kai Meeuwsse en ik 
kennen elkaar al ons halve 
leven en hebben in deze rol 
veel samengewerkt, onder 
andere 4 jaar bij OSV.”

�  Pedro Dado   � Rikus de Lange

R
achid Lamalan (49) 
is al zo’n 28 jaar 
actief als voetbal-
trainer, hij begon 

als jongvolwassene met het 
trainen van jeugdelftallen. 
Zelf heeft Rachid maar kort 
gevoetbald omdat hij vroe-
ger meer tijd besteedde aan 
taekwondo, wat hij op een 
vrij hoog niveau beoefende.  
Rachid: “De samenwerking 
tussen de technische en 
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Organisatie trainingen
Rachid vervolgt: “Kai is 
tactisch erg goed, hij kan 
spelers beter maken, beter 
laten functioneren in een 
team. De kracht van het 
team is belangrijk in zijn 
aanpak.”  
Rachids rol is meer op het 
individu gericht. “Ik denk dat 
ik wat meer relativerend kan 
zijn, rustiger en soms ge-
duldiger. Daarnaast bewaak 
ik de organisatie rondom 
trainingen en wedstrijden.”

Rachid heeft een bespre-
king met de JO19-1 van 
HBOK gehad, om alvast 
te kijken naar het volgend 
seizoen, als een deel van de 
groep de overgang naar de 
senioren maakt.

“We moeten de deuren 
openzetten voor talenten, 
maar ook voor jongens die 
al hun hele leven bij HBOK 
spelen. Het is belachelijk als 

je die jongens na hun 18e 
gewoon laat gaan!” 

JO19 beter leren 
kennen
Rachid wil een soort van 
beloften-competitie opzet-
ten, zodra dat weer mag en 
kan. Gewoon met andere 
clubs uit de omgeving met 
jongens van onder 23, 
ieder speelt op z’n eigen 
plek, maar wel met andere 
jongens om zich heen.  
“Zo willen we die jongens 
van de JO19 komende 
maanden beter leren ken-
nen en dan zien wie eraan 
toe is om de stap richting 
senioren te zetten. 

Want HBOK is een 
prachtige club met 
een duidelijk kader 
om goed te 
presteren.  

Los van Corona heeft 
iedereen er gewoon lol in, 
voetbal is leuk!”

11

Rachid wil een soort van 
beloften-competitie opzet-
ten, zodra dat weer mag en 
kan. Gewoon met andere 
clubs uit de omgeving met 
jongens van onder 23, 
ieder speelt op z’n eigen 
plek, maar wel met andere 
jongens om zich heen.  
“Zo willen we die jongens 
van de JO19 komende 
maanden beter leren ken-
nen en dan zien wie eraan 
toe is om de stap richting 
senioren te zetten. 

Want HBOK is een 
prachtige club met 
een duidelijk kader 
om goed te 
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“Ik heb het bij HBOK 
enorm naar mijn zin”

beter is dat het zo gelopen 
is”, zegt Max. Na Volendam 
ging hij bij AFC in de JO19 
spelen en begon met zijn 
studie fysiotherapie. “Ik kon 
daarna nog bij AFC in het 
tweede gaan spelen met 
uitzicht op het eerste maar 
dat zag ik niet zitten”. 

Naar mijn zin
Via zijn maatje Sverre kwam 
hij bij HBOK terecht waar 

nu heel goed doet bij Hee-
renveen. Ik wilde profvoet-
baller worden”. 

Tranen met tuiten
De teleurstelling was dan 
ook groot toen hij op zijn 
17e te horen kreeg dat hij 
niet mocht blijven. “Tranen 
met tuiten huilde ik. Het 
duurde best wel even voor 
ik dat verwerkt had. Maar 
achteraf denk ik dat het 

B
ij Volendam zat hij 
tot zijn 17e in de 
jeugdopleiding: 
“Dat was een 

mooie en intensieve perio-
de. Ik trainde 3 à 4 keer in 
de week en speelde op het 
hoogste niveau tegen Ajax, 
PSV, Vitesse en ga zo maar 
door. Ik heb tegen jongens 
als Mathijs de Ligt gespeeld 
en zat in een team samen 
met Joey Veerman die het 

Max Sajet (22) heeft er al een intensieve voetbalcarrière opzitten. 
Bij DRC, waar hij met wat vriendjes begon met voetballen, werd hij 
op z’n 12e gescout door FC Volendam.

� Henk Groot   � Rikus de Lange

Op de bal
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“Ik heb het bij HBOK 
enorm naar mijn zin”

hij nu al een paar jaar in de 
selectie zit. “We hebben 
niet alleen een groep met 
goede spelers en trainers, 
we hebben het vooral ook 
erg leuk. Nu in de Corona 
periode staat alles even op 
een laag pitje maar er wordt 
normaal gesproken naast 
het voetbal veel georgani-
seerd en er is natuurlijk de 
befaamde derde helft van 
HBOK. Ik heb het enorm 
naar mijn zin.” 

Promoveren
Max heeft als jeugdtrainer 
ook zijn steentje bijgedra-
gen aan HBOK. Helaas 
voor HBOK kan hij dit nu 
niet meer combineren met 
zijn baan bij fysiotherapie 
GOED. “Bij GOED heb ik 
de kans gekregen na mijn 
studie als fysiotherapeut 
aan de slag te gaan. Dat is 
natuurlijk fantastisch. Het 
leuke is ook dat ik nu regel-
matig HBOK-leden  

onder behandeling krijg, 
ook jeugdleden.” Op de 
vraag of hij nog voetbal- 
ambities heeft antwoordt 
hij: “Promoveren met deze 
groep. Er moet wel iets van 
heel veel hoger niveau voor-
bijkomen wil ik er überhaupt 
over willen nadenken naar 
een andere club te gaan. 
HBOK is gewoon mijn clup-
pie geworden”.



14

HBOK clubblad La Klompa 05

wedstrijdjes gespeeld, dit 
gebeurt onderling op de 
training. Er wordt vooral 
getraind om de kinderen 
voor te bereiden op de 2e 
seizoenshelft waar we deel 
gaan nemen aan de regio-
nale competitie voor O6 en 
O7 spelertjes.

bij onze Klompen Acade-
mie. De kinderen maken 
spelenderwijs kennis met 
voetbal. Ze gaan ervaren 
wat het passen van de 
bal, dribbelen, verdedigen, 
aanvallen en scoren is. 
In de eerste seizoens-
helft worden er nog geen 

D
e Klompen 
 Academie, onder-
bouw en midden-
bouw. 

Het voortraject: de 
Klompen Academie:
De jongste voetballertjes, 
vanaf 5 jaar, stromen in 

HBOK heeft sinds twee jaar een jeugdvoetbalbeleidsplan waarin 
onder andere de missie, visie en kernwaarden zijn vastgelegd 
en die terug te vinden zijn op de website. Spelplezier staat bij 
HBOK altijd voorop. Tegelijkertijd willen we ook ruimte geven aan 
spelertjes die voetbal ambitie hebben. Zo organiseren we dat in 
de praktijk.
� Jeroen Barendse   � Rishu

Spelplezier 
staat bij HBOK 
altijd voorop

Zo organiseren we dat in de praktijk: 
Perspectiefplan
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Onderbouw:
Na de Klompen Acade-
mie stromen de spelertjes 
door naar de onderbouw. 
Bij de O8 worden teams 
samengesteld die 6 tegen 
6 spelen in KNVB-com-
petitieverband. Als er 
spelertjes tussen zitten die 
zich buitengewoon goed 
hebben ontwikkeld, wordt 
er gekeken of die door 
kunnen en willen schuiven 
naar een hoger leeftijds-
categorie. Anders blijft het 
spelertje nog een jaar in de 
Klompen Academie.

Middenbouw: 
Bij de O11 en O12 lich-
tingen wordt er 8 tegen 
8 gespeeld en zijn er 10 
spelers per team nodig. In 
eerste instantie wordt er 

gekeken naar het niveau 
binnen de leeftijdscatego-
rie om te bepalen welke 
spelers er in de verschillen-
de teams kunnen spelen. 
Daarnaast kijken we ook 
naar de jongere teams of 
er talentvolle spelertjes 
eventueel kunnen en willen 
doorschuiven.

In de O13 gaan de spelers 
voor het eerst 11 tegen 11 

spelen. Met de spelers die 
een aardig balletje kunnen 
trappen en gemotiveerd 
zijn, zullen we in gesprek 
gaan om eventueel eerder 
de overstap naar een 
hogere leeftijdscategorie te 
maken. 

Volgende editie komt de 
bovenbouw en JO19 aan 
bod en de doorstroming 
naar de selectie /senioren. 
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16
Elton van Bossé (49) is trainer/coach van de JO13-1 
van HBOK. Door zijn oudste zoon Miles, belandde hij bij 
HBOK. Miles voetbalt nu in de JO13-1. Ook zijn jongste 
zoon Jones speelt nu bij HBOK in JO8-1.

Kanjer op
klompen

� Pedro Dado   � Rikus de Lange

Jeugdvisie
Elton heeft het erg naar zijn zin 
bij HBOK. “Wat direct opviel 
was de goede sfeer bij de club. 
Kinderen worden niet ‘gedrild’, 
het plezier staat voorop, op een 
gemoedelijke manier, maar wel 
gericht op voetbal.”

aantal andere voetbalclubs zelfs 
nog tot in de hoofdklasse bij 
AFC Amsterdam!  Elton: “Ik vind 
het leuk om mijn eigen ervaring 
op die kinderen over te brengen. 
Ze te leren de juiste positie te 
kiezen. Waar ga je staan? Hoe 
stel je je zelf op ten opzichte 
van de bal? Het is belangrijk ze 
zo vroeg mogelijk te leren in het 
teambelang te denken.”

Naast zelfstandig onderne-
mer is Elton twee dagen 
per week docent aan het 

I AM MBO-college. Door Jeroen 
Barendse (Hoofd Jeugdoplei-
ding HBOK, red.) is hij gevraagd 
jeugdtrainer te worden bij 
HBOK. Elton begon zelf al op 
zijn vijfde in de jeugd van AGS 
Olympus Geuzenveld. Als ‘pure 
linkspoot’ bracht hij het via een 

Elton van Bossé, trainer/coach van HBOK 
JO13-1: ‘Bij HBOK staat het plezier voorop, 
maar wel met een goede visie op jeugdvoetbal’
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Hoe ben je bij HBOK terecht gekomen?
Er werd een voetbalkamp gehouden bij 
HBOK en toen vond ik het gelijk een leuke 
club. Omdat ik al op voetbal wilde, heb ik 
me gelijk aangemeld. 

Waarom vind je het eigenlijk zo leuk bij 
HBOK?
Ik vind het vooral een warme club. En het 
is niet zo dat alles ervoor moet wijken om 
te winnen.

Hoe lang speel je al bij de club?
Ik zit al vanaf mijn 7e bij HBOK dus nu al 
iets van 9 jaar. 

Op welke positie speel je meestal?
Ik speel meestal op het middenveld of 
rechtsback.

Waar ben je vooral goed in als voetbal-
ler?
Ik heb goed overzicht en ben rustig aan de 
bal. Ik kan ook goed een mannetje uitspe-
len en dan gelijk een pass geven.

Mooiste actie of doelpunt
In de JO9 scoorde ik een keer een hattrick. 

De laatste goal maakte ik door drie man uit 
te spelen en de bal binnenkant paal erin te 
schieten.

Doe je nog aan 
andere sporten?
Ik vind zeilen erg leuk 
en kan dat ook goed. 
Ook zwem, ski en fi ets 
ik graag. 

Heb je nog ambi-
ties bij HBOK?
Ik zou ooit graag 
in het eerste 
willen spelen en 
dan het liefst 
nog iets hoger 
dan de tweede 
klasse waar 
het eerste nu 
in speelt. 

Speler van de maand: 
Ibbe Schnitger voetbalt 
in de JO16-1  

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”

� Henk Groot   � Rikus de Lange
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Even voorstellen...
Cas Duijnker
Hou oud ben je?
8 jaar oud.

Sinds wanneer voetbal je?
Ik speel sinds 2018 bij HBOK.

Op welke positie sta je?
Rechtsvoor.

Wie is jouw voetbalheld?
Frenkie de Jong.

Wat is jouw favoriete club?
Ajax.

Bij welke club heb je hiervoor 
gespeeld? 
Geen.

Waarom heb je voor HBOK 
gekozen? 
Mijn moeder komt uit Zunder-
dorp en wij wonen hier sinds 
2017 en daarom heb ik voor 
HBOK gekozen.

Wat vind je het leukst aan 
voetbal?
Plezier hebben.

Wat is je droom? 
Om ooit bij Ajax te spelen.

� Brenda Jonker

Faas begon met voetbal toen hij 6 was. Eerst 
bij een club vlak om de hoek maar al snel 
volgde zijn transfer naar Zunderdorp. Daar 

was de sfeer op en langs het veld wat vriendelijker. 
Hij voetbalt nu in de JO13-1. Andere zoon Ted voet-

balt inmiddels 
ook met veel 
plezier, in de 
JO10-1. Het 
is erg leuk om 
te zien dat de 
jongens zo 
genieten.

Samen opwarmen voor een wedstrijd, dan fanatiek 
een pot spelen en daarna nog een beetje op 
de club hangen met elkaar. Ik zie dat ze samen 
overwinningen vieren maar ze kunnen elkaar ook 
steunen als het even niet lukt. De trainers, team-
begeleiders en vrijwilligers hebben hierin ook een 
grote rol. Wat een toppers zijn dat! Geweldig dat ze 
nu in Coronatijden ook leuke activiteiten organise-
ren voor de jeugd. Toch (en ik had nooit gedacht dit 
ooit te zullen schrijven) hoop ik dat we binnenkort 
weer voor dag en dauw zij aan zij met een kop 
slappe koffi e langs de lijn mogen staan. Ik mis het. 
Lonneke Kemperman

Ik mis het Voetbalmoeder



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

Blessure? Wij helpen je zo snel mogelijk weer op de been!
Fysiotherapie  Manuele therapie  Echografie  Shockwave

www.fysiotherapiegoed.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

EETCTCT AFÉEETCAFÉ B UUWBRURUR GB UWBRUG

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   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!




