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Het ultieme doel voor dit buiten-
seizoen, plaatsing met het team 
voor de Olympische Spelen in 
Tokio, werd glansrijk gehaald en 
ook individueel veroverde Jochem  
een felbegeerd ticket. 
Jochem is er van overtuigd dat het 
estafetteteam, die verder bestaat 
uit Liemarvin Bonevacia, Tony 
van Diepen en Ramsey Angela, 
komende jaren tot nog veel meer 
in staat is. ‘We hebben een sterk  
team staan. Ik denk echt dat wij 
net als België bij de Borlee’s naam 
kunnen gaan maken op deze af- 
stand. Je merkt zeker ook dat er  
door andere landen op ons gelet  
wordt.’ 

Een topsporter kan niet zonder sponsors en wanneer 
je succesvol bent, helpt dat natuurlijk zeker mee. 
Jochem Dobber wordt gesponsord door CoffeeClick, 
dé koffie-everancier met een voor de Nederlandse 
koffiemarkt uniek All-In koffieconcept per kopje. De 
klant betaalt één vaste prijs per kopje waarbij de ap-
paratuur, alle services en ingrediënten zijn inbegrepen.
CoffeeClick, trotse sponsor van Jochem Dobber!
‘Ik vind het supertof dat CoffeeClick mij sponsort,’ vertelt  
Jochem. ‘Als atleet is het leuk om gesponsord te worden 
door producten of bedrijven waar je iets mee hebt. 
Ik drink veel koffie en cafeïne is een van de weinige  
sportsupplementen waarvan is bewezen dat het werkt,  
met name bij atletiek.’

Ook Nick Murauer, productmanager bij CoffeeClick 
is enthousiast over de sponsoring van dit veel-
belovende, aanstormend talent. ‘Voor ons is het 
een hele leuke kans. Jochem is één van de 
Olympische sporters die Nederland rijk is en 
daar verbinden wij ons graag als merk aan.’ 
Natuurlijk is het ook geweldig om te zien dat 
dit jonge talent zich plaatste voor de 
Olympische Spelen en CoffeeClick hem 
hierbij financieel kan ondersteunen. Dit geeft 
rust bij de topsporter en een gevoel van 
betrokkenheid bij de sponsor die een 
wedstrijd van Jochem zo van afstand op de
televisie nog meer beleeft. ‘En natuurlijk 
geloven wij heilig dat door onze koffie 
Jochem nét iets harder loopt!, aldus Nick. 

SPECIALISATIE
Dat uitgerekend de oh zo zware 400 meter hem 
goed lag, ontdekte Dobber in zijn laatste jaar als 
junior. Ik liep ruim onder de WK- limiet en 
verbeterde het nationale juniorenrecord met 0.01. 
Wat hem bijstaat van zijn eerste grote mondiale 
toernooi? ‘Ik ging er heel onbevangen naar toe 
en voelde met een soort toerist. Ik haalde 
uiteindelijk net de halve finale. 
Ook de partner van Jochem, Eva Hovenkamp, 
is een topatlete en dat is zeker een voordeel omdat je 
elkaar begrijpt en kunt motiveren. ‘Mijn ouders waren 
allebei trainer bij Climax in Ede. Atletiek was zo als 

jong meisje een logische keuze.’ In de meerkamp 
bleken sprint en ver al snel haar sterkste onder-
delen. Haar eerste kennismaking met een groot 
internationaal toernooi was het EK onder 20 
(omdat de leeftijd voor deelname aan het EYOF 
was veranderd) en vanaf dat moment werd ze 

een vertrouwd gezicht op de 100- en 200 meter. 
In de aanloop naar Rio werd Hovenkamp, met het oog 
op de 4x400 meter estafetteploeg, gevraagd om ook 
eens een 400 meter te proberen en dat pakte 
geweldig uit. Dobber richt zich momenteel volledig 
op zijn atletiekcarrière. ‘Ik heb mijn studie Informatica 
(HBO), die ik wel heel interessant vind, tijdelijk 
stopgezet.’ Hovenkamp heeft een (parttime) werk/
ervaringsplek bij NOC*NSF en traint onder trainer 
Wigert Thunnissen, onder wie ze al eerder succesvol 
was, bij AV Haarlem. 

  

COFFEECLICK, TROTSTE SPONSOR VAN 
TOPATLEET JOCHEM DOBBER 

Voor atleet Jochem Dobber mag 2021 gerust het jaar van zijn grote doorbraak worden 
genoemd. De net 24-jarige atleet uit Santpoort-Zuid wordt sneller en sneller op de 400 meter 

en is een vaste schakel in de 4x400 meter estafetteploeg die stevig aan de weg timmert. Zo 
won Jochem begin dit jaar goud op de 4x400m tijdens de Europese Kampioenschappen 

indooratletiek 2021 en ook IAAF World Relays 2021 leverde de titel op. 

H
S A N T P O O R T E R  M A A K T  N A A M  I N  A T L E T I E K L A N D 

Leeftijd 24 jaar.  
    
Woonplaats Arnhem.

Sport Atletiek.

Club AV Suomi uit Santpoort-Noord.

Specialisme 400 meter.

Persoonlijk record   45.07, gelopen op
outdoor  27 juni 2021 te Breda.
 
Andere sporten  Ik sta letterlijk te springen 

als er Formule 1 is en wil 
er alles over weten.

Hekel aan Telemarketeers.

Favoriete  Azië trekt mij wel, maar ik kom
vakantiebestemming ook graag in Zwitserland. 

Hoelang kun je zonder Wij gaan hier als atleten vaak 
telefoon?   challenges met elkaar aan. 

Deze durf ik ook wel aan, 
maar ik denk niet dat ik win.

Muziek  Soul of disco en ik luister 
graag naar Tom Misch.

Wat zou je een andere Op mijn eerste EK in Berlijn 
keer anders doen?  heb ik niet gedaan wat ik 

wilde. Het lukte me niet om 
op een goede manier met 
de spanning om te gaan.
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