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VOORWOORD
VOORZITTER

Beste Lezer,

De deadline nadert voor het schrijven van het voorwoord van het
derde “Bully Magazine”, vlak voor de opening van ons nieuwe 
waterveld. Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van onze club.

Er is de laatste maanden veel werk verzet door velen binnen onze
vereniging om de accommodatie zo te krijgen als deze nu geworden
is. Een mooi nieuw waterveld, een nieuw interieur in het clubhuis,
een inspeelveld, een fraai speeltoestel en mega-bank om maar een
paar zaken te noemen, sieren de club bij binnenkomst op ons park.
Er is veel gedaan om de komende jaren verder te bouwen aan de
mooie toekomst van O.H.C. Bully. We hebben ons als club op de
kaart gezet!

Hoe mooi ons park ook geworden is, het blijven materiële zaken die
enkel dienen als decor voor de leden die (sportief)actief zijn binnen
Bully. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij door de inzet van zo
veel vrijwilligers op dit moment zijn waar we staan met meer dan
1000 hockeyende leden. Maar, ergens komen is altijd eenvoudiger
dan er te blijven. Daarom hebben we ook de komende jaren 
iedereen binnen de vereniging nodig om zijn en haar steentje bij 
te dragen aan een blijvend succes van onze club, waarbinnen 
iedereen zich thuis voelt.

In ons magazine staan weer leuke verhalen uit de rijke Bully 
historie. Zo komt o.a. de ontstaansgeschiedenis van het 
Bully varkentje uitgebreid aan bod en onze coryfeeën Jeanette en
Herman Nijhuis nemen plaats op het “Bully bankje” van 16 meter
lang. We kijken ook vooruit op de prestatieve ambities van onze
Dames en Heren 1 en we besteden aandacht aan onze jongenslijn
die de laatste jaren toch succesvol is gegroeid. Ook onze trim-
hockeyers komen aan bod en uiteraard ontbreken de foto’s van 
al onze jeugdteams niet! Iedereen bedankt die heeft bijgedragen
aan het “Bully Magazine” 2014-2015.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Herman Kemna
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MÉÉR BOYS 
VOOR BULLY
Wie de laatste jaren niet bij een Bully-hockeyveld heeft
gekeken, kijkt zijn ogen uit. Er heeft zich een kleine 
revolutie voorgedaan. Was het jarenlang een feit dat 
hockeyende jongens werden uitgemaakt voor afgekeurde
voetballers, nu zijn het fitte, gepassioneerde boys met 
een blauw/wit hart in plaats van zwart/wit. Zo ook de
schrijver van dit stuk (alleen dan niet actief). 
Was Bully een aantal jaar geleden al blij dat een jongen
een hockeystick kon vasthouden, nu zijn er bij de D’s
zelfs al drie elftallen. En daar blijft het niet bij. 

DOOR  PETER GROBBEN

et begin is enkele jaren
geleden gestart met de
actieve zoektocht naar
jong mannelijk talent in

Oldenzaal en omstreken. De kleinste
(boeskool)mennekes worden voorzien
van een stick en hockeyen, maar 
ik zie ze zelfs met een stand tijdens
de Boeskool is Lös. 

Kon ik me vroeger nog ergeren
wanneer mijn zoon tijdens de
hockeytrainingen haasje-over moest
doen of een half uur voetballes kreeg,
nu zijn er professionele trainers aan
de slag om ook het niveau van de
boys op te krikken. Termen als
‘doordekken, hoog staan en spelen in
een ruit’, zijn nieuwe termen, al dan
niet stiekem meegenomen door
voorheen voetballende vaders. Tsja,
dat krijg je als oud-Quickspelers
kinderen krijgen die willen gaan
hockeyen. Zo ook mijn zoon.
Uiteraard bij Quick geprobeerd,
maar dat was zo massaal dat zoonlief
buikpijn kreeg. Dat verdween als
sneeuw voor de zon toen hij zijn
eerste goal maakte op het veld van
Bully. De rest is geschiedenis. 
De aandacht voor jongens is ook
terecht, gezien de grote toestroom
van meisjes. Evenwicht in een club is
belangrijk. 

Bully schept op dit moment goede
faciliteiten om de boys in een gezond
sportclimaat te laten excelleren. 
Op dit moment zijn er een paar goede
lichtingen die binnen enkele jaren 
kunnen doorstromen richting 
Heren 1. Het zou toch mooi zijn 
als we het niveau van een van de
grootste hockeyclubs in Oost-
Nederland, met meer dan 1000 leden,
naar de eerste klasse kunnen tillen.
En die mogelijkheden zijn er, ook bij
de boys. 

“Dit vergt een continu
beleid in training 
en coaching” 

Ook een lange lijst met vrijwilligers
is hier van belang: zonder ouders met
passie voor de club wordt er niet
gescoord.

Alles wordt uit de kast gehaald 
om meer jongens bij Bully te krijgen,
zelfs het aloude Bully-mannetje is
daarvoor speciaal gerestyled in 
een kekke, blauwe outfit met 
oranje-accenten. En waarom 
niet meteen de meisjes en dames
ook in een blauw shirt en witte rok
laten spelen?  

Dit gaat misschien een stapje te ver,
feit is dat de Bully Boys er aan
komen en staan te trappelen om
straks Heren 1 te gaan versterken. 

“Nu nog de 
puberteit goed
doorkomen, 

de Bully-feesten
overleven en 
straks het liefst 
gaan studeren
bij Saxion of 
UT Twente. 

Succes verzekerd” 

Daarentegen scoren de Bully Girls 
al jaren top en gaat er zelfs iemand
bij de Nederlandse selectie spelen.
Kijk, dat moeten de Boys nog maar
eens bereiken. Tot die tijd kunnen ze
in de prettige Bully-familie keihard
trainen en zelfs spelen op een
waterveld. Zonnepanelen,
inspeelveldjes en een nieuw 
ingericht clubhuis doen de rest. 
Nu ook de douches een opknapbeurt
hebben ondergaan, staat niets een
groot succes hen in de weg. 

H
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DOOR PAUL JONGE POERINK

RESTYLING
BULLETJE
Het Bulletje, de mascotte
van Bully, is gerestyled. 
Ook al denken oudere leden
soms met weemoed aan het
oude exemplaar, de jeugd is
enthousiast. 
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ver de herkomst van het
Bulletje ben ik te rade
gegaan bij enkele 70-
plussers binnen de club.

Mannen als Jan Wegdam, Jan Stoelers
en Herman Nijhuis hebben hun
hockeyvrienden benaderd en hun
samenwerking heeft tot het volgende
verhaal geleid. 

De naam Bully werd (en wordt) vaak
uitgesprokken als Bullie. In de
twintiger en dertiger jaren van de
vorige eeuw was de stripserie van
Bulletje en Boonestaak erg populair. 
Je kreeg de boeken bij zegels bij de
koffie van van Nelle. De stap van Bully
en Bullie naar de komische dikke
hoofdfiguur Bulletje is makkelijk in te
denken (het pannenkoektoernooi wat
jarenlang voor de jeugd werd
georganiseerd heette dan ook het
Bulletje en Boonestaaktoernooi.
Refererend aan het boek, maar ook aan
het lengte verschil tussen de
jeugdspelers). 

Het poppetje is in het begin van de
vijftiger jaren door de vader van Jos
Helthuis ontworpen en werd ook de
naam van het clubblad dat wekelijks
in de bus rolde.

Oud-voorzitter Hajo Bijland heeft 
in zijn bestuursperiode ook nog een
3-D ontwerp gemaakt waarmee hij
tijdens de carnaval zijn huis aan de
Steenstraat versierde. Later heeft
het enkele jaren in het clubhuis
gestaan. Daar werd Bulletje
ontvreemd. Maanden later bracht 
de dader het mannetje persoonlijk 
bij de voorzitter terug. Zo origineel
was degene die begin dit jaar het
Boeskoolmenneke aan de Burge-
meester Wallerstraat meenam en
later weer teruggaf dus ook niet.
Bulletje was de Oldenzaalse 
mascotte al jaren voor!

Dit voorjaar werd er door
ontwerpbureau “Vliegende Varkens“
een nieuw Bulletje gestyled. Iris
Oude Groeniger vertelt hoe het tot
stand is gekomen. `Wij zijn eerst
gaan schetsen om te kijken welke
kant we uit wilden. 

We wisten al wel direct dat het een
speels plaatje moest worden; het is
niet voor niets een mascotte!, maar
dan wel met wat leuke details zoals
het feit dat hij een petje en hele 
grote sportschoenen draagt
natuurlijk! In eerste instantie 
was het nog meer een jongetje dan
een varkentje, maar dat was snel
aangepast. 

De schetsen hebben we omgezet naar
een computertekening en vanaf daar
zijn we gaan sleutelen aan het Bully
mascotte-poppetje. 

De hockeystick moest bijvoorbeeld
anders, wij hadden per ongeluk nog
een ouderwetse stick getekend (duh)
en de stand van de stick hebben we
ook aangepast zodat het een
actievere hockeyhouding werd.

Vervolgens zijn we begonnen met 
het inkleuren; eerst gewoon 'plat' 
de vlakken ingekleurd met een 
kleur en daarna ook ruimtelijk, 
met schaduwen en kleurverlopen 
erin. 

Op de prachtige hooded-shirts is
uiteindelijk een geborduurde versie
gekomen. Hiervoor hebben we de
kleuren nog aangepast en toch alles
weer naar een platte variant
teruggebracht, zodat het te borduren
is en het op zijn mooist op de shirts
kwam. Ik hoop dat jullie er nog heel
lang plezier van hebben!

Nou dat laatste kan want achter de
bar liggen ze in alle maten op een
Bullyaan te wachten. Ook
Sinterklaas is al ingeseind!

O
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PRESENTATIE
DAMES 1

et de komst dit seizoen van
trainer-coach Loes Gelink
is het eerste damesteam
van Bully in alle opzichten

aan een nieuw hoofdstuk begonnen. De
vierde plek aan het einde van het vorige
seizoen in de Tweede Klasse was mooi,
maar het heeft een aantal meiden van
het toenmalige Dames 1 ook een beetje
het plezier in het spelletje ontnomen. 
Dat heeft geleid tot een kleine uitstroom,
waardoor een nieuw team geformeerd
moest worden. Samen met haar
assistente Marieke Goïnga selecteerde
Loes een aantal nieuwelingen uit de 
B-selectie door naar de hoofdmacht. 

‘De eerste selectie bestaat al voor een
deel uit A-junioren. De B-selectie is
binnen Bully het talententeam. Mijn
ervaring is dat meisjes er fysiek sneller
dan jongens aan toe zijn om zo’n volgende
stap te zetten. Wanneer je als
buitenstaander de meiden ziet trainen,
dan haal je meisjes van vijftien en zestien
er niet uit. Bij jongens op die leeftijd ligt
dat anders.’ 

Loes Gelink is een ervaringsdeskundige
als het gaat om snel doorstromen, want
als getalenteerd jeugdlid van Bully sloeg

zij na haar achtste ook twee leeftijds-
groepen over om al op dertienjarige
leeftijd mee te spelen in Dames 1 en door
te dringen tot de B-selectie van Oost-
Nederland. Een beetje gehinderd door
haar jeugdige temperament en andere
interesses kreeg dat laatste geen vervolg,
maar op het middenveld bij de Enschedese
HV speelde ze twaalf seizoenen als
basisspeelster in de overgangsklasse en
later in de eerste klasse. Hier bouwde zij
ook haar hechte vertrouwensband op met
teamgenoot Marieke Goïnga, die als

voorstopper de uitglijders van Loes
corrigeerde. ‘En andersom loste ik het
voor haar op als het even fout liep op het
veld.’ Loes vertelt dat dit wederzijdse

vertrouwen in elkaar ook nu heel goed
werkt in het coachen en trainen. ‘Marieke
houdt mij scherp en als ik ergens een
steekje laat vallen pakt zij dat op.’ 

Fris, fruitig en ongeleid
Dat oplappen is af en toe nodig, want
Loes Gelink is van de duidelijkheid. 
‘Deze selectie is heel jong. De meiden zijn
fris en fruitig, maar soms ook ongeleid.
Ze hebben sturing nodig, maar daar weet
ik wel raad mee. Een confrontatie tijdens
de training is soms hard, maar ik licht
het altijd toe en ik probeer het naar het
positieve om te draaien. 

Een technische of tactische fout, okay! 
Maar de bal niet ophalen na een
slordigheid, dan kan dus echt niet’,
vertelt Loes, die als lerares lichamelijke
opvoeding met probleemjeugd in gesloten
inrichtingen de nodige ervaring heeft met
het geven van duidelijkheid met positieve
insteek.

Loes en Marieke moeten het
ambitieniveau binnen de groep af en toe
wat afremmen. ‘Zelf hoop ik dit jaar op
klassebehoud, maar de meiden die 

praten al over een kampioenschap. 
Ideaal dit seizoen zou ’t linker rijtje zijn.
Over twee jaar kunnen we Eerste Klasse
spelen.’ Desondanks zegt Loes Gelink

zichzelf geen druk op te leggen. 
‘Het lukt! Als we deze groep bij elkaar
kunnen houden, dan kunnen ze het 
ver schoppen.’ 

Ik mis het actieve hockey
Loes Gelink zegt bijzonder blij te zijn met
het nieuwe waterveld. ‘Dat maakt het
extra moeilijk om zelf geen wedstrijden
meer te spelen. Ik mis het actieve hockey
heel erg. Het is voor mij altijd een
uitlaatklep geweest. Maar de combinatie
van de trainingsintensiteit van de Eerste
Klasse met het trainer-coachschap hier
bij Bully is niet te doen.’ Loes Gelink zegt
dat ze de uitdaging nu zoekt in het
coachen en trainen van Dames 1. ‘Daar
zit nog zoveel potentie in. Ik wil ze leren
wat ze wel en niet kunnen en hen zo
laten ontdekken wat ieder afzonderlijk
kan bijdragen aan het resultaat.’ 

In de praktijk zullen Loes en Marieke
zeker nog wel eens op het veld te zien
zijn, want met een selectie van slechts
dertien meiden en enkele blessures is
hun bijdrage meer dan welkom. ‘Het is
een bewuste keuze om deze selectie niet
uit te breiden. Nemen wij bijvoorbeeld
drie meiden van het huidige A1, dan zul
je die ook wat speelminuten moeten
geven. Het is veel beter dat ze op hun
eigen niveau gewoon mee kunnen spelen.’
Het kenmerkt de ambitie van Loes
Gelink die tegelijkertijd oog heeft voor
het spelplezier van de meiden, ongeacht
hun niveau. Duidelijk en eerlijk dus!

Met duidelijkheid en speelplezier 
in twee jaar klaar voor promotie

M
DOOR HARRY JUTTEN

“Het is een bewuste
keuze om deze selectie
niet uit te breiden”

“Over twee jaar kunnen
we Eerste Klasse spelen”
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Bo Westerhof
24-06-1997

Rosheen McDonald
20-05-1995

Lisa van Lange
08-05-1995

Lotte Vixseboxse
01-07-1996

Anne Siers
30-04-1994

Isabel Kielstra
19-12-1996

Esmee Lenferink
29-12-1997

Flore Mollink
07-04-1997

Jeresse Kroeze
12-04-1996

Jet Huitink
13-06-1997

Nynke de Vries
23-12-1994

Rosa Borghorst
28-08-1997

Merle Eppink
30-10-1996

Loes Gelink
(hoofdtrainer)

Bob Lucassen
(assistent trainer)

Ronald Brouwer
(keeperstrainer)

Mariska van Gils
(fysiotherapeute)

Clubsponsor
O.H.C. Bully

DAMES 1 - SEIZOEN 2014/2015

    
     

Marieke Goïnga
(assistent trainer/coach)
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Dames 1   O.H.C. Bully   seizoen 2014-2015



et duurde inderdaad 
een poosje voordat  
Arjan Aalbers en Spencer
Short positief reageerden 

op de vraag een interview te geven over
al het reilen en zeilen rondom de bouw op
het Bully-terrein: “We hoeven niet zo
nodig in de spotlights gezet te worden”,
aldus Spencer. 

En Arjan vult aan: ‘De waardering 
die je hier krijgt van mensen 
stimuleert al enorm. Daardoor 
kunnen wij zo enthousiast onze
ondersteunende taken blijven 
uitvoeren”. Want hoewel ze er zelf
bescheiden over doen; het coördineren 
en supporten van de lopende 
projecten die met deze gigantische
verbouwing gepaard gaan is geen
sinecure. 

Die pluim wordt vrijwel direct
weggewuifd door de heren, waarna ik
overga naar de vraag hoe de aanleg van
het waterveld en alles er omheen
eigenlijk is verlopen tot nu toe. 

Spencer vertelt:
“Alles is tot nu toe heel soepeltjes
verlopen. Allereerst hield men zich bezig
met de sloop van het hekwerk rond de
velden en het verwijderen van de
betegeling er rondom heen. De reclame-
borden werden weggehaald, kortom: 
het hele veld moest worden gestript. 

12

Terwijl er op deze prachtige avond in augustus een vliegende onderbroek en taxi boven ons hoofd 
zweven zet Spencer een kop koffie voor me neer. De lucht boven Bully laat prachtige pasteltinten 
zien en we kunnen het niet laten even te genieten van deze aanblik boven de strak groene mat.
DOOR DEBBY MUREAU

STILLE 
KRACHTEN
TIJDENS 
DE BOUW

H

Arjan en Spencer
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‘Sallandse Wegenbouw’ was hiervoor
verantwoordelijk. Nadat de 
ondergrondse drainagebuizen waren
nagekeken en doorgespoeld werden de
bovenste 10 centimeters grond die
gemengd was met rubber/lava
verwijderd. Daarna werd er een nieuwe
laag fijn grind bovenop gebracht en
platgewalst, totdat het veld zo strak
stond als een biljarttafel. 

Wist je trouwens dat dit grind met een
bindmiddel gemengd is? Zodat hetexact
de juiste doorlaatbaarheid voor water
heeft? Heel belangrijk voor een
waterveld. 

Daarna volgde de groene toplaag, werd
het (ABC-)hekwerk geplaatst en
bestrating er rondom aangelegd. Overigens
werd er ondergronds nog een ander
moderne toepassing geïmplementeerd: 
er zijn glasvezelkabels aangelegd. 
Die maken het mogelijk om binnenkort
camera’s te laten meedraaien tijdens
bijvoorbeeld wedstrijden en trainingen.
Als je je fantasie er op loslaat kun je je 
voorstellen wat dat zou kunnen

betekenen; scouten vanaf je luie stoel,
wedstrijden terugkijken met 
je team en er van leren, noem maar op.
De voorbereiding ligt er al. 

De tweede fase van de bouw is nu bezig;
het terras gaat overhoop, er komt een
nieuwe fietsenstalling bij voor circa 60
fietsen, er komt verlichting bij de fietsen-
stalling bij de zonnepanelen. Er is zoals
je kunt zien een oefenveldje aangelegd. 

Onder het terras ligt een tank met 20.000
liter grondwater, als voorraad voor het
sproeisysteem. Dit systeem haalt ook nog
eens de metalen uit het grondwater zodat
er gezuiverd water op de velden wordt
gespoten. Het systeem vult zich als
gevolg van het principe van de
communicerende vaten vanzelf weer aan
met grondwater. 

Natuurlijk komen er ook nog
speeltoestellen te staan op zandgrond.
Bestaande terrastegels worden
vervangen door nieuwe klinkers en de
verwijderde tegels worden hergebruikt
voor de fietsenstalling”. 

Er is dus al een enorme hoeveelheid 
werk verricht dat zal resulteren in een
moderne club, die daarmee een nog
professionelere uitstraling krijgt, 
passend bij deze tijd en aansluit op 
de toekomst. 

Tijdens dit hele proces bleek Arjan de
man achter de catering. Arjan grapt:
“Robert Slebos had er een neus voor: als
ik de gehaktballen gebraden had, kon hij
ze op kilometers afstand ruiken. 

Soep, warme hapjes, koffie en broodjes
als lunch, niet was Arjan teveel. Dat
blijkt wel uit de reacties die hij van
bouwvakkers kreeg: zo goed hadden ze
het nooit eerder meegemaakt. Zo werd
het klaren van de klus tot nu toe ‘een
eitje’. Arjan vult nog aan: ‘En vergeet 
je alsjeblieft niet te vermelden dat 
Maarten van Eekelen er twee weken van
zijn zomervakantie voor heeft opgeofferd
om hier hand- en spandiensten te
verrichten? Zonder hem was dat ook niet
gelukt. Deze stille krachten verdienen, 
of ze het nu willen of niet, een zichtbaar
plekje in het magazine.
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TRIMHOCKEY  
...een titel die de lading niet dekt!

Donderdagavond 20.30 uur. 

r worden handen geschud, er
wordt vriendschappelijk op
elkaars schouders geklopt.
Trainingsjassen worden uitge-

trokken en sporttenues komen tevoorschijn.
Paul Zeemering, trainer van dit trimteam’,
is uiteraard ook weer van de partij. Nog
steeds, moet ik eigenlijk vermelden. Want
hoewel Paul eerder had besloten er mee te
stoppen, is hij op aandringen van de leden
tóch doorgegaan met het geven van de
trainingen. ‘Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan!’ lacht hij. 

Dat geldt overigens voor de meeste
trimhockeyers; ze vinden het allemaal
een machtig mooie sport. De één heeft het
met de paplepel ingegoten gekregen, de
ander heeft het nooit eerder gedaan maar
kreeg de kriebels bij het zien van eigen
gezinsleden bij Bully. En hoe beter je het
spel leert kennen, hoe leuker het wordt.  
Een van de leden vertelt: “Het prettige is
dat iedereen elkaars niveau accepteert.
Er hangt een ontspannen sfeer van; ‘geen
gezeur, doe gewoon mee’. En dat klinkt
misschien net alsof we een stelletje
bejaarden zijn maar dat is absoluut niet
het geval. Hier wordt een pittig potje
gespeeld. 

Dus die titel ‘trimhockey’ dekt de lading
niet! We zijn trouwens het enige team dat
niet alleen ’s zomers, maar ook ’s winters
gewoon buiten op het veld staat! Weer of
geen weer. Dat mag ook wel eens gezegd
worden. Zaalhockey is voor ons niet
weggelegd, dus we staan hier dan gewoon
elke donderdag buiten op het veld. Dan is
het clubhuis helaas dicht, dat is dan 
wel weer jammer. Omdat je daarna 
nog graag even napraat met elkaar. 
Want ook houdt het team natuurlijk van
een lolletje en gezelligheid. Zo sparen we
voor de jaarlijkse barbecue. En soms
volgt er een hapje en drankje na de
training. Dat hoort er allemaal bij.”

In tegenstelling tot wat de naam
‘trimhockey’ zou doen verwachten; dit
gemixte team, dat uit dames én heren
bestaat, is echt fanatiek. Het is alweer
het vierde seizoen dat ze trainen. Er zijn
zelfs toernooien waar de trainer met ze
naartoe werkt. 

Zo speelde het trimhockeyteam uit
Oldenzaal een toernooi in Haaksbergen
tegen teams van PW, Twente, EHV en
Almelo. Met 3 heren en 3 dames 
(met wissel) werden aardig wat puntjes
binnengehaald, waarbij het accent lag op
plezier en sportiviteit. 

Paul vertelt: “Het team bestaat, bij
voltallige bezetting, uit zo’n 18 mensen.  
Elke donderdag wordt er getraind van
20.30 uur tot 22 uur. En hierbij doe ik
graag een oproep: we zoeken er mensen bij!
Soms staan ze maar met zes man (vrouw)
op het veld en dat is te weinig. Vijf tegen
vijf is wel het minimum om een leuke
partij te kunnen spelen. Aarzel dus niet
als het je leuk lijkt om mee te doen: probeer
het gewoon, óók als je nog niet eerder
gespeeld hebt. We zijn blij met je komst!

Vervolgens nodig ik de spelers uit om
maar eens een leuke teamfoto te maken.
Terwijl er geposeerd wordt geven ze aan
dat trouwe speler Gert Spiele vanavond
ontbreekt vanwege andere
verplichtingen. En terwijl er nog wat
namen genoemd worden van mensen die
er vandaag ook niet zijn en er wat
opmerkingen over en weer gaan druk ik af.  

“Hier wordt een pittig
potje gespeeld”

Van linksboven naar rechts onder: Eugene Ruel, Carla Kemna, Louis Mollink, Paul Zeemering, Stephanie Veerdig, 
Helga en Hans ten Thije-Boomkamp,Frank Laanen, Mireille Nijhuis, Frank Koudijs, Danielle Tukkers 

E

DOOR DEBBY MUREAU
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STERALLURES

Twente, Oldenzaal, 
vrijdag 29 augustus, 19.00 uur 

e ballonnen van de
Twente Ballooning
zweven in de lucht, een
heerlijk avondzonnetje

wordt afgewisseld met nattigheid uit
zowel hemel als de waterveld-
besproeiing. Er staan honderden
afwachtende Bullyanen langs het
veld. De dames van de eerste selectie
van de Larensche Mixed Hockey
Club werken dit weekend hun
trainingsweekend af in het Twentse
land en maken dankbaar gebruik van
de prachtige voorzieningen van onze
hockeyclub. Langzaam druppelen de
tophockeysters het veld op en
beginnen aan hun warming-up.
Opvallend is dat de dames ieder voor
zich een persoonlijke warming-up en
rek-en-strek kikkersprong uitvoeren.
Wat een discipline! 

Ook valt op dat de meiden de 
vrijheid krijgen om in hun eigen
trainingspakkie te trainen. Geen
voorgeschreven tenues, inloopshirts,
of strakke pakken. Nee, hier zien we
gemakkelijk zittende kleding en
kekke sokken. 

Ongeveer dertig minuten na
aanvangstijd begint het pas ècht
rumoerig te worden rondom het
hockeyveld. De oprijlaan vanuit de
Sportlaan naar de toegangshekken is
volgepakt met hockeymeisjes en hun
vaders en moeders. Naomi van As en
Kim Lammers, de echte vedettes, zijn
in aantocht! 

Deze ware sterren arriveren later
dan hun teamgenoten. In tegen-
stelling tot de geruchten eerder 
die avond dat de dames met een
helikopter zouden landen op het
Hulsbeek, waren de dames de dupe
van een file op de snelweg. Niks geen
persconferentie of interview; pure
pech was dus de reden van
vertraging. 

Wanneer Naomi het veld betreedt,
communiceert zij ‘Oh my God’ naar
haar teamgenoten. Een schreeuw van
verbazing uit de mond van Van As.
Een uitzondering, zóveel fans voor
een wekelijkse training. Dat de Bully
opkomst uitzonderlijk was op deze

vrijdagavond, wordt bevestigd door
assistent-trainer Jan Matthijs
Heinemeyer. ‘Dit zijn voor ons doen
wel erg veel mensen. Dat is fijn, want
het is onderdeel van de training voor
de meiden om scherp te blijven.
Tijdens play-offs gebeuren er ook
allerlei onverwachte dingen die hen
kunnen afleiden. Daar kunnen de
dames mooi aan wennen op deze
manier’. 

Na afloop van de training vertelt
Fleur Kok, die al vanaf het begin 
van haar hockeycarrière bij Laren
speelt, dat de eerste selectie traint 
op maandagen, woensdagen en
vrijdagen van 19 tot 21 uur. 
Na afloop van de wekelijkse
trainingen wordt er voor de dames
gekookt. Op vrijdag wordt er gezellig
nagetafeld en is er zelfs ijs! 
De Larensche dames hebben 
geen aparte conditietraining, 
vertelt Fleur Kok. We hebben wel
allemaal onze spieroefeningen, 
zoals je hebt gezien tijdens onze
inloopsessie’.

Nieuwe waterveld ingespeeld door 
hockeytoppers Laren Dames 1
DOOR CORINE BOS

D
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Op de vraag of Naomi van As en Kim
Lammers sterallures hebben binnen
het elftal, antwoordt Fleur dat het in
het begin wel wennen was om kritiek
te krijgen van de hockey-
internationals. ‘Maar, Naomi en Kim
zijn wel dames die na afloop de
feedback of kritiek komen toelichten
en dat is fijn’, aldus Fleur Kok. 

De Bully grasmat is ingespeeld door
de hockeytoppers uit Laren en de
reacties op het nieuwe waterveld zijn
positief. Kim Lammers beschrijft het
veld als ‘lekker zacht’ en vindt dat er
weinig te verbeteren valt aan het
veld. Er is weinig stuit, dat wel. Kim
houdt niet van selfies, blijkt uit de
foto hiernaast met enige 
dames van Bully Dames 2. 

Er valt aan ster-
allures in beeld nog 
wat te ontwikkelen 
voor deze dame zoals 
u ziet. Naomi van As 
daarentegen gedraagt 
zich als een geboren 
vedette. 

De gillende supporters uit Twente
krijgen allemaal een handtekening
op stick, buik, voorhoofd of bitje.
Haar manager roept ‘nog vijf
minuten’, maar Naomi gaat door tot
iedereen een krabbel heeft ontvangen
op de gewenste plek. 

Bully blijkt een club met ambitie 
en allure, waar veel sterren (komen)
spelen. Bully is klaar voor de
toekomst met deze, door het
Larensche equipe ingewijde,
watermat.   

Laren Dames 1 in actie

Dames 2 met Kim Lammers

Fleur Kok
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ls er iemand is die op 
een opvallende wijze met
hockey is begonnen is het
Jeannette (toen nog

Hooymans) wel. “Als meisje was ik niet zo
gecharmeerd van al die meiden die aan
het kaatsenballen waren. Bij voorkeur
deed ik op straat mee met de
voetballende jongens. Dat ging mij ook
goed af en op een dag ben ik door leden
van Bully “van de straat geraapt. Ik
kreeg een stick en nog geen week later
speelde ik in dames 1!”, aldus de
enthousiaste Jeannet. Ze vertelt over de
toen nog kleine club op de Eekte: “Bully
had in die tijd, het was eind jaren ’40,
twee dames- en twee herenteams. Er
waren net wat “oudjes” uit het team
gegaan en ik was met mijn zestien jaar
samen met mijn vriendin Elly van der
Lied duidelijk de jongste uit het team. De
andere dames uit ons team spraken we in
die tijd dan ook met U aan. 

We kwamen in het veld in een witte
blouse, blauwe kousen en een blauwe rok,
tot over de knieën ”. Het veld van Bully
had geen clubhuis, maar er was wel een
boerenschuur en buurman Frits Alink
zorgde traditiegetrouw voor een ketel
warm water voor de thee. 

Vóór elke wedstrijd bezorgde de
aanvoerder in de vijftiger jaren
voorbedrukte kaartjes. Daarop stond te
lezen wie je tegenkwam als tegenstander,
hoe laat je moest spelen, welke positie je
had en last but not least hoe je naar de
uitwedstrijd ging. Voor de huidige
hockeygeneratie onvoorstelbaar, de
dames verzamelden bij de kerk aan de
Spoorstraat om vanaf die plek met de
fiets of de autobus naar hun 
bestemming te reizen. Jeannette, 
die de originele wedstrijdkaartjes 
nog in huis heeft, herinnert het 
zich nog goed: 

“Soms kwam het voor dat iemand geen
fiets ter beschikking had, dan nam je
gewoon iemand mee op de bagagedrager.
Best zwaar na een wedstrijd tegen EHV
op de terugweg de Lonnekerbult op”. 
En vervolgens: “Ik was een
temperamentvolle speelster, zodanig zelfs
dat de aanvoerster wel eens bij de
scheidsrechter moest komen en het
verzoek kreeg of zij er voor kon zorgen
dat ik wat rustiger wilde spelen. 

Ik begon, zoals het toen nog heette, als
spits, maar heb ook jarenlang als
linksback in het veld gestaan. Daar
specialiseerde ik me in het verdedigen
van de “Strafbully”. Dat is de voorganger
van de huidige strafbal. De verdediger die
een overtreding maakte (ik dus) en een
willekeurige aanvaller van de tegenpartij
stonden met z’n tweetjes in de cirkel. Er
werd een Bully genomen en daarna moest
ik proberen de bal buiten de cirkel te
spelen en tegelijkertijd was het de
aanvaller die probeerde een doelpunt te
scoren.”

“Door mijn enthousiaste
speelstijl heb ik heel 
wat strafbully’s te
verwerken gehad.” 

Jeannette vertelt over de vele reisjes
naar Haaksbergen, Lochem, DKS,
Hengelo, Zutphen en Deventer. Ook
herinnert ze zich het clubhuis van Bully,
het hotel van Frits Muller aan de Markt
(nu Café de Engel), waar ook de mannen
van de beide herenteams na de wedstrijd
regelmatig te vinden waren. “Het was
vooral leuk als het team van Lochem
kwam, die mannen hadden een eigen
trekzak meegenomen in hun volgepropte
VW-kever”.

A

HET 
BANKJE 
VAN…

In deze rubriek gaan we op zoek
naar legendarische Bullyanen.
Liesbeth, Gerda en Bert gingen 
ze voor. Ik vond twee ereleden op
onze site met dezelfde achternaam
en ontmoette ze in de stad op vier
hoog met uitzicht op de 
Plechelmus: Jeannette en 
Herman Nijhuis. DOOR PAUL JONGE POERINK
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Op de vraag of er ook wel eens een
kampioenschap is behaald wordt weer
een stortvloed aan herinneringen boven
tafel gehaald op de bovenste verdieping
van de Walgaarden, waar ze met haar
man Herman Nijhuis woont. “Ik speelde
met Elly van der Lied, Gerry Muller, Tip
van Amerongen, de zusjes Dijkhuis, Erna
Visser en mevrouw Goinga. In Almelo
werden we kampioen en Lotti de Koning,
een medespeelster, gaf mij na afloop mijn
eerste glaasje alcohol: een Goldwasser,
een likeurtje. 

Ik herinner me nog dat we daarna een
kampioensfeest hadden in Vasse, maar
dat ik daar het glaasje maar heb laten
staan!”, aldus een stralende Jeannette.
Ze heeft maar liefst 22 jaar deel
uitgemaakt van onze hoofdmacht.  
Ondertussen werd ze samen met haar
vriendin Elly bondsscheidsrechter en
trokken zij zo samen de regio door. “Dat
samen fluiten was leuk, maar toen we
verplicht werden met anderen te fluiten
zijn we er beiden mee gestopt”. 

Gestopt is hier een
rekbaar begrip want 
tot haar 75e heeft ze 
nog wedstrijden bij 
Bully gefloten.

In de zestiger jaren kwam Herman in
beeld. Herman hierover: ”Ik had op
zondagochtend op weg naar de velden
“dat pittige jonge ding” wel zien fietsen
bij het Molkenboer, maar wist niet hoe
met haar in contact te komen. Vele jaren
later kwamen we elkaar tegen. Op de
vraag of zij het met mij zag zitten
volgden de legendarische woorden: 

“Jawel, als je maar niet
denkt dat ik dan met
hockey ga stoppen…”

Het was 1965! Vanaf dat moment 
kwam ik uiteraard vaker bij Bully 
en al gauw maakte ik mijn debuut... 
als scheidsrechter. 

Karel van der Lied sprak mij aan en zei
dat ik wel kon fluiten. Ik had mijn
bedenkingen maar diezelfde avond lag
het spelregelboekje al in de bus en het
volgende weekend stond ik al ingedeeld
als scheidsrechter in de wedstrijd van de
veteranen tegen DKS, destijds een team
met enkele oud-internationals. Later ben
ik nog een kwart eeuw gaan keepen bij de
veteranen L. Dat was een mooie tijd: als
keeper zat mijn stick me vaak in de weg!”
Van het een kwam het ander. Herman
werd gevraagd als voorzitter: “Ook in die
tijd was dat al een lastig in te vullen
positie, maar het was wel een hele eer.

Probleem was dat Jeannette al jaren
secretaresse in het bestuur was. Een
dubbele pet was niet wenselijk dus er
werd een nieuwe secretaresse gezocht en
gevonden”. 

Het was de tijd van het 40-jarig jubileum
waarover Bert Wellink in ons vorige
magazine uitgebreid heeft verteld en
waarin het knipselarchief van de familie
Nijhuis een mooie terugblik geeft. 
Het was de tijd dat families het hele
weekend met hun kinderen op het
hockeyveld waren. 

“Als voorzitter heb ik de latere
jeugdteams verplicht naar
scheidsrechterscursussen laten gaan, niet
om te fluiten, maar dan kenden ze de
spelregels tenminste. Het was ook de tijd
dat door de successen van de
internationals de hockeysport steeds
meer leden kreeg. Met het legaat van de
familie Gelderman konden we onze
velden laten egaliseren door een
gespecialiseerd bedrijf zodat we de
mooiste velden hadden van de regio, al
was dat helaas door de mollen en de vele
wedstrijden maar van korte duur”.

Ondertussen was de familie Nijhuis niet
van het veld te branden: er werd gecoacht
van de jeugd tot dames 1, er werden
trainingen gegeven, er werd deelgenomen
aan de scheidsrechterscommissie, de
technische commissie en het secretariaat
van de materialen. Overal was wel een
Jeannette of Herman wel te vinden. 
Ook bij ons clubblad het “Bulletje” waren
ze betrokken. Het begon in de tijd van het
ponsen van de adreskaartjes en het
werken met de stencilmachine. 
De Bulletjes werden bij touwslagerij
Wellink geraapt en in de beginjaren werd
de bezorging nog door de leden verzorgd.

Ook nu gaan Herman en Jeannette 
nog wel eens een wedstrijd vanaf ons
bankje bekijken. Ze kijken terug op 
een zeer geslaagde tijd en zoals 
Herman het zo treffend verwoordde 
toen hij een oud Bulletje zocht: 
“Paul, bij ons in huis ligt in elke lade 
wel een stukje Bully”.
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PRESENTATIE
HEREN 1

ij zijn de ploeg waar op
gejaagd wordt.’
Trainer-coach Erik
Vreeman van Bully

Heren 1 houdt wel van een beetje
druk en hij probeert dat
zelfvertrouwen ook over te brengen
op zijn selectie. ‘Dit seizoen gaan we
voor de eerste plaats en voor minder
doen we het niet.’ Als trainer en als
speler deed Erik Vreeman zowel
nationaal als internationaal op het
hoogste niveau mee. Hij is het dus
gewend om voor zichzelf de lat hoog
te leggen. ‘Ja, het is een ultimatum
voor de hele groep.’ Aan kwaliteit
ontbreekt het in de ogen van de
coach niet. In de voorbereiding op het
nieuwe seizoen werd er meerdere
malen tegen teams uit de Tweede
Klasse geoefend, waarvan enkele
wedstrijden zelfs werden gewonnen.

“Op dat niveau
kunnen wij als

Bully zeker mee”
Erik Vreeman constateert dat het
team zichzelf wel eens tot de meest
gevreesde tegenstander zou kunnen
maken in dit nieuwe seizoen. ‘We
willen het nog wel eens te licht
opvatten, soms worden taak-
stellingen niet goed uitgevoerd en
worden afspraken niet nagekomen.
Aan de andere kant is het wel onze
kracht dat wij heel goed druk
kunnen zetten en dat wij een sterk
scorend vermogen hebben. In het
afgelopen seizoen waren wij de meest
scorende ploeg in de Derde Klasse.’
Daar stipt Erik Vreeman meteen ook
het pijnpunt aan: het is net niet
gelukt om rechtstreeks te
promoveren via een kampioenschap.
De tweede plek gaf weliswaar recht
op de play-offs met zes teams voor
twee promotieplaatsen. Helaas kwam
Heren 1 ook hier net iets tekort. 

Clubscheidsrechters
Erik Vreeman is geen man om te
zoeken naar eufemismen als het gaat
om het aanwijzen van oorzaken voor
een net niet geslaagd seizoen. ‘Het
fluiten door clubscheidsrechters, dat
is hét grote nadeel van spelen in de
Derde Klasse. 

Tijdens de tweede wedstrijd die wij
verloren, bij Barneveld, is de
tegenstander niet bij ons in de cirkel
geweest. Van een op zich terechte
reguliere tijdstraf van vijf minuten
maakte hun scheidsrechter er ineens
tien en het werden er uiteindelijk
veertien. Dan voel je je genaaid.’ 

Aangaande het komende seizoen
verwacht hij weer dergelijke
thuisfluiterij bij een aantal
tegenstanders. Erik Vreeman steekt
de hand deels ook in eigen boezem.
De eerste wedstrijd van het seizoen
had wat hem betreft nooit verloren
mogen gaan. Ondanks aanzienlijk
beter spel van Bully glipte de
wedstrijd ons toch uit de vingers met
5-3. ‘Daar hebben we in feite het
kampioenschap laten liggen.’ De
focus ligt nu op het nieuwe seizoen
en, zoals reeds aangehaald, voor
minder dan de eerste plaats doen de
heren het niet. Erik Vreeman kan de
competitie ingaan met nagenoeg
dezelfde selectie, welke is aangevuld
met de A-talenten Tim Maaskant,
Floris Brummelhuis en tweede
keeper Sam Heuvelmans. Daarnaast
traint B-speler Tiemen Haafkens
mee met de herenselectie en zal hij af
en toe ook meespelen. ‘Talenten moet
je met beleid inzetten.’

Landelijk of Super B
Erik Vreeman ziet het zeker als een
voordeel dat zijn team de trainingen
en de thuiswedstrijden kan afwerken
op een snel waterveld. Nog één ander
team in de competitie beschikt over
deze faciliteiten. De andere teams
spelen nog op zandvelden of semi-
watervelden. ‘De jongens zijn
natuurlijk van vroeger uit wel
gewend om op zandvelden te spelen.
Ze kunnen zich snel aanpassen. Een
aantal keren hebben we ook getraind
op een zandveld. Erik Vreeman hoopt
dat het spelen op zandvelden in ieder
geval de spelvreugde en motivatie
niet beïnvloedt.’

Van een heel andere orde  is de
technische verantwoordelijkheid van
Erik Vreeman voor de meisjeslijn
van de eerste en tweede teams bij B,
C en D. Bij de B-selectie ligt de lat
zelfs zo hoog, dat de meisjes de
landelijke competitie willen halen.
Het is nu eerst zaak voor deze 15 en
16-jarige talenten om de poulefase
door te komen, waarna in een
rechtstreekse finale dit hoge doel kan
worden bereikt. 

“Mocht het niet
lukken, dan kan het
ook Super B worden”

Dat is eveneens landelijk, maar we
gaan voor het allerhoogste.’
Aangezien Dames 1 ook graag wil
putten uit de rijke B-vijver is een
goede afstemming nodig, zolang het
B-team nog kans maakt om de
landelijke top te halen.

DOOR HARRY JUTTEN

W

Het kampioenschap is het enige
dat dit seizoen telt voor Heren 1 

“Talenten moet je met
beleid inzetten”
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Steven Bartelink
27-12-1991

Daan ter Keurs
14-07-1977

Thijs Telgenhof op Koehorst
06-05-1983

Floris Brummelhuis
20-11-1996

Joost van Dijck
16-08-1984

Mathijs Bartelink
15-12-1994

Ralf Peters
11-04-1992

Bob Sanders
11-06-1982

Tijs Keuper
17-05-1988

Tim Maaskant
20-01-1997

Ruben Kattier
21-11-1996

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Bram Beckmann
29-01-1994

Mike Pollemans
02-06-1990

Joris-Jan Smellink
22-04-1991

Erik Vreeman
(trainer/coach)

Bram Bodar
(fysiotherapeut)

Jasper Busscher
(teammanager)

Clubsponsor
O.H.C. Bully

HEREN 1 - SEIZOEN 2014/2015
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Heren 1   O.H.C. Bully   seizoen 2014-2015



DE 
AUTO 
VAN…

e 99-LZ-DP. Wie is toch
die man of vrouw die zijn
blitse gele sportautootje
bijna dagelijks in het

derde parkeervak langs het veld
heeft staan. Vorig jaar was het een
van de auto’s waar ik in de 
inleidende regels van deze rubriek
aan refereerde! Een rondje om deze
niet alledaagse bolide leerde me dat
het een Smart roadster betreft en in
deze fraaie zomer was het keer op
keer duidelijk dat het een cabrio is. 

De trotse eigenaar
bleek zelf een 

enthousiast hockeyer 
te zijn die bovendien
twee zoons bij Bully

heeft spelen: 
Rolf Knipschild!

Rolf brandt meteen los over zijn
Smartje: ”Toen we in Hengelo kwamen
wonen dacht ik wel op de fiets naar
Bully te kunnen gaan. Met mijn
beide zoons in de regen op pad en
meteen al een lekke band. Binnen
een week was het mij wel duidelijk,
er moest een tweede autootje komen. 

Tijdens een vakantie in Italië was ik
onder de indruk geraakt van deze
auto. Toen ik in 2008, een jaar nadat
de laatste Roadster in de fabriek 
van de band was gerold, op mijn 
speurtocht naar een auto voor droog 
regionaal vervoer deze Smart tegen-
kwam, was ik meteen verkocht: 
leuk en apart!”. Hij omschrijft de
wagen als een “kart”: “Je denkt dat
er een geweldige motor in zit, maar
met het driecilindertje met 700cc is
het een wonder dat er nog een top
van 160 km mee behaald kan 
worden. Het is wel een auto die 
goed meedoet op de weg”. Voor het 
zwaardere werk staat er nog een 
Suzuki Intruder motorfiets met
1500cc in de garage bij de familie
Knipschild.

DOOR PAUL JONGE POERINK

D

Het was de afgelopen maanden wel even wat anders op
de parkeerplaats bij Bully. Grote rode containers van
H&S bevolkten de plek waar de door ons gescoute 
opvallende bolides normaliter horen te staan. Een
aardverschuiving, want menig Bullyaan parkeert zijn
glimmende karretje toch vaak op dezelfde vertrouwde
plek en die was nu door een container vol kunstgras of
stenen bezet! Een herschikking tussen de bestuurders
van het gekleurde geparkeerde blik was het gevolg.
Toch bleven er auto’s opvallen. Ook benieuwd naar 
de persoon die achter het prominente vehikel zit?
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Op zaterdag is deze tweezitter ook op
de weg: hij wordt vaak gebruikt voor
overleg tussen de beide coaches van
jongens B1, Rolf en medecoach 
Stephan Raspe. “Ook al is het een
tweezitter, toch gaan we er vaak 
mee naar het Nijmeegse of Zwolse,
het territorium waar we menig duel
mogen uitvechten”, aldus de coach.
Dat er dan thuis, iets wat menig
coach wel zal zijn overkomen, 
als dank een brief met een melding
over een kleine snelheidsovertreding
op de deurmat ligt, neemt Rolf dan
maar voor lief. “Het coachen van zo’n
jongensgroep is echt geweldig. 
Heerlijk wanneer je als “ouwe lul” de
jongens jouw aanwijzingen toch ziet
aannemen. Je kunt je eigen “hockey-
ei” kwijt. 

Mijn accent ligt veelal op de spel-
beleving. Het is een teamsport, maar
je ziet deze game-generatie toch wel
veel solistisch aan bezig . Werk aan
de winkel dus”. Ook de wedstrijden
van zijn andere zoon Bastiaan, die in
de D-lijn speelt, worden door vader
en zijn auto zoveel mogelijk bezocht.
Dat Rolf zelf óók nog op zondag actief
meedoet bij Veteranen A verklaart dat
“parkeervak 3” wel erg vaak bezet is!

Rolf begon zijn hockey carrière 
bij Goor, waar hij in 1976 begon. 
“Ik had, in tegenstelling tot mijn
broer, niet zoveel met voetbal en
werd lid van deze kleine hockeyclub. 
In 1993 verhuisde ik naar een 
woning aan de rand van de 
Oldenzaalse hockeyvelden en heb 
ik mij meteen bij Bully aangemeld.

“Ik heb niet in de
hoofdmacht van 
Bully gespeeld, 
maar heb met veel 
plezier in het tweede
gespeeld en met dat
team zijn we in het
begin van dit 
millennium 

kampioen geworden 
in een hoge klasse”

Rolf gaat verder: Ik werd leuk in de
bloemen gezet samen met jongens 
als Robert Slebos, Treuf en de 
gebroeders Kemna. Met veel van deze
mannen sta ik ’s zondagsmorgens
met Veteranen A nog steeds op het
veld. Met het team van dit jaar is
handhaving in deze klasse het hoogst
haalbare”.

Het antwoord op mijn slotvraag of er,
nu de Smart de hoofdpersoon van
deze rubriek is geweest, snel een 
andere auto in vak drie zal staan, is
verrassend. De beide broers hebben
de erfenis van Pa namelijk al ver-
deeld: de een gaat voor de motor en
de andere voor de Smart! Duidelijk
dus, al kwam in ons gesprek al 
stiekem naar voren dat een Mini
roadster op de oprit bij Rolf 
Knipschild ook niet zou misstaan!

Rolf in zijn gele Smart Roadster
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  Stationsplein 5
  7573 AV Oldenzaal
 T 0541 - 72 39 71
 F 0541 - 72 39 72
 E info@notariskantoorriteco.nl
 I www.notariskantoorriteco.nl

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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Zwollestraat 14

7575 EP Oldenzaal

Tel. 0541-513829

Fax 0541-534850

ontdek ‘t verschil

www.vangils.nl

Kleibultweg 48, Oldenzaal | T 0541 850 100 | E info@vangils.nl 

De mooiste 
woonpromenade!

wonen
slapen
keukens
badkamers
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TEAMFOTO’S
BULLY-JEUGD
2014 - 2015

Jongens F2

Jongens 8E1

Jongens D3

Jongens F1

Jongens 6E1

Jongens D2
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Jongens B1

Meisjes F7

Meisjes F5

Jongens D1 Jongens C1

Jongens A1

Meisjes F6

Meisjes F4
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Meisjes F3

Meisjes F1

Meisjes F2

Meisjes 8E7

Meisjes 8E6 Meisjes 8E5

Meisjes 8E4 Meisjes 8E3
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Meisjes 8E2 Meisjes 8E1

Meisjes 6E8 Meisjes 6E7

Meisjes 6E6 Meisjes 6E5

Meisjes 6E4 Meisjes 6E3
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Meisjes 6E2 Meisjes 6E1

Meisjes D8 Meisjes D7

Meisjes D6 Meisjes D5

Meisjes D4 Meisjes D3
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Meisjes D2 Meisjes D1

Meisjes C9 Meisjes C8

Meisjes C7 Meisjes C6

Meisjes C5 Meisjes C4
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Meisjes C3 Meisjes C2

Meisjes B5Meisjes C1

Meisjes B3Meisjes B4

Meisjes B1Meisjes B2



     

   

       

     

         

     

      

     

   

       

     

          

     

Culinair genieten in een exclusieve, landelijke ambiance. 
Landgoed de Holtweijde heet u van harte welkom voor een brunch met 
overheerlijke lekkernijen, een feestelijke high tea of een verrassend 
diner in ons restaurant ’t Spieck. 

Topproducten uit de streek  
De keukenbrigade van ’t Spieck, onder leiding van chef-kok Rob Fiselier,  
draagt kwaliteit, ambachtelijkheid en authenticiteit hoog in het vaandel. 
Onze koks maken dan ook veel gebruik van (h)eerlijke topproducten uit de 
streek, zoals zandaardappelen uit Manderveen, shi-i-takes uit Tilligte en 
boerenijs uit Nutter. Pruimen plukken we in onze eigen boomgaard.
’s Winters zorgen jagers uit de buurt voor wild. Zo wordt de Frans georiën-
teerde menukaart gelardeerd met authentieke Twentse accenten. En elk 
seizoen biedt onze kaart weer iets nieuws, gelijk met het per seizoen 
wisselende aanbod van onze regionale leveranciers.  

Brunch, high wine en high tea
Trakteer uw partner of vrienden en familie eens op een brunch, high wine of 
high tea. Laat ze genieten van overheerlijke en prachtig opgemaakte culinaire 
hoogstandjes, warm en koud. Bij mooi weer kan dat natuurlijk ook buiten, op 
een terras of zelfs in een weiland, tussen de paarden. Wilt u met uw 
gezelschap in een wat meer besloten sfeer genieten? Dan nodigen wij u uit in 
een van onze private dining rooms. Laat u verrassen!

facebook.com/landgoeddeholtweijde
@deholtweijde

Landgoed de Holtweijde en Restaurant ‘t Spieck

t

am

weg 7, 7635 LP  Lattrop

T lefoon: 0541 229 234

i o@naam.nl

www.naam.nl

Openingstijden:

Dagelijks: kleine kaart 09.00 - 21.00 uur, 

lunch 12.00 - 14.00 uur 

Afternoon & High Tea: 12.00 - 16.00 uur (op 

reservering), diner 18.00 - 21.00 uur

ndgoed de Holtweijde en Restaurant ’t Spieck

Spiekweg 7, 7635 LP  Lattrop

T lefoon 0541 229 234

i o@holtweijde.nl

www.holtweijde.nl

Openingstijden:

Dagelijks: kleine kaart 12.00 - 18.00 uur, 

lunch 12.00 - 14.00 uur 

High tea & high wine: 12.00 - 16.00 uur (op 

reservering), diner 18.00 - 21.00 uur

C        
            

         
      

     
            

         
            

         
         

             
         
            

       

     
              

           
             

              
              

        

      

MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

35

Meisjes A4 Meisjes A3

Meisjes A2 Meisjes A1

naam

weg 7, 7635 LP  Lattrop

Telefoon: 0541 229 234

info@naam.nl

www.naam.nl

Openingstijden:

Dagelijks: kleine kaart 09.00 - 21.00 uur, 

lunch 12.00 - 14.00 uur 

Afternoon & High Tea: 12.00 - 16.00 uur (op 

reservering), diner 18.00 - 21.00 uur

Landgoed de Holtweijde en Restaurant ’t Spieck

Spiekweg 7, 7635 LP  Lattrop

Telefoon 0541 229 234

info@holtweijde.nl

www.holtweijde.nl

Openingstijden:

Dagelijks: kleine kaart 12.00 - 18.00 uur, 

lunch 12.00 - 14.00 uur 

High tea & high wine: 12.00 - 16.00 uur (op 

reservering), diner 18.00 - 21.00 uur
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Vliegende Varkens feliciteert Bully 

met de nieuwe mascotte en de 

prachtige hooded sweaters!

NU MET 5 EURO
KORTING TOT SINTERKLAAS

Verkrijgbaar in de maten
110 t/m 164

info@ohcbully.nl

St. Plechelmusplein 19  |  7571 EG Oldenzaal

T 0541 537 827  |  E info@vliegendevarkens.nl

Hoi! Mijn naam is Bully en ik ben 
gemaakt door Vliegende Varkens!

www.vliegendevarkens.nl



37

e Rabobank was afgelopen
seizoen, naar grote
tevredenheid van beide
partijen, zowel bij heren als

dames 1, de hoofdsponsor. Voor de dames
liep het contract af. Reden om met elkaar
om de tafel te gaan zitten en het contract
te verlengen. 

Jerry Nootenboom, directievoorzitter van
de Rabobank Twente Oost, kwam met het
geweldige idee een sponsorcontract aan
te bieden voor alle teams van Bully. 
Jerry Nootenboom hierover: 

“De Rabobank en hockey
gaan al jaren heel goed
samen; denk maar aan de
geweldige resultaten van
de dames én de heren
tijdens het WK deze 
zomer in Den Haag” 

Met Bully hebben we een interessante
vereniging weten te bereiken. 
De Rabobank Twente Oost en Bully
bestrijken immers hetzelfde gebied. We
hebben kantoren in de plaatsen waar ook
de leden van Bully vandaan komen:
Oldenzaal, Denekamp en Losser.” “Maar
dat is niet de enige reden, ook de
betrokkenheid en de duurzaamheid zijn
zaken die we als Rabo hoog in het
vaandel hebben staan en die bij Bully ook
duidelijk zichtbaar zijn. Betrokken
ouders, actieve leden en met al die zonne-
panelen en het nieuwe waterveld is Bully
ook op het gebied van duurzaamheid goed
bezig”, aldus de Rabo-topman. 

“We vinden het ook helemaal in onze lijn
om de jeugd erbij te betrekken, vandaar
het langjarige contract voor alle teams,
wat de eenheid binnen de vereniging nog
meer kan accentueren”. Onlangs werd
het shirt op de ALV aan de leden
getoond. 

De beide aanvoerders van onze
hoofdmachten, Rosheen Mc Donald 
en Mike Pollemans, kregen bij het
Rabohoofdkantoor in Berghuizen de
eerste exemplaren uitgereikt en mochten
het voor de lens van fotograaf Peter van
Buren showen, onder de goedkeurende
ogen van beide voorzitters. Jerry
Nooteboom en onze voorzitter waren
beiden trots op het mooie resultaat!

Tijdens de officiële opening van het
waterveld op 25 oktober zal het contract
getekend worden. 

“Na de winterstop lopen
alle spelers van de 
F-jeugd tot en met de
Veteranen–L zo’n fraai
nieuw Bully-shirt” 

Zoals afgesproken tijdens de laatste ALV
wordt daarvoor achteraf maandelijks een
klein bedrag in rekening gebracht en al
na twee jaar ligt er dan voor iedereen
weer een nieuw hockeyshirt klaar.
Complimenten voor alle betrokkenen!

RABO HOOFD-
SPONSOR VAN
ALLE BULLY
TEAMS Uniforme kleding 

voor allemaal. 

D

MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

DOOR PAUL JONGE POERINK



38

Zutphenstraat 6a
7575 EJ  Oldenzaal 

0541 53 10 01
0541 53 11 38

info@verhaag.nl
www.verhaag.nl

Adres

Postcode en Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Website

De Specialist in full color

VERHAAG
Drukkerij
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oldenzaalse   hockey   clubenldo bluey   ckcoe   hslzaaen

www.ohcbully.nl




