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Of het nu de nationale hockeyteams zijn of de jeugd van O.H.C. Bully, hockey brengt

jong en oud in beweging. Dat geeft niet alleen energie aan de club, maar ook aan

Oldenzaal en omstreken. En dat verdient al onze ondersteuning.
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Beste Bullyanen,

Inmiddels is het seizoen 2017-2018 weer in volle gang en gaan 
we ervan uit dat het weer voor iedereen een mooi hockeyjaar 
gaat worden. Achter de schermen is er door de vele vrijwil-
ligers weer veel werk verricht om een nieuw seizoen voor te 
bereiden. Men vergeet soms wel eens hoeveel werk er nog 
verricht moet worden in de zomerperiode, terwijl de meeste 
leden heerlijk op een stretcher op het strand liggen te genieten 
van hun welverdiende vakantie. Daarom pak ik deze kans om 
onze vrijwilligers weer te bedanken voor hun enorme inzet 
van het afgelopen jaar en ook voor het komende seizoen. 

We hebben weer stappen gezet in het realiseren van de nieuwe 
hockeyhal. De bestemmingsplanwijziging ligt waarschijnlijk 
nu ter inzage. De gemeente Oldenzaal heeft aangegeven niet 
te participeren in de ontwikkeling van de hal. Sociaal maat-
schappelijk vinden wij dit als Bully uiteraard jammer, maar 
we kunnen nu wel slagvaardig de vervolgstappen zetten, 
waarbij we zelf onze koers kunnen bepalen. We hopen nu 
toch echt het volgende winterseizoen gebruik te kunnen gaan 
maken van de hockeyhal. Veld 2 en 3 staan ook voor volgend 
seizoen in de planning om vervangen te worden. Hierbij wil-
len we graag nog een extra waterveld en een moderner zand 
ingestrooid veld realiseren.

Er is weer veel werk verricht om dit Magazine te maken 
tot wat het nu is geworden. De redactie is ongeveer twee 
maanden bezig geweest om te zorgen dat er weer bijzondere 
artikelen zijn geschreven en dat de teams weer allemaal op 
de foto zijn gekomen. De redactie kan nog wel extra hulp 
gebruiken voor de komende edities, dus meld je aan!

Als laatste gaat alles natuurlijk om het plezier in de sport en 
in het hockeyspelletje in het bijzonder. Het blijft fantastisch 
om te zien hoeveel kinderen en uiteraard ook volwassenen 
dagelijks met veel plezier lid zijn van onze vereniging en met 
lachende gezichten het park op komen lopen. Laten we hier 
met zijn allen van genieten.

Maak er een mooi hockeyseizoen van!

Herman Kemna
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Wat doen ze?
Ze fluiten bij Bully de wedstrijden op 
het hoogste niveau, uitgezonderd de 
wedstrijden die door bondsscheids- 
rechters moeten worden gefloten. 
Ze zijn opgeleid tot CS+ of worden 
daartoe opgeleid en die plus hebben ze 
ook zeker verdiend. Ze behoren tot de 
top van scheidrechters met de meest  
gefloten wedstrijden bij Bully. 

CS+ aan het woord
Nilam Heesink (CS+) zegt: “Ik ben er 
erg trots op dat ik clubscheidsrechter 
(CS+) ben en ik vind 1e klasse en 
topklasse de leukste wedstrijden om te 
fluiten. Het is echt een uitdaging! Ik wil 
graag met plezier een wedstrijd fluiten/
leiden. Dat is echt mijn tweede hobby 
naast het spelen.”

Vooropleiding 
Om alle spelers zo vroeg mogelijk ver-
trouwd te laten raken met het fluiten 
start het opleidingstraject bij Bully al 
bij de C jeugd. Ze worden opgeleid tot 
spelbegeleider op wedstrijden van de 
jongste jeugd (3, 6 en 8-tallen).Vanaf 
dit seizoen wordt de opleiding in de 
vorm van een clinic op het veld gege-
ven. In de loop van het seizoen wordt 
gestart met het fluiten op een kwart 

veld onder begeleiding van ervaren 
scheidsrechters.Vanaf de B jeugd wordt 
iedereen die competitie speelt opgeleid 
tot clubscheidsrechter CS. In oktober 
en november volgen ze de E-learning-
cursus van de KNHB en doen vervolgens 
examen om de clubscheidsrechterskaart 
te halen. Hierna worden ze als CS opge-
steld om wedstrijden op een heel veld 
fluiten.

Nieuw CS+ talenten gezocht
Omdat steeds meer Bullyteams in de 
hogere klassen spelen neemt de behoef-
te aan CS+ toe. De arbitragecommissie 
is daarom op zoek naar talentvolle flui-
ters. Clubscheidsrechters met ambitie, 
inzicht en voldoende scheidrechterser-
varing kunnen doorgroeien tot CS+.

Hoe kun je CS+ worden
Als je talent hebt voor fluiten en je door 
wilt leren biedt Bully de mogelijkheid 
om je op te leiden tot CS+. Je wordt 
begeleid door ervaren scheidsrechters. 
Deze scheidsrechters hebben een 
opleiding tot leercoaches gevolgd bij 
de KNHB.

De opleiding tot CS+
Als je bent toegelaten tot het opleidings- 
traject krijgt je persoonlijke begelei-

ding van onze leercoaches. Je volgt ook 
enkele workshops. Daarin komen de 
spelregels aan bod, waar je in het veld 
moet staan om het spel goed te kunnen 
overzien (positionering) en je krijgt 
veel tips. Daarmee heb je uiteindelijk 
voldoende bagage om de moeilijke wed-
strijden te fluiten. Het opleidingsniveau 
is te doorlopen afhankelijk van het 
startniveau binnen een half tot 
anderhalf seizoen.

Leercoaches verdienen 
ook een plus
Bully heeft vier leercoaches: 
Arthur Wijma, Gert van Eerden, 
Rob Beckmann en Michiel Keuper.
Samen met de coördinator CS+ 
Maarten Klerkx zorgen ze voor het 
succesvolle opleidingstraject. 
Ook zij verdienen een dikke plus.

Aanmelden
Wil je doorgroeien tot CS+er stuur 
dan een mail naar Maarten Klerkx, 
arbitrage@ohcbully.nl

CLUBSCHEIDSRECHTERS 
MET EEN PLUS
WIE ZITTEN IN DIT KLEURRIJKE TEAM?

CS+: 
• Ruben Kattier, 
• Matthijs Bartelink (niet op foto) 
• Maarten Klerkx
• Nilam Heesink 
• Daan Nijmeijer (niet op foto) 
• Tiemen Haafkes 
• Bjorn ter Haar (niet op foto)
• Thies Esselink (niet op foto) 

CS+ in opleiding: 
• Jim Bosselaar 
• Niels Vreeswijk 
• Hugo Grobben 
• Steffie Timmermeester 
• Hans ten Thije

Ze beschikken over een goed spel- 
inzicht, kennen de spelregels, hebben 
overwicht en beleven veel plezier aan 
het fluiten. 

DOOR DEBBY MUREAU
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TWAALF KANJERS 
EN EEN 

KAMPIOENSCHAP!
Teleurgesteld staan de jongens van C1, het succesvolle D1 team van 
vorig jaar, in de stromende regen naar het verlaten hockeyveld te staren. 
Ze hebben zojuist van hun coach te horen gekregen dat de wedstrijden 
van vanmiddag afgelast worden en dat tegenstander Zwolle is afgebeld. 
Een klap voor dit wel heel enthousiaste team van Bully. Mooi tijd om 
even over het afgelopen seizoen te praten met de coach en enkele spelers.

Jongens D1

DOOR PAUL JONGE POERINK

De reden dat ik ze opzocht was 
dat ze vorig seizoen zo glans-
rijk kampioen zijn geworden. 

Hun coach Laurens Mensink daarover: 
“Ik coach het team samen met Finn 
Wuijster en we genieten elke week van 
het enthousiasme van de jongens. We 
hadden vorig jaar een krappe selectie 
van slechts twaalf spelers. De jongens 
zijn er bij elke training en bij elke 
wedstrijd allemaal!.” Jasper Grote Punt 
herinnert zich het kampioensfeest nog 
helemaal: “We zijn met alle jongens 
en hun ouders naar ter Stege geweest, 
jammer genoeg was het weer niet zo 
dat je buiten kon zitten.” Teamgenoot 
Tibbe Oude Engberink vertelt over de 
laatste wedstrijd tegen Zutphen D1: 
“Zutphen stond op de tweede plaats, 
maar kon nog wel kampioen worden 
als ze met 16-0 zouden winnen. Geluk-
kig wonnen we met 1-2 en had keeper 
Jochen Esselink best wat te doen.” 
Friso Wuijster geeft aan dat trainer 
Ruben Kattier ook fi jn met ze heeft 
gewerkt: “We hebben heel veel straf-
corners geoefend en steeds stond de 
techniek centraal.” 

Wouter van der Weide is in dit gezel-
schap de enige zij-instromer. Hij begon 
met judo, maar de overstap naar Bully 
is hem goed bevallen. De andere jon-
gens zijn allemaal al als vijfjarige met 
hockey begonnen, uiteraard met de tra-
ditionele gratis stick van de vereniging. 
Olaf Mensink: “We stroomden allemaal 
snel door en speelden vorig seizoen 

eerste klasse, we speelden tegen 
Zwolle, Hattem, PW en het sterke 
Zutphen.” Op de vraag hoeveel doel-
punten ze hebben gescoord vertellen 
de jongens enthousiast dat ze net geen 
honderd keer de plank wisten te raken.

Laurens neemt het woord weer over en 
vertelt dat de knapen echt een team 
zijn. Ze staan altijd klaar om te helpen. 
Als Alice jongens nodig heeft springen 
ze altijd bij. De benjamins 
van weleer helpen ook bij 
de Kaboutertoernooitjes bij 
Bully.” Laurens geeft aan dat 
er nog een factor meespeelt 
in het succes van dit team in 
het vorige seizoen: “Finn en 
ik halen veel spelsituaties 
terug uit de beelden die bij 
Bully op het waterveld wor-
den opgenomen. Zo kunnen 
de jongens zelf zien waarom 
een strafcorner al/niet een 
succes wordt. We zoeken 
steeds naar positieve mo-
menten. Ook Ruben maakt 
gebruik van de beelden bij 
de keuze van zijn oefenstof 
tijdens de trainingen. Deze 
eigentijdse evaluatie speelt 
zeker mee in ons succes vorig 
jaar.” Ook het bestuur van 
Bully is onder de indruk van 
het succes en het enthousiasme 
in en rond JD1 van het 
vorige seizoen.

Een verrassing mogen we hier 
melden, jullie zijn 

genomineerd 
als team bij de Oldenzaalse 

Sportverkiezingen. 

Jongens alweer gefeliciteerd!
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PRESENTATIE
DAMES 1
Waar de heren er niet in slaag-

den om hun promotie om te 
zetten naar een prolongatie 

in de eerste klasse, daar slaagden de 
speelsters van Dames 1 er wel in om 
zich te handhaven in de eerste klasse. 
Aanvoerster en topscorer Pien Schop-
man heeft wel een mogelijke verklaring 
voor het gegeven dat de Bully-dames 
het zelfs tot de vijfde plaats hebben 
geschopt. ‘Wij doen echt alles samen. 
Wij zijn totaal niet individueel in-
gesteld. Dat wij als vijfde zouden 
eindigen, dat hadden wij ook zelf 
niet verwacht.’ Hoofdtrainer Herman 
Kemna ziet zeker mogelijkheden om 
dit komende seizoen mee te doen om 
promotie, hoewel de kansen bescheiden 
zijn. ‘De eerste twee teams waren echt 
te sterk, maar op de derde, vierde en 
vijfde plaats zat alles dicht bij elkaar.’ 
Stabiliteit is het woord dat Herman 
Kemna het eerst te binnen schiet als 
wordt gevraagd naar verbeterpunten. 
‘We kunnen hoog stijgen, maar dan 
ineens ook volledig door het ijs zakken. 
Dat moet beter.’ Complicerende factor 
bij de ambities om te promoveren is dat 
de poule waarin Bully is ingedeeld ex-
tra zwaar geworden is. De twee teams 
die het afgelopen seizoen dicteerden 
waren niet succesvol in hun playoffs en 
bleven dus gewoon in de eerste klasse. 
Daar komt nog bij dat een sterk team 
uit een andere poule is overgekomen en 
om het nog wat lastiger te maken is ook 
EHV een tegenstander in het komende 
seizoen. De Enschedese dames degra-
deerden uit de overgangsklasse en zijn 
uiteraard gebrand op terugkeer. Toch 
zien Herman Kemna en Pien Schopman 
het in de eerste plaats als een uitdaging 
om het komend seizoen serieus partij te 
geven en zich tot het uiterste in te span-
nen voor een goede klassering. Terwijl 
zij deze ambitie uitspreken zitten de 
eerste drie punten al in de pocket.

Herman Kemna gaat de competitie in 
met een jong team dat op nogal wat 
plekken is gewijzigd. Hij krijgt daar-
bij de assistentie van Irene van der 

Lied. Enkele talenten uit B1 en A1 
maakten de overstap naar het eerste 
en ook kwamen er enkele meisjes om 
uiteenlopende redenen over van andere 
verenigingen. Tegelijk besloten ook 
een aantal dames om te stoppen. Toch 
hoeven deze wisselingen wat Herman 
Kemna betreft niet al teveel invloed 
te hebben. Met name enkele van de 
nieuwe dames speelden al vaker wed-
strijden mee en zijn dus vertrouwd met 
de groep en het niveau. Bovendien kent 
het Dames 1-team enkele speelsters die 
over bijzondere kwaliteiten beschik-
ken. Afgaand op de eerste trainingen 
en wedstrijden schat Herman Kemna 
in dat het niveau in de breedte op zijn 
minst gelijk is gebleven. ‘Ik denk dat 
we op individueel niveau nu zelfs iets 
meer power en snelheid binnen het 
team hebben.’ Zowel Herman Kemna 
als Pien Schopman noemen keepster 
Anja Wolbers als het gaat om ervaring 
binnen de ploeg. ’43 jaar en héél erva-
ren’, vindt Herman Kemna. ‘Ze is echt 
knettergoed’, doet Pien Schopman er 
nog een schepje bovenop.

Aangezien meerdere speelsters bui-
ten Oldenzaal een studie volgen, kan 
Herman Kemna maar eenmaal per 
week met de complete selectie trainen. 
Op de andere avonden zijn enkele 
speelsters aangewezen op het trainen 
bij verenigingen in hun betreffende 
studentenstad. Een belangrijke les die 
de speelsters meenemen richting het 
komende seizoen is dat het niveau in de 
eerste klasse dusdanig hoog is, dat ver-
slappen uit den boze is. In die zin was 
het achteraf geen onverdeeld voordeel 
dat al rond de winterstop min of meer 
duidelijk was dat het team zich kon 
handhaven. Vanaf dat moment werd 
er onnodig vaak verloren en is de vijfde 
plaats feitelijk geen afspiegeling van de 
werkelijke mogelijkheden van Dames 1. 

‘Toen de druk wegviel van het moeten 
winnen om te handhaven, was ook 
de structuur zoek’, waarmee Herman 
Kemna wil aangeven dat de focus ook 
op zo’n moment goed moet zijn. 
Vooralsnog was het een wijze les die 
zonder gevolgen bleef. Wat Herman 
Kemna en Pien Schopman betreft 
gebeurt zoiets dit seizoen niet opnieuw. 
En met de steun van het publiek zou 
het zomaar een verrassend spannend 
seizoen kunnen worden.

Dames 1 hoopt 
met wijze lessen uit 
voorgaand seizoen 
zwaarder geworden 
concurrentie aan 
te kunnen.

43 jaar en echt 
knettergoed

Te vroeg 
veilig

DOOR HARRY JUTTEN
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Anne Verbeek
27-01-2001

Nilam Heesink
24-05-1989

Anja Wolbers
16-01-1974

Dominique Reuvekamp
03-02-1999

Bo Westerhof
24-06-1997

Roos Harmelink
05-10-1998

Jet de Ruijter
03-05-1996

Carmen Harmelink
14-10-1998

Megan Kienhuis
21-07-1999

Rosheen McDonald
20-05-1995

Loes Gelink
03-04-1982

Janneke Kemna
03-03-1999

Pien Schopman
25-05-1995

Chérise Helant Muller
16-06-1995

Jet Huitink
13-06-1997

Anne Lohrmann
26-10-1998

Danee de la Motte
11-01-1999

Bente Habers 
26-10-2000

Mariska van Gils
(fysiotherapeute)

Resy Hudepohl
(personal team trainer)

DAMES 1 - SEIZOEN 2017/2018

Herman Kemna
(trainer/coach)

Irene van der Lied
(assistent trainer/coach)
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Dames 1 O.H.C. Bully seizoen 2017 - 2018
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OP HET BANKJE
MET LIZ KOOPMANDOOR PAUL JONGE POERINK

Gerda Stoelers, Bert Wellink, 
de gebroeders Beckmann,  
Els Brilman, allemaal  

mensen met een lange staat van 
dienst. Dit jaar iemand die op door 
een heel andere prestatie een plek 
op het bankje heeft gekregen:  
Liz Koopman, bracht haar jeugd 
door bij Bully en speelt nu tegen 
haar idolen van weleer in de 
Hoofdklasse van de KNHB.

Liz kwam, net als zoveel anderen op 
haar zesde bij Bully. Samen met Anne-
lot Vos fietste ze vanaf de Graven Es 
naar de trainingen en wedstrijden bij 
Bully. Liz weet het nog precies: “ Ik zat 
in het team met mijn achternichtje 
Flore Mollink, Jeresse Kroese, 
Rosa Borghorst, Isabel Kielstra. 

Het was een succesvolle lichting en we 
werden getraind door Peter Brusse. 
Monique Rorink en Guus Mulder waren 
mijn coaches. In de D- en de C-jeugd 
trainden Marit Brand en Jolien Brusse 
mij en waren Julieke Smellink en Paul 
van Odijk mijn coaches.”

De talenten van Liz brachten haar naar 
de selectie van Oost en ze trainde ook 
een jaartje mee met EHV. Dat was in 
de periode dat ze in het C-team zat. “ 
Bij Bully kon ik destijds niet vervroegd 
naar het B-team en bij EHV begonnen 
ze steeds meer aan mij te trekken. 
Ik was nog zo jong toen ik mijn team-
genoten moest vertellen dat ik ze ging 
verlaten omdat ik de overstap naar 
EHV ging maken. 

Wat vond ik die mededeling moeilijk… 
het nieuws sloeg in als 
een bom, iedereen was zo stil. 
Heel moeilijk op die leeftijd”, 
Liz gaat verder: “En ik heb 
het zo leuk gehad met die 
meidengroep. De Sinterklaas-

avonden, dat kamp met die lange 
fietstocht naar… O ja, Ootmarsum, het 
six-a-sidetoernooi, de hockeyplaatjes, 
ik weet nog waar ik stond toen de foto 
werd gemaakt en ik weet ook nog dat 
ik enorm baalde dat mijn plaatje niet 
in de winkels hing. Alleen kampioens-
feesten heb ik bij Bully met mijn teams 
niet meegemaakt.”

“Bij EHV mocht ik in B1 beginnen en 
mocht als 14-jarige mijn debuut 
maken in de hoofdmacht. Daar speelde 
ik al tegen routinier Marloes vd Werff. 
Geen makkelijk jaar om te beginnen 
want we vochten tegen degradatie en 
door mijn leeftijd was het allemaal 
extra spannend. Met B1 speelden we 
“SuperB” en ons hele team ging des-
tijds over naar landelijk A. Met dames 
1 speelden we ook oefenpotjes tegen 

Bully. Dat was wel heel gaaf, je 
speelde tegen Marit, Jolien 

en Loes Gelink. Allemaal 
meiden die mij bij Bully 
getraind hadden en dan 
nu je tegenstanders in 
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het veld zijn daar win je ook nog van!!! 
Bij EHV leerde ik met de druk om te 
gaan en ging een stuk zelfverzekerder 
spelen, zeker als je merkt dat ervaren 
hockeyers vertrouwen in je hebben”, 
aldus Liz die inmiddels haar VWO-di-
ploma op het Thijcollege had behaald. 
Mijn maatje Ronald Brouwer was in die 
tijd een van de leiders bij EHV, samen 
met Antoinette en Martijn Wendrich. 
Samen schoppen ze het tot de Topklas-
se: “Ronald reed altijd, maar ik heb 
hem nog nooit zo blij gezien toen hij 
hoorde dat ik geslaagd was voor mijn 
rijbewijs. Hoefde hij niet meer terug te 
rijden… lachen!”, grapt Liz, die in deze 
tijd ook bij Bully nog actief blijft 
als trainster in de D- en C-lijn bij 
de meisjes en zelfs ook nog mocht 
meedoen aan de selectie van het 
Nederlands schaduwteam. “Een 
tijd van rennen en vliegen en vallen 
en opstaan”, aldus de succesvolle 
aanvalster.

Liz gaat na het VWO geneeskunde 
studeren in Groningen. Voor EHV 
betekent dat Liz ook mee gaat trai-
nen met Groningen. En waar eerder 
Bully werd verruild voor EHV gaat 
hoofdklasser Groningen na een jaar 
meetrainen met Liz aan de haal. “Bij 
Groningen train je, verdeeld over drie 
dagen, vier keer. Je traint dan op een 
heel veld en kunt zelf aangeven wat je 
eigen inbreng is, specialistentraining 
als bij Bully kennen ze daar niet”, aldus 
de oud-Bully-aanvalster, “vorig seizoen 
speelde ik regelmatig, al scoorde ik 
helaas niet, wel zorgde ik voor assists. 
Tegen MOP was ik er wel akelig dicht-
bij. Het was best een overgang van de 
Overgangsklasse naar de Hoofdklasse, 
het tempo is nog weer stukken hoger, 
de techniek is beter en sneller, je hebt 
geen tijd om te denken, je moet direct 

doen.” Haar grote voorbeelden Naomi 
van As, Ellen Hoog, Xan de Waard, 
Maartje Paumen… het waren ineens je 
tegenstanders op het veld, voor Liz een 
geweldige ervaring.

Ook dit seizoen was de voorbereiding 
goed. Op het Bully-complex liep Liz de 
shuttletesten, haar trainer Marc Mate-
rek liet haar veel strafcorners slepen en 
Liz had een goed gevoel over de brede 
selectie voor dit seizoen. “Natuurlijk 
weet je dat je niet zomaar in de basis 
zult staan met een brede selectie als die 
van Groningen. 

Helaas kwam er een Duits meisje bij 
dat precies op mijn plaats kon spelen 
en mij van mijn positie verdrong. De 
trainer vertelde mij dat hij niet kon 
garanderen dat ik regelmatig zou spe-
len. Een grote domper die mij aan het 
denken heeft gezet. Ik heb besloten een 
jaar niet meer te spelen. “Ik houd mijn 
conditie -weliswaar zonder stick- op 
peil, heb meer tijd voor mijn studie, ben 
lid geworden van een studentenvereni-
ging, Albertus Magnus en ben tot de 
ontdekking gekomen dat er ook andere 
zaken belangrijk zijn.”

Op de vraag of ze de hockey niet mist is 
Liz stellig: “Als ik een wedstrijd kijk be-
gint het me te kriebelen. Ik kijk graag 
wedstrijden, zeker als EHV en Bully bij 
stadsgenoot GCHC op bezoek zijn zal 
ik langs de lijn staan, dat staat al in 
mijn agenda genoteerd hoor. Het is ook 
niet dat ik stop. Het zou zelfs zomaar 
kunnen dat ik in februari bij GCHC ga 
spelen en dan nog de tweede helft van 
de competitie meepik en wedstrijden 
tegen mijn oude clubjes uit Twente mag 
spelen en er een paar tegen de plank 
mag tikken!” 

Ook als dat niet het geval is zullen we 
Liz nog vaak bij Bully zien. Ik kom 
hier graag en er zijn genoeg bekenden 
bij Bully. Wie weet staat ze op het 
volgende six-a-side wel op de lijst van 
Bjorn en zijn toernooimaatjes. Of zit ze 
gewoon even lekker op het bankje bij 
de club waar het voor haar als 6-jarige 
veertien jaar geleden allemaal begon?
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Nieuwstraat 60, Oldenzaal
(0541) 512 288 - oldenzaal@hypotheekvisie.nl

Lage renteGoed advies
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Deurningen - Oldenzaal
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DE LEKKERSTE WERELDREIS!
OPEN, GASTVRIJ, HEERLIJK                                   EN AVONTUURLIJK ANDERS!

WELKOM, GENIET2,5 UUR ONBEPERKT VAN HEERLIJKE
GERECHTEN VAN KEUKENS UIT DE HELE WERELD!
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Alhoewel het pas september is, 
brandt er een gezellig vuurtje in 
de haard. Gezien het feit dat de 

herfst dacht dat ze al aan de beurt was, 
absoluut niet overbodig. “Als je het te 
warm hebt, moet je het zeggen hoor!”, 
zegt Silvia. Ze weet natuurlijk niet, dat 
je mij in het haardvuur kunt zetten 
en dan heb ik het nog koud. Onder het 
genot van een paar koppen thee, vertelt 
Silvia enthousiast over haar bijbaan/
hobby.

Silvia Nijhuis is getrouwd met Patrick 
en moeder van Wouter (19), Amber 
(17), Emma (15) en Maarten (11). De 
jongens voetballen en Amber en Emma 
hockeyen bij Bully. Zelf werkt ze zich in 
het zweet met XCO (Extreem Core, met 
een buis gevuld met grit, versterk je je 
buik- en rugspieren).

Silvia geeft voor het vierde jaar een 
Reanimatie/AED en Eerste Hulp bij 
Hockey Ongelukken cursus bij OHC 
Bully. Dat doet ze in haar vrije tijd, 

omdat ze vindt dat iedereen een zekere 
mate van verplichting heeft voor wat 
betreft vrijwilligerswerk. “Je moet mij 
niet laten fl uiten, daar wordt niemand 
gelukkig van. Je moet het natuurlijk 
ook niet op een weegschaal leggen. Ik 
kan dit en kost niet al te veel tijd. En ik 
lever toch een bijdrage aan de club, een 
andere ouder kan weer wat anders.” 
Een mooie inspirerende gedachte. 

Ik dacht dat Silvia verpleegkundige 
was, dat is ze ook, maar ze blijkt tot 
voor kort ook een praktijk aan huis te 
hebben gehad als pedicure. “Ik heb net 
vandaag de stoel weggedaan”, zegt ze. 
“Ik heb na de HAVO de opleiding tot 
operatieassistent gedaan in Deventer, 
daarna de A verpleging intern bij het 
MST, daar heb ik twee jaar als gedi-
plomeerd verpleegkundige gewerkt, 
daarna weer terug naar de OK. Sinds 
acht jaar ben ik werkzaam als operatie-
assistent in het ZGT in Hengelo en 
Almelo.”

Waarom ben je AED cursussen 
gaan geven?
“Nicolet Meenderink, vriendin en 
collega, startte haar bedrijf ‘Red 
Levens.’ Zij had mensen nodig omdat 
ze druk was, dus ze vroeg mij of ik 
haar wilde helpen.” Nicolet geeft haar 
cursussen op maat en maakt bij BHV 
cursussen bijvoorbeeld gebruik van 
‘echte’ brandweermannen. Maar ze 
geeft ook heel bijzondere cursussen 
zoals zogenaamde ‘natte zuigeling’ voor 
o.a. kraamhulpen. Dat blijkt een zuige-
ling te zijn die nog niet heeft geademd. 
Silvia voegt toe:” Ik geeft al zo’n zeven 
jaar 1 á 2 avonden per week: Kinder-
EHBO, BHV, EHBO, Reanimatie.” 

Hoe doe je dat toch met al die 
decorstukken die je nodig hebt 
voor de AED cursus?
Voor de cursus bij Bully heeft ze een 
kinderpop, een verslik-oefenmodel en 
diverse reanimatie poppen bij zich. “Als 
ik voor Nicolet werk, neem ik altijd de 
‘Red Levens’-bus mee. Daarin zitten 
alle onderdelen die ik nodig heb voor 
een cursus. Ik reed laatst met die bus 
langs twee auto’s die in de berm ston-
den. Ik stopte om te kijken of ze hulp 
nodig hadden. Toen ik was uitgestapt 
werd er direct van afstand al geroepen 
dat het om een pechgeval ging en kon 
ik weer doorrijden. Gelukkig maar.” 

INTERVIEW MET
SILVIA NIJHUIS
Als ik bij Silvia thuis kom voor dit interview 
word ik hartelijk begroet door een mooie 
keurig opgevoede Berner Sennen hond. 
In tegenstelling tot mijn eigen Lompe Lab 
gaat deze hond heerlijk uitgestrekt liggen, 
terwijl wij in de sfeervolle woonkeuken 
plaatsnemen. 

DOOR STEPHANIE VEERDIG
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Als je kunt reanimeren heb je 
dan de AED wel nodig?
AED staat voor Automatische Externe 
Defi brillator. Het is een apparaat dat 
een schok geeft, om zo hopelijk het hart 
weer op gang te brengen. Het is dus 
niet een apparaat wat de reanimatie 
vervangt. Silvia zegt:” Het voordeel van 
AED is, dat een AED een probleem kan 
oplossen, iedere minuut eerder scheelt 
10% overlevingskans!! Je kunt dus echt 
levens redden. Een reanimatie is over 
het algemeen om de tijd te overbruggen 
tussen telefoon en ambulance.” 

Twente loopt voorop
In Nederland hebben ze een netwerk 
opgezet van burger hulpverleners, dit 
zijn vrijwilligers, die bij een hartstil-
stand opgeroepen kunnen worden. 
Twente heeft een heel hoge AED en 
Burgerhulpverleners dichtheid 
(www.hartslag.nu). 

“Daarom is het aantal geslaagde 
reanimaties hier ook hoger dan elders 
in het land”, zegt Silvia. Met de cursus 
bij Bully, proberen we hier een steentje 
aan bij te dragen. De AED bij Bully, be-
vindt zich in het halletje bij de Dames 
kleedkamer (als je de kleedkamers nog 
nooit van binnen hebt gezien, een echte 
douche is by the way soms te prefereren 
boven een AXE of Dove hockeydouche, 
de Dames kleedkamer is als je voor het 
clubhuis staat links). 

Dat een AED geen overbodige luxe 
is, blijkt uit onderstaande cijfers:
In gemiddeld 70% van de gevallen vindt 
een reanimatie thuis plaats. De overige 
30% is op straat, in een openbaar 
gebouw of tijdens sport of ontspanning 
buitenshuis.

Enkele feiten over reanimatie 
uit onderzoeken in Nederland 
op een rij:
• In Nederland zijn er 7.000 - 8.000
 reanimaties per jaar buiten het 
 ziekenhuis.
• Ruim 75% van de gevallen zijn er
 omstanders die het slachtoffer 

 reanimeren voor de komst van de  
 ambulance.
• De gemiddelde leeftijd van het  
 slachtoffer is 67 jaar.
• De overlevingskans is gemiddeld
 23%, bij een schokbaar beginritme is 
 de overleving gemiddeld 44%. 
 (Bron: www.hartstichting.nl)

Eerste Hulp bij Hockey 
ongelukken
“Eigenlijk vind ik dat iedereen 
verplicht EHBO en reanimatie moet 
krijgen op de middelbare school. 
Welllicht bekostigd door zorgverzeke-
raars. Ieder hockeycoach zou eigenlijk 
wel de basisbeginselen moeten kunnen. 
Als ze een beetje weten hoe en wat 
is het wel handig. Immers langs een 
hockeyveld gebeurt nog wel eens wat.” 
En dan zegt ze fel:” Je moet echt je bitje 
in doen en ook gezichtsmaskers mogen 
NIET ontbreken.”

Onderwerpen die bij de cursus aan 
bod komen zijn: 
Breuken, kneuzen, bloeden, tanden, 
input van cursisten, fl auwvallen, 
schedel hersenletsel, neusbloeding, 
verslikking, ontwrichting, Silvia 
vervolgt: “Eigenlijk zou je bij het 
sportveld instant coldpacks bij je 
moeten hebben. Dat is een zakje dat 
als je het breekt wordt het koud. 
Dat scheelt geloop naar het clubhuis. 
Bij koelen is het niet zo als bij de AED 
dat iedere seconde telt, maar soms is 
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het voor het slachtoffer prettig, want 
koelen kan pijn verlichten.” Ik herinner 
mij een voorval van onlangs tijdens een 
wedstrijd, waarbij een meisje een bal 
op haar arm had gekregen. Het meisje 
wilde eigenlijk de koeling niet op haar 
arm en ik riep de hele tijd dat ze dat ijs 
erop moest houden. “Nee dat kan heel 
goed, dat ze dat niet wilde”, lacht Silvia. 
“Koelen doen we ook niet bij een breuk. 
Bij een breuk is het meestal zo, dat je 
het gewricht ervoor en erachter niet 
kunnen bewegen. Maar niets is abso-
luut, behalve als het bot eruit steekt 
bijvoorbeeld, of je been ligt in een enge 
hoek, dan zie je wel dat het gebroken 
is. Als het slachtoffer koelen vervelend 
vindt, hoef je niet te koelen.” Ik denk 
schuldbewust aan het betreffende 
meisje (sorry). Weer wat geleerd, of 
misschien wist ik het al wel en was het 
gewoon weggezakt. Geen overbodige 
luxe dus die herhalingscursus. “Ach”, 
zegt Silvia “Je kunt alles tot in den treu-
re oefenen, maar hoe je in zo’n situatie 
reageert, weet niemand. Je doet je best, 
Alles gaat vanuit de beste intentie. Er is 
maar één ding fout en dat is niets doen. 
En als je zelf niet in staat bent hulp te 
bieden is iemand anders waarschuwen 
ook iets doen. Wel kan een cursus je 
van je onzekerheid afhelpen, het geeft je 
rust en je kunt door juist te handelen de 
ernst van het letsel beperken.”

Tot slot, een EHBO/ reani-
matiecursus volg je niet voor 
jezelf maar voor een ander en 
je hoopt dat die ander hem 
voor jou heeft gevolgd. Dus 
als iedereen nu een cursus 
volgt, wordt “de ander” altijd 
goed geholpen, want deze 
dingen overkomen toch 
altijd een ander, en nooit 
jezelf?
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Bart: Iris kwam vorig jaar bij mij, ze had belang bij de 
cursus. Die was door Toos Hoogstraten aangekondigd via de 
mail. Dus ik nam contact op met de KNHB, waar mijn zus 
Antoinet Wildeboer die opleiding geeft, om aan te geven 
dat Iris wel interesse had. 
Iris: ja, de cursus zou dit jaar plaatsvinden bij EHV. Eerst 
zou ik de jongste-jeugdtraining gaan doen maar daarvoor 
moest ik te ver rijden. Naar Apeldoorn of zo. Dus toen heb ik 
toch voor de elftalopleiding gekozen die bij EHV gegeven werd. 

Bart: klopt; de opleiding wordt dáár gegeven waar de meeste 
aanmeldingen zijn. Dus (en dit is een hint) als dat hier bij 
Bully zou zijn, dan zou je er niet voor hoeven reizen. Die HT2 
cursus is echt de basis, en met de elftal cursus dan ga je meer 
de diepte in. 
Iris: Ik had nog maar één seizoen training gegeven aan de 
kleinsten dus ik moest nog wel zelfverzekerder op het veld 
komen te staan als trainer. Zodat ik beter weet wat ik aan het 
doen ben en dat wat ik uitleg ook echt goed is. Ik wilde meer 
kennis vergaren en ik wilde leren hoe je een eigen training in 
elkaar kunt zetten. Omdat de opleiding van je verwacht dat 
je daadwerkelijk een elftal traint om ervaring op te doen ben 
ik D4 gaan trainen. Ik het begin dacht ik dat ik alles verkeerd 
deed. Vooral omdat aan de cursus allemaal volwassen 
mannen deelnamen die al 7 of 8 jaar training gaven. 
Ze hadden allemaal een sportieve achtergrond. 
Ik dacht toen; ‘help wat doe ik hier’. 

Bart: ja dat was ook precies jouw euvel. Ik vond al dat je goed 
training gaf. Maar merkte wel dat het je aan zelfvertrouwen 
ontbrak. Dat is qua leeftijd ook wel logisch, hoor, maar door 
de opleiding is dat het afgelopen jaar zo veranderd! 
Geweldig. Je bent zelf gaan geloven dat je het kan. 
Iris: We leerden altijd anderhalf uur theorie en daarna 
gingen we anderhalf uur het veld op. En dan mocht je 
training geven aan de rest van de groep. Gedurende de 
opleiding merkte ik dat dat steeds makkelijker ging. 
Op het laatst kon ik het goed uitleggen aan de groep met 
een zelfverzekerde houding van ‘zo moet het’. In het begin 
stond ik ook maar wat leuks te doen op het veld, nu weet ik 
waarom ik wát doe.

Bart: ja, je kreeg meer lijn in de trainingen. Van A naar Z 
komen ging altijd wel, maar hoe je dat via a B, C, D doet, 
de hele planning werd beter. 

Iris: het was wel even 
slikken toen ik op een 
gegeven moment dacht 
het goed te hebben 
gepland en dat er 
vervolgens enorm veel afgekeurd werd in mijn 
planning. Toen heb ik ook met Bart overlegd, we hebben din-
gen samen besproken en aangepast. Eerlijk gezegd had ik de 
opleiding in het begin wel onderschat. Dat kan er wel even bij 
dacht ik. Maar ze hadden al wel gewaarschuwd dat het veel 
tijd kost. Op maandag 3 uur cursus bij EHV, dat is lang. 
Je moet oefeningen uitwerken, coachen, helpen bij activiteiten. 
Je bent dan veel bezig met de hockey. Het was meer werk dan 
ik had verwacht. De laatste twee weken voor de inleverdatum 
had ik het gevoel dat ik nog teveel moest doen, en het niet zou 
halen, maar Bart zei steeds ’het komt wel goed’. 

Bart: Het heeft echt meerwaarde. Iris geeft nu training met 
een meer gefundeerde basis. Niet iedere trainer hoeft bij de 
KNHB geregistreerd te staan, maar als de basis staat kan 
zich dat ook verspreiden over de club.
Iris: Ik zou het iedereen aanbevelen omdat je zoveel leert 
op hockeygebied. Hoe je training moet geven, hoe je houding 
moet zijn. Ik was me niet zo bewust van mijn houding, maar 
daar zeg je ook zoveel mee Ik sta nu ook veel rustiger op het 
veld. Dus als je tijd hebt en goed wilt leren trainen zou ik 
zeggen; DOEN!!

IRIS RUEL 
DE HT2 CURSUS 
MET VLAG EN WIMPEL! 

Bart Olde Boerrigter en Iris zijn zo 
vriendelijk tijdens een regenachtige 
woensdagmiddag in de kantine wat 
te vertellen over de HT2 cursus.

BEHAALDE 
IN APRIL 2017

DOOR DEBBY MUREAU
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TEAMFOTO’S
BULLY SEIZOEN
2017 - 2018

Benjamins Jongens F1

Jongens F2 Meisjes F1

Jongens 5-jarigen Meisjes 5-jarigen
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Samen kunnen we iedere 
markt versterken met een 
innovatief programma in 
aandrijving en besturing

www.parker.nl

Tel. 06-50204400
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Meisjes MF2 Jongens 6E1

Meisjes 6E1

Meisjes 6E3

Meisjes 6E5

Meisjes 6E2

Meisjes 6E4

Meisjes 6E6
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Meisjes 8E2Meisjes 8E1

Jongens 8E2Jongens 8E1

Meisjes 8E3 Meisjes 8E4

Jongens D1 Meisjes D1
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Meisjes D2 Meisjes D3

Meisjes D4

Meisjes D6

Meisjes D8

Meisjes D5

Meisjes D7

Meisjes D9
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Jongens C2

Meisjes C2

Meisjes C3 Meisjes C4

Meisjes C6Meisjes C5

Meisjes C1

Jongens C1
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JIJ BENT
STRAKS 
ALS EERSTE
BIJ DIE 
BAL

ZOOLTJES VOOR IN JE HOCKEYSCHOENEN?



33

Meisjes B3

Meisjes B5Meisjes B4

Meisjes B2

Meisjes B1Jongens B1

Meisjes B7Meisjes B6
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Meisjes A3 Meisjes A4

Meisjes A1 Meisjes A2

Jongens A1 Jongens A2

Heren 2 Heren 3
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Dames 4

Dames 6

Heren 4

Dames 5

Dames Jong Senioren Heren Veteranen A

Dames 2

Dames 3
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Ambitie in 
balans met 
realiteit.
De accountants, belastingadviseurs en specialisten van KroeseWevers 
ondersteunen organisaties in het versterken van de fi nanciële vitaliteit. 
Met oog voor markt, middelen en mens brengen we ambities in balans 
met realiteit. KroeseWevers kijkt door de cijfers heen. 
KroeseWevers ontcijfert.

kroesewevers.nl
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Heren Veteranen L

Trimhockeyers

Dames Veterinnen Zondag
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LID WORDEN?
INFO@OHCBULLY.NL
LID WORDEN?LID WORDEN?
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PRESENTATIE
HEREN 1
Als geen ander hebben de spelers 

van het eerste team van Bully 
ervaren hoe de wet van Newton 

werkt wat betreft het uitoefenen van 
kracht en de wetmatig optredende 
tegenkracht. Na twee opeenvolgende 
promoties van de derde naar de eerste 
klasse en het tentoonspreiden van de 
nodige power als talentrijke en gedre-
ven ploeg, trad het afgelopen seizoen 
de tegenkracht in volle hevigheid in 
werking. Helaas resulteerde dit in 
een teruggang naar de tweede klasse. 
Het is nu aan de mannen van trainer 
Bart Olde Boerrigter om te bewijzen 
dat Newton alles wist van energie 
en zwaartekracht, maar niets van de 
wetten van de sport. Geen degradatie 
dus naar de derde klasse wat Heren 1 
betreft, maar met zijn allen gaan voor 
eerherstel en een directe weg terug 
naar de eerste klasse. ‘Er kunnen mooie 
dingen gebeuren dit seizoen. Kijk je 
naar onze accommodatie, ons leden-
aantal en onze faciliteiten, dan horen 
wij als Bully gewoon thuis in die eerste 
klasse.’

Op het moment dat Bart deze ambities 
uitspreekt, zijn de eerste twee winst-
partijen al geboekt en lijkt de selectie 
klaar voor een pittig en uitdagend, 
maar ook kansrijk en aantrekkelijk 
seizoen. De concurrenten waar de 
oefenmeester vooralsnog het meest van 
verwacht zijn Leusden, Baarn en Shin-
ty uit Driebergen. Dat het een aantrek-
kelijk seizoen belooft te worden is goed 
nieuws voor de supporters, want in het 
afgelopen seizoen lieten zij zich ook al 
in grote getale zien én horen aan de 

zijlijn bij de thuiswedstrijden. Ondanks 
hun vertrouwen en enthousiasme viel 
het muntje helaas net de verkeerde 
kant op. ‘Het is geen schande, maar het 
was niet nodig geweest. Wat wij vooral 
hebben geleerd is dat een wedstrijd 
zeventig minuten duurt’, aldus Bart Olde 
Boerrigter, verwijzend naar het grote 
aantal keren dat er in de laatste minuten 
kostbare punten werden verspeeld.

Bart Olde Boerrigter kijkt graag voor-
uit en daarbij durft hij ook het scenario 
van een promotie bij zijn plannen te 
betrekken. ‘Ik vind dat wij als team nu 
al bezig moeten zijn met de vraag hoe 
wij ons wel op het niveau van de eerste 
klasse kunnen handhaven. We moeten 
weer bepalend zijn vanuit onze eigen 
kracht. Van het meehockeyen dat we 
in het afgelopen seizoen teveel gedaan 
hebben, moeten wij weer terug naar 
het zelf bepalen. Dat is hoe tophockey 
werkt.’ Bart Olde Boerrigter kan, in 
tegenstelling tot de damesselectie, 
werken met bijna dezelfde selectie als 
het afgelopen seizoen. Alleen Eloy van 
de Linde kwam over van Deventer en 
Merijn Busscher mag als A1-talent wat 
vaker proeven aan het spelen in het 
eerste team. Ronald Brouwer (ex-EHV) 
heeft de staf versterkt als assis-
tent-trainer. Hij neemt de plaats in van 
William Evenhuis, die weer als selectie-
speler tussen de lijnen staat. Daarnaast 
vertrokken Joris-Jan Smellink en Hans 
Krakers beiden naar Amsterdam.

Bart Olde Boerrigter en Ronald Brouwer
zien het als een belangrijke taak om 
te waken voor onderschatting. Als het 
gaat om speltempo, effectiviteit en 
slimheid wil het trainersduo dit seizoen 
gebruiken om al in termen van de 
eerste klasse te denken. ‘Dat kunnen 
we zeker, want in de wedstrijden tegen 
de teams uit de top van de eerste klasse 
konden we vaak heel lang mee. Helaas 
ontbrak net dat beetje ‘gogme’ om te 
voorkomen dat je uiteindelijk toch het 
deksel op de neus kreeg. Als wij het 
kunnen opbrengen om altijd 100% te 
gaan, dan kunnen we alles winnen. 
Speel je op 70%, dan kun je zomaar van 
iedereen verliezen’, schetst Bart Olde 
Boerrigter het gevaar dat op de loer 
ligt. Hij hoopt ook dit seizoen weer te 
kunnen rekenen op de steun van het 
publiek, dat soms met meerdere hon-
derden langs de kant stond. Wat Heren 
1 betreft valt er dit seizoen weer veel 
moois te beleven. Het doel is duidelijk: 
promotie terug naar de eerste klasse, 
maar dit keer om er een vaste waarde 
te worden.

Bepalend vanuit 
eigen kracht

Net dat beetje 
‘gogme’

DOOR HARRY JUTTEN

Wat Heren 1 betreft 
kunnen er dit seizoen 
mooie dingen gebeuren 
en krijgt het publiek 
een winnend team te 
zien.
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in grote getale zien én horen aan de Krakers beiden naar Amsterdam.
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William Evenhuis
24-07-1991

Maarten Klerkx
(teammanager)

Ronald Brouwer
(assistent trainer/coach)

Steven Bartelink
27-12-1991

Leen Timmers
06-11-1996

Mike Pollemans
02-06-1990

Tiemen Haafkes
06-12-1999

Thies Esselink
02-10-2000

Matthijs Bartelink
15-12-1994

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Niels Engberink
23-09-1998

Bram Beckmann
29-01-1994

Thijs Telgenhof
06-05-1983

Jan-Willem Wijnbergen
17-12-1995

Jasper Roozendaal
10-08-1986

Ruben Kattier
21-11-1996

Elroy van der Linde
21-01-1997

Niek Slebos
23-01-1997

Bart Olde Boerigter
(trainer/coach)

HEREN 1 - SEIZOEN 2017/2018
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Heren 1 O.H.C. Bully seizoen 2017 - 2018
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Het zal even wennen zijn voor de leden. 
Maar voorzitter Herman Kemna is 
ervan overtuigd dat die gewenning snel 
zal gaan. ‘Aan het begin van dit seizoen 
zijn we gestart. We nemen wel een paar 
maanden zodat iedereen kan wennen, 
maar dan willen we toch echt over naar 
volledig cashless’, zegt hij.

Want de voordelen voor zowel de leden 
als de vereniging zijn groot. Leden 
kunnen hun contante geld thuis laten, 
alleen je pinpas meenemen is genoeg. 
De technologische ontwikkelingen gaan 
razendsnel en het is zelfs al mogelijk 
om met bepaalde smartphones contact-
loos te betalen. Voor de vrijwilligers 
betekent met contant geld betalen veel 
handelingen. En echt een fi jn idee is 
het ook niet als na een druk bezocht 
sportevenement (en daar zijn er nog 
wel wat van) iemand met de kas op de 
fi ets naar huis gaat. ‘Je kunt dan wel 

een kluis en een alarminstallatie bij 
iemand thuis plaatsen, maar daar wil 
je natuurlijk helemaal niet van afhan-
kelijk zijn’, zegt penningmeester Bas 
Heuvelmans. 

Bas is vorig jaar 
begonnen als penning-
meester en is groot 
voorstander van zoveel 
mogelijk automatiseren 
en digitaliseren. ‘We 
hebben nu een digitaal 
boekhoudpakket dat 
altijd en overal toe-
gankelijk is. Iedereen 
voert zijn eigen taken 
daarin uit, van inkoop 
tot sponsoring, en 
je ziet meteen van 
elkaar wat je doet. Dat 
is transparanter en 
daarmee ook veiliger. 

Ik ben natuurlijk ook niet elke dag 
hier, maar zo heb ik wel altijd en overal 
overzicht.’

Er waren al twee pinapparaten, waar-
van één draadloos zodat deze op het 
terras kan worden gebruikt. Tijd voor 
de volgende stap dus: alle cash eruit. 
Bully is de eerste vereniging in Olden-
zaal die totaal cashless gaat, maar de 
ervaringen van andere clubs uit de 
regio zijn heel positief. Specialist fi nan-
ciële logistiek van de Rabobank Hans te 
Riet onderhoudt hierover contact met 
de club. ‘Het aantal pinbetalingen is bij 
veel clubs al zeker net zo groot als het 
aantal cash-handelingen. Dat is ook al 
zo bij Bully.’ 

Rabobank Twente Oost is al drie jaar 
clubsponsor van Bully. Alle leden 
hockeyen in shirts van de bank. ‘De 
samenwerking is goed en bij fi nanciële
zaken is het logisch dat we bij de 
Rabobank te rade gaan’, vindt Kemna. 
Bij de voorbereiding van het cashless 
betalen is het goede contact tussen 
bank en hockeyclub ook weer gebleken. 
Specialist Te Riet adviseerde Bully hoe 
het voor iedereen, dus ook de vrijwil-
ligers, het makkelijkste kon. ‘Samen 
met de kassa-leverancier begeleiden we 
vrijwilligers ook met demo’s. Digitaal 
betalingsverkeer heeft de toekomst en 
Bully loopt nu voorop. Daar kunnen we 
samen trots op zijn.’

CASHLESS IS VOOR BULLY  
EN DE LEDEN VEILIGER EN 
MAKKELIJKER
Laat je geld maar thuis als je naar het clubhuis gaat. 
Contant betalen is hier binnenkort verleden tijd. 
Bully gaat helemaal cashless.
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Joep Wolbers plaatje 6.
Destijds was Joep een van de jongste 
leden van de vereniging. Als vijfjarige 
was al hij aan de Sportlaan te vinden. 
Destijds zat hij bij de kleuters op de 
Drieëenheidsschool, inmiddels is hij een 
brugpieper aan de Lyceumstraat. Zijn 
hockeycarrière verliep soepel, hij ging 
meteen naar de F-jes waar hij in een 
team zat met Jochem Esselink en Mau-
rits Knaap, jongens die nu nog steeds 
bij hem in het C2 team spelen. Joep 
is daar soms verdediger en meestal 
middenvelder, vanuit die laatste positie 
verblijdt hij zijn vader Tim (zijn groot-
ste fan en coach in zijn beginjaren) door 
af en toe een doelpuntje te laten zien. 
Vorig jaar werd hij met het succesvolle 
D1 kampioen. Alle fijne kneepjes leerde 
hij van Ruben Kattier die al vier jaar 
zijn geweldige trainer is. Zijn mooiste 
moment? Een beslissend doelpunt uit 
een onterecht gegeven strafcorner in de 
laatste minuut...

Roos Harmelink plaatje 319
Net voordat ze op zaterdag haar 
bardienst ging draaien kon ik Roos 
strikken voor een blik in het boek. 
Roos zat in de tijd dat de foto werd 

gemaakt in meisjes D2. 
Inmiddels is ze een vaste 
speelster van onze dames-hoofdmacht. 
Roos merkt nuchter op: ”Ze hadden 
toen nog niet ontdekt dat ik zó goed 
ben, na D2 kwam ik in C1, B1 en A1.” 
Roos zat destijds op de Nutsschool en 
uit haar lichting Bullyspeelsters zitten 
Janneke, Carmen, Dominique, Anne en 
Megan inmiddels allemaal bij Dames1. 
Inmiddels studeert ze in Amsterdam, 
traint ze door de week bij AthenA en 
weet ze vrijdag op tijd te zijn voor de 
training van Herman die haar heel erg 
veel hockeyinzicht heeft bijgebracht. 
Op de vraag wie haar grootste fan is 
komt na enig denkwerk moeder Helma 
boven drijven. Haar mooiste herinne-

ringen gaan naar kampioensfeesten bij 
C1 en B1, maar bovenal naar die bij de 
promotie naar de eerste klasse. Onze 
linksmidden scoort elk seizoen één 
keer. Dit seizoen hebben we er nog een 
doelpunt tegoed!

Giulia Rorink plaatje 286
“Kijk eens even wie er na al die jaren 
nog bij mij in het team spelen: Carolien, 
Ellemijn, Anne, Akki, Sarah. Geweldig 
toch!”, aldus een enthousiaste Giulia 
terwijl ze haar 8D1 uit lang vervlogen 
tijden bekijkt. Giulia was toen de foto 
gemaakt is leerling van de Plechel-
musschool in de Lutte. “Juf Desirée 
was toen mijn juf en nu zit ik op het 
VWO aan de Lyceumstraat. Denk dat 
ik daarna International Business ga 
studeren in Groningen”, aldus Giulia. 
Ze denkt dat ze dan wel bij Bully kan 
blijven spelen. Nu speelt ze rechtsmid-
den in meisjes A1 en hoopt daarna, 
met alles wat ze van trainer Herman 

VOORUIT...
ALWEER VIJF

DOOR PAUL JONGE POERINK

Elk jaar horen we veel positieve geluiden over deze rubriek. 
Dit jaar ben ik een weekend bij Bully gaan zitten met mijn hockeyplaatjesboek 

en heb willekeurige leden benaderd met de vraag of er destijds een 
hockeyplaatje van hem of haar was geschoten. Snuffelend in het fraaie album 

met nostalgische prenten was het praatje snel gemaakt. 

Vijf enthousiaste jongens en meiden op een zonnig terras.
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heeft geleerd, in Dames 1 of een leuk 
vriendenteam te komen. Zelf scoort ze 
niet, maar ze kan ook genieten van een 
assist van waaruit een ander scoort. 
Haar ouders zijn altijd langs de lijn te 
vinden als ze aan de Sportlaan speelt. 
Ze hebben haar al dikwijls kampioen 
zien worden. De teamfeesten bij de 
kampioenschappen zijn de hoogtepun-
ten van de carrière van deze fan van 
Naomi van As.

Sam van Midden plaatje 410
Sam kan zich de foto nog erg goed 
herinneren: “Mijn poster hing destijds 
levensgroot in de C1000 en daarna 
kreeg je die poster ook om op je kamer 

te hangen. Geweldig, 
hij heeft heel lang 
op mijn slaapkamer 
gehangen. Sam zat 
destijds op RK de 
Esch in groep 6. Via de 
Potskamp leert hij nu verder op het 

SMEOT in Hengelo. “Ik zit al vanaf 
de benjamins bij Bully. Ik had geen 
familie bij hockey het was helemaal 
mijn eigen keuze bij deze sport te gaan. 
Ik kwam in een hechte groep jongens 
terecht. Kijk maar hier in het boek bij 
mijn team: Thies, Tiemen, Florian, Ju-
lius, Jan, Teun, Luuk, Mark... allemaal 
nog steeds bij Bully. Sommigen spelen 
in heren 1, de rest nog steeds bij mij 
in A1. We hebben het geweldig en bij 
de TD-feesten zijn we nog steeds een 
groot team.” Sam weet wel wie hem het 
meest heeft geleerd: Rolf Knipschildt, 
jaren zijn trainer/coach. Van hem leerde 
hij de fijne kneepjes van zijn favoriete 
positie: voorstopper. Doordat hij ook 
altijd bij het nemen van strafcorners is 
betrokken zien zijn grootste fans, zijn 
vader en vooral zijn moeder, hem als 
voorstopper toch regelmatig scoren. 
Ook als vaste invaller bij Heren 2 hoopt 
hij dit seizoen hoog op de topscorerslijst 
te klimmen.

Loes van Zutphen plaatje 89.
Loes kan zich herinneren dat ze als 
6-jarige bij Bully in de lens keek. Haar 
grote poster heeft jarenlang aandacht 
getrokken op de muren van haar slaap-
kamer. Loes zat destijds in meisjes F4 
en zat op de Bongerd. Inmiddels is ze 
op de Thij opgeklommen naar 3 HAVO. 
Loes speelt inmiddels in meisjes B1: 
”Ik ben daar keepster. In het team van 
de foto was er nog geen keeper, maar 
vanaf de E6 ben ik al vaste keepster 
in de teams waar ik speel. Ik vind dat 
heel leuk, het is een beslissende rol 
en het is beslist niet eenzaam hoor! 
Ik train liefst vier keer in de week en 

geniet van de keeperstraining en de 
specialistentraining. Ik ben daarnaast 
inmiddels zelfs keeperstrainster voor 
de jongens en meisjes uit de D- en 
E-lijn. Fantastisch en ik wordt daarbij 
goed ondersteund door ervaren mensen 

als Ronald Brouwer en 
Matthijs Bartelink.” 
Mijmerend bladerend 
in het fotoboek ziet 
ze Gwen, Maaike, 
Esmée en Lynn als meiden 
die al jaren bij haar in het team spelen 
voorbij komen. Samen hebben ze het 
erg gezellig, zowel tijdens de trainingen 
als tijdens en na de wedstrijden. Bij 
die wedstrijden zijn haar grootste fans, 
haar ouders, altijd langs de lijn te vin-
den, wachtend op een kampioenschap 
dat de ambassadrice van het keepen 
nog niet heeft meegemaakt, maar wel 
op haar verlanglijstje heeft staan.

VOORUIT...
ALWEER VIJF



48

DE JUNIOREN-
COMMISSIE DOOR STEPHANIE VEERDIG

Op een doorsnee zaterdag in het seizoen, zie je ze op en 
rond de velden en aan de wedstrijdtafel, de leden van de 
Juniorencommissie (JC). Je merkt niet dat ze er zijn, 
totdat er iets is. Tenminste dat is het streven. 
Het is een groep enthousiaste ouders en leden die de 
belangen van de bijna 800 junioren van Bully behartigt. 
De meeste JC-leden zijn naast JC-lid ook coach, trainer, 
speler, trimhockeyer, scheidsrechter etc. De JC organiseert 
ook het bithappen, coachavonden en hielp bij het 
organiseren van het D-weekend.

Wanneer we de leden van het 
JC spreken, genieten ze net 
van een welverdiend etentje 

bij “Tante Annies.” Normaliter doen ze 
dit aan het einde van het seizoen, maar 
dan is juist de piek in werkzaamheden 
voor de JC, vandaar dat ze dit nu aan 
het begin van het nieuwe seizoen doen. 

Wanneer het seizoen namelijk ten 
einde loopt, krijgt de JC het druk. 
De selectiecommissie heeft haar keus 
gemaakt uit de grote vijver met talenten. 
De categorieleiders wacht nu de mooie, 
maar zeker ook lastige taak om 
breedteteams* in te delen. Ieder lid 
wacht met smart op de bekendmaking 
van de teamindeling. “De bekend-
making gaat gepaard met vreugde en 
verdriet”, vertelt Stephanie Veerdig 
(secretaresse en Trimhockeylid). 
“Hoe zeer we ons best ook doen, er 
zullen altijd mensen teleurgesteld zijn. 
Uit ervaring weten we dat 99% tegen 
de tijd dat het herfstvakantie is, zijn of 
haar team uiteindelijk toch leuk vindt.”

Ook voor de categorie Jongste Jeugd 
is het tweede gedeelte van het seizoen 
een hectische periode. Mieke Poorthuis 
(Benjamins) somt een aantal activitei-
ten op: “Slotdag jongste jeugd, Scholen-
hockey, Boeskoolfi t, de Boeskool is Lös. 
Wij zijn er voor om te zorgen dat recre-
atief hockey voldoende ruimte krijgt 
en niet ondersneeuwt bij het prestatief 
hockey.” 

Ik heb tijdens de Boeskool is Lös de 
stand bezocht en heb met eigen ogen 
gezien hoe Alice Olde Boerrigter (wat 
doet ze nou niet bij Bully?) enthousiast 
mensen aansprak en naar het mini-
hockeyveld loodste om ze te 
laten proeven aan hockey. 
“We hebben echt veel nieuwe 
leden via de Boeskool is 
Lös gekregen”, zegt Alice 
enthousiast.

Daniëlle Tukkers (Meisjes 
E en Trimhockeylid) vult 
aan: ”Het organiseren van 
zaalhockeytoernooien en de 
slotdag vergt wel enige voor-
bereiding, maar dan loopt 
het op de dag zelf meestal op 
rolletjes. Het is vooral leuk 
om te zien hoe de kinderen 
van zo’n dag genieten en dat 
ze aan het eind blij met hun 
welverdiende medaille naar 
huis gaan.” 

“Hockey is een ontzettend 
leuke sport, waarbij je spe-
lenderwijs veel leert. 
Kinderen worden behen-
diger, leren samenwerken, 
snel handelen. Hockey 
maakt een bikkel van je, 
aldus Maurits Kamman 
(categorieleider Jongens 
Jongste Jeugd).”

Hockey wordt over het algemeen gezien 
als een meidensport, terwijl het een 
supersnel en tactisch spel is, iets waar 
jongens zich vaak wel in kunnen vinden. 
“Het is hard werken om jongens te 
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enthousiasmeren. De concurrentie met 
voetbal is groot. We investeren veel tijd 
en energie in het werven van nieuwe 
jongens. Zo houden we bijvoorbeeld een 
“Neem-Je-Vriendje-Mee-Naar-Hockey” 
training”, aldus Ruben Kattier die 
samen met Thiemen Haafkes verant-
woordelijk is voor de groep Jongens 
elftallen.

Ondertussen draagt het personeel van 
“Tante Annies”, waarvan er een aantal 
ook regelmatig op het hockeyveld te 
vinden is, schaaltjes af en aan. Je kunt 
zien dat ze een goede conditie hebben. 
De tafel wordt in een rap tempo gevuld 
met heerlijke gerechten. “Het tempo 
mag wel iets naar beneden”, roepen ze 
gezamenlijk. Er wordt namelijk zoveel 
gepraat en hard gelachen dat er amper 
tijd is om te eten. Nou ja uiteindelijk 
komt dat wel goed en rollen ze als  
laatsten het restaurant uit. Nog niet 
naar huis overigens. Bij “de Engel” 
aan de toog gaat het gewoon door. 
Hockeyverhalen wisselen persoonlijke 
verhalen af. Het is geen straf om in  
dit gezelschap te mogen vertoeven.  
De laatste verhalen maak ik niet meer 
mee als ik om 1.00 uur afhaak.
De volgende ochtend 8.00 uur is de 
wedstrijdtafel weer fris en fruitig  
bemand door een gastvrouw, een lid 
van de arbitragecommissie en Alex 

Boink van de juniorencommissie 
(Groepsleider Jongste Jeugd en coach 
MC6). Het is een regenachtige ochtend. 
Er wordt gekscherend in de groepsapp 
gevraagd of de velden nog bespeelbaar 
zijn. Helaas blijken veld 2 en 3 steeds 
slechter bespeelbaar. Dan volgt er over-
leg tussen scheidsrechters, de coaches 
en Alex, en uiteindelijk wordt besloten 
dat er niet verder gespeeld kan worden. 
Die beslissingen zijn altijd lastig, want 
op het moment dat jij besluit er kan 
niet gespeeld worden, kan het zo zijn 
dat de tegenstander vanuit bijvoorbeeld 
Ede al onderweg is naar Oldenzaal. Ze 
komen dan voor niets. Bovendien legt 
niet iedere coach zich zomaar neer bij 
zo’n beslissing. Dat levert soms best 
pittige gesprekken op. 

Een pittig gesprek volgt er ook op veld 
2. Tegen 12.00 uur zijn de velden weer 
bespeelbaar. Bij een rondje langs het 
veld, valt het gedrag van de coach van 
één van de tegenstanders op. Het zou 
zo een scene uit “Heibel langs de lijn” 
kunnen zijn. De coach ageert tegen 
werkelijk iedere beslissing van onze 
jonge scheidsrechters. Hij loopt als 
een gewonde tijger te ijsberen langs 
de gehele zijlijn, daarbij steeds het 
coachvak verlatend. De scheidsrech-
ter waarschuwt de coach vriendelijk. 
Twee incidentjes waarbij helaas twee 

speelsters zich bezeren, maken dat de 
coach ontvlamt en een tirade begint 
tegen de scheidsrechters. Hulp is dan 
gewenst, de JC probeert de coach 
duidelijk te maken dat de scheidsrech-
ters gehoord hebben wat hij zegt, maar 
dat de scheidsrechters degene zijn die 
beslissingen nemen. Uiteindelijk kan 
de wedstrijd, zonder verdere incidenten 
(maar met een JC-lid in het publiek) 
uitgespeeld worden. Op mijn vraag wat 
het doel is van het JC antwoordt Alex 
Boink: ”Wij zijn een aanspreekpunt 
voor ouders en coaches. We delen teams 
in zodat een ieder op zijn eigen niveau 
kan spelen, waarbij spelplezier voorop 
staat. Het mooie daaraan vind ik”, zegt 
hij, “dat je jeugd ziet opgroeien en ont-
wikkelen vanaf het moment dat ze bij 
ons als 5-jarige binnenkomen.”

Gert Spiele (voorzitter, coach JA2 en 
Trimhockeylid) vult aan: “Om ieder 
op zijn of haar eigen niveau hockey te 
kunnen laten spelen is een hele toer. 
De KNHB heeft heel wat criteria en ook 
Bully zelf legt de lat hoog, dat maakt 
dat het een hele uitdaging is, maar de 
voldoening is groot als we weer een 
goed seizoen achter de rug hebben.”

*Breedteteams: zijn teams waar 
prestatie niet de boventoon voert.
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Situatief trainen
De nieuwe benadering van de KNHB 
is dat er onderscheid gemaakt moet 
worden tussen leren en trainen. Leren 
doe je door te “drillen” en door inzicht 
(theorie en herkenning). Trainen doe 
je het meest optimaal door situaties te 
creëren op trainingen die zich in wed-
strijden ook voordoen. Deze zijn vaak 
complexer en staan onder druk van tijd, 
ruimte en tegenstanders. Reden om 
vooral te kijken naar hoe situaties in 
het trainingsaanbod ingevoerd kunnen 
worden.

Wie maakt het verschil ?
Natuurlijk telt elke speler. Maar welke 
speler heeft directe invloed op het score-
bord in zijn of haar acties? Dat zijn de 
spitsen en de keepers. Kans benut is 
een puntje extra. Bal gekeerd en het 
scorebord blijft voor de tegenstander op 
nul. Kortom, best nuttig om in die twee 
spelersgroepen extra te investeren. Ook 
omdat het een “vak” is dat extra bijzon-
dere vaardigheden vraagt.

Hekel aan elkaar
Keepers hebben een hekel aan spitsen 
(als het goed is tenminste). En spitsen 
aan keepers. Beiden doen precies die 
dingen waar de ander een hekel 
aan heeft en zijn daardoor elkaars 
uitdaging.

Neem eens iemand mee 
naar de keeperstraining.
Binnen de hockeycommissie werd eens 
het idee geopperd dat het eigenlijk wel 
nuttig zou zijn om een speler van het 
eigen team mee te nemen. Dat idee is 
samen met alle andere ideeën samen-
gevoegd en vorm gegeven waardoor de 
specialistentraining is ontstaan.

De specialistentraining, 
een experiment.
Kortom, Bully gaat weer voorop lopen 
in vernieuwing. Geen club in Nederland 
kent het. Een paar gelukkige clubs 
hebben spitsentraining. Wat meer ook 
keeperstraining. Maar nog niemand 
heeft specialistentraining.

Bully start hiermee met de gedachte 
dat keepers en spitsen elkaars directe 
tegenstanders zijn, en direct verschil 
maken op het scorebord. Voeg daaraan 
toe dat het situatief trainen het meest 
effectief blijkt en de keus is gemaakt. 
We gaan specialistentraining invoeren.

2017-2018 is bedoeld om het eerst in-
houdelijk en organisatorisch goed voor 
elkaar te krijgen en de eerste recensies 
zijn goed.

Deskundige en enthousiaste 
trainers: jong talent
De eerste masterclass voor de trainers 
onder leiding van Billy Bakker en 
Mirko Pruyser (de topspitsen van het 
nederlands elftal) is inmiddels achter 
de rug en de volgende staat alweer op 
de planning.

Daarna gaan we aan de slag met de 
keepers masterclass onder leiding van 
Simon Zijp (keeperstrainer Nederlands 
elftal) en Pirmin Blaak (keeper van het 
Nederlands elftal). Om zo onze jonge 
enthousiaste trainers alle bagage en 
inspiratie mee te geven die ze kunnen 
uitdelen aan onze specialisten.

Het belooft een spannend jaar te 
worden met nieuwe ideeën, en 
opelijk een mooi effect op het score-
bord 2017-2018. Wij gaan ervoor!

VAN KEEPERS 
NAAR SPECIALISTEN
Daar waar vroeger menig club vol jaloezie keek naar clubs met echte 
keeperstraining is dat tegenwoordig  gemeengoed geworden. 
Zoals vernieuwing zo kenmerkend is voor hockey, is het voor ook 
Bully zaak geweest om vooruit te kijken en denken. Op zoek naar 
vernieuwingen waarmee we het verschil kunnen maken.

DOOR MAARTEN VAN EEKELEN
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Correcte landing
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HAD IK HIERVAN
MAAR GEWETEN… 
DOOR PAUL JONGE POERINK

“Naast basketbal en skiën is hockey 
een van de sporten met een verhoogd 
risico op letsel aan de voorste kruisbanden 
(VKB). Bij hockey op kunstgras sta je 
vaster en kunnen bij draaibewegingen, 
het pivoteren, blessures ontstaan aan 
de kniebanden. Uit onderzoek is geble-
ken dat vooral meisjes in de leeftijds-
groep van 12 tot 18 jaar een risicogroep 
vormen. Met Join(t) Forces hebben we 
een geweldig preventieprogramma in 
handen”, aldus Ger Kamphuis, “letsel 
aan de kruisbanden kan ernstige en 

verstrekkende gevolgen hebben. 
Bij meisjes uit de “at-risk” groep is na 
een VKB-letsel al na twintig jaar een 
artrose (slijtage) in het kniegewricht 
waarneembaar. We praten dan wel 
over mensen van goed dertig jaar!”

Voorkomen is beter dan genezen. 
Ger is blij met z’n Join(t) Forces licentie: 
“Met dit blessurepreventieprogramma 
dat in de V.S. en Noorwegen al zo’n 
vijftien jaar succesvol wordt ingezet 
kan met een simpele veldtest gekeken 

worden of de sporter tot de groep met 
een verhoogd risico behoort. Is dit het 
geval dan kan nader onderzoek gedaan 
worden en kan een aangepast 
warming-up- en oefenprogramma 
volgen. Bijkomend voordeel is dat deze 
programma’s ook nog eens een enorme 
verbetering van het prestatievermogen 
in de sport geven.”

Wat betekent het voor Bully? Mariska, 
onze clubfysiotherapeute, zal met de 
“at-risk”-groep uit alle teams de veld-
test gaan doen. Blijkt dan een van de 
meiden tot risicogroep te behoren dan 
zal er contact met de ouders worden 
opgenomen en kan nader onderzoek 
worden gedaan en kunnen metingen 
worden verricht. Zo kan er gerichte 
oefenstof worden voorgeschreven. 
Ook de trainers zullen hierbij worden 
betrokken. Zo hopen we veel VKB-
ellende te voorkomen en veel fi tte 
veterinnen aan het hockeyen te houden.

Meer info: www.jforces.nl 

Woorden van ervaringsdeskundige Naomi van As, 
reagerend op het blessurepreventieprogramma Join(t) 
Forces van kniespecialist dr. T Patt. Zelf kreeg Naomi 
twee keer te maken met letsel aan haar voorste 
kruisbanden. Ger Kamphuis, Mariska van Gils en 
de andere collega`s van Fysiotherapie De Thij leerden 
Join(t) Forces kennen en werden licentiehouder. 
Mariska gaat het programma dit seizoen bij Bully 
uitrollen.
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De komende periode werkt de architect 
details uit, bijv. een opslagruimte voor 
het keepersmateriaal en een soort van 
machinekamer. Natuurlijk moet de 
bestaande schuur nog gesloopt worden. 
Deze is in het bezit van de gemeente. 
Hierover heeft de sportwethouder de 

toezegging gedaan dat de gemeente de 
kosten van de sloop voor haar rekening 
wil nemen. Het streven is om in het 
voorjaar van 2018 met de bouw te star-
ten. Hopelijk kunnen we in het jaarma-
gazine 2018 het mooie eindresultaat vol 
trots beschrijven en laten zien!

DOOR MARTIN POORTHUIS

DE HOCKEYHAL 
KOMT ER!
In ons vorige jaarmagazine werd de enthousiaste ontvangst door de gemeente 
Oldenzaal van de plannen voor een nieuwe hockeyhal beschreven. Sterker nog, 
de gemeente wilde laten onderzoeken of de hal ook geschikt kon zijn voor gymles 
aan basisschoolleerlingen. Wij zijn een jaar, en een paar artikelen in de Tubantia 
over de hockeyhal, verder. Hoe staat het met de hockeyhal?

Gemeente haakt af
We gaan even terug naar begin 2017. 
In het voorjaar werd duidelijk dat 
alle lichten op groen stonden voor de 
hockeyhal. Alleen moest nog duide-
lijk worden of de hal ook nodig is voor 
bewegingsonderwijs. Mocht dat zo zijn 
dan moest de zaal voorzien worden van 
kleed- en doucheruimtes. Die waren 
niet in het plan van Bully opgenomen. 
Eind juli werd duidelijk dat de 
gemeente afhaakte als partner bij 
de bouwplannen. 

Als reden werd opgegeven dat diver-
se zaken die momenteel binnen de 
gemeente spelen, niet te combineren 
zijn qua planning en kosten. Het gaat 
hierbij onder meer om het huisvestings-
plan scholen in Oldenzaal en de ver-
nieuwbouw van sporthal Vondersweijde 
en andere sportzalen. Maatschappelijk 
gezien is het  afhaken natuurlijk een 
tegenvaller. Voor Bully een meeval-
ler, immers minder partijen aan tafel 
maakt ons slagvaardiger.

Hoe verder?
Met de gemeente is in ieder geval afge-
sproken een bestemmingsplanwijziging 
in gang te zetten. De bestemming is nu 
nog ‘wonen’ en dient ‘sport’ te worden. 
Dit zijn tijdrovende procedures en wat 
nu al in gang gezet kan worden is mooi 
meegenomen. De verwachting is dat 
het aangepaste bestemmingsplan eind 
dit jaar ter inzage gelegd kan worden. 
In een periode van zes weken kunnen 
belanghebbenden bezwaar aantekenen.
Met omwonenden heeft inmiddels 
overleg plaatsgevonden. Opmerkingen 
over de verkeersafwikkeling zijn 
meegenomen in het bestemmingsplan.

Aan het einde van dit veld 
zal de hockeyhal verrijzen.
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