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VOORWOORD
VOORZITTER
Beste leden van OHC Bully,

Het jubileumjaar zit er op en we zijn inmiddels alweer bezig
aan ons 81e seizoen met de Oldenzaalse Hockeyclub Bully.
En het was een bijzonder jaar. 

Ten eerste hebben we bijna een jaar geleden een spetterend
jubileumfeest gevierd waarbij het dak er bijna letterlijk 
afging. Verder is de club maar blijven groeien en mochten
we dit jaar ons 1100e Bully lid begroeten.

Dames 1 bekroonde het goede seizoen met een kampioen-
schap en ook ons Heren 1 liet van zich horen en behaalde
een verdienstelijke tweede plaats met als gevolg directe 
promotie voor beide teams naar de eerste klasse. 

Voor de komende jaren op weg naar het volgende jubileum
komen er flink wat uitdagingen aan. Velden 2 en 3 staan
voor 2018-2019 op de lijst om vervangen te worden. 
De wens van onze club is nog een tweede waterveld aan
te leggen zodat ook de niet-selectie teams meer gebruik 
kunnen maken van de goede speeleigenschappen van 
een waterveld.

Achter de schermen worden constructieve gesprekken 
met de gemeente Oldenzaal gevoerd om te kijken of er 
samenwerking gezocht kan worden inzake de hockeyhal 
die Bully wil bouwen. Hierbij wordt gekeken naar een
unieke publieke- en privaatrechtelijke samenwerking 
om eventueel scholen en vereniging gebruik te laten 
maken van de hal, zodat deze over meerdere dagdelen 
optimaal bezet kan worden. In dit magazine is een 
laatste update te lezen.

Het ”Bully Magazine” is dit jaar wederom goed gevuld met
leuke artikelen. Wegens het grote succes van vorig jaar zijn
er nu 6 jaar na de hockeyplaatjes weer een aantal leden 
opgezocht. Hoe is het ze vergaan de afgelopen jaren?

Verder onder andere
aandacht voor de 
Donderdag Veterinnen.
Na 60 jaar is het doek 
uiteindelijk gevallen 
en daarom verdient 
dit team uitgebreide
aandacht. Genoeg 
te lezen dus in ons 
laatste magazine.

Ik wens alle leden 
bijzonder veel plezier
met het lezen en veel
hockeyplezier toe op 
de velden!

Herman Kemna
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e gaan terug naar de
jaren ’60 in de vorige
eeuw. Inderdaad de
“sixties” van de Beatles

en the Stones. Roerige jaren met
studentenopstanden in Amsterdam
en de rookbommen tijdens het huwelijk
van Prinses Beatrix en haar Claus.
Voor vrouwen was het in die tijd
vaak een hard gelag, als ze gingen
trouwen was het gedaan met de
baan. Alle jonge moeders waren
fulltime-huisvrouw. Om de doorde-
weekse dagen wat meer inhoud te
geven gingen in die tijd hockeyende
moeders op dinsdag hockeyen.
Voorwaarde was wel dat je 34 jaar
moest zijn, of dat je moeder was van
minimaal twee kinderen. Er was al
een onderlinge competitie. Zo ook in
Oldenzaal. Daar werd samen met
Almelo een team gevormd: ABC. 
Dat staat voor de Almelo Bully
Combinatie. Op toerbeurt werd er
gespeeld op de Eekte en op het
Beeklust. Na promotie werd je in 
de donderdagcompetitie ingedeeld.
Begin jaren ’80 werd Bully een
zelfstandig team en in de gloriejaren
aan het einde van de vorige eeuw
was Bully zelfs met twee teams in de
Veterinnen-donderdagcompetitie
vertegenwoordigd.

Anneke Verhaag, Gerda Stoelens,
Hanneke Vermeulen, Tsjitske van
Soelen en Els Essink zijn bij mij 
aan tafel geschoven om de
geschiedenis van dit team de 
revue te laten passeren. 

Anneke heeft veel huiswerk gedaan
en alle informatie bij elkaar gezocht.
Ook het fotoboek wordt opengeslagen
met mooie platen, eerst in zwart-wit,
later ook in kleur. Anneke: ”We
hebben overal gespeeld, we kwamen
bij verenigingen in onze provincie als
EHV, PW, Almelo, Deventer en
Zwolle. Ook de kleinere clubs als
Haackey en Holten hadden in die tijd
een eigen team”. Gerda vult aan:
“Binnen die teams was weinig
verloop, daardoor speelde je jaarlijks
steeds tegen dezelfde mensen.

Hierdoor kreeg je een hechte band,
ook met je tegenstanders. Na een
wedstrijd was er ook steevast een
uitgebreide derde helft, waarbij
wekelijks iemand tot “Mien van de
hapjes” werd gebombardeerd. Het was
ook leuk dat je in sommige teams oud
Bullyspelers of vriendinnen uit je
studietijd tegenkwam”. Hanneke
vertelt enthousiast verder over de
toernooien: “We hadden ook onze
vaste toernooien. Dan kwamen we,
gezellig met de trein, in Bloemendaal
of in Tilburg met acht teams bij elkaar.

W

ZESTIG
JAAR 
VETERINNEN-
HOCKEY DOOR
DE WEEK

Misschien wist je 
het niet eens, maar 
op donderdag werd 
er bij Bully ook 
competitie gespeeld. 
Dit seizoen hebben 
de dames de stick
aan de wilgen 
gehangen. 

Er is geen team 
meer op de been 
te brengen..



Met die teams hadden we dan
heerlijke dagen. De namen zijn me
wel bij gebleven: het Pollepeltoernooi,
Theemutsentoernooi en het Grijze
Pruikentoernooi met de Wisselpruik
voor de winnaars. Ook Bully moest
wel eens een toernooi organiseren,
zoals het Taartentoernooi. Hier
moest het organiserende team zorgen
voor een rijk aanbod aan taarten 
en was er voor de bakkers en koks
zoveel in de keuken te regelen dat 
er niet meegehockeyd kon worden. 

Gezelligheid stond bij de beide 
teams hoog in het vaandel en ook
een weekendje weg was vaste prik. 
We zijn nog steeds een hechte
vriendinnengroep en delen lief en
leed met elkaar.” Wat dit laatste
betreft noemen de dames ook de

trieste kant, Marian Bruinsma, 
Ans Heidkamp en Bep Gruintjes 
zijn namen van Veterinnen die de
afgelopen jaren overleden zijn. 
Hockeyen op donderdag, heb je dan
het gevoel dat je bij de vereniging
hoort? Op deze vraag kwam een
stortvloed aan reacties van de vijf
dames. Tjitske noemt met gemak
allerlei zaken op die door de
Veterinnen werden uitgevoerd:
“Rapen van het Bulletje; we zorgden
dat het clubhuis schoongemaakt
werd, we hadden heel wat coaches in
onze teams, Hanneke verzorgde jaren
lang de ledenadministratie, Marian
en Hugo waren het gezicht van de
wedstrijdadministratie, we waren
trainers en scheidsrechters. Nee, in
het weekend waren we ook veel op de
club. En bij het vijftigjarig bestaan
van Bully hebben we een enorm groot
borduurwerk gemaakt dat jaren in
het clubhuis heeft gehangen.”
“Veterinnen op donderdag dat is toch
hockeyen met een lekker glaasje
wijn” hoor je bij Bully nogal eens
gekscherend zeggen. De dames
ontkrachten dit meteen. Op donderdag
was de bar van het clubhuis niet open.
Daarnaast was het daar niet toege-
staan je eigen drankje te nuttigen.
Dus dat wijntje is pas van de laatste
vier jaar toen de meiden wat rebelser
werden en toch hun flesjes Malbec
naar de Sportlaan sleepten.

Maar nu is het over en uit! 
Els geeft de reden aan: “We kregen
geen jonge aanwas meer. Iedereen 
is door de week aan het werk. 
Wij waren zo enthousiast dat we ons
rooster hebben kunnen aanpassen.
Sinds 2000 hadden we nog maar 
één team. Ook het continurooster 
op de scholen maakt dat de 
kinderen nog eerder thuis zijn 
en er eerder opvang nodig is. 

Jammer, je ziet het bij alle
verenigingen in de regio, het ene na
het andere donderdagteam legt het
loodje. We zijn met z’n allen in juni
gestopt, maar als vriendinnenclub
komen we nog maandelijks bij elkaar
en kijken we terug op een heerlijke
tijd bij Bully.”

“Veterinnen op donderdag dat is toch
hockeyen met een lekker glaasje wijn”

MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

  5



6



MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

7

ONZE ELFTAL
KAMPIOENEN

Meisjes B1

Dames 1 Dames 5

Meisjes D6

Veteranen L

Meisjes D3

Jongens B1

Veteranen A



raag zou hij zien dat meer
liefhebbers van sport op een
goed niveau zouden komen
kijken naar de wedstrijden

van de eerste teams van hockeyclub
Bully. ‘Je hoeft niet per se in hockey
geïnteresseerd te zijn om te kunnen
genieten van mooie acties en veel
doelpunten. Er gebeurt echt heel veel
op het veld en je kunt gewoon gratis
langs de lijn komen staan bij ons.’ 

Uit alles blijkt dat Herman Kemna
naast trainer-coach van het eerste
damesteam ook altijd de gedreven
voorzitter blijft die geen gelegenheid
voorbij laat gaan om de hockeysport in
de schijnwerpers te zetten. Hij heeft
alle recht van spreken, samen met zijn
speelsters en veel enthousiaste leden
binnen de club, want Bully presteert
voortreffelijk met de dames en heren
die beiden promoveerden naar de
Eerste Klasse. Het dik verdiende
kampioenschap van Dames 1 afgelopen
seizoen in de Tweede Klasse zoemt nog
na rond de velden, maar de focus bij de
dames ligt al lang weer op nieuwe
uitdagingen een trapje hoger.

Handhaving is vooralsnog de primaire
doelstelling en als het kan wordt er een
solide basis gelegd om duurzaam mee
te doen in de Eerste Klasse. ‘Weinigen
zullen het nog weten, maar in een grijs
Bully-verleden hebben de dames al
eens Eerste Klasse gespeeld’, refereert
Herman aan een stukje vergane glorie
wat nu dus weer flink is opgepoetst.
Wat hem betreft is dit avontuur nu een
langer leven beschoren. Als trainer-
coach hoopt hij dat te bereiken met een
sterke en evenwichtige mix van
ervaren en sterke routiniers met
ruimte voor talentvolle jeugd om zich
een plek in de basis te spelen. 
Daar omheen bestaat de selectie uit
ambitieuze meiden die graag willen
bewijzen dit hogere niveau blijvend 
aan te kunnen. In het eerste seizoen
kunnen ze daarbij nog rekenen op de
volledige inzet van de routiniers Loes
Gelink en Marieke Goinga, die hun

hockeytoekomst vorig seizoen lieten
afhangen van promotie. ‘We plakken 
er nog een seizoen aan vast als we
promoveren’, was het commitment
dat beide dames uitspraken. Beide
speelden zij bij andere verenigingen 
al eens in de Eerste Klasse en weten
dus wat er gevraagd wordt.

Kwaliteit uit eigen geledingen
Net zoals dat bij de heren het geval is,
kiest ook Herman Kemna voor kwaliteit
uit de eigen geledingen. Wel organiseert
Bully telkens aan het begin van het
seizoen een aantal open trainingen
waar iedereen welkom is. Dus ook
speelsters van andere verenigingen 
die een overstap overwegen kunnen
geheel vrijblijvend de sfeer komen
proeven bij Bully. Puur op basis van
deze trainingen wordt uiteindelijk 
de selectie voor het eerste team
samengesteld. 

Iets sneller en tactischer
‘Dit seizoen zal het allemaal net even
wat tactischer moeten en ook de
handelingssnelheid moet omhoog’,
verwacht Herman, die ook al heeft
gezien dat er Eerste Klasse-teams zijn
die al een slag meer hebben gemaakt
als het gaat om professionaliteit. 
‘Dan heb je het over iemand op de
tribune die via een oortje doorgeeft wat
er moet gebeuren.’ Herman Kemna is
vooralsnog niet van plan dat pad op
te gaan. ‘Het moet op het veld
gebeuren, bijvoorbeeld door met
creatieve oplossingen te komen. 
Verder constateert hij dat ook op 
het punt van fysieke kracht en 
pure snelheid nog winst te boeken is.

Plezier in het spelletje voorop
‘Onze grote kracht is dat wij een echt
collectief zijn waarbij iedereen gelijk-
waardig meedoet. Er zijn geen buiten-
beentjes. En het belangrijkste vind ik
eigenlijk dat de meiden gewoon ook lol
onder mekaar hebben. Het plezier in
het spelletje is nu top’, ervaart Herman
Kemna op de trainingen en tijdens de
wedstrijden. 

Met zeventien speelsters is de selectie
nu in de breedte op voldoende sterkte.
Wat opvalt is het grote leeftijdsverschil
binnen de groep. De oudste zou de
moeder van de jongste kunnen zijn.
Hoewel de jongste speelster als keepster
nog niet al teveel speel-minuten krijgt,
kiest ze toch volledig voor het eerste
team om veel te leren.

Gewoon de Bully-methode
Herman Kemna doet de team-
begeleiding en training vrijwel alleen.
Praktische steun krijgt hij wel van
fysiotherapeute Mariska van Gils.
Daarnaast komt Resy Hudepohl 
van SportTime  wekelijks naar 
de training voor de zogenoemde 
core-stability krachttraining met 
de meiden. ‘Het gebeurt heel
professioneel en het kan uiteindelijk
een paar procenten schelen.’ 

Tegelijk blijft Bully ook gewoon een
club met beide benen op de grond, die
weliswaar sterk wil presteren in de
Eerste Klasse maar zich niet gek wil
laten maken door wat andere teams
doen. Bij een thuiswedstrijd is 
iedereen een uur van te voren
aanwezig om aan de voorbereiding
te beginnen. En voor de uitwedstrijden
rijden de meiden met elkaar mee 
om de kosten een beetje te spreiden. 
De afstanden worden immers wel
steeds groter. 

‘Maar nogmaals; ik vind het vooral
belangrijk dat iedereen heel veel
plezier heeft met elkaar.’ Het lijkt 
de Bully-methode die al aardig zijn 
vruchten begint af te werpen.

PRESENTATIE
DAMES 1 Na het glorieuze kampioenschap 

willen de Bully-dames het publiek 
verwennen met mooi hockey   

DOOR HARRY JUTTEN

8

“In een grijs Bully-
verleden hebben de 
dames al eens Eerste
Klasse gespeeld”

G
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Dominique Reuvekamp
03-02-1999

Bo Westerhof
24-06-1997

Marie-José Gelink
28-09-1986

Roos Harmelink
05-10-1998

Jet de Ruijter
03-05-1996

Carmen Harmelink
14-10-1998

Jamie Delogu
11-01-1994

Rosheen McDonald
20-05-1995

Loes Gelink
03-04-1982

Marieke Goinga
01-09-1982

Lisa van Lange
08-05-1995

Janneke Kemna
03-03-1999

Maartje Harms
23-12-2000

Nilam Heesink
24-05-1989

Pien Schopman
25-05-1995

Chérise Helant Muller
16-06-1995

Jet Huitink
13-06-1997

Mariska van Gils
(fysiotherapeute)

Herman Kemna
(trainer/coach)

DAMES 1 - SEIZOEN 2016/2017

Anja Wolbers
16-01-1974
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Dames 1  O.H.C. Bully  seizoen 2016 - 2017



OP HET BANKJE
MET ELS BRILMANDOOR DEBBY MUREAU
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et terug uit New York,
waar ze één van haar
drie dochters bezocht
heeft, zet Els zich 

neer op ‘het bankje’ waar ze 
zich enigszins verlegen door
fotograaf Peter laat fotograferen. 
Zo letterlijk ‘in the picture’ staan 
is niet haar ding, bekent Els. 
Maar dat ze zich mag aansluiten
bij een rijtje iconen op ‘het bankje
van Bully, dát wilde ze toch niet
afslaan. 

Els vertelt: 

“Wat voel ik me vereerd dat ik me
met dit gesprek in een illuster
gezelschap mag begeven. 50 Jaar
lidmaatschap voelt voor mij niet als
een prestatie! Het gebeurde vooral
vanzelf en met heel veel plezier.
Destijds begon ik tegelijk met een
aantal schoolvriendinnetjes. 
We waren rond de 11 jaar oud. 

Samen met Lieke ten Thije, Bea
Caron, Hermi Wooldrik, Hetty
Admiraal en Bea van Eerden 
gingen we vanuit de Nutsschool
samen richting Bully. 

Als meisje was het niet gebruikelijk
dat je ging voetballen, iets dat mij
aanvankelijk wel wat leek, dus
hockey vond ik wel een stoer
alternatief. Er waren 3 meisjesteams;
A1, A2 en B1. Wij werden op het veld
verwelkomd door Bert Wellink. Ik
hoor hem nog zeggen: “Zo meisje, 
ga jij dáár maar eens staan”. Een
hele groep nieuwelingen en in één
keer alle namen van die kinderen
onthouden viel natuurlijk niet mee.
Iedereen heette even ‘meisje’. 

Ik begon als speelster op rechtshalf.
In die tijd rolde je de bal nog in 
als hij over de zijlijn was gegaan. 
De bal moest dan stuiteren tussen 
de buitenlijn en de evenwijdig

daaraan lopende stippellijn. 
Vanuit het B1-team stroomden 
we vlot door naar A1 en al jong
dubbelde ik. Op zaterdag in de 
jeugd en op zondag bij dames II of
III, afhankelijk van waar ze om een
speelster verlegen zaten. Natuurlijk
hadden we aan alleen de training,
toen nog één keer per week, niet
genoeg. In de eerste jaren van de
middelbare school gingen we daarom
altijd met een groep meisjes zelf een
balletje slaan na schooltijd.

N  
Ik hoor hem nog zeggen: “Zo meisje, 

ga jij dáár maar eens staan”
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Strafcorners oefenen of een lekker
potje hockeyen. Ook de jeugdtoer-
nooien waren erg leuk. Ik zal nooit 
de A en B-jeugdtoernooien bij DKS
vergeten. Veel gezelligheid en stevige
partijen!

Vanaf mijn 16e heb ik 16 jaar in
Dames I gespeeld. Tot bijna mijn 32e.
Toen ik er als broekie inrolde,
speelden we nog Eerste Klasse Oost.
Destijds de hoogste klasse. En dan
reden we o.a. naar Arnhem, Nijmegen,
Apeldoorn etc. De A1 was er nog niet.
Hele zondagen waren we op pad. 

Ik keek natuurlijk enorm op tegen de
oudere garde die al zo lang in dit
team speelde. In die tijd werden we
gefloten door Bondscheidrechters.
Dat was prettig; je wist precies wat je
je bij wie kon veroorloven. Ik leerde
al jong een “onschuldige” overtreding
te begaan en daarbij vooral heel
onschuldig te kijken. De heupzwaai
viel bijv. niet op. 

Al snel had ik een vaste plek op het
middenveld. In latere jaren was
Jeanette Nijhuis onze teamcoach. 
Als de nood aan de man was, speelde
deze coryfee zelfs nog met ons mee.
Een mooie tijd was het op de velden
van de Eekte. In de loop van de tijd
schoof ik een plekje naar achter en
werd voorstopper. Het spel verdelen
lag me wel. Het grashockey was
natuurlijk van een heel andere orde
dan tegenwoordig het spel op
kunstgras. Aan de manier van
bewegen van de tegenspeelsters zag
je precies wat er ging komen en daar
speelde je op in. Van dit inzicht heb
ik altijd profijt gehad. Tijdens de
winterstop speelden we natuurlijk
zaalhockey. De plek bij uitstek voor
een grashockeyer om een goede
techniek op te doen. Vele zondagen
brachten we dan door in de zaal,
studieboeken mee, want dat moest
natuurlijk en passant ook gebeuren.

In de loop van mijn Dames I-jaren
heb ik heel veel speelsters zien 
gaan, maar vooral ook veel jonge
speelsters zien komen.

Lang was ik captain en vond ik het
altijd mooi om met name deze jongere
medespeelsters te coachen en te sturen
tijdens de wedstrijd, maar zeker zo
belangrijk was het om ze zich deel
van het team te laten voelen. Mijn
laatste jaren in Dames I speelde ik op
de laatste vrouw positie. Ik heb aan
het eind van de afgelopen competitie
Dames I kampioen zien worden. 

Wat kan ik van dat spel 
mee-genieten! De snelheid en de 
kracht, zelfs van de heel jonge
meisjes. Dan betrap ik mezelf erop

dat ik meebeweeg in duels en
als ik dan naar bijv. Loes Gelink 
op de laatste vrouw positie kijk, 
snap ik zo goed hoe graag ze af 
en toe mee naar voren wil. 
Want dan overzie je het veld, 
je ziet de gaatjes en wilt er zo
induiken, maar je weet ook dat 
het gevaarlijk kan zijn als er 
geen rugdekking is. 

Ik leerde al jong een “onschuldige”
overtreding te begaan en daarbij
vooral heel onschuldig te kijken

“Aan de manier 
van bewegen van 
de tegenspeelsters 
zag je precies wat er
ging komen en daar
speelde je op in”
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Hopelijk doet dit Dames I goede
ervaring op in de eerste klasse. 
Er is veel aanstormend talent. 
Zo ben ik erg onder de indruk van de
tegenwoordige organisatie van de
jeugd. Wat dat betreft is er zoveel
veranderd in al die jaren. Een meer
dan professionele opvang van zo
ontzettend veel jeugdleden.

Op enig moment volgt er uiteindelijk
een andere actieve hockeyperiode, 
die van de donderdag-veterinnen. 
Het begon met wat invalbeurten bij
de “ouwe hap”, zoals dat toen wat
oneerbiedig genoemd werd, maar al
snel werd ik vast onderdeel van het
jongere veterinnenteam. 

In mijn beginjaren in dit team
speelden we behoorlijk fanatiek en
werden we regelmatig kampioen,
hoewel ook in latere jaren Herman
Kemna meerdere keren mocht 
komen opdraven met het kampioens-
bloemetje. Heel erg leuk was het als
je weer tegenstanders uit de jeugd,
senioren-tijd of voormalige mede-
speelsters tegenkwam. 

Vaak een extra uitdaging om er even
flink tegenaan te gaan en natuurlijke
leuke gesprekken te hebben na de
wedstrijd. In de jaren dat blessures
nog niet telden viel ik regelmatig 
in bij de zondag-veterinnen. 
De donderdagmiddag ervaarde 
ik altijd als een heerlijke extra 
vrije middag in de week.

Toen een deel van het “oude” team
stopte, werden beide veterinnen-
teams samengevoegd. Zonder
problemen ontstond snel weer een
homogene groep, die buiten het
hockeyen om veel met elkaar deelde.
De gesprekjes in de kleedkamer, in
de auto op weg naar een uitwedstrijd,
bij het wijntje na afloop; voor mij zijn
die van grote waarde geweest.

De veterinnentoernooien waren 
voor ons altijd evenementen op zich.
De verwelkoming met heerlijke 
taart, de meestal met zorg bereide
lunches, de borrel na en natuurlijk
tot besluit gezellig met elkaar 
ergens een hapje eten. Dan wilde 
het wel eens voorkomen dat de

wenkbrauwen van de andere gasten
in het etablissement enigszins
geërgerd opgetrokken werden... 
In latere jaren voorkwamen we 
dat door zelf om een aparte ruimte
voor het team te vragen.

De laatste jaren zagen we om ons heen
steeds meer teams afhaken en de
competitie werd in stand gehouden in
de vorm van anderhalve competitie.
Onverwacht snel was ineens voor ons
team het moment ook daar. Meerdere
speelsters zagen zich om diverse
redenen genoodzaakt te stoppen. 
Er zijn veel mensen benaderd of ze
niet mee wilden spelen met ons
superteam op de donderdag, maar
helaas was de respons nul. Met name
voor de jongere medespeelsters is dit
natuurlijk bijzonder jammer. 

Ondanks dat er een einde komt aan
onze wedstrijden op de donderdag-
middag blijven we als team zeker een
keer per maand een uitje, wandeling of
iets dergelijks met elkaar ondernemen.
De band die we hebben met elkaar,
blijft bestaan! 
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Wat vind je van het waterveld?
Dat vind ik fantastisch spelen. Wat
een fijne demping, vooral voor de wat
oudere spieren echt veel fijner.

Wat vind je van de veranderde
spelregels in de loop der jaren? 
‘Het buitenspel, afhouden, draaien,
de lange corner, het is allemaal
veranderd. Het spel is er veel sneller
van geworden en vooral leuker om
naar te kijken.’

Je hebt niet alleen ín maar ook
buiten het veld veel gedaan he? 
Wat heet veel? Ik maakte een tijd
lang deel uit van de Technische
Commissie met o.a. Karel Oude
Brunink, Odile Steggink en
Marianne Bruinsma. Aan de hand
van computeruitdraaien zagen we
welke speelsters overkwamen, gingen
we vooraf jeugdwedstrijden kijken,
organiseerden we selectietrainingen
en daarna volgde de indeling in de
seniorenteams. Ook heb ik aan spel-
begeleiding gedaan bij de F6-jes. Niet
zozeer het fluiten was interessant,
maar vooral het uitleggen van de

basis van het hockey. Je bleef maar
herhalen; niet op een kluitje staan,
verspreiden, samenspelen. Meisjes
D1 heb ik een tijdje gecoacht. Later
werd dit door Els Essink overgenomen.
Zij heeft kans gezien een prachtige
meidengroep tijdens hun jeugd bij
elkaar te houden en menig jaar hoog
te laten eindigen. Nog steeds spelen
meisjes van toen in het huidige
Dames I.

Zo heb ik ook geleerd: kunnen
hockeyen wil niet zeggen dat je kunt
fluiten. Ik heb mijn scheidsrechter-
kaart weliswaar gehaald, maar
vervolgens stond ik me langs de lijn
af te vragen: ‘fluit ik nu wel, fluit ik
nu niet’ en dan was ik vaak te laat.
Om niemand te frustreren heb ik die
fluitpogingen heel rap opgegeven.
Ter gelegenheid van het 60-jarig
Jubileum heb ik de jeugd- en
seniorentoernooien incl. lunches en
kinderopvang mee mogen organiseren.
En tot slot was er het ‘Bulletje’. 
We hadden een vaste groep die
wekelijks de uitdraaien van het
Bulletje raapte. We hadden vooral

veel plezier en noemden het onze
“therapie-avond”. We hebben 
dit zeker 15 jaar, als het niet 
langer was, met elkaar gedaan. 
Toen de wekelijkse nieuwtjes 
binnen Bully via de site te lezen
waren, was het eigenlijk best 
even slikken dat er aan deze
raapklus een einde kwam. 

Jij hebt het stokje ook over-
gedragen aan jouw dochters?
Jazeker! Twee van mijn drie dochters
hockeyen. De voorkeur van mijn
oudste dochter Janneke ging na
enkele jaren hockey uiteindelijk uit
naar o.m. paardrijden, Anne speelt
bij Bully en de jongste Loes, die nu
tijdelijk in NY woont, speelt bij
Fletiomare in Vleuten.

Wil je tot slot nog wat zeggen? 
Jullie zien hoeveel plezier het
hockeyen mij gebracht heeft en
begrijpen dus ook dat ik het 50-jarig
lidmaatschap niet als een prestatie,
maar het veel meer als een voorrecht
zie dat ik zoveel mooie jaren bij Bully
heb mogen beleven!
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www.erreaonline.nl

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

KOM LANGSEN ONTVANGWEEKGRATISSPORTEN
1

www.oldeweghuis.nl



  

 ohcbully

et een toenemend 
ledenbestand, is het 
een hele opgave om
iedereen op een 

passende manier te bereiken. 
Onder andere Facebook biedt 
hierbij voor leden van Bully zowel
informatieve als amusementswaarde. Een medium waarop Bully sinds 
enige tijd behoorlijke activiteit
vertoont.

Voor diegenen onder ons die niet
beschikken over een Facebook 
profiel vertonen wij op deze pagina 
een jaar van ons ‘virtuele clubje’
@ohcbully! Verschillende hoogte- en
dieptepunten passeerden dit jaar hetrevue. Met natuurlijk stipt op één degelijktijdige promotie van ons eersteDames en Heren-team. Maar ook
minder leuke gebeurtenissen, 
zoals de inbraak in ons clubhuis,
genereerden op de sociale media 
veel bereik en reacties.

We begrijpen natuurlijk volkomen 
dat je al het bovenstaande in het
vervolg niet wilt missen; 
Reden genoeg om meteen 
achter de computer te 
klimmen en ons op alle 
mogelijke manieren
te volgen!

Het gebruik maken van sociale 
media is binnen een moderne 
club natuurlijk onontbeerlijk.

DOOR RUTGER GELINK

@

M
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Snapchat: ohcbully
Instagram: @ohcbully
Facebook: OHCBully

Twitter: @bullyhockey



DE AUTO VAN…

n de tijd dat de ministers 
inzien dat ze, door het geven
van enorme belasting-
voordelen op het rijden 

met elektrische auto’s, wel erg 
voor Sinterklaas hebben gespeeld,
leek het me wel leuk om er eens 
eentje uit te pikken. Ook op de 
parkeerplaats van ons duurzame 
hockeycomplex staan regelmatig
plug-in hybrides, eco-liners, twin-
engines en meer van die duurzame
bolides, waarvan er een respectabel
aantal alleen al na het optrekken in
de Sportlaan, noodgedwongen op 
diesel moet overschakelen. 
Misschien is een aantal laadpunten
bij Bully een volgende stap in het nog
duurzamer maken van ons complex?

De volledig elektrische auto’s, zoals
de Tesla, heb ik als vaste klant nog
niet op de parkeerplaats ontdekt,
toch zag ik op een vrijdagmiddag op
het Heuveltje in Oldenzaal een van
onze leden in een volledig elektrische
auto rondjes rijden.

Wie is de man achter dit milieu-
wonder? Toen ik de bestuurder in 
een complete Bully-outfit aansprak
moest hij eerst zijn autoradio iets
zachter zetten. Het bleek de vijfjarige
Quirijn Hoogwijk te zijn. 

Met de stick netjes achter zich en het
gordeltje om zijn middel gegespt,
sluipt hij met z’n stille motor door de
het wijkje. Hij is erg trots op z’n kar-
retje dat natuurlijk Bully-blauw ge-
spoten is. 

Quirijn is in juli vijf jaar geworden
en op zijn verjaardag meteen lid 
geworden. De Benjamin heeft hockey
echt met de paplepel ingegoten 
gekregen. Zijn vader staat al zo’n
twintig jaar op de loonlijst bij het 

vriendenteam van Heren 3 en na 
zijn geboorte kwam “Kootsj” Jan 
Hoveling traditiegetrouw met een
mini-stickje voor de nieuwe wereld-
burger aanzetten. Daarna hebben
vader en zoon heel wat balletjes 
geslagen. Het aantal keren dat Quirijn
heeft gevraagd wanneer hij bij 
hockey mocht, overtreft ruimschoots
het aantal gescoorde doelpunten 
van vader Rutger bij Heren 3.

Op zijn vijfde verjaardag mocht hij
met zijn moeder Janneke naar ’t
Hoen. “Je had het trotse gezicht van
Quirijn moeten zien toen hem de hele
outfit werd aangemeten”, aldus 
moeder Janneke, “elke vrijdag moet
hij na schooltijd eerst naar zwemles.
Als hij dan terug is weet hij niet hoe
snel hij boven moet komen om zijn 
hockeytenue aan te trekken. 

I

Je kent het wel. Je rijdt 
de Sportlaan uit en 
ziet steevast enkele 
opvallende auto’s op 
de parkeerplaats staan.
Een zilveren Nissan 
jeep met ossenvanger, 
een fout geparkeerde
Volvo V40, of een onder
het stof bedolven XC90.
Ook benieuwd naar 
de persoon die achter
deze bolides zit?

DOOR PAUL JONGE POERINK

20

“Hij is erg trots 
op z’n karretje 
dat natuurlijk
Bully-blauw
gespoten is”
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onderschrift foto

Toen hij net hoorde dat hij op de foto
mocht vroeg hij zelfs of hij dan ook
een bitje in moest...”. Vrijdags komen
alle vijfjarigen om vier uur een uurtje
trainen. Na afloop staat er een 
lekkere kan limonade klaar om 
het vocht- en suikertekort aan te 
vullen, dat is wel nodig, want er
wordt, mede door de inzet van de 
enthousiaste jeugdtrainers, met 
een tomeloze inzet getraind. 

Ondertussen is het even afwachten 
of Quirijn ook met zijn auto de Sport-
laan zal binnenrijden. Hij verruimt
als ondernemend knaapje zijn 
territorium natuurlijk dagelijks. 
Of de actieradius van het Bully-
blauwe vehikel toereikend  zal 
zijn zullen we moeten afwachten. 
Een oplaadpunt lijkt me een must,
een heen- en terugritje lijkt me 
een beetje teveel gevraagd van het
autootje.

Ook een jongen of meisje van vijf
jaar? Ook jij bent welkom bij Bully.
Voor de jongens ligt er zelfs een 
verrassingspakket klaar! Kijk gauw
op de site www.ohcbully.nl. Wie
weet sta jij binnenkort naast Quirijn
op de Benjaminsparkeerplaats.

“Een oplaadpunt lijkt me een must, 
een heen - en terugritje lijkt me een beetje

teveel gevraagd van het autootje”
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TEAMFOTO’S
BULLY SEIZOEN
2016 - 2017

Benjamins vrijdag

Jongens 3F1

Meisjes 3F8

Jongens 3F2

Meisjes 3F9

Meisjes 3F7



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

www.parker.nl
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Meisjes 3F4

Meisjes 3F2

Jongens 6E3

Meisjes 3F6 Meisjes 3F5

Meisjes 3F3

Meisjes 3F1

Jongens 6E2
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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
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Jongens 6E1 Meisjes 6E6

Meisjes 6E5 Meisjes 6E4

Meisjes 6E3 Meisjes 6E2

Meisjes 6E1 Jongens 8E1
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Meisjes 8E6 Meisjes 8E5

Meisjes 8E4 Meisjes 8E3

Meisjes 8E2 Meisjes 8E1

Jongens D2 Jongens D1
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DEGELIJK VAKWERK, RAZENDSNEL 
BESTELD, RECHTSTREEKS BIJ 
UW VERTROUWDE DRUKKER

WWW.VERHAAGONLINE.NL 

         

  Stationsplein 5
  7573 AV Oldenzaal
 T 0541 - 72 39 71
 F 0541 - 72 39 72
 E info@notariskantoorriteco.nl
 I www.notariskantoorriteco.nl
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Meisjes D9 Meisjes D8

Meisjes D7 Meisjes D6

Meisjes D5 Meisjes D4

Meisjes D3 Meisjes D2



GROOTE MARKT3       OLDENZAAL       WWW.OME-HANS.NL

GROOTE MARKT7       OLDENZAAL       WWW.TANTE-ANNIE.NL
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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? 

Laan van het Omniversum 16
7324 BM Apeldoorn

055-5396990
www.documentcenterapeldoorn.nl
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Meisjes D1

Jongens C1

Jongens C2

Meisjes C8

Meisjes C7 Meisjes C6

Meisjes C5 Meisjes C4
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De Heurne 30  |  7511 GW  Enschede  |  053 - 430 84 89

internet www.RUNenschede.nl          

mail info@RUNenschede.nl

twitter @looppatroon

parkeren Parkeergarage Irene

SPECIAALZAAK
VOOR DE LOOPSPORT

Wij helpen u goed van start te gaan. En nog beter te �nishen. 

Van het eerste loopje tot de beste prestatie… Wij gaan graag 

met u mee. Omdat we weten wat lopen zo mooi maakt. Een 

advies vanuit ons verkoopteam, te zien op RUNenschede.nl 

staat borg voor een verant woorde aankoop en plezier in de 

loopsport.

www.RUNenschede.nl
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Meisjes C3 Meisjes C2

Meisjes C1 Jongens B1

Meisjes B8 Meisjes B7

Meisjes B6 Meisjes B5



36

  OOK SPECIALIST
 IN RACE & ATB 
FIETSEN!!

Ootmarsumsestraat 86
7573 GN  Oldenzaal
T 0541 - 51 23 38



MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

37

Meisjes B4 Meisjes B3

Meisjes B2 Meisjes B1

Jongens A1

Meisjes A2

Meisjes A3

Meisjes A1



38

www.tvt.nl

TRUCKING  TRUCK RENTAL & LEASING  TRAILER RENTAL & LEASING
TRUCK & TRAILER SERVICE BREAKDOWN SERVICE USED TRUCKS  COMMERCIAL VEHICLES

WWW.HEISTERKAMP.EU

WWW.SALONBEAUXARTS.NL
Gediplomeerd

schoonheidsspecialiste/nagelstyliste
Ellen Linderhof

Glindestraat 51, Oldenzaal
0541 297 994
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Heren 4 Heren 3

Heren 2 Heren 1

Dames 7 Dames 6

Dames 5 Dames 4
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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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Dames 3 Dames 2

Dames 1 Heren Veteranen L

Heren Veteranen A

Trimhockeyers

Clubsponsor
O.H.C. Bully

Dames Veterinnen A
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PRESENTATIE
HEREN 1

oewel ik hier nog niet zo
lang ben, voelt het alsof 
ik al tien jaar meeloop
binnen deze club.’ Het

mag duidelijk zijn; trainer-coach Bart
Olde Boerrigter heeft het bijzonder
naar zijn zin bij Bully. Het feit dat
zijn team het afgelopen seizoen
tweede werd en daardoor voor het
tweede jaar op rij promoveerde helpt
ongetwijfeld mee aan dat goede
gevoel, zowel voor hem zelf als voor 
de club. 

‘Doorpromoveren, dat is toch wel een
unicum. Dat komt niet zo vaak voor’,
stelt Bart, die pas diep in de tweede
helft van het afgelopen seizoen zijn
doelstelling hardop bij durfde te stellen
van handhaven naar misschien nog
wel iets meer. Daarvoor was zijn team
al vice-herfstkampioen geworden.
Terwijl Bart dit vertelt is de eerste
overwinning in de Eerste Klasse reeds
een feit. Toch blijft hij nuchter en
realistisch. ‘Handhaving is opnieuw
absoluut onze ambitie. Dit team kan
het zeker aan. Er zit nog wel wat
nodige rek in deze groep.’

Het gegeven dat het eerste team 
van Bully nu op het op twee na
hoogste niveau speelt, betekent dat 
de druk hoger en hoger wordt om
iedere wedstrijd opnieuw optimaal 
te presteren. Daarvoor is driemaal
trainen per week een absolute must.
Bart constateert dat die ambitie er
binnen alle geledingen is. Met name
de jongens die elders studeren
onderstrepen dat nog eens door steeds
de reis naar Oldenzaal te maken om
mee te kunnen trainen.

‘Iedereen is er van doordrongen dat
dit nu echt serieus richting tophockey
gaat en dat het niveau structureel
omhoog moet. Deze jongens kunnen
het hogere tempo dat nu gevraagd wordt
zeker aan, dat hebben ze bewezen. 
Ze weten ook dat het vooral de details
zijn die uiteindelijk de doorslag gaan
geven. Kortom; iedereen moet iedere
wedstrijd echt top zijn.’

Ambitie om te groeien
Bart Olde Boerrigter had enkele jaren
geleden nog niet kunnen bevroeden
dat hij nu met een team in de Eerste
Klasse mag acteren. Het vertrouwen
dat ook het aankomende seizoen
succesvol kan uitpakken heeft alles te
maken met het totale plaatje binnen
Bully. ‘Qua professionaliteit is Bully
sterk in ontwikkeling. Dat merk ik
overal om mij heen. Tegelijk ervaar ik
als relatieve nieuwkomer binnen Bully
dat de sfeer heel warm is. Iedereen
hier heeft de ambitie en is bereid om
te groeien’, is de ervaring van Bart,
die net als het bestuur het liefst zou
zien dat het Oldenzaalse hockey
duurzaam op Eerste Klasse-niveau
kan blijven meedoen. Het mag duidelijk
zijn dat het open en levendige karakter
van de club, de goede faciliteiten en
de sterke aanwas vanuit de jeugd alle
redenen geven voor optimisme.

Aanwas vanuit eigen gelederen
In overleg met het bestuur hecht Bart
er grote waarde aan om het eerste team
zoveel mogelijk vanuit de eigen
vereniging sterk te maken. Met spelers
dus die ook een sterk clubgevoel hebben.
‘Je kunt goede spelers van elders halen,
maar als het dan toch misgaat gaan ze
weg en hebben de eigen talenten binnen
de eigen club een jaar stil gestaan. 
Nu hebben we grote stappen gezet als
team. Daarin schuilt ook onze kracht. 

We hebben nu het vermogen om
tactisch om te schakelen als de
wedstrijd daar om vraagt. Het
cognitieve niveau binnen het team 
is groot, waardoor wij intelligent
hockey kunnen spelen. De spelers
zien het als een enorme uitdaging om
op dit niveau te acteren. Dat geldt ook
voor mijzelf. Als je wekelijks in staat
bent om te pieken, dan kun je mee. 

We worden nu niet zo snel meer 
van het veld gespeeld, omdat wij 
nu al zover zijn dat wij constant en
gedisciplineerd kunnen hockeyen.’

Videoanalyses
Het eerste herenteam van Bully 
is gemiddeld 22 tot 23 jaar oud, 
wat op zich veel perspectief biedt 
om samen door te groeien. Enkele
sterke talenten vanuit de B-jeugd
hebben zich inmiddels een vaste 
plek in de selectie verworven en
met enkele oudere spelers 
waaronder een ervaren speler als
Jasper Rozendaal heeft het elftal 
veel routine in huis. 

Daarnaast ondervindt Bart veel
gemak van het videosysteem
waarover Bully beschikt. Een vast
onderdeel van de wekelijkse
trainingen is daarom het samen
analyseren van wedstrijdbeelden. 
Als het gaat om de uitwedstrijden
neemt een reservespeler of
geblesseerd teamlid de taak op 
zich om opnames te maken. 

Het zijn deze details die op het 
eind van deze competitie het 
verschil kunnen betekenen. 
Alles wijst er op dat Bully zich 
gaat manifesteren als een 
concurrent om serieus rekening 
mee te houden. 

DOOR HARRY JUTTEN

H

“Handhaving is opnieuw 
absoluut onze ambitie. 
Dit team kan het zeker
aan. Er zit nog wel wat

nodige rek in deze groep”

“Qua professionaliteit is Bully sterk in 
ontwikkeling. Dat merk ik overal om mij heen”

Eerste herenteam gaat een seizoen 
tegemoet waarin het details zijn die
de doorslag geven

‘
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Steven Bartelink 
27-12-1991

Leen Timmers
06-11-1996

Ralf Peters 
11-04-1992

Mike Pollemans 
02-06-1990

Tiemen Haafkes 
06-12-1999

Thies Esselink
02-10-2000

Matthijs Bartelink 
15-12-1994

Martijn Wijnbergen 
24-07-1994

Niels Engberink
23-09-1998

Bram Beckmann 
29-01-1994

Thijs Telgenhof 
oude Koehorst
06-05-1983

Joris-Jan Smellink
22-04-1991

Jan-Willem Wijnbergen
17-12-1995

Jasper Roozendaal 
10-08-1986

Ruben Kattier 
21-11-1996

Martijn Twickler
10-07-1993

Hans Krakers
17-05-1985

Maarten Klerkx
(teammanager)

William Evenhuis 
(ass. trainer/manager)

HEREN 1 - SEIZOEN 2016/2017

Bart Olde Boerigter
(trainer/coach)
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Heren 1  O.H.C. Bully  seizoen 2016 - 2017
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NOG VIJF 

Nr. 26 Maud Schaepers
Maud wordt nog dagelijks herinnerd
aan de foto uit ons jubileumboek.
Haar foto hangt als poster nog steeds
op de deur van haar slaapkamer. 
Op die foto staat ze als Benjamin 
in de tijd dat ze in groep 3 van de
Wendakker leerde schrijven. Als
overbuurvrouw van het hockeyveld
was het destijds een logische keus om
bij Bully te gaan. Dat is goed bevallen. 

De afgelopen jaren
werd ze maar liefst drie
keer kampioen en in haar huidige
team, C6, speelt ze nog steeds met
Yfke Heideman en plaatje Sofie
Lammerink (Maud spontaan: ”Wow,
die zijn veranderd!”). De brugpieper van
de Thij is spits, al is de concurrentie
groot en neemt ze dit jaar ook genoe-
gen met een plaatsje op de vleugels.

Dit seizoen is de start niet geweldig,
kampioen zullen we niet worden, maar
wel derde! Haar grootste fan is haar
vader, maar haar moeder is uit en
thuis altijd van de partij.

Nr. 125 Sam Ottink
Sam kan het zich niet meer herinneren
dat de foto destijds genomen is. Hij zat
toen in JF1. Terugrekenend  zat hij
toen op de Drie-eenheidsschool in groep
4. Toen we het boek doorbladerden
kwamen we tot de ontdekking dat we
met een trouwe lichting te maken
hebben. Jochem, Loek, Wout, Kiek,
Arthur, Floris, Mart en Teun kwamen
we tussen de F-jes tegen en zij spelen
nu allemaal met Sam in C1. Vorig jaar
werden ze met D1 kampioen en het
kampioensfeest inclusief het bezoek
aan Mc Donalds behoort tot het
hoogtepunt in zijn hockeycarrière. 

Hij is blij met zijn team waar de
familie Timmers speelt, traint en
coacht. Samen met Floris zit hij
inmiddels op het Carmel aan de
Lyceumstraat. ‘s Zaterdags staan zijn
vader en moeder als grootste fans
langs de lijn.

VOORUIT... DOOR PAUL JONGE POERINK

Ons jubileumjaar 2010 was het jaar van het Bully-hockeyplaatjesboek. 
Op ons artikel over de hockeyplaatjes uit het vorige Bully-Magazine
kregen we veel positieve reacties. Paul Jonge Poerink benaderde er 
weer vijf. In zes jaar kan er heel wat gebeuren; van anoniem speelster 

tot topper bij Oost, van speelster bij C1 tot studente in Utrecht. 

Lees hoe het deze “plaatjes” is vergaan!
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Nr. 225 
Wiep In ’t Veld
Toen Wiep als leerling 
van de Bongerd op de foto kwam
voor het hockeyboek zat ze in ME10.
Inmiddels speelt ze op het hoogste
niveau in MB1. 

“Daar moet je veel trainen, steeds
presteren en doordat je hoog ingedeeld 
bent grote afstanden reizen. 
Dat vind ik heel leuk. In mijn team
speel ik ergens in de as van het veld,
de linie is wisselend”, aldus Wiep die 

in alle jaren die ze gespeeld heeft maar
twee keer geen kampioen is geworden.
Uit haar ME10 spelen Hieke van den
Hoonaard en Femke Rödel nog steeds
bij haar in het team. In de afgelopen
jaren mocht ze ook in de Oostelijke
selectie spelen. Op TCC de Thij zullen
ze niet blij zijn met haar uitspraak dat
ze liever traint dan huiswerk gaat
maken... Haar ouders zijn haar grootste
fans en komen zelfs wel bij trainingen
kijken. Natuurlijk zijn ze ook bij
wedstrijden van de partij en dat waren
er ook al een paar met Dames 1!

Nr. 325 Fleur Slinger
Als brugpiepertje staat Fleur in het
album. Destijds zat ze in MD2. Ook
haar verdere teams eindigden steevast
op de 2. Na wat rekenwerk komen we
erachter dat Fleur inmiddels al 12
jaar bij Bully speelt. Dit jaar speelt ze
in Dames 5. 

Het is een nieuw 
team met best wel 
wat ervaren speelsters. 
We gaan dit jaar voor het kampioen-
schap en dat betekent dat er twee keer
in de week fanatiek getraind wordt.
Jet Spiele en Britt Achterbos zijn
meiden die nog steeds bij haar in het
team spelen. De gezelligheid heeft het
team van dames 5 hoog in het vaandel
staan, veel contacten buiten het
hockeyveld om. Overdag volgt Fleur de
horeca-opleiding aan het ROC. In haar
vrije tijd tikt ze bij AH op de kassa,
maar bij Bully tikt ze er als spits
graag doelpuntjes in. Ze is niet het
type van lopen met de bal en passeren,
maar meer van de slimme intikkertjes.
Daarnaast vindt Fleur het ook leuk
wedstrijden te fluiten. Het spelen op
de zondag bevalt haar goed, haar
grootste fans zijn dan ook vaak
aanwezig: vader en moeder.

Nr. 425 Evi Kroeze
Zes jaar geleden speelde ze met o.a.
Liz Koopman in MC1. In de jeugd
speelde ze veel met een vaste groep
meiden. Inmiddels is Evi een vaste
speelster bij Dames 2. Daar ontmoette
ze Lianne, Rosa en haar vaste
keepster Anouk weer, ze zaten 
destijds ook in MC1. 

Evi is erg tevreden
met haar team, ze
houdt van een team waar 
lekker gehockeyd wordt, maar waar
ook een hoge funfactor aanwezig is.
Coach Hans Padberg voelt dat goed
aan. Destijds zat Evi op het Carmel
aan de Lyceumstraat. Die periode is
inmiddels afgesloten, Evi studeert
‘rechten’  in Utrecht. Een opleiding 
die bij haar past. Het studentenleven
vraagt tijd, maar trainen op vrijdag 
bij Bully lukt nog wel. Een tweede
training bij Kampong of een andere
Utrechtse club ziet ze niet zo zitten,
maar ze is wel wekelijks op de
sportschool in de Domstad te vinden.
Op zondag staan haar ouders als
grootste fan langs de lijn. Grootste
fan...?  Dan mag ik Hans Padberg,
mijn coach, zéker niet vergeten!
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Hou je mond. Spelen!
Jet: We begonnen direct al heel goed.  
Herman: We wonnen voor het eerst
van mijn leven in Leeuwarden. 
We waren er altijd ingefloten, maar
dit keer wonnen we met 2-0. 

Jet: ja, we hebben steeds weer tegen
elkaar gezegd; “Hou je mond. Hou je
mond. Spelen!” En toen hebben we het
echt als team klaargespeeld. Eerst
thuis tegen Leusden gelijk gespeeld,
dat was een superwedstrijd. We gingen
echt het veld af met een heel goed
gevoel. En toen dus Leeuwarden
gewonnen en vervolgens wonnen we
nóg twee wedstrijden. En toen... kwam
de uitwedstrijd tegen Barneveld... 

Herman; ja, even een dipje. 

Jet: we stonden 3-0 voor en hebben
met 4-3 verloren.

Herman; in de laatste minuut! En de
coach van de tegenstander riep nog
‘vertragen vertragen’, zo bang als hij
was om alsnog te verliezen. 

Jet: ja, want wij bleven druk zetten...

Herman: en dan maken zij het
winnende doelpunt. 

Jet: dat was wel een dompertje, want
we hadden toen 4 wedstrijden
gewonnen en 1 gelijk gespeeld 

Op een zomerse vrijdag-
avond begin september 
schuiven Herman
Kemna en aanvoerster 
Jet Huitink aan voor 
een interview waarin 
we terugblikken op het
vorige hockeyseizoen 
van Dames I. Met het
kampioenschap op zak
is het zeker leuk om 
eens terug te kijken.  

DAMES 1 
KAMPIOEN!

DOOR DEBBY MUREAU
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Herman: toen stonden we al 2e of zo. 

Jet: ja zeker wel, dat was dom, want dit
sloeg nergens op natuurlijk. Maar daarna
gingen we eigenlijk wel weer goed.
Toen hebben we het weer goed opgepakt. 

Het dieptepunt.
Herman; nee, ons dieptepunt kwam na
de winterstop. Wij waren 4 dagen op
trainingskamp in Barcelona geweest.
Zo’n prachtig weekend was dat. 
Mooi weer, goed getraind, goede
wedstrijden. We hebben ook echt
leuk weekend met het team gehad. 

Jet: en toen kwamen we terug en
hadden we nog één inhaal-wedstrijd.
Als we die zouden winnen kwamen
we op 1 punt achter de nummer 1. 
We stonden n de top 4 samen met
Phoenix, Quickstick en Leeuwarden. 

Herman: ja en na Barcelona hadden
we zo’n teamspirit, we dachten we
worden kampioen. Toen kwam die
inhaalwedstrijd omdat die eind van
het jaar bij Quickstick in Heerenveen
niet door was gegaan, we begonnen
heel schlemielig met 1-0 achter, toen
werd het 2-0, daarna 2-1. Dan speel
je gewoon echt sterker en dan verlies
je alsnog. Och och. En de wedstrijd
daarop moesten we naar Leusden en
die verloren we ook. We dachten dat
we zo goed bezig waren en dan dit. 

Jet: en de andere teams Phoenix en
Quickstick en Leeuwarden pakten
natuurlijk ondertussen ook weer
punten. En toen stonden we weer op
plek 4. Terug bij af. We stonden met
7 punten achterstand op promotie.
Ik weet nog wel dat, toen ik thuis
beweerde dat het allemaal nog wel
kon, ik zó hard werd uitgelachen! 
‘Ah joh, doe toch niet zo raar!’

Herman: (lachend) oja? Geloofden ze
er niks van? Snap ik wel, want we
moesten nog tegen Leeuwarden. 

Jet: toen zijn we daar met 3-0, 4-1
overheen gegaan en toen waren we
echt eh..

Herman: veel beter. Ja!

Stick to the plan!
Herman: We hebben altijd ons eigen
spel gespeeld. Naarmate het seizoen
vorderde werden we steeds beter. We
konden steeds meer onze wil opleggen.
We merkten dat als we de tegen-
stander het spel lieten bepalen wij daar
niet goed op reageerden. Dus we zeiden;
‘Stick to the plan’. We zijn het beste in
aanvallend hockey, met alle ricico’s van
dien. En dat hebben we gewoon echt
strak aangehouden. ALTIJD aan-
vallen. Dat hebben we altijd gedaan. 

Jet: we stonden nooit met de kont in de
cirkel, altijd waren we wel de betere
ploeg. Altijd tikken, simpel, geen gekke
dingen, gewoon mooi, verzorgd hockey
eigenlijk. Altijd druk op de tegenstander
met het uiteindelijke resultaat 10
overwinningen op rij

Feesten? Als het kan!
Eigenlijk hadden we op een gegeven
moment allemaal de promotie als doel.
We hoefden elkaar niet scherp te
houden en te motiveren. Het ging
vanzelf! Iedereen wilde maar één
ding; gewoon eerste klasse spelen. 

Herman: op een gegeven moment
gingen mensen er vanzelf naar leven.
Ik zeg dan ’je hebt nou een kans, grijp
die dan. Als je het er nu voor laat, heb
je er daarna voordeel van!’ dus ieder-
een ging op vrijdag op tijd naar huis,
want je wilde die wedstrijd winnen.  

Jet: haha, we hebben daarna zoveel
mooie feestjes gehad... toen hebben we
het dik ingehaald! Die kampioens-
feesten waren ontzettend leuk! 

Het stift(je)  
Jet: o, haha, rituelen, ja, die zijn in
Barcelona ontstaan. Dankzij de
juffen in ons team. Dat liedje van K3.
10.000 luchtballonnen. 

Herman: Er zitten wat juffen 
tussen hoor, die gingen allemaal 
uit hun plaat. Kenden de hele tekst 
uit hun hoofd. 

Jet: En Justin Bieber natuurlijk 
met ‘sorry’ ... die draaiden we 
ook graag.

Herman: Ja, en eerlijk gezegd doe 
ik graag dezelfde schoenen weer 
aan als we gewonnen hebben. 
En dan heb ik natuurlijk nog m’n
stiftje. Daar schrijf ik altijd mee op
m’n whiteboard. Hij is helemaal 
plat, maar elke wedstrijd had ik 
die weer bij me. Eén keer was ik 
‘m vergeten en kwam ik er na 
100 meter verder in de straat 
achter. Toen ben ik ‘m gaan 
ophalen 

Rio
Herman: Pijnlijk hoor, Rio. Wat zij
hadden, zo goed spelen en dan toch
verliezen... dat hadden we wij geluk-
kig aan het eind niet meer. Waarom
elke keer die actie door 3 man heen?
En hup die bal weer inleveren. Nee,
daar begreep ik als amateurcoach niks
van. Ook niet bij de heren. Daar deden
ze dat ook steeds. Mij een raadsel. 

Mooie sport maak je samen
Herman: Mooie sport begint bij een
welkome ontvangst, een klein beetje
zorg richting het gastteam. Daar valt
nog wel het e.e.a. aan te verbeteren
zo hier en daar bij sommige clubs. 
Bij Bully hebben we dat volgens mij
heel mooi geregeld. 

Jet: oja, aan de jeugd: kom gerust
kijken bij onze wedstrijden. Dat
vinden we hartstikke leuk en van
elkaar kun je leren. Dus kom lekker
bij thuiswedstrijden langs de lijn
staan zou ik zeggen.  

“We zijn het beste 
in aanvallend 
hockey, met alle 
ricico’s van dien”
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Spa & Beauty
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Hét landgoed van Twente.
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Past. Plegtstraat 2
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T. 0541 - 535 180
F. 0541 - 519 580
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Vooruitgang
De gemeente Oldenzaal en het
bestuur van Bully zijn inmiddels vol
in gesprek over de toekomst van de
nieuwe hockeyhal naast het Bullyveld.
Er staat ‘hockeyhal’ maar het kan
ook een ‘sporthal’ worden met alle
mogelijkheden voor hockey. Het plan
van Bully is enthousiast onthaald
door de gemeente. De gemeente heeft
echter te maken met verschillende
ontwikkelingen op het gebied van
sport en onderwijs. Dit is voor de
gemeente aanleiding om anders 
naar de hockeyhal te kijken. Wellicht
is de hal geschikt te maken voor
gymles aan basisschoolleerlingen. 

Dit moet echter goed onderzocht en
afgewogen worden en is nog afhankelijk
van vele factoren. Komende maanden
zal in samenwerking met alle
betrokken partijen onderzocht
worden wat de mogelijkheden zijn. 

Als blijkt dat de hal ook voor
basisscholen gebruikt kan worden
vergt dat de nodige aanpassingen in
ontwerp en uitvoering. Er dienen
bijvoorbeeld kleed- en doucheruimtes
gerealiseerd te worden, die zijn nu
niet voorzien. Ook is er extra ruimte
voor opslag van gymtoestellen nodig. 

Architectenbureau John VelthuisPast. Plegtstraat 2 7573 GH Oldenzaal t. 0541-535180 f. 519580

info@johnvelthuis.nl                                             www.johnvelthuis.nl 
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DOOR MARTIN POORTHUIS
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HOE STAAT HET MET 
DE HOCKEYHAL?

Hoe verder?
Met de gemeente is in ieder gevalafgesproken een 
bestemmingsplan-wijziging in gang te zetten. De bestemming is nu 
nog ‘wonen’ en dient ‘sport’ te worden. Dit zijn tijdrovende procedures 
en wat nu al in gang gezet kan worden is mooi meegenomen. 

Daarnaast is het onderzoek in de komende maanden uitermate 
belangrijk voor gemeente en onderwijsinstellingen. Op basis daarvan 
zal de gemeente een besluit nemen. Zorgvuldigheid is hier geboden. 
De verwachting is dat de onderzoeksresultaten in mei/juni 2017
beschikbaar zijn. Ook de architect is weer een paar stappen verder. 
De laatste impressies zie je staan. Kortom, positieve ontwikkelingen 
maar het vergt meer tijd dan verwacht. Zodra er nieuws te melden 
is horen of lezen jullie dat uiteraard.
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p een dinsdagavond die al
tegen de herfst aanschuurt,
schuiven trainer/coach
Bart olde Boerrigter en

eerste elftalspeler Ruben Kattier
aan. Samen blikken we terug op
het veelbesproken seizoen ‘15/’16.
Een seizoen waarin handhaving
het doel was maar uiteindelijk
leidde tot promotie van Heren 1
naar de Eerste Klasse!

Kleedkamergesprek
Het begon een jaar geleden. Zoals
bij de start van elk seizoen worden
verwachtingen en ambities naar
elkaar toe uitgesproken. De laatste
jaren vond Heren 1 zich wisselend
terug in de 2e dan wel de 3e klasse.
Bij de start van seizoen ‘15/’16 was 
de 2e klasse weer de uitvalsbasis na
promotie het seizoen daarvoor. 

Bart: ‘Ik ging mijn eerste jaar in als
trainer/coach. Gezien de voorgaande
jaren vond ik handhaving in de 2e

klasse een prima doelstelling.’ 

Ruben: ‘En samen met enkele
medespelers vond ik dat we wel meer
ambitie mochten uitstralen. Wat mij
betreft alles proberen te winnen en
aan het eind van het seizoen maar
eens kijken waar we staan.’ 

Bart: ‘Ik was blij met die ambitie maar
vond het wat teveel naar hoogmoed
neigen. Dat hield ik ze ook voor. 
Het was een pittige discussie toen.
Het gaf een mooi inzicht in wat in 
de spelersgroep leefde. Gezamenlijk
hebben we toen besloten voor hand-
having te gaan met de ambitie voor
meer! Handhaving betekende op zijn
minst 24 punten binnenharken. 

Winterstop
De eerste seizoenshelft verliep
rommelig. Uiteindelijk stond Heren 1
bij het ingaan van de winterstop op
de tweede plaats. 

Het verschil met de laagste
klassering bedroeg maar zes punten.
Dat kon dus alle kanten nog op. De
tweede seizoenshelft verliep beter.

HEREN 1 
GEPROMOVEERD!
Hoe de doelstelling ‘handhaving’ leidde naar promotie

DOOR MARTIN POORTHUIS
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Doelstelling behaald
Bart: ‘Onze doelstelling, minimaal 
24 punten en dus handhaving in de
tweede klasse hadden we vijf
wedstrijden voor het eind behaald.
Nog mooier was de klassering. 
We stonden derde op dat moment.’ 

Ruben: ‘Het liep goed in het team,
we voelden ons fit en waren gretig,
waren in een winning mood! 
Zo’n gevoel dat je altijd wel wilt
hebben en dat eigenlijk een soort
onoverwinnelijke roes creëert’ 

Bart: ‘Klopt. Je zag het aan het team,
er ontstond een gevoel van; dit geven
we niet meer uit handen’. Op 1 mei
gingen we op bezoek bij Hockey
Vereniging Zevenaar en wonnen
onbedreigd met 3-0. Ik herinner 
me dat we dat weekend daarna 
vrij hadden en het goede gevoel
vasthielden door het teamuitje
‘vol gas’ op de kartingbaan door te
brengen. Was zeer geslaagd mag
ik wel zeggen.’

De eindspurt
Op 22 mei stond de club van Flipje
uit Tiel op het programma. 

Bart: ‘THCC de Kromhouters stond
tweede. En wij hadden er op eigen
veld veel zin in. Door een strafcorner
kwamen ze nog wel op 0-1 maar
daarna was het afgelopen. 
We wonnen uiteindelijk verdiend met
4-1 en belandden op de tweede plaats!’ 

Ruben: ‘De week er na werd thuis 
het laaggeplaatste Malburgen met 
5-0 weggezet. Geen schijn van kans.
Wat kon ons nog gebeuren?’ 
Nou, heel veel, bleek in die laatste
wedstrijd tegen de Baarnse MHV…

Geen woorden voor!
Als de legendarische wedstrijd op die
hete 5 juni 2016 weer ter sprake komt,
schieten nog steeds woorden tekort
om te beschrijven hoe het verloop
was. Baarn stond 1 punt onder Bully
en bij winst was de promotie binnen. 

Bart: ‘De koppies stonden goed. 
Er heerste een gezonde spanning, 
net als de voorgaande wedstrijden.’ 

Ruben: ‘Het begin van de wedstrijd was
fantastisch. Een bus vol supporters
was meegereisd. Rook en vuurwerk
zorgden voor een geweldige sfeer
direct na het eerste fluitsignaal. 
Toen we na 5 minuten op 1-0 kwamen
werd het alleen maar gekker.’ 

Bart: ‘Maar toen misten we een 
strafbal en voelde ik de wedstrijd
langzaam uit onze handen glippen.
Toen die gasten kort voor rust ook nog
1-1 maakten wist ik dat we het heel
moeilijk zouden krijgen. In de rust leek
ik niet echt door te dringen tot onze
spelers. Ik had net zo goed op mijn
kop kunnen gaan staan, het effect was
niet anders geweest.’ Tien minuten
voor tijd werd het 2-1 voor Baarn. 

Bart: ‘Je spreekt het niet uit 
maar het gevoel was dramatisch.
Mijn gedachten gingen al uit naar 
de volgende wedstrijd.’ 

Ruben: ‘Ik stond op het punt om 
in te vallen. Nog twee minuten te
gaan. En uit het niets werd het 
plots 2-2! Op de bank en in het 
veld werden we gek. Maar wat er
daarna gebeurde vergeet ik mijn 
hele leven niet meer. Ik raakte die
laatste minuten geen bal. Gaan die
gasten van Baarn in de counter
alleen op onze keeper af. De bal 
werd godzijdank gestopt! Meteen 
in de tegenaanval en daaruit werd 
in een onoverzichtelijke situatie 
plots gescoord!’ 

Bart: ‘Alle emoties kwamen 
tegelijk. Ik zag het doelpunt, 
hoorde de scheidsrechter fluiten, 
zag hem gebaren maken, dacht dat
het doelpunt werd afgekeurd, weer
fluiten voor einde van de wedstrijd
en een enorme, vreugdevolle chaos 
op en langs het veld was het gevolg.
Niet na te vertellen zo intens als 
onze gevoelens toen waren.
De promotie was volbracht.’ 

Ruben: ‘Hoe de terugreis was 
hoef ik niet te vertellen. Het feest
met de kampioenen van Dames 1 
was grandioos. En ongemerkt 
gleed dit fantastische weekend 
zo door de maandagochtend in,
weliswaar met een zere kop 
maar met die fantastische promotie
in de achterzak!’

  

      

“Het begin van de wedstrijd was fantastisch. Een bus vol
supporters was meegereisd. Rook en vuurwerk zorgden 

voor een geweldige sfeer direct na het eerste fluitsignaal.”
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VANSIX-A-SIDE 
TOERNOOINAAR

DAMESTEAM

en enkeling deed in het
verleden aan hockey, 
maar de meerderheid van 
de speelsters had nog niet

eerder een stick in handen gehad. 
En dat allemaal na het Six-a-Side
toernooi van afgelopen maart. 
We hadden ons met een groepje van 9
meiden opgegeven voor het Six-a-Side
toernooi. We vonden het spelletje en
de sfeer bij Bully die dag zo leuk, dat
we het idee kregen om zelf bij hockey
te gaan,’’ vertelt huidige aanvoerster
Romé Zinkweg, die vanaf dat moment
het heft in eigen handen nam. 
Er werd via WhatsApp een groepsapp
aangemaakt met in eerste instantie
enkel de meiden waarmee het team op
het Six-a-Side toernooi werd gevormd. 

‘’Vanaf toen ging het als een lopend
vuurtje: de dag erna hadden we
eigenlijk al zo goed als een team
gevormd met 18 meiden’’, vertelt
speelster Jamie Kerpisci. 

Omdat het seizoen nog gaande was,
zijn de dames in eerste instantie
allemaal als trainingslid ingeschreven.
‘’In mei zijn we toen ook direct
begonnen met trainen, als voorbereiding
op de competitie die in september zou
beginnen,’’ vertelt speelster Bibi
Engelbertink. Het team bestond
onder andere uit speelsters die nog
nooit eerder hadden gehockeyd, dus
op trainingen werden alle basis-
technieken doorgenomen en geoefend.

In deze periode van voorbereiding,
zijn nog wel 5 speelsters afgevallen.
Ze vonden het toch niet leuk genoeg
of konden te weinig tijd vrijmaken.
Maar daar zijn sinds enkele weken
ook weer twee nieuwe speelsters voor
teruggekomen, dus we hebben er nog
steeds genoeg,’’ vertelt speelster
Anna Brunger.

De insteek van de dames was om één
keer in de week op vrijdag te trainen
met als vaste trainer Pieter Jansen.
Inmiddels is daar ook de woensdag-
avond bijgekomen. ‘’Iedereen bleek
super fanatiek en Chiel Beckmann
bood aan om ons op woensdag te
gaan trainen,’’ vertelt Jamie. 

DOOR NINA BUSSMANN

E

COMPLEET
NIEUW

Ze staan dit seizoen 
voor het eerst op 
het trainings- en 
wedstrijdschema: 

Dames 7 bestaat uit 15
enthousiaste speelsters 
die slechts sinds mei 
dit jaar ingeschreven
staan bij onze mooie 
hockeyclub. 
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Ze trainen nu dus 2 keer per week
plus een wedstrijd op zondag. Voor de
wedstrijden hebben ze, naast Bully, een
2e thuisbasis. Voor en na de wedstrijd
komen ze samen bij Ter Stege, wat
tevens één van de sponsoren is. “We
zijn fanatiek rond gaan vragen en zo
hebben we al 6 sponsoren bij elkaar,
waarvan trainingspakken en tassen
worden aangeschaft,” vertelt Bibi. 

Wat de kracht van Dames 7 is? 
Dat is vooral dat iedereen heel graag
wil. De opkomst op trainingen en
wedstrijden is nog steeds super
goed,’’ geeft Romé aan. Bibi stemt
hiermee in: ‘’We willen ook echt 
veel leren. Daarvoor kijken we
Bijvoorbeeld YouTube filmpjes 
en trainen we veel op bepaalde 
spelsituaties zoals de strafcorner.
De dames hebben tot nu toe helaas    
nog geen wedstrijd mogen winnen,   
maar dit hoeft voor hen de pret 
niet te drukken. 

Het is ook ergens wel logisch. De
dames die al eerder op hockey hebben
gezeten hebben dezelfde positie in het
veld weer aangenomen, maar voor
speelsters die nooit eerder hebben
gehockeyd is het nog steeds wel
zoeken naar de beste plek.’’ 

Het team heeft dus vooral nog even
de tijd nodig om uit te zoeken 
waar ieders kracht ligt. Onder
leiding van coach Floris Engelbertink 
blijft het team vol goede moed en
vooral veel plezier door hockeyen. 
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