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Koppeschaar vertrok altijd een
kwartier eerder dan zijn teamgeno-
ten van Kampong naar de uitwed-
strijden. De Eend van de familie
reed eenmaal niet zo hard en deed
er een halve minuut over om de 100
kilometer per uur te halen. In de Ci-
troën 2CV werden er shaggies ge-
draaid en cassettebandjes gespeeld
van voornamelijk Bob Dylan. Het
was vijftien jaar geleden de manier
voor Koppeschaar en zijn hockey-
vrienden om zich voor te bereiden
op een competitiewedstrijd. Hockey
balanceerde tussen amateurisme en
semi-professionalisme in. ,,Als ik te-
rugkijk op mijn hockeycarrière
denk ik meteen aan de ongein die
je met elkaar hebt op weg naar de
wedstrijd. Dat soort dingen blijven
je bij, soms meer nog dan het
hockey zelf,’’ zegt de 38-jarige ge-
schiedenisleraar van het Trinitas
Gymnasium in Almere en gitarist
van onder andere de band The Star-
crossed and Easy.

Die klassieke Eend leeft nog
steeds, hij staat nu in Frankrijk bij
het huis van zijn ouders en speelt
een mooie rol in zijn leven. Jaren
geleden werd Koppeschaar met die
auto 's nachts in Amsterdam bijna
aangereden door Jelka van Houten.
Zij was vroeger de achtergrondzan-
geres van zijn band, net als jonge
zus Carice van Houten. Na acht jaar
mondde het weerzien op straat uit
in een huwelijk en zoon Walt. Drie
jaar geleden kwam Koppeschaar
voorbij in alle grote kranten, toen
ze trouwden. Jelka was ondertussen
uitgegroeid tot bekende actrice en
BN-er. ,,Tsja, die aandacht. Ach, wie
leest dat nou? Wij zoeken het in
ieder geval niet op. Toen ik Jelka
leerde kennen was ze helemaal niet
bekend. Ik ben blij dat ze nu doet
wat ze leuk vindt en dat het goed
gaat. Ik heb de afgelopen jaren veel
met haar opgetreden. Tot in elke
uithoek van Nederland. Samen mu-
ziek maken is zó leuk. Dat is wat
ons bindt.’’
Bij Kampong wisten ze donders-

goed dat het leven van hun teamge-
noot verder ging dan de liefde voor
het hockey alleen. Op trainings-
stage in Maleisië en Singapore
stond Koppeschaar in 2000 in een
club in Kuala Lumpur, aangespoord
door zijn teamgenoten, op het po-
dium om Play that Funky Music op
de gitaar te spelen. Samen met

vrouw en kind was Koppeschaar
deze zomer op een muzikale
droomvakantie. Een maand naar
muziekstudio's in Memphis, met
uitstapjes naar Graceland en
Nashville. Ondertussen speelde hij
een partijtje golf op de golfbaan van
Justin Timberlake. Na dertien jaar
zonder stick en bal zeggen namen
van hockeyinternationals als San-
der de Wijn en Eva de Goede hem
niets. ,,Jaap Stockmann en Nick
Meijer (nu Bloemendaal, red.), dat
zegt me wel iets uiteraard, omdat ik
die jongens vroeger nog training
heb gegeven. Verder zit ik er hele-
maal niet meer in. Daarom is het
voor mij leuk om weer eens terug te
blikken, want hockey heeft me heel
veel gegeven,’’ zegt Koppeschaar op
een terras in de Jordaan in Amster-
dam waar hij jaren woonde. ,,Elke
dag ging ik na school samen met
Japie (boezemvriend Jaap Biege-
laar, red.) naar Kampong met een
cricketbat, een tennisracket en een
hockeystick. Alleen maar sporten,

een toptijd. Kampong is een gewel-
dige club met mensen toen als Wim
Cornelis, Naud Naeff en Frits Schilt-
huizen die er altijd waren. Natuur-
lijk, het hockeywereldje is een
beetje kak en beperkt, maar welk
wereldje is dat niet? Dat maakt het
spelletje en de mensen die er rond-
lopen niet minder leuk.’’
Met zijn grote bos krullen zag Kop-
peschaar er anders uit dan zijn keu-
rig gekapte teamgenoten van Kam-
pong, waarvan de meesten lid
waren van het studentencorps en
rechten, geneeskunde of economie
studeerden. Hij, met rugnummer

19, studeerde geschiedenis en toog
na de vrijdagavond training het
liefst af naar 'de bunker' bij Sterre-
wijk waar hij met zijn maatjes van
de band genoot van urenlange
jamsessies.
Koppeschaar een culthockeyer?

Misschien, maar wel met kwalitei-
ten. Specialiteit: met de ogen rich-
ting de zijlijn en het publiek, het li-
chaam naar rechts gedraaid, ieder-
een laten denken dat hij een breed-
tepass gaat geven. Dat was het mo-
ment dat Koppeschaar triomfeerde,
altijd wachtend tot de spitsen de
diepte inliepen om een steekpass te
geven. Die timing van de pass en de
snelheid van de bal: puur talent.
Lijdzaammoest hij helaas toezien

hoe de steekpass steeds minder be-
langrijk werd in het moderne
hockey, waar tegenwoordig een
harde flats belangrijker is. ,,Hockey
veranderde al heel erg toen ik zelf
speelde,’’ constateert Koppeschaar,
die begon met hockeyen toen bui-
tenspel nog bestond en de ruimtes

om te hockeyen kleiner waren. ,,Het
werd van een individuele techni-
sche sport echt een teamprestatie,
waarbij de bal vooral heel vaak van
achter op en neer werd geschoven.
Ik vond dat zelf al veel minder leuk
om naar te kijken en minder om
zelf te doen.’’
Samen met oud-international Paul
Frederik van Esseveldt en zijn
maatje Biegelaar doorliep Koppe-
schaar alle jeugdteams van Kam-
pong om er op z'n zeventiende te
debuteren in het eerste, toen
Jacques en Richard Brinkman en
Jean-Pierre Pierie daar nog speel-
den. Als rechtsmidden maakte hij
indruk. ,,Paultje en ik stonden altijd
samen op de rechterkant, wij waren
in de jeugd niet te houden.’’
,,Donald Drost was toen coach bij
Kampong en dat is de beste trainer
ooit. Later coachten Paul Litjens en
Tom van 't Hek ons. Van 't Hek is
wat mij betreft de beste hockeyer
die ik ooit heb zien spelen.’’
De hockeycarrière van het talent
stopte abrupt toen Rob Bianchi
coach werd van Kampong en hij na
onenigheid met de oud-voetballer
uit het team stapte. ,,Wij lagen el-
kaar toen niet zo en ik was ook ta-
melijk recalcitrant moet ik zeggen.
Ik wilde muziek maken, met vrien-
den op stap. Ik leefde er niet meer
voor. Op een gegeven moment
merkte ik ook dat ik niet meer de
bepalende speler was terwijl ik de
beste wilde zijn. Als hockeyer was
ik wispelturig en eigenwijs. Dat
maakte me ook een goede hockeyer
en tot de mens die ik ben.’’
Op 25-jarige leeftijd stopte hij

abrupt met tophockey en begon het
vrije leven voor Koppeschaar. Op-
treden, jammen, in studio's hangen.
Vrij zijn op zondag.

Koppe Koppeschaar, een
naam uit een sprookjes-
boek. Voorbestemd om bij
Kampong in de jaren ne-
gentig te schitteren op
het hockeyveld, maar in
tegenstelling tot de eve-
neens illuster genaamde
Taeke Taekema was
hockey niet zijn leven.
Dat is de muziek. Na een
paar jaar hoofdklasse
aan de Laan van Maar-
schalkerweerd vond de
eigenwijze en talentvolle
Koppeschaar het op 25-
jarige leeftijd mooi ge-
weest. Zijn steekpass
wordt node gemist.
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Koppe Koppeschaar: ,,Hockey heeft me veel gegeven.’’ FOTO VI IMAGES / LAURENS LINDHOUT

Koppe Koppeschaar (38): ‘Muziek beheerst numijn leven’

,,Het is een cliché, maar hockey
was mijn hobby en muziek is
meer mijn leven. Hoewel, met
Walt erbij is het kindje ons
leven,’’ aldus Koppeschaar, die
net als veel muzikanten met een
avondje 'jammen' nooit kan stop-
pen. ,,Muziek is anders dan
hockey, het is niet competitief,
een heel ander gevoel.’’
Vroeger was het voor Koppe-
schaar altijd Bob Dylan, hoewel
de liefde voor andere bandjes we-
laan steeds groter wordt. ,,Ik heb

deze zomer in Amerika Dylan live
gezien. Dat was het toch niet he-
lemaal meer. Maar goed hij blijft
een legende.’’
Waar de ex-hockeyer met wat
vrienden begon met de band
'Starcrossed and Easy' in Utrecht,
heeft hij zijn horizon verruimd
en trad hij de afgelopen jaren
veel op met singer songwriter
Edo Donkers, Bartel Bartels, Die-
derik Nomden en Van Houten en
De Beus. Vroeger was de funk en
blues favoriet, nu heeft hij zich

meer gefocust op de country. ,,Ik
ben een paar jaar geleden begon-
nen met het spelen op een man-
doline en Pedal Steel Guitar.
Country en 'Bluegrass' (Ameri-
kaanse muziekstroming uit de
jaren 50, de muziek van immi-
granten in de bergstreken van
Oost-Amerika met jazz-achtige
invloeden en veelvuldig gebruik
van mandoline, red.) is waar ik
nu veel naar luister, zoals The
Flying Burrito Brothers, Manas-
sas en John Hiatt.’’

‘Muziek is anders dan hockey’

Koppe Koppeschaar

‘Hockey
veranderde al
heel erg toen ik
zelf speelde’


