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Beste Bullyanen,

We kunnen wel stellen dat ons park deze zomer een ware 
transformatie heeft ondergaan. Er was grote belangstelling  
voor de opening van onze nieuwe velden en uiteraard ook 
voor de fraaie hockeyhal die we nu in gebruik kunnen nemen.
Daarnaast is er het afgelopen jaar erg veel werk verzet achter  
de schermen om alles in gereedheid te brengen voor het  
nieuwe seizoen.  
Ik wil alle betrokkenen enorm bedanken voor hun inzet om de 
vereniging te maken zoals die nu is. We mogen met zijn allen 
heel erg trots zijn op ons Bully 2.0 complex.

Wel wil ik benadrukken dat Bully een vereniging is en geen 
onderneming, alhoewel het daar soms wel op lijkt. Ik denk dat 
wel eens onderschat wordt hoeveel tijd er door vrijwilligers in 
de club wordt gestoken om het iedereen naar de zin te maken. 

Soms lukt dat niet direct en dan is het wel fijn indien we 
gezamenlijk en geduldig zoeken naar oplossingen en dat  
niet alles op het bordje van de vereniging wordt gelegd.  
We hebben elkaar allemaal hard nodig om de vereniging tot  
een succes te maken. 

Er is weer veel zorg besteed aan ons mooie Magazine,  
die inmiddels als vaste waarde verankerd is binnen de  
vereniging en in deze herfstperiode bij iedereen weer nieuw  
op de deurmat ligt. Ik wens jullie veel leesplezier!

Herman Kemna
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NIEUW GEZICHT

Ik ontmoet Marloes als zij op woensdagmiddag met veel 
enthousiasme de jonge trainers aanstuurt, die ieder individueel 
een meisjes- of jongensteam les mogen geven. Het lijkt alsof 
ze al jaren bij OHC Bully rondloopt, maar niets is minder 
waar. Haar carrière op het Oldenzaalse hockeyveld is pas 
sinds kort begonnen. 

Marloes is getrouwd met Harry Seigers, die eigenaar is van 
sportschool BBA in Enschede. Dat we hier te maken hebben 
met een sportieve familie, wordt al snel duidelijk. Dochter 
Felien (6) en zoon Abel (4) sporten in de sportschool van hun 
vader. Verder zijn ze druk bezig met het behalen van hun 
zwemdiploma’s. Op dagen waarop Marloes niet op het 
hockeyveld te vinden is, traint ze bij Harry in de sportschool. 
Marloes: Dat doe ik drie keer per week: kracht- en conditie-
training. Ook met een bokszak. Hopelijk komt het er ooit van  
om zelf weer te gaan hockeyen, want dat mis ik wel!’ 

Marloes is op haar negende begonnen met hockeyen. Ze heeft 
23 jaar gespeeld voor EHV, waarvan acht jaar in Dames 1.  
Zij speelde daar als laatste vrouw/voorstopper. Ook speelde  
zij één jaar in Oost A. Met Dames 1 heeft Marloes in de 
overgangsklasse gespeeld, een periode waarop zij erg trots is. 

Het was een leerzame, en soms minder leuke tijd, maar hierin 
zijn wel veel vriendschappen ontstaan. Marloes kijkt met een 
glimlach terug op deze periode: ‘Grenzen verleggen, daar gaat 
het om. Je eigen grenzen opzoeken, maar ook – zeker nu als 
trainer – zorgen dat anderen zich blijven ontwikkelen. Ik vind  
het erg gaaf om spelers hierin te begeleiden.’ 

Hoe is Marloes eigenlijk bij OHC Bully terechtgekomen? 
Marloes: ‘Vóór dit seizoen had ik al een aantal keren met 
Herman Kemna gesproken. Toen ik dit seizoen toe was aan een 
nieuwe uitdaging, ben ik opnieuw met hem in gesprek gegaan, 
en zodoende werk ik nu als (hoofd)trainer bij OHC Bully’. 
In de Bully-app is te zien dat Marloes vele jongens- en meisjes-
teams traint, of als hoofdtrainer andere trainers aanstuurt. Ook 
traint ze enkele seniorenteams. Ze is op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag en -avond te vinden op het hockeyveld in Oldenzaal. 

Waar haalt ze haar motivatie vandaan? 
Marloes: ‘Op mijn 15e ben ik begonnen met het geven van 
trainingen. Ik vond het sporten zo leuk, dat ik de CIOS-opleiding 
ben gaan volgen. Ik heb pedagogiek gestudeerd, en een  
cursus sportpsychologie gedaan. Het leukste van training  
geven, vind ik het vertrouwen dat je van een team krijgt,  

omdat ze geloven in je visie. Dat maakt dat het team samen  
met jou hard wil trainen om te werken richting een bepaald 
doel. De groei die je dan ziet, zowel persoonlijke groei als in 
teamverband, is echt te gek!’

Sinds de start van het hockeyseizoen 2019-2020 staat er een nieuwe trainster op het veld  

bij OHC Bully. Haar naam is Marloes Seigers-van der Werff (32) en ze woont in Enschede.  

Wie is zij, en hoe is zij bij OCH Bully terechtgekomen? Een nadere kennismaking….

Nieuw gezicht 
op het trainingsveld

IK ZIE HET ALS EEN SUPERGROOT 

COMPLIMENT DAT IEDEREEN  

BIJ OHC BULLY OPENSTAAT  

VOOR NIEUWE IDEEËN, EN DAT  

ZIJ MIJ VERTROUWEN OM MET  

HEN RICHTING EEN BEPAALD  

DOEL TE WERKEN! 

door Linda Pouwels-IJspeerd

IK BEN HEEL TROTS  
OP DE TEAMS  

WAARMEE IK TOT NU  
TOE GEWERKT HEB! 
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PRESENTATIE DAMES 1

DAMES 1 - SEIZOEN 2019/2020Dames 1
‘In het linker rijtje blijven!’

PRESENTATIE DAMES 1

´Ik heb begin vorig seizoen het stokje overgenomen van een 
Duitse trainer die er de brui aan gaf. Ik assisteerde al, dus het  
lag voor de hand dat ik het seizoen af ging maken. Ik ben er 
mooi ingerold.´

Dames 1 is een jonge groep. Drie dames zijn na de vakantie 
vertrokken, in verband met een studie in Groningen, een 
terugkeer naar EHV en de keuze om te gaan voor studenten- 
hockey. ´Dat is natuurlijk van heel ander kaliber´, is Irene van 
mening. ´Ons doel is in de eerste klasse te blijven. We zijn  
vorig jaar op een achtste plek geëindigd.  Vorig jaar waren  
we slecht begonnen. Gaandeweg ging het beter, dus dat 
moeten we vasthouden.´

Blij is Irene met de terugkeer van Janneke Kemna, die na een 
speelperiode bij Union in Nijmegen terugkwam naar Bully. En  
in november is ook Chérise Hélant Muller weer van de partij. 
Chérise vertoefde een half jaar in Japan in verband met haar 
studie aan de Universiteit Twente. Verder zijn Ellemijn ter  
Bekke, Femke Rödel en Jet Beuvink overgekomen van A1. 
´We hebben echt flink moeten selecteren. Vooral ook op 
verdedigers.´ Trots meldt Irene dat ´haar dames´ tot nu toe 
eerste staan in de poule. ´We hebben vier wedstrijden gespeeld. 
De eerste tegen EHV eindigde gelijk, daarna hebben we er drie 
gewonnen. Maar niet te vroeg gejuicht, want er staan nog wat 
pittige duels op het programma. Ons doel is in het linker rijtje te 
blijven. Dat betekent dat we bij de eerste zes willen eindigen.  
Na de winterstop bekijken we hoe sterk iedereen is. Afhankelijk 
daarvan gaan we óf voor het linker rijtje, óf voor de bovenste 

drie. We hebben een jonge enthousiaste ploeg, er zit rek in  
en de dames willen veel leren. Ik vind het een mooie wens  
om te zorgen dat dit stel lang bij elkaar blijft.´

Omdat Irene een fulltime baan in het speciaal onderwijs heeft, 
maakt ze dankbaar gebruik van de steun van Marloes Seigers, 
die op dinsdag meehelpt met de training. Op woensdag geeft 
Marloes de training samen met Kim Verbeek. En op vrijdag  
helpt Herman Kemna een handje mee. 
´En bij de competitiewedstrijden kan ik rekenen op assistentie 
van Christiaan Verbeek, vader van speelster Anne.´
Trainen en coachen kost tijd. ´Neem de voorbereidingen voor 
het teamweekend in Alkmaar vlak voor de start van het seizoen. 
Je bent er maar wat druk mee. Programma samenstellen 
enzovoorts. Maar het is geweldig geweest voor de teambuilding 
en we hebben mooie oefenwedstrijden gespeeld.´ Irene is 
content met de videobeelden. ´Het is goed ook beelden van  
de tegenstander te bekijken. Hoe nemen ze strafcorners? Hoe 
lopen ze uit. Hoe verdedigen ze uit? Het blijft mooi werk. Al kom 
ik bijna niet toe aan mijn andere hobby’s skiën en fotograferen.´

Behoorlijk verregend stapt trainer/coach Irene 

van der Lied van Dames 1 op een avond begin 

oktober na de training het clubgebouw binnen. 

´Nou, dit was niet leuk. Ik had er niet op  

gerekend dus ik was er niet op gekleed.´

Maar als de druppels zijn afgeschud is het leed 

vergeten en vertelt ze enthousiast over het 

damesteam.

Anne Verbeek
27-01-2001

Christiaan Verbeek
(assistent coach)

Irene van der Lied
(trainer / coach)

Marloes Seigers
(trainer)

Janneke Kemna
03-03-1999

Marit Kwee
05-05-2000

Rimke Westerveld
03-10-2001

Wiep in ‘t Veld
13-04-2002

Pien Schopman
25-05-1995

Jet Beuvink
24-10-2001

Jet Huitink
13-06-1997

Puck Kemna
18-07-2000

Danee de la Motte
11-01-1999

Bente Habers 
26-10-2000

Ellemijn ter Bekke
29-10-2000

Roos Harmelink
05-10-1998

Femke Rödel
15-05-2002

Carmen Harmelink
14-10-1998

Lisette van Leuteren
21-03-1991

door Annette Bussmann

Vijf vragen aan 

Je mag me ´s nachts wakker maken voor?
Een leuke vakantie of een paar dagen weg.

Op TV kijk ik liefst naar? 
Ik heb weinig tijd. Maar als ik kijk zie ik het liefst series  
of een spannende film.

Mijn laatste whatsappje was aan?
Herman Kemna en Marloes Seigers. Kort voor de training 
om een afspraak met elkaar te maken.

Politiek, links of rechts?
Op dit moment weet ik niet wat ik er mee moet.  
Ik houd me er ook niet zo mee bezig. 

Mijn lievelingsdier is?
Een hond. Maar ik houd ook van paarden. Heb vroeger 
paard gereden.
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PRESENTATIE DAMES 1PRESENTATIE DAMES 1

DAMES 1 O.H.C. BULLY SEIZOEN  2019-2020
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ONZE KAMPIOENEN

kampioenen
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JONGENS 
A1

MEISJES 
C1

MEISJES
B6

MEISJES
C4

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

Een greep uit onze
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PRESENTATIE HEREN 1

Steven Bartelink
27-12-1991

Mike Pollemans
02-06-1990

Thiemen Haafkes
06-12-1999

Matthijs Bartelink
15-12-1994

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Niels Engberink
23-09-1998

Bram Beckmann
29-01-1994

Jasper Roozendaal
10-08-1986

Niek Slebos
23-01-1997

Floris Nijhuis
25-09-2003

Max Lenderink
15-05-1997

Merijn Busscher
02-08-2001

Jan Willem Wijnbergen
17-12-1995

Robbert Helthuis
27-08-1998

Ruben Kattier
21-11-1996

Vincent Steggink
(coach)

Leen Timmers
06-11-1996

HEREN 1 - SEIZOEN 2019/2020Heren 1
Vol vertrouwen toekomst tegemoet

PRESENTATIE HEREN 1

Niettemin gaat hij tot juni vol voor zijn job als trainer/coach van 
Bully´s Heren 1 team. Een team dat in grote lijnen hetzelfde is 
als het vorig seizoen. Leen Timmers maakte een uitstapje naar 
Ede en is weer terug. Dat geldt ook voor Jan Willem Wijnbergen 
die vanwege zijn studie een tijdje in Groningen hockeyde. Ralph 
Peters is vanwege zijn studie vertrokken en Mike Pollemans zit 
op de wip. ´Hij weet niet of hij de nieuwe studie die hij op wil 
pakken nog kan combineren met de hockey.´

Omdat de spoeling wel een beetje dun is doet Steggink  
ook dit seizoen weer een beroep op de A jeugd. 
´De opstart dit seizoen was wat lastig. Er wordt scherper 
gefloten en het tempo ligt behoorlijk hoog. De eerste drie 
wedstrijden hebben we in de laatste fase punten weggegeven, 
terwijl we toch goed spel lieten zien. De wedstrijd in het eerste 
weekend van oktober werd dat duidelijk, we wonnen netjes met 
1-0 van de Kromhouters uit Tiel. Mijn doel dit seizoen is 
handhaven. We zijn net begonnen en ik heb er vol vertrouwen 
in. We spelen eerste klasse, er zijn maar weinig herenteams in 
deze regio die op dit niveau spelen. EHV speelt ook eerste 
klasse, daarbuiten kom je al gauw in Leusden en Apeldoorn 
terecht.´

Ook Steggink heeft baat bij de video-opnamen die van de 
wedstrijden worden gemaakt.´Het kost veel tijd om ze te 
bekijken en te analyseren, maar je kunt er wel accenten uithalen 
waar je mee aan de gang kunt. Spelvarianten, aanvalspatronen. 
We moeten inventief blijven en als team meer dan één kunstje 
in huis hebben, anders word je voorspelbaar. Je leert ervan. ´

Heren 1 traint in principe drie keer per week. Twee veldtrainingen 
en één keer krachttraining. Die krachttraining geeft Jaaps’ Gym. 
Het is specifiek gericht op de bewegingen die bij het beoefenen 
van de hockey worden gemaakt. ´En nu we een eigen ´honk´ 
hebben in de nieuwe hal is het de bedoeling dat Jaap naar ons 
toekomt, in plaats van dat we naar hem gaan. Er zijn speciale 
materialen voor aangeschaft. We verkeren in een luxe positie.  
Ik ken geen enkele club die het zo profesioneel  
voor elkaar heeft als wij. Zo kunnen we ook veldtrainingen 
combineren met het krachttrainingsprogramma. Daarom kunnen 
we straks ook van drie keer trainen naar twee keer gaan.´
Ook omdat Steggink een drukke periode achter de rug heeft 
met een grote verbouwing thuis, heeft hij er vrede mee na twee 
jaar te stoppen met coachen. ´Ik heb drie maanden in mijn eigen 
tuin gekampeerd. Maar dat is nu achter de rug. Ik moet nog wat 
jaren werken en heb een drukke fulltime baan als coördinator 
verenigings- en topsport op de Universiteit Twente. Straks is er 
weer meer tijd voor andere dingen. Maar eerst dit seizoen laten 
zien wat we in huis hebben!´  

Hoewel hij vol vertrouwen in ´zijn jongens´  

het nieuwe seizoen instapte geeft Vincent  

Steggink te kennen dat hij na dit seizoen  

gaat stoppen. ´Het is mooi geweest´, vindt de 

60-jarige Enschedeeër. Meer zeilen, skiën en 

meer tijd voor zijn kinderen. ´Als die in het 

weekend naar huis komen vind ik het fijn er 

wat meer voor ze te zijn.´

door Annette Bussmann

Vijf vragen aan: 

Je mag me ´s nachts wakker maken voor?
Een goede bal gehakt, biertje en een Formule 1 race.  
En natuurlijk de Rolling Stones.

Op TV kijk ik liefst naar? 
Ik kijk niet veel. Te weinig tijd. Maar als ik kijk dan is  
het Pauw, Jinek, het journaal en soms netflixfilms.

Mijn laatste whatsappje was aan?
Aan Herman Kemna. Of hij een middeltje weet om  
de algen uit het veld te krijgen.

Politiek, links of rechts?
Links van het midden.

Mijn lievelingsdier is?
Een hond. Ik heb er zelf twee.
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HEREN 1 O.H.C. BULLY SEIZOEN  2019-2020

14   BULLY



BULLY   1716   BULLY

HEREN 3

Voordat de wedstrijd begon vroegen we vaak aan de tegenstan-
ders ‘hoe oud ben je?’ En ons antwoord daarop was steevast  
‘Ik had je vader kunnen zijn,’ lacht Justin. De reden dat het team 
nog zo lang in de seniorencompetitie bleef spelen was omdat ze 
het veel te mooi vonden. ‘Het tempo was goed, we konden nog 
goed meekomen. We hadden veel kwaliteit uit het eerste elftal 
van Bully. Veel oud Heren 1 spelers kwamen in ons team. Maar 
toen in 2017 een aantal spelers, waaronder oud Heren 1 spelers 
Niek Greven, Bart Snuiverink, Bart Jonge Poerink en Max 
Busscher, stopten verloren, we in één keer veel kwaliteit.’ De 
combinatie kwaliteit en leeftijd deed het team beseffen dat aan 
de overstap naar de veteranen niet langer te ontkomen viel. 

Het kost Justin geen enkele moeite om terug te gaan in  
de tijd. Zonder aarzelen noemt hij alle jaartallen, namen en 
kampioenschappen van Heren 3 op. Alsof het allemaal gisteren 
plaatsvond. ‘De oorsprong van het team ligt in 1991. In dat  

Heren 3 nu eindelijk

BULLY   17

 door Janneke Telgenkamp
‘oud en geleerd’

Oude, geleerde sporter, zo staat in de Van  

Dale achter ‘veteraan’. Oud voelen ze zich nog 

zeker niet, maar toch speelde ook de leeftijd 

voormalig Heren 3, binnen de club beter  

bekend als ‘Jong Oranje’, parten in de senioren-

competitie. Zeven jaar geleden konden ze de 

overstap al maken, maar al die tijd hielden ze 

het nog vol tegen de vaak veel jongere tegen-

standers. Ik sprak met Justin Rudolf, aanvoerder 

van het team dat dit seizoen dan eindelijk de 

overstap maakte naar de Veteranen. 



jaar werd Heren 3 opgericht door Bert Nevels. Vier jaar later,  
in 1995, werd het team aangevuld met de toen, jongere  
(nu oudere) garde. En in 1999 kwam ik samen met Michiel 
Bulters, Daan ter Keurs en John Haafkes bij het team.’

In datzelfde jaar trad nog een belangrijk en bijzonder teamlid 
toe. Want wie Heren 3 kent, weet dat het team geen stap zet 
zonder ‘hoofdkoots’ Jan Hoveling. ‘20 jaar geleden is Jan door 

Han van Benthem gevraagd om coach van ons team te worden. 
Sindsdien is hij vast onderdeel van het team. Tijdens de wedstrijden 
en bijeenkomsten spreekt hij ons toe met zijn legendarische 
speeches en Jan houdt iedere week keurig alle aan- en afmeldin-
gen bij.’ Dat de heren gek zijn met hun coach blijkt wel uit het 
feit dat Jan in 2003 voor zijn vijftigste verjaardag een auto 
cadeau kreeg van het team. Een Jaguar nog wel. ‘Jan had altijd 

één grote wens en dat was een Jaguar. Tijdens een weekend 
met het team op Mallorca besloten we voor zijn vijftigste 
verjaardag allemaal een bedrag in te leggen. Daarmee kochten 
we voor Jan een Jaguar, een mooie British Racing Green. De 
auto boden we aan tijdens het feestje dat Jan gaf ter ere van  
zijn vijftigste verjaardag. Twee jaar lang reed Jan in de Jaguar 
naar alle wedstrijden.’
Over het antwoord op de vraag wat het team typeert moet 

Justin iets langer nadenken. Na een korte stilte noemt hij het 
team een geoliede machine. ‘Er heerst goede discipline en we 
gaan áltijd voor het kampioenschap. Het klopt gewoon.’ Daarin 
speelt misschien ook wel mee dat de teamleden elkaar in de 
wedstrijd alles kunnen zeggen. ‘Vaak zonder enige nuance, wat 
wel eens vreemde blikken van de tegenstander en scheidsrech-
ter oplevert. Maar na de wedstrijd is het altijd goed. Er wordt 

 ‘ER HEERST GOEDE DISCIPLINE EN  
WE GAAN ÁLTIJD VOOR HET KAMPIOENSCHAP.  

HET KLOPT GEWOON.’

HEREN 3
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HEREN 3

nooit gediscussieerd over wat er in het veld gebeurt. En anders 
is het na een biertje tijdens de derde helft vast snel vergeten.’ 
De ambitie voor het kampioenschap blijkt wel uit de kampioens-

jaren die Justin opnoemt. En daar zitten een paar memorabele 
wedstrijden bij. De kampioenswedstrijd in 2012 wordt door 
Justin omschreven als ‘de mooiste wedstrijd ooit’. ‘We stonden 
3-0 achter tegen PW in de overgangsklasse, maar wonnen 
uiteindelijk met 4-3 door een geweldig doelpunt van Niek Greven. 
En in 2015 speelden we een uitwedstrijd tegen Ede. We hadden 
maar liefst drieëntwintig teamleden in de selectie, acht spelers 

moesten plaats nemen op de tribune. De champagne stond 
koud, want tegenstander Ede kon deze wedstrijd kampioen 
worden. Op een bepaald punt stonden we 4-1 achter. Maar we 
kwamen terug en wonnen de wedstrijd met 5-6. De wedstrijd 
erop, die we speelden tegen Drienerlo, werden wij kampioen.’

Maar toch is winnen niet het enige waar het binnen het team 
om draait. Zo staan de teamleden ook buiten het veld voor 
elkaar klaar. Toen coach Jan Hoveling enkele jaren geleden  
met gezondheidsproblemen kampte, waren het de teamleden 
die het café van Jan aan de Berkstraat draaiende hielden. 

Terug naar vandaag. Voor voormalige Heren 3 is de leeftijds- 
confrontatie op het veld verleden tijd. Maar de hunkering naar 
het kampioenschap blijft toch ook zeker bestaan. De eerste 
wedstrijden als oudgedienden zijn gespeeld, de eerste punten 
hebben ze al op zak. ‘Hoofdkoots’ Jan heeft zelfs recent nog zijn 
staf uitgebreid met Max Busscher en Bart Dagevos. En met Rob 
Davina, Jeroen Immink en René Nijhuis als nieuwe aanwas zet 
Veteranen B opnieuw koers naar de overwinning. Bully, zet de 
platte wagen maar vast klaar!
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NIEUWE HAL

Nieuwe hal
Sportlaan 12A

Jaren lang was de komst van de hal een vast item in het Magazine.  

Nu kunnen we trots melden dat de hal ‘Sportlaan 12A’ klaar is voor gebruik. 

Een geweldige hal met een speelveld, een krachthonk, bergruimte voor  

de keepers, bergruimtes voor groot en klein materiaal, kleedkamers en  

natuurlijk ook een barretje! Eind augustus was de feestelijke opening!



NIEUWE HALNIEUWE HAL
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Past. Plegtstraat 2 
7573 GH Oldenzaal

T. 0541 - 535 180
F. 0541 - 519 580

info@johnvelthuis.nl
johnvelthuis.nl
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Nieuwstraat 60, Oldenzaal
(0541) 512 288 - oldenzaal@hypotheekvisie.nl

Lage renteGoed advies
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Maarten van Eekelen
Zelf loop ik al meer dan  

achtentwintig jaar bij Bully  

en al die jaren kom ik  

Maarten in vele rollen tegen. 

Bestuurlijk, recreatief, altijd 

is hij de bezige bij en volgens 

mij heeft hij nog nooit de tijd 

genomen om eens rustig op 

HET bankje langs het veld 

plaats te nemen. Daarvoor 

bekijken we nog even  

de hockeyhal waarbij hij  

verbaasd is over ‘al het zand  

dat naar binnen is gelopen  

en er gisteren nog niet lag….’

Toen ik Maarten (1963) uitnodigde 
samen met mij op het bankje plaats  
te nemen, stemde hij direct in. Had ik 
eerlijk gezegd niet verwacht, ik ken  
hem meer als de man op de achtergrond. 
Fijn, leren we hem beter kennen en 
zetten hem meteen in het zonnetje.

Uiteraard komt Maarten op de  
afgesproken tijd op z’n fraaie zwarte 
speed-pedalic bij Bully aangesneld en 
begint over z’n jonge jaren te vertellen. 
‘Ik ben met mijn ouders en mijn zus in 
1976 verhuisd naar Oldenzaal.  
In Almelo, de stad waar ik hiervoor 
woonde speelde ik in de 8-tallen bij de 
gelijknamige club. Het was een logische 
stap om die weg te vervolgen en zo 

Op het bankje met...
OP HET BANKJE

door Paul Jonge Poerink

Steenstraat 108, Oldenzaal

www.cafenjoy.nl
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om een probleem op te lossen als er een ad-hoc groepje bij 
elkaar moet komen bij bijvoorbeeld een reünie of een tot 
wanhoop gedreven scheidsrechterscommissie.’

Vanaf 2010 heeft onze Maarten, een bestuursfunctie aanvaard, 
hij is secretaris geworden en doet dat heel punctueel. Zijn 
financiële taken heeft hij daarom al sinds dat jaar afgestoten,  
dit om belangenverstrengeling tegen te gaan. 

Met trots vertelt hij dat hij samen met Herman Kemna in het 
nieuwe bestuur de initiator is van het Twents Verenigingsoverleg. 
De TVO heeft er onder andere voor gezorgd dat het zaalhockey 
efficiënter is georganiseerd. Vroeger speelden EHV en Bully wel 
eens om 9.00 uur in Zwolle tegen elkaar. Zulke dingen zijn nu 
verleden tijd.

Ook het realiseren van onze hockeyhal op Sportlaan 12A  
vindt hij geweldig: ‘Vooral in de afrondingsfase heb ik heel  
wat rondleidingen mogen verzorgen, best leuk! Hopen dat we  
met die hal nog meer kinderen enthousiast kunnen maken  
voor onze hockeysport.’

Allemaal mooie dingen, maar hij heeft ook een groot  
aandachtspunt: ‘Bully is een vereniging en geen sportschool. 
Daarmee bedoel ik dat we het niet redden als alle leden  

alleen maar zouden trainen en spelen (en contributie betalen). 
We hebben als vereniging dan geen bestaansrecht, we kunnen 
al dit moois niet realiseren zonder vrijwilligers.’ 

Hoe ziet jouw week er eigenlijk uit, je komt net met René 
Beckmann uit je gerenoveerde tuin? ‘Ja de leilindes zijn eruit 
gehaald door Daan Gruintjes (de zoon van Bas), al dat gesnoei is 
niks voor mij. En je hebt zulk mooi kunstgras, dat ligt er nu ook 
bij mij in de tuin mooi groen bij. Verder fiets ik graag, dat zal 
voor niemand een verrassing zijn. Ook naar mijn werk (controller 
bij Ambulance Oost in Hengelo) fiets ik door het Hulsbeek en 
geniet ik van de route door de weilanden en het feit dat ik geen 
verkeerslichten tegenkom die mij tegenhouden. Ik werk vier 
dagen in de week, vrijdags ben ik vrij.’ En dan? Onze Bullyman in 
hart en nieren vertelt dat hij dan de onderhoudsploeg van 
Spencer en Antoinette assisteert; hij gaat bijvoorbeeld met de 
schrobmachine door de nieuwe hockeyhal, zodat er geen zand 
van de velden meer te zien is.’ 
Maarten super bedankt!

OP HET BANKJEOP HET BANKJE

kwam ik in dat jaar bij Bully terecht. De jongens die in die tijd  
bij mij in het team speelden zoals Joost Sprakel, Bas Gruintjes, 
Herman Linderman en Bertil Dalenoort spelen al jaren niet meer 
bij ons. We speelden veel wedstrijden in de buurt, Enschede 
kende destijds nog vier verenigingen, DKS bestond toen nog. 
Een verre uitwedstrijd ging richting Winterswijk, waar Avanti 
toen al een begrip was. Ik heb al mijn jaren bij de junioren op 
het gras van sportpark de Eekte gespeeld.’

Met een grijns op zijn gezicht gaat Maarten verder: ‘De keeper 
had destijds een totaal andere outfit dan tegenwoordig. Je 
houdt het niet voor mogelijk, maar de keeper droeg in die tijd 
helemaal geen helm. Een masker, zoiets als de verdedigers  
nu dragen bij een strafcorner was het enige wat het hoofd 
beschermde. Ik was er zelfs een keer getuige van dat een 
keepersmasker doormidden brak bij een schot op de doelman. 
Ook de legguards van nu zijn niet te vergelijken met die, die de 
keepers nu dragen. Het waren houten spijltjes die de benen 
beschermden en stugge klompen die loodzwaar waren. Het 
gewicht van een keepersoutfit was enorm. Tegenwoordig slepen 
ze wel met geweldig grote tassen maar vroeger was het gewicht 
het probleem, nu is het volume van de tassen op weg naar de 
kleedkamer, dat met name jonge keepers tot wanhoop drijft.’  
Op de vraag of hij wel eens kampioen is geweest volgt een  
stilte en een lach: ‘Ik kan me niet herinneren in de jeugd ooit 
kampioen te zijn geweest. Een leuke anekdote is dat we in de 
beginjaren van mijn seniorencarrière met het toenmalige Heren 
3 wel een keer een kampioensfeest gevierd hebben. In die tijd 
kreeg je de uitslagen pas een week later binnen via de post. Tot 
onze verbazing bleek Drienerlo bovenaan te staan en was er 
eigenlijk niets te vieren geweest. Het was de tijd dat we met 
Bully verhuisden naar het nieuwe complex aan de Sportlaan,  
dat was in 1985. René Beckmann, Otto Bron, Hans Loohuis, 
Hans Kamp, Ronald Vermijs en Barend-Jan Buursink waren de 
teammaatjes waarmee ik jaren heb gespeeld. Sommigen spelen 
nog in ons Veteranen-L.’ Door enkele langdurige blessures ben  
ik trouwens het afgelopen jaar niet in het veld geweest. ‘Ik heb 
een soort revalidatieplaats in ons team, ik weet mijn blessure 
goed te verbergen……’

‘Over 1985 gesproken. Sinds ik in een seniorenteam speel ben 
ik ook actief lid. Een van de eerste dingen die ik voor de club 
heb gedaan kan ik me goed herinneren. Aan de Oostwal stond 
toen nog een metaalbedrijf. Daar zijn de dragende delen van  
het huidige clubgebouw gemaakt en ik kan me  nog precies 
herinneren hoe wij ze destijds in de menie hebben gezet.  
In de jaren die volgden heb ik eigenlijk in bijna alle commissies 
gezeten. Het begon met het Bulletje. Dat was een blad dat 

wekelijks op donderdag in de bus viel bij alle Oldenzaalse 
hockeyfamilies. Uitslagen, standen, teams, programma en 
wedstrijdverslagen werden op maandag verzameld, gestencild 
en tot boekjes geniet. Aanvankelijk werd op maandag alles uit  
de brievenbus gehaald, later kon de tekst via de mail worden 
aangeleverd. Het was wekelijks een hele klus, die jaren door  
een vaste groep werd geklaard.’

Maarten heeft ook enkele jaren geholpen bij de bardienst. Er 
waren toen mensen als Jan Wegdam en Monique Rorink die 
zorgden voor de inkoop, maar Maarten zorgde voor het rooster 
van de hockeyteams die voor de bardienst moesten zorgen en 
begeleidde de jongens en de meisjes die, zonder een vergoeding, 
een ochtend of een middag achter de bar moesten staan. 
Daarnaast voerde hij samen met penningmeesters als Rogier 
Schasfoort, Bertho Janssen en Gert-Jan Smellink de financiële 
administratie uit. ‘Ik was al die jaren de rode draad, het klank-
bord, in het financiële gedeelte van de club, die een groei begon 
door te maken van 400 naar ruim 1.000 leden.’ De namen van al 
die leden kent onze duizendpoot ook doordat hij jaren de 
ledenadministratie heeft gedaan: ‘In het begin was dat best 
bewerkelijk, vooral de handmatige incasso was een crime. Door 
de komst van het internet en het in brede kringen bekende 
programma ‘LISA’ is het allemaal een stuk makkelijker geworden 
en zijn de uitslagen en de standen zelfs in no-time overal in te 
voeren en te bekijken.’ Maarten is door alles wat hij voor onze 
club heeft gedaan een vraagbaak die meestal wel een antwoord 
weet te vinden op een vraag: ‘Eén ding moet ik wel aantekenen, 
op hockeytechnisch gebied heb ik nooit wat in een commissie 
kunnen betekenen. Ik wordt vaak gevraagd als helpende hand 

‘IK WAS AL 
DIE JAREN DE  
RODE DRAAD,  

HET KLANKBORD,  
IN HET FINANCIËLE  

GEDEELTE VAN 
DE CLUB, DIE EEN  

GROEI BEGON DOOR  
TE MAKEN  

VAN 400 NAAR RUIM  
1.000 LEDEN.’ 
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BULLY WAS LÖSS

Schuifelend door de zonovergoten Oldenzaalse binnenstad in 
augustus, tijdens de laatste Boeskool is Löss, liep ik, nadat ik al  
een uurtje van kraampje naar kraampje had geslenterd, ter  
hoogte van de Stadspomp naar het plein voor de Plechelmus. 
Hier presenteren jaarlijks enkele regionale sportverenigingen  
zich. Na het kleine kraampje waarin onze grote voetbalclub uit 
Enschede na de wederopstanding voetbal mocht promoten wist 
ik even niet wat ik zag: Mijn oog viel al snel op het bijna plein- 
vullend oppervlak waarop een breed aanbod aan hockey- 
activiteiten was uitgezet. Veel kinderen vermaakten zich  
opperbest in de hockey-pannakooi, weliswaar met de handen 
verkeerd om de stick. De koopjesjagende ouders moesten maar 

even wachten, voor de kinderen, al dan niet met hockeyervaring, 
was het een geweldige activiteit. Ze wisten niet van ophouden. 
Iets verder in een mooi aangeklede kraam tref ik Mette Engbers. 
Samen met Toos Keuper vormt zij de ‘bemanning’ van deze 
Bully-kraam gedurende de Boeskooldagen. Mette is moeder van 
Nina en Tycho: ‘Het is erg leuk hier te staan. We zien hier heel 
veel kinderen die best lang blijven hangen. Niet alleen de 
kinderen van Bully, maar juist ook veel kinderen die andere 
sporten beoefenen of nog een sport moeten kiezen.  
Het geheel is heel uitnodigend opgezet en iedereen kan  
meespelen. Vanochtend was er een delegatie van Dames 1 om 
iedereen op weg te helpen. We verspreiden speciale flyers en 

Bully was Löss
Bully is steeds naarstig op zoek naar nieuw talent. Met name op de  

jongenslijn is aanwas zeer welkom. Tijdens het Boeskoolfeest kwam  

Bully verrassend origineel voor de dag. 
door Paul Jonge Poerink
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BULLY WAS LÖSS

Bijgestaan door o.a. zijn Bullymaatje Ruben Kattier beleeft  
Leen drukke maanden. De kleine materialen zijn inmiddels zijn 
eigendom, de grotere dingen zoals pannakooien worden door  
de KNHB beschikbaar gesteld. ‘De KNHB wil graag meer jongens 
aan de stick hebben, doordat wij als jongens de clinics geven 
straalt dat ook uit op toekomstige hockeyers’. En Leen? Hij rijdt 
maar wat graag stad en land af in zijn mooie bedrijfswagen met 
opvallende belettering. Kampong, Amsterdam, Antwerpen en  
nu ook het Oldenzaalse Bully zijn enkele plaatsen waar Team 
Streethockey is neergestreken. Leen gaat enthousiast verder:  
‘Deze vorm van bewegen kan altijd worden uitgevoerd, wanneer 
je wilt moet je in staat kunnen zijn om in beweging te komen  
en streethockey te kunnen spelen. Daarnaast kan streethockey 
overal beoefend worden, dit kan uiteraard op het hockeyveld  
zelf door tricks te oefenen maar is bij uitstek geschikt voor een 
schoolplein of zoals deze dagen op het Plechelmusplein. Tsja, 

streethockey kan door en met iedereen worden gespeeld. Spelers 
kunnen zichzelf en elkaar uitdagen doordat tricks op verschillende 
niveaus uitgevoerd kunnen worden.’

Dat zie ik vlak voordat ik verder ga. Een opa en oma met een 
kleinkind, Sieger Dantuma bij de kleine goaltjes. Opa en oma 
delven het onderspit bij hun behendige kleinzoon die behendig 
via de boarding de 65+-ers het nakijken geeft. Op de vraag of de 
kleinzoon bij Bully speelde werd ontkennend geantwoord. ‘Nee ik 
kom uit Heerenveen en speel bij Graspiepers in de B1. Ik logeer 
bij mijn opa en oma Troost aan de Sportlaan. Graspiepers is niet 
zo’n grote club als Bully.’ Met de gedachte dat Bully met deze 
geweldige Boeskool-activiteit alleen nog maar groter zal worden 
verlaat ik het Plechelmusplein.hebben al een aardig lijstje van mailadressen van kinderen die 

proeftrainingen willen gaan bijwonen’. Mette gaat enthousiast 
verder: ‘Ik zie ook veel Bully-kids die hun kunsten showen aan 
hun vriendjes, van ouders wordt veel geduld gevraagd; de 
kinderen zijn hier niet weg te slaan’.

Even verderop staat Esmée Tijman op Snijders. Zij speelt bij  
Bully A1 en is al de hele dag aan het helpen. Logisch, zij is ook 
trainster van MD2 en MC7. Esmée: ‘Ik heb een geweldige dag 
gehad. Leuk om te zien dat met name de jongens deze opzet ook 

zo uitdagend vinden. De mensen van Team Streethockey  
hebben ook zulke leuke en vooral uitdagende trucs uitgezet.  
Dat juist jongens die vormen voordoen en later meedoen aan  
de uitdagingen spreekt enorm aan’.

Inderdaad ook volleerde hockeyers als Charlie Caunter en  
Pien Velthuis vermaken zich door jonglerend met de stick een 
nieuwe skill te leren beheersen in de behendigheidscirkels.  
Vol bewondering worden ze door de jonge (en oudere)  
belangstellenden gade geslagen. Even later zie ik de beide 
Bully-meiden bezig met een battle bij de mini-goaltjes.

Veel lof voor het Team Streethockey. Zij hebben de uitdagende 
parcourtjes waar de verschillende skills geoefend kunnen worden 
en de uitdagende wedstrijdvelden geregeld. Wat schetst de 
verbazing als ik even later door Mette voorgesteld wordt aan  
Leen Timmers. Leen komt na een kort avontuur elders weer  
terug bij Bully Heren 1 en is een van de mannen achter Team 
Streethockey. Leen: ‘Tijdens mijn studie aan de HAN werd ik  
met een studiegenoot gevraagd een straathockeyproject op te 
zetten in Arnhem. Dat werd door de KNHB omarmd met als doel 
het hockeyen op straat te promoten, na schooltijd lekker samen 
hockeyen op het pleintje in de buurt. De stageplek bij de KNHB 
bleek de basis voor een eigen bedrijfje: ‘Team Streethockey.’ 

OP HET BANKJE
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www.autosnijders.nl

€ 1.000 clubbonus voor O.H.C. Bully 
bij aanschaf van een nieuwe Volvo 
via  Autobedrijf Snijders

Tel: 06 - 41620425



Binnen de club is een CS+-coördinator aangesteld (Michiel 
Keuper) die contact heeft met de scheidsrechterscommissie 
binnen de club (Marleen Cobbenhagen en Laura Roetenberg)  
en met de KNHB. De rol van de coördinator is om leercoaches 
en CS+-scheidsrechters aan te melden bij de KNHB en ervoor 
te zorgen dat de scheidsrechters een traject doorlopen dat hen 
opleidt tot CS+er, en dat de leercoaches opleidingsprogramma’s 
volgen, zodat ze de CS+ers goed kunnen begeleiden.

Wat houdt dat traject in:
De CS+er wordt begeleid door een leercoach, die wedstrijden 
beoordeelt en die aanwijzingen geeft aan de CS+er. De leercoach 
let daarbij op zaken als: 
voorbereiding op de 
wedstrijd, toepassing van de 
spelregels, begeleiding van 
de wedstrijd, samenwerking 
met de andere scheids- 
rechter en het afhandelen 
van de formaliteiten na de 
wedstrijd. 

Onderdeel van het traject  
is ook dat de leercoach 
gedurende het hockey- 
seizoen 3 workshops geeft 
aan de CS+er. De afronding 
van het traject vindt plaats 
tijdens een praktijktoets: 
De CS+er fluit een wedstrijd 
en wordt daarin beoordeeld 
door een (andere) leercoach. 

Als die beoordeling positief is, kan de CS+-coördinator  
de scheidsrechter aanmelden bij de bond als CS+-er.  
De CS+er ontvangt dan een hesje, een setje kaarten en  
een fluitje, waarmee hij of zij aan de slag kan! 

Ook voor de leercoaches bestaat er een traject dat ze moeten 
doorlopen. Om leercoach te worden moet je twee bijeenkomsten 
volgen die de bond in de regio met enige regelmaat organiseert. 
Ook moet je jaarlijks bijscholingscursussen volgen. Heb je 3 jaar 
geen opleiding gevolgd of bijscholingen verzorgd dan vervalt de 
bevoegdheid als leercoach.

Tot slot is er ook nog de rol van Expert CS+: Hij of zij volgt  
nog een derde bijeenkomst die gericht is op het geven van 
workshops aan leercoaches en CS+-scheidsrechters. Door de 
KNHB is een aantal instroomeisen geformuleerd die gelden  
voor leercoaches en Expert CS+ers. Deze staan op de site  
van de KNHB (zoekterm CS+).

Op dit moment is er bij Bully al een aantal leercoaches  
actief en er is ook een Expert. Daarnaast hebben we al ruim  

10 ‘gediplomeerde’ CS+ers  
en zijn er op dit moment 
ook scheidsrechters bezig 
met dit traject, maar als je 
interesse hebt kun je je dit 
seizoen nog aanmelden! 

Mocht je interesse hebben 
om CS+er, leercoach CS+ 
of Expert CS+ te worden 
neem dan contact op met 
de CS+-coördinator bij 
Bully, Michiel Keuper.  
Je kunt hem mailen 
(michielkeuper@gmail.com) 
of bellen (0646636076).
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ONZE FLUITERS

De KNHB biedt al een aantal jaren een  

opleidingsprogramma aan voor clubscheids-

rechters die lol hebben aan het (goed)  

fluiten van wedstrijden. Dat heet CS+.

door: Michiel Keuper

ONZEfluiters
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ONZE FLUITERS OP NAAR ORANJE

Voor wie het niet weet wie is Lynn Vasterink? 
Ik ben Lynn Vasterink en ik ben 16 jaar oud en woon in  
Deurningen samen met mijn ouders en mijn broertje van 13.

Hoe begon je hockeycarrière bij Bully? 
Ik ben op mijn 6e begonnen met hockey bij Bully. Volgens mij 
waren dat de mini’s en daarna de F1, E1, D1 en C1 en mijn 
laatste jaar was in de B1. Rond mijn 11e heb ik heel erg 
getwijfeld tussen hockey en voetbal. Ik heb vanaf kleins af  
aan altijd gevoetbald en vond deze keuze heel moeilijk om te 
maken. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om volledig te  
gaan hockeyen. Mijn positie is eigenlijk altijd al in de voorhoede 
geweest, misschien wat uitstapjes naar het middenveld maar 
vooral als aanvaller. In mijn 2e jaar in de C1 mocht ik selectie 
doen voor Oost-Nederland. Uiteindelijk na 2 selecties mocht  
ik aansluiten bij Oost- Nederland. Bij Oost heb je 2x in het  
jaar een DOD, een district ontmoetingsdag. Dan komen alle 
districten van Nederland in Amsterdam bij elkaar dan speel  
je wedstrijden tegen bijvoorbeeld Zuid-Nederland en Noord- 
Nederland. Bij de 1e DOD werd ik er uitgepikt en mocht ik 
stage lopen bij opleidings-Nederland-B (Nederland onder de 

15). Dan train je 1x in de week bij Kampong in Utrecht een 
dubbeltraining. Daar heb ik 2 seizoenen bijgezeten. Vorig jaar 
september mocht ik door voor Nederland onder de 16  en  
daar heb ik afgelopen jaar mogen hockeyen.
 
Kun je nog wat leuke momenten voor de geest halen  
uit je Bullytijd?
Ik heb heel veel leuke momenten meegemaakt bij Bully.  
Neem het jaar in de C1 toen we IDC (inter district competitie) 
hebben gehaald, dat was een heel leuk seizoen. Ook mijn laatste 
jaar bij Bully was heel gaaf, omdat we dat jaar kampioen waren 
geworden van de super B. Ook vergeet ik het niet meer dat ik op 
mijn 13e voor het eerst mocht meespelen met Bully Dames 1. 

Van wie heb je veel geleerd bij Bully? 
Ik ben vanaf de E-tjes tot het laatste jaar in de B gecoacht en 
getraind door Robert Slebos. Dus van Robert heb ik veel geleerd. 

Wat was het moment dat je besloot naar een andere  
vereniging over te stappen? 
Ik zit vanaf mijn 13e in Zwolle op een topsportschool,  waar ik 

door Lynn Vasterink

Arthur Wijma vormt samen met Robbie Beckmann, Gert van Eerden en Michiel Keuper 
het team van de leercoaches. Arthur: ‘Ik heb heel veel ervaring als scheidsrechter,  
ik was zelf  acht jaar bondsscheidsrechter. De leercoaches vullen het gat op tussen  
de bondsscheidsrechters en de clubscheidsrechters, dat doen we door mensen extra  
op te leiden en te begeleiden naar CS+ scheidsrechters.’ Arthur heeft de afgelopen  
jaren al zo’n vijfentwintig scheidsrechters naar een hoger niveau gebracht. ‘Het accent  
ligt op het begeleiden in het veld, wat is de beste plaats in het veld en natuurlijk de 
nabespreking’, aldus Wijma die ook het gebruik van de oortjes als een positieve  
ontwikkeling ziet.

Wouter van de Weide is begin september geslaagd voor zijn scheidsrechtersexamen.  
Hij speelt dit jaar in de B1 en is dus één van de jongsten. Wouter is enthousiast:  
‘Dankzij de spelregelcursus en het feit dat ik al vanaf de F-jes bij Bully speel heb  
ik al wel wat jeugdwedstrijden gefloten. Dat vind ik heel leuk. Ik heb me uit mezelf  
ingeschreven voor de vervolgcursus CS+, ik wil graag alle spelregels kennen’.  
Wouter, die als hij zelf speelt zich ergert aan scheidsrechters die iets niet zien of  
niet met elkaar willen overleggen, weet wel wat hij het lastigst gaat vinden:  
‘Hakken, wel of niet fluiten’. Wouter is ambitieus en hoopt ooit nog eens met  
de assistentie van de VAR te fluiten.

Joost Koekenberg is CS+ -er in opleiding en fluit wel zo’n vijftig wedstrijden  
per jaar. Zijn kinderen spelen al jaren bij Bully (inmiddels in JB1 en MD2). Joost:  
‘Mijn kinderen hebben het fijn bij Bully en ik wilde graag iets voor de club gaan  
doen. Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb mij laten opleiden  
als clubscheidsrechter. Ik fluit graag, lekker de bakens verzetten en het hoofd  
leegmaken en ik ben nu het CS+ -traject ingegaan. Michiel Keuper is mijn coach.  
Hij staat dan langs de lijn in contact met mij d.m.v. oortjes. Dat is ideaal!  
Ik heb genoeg geoefend, voor de afronding moet ik binnenkort een proeve  
van bekwaamheid afleggen. ‘

Nilam Heesink heeft het hele traject al afgelegd en is dus CS+ -expert, maar is inmiddels 
ook de enige bondsscheidsrechter die onze club rijk is. Nilam: ‘Ik fluit de wedstrijden op 
zondag. Zelf heb ik een jong gezin en sta daarom op zaterdag langs de lijn bij Bully waar 
mijn oudste zoon speelt. Mijn jongere zoon heeft gekozen voor voetbal. Ook daar sta ik 
langs de lijn. Een heel geplan. Mijn jongste, een meisje staat te trappelen om bij hockey te 
gaan maar is nog maar vier, dus nog even wachten ‘. Ze vervolgt: ‘Het fluiten op zondag zijn 
wedstrijden in de competitie van de dames 1e klasse en de heren 3e klasse.’ Haar voorkeur 
ging eerst uit naar het fluiten van damesteams, inmiddels fluit ze met evenveel plezier de 
wedstrijden van de mannen. Het contact met haar medescheidsrechter gaat veelal via 
oortjes. ‘Als bondsscheidsrechter mag je zelf je wedstrijden inplannen, dat is fijn, er moeten 
ook nog zondagen voor mijn gezin overblijven’, aldus de drukbezette  
Bully-bondsscheidsrechter,  ‘een minimumaantal wedstrijden per seizoen is verplicht’.

Op naar oranje:
Lynn Vasterink

door Paul Jonge Poerink



64   BULLY BULLY   65

OP NAAR ORANJE

Het J.W. Racerhuis
Marktstraat 15,
7571 ED, Oldenzaal

Email info@jwracerhuis.nl
Tel.  0541-51 27 68
Tel.  06-20200929

www.jwracerhuis.nl

extra hockey en mijn studie kan combineren met sport. Ik had 
dus eigenlijk al best veel bij Zwolle. Uiteindelijk heb ik als 2e 
jaars B de overstap gemaakt om naar HC Zwolle MB1 te gaan. 
Dit leek mij een goede stap om me verder te ontwikkelen, maar 
dit was zeker geen makkelijke keuze. Ik had het bij Bully erg  
naar mijn zin. Als ik naar deze keuze terugkijk heb ik er geen  
spijt van gehad. Ik heb afgelopen jaar een heel gaaf jaar gehad, 
we hebben landelijk gespeeld en zijn 3e geworden. We hadden 
helaas net de play-offs voor het landskampioenschap gemist. 
  

Hoe doen jullie het met Zwolle in de competitie dit seizoen? 
Dit jaar speel ik bij HC Zwolle ma1 we zijn in de voorcompetitie 
niet als 1 of 2 geëindigd dat betekent dat we helaas niet 
landelijk gaan spelen maar super A. De competitie is nog niet 
bekend. Ook mag ik op dit moment meetrainen en meespelen 
met Zwolle Dames 1. 

Lynn in Oranje
Ik heb afgelopen zomer een heel mooi internationaal toernooi 
(six nations) mogen spelen in Eindhoven. we speelden tegen 

Duitsland, Ierland, Spanje en België. Dat toernooi duurde  
een week lang en dat was een hele mooie ervaring met als 
hoogtepunt het Wilhelmus voorafgaand aan een wedstrijd.
 
Wat zijn je toekomstdromen op hockeygebied?
Tsja… goede vraag. Ik wil eigenlijk gewoon het hoogst haalbare 
halen en hoop elke dag beter te worden. Hopelijk over een paar 
jaar in de hoofdklasse en mijn grootste droom is dan natuurlijk 
om uiteindelijk het Nederlands elftal te halen.

Is tophockey te combineren met je studie? 
Ik zit nu in mijn examenjaar 5 havo en volg dit op het CSE 
(Centre for Sports and Education) in Zwolle. Hier krijg ik  
extra tijd voor mijn studie en deze school is gericht op het 
combineren van mijn school en mijn sport, dus ik kan dit goed 
combineren. Wel is het reizen natuurlijk wel veel. ‘s Ochtends 
stap ik rond 7 uur in de trein. Dan ga ik naar school of heb ik 
hockeytraing in de ochtend, daarna heb ik les en ‘s avonds ga  
ik met de bus naar de training. Na de training rijd ik met een 
teamgenootje uit Enschede mee naar huis. 

Volg je Bully nog steeds en kunnen we jou in de nadagen  
van je carrière nog weer terugverwachten als speelster of  
als trainster?
Ik train op school samen met Rimke Westerveld (Dames 1 Bully), 
die studeert in Zwolle en traint mee op het CSE. Dan kletsen  
we altijd even bij hoe het bij Bully is, zo ben ik zeker nog op de 
hoogte van alles wat er speelt bij Bully. Ook vind ik het leuk om 
op een vrije zondag nog naar Bully te gaan om te kijken. Of ik 
ooit terug kom bij Bully? Ik heb geen idee we gaan het zien!
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