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POFFERTJESPLAATS
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Opleiding Propedeuse Rechten, 

Acteursopleiding HKU

Loopbaan Toneel: Theater-

groep Appel, Toneelgroep 

Paardenkathedraal,Toneelgroep 

Amsterdam. 

Films Komt een vrouw bij de 

dokter, Loft, De Storm, Kenau, 

Lucie de B,  Mannenharten, Mi-

chiel de Ruyter, Knielen op een 

bed violen, Bankier van het ver-

zet.Tv: Gooische Vrouwen, Van 

Gogh, een huis voor Vincent, 

Down voor Dummies, Klem. 

Nevenfuncties Ambassadeur 

van Simavi , Wilhelmina Kinder-

ziekenhuis en de stichting Eet 

met je Hart

‘Ik woon in Leidsche Rijn en was 
al een tijdje niet meer in de bin-
nenstad geweest, tot ons jaarlijks 
familie-uitje afgelopen zomer. Ik heb 
een mooi nieuw plekje ontdekt: de 
terraskant van de Poffertjesplaats aan 
de Nieuwe Kade in het herontwik-
kelde gebied Hoog Catharijne. Een 
prachtige plek aan het water. Ieder 
jaar zoeken we een leuke locatie 
voor ons uitje. Met mijn vriendin 
Noortje (Herlaar), mijn ex Izaira en 
onze kinderen, haar partner en zijn 
ex en hun kinderen genoten op het 
terras. We hebben lekker gegeten, 
goede wijn gedronken en spelle-
tjes gedaan. Ik woon al in Utrecht 
sinds mijn studententijd, een fijne 
compacte, gemoedelijke stad met 
een schouwburg, alternatieve 
filmhuizen, kroegjes en terrasjes aan 
het water. Aan Amsterdam heb ik 
nooit gedacht, mij te toeristisch als 
woonplaats. Ik zit prima in Leidsche 
Rijn, een plek die we toen voor de 
kinderen gekozen hebben. Een fijne 
buurt voor gezinnen met genoeg 
voorzieningen en ruimte. Onze tuin 
grenst aan het water; met warm weer 
nemen we een duik. De buurt is ook 
geweldig met straatfeesten en een 
goede sociale binding. De laatste 
keer zaten we met vijftienhonderd 
man aan het ontbijt. Wil ik een keer 
uit, dan zit ik zo in de binnenstad. 
Nu de nieuwe Dafne Schippersbrug 
Leidsche Rijn met de binnenstad 
verbindt helemaal: met 20 minuutjes 
fietsen ben ik er.’

BARRY ATSMA
 acteur
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OUDE PAVILJOEN SV KAMPONG
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Opleiding Communicatie 

Universiteit Utrecht

Loopbaan Werkt 25 jaar bij 

NOS Journaal. Achter-

eenvolgens als autocue-

assistent, regie-assistent, 

producer, redacteur, 

eindredacteur, chef NOS 

Nieuws24 en parlementair 

verslaggever/presentator

            Xander 
van der Wulp

parlementair 
verslaggever nOS

‘SV Kampong is de grootste omni-
sportvereniging van Nederland, en 
vooral bekend van hockey. Toen ik 
met mijn ouders en broer van Den 
Haag naar Utrecht verhuisde, ging ik 
er voetballen. Ik was 14. Ik voetbal 
nu nog af en toe bij het vetera-
nenteam. Door mijn werk in Den 
Haag kan ik niet ieder weekend mee 
voetballen. Toen ik communicatie 
studeerde, speelde ik in de selectie 
en coachte iedere dag jongens tussen 
14 en 18 jaar. Ik had een geweldige 
tijd bij SV Kampong. Er heerste 
zo’n relaxte sfeer; die humor was de 
mijne. Het oude paviljoen – kantine 
mocht je echt niet zeggen - was een 
speciaal plekje. Een thuis voor mij en 
mijn voetbalmaten. Veel ervan zitten 
nog in het veteranenteam en zijn 
vrienden voor het leven geworden. 
Het is best jammer dat de club zo 
groot is geworden. Vorige jaar heeft 
de vereniging een nieuw clubhuis 
gekregen. Prachtig, maar ik verlang 
stiekem naar het oude pand. Het 
knusse is er af. In de weekenden was 
het feest in het paviljoen; op zon-
dagmiddag was er vaak thé-dansant. 
Ik heb er vast mijn eerste zoenen 
gekregen. De hockeymeisjes vonden 
de voetballers natuurlijk veel interes-
santer dan de hockeymannen.’


