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VOORWOORD
BURGEMEESTER
Beste leden van OHC Bully,

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Op 16 oktober 
1935 werd de Oldenzaalse Hockeyclub Bully opgericht. 
Bully is inmiddels al 80 jaar een begrip in Oldenzaal en 
omstreken. Een prestatie waar jullie gezamenlijk trots op
mogen zijn. En het is iets waar ik als burgemeester van 
jullie vestigingsplaats ook buitengewoon trots op ben.

Het belang van een hockeyvereniging als Bully is groot voor
de Oldenzaalse samenleving. Het leert jongeren de sportieve
grondwaarden, houdt mensen gezond en levert heel wat 
gezellige uren op, maar het kan ook een waardevol vangnet
zijn als het leven iets minder gezellig is. 

Al vele jaren zorgen jullie er samen voor dat Oldenzalers,
jong en oud, sportief bezig kunnen zijn aan de Sportlaan. 
Op jullie prachtige accommodatie met sinds vorig jaar een
mooi waterveld, fietsenstallingen onder de zonnepanelen 
en een compleet gerenoveerd clubhuis. Ooit begonnen op de
Eekte, op de grond van Gelderman, maar vanaf de tachtiger
jaren hebben jullie op deze locatie een gezellige en hechte
vereniging weten op te bouwen. Het cement van de samen-
leving, maar ook van jullie vereniging: de vrijwilligers, 
spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat de
machine draaiende blijft, maar ook voor het nodige gevoel
van saamhorigheid. 

Ik wens jullie een prachtig jubileumfeest toe. 
Geniet ervan; het is jullie van harte gegund. 
Samen maken jullie OHC Bully en samen maken we
Oldenzaal, de Glimlach van Twente. 

Hartelijke groet,

Theo Schouten 
burgemeester van Oldenzaal
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1935. De tijd van het Polygoon journaal en een onrustige wereldpolitiek. Maar in 
Oldenzaal was daar niets van te merken. Oldenzaal lag er rustig bij en telde rond 
de 8000 inwoners. 1935 is het geboortejaar van Bully. Op 15 oktober van dat jaar
werd de Oldenzaalse Hockey Club (OHC) Bully opgericht. Er werd een weiland 
gevonden op het landelijk gelegen ‘de Eekte’ waar gespeeld kon worden. De toen-
malige burgemeester stelde zijn tuinhuisje ter beschikking als eerste clubhuis. 
Zoals dat toen ging werd het met paard en wagen bezorgd.

EEN BOEIEND
VERLEDEN, EEN
UITDAGENDE
TOEKOMST DOOR MARTIN POORTHUIS



“De toenmalige burgemeester 
stelde zijn tuinhuisje ter

beschikking als eerste clubhuis”

 

en stukje uit het blad
HockeySport in 1958 geeft
een mooi beeld van een
mijlpaal in die tijd:

We gaan met de tijd mee!
In de jaren 80 vatte Oldenzaal het
plan op om van de Eekte een
industrieterrein te maken. OHC
Bully verhuisde naar onze huidige
locatie. Een prachtige plek met een
fantastisch clubhuis. Een clubhuis
waar door de jaren heen het nodige 
is vernieuwd en verbouwd; een
heringerichte kantine en vernieuwde
kleedkamers. 

Een paar ingrepen staan nog op
stapel: een beter toegankelijk
berghok voor de keepersmaterialen
achter het clubhuis, een extra koelcel
voor de kantine en een wasruimte
met droger.

De velden
Ook de velden gaan met de tijd mee.
In 1999 is het eerste kunstgrasveld
vervangen. In 2003 zijn door de
gemeente twee nieuwe kunstgras-
velden aangelegd. En vanaf augustus
2014 beschikt Bully over een gloed-
nieuw waterveld. Voor een deel
bekostigd uit sponsoring van delen
van de nieuwe mat. Dit leverde de
club zo’n 25.000 euro op. De oude
kunstgrasmat kon gratis opgehaald
worden. Dat gebeurde op grote schaal
wat ons weer 8.000 euro aan stortkosten
bespaarde. De velden 2 en 3 staan
ook op de nominatie om vervangen 
te worden. Dat gaat gebeuren in het
seizoen 2018/2019. Dit worden 2 nieuwe
kunstgras-velden, waarvan hopenlijk
één een tweede waterveld. 

Een droom die uitkomt?
Maar de ambities reiken verder.
Bully heeft 700 zaalhockeyers die 
in de winter in hallen in de buurt
spelen. Het is een grote wens om 
een hockeyhal op ons complex te
realiseren. Een wens die steeds
concreter wordt. De eerste 
schetsen zijn gemaakt. Ook de 
locatie is al in beeld: op de plek 
van ‘de schuur’. 

De impressie, zie pagina zaalhockey,
geeft een mooi beeld van de nieuwe
hal. Wij zijn in de fase van
oriënterende gesprekken. Op dit
moment ligt een globaal plan bij 
de gemeente. Als we de handen 
daar op elkaar krijgen kunnen we
vervolgstappen gaan maken.

Voor de leden!
Al deze inspanningen hebben tot 
doel om een gezonde en eigentijdse
vereniging te zijn en te blijven. 
Ook landelijk vallen onze
inspanningen op. En gelukkig 
valt het ook af te meten aan ons
ledenaantal. Al jarenlang is er 
een mooie groei te zien. En daar 
doen we het graag voor. Al 80 jaar!

Het ledental door 
de jaren heen
1980: 500 leden
2007: 700 leden
2010: 900 leden
2015: 1050 leden
2016: 1100 leden?

E
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Ambitie in 
balans met 
realiteit.
De accountants, belastingadviseurs en specialisten van KroeseWevers 
ondersteunen organisaties in het versterken van de fi nanciële vitaliteit. 
Met oog voor markt, middelen en mens brengen we ambities in balans 
met realiteit. KroeseWevers kijkt door de cijfers heen. 
KroeseWevers ontcijfert.

kroesewevers.nl
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og voordat ze zich officieel
mocht aanmelden als lid,
zat Carmen Harmelink al
bij de Benjamins van

Bully. Aangestoken door haar
buurmeisje Annelot was Carmen op
haar vijfde al op de velden van Bully
te vinden. In de Benjamins ontpopt
ze zich als een waar hockeytalent:
wanneer Carmen selectie doet voor
de D jeugd, wordt ze in het eerste
team geplaatst. 

Nu is dit niet wat Carmen een zo
bijzondere hockeyster maakt. De
reden waarom deze rubriek aan haar
is toegewijd is haar unieke
verzameling; Carmen heeft haar hele
hockeygeschiedenis gepresenteerd
aan één wand. Van oude hockey-
sticks tot trofeeën en medailles: 
je vindt het allemaal terug in haar
slaapkamer. 

Wanneer ik op basis van het aantal
prijzen verbaasd vraag naar het
aantal jaren dat ze hockey speelt,
begint ze hardop te tellen. “Dit zal
dan nu mijn 11e jaar zijn”. Daaruit
concludeer ik dat in bijna elk seizoen
prijzen zijn gewonnen. “Dat kan wel
eens kloppen” aldus Carmen.
“Alleen vorig jaar in B1 hebben we het
kampioenschap helaas niet gehaald,
toen speelden we ook super-B.” 

“De jaren daarvoor heeft Carmen
echter wel genoeg kampioensfeesten
meegemaakt: er staan maar liefst
drie bekers op een rij die dateren uit
de tijd dat ze in D1 kampioen werd in
de topklasse. Carmen legt uit: “In het
eerste jaar dat ik in de D speelde
werden het voorjaar en najaar nog
als een aparte competitie gezien. 
We werden voor en na de winterstop
kampioen, waardoor we in één
seizoen twee bekers wonnen. 

“Ook het tweede jaar in D1 weet 
het team van Carmen kampioen te
worden. Het eerste jaar in de C lukt
het net niet, maar ja hoor, in het
tweede jaar C1 wordt de 1e plaats
behaald, en dat in de topklasse. 

Vanuit de C stroomt het team van
Carmen door naar 1e jaar B, waarin
wederom het kampioenschap wordt
behaald in de topklasse. Enkel in het
tweede jaar B1 loopt het team het
kampioenschap mis. 

Dit seizoen is Carmen aangesloten
bij Dames 1 en slaat zij hiermee 
de A-jeugd over. Prijzen uit de 
A-jeugd zullen straks dan ook niet
terug te vinden zijn aan haar 
prijzenwand. 

Wat Carmen zelf van deze sprong
naar de senioren vindt? “Ik had 
nog wel twee seizoenen in de A 
willen blijven spelen, maar vind dit
misschien nog iets uitdagender.

Daarbij ben ik niet de enige die
vanuit de B in Dames 1 terecht is
gekomen, dat scheelt ook. En ik heb
nu nog steeds Herman als coach, 
dus het voelt heel vertrouwd.” 

Wij wensen Carmen heel veel 
plezier en succes dit seizoen, 
en hopen dat Dames 1 het 
kampioenschap binnen weet te
halen. Dit betekent namelijk voor
Carmen dat zij haar prijzenwand
mag gaan aanvullen! 

N

DE PRIJZENKAST VAN...
CARMEN HARMELINK

“Wanneer ik op basis van het aantal prijzen
verbaasd vraag naar het aantal jaren dat ze

hockey speelt, begint ze hardop te tellen”

DOOR NINA BUSSMANN



PRESENTATIE
DAMES 1

lle voortekenen wijzen er op
dat het wel eens een heel
mooi seizoen zou kunnen
worden voor Dames 1 in hun

streven om het een flink stuk beter te doen
dan in het wisselvallige seizoen 2014-2015,
waarin er niet meer in zat dan een rol
bovenin het rechter rijtje. Dit optimisme is
in de eerste plaats gebaseerd op het talent
dat definitief vanuit de B-selectie is door-
gebroken en nu een vaste waarde vertegen-
woordigt in het eerste team. Daarnaast is
vertrekkend trainster Loes Gelink tot de
conclusie gekomen dat ze nog graag
enkele seizoenen actief hockey wil spelen
op het hoogste niveau bij Bully. De
voormalig EHV-speelster, in haar jeugd
groot talent bij Bully, zorgt nu voor een
stevige brok routine op het veld. Dat doet
zij samen met keepster en routinier Anja
Wolbers, die met haar 41 jaar‚'nog altijd
als een beest staat te keepen'‚ zoals de
nieuwe eerste man Herman Kemna het
onomwonden omschrijft. Hij neemt dit
seizoen de rol van trainer-coach voor zijn
rekening, daarbij gesteund door Loes
Gelink binnen de lijnen.

'Onze ambitie is een plaats bij de eerste
drie’, durven Herman en Loes wel als
doelstelling aan. In de afgelopen weken 
is er wekelijks vier keer getraind als
voorbereiding op het nieuwe seizoen in de
Tweede Klasse. Herman en Loes baseren
hun vertrouwen, naast onmiskenbaar
talent en aanwezige routine, op de inzet
van de achttien dames die in ieder geval
tot de herfst bij de selectie zitten.' 'Ze doen
allemaal stinkend hun best. Niemand
uitgezonderd. Als we met deze groep niet
presteren, dan doen wij iets niet goed',
vindt Loes, die spreekt van enkele briljante
talenten binnen de nieuwe selectie.

Praktische rolverdeling
Voor Herman is het ook absoluut een
uitdaging om nu met een groep gretige
dames aan de slag te gaan. Als trainer
heeft hij al wel de nodige ervaring
opgedaan. ‘In de afgelopen jaren heb ik zo
ongeveer alles wel eens getraind binnen
de vereniging. Wat mij wel opvalt binnen
deze groep meiden, is dat ze tot in detail
willen horen wat er van ze verwacht wordt
in veld.’ Herman ziet het daarom als een
logische stap dat hij zowel de rol van
coach als die van trainer op zich neemt. 

Langs de kant heeft hij een overzicht van
de wijze waarop er gespeeld wordt en 
van de verbeterpunten van individuele
speelsters. Aan de hand van deze
observaties kan hij bepalen waar de
accenten moeten liggen tijdens de
doordeweekse trainingen. Als coach heeft
hij het totaaloverzicht, terwijl Loes in het
veld heel direct aanwijzingen kan geven.
Deze constructie, waarin ook haar
ervaring wordt gebruikt, gaf voor Loes
het vertrouwen om weer wedstrijden te
gaan spelen. 

Meer stabiliteit
Herman Kemna hoopt dat zijn werkwijze
in de eerste plaats leidt tot meer
stabiliteit binnen het team tijdens de
wedstrijden. Daar ontbrak het vaak aan
in het afgelopen seizoen. Loes
onderschrijft dat. 'Dan komen de
resultaten heus wel. Het ene moment
werd er briljant gespeeld om op een ander
moment weer als F-jes voor de dag te
komen. Deze meiden kunnen prima
hockeyen als ze onder druk staan. 
Maar kregen ze de ruimte om zelf druk 
te zetten, dan werd er nog teveel
nagedacht in plaats van direct te
handelen.' Herman en Loes constateren
dat de huidige selectie op dat punt al veel
progressie heeft gemaakt in de
voorbereiding. Een overwinning en een
gelijkspel tegen sterke teams uit de
Eerste Klasse laten dat ook zien. 

Ruimte voor nieuwe middelen
Herman Kemna is een voorstander van
innovatief besturen. Dat liet hij al op
meerdere momenten zien in zijn rol als
voorzitter van de club. Maar ook in het
veld past hij graag vernieuwende zaken
toe. Het gebruik van de hartslagmeter is
daar een voorbeeld van. Het leert de
speelsters om zicht te krijgen op hoe het
eigen lichaam onder verschillende
omstandigheden presteert en het geeft de
coach letterlijk de kans om heel direct in
te grijpen. 

Op een I-pad kan hij realtime volgen hoe
zwaar de individuele speelsters belast zijn
en hoe snel ze na een inspanning weer
herstellen. Het biedt de mogelijkheid om
vanaf de kant direct te reageren en de
speelsters zo optimaal mogelijk in te zetten. 

Alles is er voor een stapje hogerop
De combinatie voorzitter/trainer-coach is
niet gebruikelijk binnen de sportwereld.
Ook hierover heeft Herman een
duidelijke visie. 'Als het gaat om mijn
functioneren als trainer-coach leg ik
verantwoording af aan de hockey-
commissie van Bully. Eigenlijk was het
lastiger in de jaren dat ik meespeelde in
de selectie onder een trainer die ik als
voorzitter had aangesteld.' Deze aanpak
typeert ook de wijze waarop men bij Bully
steeds heel pragmatisch inspeelt op de
omstandigheden. Alles wat nodig 
is blijkt gewoon binnen de 
vereniging beschikbaar te zijn; 
het talent van de jeugd, de 
routine van 
enkele pure 
liefhebsters, 
de ambitie van 
een aansturende speelster, 
een ervaren coach langs 
de kant en vooral 
de gezamenlijke 
ambitie om een 
stapje hogerop 
te komen.    

Herman Kemna neemt 
trainer/coach stokje over 
van Loes Gelink

A
DOOR HARRY JUTTEN

“Het ene moment werd er briljant gespeeld om op een
ander moment weer als F-jes voor de dag te komen”

8
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Dominique Reuvekamp
03-02-1999

Bo Westerof
24-06-1997

Merle Eppink
30-10-1996

Anne Siers
30-04-1994

Flore Mollink
07-04-1997

Carmen Harmelink
14-10-1998

Lotte Vixseboxse
01-07-1996

Rosheen McDonald
20-05-1995

Loes Gelink
03-04-1982

Hester Meijer
31-10-1986

Jet Huitink
13-06-1997

Pien Schopman
25-05-1995

Janneke Kemna
03-03-1999

Marieke Goinga
01-09-1982

Mariska van Gils
(fysiotherapeute)

Herman Kemna
(trainer/coach)

Sam Heijne
(mini van de week)

Clubsponsor
O.H.C. Bully

DAMES 1 - SEIZOEN 2015/2016

Anja Wolbers
16-01-1974
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Dames 1  O.H.C. Bully  seizoen 2015-2016
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Hengelosestraat 250,
Deurningen - Oldenzaal
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a vele jaren als tweede te
zijn geëindigd, lukte het
afgelopen seizoen eindelijk:
kampioen worden. En met

een team met (bijna) allemaal 1e jaars
B! Dat ik dit zo bijna dramatisch
aanzet heeft uiteraard een geschiedenis.
Ik heb dit team op zien groeien van
pre-puber tot post-puber, eigenlijk het
servet en tafellaken verhaal. Maar ook
met een gevoel dat als ze bij elkaar
blijven en goed blijven trainen dat dan
het succes ervanzelf komt. 

Het begin was qua aandacht van Bully
erg ondermaats, als F1 en zelfs in de
E1 kregen ze standaard tikkertje en
haasje-over als trainingsvormen. 
Ook heb ik mij geërgerd aan de vele
trainingen met een voetbal. Destijds
heb ik mijn beklag hierover gedaan bij
het bestuur. Meer aandacht voor
jongenshockey. Dit is een goede
lichting, dat zie je aan de spelers in de
as van het veld. Maar ook aan de
ontwikkeling die sommige jongens
hebben doorgemaakt. 

Er zijn spelers bij die in één jaar van
schoenmaat 39 naar 45 zijn gegroeid.
Het babyvet in hun gezicht verdwijnt
sneller dan het ijs op de poolkappen.
Heeft de rechtsbuiten voor de winter
nog een leuk guitig lachje, in het
voorjaar zit zijn mond vol met ijzer-
draden, ontwaren er jeugdpuistjes op
zijn voorhoofd en slaat constant zijn
stem over. Het leven van een JB1-er
gaat niet over rozen vandaag de dag. 

Maar dan de dag van de kampioen-
schapswedstrijd. Oud Stadsprins Preuf
Treuf 1 organiseerde samen met de zeer
betrokken ouders de Stroat Ensemble-
bus om tegenstander Nijmegen te
imponeren. Tijdens de heenreis waren
de ouders meer opgewonden over de
dag dan het team zelf. 

De boys zaten een beetje bedeesd in 
de bus, uiteraard gespannen voor de
kampioenswedstrijd. De wedstrijd op
zich was een anticlimax, omdat Bully
een terechte overwinning van 0-4
boekte. Na het laatste fluitsignaal
overheersde bij de boys de trots,
eindelijk kampioen! 

Ook hier weer waren de ouders
uitbundiger en enthousiaster dan 
hun kroost. Dat kan ook aan de ouders
liggen trouwens. Want doorgaans zijn
de teambarbecues zeer goed verzorgd
en voorzien van meer drank dan hapjes.

Als ik de jongens zie lopen met een
glas cola in de hand in het clubhuis,
denk ik meewarig aan mijn jeugd,
toen er bij een kampioenschap meteen
kratten bier werden aangesleept door
onze leiders. Andere tijden, andere
normen. Gelukkig is het met mij ook
nog goed gekomen. 

Dit neemt niet weg dat de boys, 
mede onder leiding van hun coaches
en trainers, een puike prestatie
hebben neergezet! 

Cheers!
Peter Grobben

N

JONGENS B1 
(EINDELIJK)KAMPIOEN!

“Het babyvet in hun gezicht 
verdwijnt sneller dan het 
ijs op de poolkappen. ”

DOOR PETER GROBBEN

“Als ik de jongens zie 
lopen met een glas cola 

in de hand in het 
clubhuis, denk ik 

meewarig aan mijn
jeugd, toen er bij een

kampioenschap meteen
kratten bier werden 

aangesleept door 
onze leiders”
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200 JAAR BULLy
OP EEN BANKJE

ené (1957), Arno (1959),
Rob (1962) en benjamin
Nico (1966) zijn de
afgelopen halve eeuw nauw

met onze club verbonden geweest.
Het begon allemaal aan de
Hogelandstraat, waar de jongens op
het veldje in de buurt heel wat
afgehockeyd hebben. Toen ze de
leeftijd van de D-jeugd hadden
bereikt konden ze lid worden van
Bully, dat in die tijd aan de
Eektestraat furore maakte. 

'De normale feesten en zéker die van
de jubilea staan mij nog het meeste
bij, maar ook verder waren het
prachtige tijden op en rond het
grasveld daar', aldus Rob, die -zoals
ieder die wel eens met hem op het
veld heeft gestaan weet- de meest
praatgrage van de Beckmannetjes is.
Trainer in die tijd was Han Goinga
die zijn hockey-enthousiasme op de
broertjes wist over te brengen. René:
'We waren werkelijk elke dag op het
veld te vinden en wat hadden we een
plezier met ons trainingsclubje
Archus!' Bij het noemen van die naam
zie ik de jongens met twinkelende
oogjes naar elkaar kijken.

In hun jeugdjaren was er best een
groot aantal jongens dat bij Bully
hockeyde. De broers vullen elkaar
aan: 'Er was toen zelfs een
jongensteam C3. Het aantal jongens
was niet veel kleiner dan het aantal
meisjes dat in die tijd lid was. 
Een periode met leuke herinneringen.
We komen net uit de tijd dat de
ouders op toerbeurt het vervoer van
de teams naar de uitwedstrijden
verzorgden, reizen met het openbaar
vervoer deden we nooit. 
Ook niet in 1973 toen de oliecrisis
mobiel Nederland in rep en roer
zette. We moesten toen allemaal 1
gulden per reis aan de coach betalen.

Uiteindelijk bleek die alles
opgespaard te hebben en kregen we
aan het eind van het seizoen een
puik feestje aangeboden.' Feestjes?
Ja, dat was voor onze bankzitters wel
belangrijk. Op Rob na hebben ze
nooit in het eerste gespeeld. René,
van huis uit een verdediger, heeft in
z'n lange carriëre slechts een keer de
bal tegen de plank weten te krijgen. 

De andere drie broers hadden alle
drie aanvallende driften: Arno sneed
de bal graag van rechts hoog in de
touwen, terwijl Rob het meest
productief is geweest. Samen met z'n
maatje Michiel Keuper was hij spits.
Overigens moet wel vermeld worden
dat René naast het veld het best
heeft gescoord: hij heeft als enige van
de vier zijn vrouw Kadien op het
hockeyveld leren kennen...
Rob speelde al op z'n zestiende in het
eerste. 'Twee jaar later was ik even
vertrokken. 

De nieuwe Bully-coach zag mij spelen
en was niet gecharmeerd van mijn
spel. Ik kwam twee jaar na mijn
debuut niet eens meer in de selectie
voor! Dat liet ik niet op mij zitten. 
Ik ging naar Enschede, waar ik bij
EHV, dat toen twee klassen hoger
speelde, met open armen in de
selectie van heren 1 werd ontvangen.
Dat uitstapje duurde niet lang. 

Het bloed kruipt toch waar het 
niet gaan kan. Ik kwam een paar
seizoenen later weer terug in het
oude nest. Daar hadden we een
geweldig team wisten we het tot 
de eerste klasse te brengen,' 
vervolgd Rob. De anderen vullen 
hem aan. Arno: 'Dat was in de 
tijd van mannen als Jan Wegdam, 
Dick van der Schaaf, de gebroeders
Loohuis, Joop (keeper) Pinkster
en Dijkers. Dat waren gouden 
tijden! Heel Bully was een hechte
vriendengroep.' 

R

Je kunt er niet omheen: overal waar je je gedachten in dit jubileumjaar over de club laat gaan
kom je ze weer tegen. Vier goedgemutste, lekker fanatieke aanpakkers die samen al hard op weg
zijn meer dan 200 jaar Bully vorm te geven. De gebroeders Beckmann.

V.l.n.r. Rob, Arno, René en Nico

DOOR PAUL JONGE POERINK
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Spelers overigens waar de broertjes
allemaal later in de veteranen nog
mee gespeeld hebben. Rob komt dan
z'n oude EHV-vriendjes nog weer
tegen en bij andere clubs in den
lande lopen ze allemaal ook wel eens
tegen oud-Bullyanen aan. 'Geert
Wellink ‘de zoon van onze bankzitter
van twee jaar terug (red.)- lopen we
bijvoorbeeld nog bij de veteranen van
Wageningen tegen het lijf en ook
Joost Sprakel wordt genoemd. 

Dat zie je ook wel na een wedstrijd
van ons, in de derde helft zijn we één
met onze tegenstanders die we veelal
tientallen jaren kennen', glunderen
de boys. In de veteranenteams
kwamen de broers wel bij elkaar, 
en met succes! Er werd zelfs een
tijdje in de hoofdklasse gespeeld.

Al van jongs af aan waren de
broertjes niet alleen in het veld,
maar ook daarbuiten actief voor onze
club. Bij hen moet je niet de vraag
stellen in welke commissies ze al die
jaren gezeten hebben. De vraag in welke
commissie ze NIET gezeten hebben is
makkelijker te beantwoorden. ' 
We waren op alle plekken te vinden.

Maar zo'n grote invloed kan ook
problemen opleveren. 
Zo was de hele club in rep en roer toen
onze moeder ons in verband met haar
75 jaar werd en zij ons een weekendje
mee uit nam. Een weekend zonder
Beckmann bij Bully, ze hebben het
geweten!', aldus René die met zeker-
heid vermeldt dat hij, op de technische
commissie na, in elke commissie
heeft gezeten. Iets wat het bestuur
zeker niet is ontgaan: René is erelid
van onze vereniging en Rob lid van
verdienste. Alle vier de Beckmanns
zijn in het bezit van de Bullyspeld.

Wat zeker ook het vermelden waard
is, is het feit dat Nico de grondlegger
van het zo breed gedragen
trimhockey is: 'Mijn schoonzus
Kadien trainde de jongste jeugd in de
jaren 90. Dat was een enorm grote
groep. De ouders stonden dan langs
de lijn op zaterdagochtend. 

Tsja, binnen de kortste keren was er
een groep volwassenen die zich
vermaakte met stick en bal op het
naastgelegen veld.'

Jeugdplannen opstellen, beheerder
materialen, grondlegger van de BAC,
jubileumfeesten organiseren, redactie
van het Bulletje, scheidsrechter-
commissie, coachen en natuurlijk
spelen in de Veteranen A en L. Als je
het treft vind je de Beckmannetjes
alle vier in veteranen A. En moeder
Beckmann staat nog steeds als
trouwe supporter langs de lijn de

verrichtingen van haar zoons te
bekijken. Hun toekomstvisie? 'Spelen
en afbouwen!' roepen ze in koor. 
'We hebben ons nageslacht ook hier
op het veld lopen en als het aan onze
genen ligt dan zit het organisatorisch
gezien bij Bully ook wel goed de
komende vijftig jaar!'

“Heel Bully was een 
hechte vriendengroep”
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PRESENTATIE
HEREN 1

et zal nog een stevige klus
worden voor de spelers
van Heren 1 om, na het
fraaie en ongeslagen

kampioenschap van het afgelopen
jaar, volwaardig mee te draaien in 
de Tweede Klasse. Wat Bart Olde
Boerrigter betreft, dit seizoen de
nieuwe trainer-coach van de heren-
selectie, is een grote club als Bully 
het aan haar stand verplicht om zich
te manifesteren als een solide Tweede
Klasser. 'Bully is de op één na grootste
club in Twente. Met het bestuur
hebben wij handhaving in deze klasse
als doel-stelling neergelegd, maar met
de spelers heb ik afgesproken dat
veilig staan bij de winterstop ons
eerste doel is. Daarna gaan we verder
kijken wat er mogelijk is.' 

Bart lijkt in alles het tegenover-
gestelde van zijn voorganger Eric
Vreeman, behalve waar het gaat om
de drang naar presteren. Bart is zeer
nadrukkelijk aanwezig op het veld,
zowel wat betreft zijn dominante
stemgeluid als zijn bewegelijkheid. 
'Ik hou van actieve coaching en 
het aansporen langs de lijn. 
Mijn opvatting is vooral dat we 
het spel simpel moeten houden. 
Met korte combinaties het overtal
zoeken. Verwacht dit seizoen niet 
de lange pass van rechtsachter naar
linksvoor.'

Als jonge, maar inmiddels al ervaren
coach met het diploma HT3, weet
Bart als geen ander dat de andere
teams in de Tweede Klasse fors meer
tegenstand zullen bieden en dat
puntverlies in de lijn der verwachting
ligt. 'Deze jongens zijn het niet meer
gewend om te verliezen.

In het begin van de voorbereiding zag
ik dan ook een soort luiheid op de loer
liggen. Ik ben heel benieuwd hoe deze
jongens omgaan met een verliespartij,
want die zal er zeker gaan komen.' 

Tegelijk weet Bart dat hij als coach
met een versterkt team aan de
competitie gaat beginnen. Met Jasper
Roozendaal (HC Zwolle) en Jan-
Willem Wijnbergen (EHV) heeft hij
twee routiniers in het team, terwijl
Tijn Baart na zijn studie weer terug is
op het oude nest. Met Niek Slebos en
Bas Heuvelmans uit het tweede team
en het aanstormend talent Tiemen
Haafkes uit de B-selectie als
versterking heeft Heren 1 de potentie
om een niveau hoger aan te kunnen.
Verder heeft Robert Meijlhof (MHC
Almelo) het team versterkt als tweede
keeper. 

Nooit meer 'heen en weer'
'Bart Olde Boerrigter hoopt het ietwat
ontmoedigende 'Volendam'-scenario te
doorbreken. Dus niet meer 'heen en
weer' tussen de Derde en Tweede
Klasse, zoals dat de afgelopen vier
jaar het geval was. In de
voorbereiding, onder meer tegen
Eerste Klassers, heeft de selectie
laten zien dat er op momenten
gelijkwaardig gespeeld werd. 'De
pieken waren heel hoog en ze kunnen
op zo'n moment goed meekomen,
maar het is nu nog te fragiel. Het
gaat er om het niveau meer stabiel te
maken. De potentie is er absoluut.' 

Één van de manieren om die
stabiliteit in het team te slijpen is
door hard te werken aan de
basistechniek, zodat daarmee de
handelingssnelheid opgeschroefd kan
worden. Dat is een noodzaak op dit
hogere niveau. 'Ik ben van het
aanvallende hockey. Mijn teams
hebben graag balbezit. Dit Heren 1-
team kan dat heel goed. Je ziet het
meteen terug in de spelvreugde. 
Hou 't simpel!' 

Het zal lastig worden
Zoals gezegd hoopt Bart zich met
Heren 1 al met de winterstop veilig 
te hebben gespeeld. 'Lukt dat, dan
kunnen we voorzichtig met een schuin
oog omhoog kijken. Het zal lastig
worden, zeker als deze jongens voor
het eerst weer eens tegen een
verliespartij oplopen.' Dan moet
blijken hoe stevig dit vernieuwde
team in de breedte blijkt te zijn.
Bart kan werken op basis van
ervaring binnen de Tweede Klasse;
eerst twee jaar als assistent-trainer
en daarna een seizoen als hoofd-
trainer van de dames in Doetinchem.
Als speler begon hij in de jeugd van
DKS, waarna hij via PW bij EHV
terecht kwam. Tijdens zijn studie
CIOS-ALO in Groningen besloot hij
verder te gaan als trainer-coach. 
De afgelopen drie jaar was Bart
trainer-coach van Heren 1 in 
Almelo en dus bekend met Bully. 

Er is hier veel mogelijk
Hoewel er nog geen kampioenschap
prijkt op de palmares van Bart (29),
heeft hij als jonge en ambitieuze
trainer bewezen dat hij teams beter
kan maken en tot prestaties kan
brengen. Hij slaagde er altijd in om de
vooraf gestelde doelstellingen te halen
en met Almelo lukte het om de play
offs te halen. Als geboren en getogen
Lossernaar is Bart vertrouwd met Bully
als club. 'Ik ervaar Bully als een heel
leuke en open club, waar heel veel
mogelijk is. Ik denk dat Bully regionaal
gezien op dit moment de meeste
potentie heeft. Er is ruimte voor nieuwe
dingen, zoals het camerasysteem. 

Met ruim duizend leden en als tweede
club van Twente is Bully het aan de
stand verplicht om een stabiele club
in de Tweede Klasse te worden.' 
Bart Olde Boerrigter gaat er alles 
aan doen om daar een rol in te spelen
als een nadrukkelijk aanwezige,
aansporende coach.

DOOR HARRY JUTTEN

H

“Ik ben van het aanvallende
hockey. Mijn teams hebben

graag balbezit.”

Met Bart Olde Boerrigter als coach
willen de heren‚ zich manifesteren 
als een stabiele Tweede Klasser 
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Steven Bartelink 
27-12-1991

Ralf Peters 
11-04-1992

Mike Pollemans 
02-06-1990

Joost van Dijck 
16-08-1984

Tiemen Haafkes 
06-12-1999

Tijn Baart 
06-01-1988

Matthijs Bartelink 
15-12-1994

Martijn Wijnbergen 
24-07-1994

Bas Heuvelmans 
201-12-1991

Bram Beckmann 
29-01-1994

Robert Meijlof 
15-01-1969

Joris-Jan Smellink
22-04-199

Jan-Willem Wijnbergen
17-12-1995

Jasper Roozendaal 
10-08-1986

Ruben Kattier 
21-11-1996

Niek Slebos 
23-01-1997

Daan ter Keurs 
14-07-1977 

Bram Bodar
(fysiotherapeut)

Bart Olde Boerigter
(trainer/coach)

HEREN 1 - SEIZOEN 2015/2016

William Evenhuis 
(teammanager)
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Heren 1  O.H.C. Bully  seizoen 2015-2016



DE AUTO VAN…

adja Kloezen is nét klaar
met haar werk als mond-
hygiëniste op deze be-
wuste vrijdagmiddag als

ze me ziet zitten in de wachtkamer
en me hartelijk ontvangt. Ja. Stoer
kun je haar wel noemen. Deze ex-
topscoorder van Bully heeft tien jaar
lang het damesteam versterkt, en
niet zo'n beetje. Van haar 16e jaar tot
haar 26e scoorde ze menig doelpunt.
Waarbij zij tussendoor twee jaar een
uitstapje naar Davos in Zwitserland
maakte vanwege haar werk. En 
vanwege de prachtige wintersport
natuurlijk. 

Nadja werkte er als mondhygiëniste
van 1995 tot 1997, nam ondertussen
regelmatig een hellinkje op de ski, 
en zette na twee jaar haar werk 
opnieuw voort in het vertrouwde 
Oldenzaal bij tandarts Dijkhuis in de
praktijk. Daarnaast startte zij een
nevenpraktijk in Enschede, waar 
nu twee medewerkers de business
draaiende houden, terwijl zij zelf 
fulltime in Oldenzaal werkt. 

Een ondernemende zorgverlener dus,
die haar vrije tijd graag sportief 
doorbrengt. Niet alleen pakte zij het
hockeyen weer op na haar terugkeer,
ook de liefde voor het skiën bleef zij
houden. 

Hoe kan het ook anders als je in 
Zwitserland gewerkt hebt. En daarbij
slaagde ze er ook nog in dit jaar haar
GVB te halen op de groene mat van 't
Kruisselt in De Lutte. 

Nadja blijft bovendien hardlopen om
in conditie te blijven. Dat kan ze wel
gebruiken voor het hockeyen. 

Niet meer bij dames 1 uiteraard,
maar bij de veterinnen. Waar ze 
met heel veel plezier haar vrije tijd
besteedt. Net als in haar blauwe 
bolide, waar letterlijk het dak van 

af kan, zelfs terwijl ze rijdt (wat
zeker niet altijd het geval is bij 
cabrio's).

N

Voordat ik de moderne
praktijk binnenstap zie
ik 'm op de parkeerplaats
al staan... de Mercedes
E200 cabriolet. Met z'n
strak blauw metallic
kleurtje en z'n donker-
blauwe softtop ziet ie er
stoer uit. Het kán niet
anders of hij behoort toe
aan een stoere eigenaar.
Of beter gezegd: aan een
stoere eigenaresse.

DOOR DEBBY MUREAU
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“Het is niet te beschrijven hoe fijn het is als je met mooi weer
dat gevoel van vrijheid kunt hebben terwijl je gewoon in je auto
rijdt, een lekker muziekje opzet en geniet van al het frisse groen

dat naast, en het strakke blauw dat boven je te zien is”
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Deze Mercedes heeft Nadja begin
2015 gekocht en inmiddels staan er
28.000 kilometers op de teller. Met
z'n 7-trapsautomaat is inhalen met
deze benzinemotor (een 1,8-liter vier-
cilinder met 184 pk) een eitje. 

De wind die je zou verwachten in de
cabrio is geen issue; er kan een 
windscherm geplaatst worden op de
achterbank zodat terugslaande wind
geen kans krijgt. En wanneer er pas-
sagiers achterin zitten en dat wind-
scherm niet geplaatst kan worden,
kan er zelfs een speciaal elektrisch
bedienbaar spoilertje (de 'luchtpet' 
of 'aircap' genoemd) boven de voorruit
uitgeklapt worden om deze achter-
passagiers van alle comfort te 
voorzien. Dus: wel het dak er af, 
ook voldoende zitruimte, maar geen
'coupe tegenwind'. Als dat geen 
comfort is!

Dat het na haar vorige auto wederom
een Mercedes moest worden lag voor
de hand. Nadja vertelt: 'Vroeger
reden mijn ouders nooit iets anders.
Je weet wat je er aan hebt. 

Nooit autopech, elektronische 
haperingen of andere ellende. In mijn
vorige wagen, ook een Mercedes, uit
de C Klasse, reed ik 9 jaar lang zonder
technische probleem. Altijd een 
startende auto, zomer of winter. Geen
onvoorziene onderhouds- of reparatie-
kosten, kortom: héél wat waard. 

En tja; het is niet te beschrijven 
hoe fijn het is als je met mooi weer
dat gevoel van vrijheid kunt hebben
terwijl je gewoon in je auto rijdt, 
een lekker muziekje opzet en geniet
van al het frisse groen dat naast, 
en het strakke blauw dat boven je 
te zien is. 

'Op mijn vraag wat ze onpraktisch
vindt aan deze auto, zegt ze: 'het feit
dat het een 2-deurswagen is, waarbij
de achterinstap vrij nauw is, is soms
knap lastig. De achterstoelen kunnen
niet naar voren klappen. 

Er zit weliswaar een ski-luikje in
de achterbank en er is redelijk wat 
bagageruimte, maar het vervoeren
van grotere spullen wordt er 
toch door bemoeilijkt. 

Dan is het: dak er af, spul er in, 
dak er weer op.En vice versa.'

'Op mijn vraag hoe mensen reageren
op deze auto vertelt Nadja dat er 
regelmatig wordt omgekeken. 
Vooral door mannen.’ 

Of dat vanwege de interesse in auto's
is of vanwege de bestuurder, dat
laten we maar even in het midden. 

“Dat het na haar vorige auto wederom een 
Mercedes moest worden lag voor de hand.”

Feit is dat deze auto een 
bijzondere vierwieler is op 

de weg en dat menigeen graag
een tweede blik werpt op het 

aantrekkelijke model.
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TEAMFOTO’S
BULLy SEIZOEN
2015 - 2016

Benjamins vrijdag

Jongens F

Meisjes F

Jongens F

Meisjes F

Meisjes F
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Meisjes 6E7

Meisjes 6E5

Meisjes 6E3

Jongens 6E2 Jongens 6E1

Meisjes 6E6

Meisjes 6E4

Meisjes 6E2



24

L E V E R A N C I E R  E N  B E W E R K E R  V A N  K U N S T S T O F F E N

Kleibultweg 101, 7575 BW  Oldenzaal     T 0541 - 53 05 09

WWW.MENLA-KUNSTSTOF.NL

OPLOSSINGEN
IN KUNSTSTOF

Kerkplein 7              Ootmarsum

Samen kunnen we iedere 
markt versterken met een 
innovatief programma in 
aandrijving en besturing

www.parker.nl
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Meisjes 6E1 Jongens 8E1

Meisjes 8E7 Meisjes 8E6

Meisjes 8E5 Meisjes 8E4

Meisjes 8E3 Meisjes 8E2
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Meisjes 8E1 Jongens D1

Meisjes D8 Meisjes D7

Meisjes D6 Meisjes D5

Meisjes D4 Meisjes D3
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Meisjes D2 Meisjes D1

Jongens C2 Jongens C1

Meisjes C8 Meisjes C7

Meisjes C6 Meisjes C5



GROOTE MARKT3       OLDENZAAL       WWW.OME-HANS.NL GROOTE MARKT7       OLDENZAAL       WWW.TANTE-ANNIE.NL

ASSINK
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Richtinggevend in werk

Bekijk al onze vacatures op 

www.koersoostpersoneel.nl

WE HELPEN U OOK GRAAG BIJ ALLE 
VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN:

Uitzendbureau Verzuimbegeleiding

Re-integratiePayroll

Vestiging Oldenzaal
Deurningerstraat 35 - 37
7571 BA Oldenzaal
T: 0541 - 538370

Vestiging Rijssen
Bouwstraat 7a
7462 AX Rijssen
T: 0548 - 745016

Vestiging Zutphen
Stationsstraat 10A
7201 MD Zutphen
T: 0575 - 743210

Op zoek naar 
een nieuwe baan? 

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE  
WINKEL IN OLDENZAAL

maandag gesloten
dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur
vrijdag van 10.00 - 21.00 uur 
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
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Meisjes C4

Meisjes C2

Meisjes C3

Meisjes C1

Jongens B2 Jongens B1

Meisjes B6 Meisjes B5
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Gespecialiseerd in groepslessen en personal training!
Voor meer informatie kijk op www.sport-time.nl

KOM LANGSEN ONTVANGWEEKGRATISSPORTEN
1
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coaching, supervisie
en training

www.co-sent.com
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Meisjes B4 Meisjes B3

Meisjes B2 Meisjes B1

Jongens A1 Meisjes A3

Meisjes A2 Meisjes A1
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Veteranen L Veteranen A

Heren 4 Heren 3

Heren 2 Heren 1

Trimhockey Veterinnen donderdag
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Dames 7 Dames 6

Dames 5 Dames 4

Dames 3

Dames 1

Clubsponsor
O.H.C. Bully

Dames 2



WWW.PETER-CATERING.NL
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VIJF 

Nr.1 Jochem Esselink.
Jochem stond vijf jaar geleden als 
5-jarige benjamin helemaal voor in het
boek. Benjamin, dat betekende in die
dagen nog geen vast team. Inmiddels
is hij JD1. Daar speelt hij nog steeds
met Tibbe, Sybren en Joep uit die
groep benjamins van 2010. Hij zit op
de Wendakker en gaat op woensdag
naar de boven-schoolse plusklas bij de
Nuts. Jochem is sinds drie jaar vaste
keeper. Hij vertelt enthousiast: 
'Naast de keeperstrainingen doe 
ik ook mee met alle trainingen van
mijn team. Ik train zo 3x per week!'

Zijn trouwste
supporter? 'Dat is m'n vader
Allard, die sinds vorig seizoen ook m'n
vaste coach is. Mijn moeder staat wat
minder vaak bij mij langs de lijn, zij
gaat veel met m'n zus op hockeypad',
vertelt de inmiddels 10-jarige Jochem.

Nr. 150 Lisa Mulder
Ten tijde van de foto uit het
hockeyboek was Lisa speelster van
M6E2. Een succesvol team. 

'Veel van mijn toen-
malige teamgenoten zijn
doorgedrongen tot de selectie', aldus
Lisa die nu in MB5 als linksachter het
leven van al te opdringerige rechts-
buitenspelers zuur maakt. Vorig jaar
speelde ze in het succesvolle MC8:
inderdaad een van de kampioens-
teams van vorig seizoen. 

Lisa gaat verder: 'Ik ga graag naar de
trainingen, ik heb een vaste groep
meiden die steeds weer in mijn team
worden ingedeeld'. Destijds zat Lisa op
de Esch, tegenwoordig op de Potskamp,
waar ze de TGL volgt. Haar trouwste
supporters zijn haar ouders, die regel-
matig langs de lijn te vinden zijn.

Nr. 300 Niels Vreeswijk
Niels speelde destijds in 
J8D1. 'In dat team hadden we 
toen wisselende keepers. Sinds drie
jaar ben ik vaste keeper in mijn team
en inmiddels speel ik in JB2. 

Ik speel heel graag op het waterveld,
een echte sensatie om daar op te
keepen. Je kunt er heerlijk op glijden.
'Zie je het grootste verschil? Ik heb
lenzen gekregen toen ik van de
Bongerd naar het Thijcollege ging.
Inmiddels zit ik daar in 3
Gymnasium+', aldus de enthousiaste
keeper. Een kampioenschap is alweer
een tijdje geleden voor Niels: JF2.... 

Dankzij het keepen heeft hij z'n
vriendin Lysette (keepster MB1) leren
kennen. De trouwste supporters van
Niels zijn z'n ouders. 'Voor hen is het
hockeyveld lekker dichtbij!' 

HOCKEyPLAATJES... 

VIJF JAAR LATER 

DOOR PAUL JONGE POERINK

Ons jubileumjaar 2010 was het jaar van het Bully-hockeyplaatjesboek. 
Alle leden werden op de foto gezet en bij C1000 Kuipers kreeg je hockeyplaatjes 
bij je boodschappen. Een succesvolle actie, zo bleek. Menigeen heeft zijn poster 
nog boven zijn bed hangen en het boek is een veel gehanteerd naslagwerk. 

Bij ons kwam de vraag naar boven hoe het vijf jaar later 
met deze 'Bully-plaatjes' zou zijn. We zochten er vijf op!

36
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Nr 450 Britt Gelhever
Britt maakte in die 5 jaar een hele
sprong. Destijds was MC3 haar team,
dit jaar maakte ze de sprong naar
Dames 5. 

'Dat is wel even
wennen, als je moet
spelen tegen vaak veel 
dominanter overkomende oudere
dames. Maar gelukkig zijn ze over het
algemeen niet beter...', aldus Britt. 

Verder vertelt ze dat Anouk, Lisan,
Anne en Jeanine (van MC3 toen) nog
steeds bij haar in het team spelen. 

'Het voordeel van het spelen op zondag
is bovendien dat ik nu ook bij de Kelder
kan werken. Maar ik zorg wel dat ik de
volgende morgen fris op het veld sta.
Hockey gaat voor!', aldus de Groningse
studente, die haar ouders - die gek op
voetbal zijn- als haar trouwste
supporters ziet.

Nr. 600 Jessica Temmink
Jessica speelt inmiddels bij Dames 3,
een half decennium geleden was dat
MA1. 'Ik heb wel eens bij de
hoofdmacht mogen invallen, maar een
doorbraak in het eerste team is er bij
mij nooit van gekomen', aldus Jessica. 
'Toen ik mijn studie International
Business and Administration begon
lagen mijn ambities meer daar en deed
ik wat hockey betreft ook een stapje
terug. Tijdens mijn buitenlandstage in
Madrid volgde ik de verrichtingen van
mijn team van dichtbij op een heel
eigentijdse manier: met de livestream-
verbinding die er in de tijd van de aanleg
van het waterveld bij Bully was.' 

Momenteel doet ze haar Master in
Amsterdam. Een vaste plek in het team
heeft ze niet. 'Mijn coach Hans Padberg
zet me elke week op een ander plekje.

Hans is trouwens
erg ingenomen met 
de trouwste supporter van mij. 
Dat is mijn moeder, die er steevast 
voor zorgt dat Hans in de pauze 
een lekker warm kopje koffie in de
dug-out krijgt!'
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oor al deze vragen moeten
we natuurlijk bij niemand
minder zijn dan bij Arthur
Wijma. 

Als voormalig Bondsscheidsrechter
en - sinds 4 jaar - scheidsrechter voor
Bully, weet hij ons alle ins en outs
over de nieuwe spelregels te
vertellen. 

In dit artikel wordt besproken
waarom de regels zijn ingevoerd en
welke toegevoegde waarde de nieuwe
regels op het spel hebben.

Spelregel 1 - Een aanvallende 
vrije slag binnen vijf meter van
de cirkelrand wordt genomen op
de plek van overtreding. De
bepalingen voor de aanvallende
vrije slag voor overtredingen
binnen het 23-metergebied
blijven van toepassing.

De bal moet nu dus ook op bijvoor-
beeld 1 meter van de cirkelrand
genomen worden. Dit houdt echter
wel in dat, hoewel de bal op 1 meter
van de cirkel-rand genomen wordt,
deze nog wel 5 meter moet rollen.

'Dit klopt', aldus Arthur. 'Of je past 
het trucje toe dat je veel bij Dames en
Heren 1 ziet gebeuren'. De truc houdt
namelijk in dat de bal geen 5 meter
hoeft te rollen wanneer een tweede
speler de bal heeft aangeraakt. 
De bal mag dan dus gewoon de cirkel 
in worden gespeeld. En op datzelfde
moment mogen de verdedigers de
cirkel uit. En er is nóg een andere
mogelijkheid waarmee de verdedigers
de cirkel uit mogen: wanneer de bal
NIET door een tweede speler is
aangeraakt binnen de 5 meter, maar
wanneer deze wél 5 meter gerold heeft.

Kortom: als de aanvaller de bal een
klein stukje laat rollen en de bal is
nog niet aangeraakt door een tweede
speler, is de kans groot dat de
verdediger automatisch de bal speelt. 

Op het moment dat ie dat doet,
veroorzaakt hij een strafcorner. 
In de eerste teams wordt deze
'valstrik' veel gebruikt om straf-
corners te winnen. Daarbij is het de
bedoeling dat ‘het niet meer op 5
meter afstand van de cirkel nemen
van de bal' de snelheid in het spel
houdt. 

Echter, door de complexiteit van 
deze regel, zal het mij niet verbazen
wanneer deze regel weer wordt
afgeschaft. Hier zal de Bond echter
niet over gaan; het is namelijk een
internationale regel. 

En kijk bijvoorbeeld eens naar het 
tweede doelpunt in dit filmpje om te
zien hoe dat in de praktijk werkt:
http://www.hockeybank.nl/2015/09/09
/doelpunt-vrije-slag-tilburg-heren-1/

Spelregel 2 - Voor wedstrijden in
de seniorencompetitie geldt dat
spelers op een gecontroleerde
manier de bal op elke plaats in
het veld mogen stoppen,
ontvangen, laten afketsen en
spelen op elke hoogte, inclusief
boven schouderhoogte (het
zogeheten hengelen), mits dit
niet gevaarlijk is.

V

VRAAG HET 
ARTHUR Ook dit seizoen worden enkele nieuwe

spelregels aangekondigd door de KNHB.
Wat doen de nieuwe regels met het spel
en waarom zijn ze ingevoerd? DOOR NINA BUSSMANN



MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

39

Over deze regel heeft Arthur vooral
als opmerking dat wanneer twee
mensen van beide partijen bij elkaar
staan, de verdediger altijd voorrang
heeft op de aanvaller met betrekking
tot het aannemen van de bal.
Hiermee wordt de veiligheid
gehandhaafd.

Spelregel 3 - De huidige lange
corner wordt vervangen door 
een spelhervatting voor de
aanvallende partij op de 
23-meterlijn, recht tegenover 
de plek waar de bal over de
achterlijn is gegaan.

Volgens Arthur is dit een van de
beste nieuw ingevoerde regels: 
'Ik denk dat menig speler het met 
me eens is dat deze regel positief is 
in die zin dat het spel weer wordt
opengebroken. Tijdens de oude lange
corner kwamen spelers vaak vast te
zitten in een kleine hoek, tevens een
ongunstige positie ten opzichte van
de goal. 

De nieuwe plek van uitnemen na het
over de achterlijn gaan van de bal
zorgt er voor dat de wedstrijd kan
worden voortgezet alsof het een
nieuwe aanval betreft. Hierdoor
wordt minder eindeloos gepingeld in
de hoeken van het veld, wat ook als
doel heeft om de snelheid van het
spel te handhaven. Wat dat betreft
had deze regel voor mij veel eerder
mogen worden ingevoerd', aldus
Arthur Wijma. 

Spelregel 4 - Een groene 
kaart betekent naast een
waarschuwing ook een tijdstraf
van twee minuten. De scheids-
rechters timen de straftijd.

'Deze regel is vooral ingevoerd omdat
de 10 meter regel is afgeschaft.’ 
Wanneer geen afstand wordt
gehouden, krijgt de speler een
waarschuwing in plaats van dat de
10 meter regel wordt gehandhaafd. 

Bij twee waarschuwingen ontvangt
de speler een groene kaart. De groene
kaart krijgt hiermee iets meer lading
doordat deze een straf van 2 minuten
inhoudt. De groene kaart kan verder
voor alle lichtere overtredingen worden
gebruikt waar al eerder voor gefloten
is, zoals stickhakken of commentaar.
Een groene kaart voor een coach geldt
nog steeds als een waarschuwing,
hij hoeft dus niet het veld af. 

Een groene kaart wordt overigens
niet vermeld op het DWF. Het
invoeren van 2 minuten straftijd na
een groene kaart staat onlosmakelijk
verbonden met de afschaffing van de
volgende spelregel:

Spelregel 5 - De mogelijkheid om
een vrije slag 10 meter naar
voren te verplaatsen is
verwijderd uit het spelreglement.

Hier tegenover is dus de
waarschuwing - en later de groene
kaart - terug gekomen. Wat is
volgens Arthur de reden voor deze
wisseling? 

'Ook dit heeft alles te maken met het
handhaven van de snelheid van het
spel. We zagen steeds vaker, vooral
in de hogere teams, dat de 10 meter
regel door de ontvangende partij niet
in acht werd genomen. Het 10 meter
naar voren brengen van de bal om
deze vervolgens opnieuw te nemen
kostte dusdanig veel tijd dat het
voordeliger was om de bal direct op
dezelfde plek opnieuw te nemen. 
De 10 meter 'voorsprong' woog niet
op tegen het nog niet georganiseerd
zijn van de verdediging waar
doorheen gebroken diende te worden.
Het afschaffen van de 10 meter regel
lijkt hierin een logisch besluit.

Duidelijk is dat alle nieuwe
spelregels als doel hebben om de
snelheid van het spel te handhaven.
Dit vindt Arthur dan ook zo mooi 
aan hockey: hockeyregels zijn altijd
progressief. Zelfs als een regel niet
bevalt wordt niet geschroomd deze
weer uit het reglement te
verwijderen. 

‘De Bond is zo altijd bezig om op elke
werkbare manier het spel sneller te
laten lopen. De voetbal kan hierin
nog veel van ons leren, spelregels zijn
hierin net zo oud als dat het voetbal
bestaat.'

Zou qua complexiteit dan bijvoorbeeld
het buitenspel afgeschaft moeten
worden? 'Het buitenspel zou ik als
KNVB zijnde inderdaad allang
afgeschaft hebben,' aldus Arthur.
'Maar gelukkig is dit geen kwestie
om ons zorgen over te maken. 
Wij mogen blij zijn met de KNHB 
die ons bijna elk seizoen laat
genieten van nieuwe regels, die 
er stuk voor stuk voor dienen om 
de spelsnelheid te optimaliseren.'

“Het buitenspel zou ik als KNVB zijnde
inderdaad allang afgeschaft hebben”

“Voetbal kan
hierin nog veel
van ons leren”
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HOTEL

RESTAURANT

Spa & Beauty

ZAKELIJK

Hét landgoed van Twente.

WWW.WILMERSBERG.NL

Past. Plegtstraat 2

7573 GH Oldenzaal

T. 0541 - 535 180

F. 0541 - 519 580

info@johnvelthuis.nl

johnvelthuis.nl
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Hans Bruinsma, heeft een uniek meetsysteem in de slaapsector.

Eekboerstraat 71 - Oldenzaal - T 0541 - 522922

WERELDPRIMEUR IN OLDENZAAL

Verantwoord en heerlijk
slapen dankzij ons

wetenschappelijk meetsysteem

Een universitair wetenschappelijk meetsysteem
verricht alle
metingen
van het
lichaam.

De meetresultaten geven een advies welke
ondersteuning uw lichaam

(schouders, lende en heup) nodig heeft

Uw gastheer: Hans Bruinsma

Met deze wetenschap 
ontwikkelen wij een 
speciaal voor uw 
lichaam op maat 
gemaakte boxspring.
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MEISJES B1 REIZEN NAAR 

BRABANTS TOERNOOI
DOOR HARRY JUTTEN

In een gepimpte toerbus vol muzikanten
ROSMALEN - Het is weer eens
wat anders; samen naar een
oefentoernooi reizen met een stel
tamelijk a-sportieve, maar wel
heel gezellige muzikanten. 

at overkwam de meisjes
B1, die waren uitgenodigd
voor een sterk bezet
tweedaags toernooi bij

Mixed Hockeyclub Rosmalen. 

Wat het extra bijzonder maakte was
dat de muzikanten van het Stroat
Ensemble, want daar hebben we het
over, beschikken over een rijdend
café. Geen stoelen keurig op een rijtje
in deze bus. Nee, de passagiers zitten
in groepjes bij elkaar en altijd met de
koelkast binnen handbereik. 

‘s Morgens in alle vroegte werden 
de hockey- en slaapspullen én de
muziekinstrumenten onder in de bus
gepakt, waarna een nogal vrolijke en
luidruchtige reis begon. Toen enkele
muzikanten al heel vroeg op de dag
een biertje uit de koelkast pakten,
werd dat meteen wereldkundig
gemaakt via de smartphones van de
meisjes. Het hockeyveld in Rosmalen
was voor de ‘Stroat’-muzikanten
slechts een tussenstop op weg naar
een optreden verderop in Brabant. 

Aangekomen in Rosmalen bleek dat
de vereniging juist die dag een nieuw
waterveld in gebruik ging nemen.
Allerlei hoge pieten waren strak in
het pak van de partij om de officiële
opening te verrichten. Er werden
toespraken gehouden en het 
Stroat Ensemble zorgde op de
middenstip voor vrolijke muziek 
in het Brabantse land. 

Je kunt wel zeggen dat de heenreis 
in de Stroat-bus een prima
voorbereiding was voor de meisjes,
want het toernooi werd succesvol
afgesloten. Op zondagmiddag stond
de bus weer voor ons klaar voor de
terugreis. 

Dit keer zonder muzikanten, maar
wel met de knappe chauffeur Luuk. 

Beste Herman, 
lieve voorzitter, mogen wij 
naar alle uitwedstrijden met 
deze bus?

“Toen enkele muzikanten al heel vroeg op 
de dag een biertje uit de koelkast pakten, 
werd dat meteen wereldkundig gemaakt 

via de smartphones van de meisjes.”

D
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DE STOEL VAN...

ans Brummelhuis is graag
bereid ons hier meer over
te vertellen. Het interview
vindt plaats op de bovenste

etage van de geheel vernieuwde en
gemoderniseerde tandartspraktijk
van Hans en Joyce Brummelhuis aan
de Berkstraat. Een open, licht
gebouw, vol vrolijke kleuren, kunst
en uiteraard: stoelen. Allereerst
maken we vanzelfsprekend het
bruggetje naar Bully. Ooit begon hij
zelf bij Bully als speler in B3, tot in
team A1, waarna hij ging studeren in
Amsterdam en de sport tijdelijk de
rug toekeerde. Maar niet voor lang:
terug in Oldenzaal in 1996 hervatte
hij, tot vier jaar geleden, het
hockeyen. Dit keer in Bully heren 3.
Een feestteam, aldus Hans. Joyce en
de kinderen hebben ook altijd hun
sportieve beentje voortgezet bij Bully. 

De kinderen in B2 en C3, waar Hans
coach van is. Waarbij aangetekend
moet worden dat de jongste is gaan
voetballen. In Oldenzaal ook geen
vreemde keuze. Wanneer ik inkop
dat gebitsschade toch heus wel
meerdere oorzaken zal hebben,
daarbij denkend aan klusongelukjes
of missers in andere sporten,
corrigeert Hans mij. 

'Nee nee, vooral de hockey-
sport is de boosdoener.' 
Geen wonder dat praktijk
Brummelhuis onlangs op Facebook
een leuke actie inzette waarbij
mensen een professioneel, 
op maat gemaakt bitje konden winnen.
Er werd massaal op gereageerd. 
Niet alleen vanwege het financiële
voordeel, ook vanwege de mogelijk-
heden in kleurschakering. Zo is er
één gemaakt in de kleuren van de
Nederlandse vlag. Valt wel op! 

Ook de blog van Hans op de website
ging over dit onderwerp. Een van zijn 
opmerkingen in zijn blog was dat
zich onder de senioren meer spelers
zónder bitje spelen dan mét. Hij is
blij dat de KNHB het inmiddels
verplicht heeft. 

'De gevolgen van een bal of stick
tegen je kaak, gezicht of gebit zijn
soms niet te overzien. 

“Bekijk het filmpje 'hockeyer 
Van Asch verliest 7 tanden na
klap tegenstander' op YouTube
maar eens.”

Vréselijk om te zien. Nou, dat inspireert
toch wel voldoende tot het dragen van
een bitje, hoe ervaren je ook bent. 

Van Asch droég trouwens zo'n bitje
wel... je moet er niet aan denken wat
de schade zou zijn geweest zonder...

Het is dus een kleine investering 
die je veel ellende kan besparen,
zowel in je mond als in je
portefeuille', aldus de woorden van
Hans. 'Voordeel van zo'n bitje op
maat is dat het materiaal sterker is,
dat het letterlijk als gegoten zit en
dat de absorptie van de klap op je
gebit vele malen groter is. Het kan
natuurlijk voorkomen dat ondanks
het bitje de klap van een stick of bal
toch keihard op je kaak en het gebit
belandt. 

Soms is de dreun alleen al aanleiding
tot schade aan tanden en kiezen. Om
over blauwe plekken en dikke bulten
in het gezicht maar niet te spreken.
In dat geval zit je bij de de Spoed-
eisende Hulp in het ziekenhuis om
na te gaan of er niks gebroken is.
Kaakbreuken moeten linea recta naar
de kaakchirurg. Maar voor de tanden
komen mensen bij ons terecht.'

DOOR DEBBY MUREAU

H

Hans Brummelhuis
In de 'behandelbank' komt dit keer geen 'bank' maar een 'stoel'. 
En wel de tandarts-stoel van Hans Brummelhuis. Bitjes zijn
vanaf 1 augustus dit jaar officieel verplicht, dus leek het de

redactie goed om hier eens wat dieper op in te gaan. 
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'In onze praktijk komen we het
regelmatig tegen: dan is er een stukje
van de tand af, er zit een breuklijn in de
tand, of er zijn losse gebitselementen.
Puur door de klap. Wanneer er een
stukje van de tand af is kun je dat
vaak nog wel repareren met
vulmateriaal. Maar soms zijn tanden
verschoven of zijn ze er zelfs uit. 
Als je dat ziet gebeuren kun je een
aantal dingen doen. Of liever gezegd,
ik zeg eerst wat je NIET moet doen!

Wat je NIET moet doen!
1. Maak de tand NIET schoon.

Hoe vreemd het ook klinkt: zelfs 
het afspoelen van de tand onder 
de kraan kan leiden tot 
beschadiging van de vezels. 
Dus laat dat zand er gewoon op 
zitten, neem de tand op de juiste 
manier mee en laat de dienst-
doende tandarts de tand zo 
spoedig mogelijk terugplaatsen. 
Hoe eerder, hoe beter. 

2. Hoe handig je ook bent: doe dit 
niet zelf! Laat dat aan de 
tandarts over. 

3. Neem de tand NIET mee naar
de tandarts in een servetje, 
zakdoekje of jaszak. Als je dat 
doet zijn de vezels binnen 
no-time uitgedroogd en kan de 
tandarts de tand alsnog 
weggooien. Heel erg jammer. 

Wat je WEL moet doen: 
1. Laat de tand het liefst binnen 

een half uur terugplaatsen 
in de kaak. Dan heb je de 
meeste kans dat de tand 
weer vastgroeit. 

2. Bel bij elke twijfel de 
dienstdoende tandarts en 
beschrijf wat je ziet. Meestal kan 
de tandarts op basis van die 
gegevens adviseren wat het 
beste is. Pijn is een goede 
graadmeter bij (deels) afgebroken 
tanden; als het heel gevoelig is, 
dek dan het tandbeen af en ga 
naar de tandarts. 

3. Als je de tand meeneemt naar 
de tandarts: bewaar hem in een 
kopje melk. Of onder je tong. 
NIET in de koffiemelk; die is te 
zuur, waardoor de tand verloren 
gaat. 

 

OP MIJN VRAAG 
OF ER EEN 
SOORT TAND-
EHBO BESTAAT
ANTWOORD HANS:

'Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bitjes al deze ellende
voorkomen. Ze verdelen de impact van de klap op de kaak
over alle gebitselementen, waardoor puntbelasting voorkomen
wordt en alles waar we het nu over hebben weinig mogelijk
voorkomt. Draag daarom altijd je bitje zodra je het veld op
gaat, of je nu in een jeugdteam speelt of bij de senioren!'
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n de tijd van natuurgras, 
jaren geleden..., werd er
fanatiek zaalhockey
gespeeld bij Bully. 

Maar met de komst van kunstgras-
velden en de wintercompetitie
verdween het zaalhockey naar de
achtergrond. Tot 2011. In de jaren
daarvoor waren er veel afgelastingen
gedurende de wintercompetitie en
drie maanden geen hockey in
competitieverband was voor veel
leden geen optie. Daarnaast
constateerden we dat veel andere
clubs al wel in de zaal speelden en,
heel belangrijk, bleek dat zaalhockey
een positieve invloed heeft op het
veldspel. 

Het bestuur van Bully gaf daarom in
2011 toestemming aan de Junioren
Commissie om een zaalprogramma te
ontwikkelen voor de jongste jeugd.
Een nieuw zaalinitiatief bij Bully was
daarmee geboren. In het zaalseizoen
2011-2012 startte de jongste Jeugd-
groep met twee maanden training in
de zaal. In de kerstvakantie en de
krokusvakantie werden activiteiten
en een toernooi voor de F-jes t/m E8-
tallen georganiseerd. Het was een
succes dat naar meer smaakte. In 2012
is de Zaalhockey Commissie opgericht
met als opdracht een volwaardig
zaalprogramma voor alle leden-
groepen van Bully te ontwikkelen.

Explosieve groei
De Zaalhockey Commissie heeft de
zaalactiviteit voor het seizoen 2012-
2013 uitgebreid met een programma
voor prestatieve juniorenteams en
Dames en Heren 1 in de KNHB
Zaalcompetitie. Het zaalprogramma
in seizoen 2012-2013 was een groot
succes. Een logische volgende stap 

was om ook junioren breedteteams de
kans te geven om in de zaalcompetitie
te spelen en bij voorkeur in een
regionale competitie. Bully heeft
binnen het Twents Vereniging
Overleg (TVO) het initiatief genomen
om een regionaal zaalcompetitie
programma te ontwikkelen.

Samen met een aantal hockeyclubs
uit Twente is de TVO zaalcompetitie
opgezet. In deze competitie spelen 

breedteteams vanaf de tweede klasse 
vriendschappelijk tegen elkaar
binnen de regio Twente. In seizoen
2013-2014 hebben ruim 400
Bullyleden zaalhockey gespeeld. 
Er waren 14 teams in de KNHB-
competitie, met uiteindelijk 11
'podiumplaatsen' en 13 teams in de
TVO-competitie, met 7 'podium-
plaatsen'. In dat seizoen is er ook 
een compleet zaalprogramma voor 
de Jongste Jeugd uitgevoerd. 

I

ZAALHOCKEy, DE
GROEIBRILJANT
VAN BULLy! DOOR RONALD DE GIER
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Volop in ontwikkeling
Voor seizoen 2014-2015 wilde de
Zaalhockey Commissie ook een
zaalprogramma bieden voor senioren
breedteteams (inclusief veteranen) in
de KNHB-competitie. Ook nieuw en
zeer succesvol was de introductie van
de E8-tallen in de TVO-competitie.
Een andere belangrijke verandering
was dat het zaalhockey binnen Bully
meer als een aparte activiteit
gepositioneerd werd, naast het
veldhockey. Spelers konden zich
vanaf 2014 individueel en persoonlijk
op de Bully-site inschrijven voor
deelname aan het zaalprogramma. 

Daarnaast is er een selectie-
programma ontwikkeld voor
prestatieve zaalteams in de KNHB-
competitie. Het afgelopen zaalseizoen
is zeer succesvol geweest. Ruim 600
Bully-leden speelden zaalhockey. 
Er waren 38 teams in de KNHB- en
TVO-competitie, waarvan 8 teams
een 'podiumplaats' haalden binnen
de KNHB en 12 in de TVO. Nog wat
TVO-cijfers van afgelopen seizoen: 
er speelden 87 teams in de TVO, met
bijna 1.000 spelers. Er zijn in 348
wedstrijden 2.818 doelpunten gescoord.
Bully had afgelopen seizoen de Lutter-
molen als thuishal en dat is uitstekend
bevallen, mede door de goede zorgen
van Volleybalvereniging Lutheria, 
die de barbezetting in handen had. 

Geleerd van de afgelopen seizoenen
Zaalhockey groeit en is een niet meer
weg te denken activiteit binnen Bully
geworden. Dit is te danken aan een
goede samenwerking tussen
commissies, leden en trainers binnen
Bully. Niet alles gaat in één keer
goed, maar elk jaar wordt er gewerkt
aan verbetering. Zo zal voor komend
seizoen het selectieprogramma voor
prestatieve KNHB-teams verbeterd
worden, met meer selectiemomenten
over een langere periode (vanaf eind
oktober tot medio november 2015) en
meer en betere scouting, waarbij ook
zaaltrainers betrokken worden. 

Er zijn geen selectieactiviteiten in
een vakantieperiode en er is betere
communicatie over het selectieproces.
Ook wordt er gewerkt aan de
opleiding van zaaltrainers en
zaalarbiters. Voor de allerjongste
jeugd (5-jarigen en Benjamins) 
wordt gewerkt aan een passend 
nieuw zaalprogramma. De F-jes 
en de E6-tallen krijgen weer een
zaalprogramma. 

De kosten hiervan worden door Bully
betaald want de vereniging wil het
zaalhockey er 'met de paplepel
ingieten'. De Zaalhockey Commissie
probeert dus op alle vlakken het
programma te verbeteren en te
professionaliseren. Met hulp van de
andere commissies en onze leden
gaat dat zeker lukken.

Op naar de 700!
Zaalhockey is leuk en het is goed
voor je techniek, behendigheid,
reactievermogen en spelinzicht. Ook
binnen Bully is inmiddels bewezen
dat de vaardigheden die je leert in de
zaal ook je spel op het veld verbeteren.
Het is de wens van de Zaalhockey
Commissie dat iedereen die op het
veld hockeyt dat ook in de zaal gaat
doen. Voor komend seizoen hoopt zij
700 leden in de zaal te verwelkomen.
Het is nog een droom, maar wat zou
het mooi zijn als Bully in de toekomst
gebruik kan maken van een eigen zaal
dichtbij de velden. Verwacht wordt dat
zich dit seizoen meer dan 100 teams
inschrijven in de TVO-competitie,
waarvan 32 Bully-teams, en dat er
meer dan 1.100 spelers komen. 

In de KNHB- zaalcompetitie spelen
dit seizoen 21 Bully-teams. In totaal
dus 46 zaalteams, naast de zaal-
activiteiten voor de jongste jeugd.

De drijvende krachten achter 
het zaalhockey bij Bully
Geen zaalhockey zonder de
Zaalhockey Commissie. Deze bestaat
momenteel uit Annemarie Heerink,
Patrick Nijhuis (beiden al vanaf de
start), Arthur Wijma en Ronald de
Gier (voorzitter). De Commissie hoopt
binnenkort één of twee vrijwilligers
te kunnen verwelkomen, die dit
enthousiaste team gaan versterken. 

Ben je geïnteresseerd? Of wil je
reageren op dit artikel? Neem dan
contact op met Ronald de Gier. 

  

Het succes in Twente 
valt zelfs landelijk op! 

De KNHB is onder de indruk van 
de resultaten en aantallen van 
onze regionaleaanpak en de 
wijze waarop de hockeyclubs 
uit Twente een regionale
zaalcompetitie opzetten. 
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TRUCKING  TRUCK RENTAL & LEASING  TRAILER RENTAL & LEASING
TRUCK & TRAILER SERVICE BREAKDOWN SERVICE USED TRUCKS  COMMERCIAL VEHICLES

WWW.HEISTERKAMP.EU

www.tvt.nl

Skopos ondersteunt uw 
organisatie bij het verbeteren 
van de informatievoorziening

 Skoposrendementbouwers  Skopos_nl

Uitgerust voor 
de toekomst

www.skopos.nl
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Postbus 15
7570 AAOldenzaal
Hanzepoort 25b
7575 DB Oldenzaal

Postadres

Bezoekadres

0541 531 233
0541 531 244
info@zotezien.com

Telefoon

Fax

E-mail

www.zotezien.comProjectinrichting Zorg & Onderwijs Copying, Printing & IT Kantoorartikelen

www.sko.nl

NAWOORD VOORZITTER
Beste Lezer,

Dit was dan het vierde Bully
Magazine dat door onze club jaarlijks
wordt uitgegeven. Uit alle mooie
verhalen is wel duidelijk geworden
dat we een bijzondere club zijn met
veel enthousiaste leden en
vrijwilligers die zich inzetten voor
onze mooie club en sport.

Sinds het 75 jarig jubileum hebben
we weer veel geïnvesteerd in de
vereniging om het welzijn binnen
Bully verder te vergroten. Dit heeft
een niet ophoudende ledengroei als
gevolg gehad, die misschien dit seizoen
de 1.100 gaat overstijgen. Hierdoor
zijn wij inmiddels de tweede
hockeyclub in Twente geworden.

We bestaan nu 80 jaar, maar waar
staan we over 5 jaar? We hebben
uiteraard sportieve ambities en
willen graag nog een extra waterveld 

en zelfs wel een hockeyhal bouwen.
Maar het belangrijkste blijft dat we
de sfeer en de gemoedelijkheid die 
we als Bully koesteren binnen de
Oldenzaalse sportgemeenschap
kunnen behouden en waarborgen
voor de toekomst.

Als laatste wil ik graag iedereen
bedanken die zich heeft ingezet voor
deze fantastische jubileumeditie van
het 'Bully Magazine'. Ik wens iedereen
de komende jaren veel hockeyplezier
en op naar het volgende jubileum!
Herman Kemna

Treesje & Ine
MEUBELSTOFFERING

ZANDBREEWEG 10, OLDENZAAL
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Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

0541 53 10 01
info@verhaag.nl
www.verhaag.nl

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

E-mail

Website

De Specialist in full colour

www.sylvabouw.nl
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KASTEEL MODE
GROOTESTRAAT 1   7571 EJ OLDENZAAL   0541 513 570   INFO@KASTEELMODE.NL   WWW.KASTEELMODE.NL

VERKRIJGBAAR BIJ:




