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▲ Annemie van Gils achter de foodtruck van Ballen Harry. Ja, zij weet wel welk bier er bij hun ballen
moet. ,,Ons eigen biertje, natuurlijk!” FOTOJOHAN WOUTERS/PIX4PROFS

Welk biertje past nou 
het best bij dit gerecht?
Hop on Hop off, naar eigen zeg-
gen het grootste speciaalbier-
en foodtruckfestival van de Be-
nelux (1600 m2), beleefde dit
weekend bij de schaatsbaan in
Breda een zeer geslaagde edi-
tie.  

Martijn Schraven 
Breda

Zelfs bij een bezoek aan alle drie de
dagen van het festival in de
 Bredase kunstijshal is het niet te
doen om bij alle zestig bierstands
én dertig foodtrucks iets te proe-
ven. Wat voor bier zou je volgens
de mobile chef-koks het best kun-
nen kiezen op basis van de gerech-
ten die zij serveren? 
Bij de pastamakers van Casa Sa-
batelli geven ze ruwe richtlijnen.
,,Bij bolognese-saus pak je het be-
ste donker bier. Carbonara combi-
neert het best met bier dat lager in
smaak zit, zoals blondbier. Bij

pesto kun je drinken wat je
wilt.”Aldus de eigenaar van de
truck. De Spaanse eigenaar van ta-
pastruck El Chef komt in eerste in-
stantie niet verder dan ‘wijn’ als
beste metgezel van zijn lekker-
nijen. 
Zijn medewerker zegt dat een
fris lentebiertje prima is in plaats

van de witte wijn die ze normaal
schenken bij hun gamba’s en inkt-
visringen. Donker bier is het alter-
natief voor rode wijn die ze zelf
graag bij de kipspiesjes of patatas
bravas nuttigen.

De eigenaresse van Kripik komt
als eerste met bintang op de
 proppen. Maar dat is enkel omdat
dit Indonesische biertje nu
 eenmaal uit hetzelfde land komt
als haar gado gado, loempia’s en
saté.
Annemie van Gils, trotse mede-
eigenaar van Ballen Harry is heel
uitgesproken. ,,Ons eigen biertje
natuurlijk. Blond bier met ballen,
gebrouwen met dezelfde kruiden
die we ook in onze gehaktballen
stoppen.” 
Ballen Blond is volgens Anne-
mie ‘het hele jaar lekker bij ballen’.
Tegelijkertijd heeft ze niet het idee
dat de gemiddelde bezoeker van
Hop on Hop off erg bezig is met
het zoeken naar de mooiste spijs
en drankcombinatie. ,,Hier zijn
mensen eerst aan het genieten van
alle speciaalbiertjes, daarna halen
ze iets lekkers te eten, zoals onze
gehaktballen, iets wat ze kennen
bij bier.”

Ons eigen biertje
Ballen Blond  is heel
het jaar lekker bij
onze ballen
– Annemie van Gils

Groen Wit zet de 7-jarige Nova Jongen in het zonnetje

Breda: al 1000 voetbalmeisjes 
Bij voetbalvereniging Groen Wit
ging zaterdag de vlag uit. De
club verwelkomde het duizend-
ste voetballende meisje van
Breda, al zou haar achternaam
voor verwarring kunnen zorgen:
Nova Jongen. 

Freek de Swart
Breda

Het vrouwenvoetbal in Nederland
zit al een tijdje in de lift. Het is de
snelst groeiende verenigingssport
van het land en begint met 150.000

actieve leden koning hockey al aar-
dig naar de kroon te steken. Zeker
wanneer je bedenkt dat dit aantal
tien jaar geleden nog slechts op
85.000 voetbalvrouwen stond.
De 7-jarige Nova Jongen is het
duizendste voetballende meisje in
Breda. Dat werd bij Groen Wit ge-
vierd door haar eens lekker in het
zonnetje te zetten. Nog voor haar
allereerste balcontact wordt ze op
de middenstip bedolven onder de
cadeaus. 
Zo heeft sportwethouder Daan
Quaars een rode sweater meegeno-

men van Breda brengt het samen.
Normaal een collectorsitem dat al-
leen aan de grootste Bredase sport-
helden wordt uitgereikt zoals kooi-
bokskampioen Pieter Buist en
Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. 
Quaars zegt het niet vreemd te
vinden dat het vrouwenvoetbal aan
populariteit wint. ,,We hebben het
altijd veel over de mannen van
Oranje, maar als het gaat om kam-
pioenschappen dan doen de vrou-
wen het gewoon beter.”
De ietwat verlegen doch goed-
lachse Nova laat alle aandacht rus-

tig op zich neerdalen. Af en toe glu-
rend naar de kinderen achter de
speechende volwassenen die al aan
het voetballen zijn. ,,Ik vind turnen
niet meer leuk en hard rennen
wel”, verklaart ze haar overstap
richting de groene velden.
Na nog een beker snoep, taart en
een bal krijgen Nova en haar team
het grootste geschenk van de dag:
een voetbalclinic van Oranje-leeu-
win en Ajacied Caitlin Dijkstra. De
profvoetballer vertelt dat zijzelf bij
JEKA tot haar 16e vooral tegen en
met jongens speelde. ,,Ik had twee

oudere broers, dus ik was wel wat
gewend. Maar supergeweldig om te
zien dat veel meer meisjes nu voet-
ballen.”
Dijkstra merkt dat het vrouwen-
voetbal populairder wordt. Ook aan
de muur van menig meisjesslaap-
kamer. ,,Na het Europees kampi-
oenschap zie je dat meisjes ook echt
vrouwenidolen hebben. Dat waren
vroeger alleen maar mannen.”
En dan is eindelijk tijd om lekker

te gaan ballen. Want het grootste
cadeau, dat blijft natuurlijk het lek-
ker spelen met elkaar.

OOSTERHOUT/TERHEIJDEN
Bij twee verkeerscontroles in Oos-
terhout en Terheijden zijn afgelo-
pen weekend 21 bekeuringen uit-
gedeeld, omdat er iets mankeerde
aan de aanhanger of caravan achter
de auto. 
Aan het Wilhelminakanaal Oost
in Oosterhout werden de meeste
bonnen uitgeschreven: elf stuks.
De automobilisten werden onder
meer beboet, omdat de lading niet
goed was afgedekt met een net of

een  zeil. Ook werden boetes uit-
gedeeld, omdat de verplichte bui-
tenspiegel ontbrak, de wagen niet
verzekerd was, een automobilist
weigerde zijn rijbewijs te laten
zien, er uitstekende delen aan het
trekkende voertuig zaten of omdat
de hulpkoppeling niet op de juiste
manier was bevestigd. 
Verder kan een bestuurder een
acceptgiro verwachten, omdat de
aanhanger die achter zijn auto
hing te zwaar was. 

Iets mis met aanhanger of
caravan? Dan op de bon


