BULLY
MAGAZINE VOOR HET OLDENZAALSE HOCKEY

Wisseling van
de wacht

Jj dkfjkdjfk
kdjkdjfd
dkfjdkjdkjdkjj

Samen voor de
jeugd van Bully
Gewoon het leukste team:
MD5

2020
2021

VOORWOORD

Voorwoord
voorzitter
Beste Bullyanen,
En toen was er Corona…
Nu ik dit voorwoord schrijf zitten we als vereniging in een hele
lastige tijd. De competities zijn stilgelegd en op dit moment
mag enkel de jeugd tot 18 vol met weerstand trainen. Senioren
mogen in groepen van vier op het veld, echter op 1,5 meter
afstand. En we zijn deze onzekere periode nog niet voorbij.
Uiteraard leven we als club netjes de regels na, maar het
behoeft geen extra uitleg om te zeggen dat al deze maatregelen

onderlinge wedstrijden

niet goed zijn voor een ﬂorerend clubleven van teamsporters.

ingepland. We hopen dan

We hebben er echter wel mee te dealen.

ook dat de sport niet volledig wordt stil gelegd. Voor ons
staat buiten kijf dat sporten gezond is en zo veel mogelijk

Ik ben oprecht trots dat wij als vereniging telkens proberen

doorgang moet vinden. Daarom dank aan al onze vrijwilligers

dat te doen wat nog wel kan. We hebben in samenwerking met

die zich telkens weer inzetten om er met z’n allen iets moois

de Rabobank in de zomerperiode een mooi maatschappelijk

van te maken en we zo actief mogelijk zijn als club en dit ook

project gehad “Met Bully de zomer door”, waarbij wij als club

willen uitstralen. Iedereen veel leesplezier met dit Bully

de buurt en onze leden wat extra’s hebben geboden om met

Magazine en veel geluk en gezondheid toegewenst!

elkaar in contact te blijven.
Verder wordt getracht de jeugd zo veel mogelijk door te laten

Herman Kemna

sporten op basis van de huidige regels en zijn er inmiddels weer
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WISSELING VAN DE WACHT

Wisseling van de wacht
door Herman Kemna

Dit jaar is er afscheid genomen van Toos Hoogstraten als trainerscoördinator. Na jarenlang het gezicht te zijn geweest voor de
jeugd van Bully heeft zij afgelopen seizoen het stokje overgedragen

Maar nu maakt Toos plaats voor Maxim.
“ Het is allemaal uitstekend verlopen. We
hebben de tijd genomen om een goede
overdracht te bewerkstelligen. Nu is het
verder aan Maxim de zaken verder in te

aan Maxim Vonkerman.

richten. Ik ben nog steeds beschikbaar

Toos heeft een enorme staat van

speelster de verhuizing meegemaakt

dienst binnen Bully. Uiteraard begonnen

naar de Sportlaan rond 1985. Toen ik

als spelend lid binnen de club:

de kinderen kreeg ben ik gestopt met

”Op tienjarige leeftijd ben ik begonnen

hockey en is Michiel, mijn man, blijven

op de Eekte. Tot mijn 28e heb ik in

spelen in Heren 1.”

Dames 1 gespeeld. Door mijn studie in
Groningen ben ik een paar jaar gestopt.

Toos heeft 7 jaar vol passie haar rol

Ik stond meestal voorin, maar toen ik

vervuld als trainerscoördinator, met een

knieklachten kreeg werd ik gepromo-

tussenpauze van 2 seizoenen. “Door

veerd als laatste vrouw, vertelt Toos

veranderingen op het werk en de extra

lachend. “Ik heb ook als Dames 1

zorg die mijn moeder nodig had ben ik er
even uit geweest. De laatste twee jaar
heb ik het overgenomen van Bart Olde
Boerrigter”

indien er een keer hulp nodig is. Ik blijf
ook betrokken bij de club als vrijwilli-

Ik was toe aan een
nieuwe uitdaging en ben
nu als trainer en trainerscoördinator actief
binnen de vereniging.

gerscoördinator. Verder houd ik mij nog
bezig met het scholenhockey en
Boeskoolfit. Michiel helpt hierbij ook
mee we zijn dus nog lang niet weg”
Nu heeft Toos wat meer tijd voor haar

Maxim Vonkerman is geen onbekende in

hobby’s en die zijn, hoe kan het ook

het Twentse hockey. De 28 jarige man

bijna allemaal sport-gerelateerd.

uit Hengelo, nu woonachtig in Enschede

Tennissen, golfen en hardlopen zijn haar

heeft reeds jarenlange trainers- en

een heel bijzonder jaar wat betreft sfeer

sportieve passie’s. Verder helpt Toos nog

coachervaring opgedaan bij hockeyclub

en prestaties, echt onvergetelijk.”

mee op een zorgboerderij als vrijwilliger.

Twente. ”Ik ben vanaf 2009 training gaan

“Als ik het zo zeg blijf ik dus toch nog

geven binnen de club. Vanaf het seizoen

De passie voor de hockeysport nam hij

heel erg druk”, vertelt Toos vol energie.

2017-2018 was ik daar ook werkzaam

ook mee richting zijn ALO opleiding,

nog HT4 volgen. Dat was dit jaar ook

als trainerscoördinator, verder heeft

echter werd Maxim al zo opgeslokt door

het plan, echter door de Corona is dit

Maxim vorig seizoen gewerkt als trainer

het “fulltime” met hockey bezig te zijn

allemaal wat lastig geworden en stellen

voor de Noordelijke meisjes C selectie.

dat hij vergat de studie af te maken.

we het waarschijnlijk een jaar uit. We

“Oh ja, ik wil nog wel even kwijt dat
Bully een mooie club is die ﬂink

“Ik haalde net mijn propedeuse niet en

gaan verder nog meer investeren in de

Maxim is in aanraking gekomen met

maakte een switch richting de PABO.

jeugdopleiding. Vooral bij de jongste

hockey door een vriendje dat hem

Dit bleek geen juiste keuze. Ik kwam er

jeugd willen we het trainingsniveau

meenam naar de training: ”Zo ben ik er

na een aantal jaren achter dat dit niet

verder verhogen. Vandaaruit hebben de

eigenlijk altijd blijven hangen. Uit mijn

helemaal mijn richting was.”

kinderen dan een juiste basis om zich

aan de weg timmert en
hierbij ook duidelijk
uitstraalt hoe belangrijk
sporten is. Ik heb gemerkt
dat de kinderen die na de
eerste Corona periode deze
zomer weer kwamen trainen
een behoorlijke conditionele
achterstand hadden. Goed dat
de club weer onderlinge
wedstrijden in gaat plannen nu
de competitie wederom stilligt.
We moeten wel blijven sporten.
En… kun je mijn mailadres erbij
zetten voor de vrijwilligers? Nu zien
we niet veel ouders (mogen niet op

Maxim Vonkerman

verder te ontwikkelen.” Doel is ook op

klas speelden wel 12 jongens en meisjes
hockey, waarmee we dan vaak in de

Nu is Maxim inmiddels werkzaam bij

termijn betrokken te zijn bij de eerste

pauzes met de sticks op straat stonden

Bully en bevalt het hem uitstekend: “Ik

selecties. “Het is mooi om bij Heren of

te hockeyen tot de sticks volledig

was toe aan een nieuwe uitdaging en

Dames 1 een functie te kunnen

versleten waren” Als speler straalde

ben nu als trainer en trainers-coördinator

vervullen”. Ze spelen op een mooi niveau

hij in Heren 2 van Twente, waar Maxim

voor 30 uur actief binnen de vereniging,

en voor een trainer met ambities is dat

een mooie tijd heeft gehad. Verder is

waarvan 20 uur op het veld.” In overleg

iets wat je altijd moet nastreven.”

Maxim trots op het meisjes D-team

met Toos zijn de verschillende taken

dat hij ongeveer 5 jaar geleden heeft

overgedragen richting Maxim. “De

getraind en begeleid. Uiteindelijk heeft

overdracht is mooi gelopen aangezien

hij destijds twee meiden richting de

Toos niet plotseling is vertrokken en ook
nog betrokken blijft bij de vereniging.”

het veld zijn red.) Misschien dat ze dit

Oostelijke selecties kunnen krijgen en

lezen in het Magazine. Dan kunnen ze

met het team een unieke sfeer gecre-

zich bij mij aanmelden.” Bij deze Toos:

eerd, waarbij het hele team “verslaafd”

Maxim is ambitieus en is nog lang niet

vrijwilligers@ohcbully.nl

raakte aan de hockeysport. “Het was

klaar met zijn ontwikkeling: “ik wil graag

Toos Hoogstraten
4 BULLY

BULLY 5

PRESENTATIE DAMES 1

PRESENTATIE DAMES 1

DAMES 1 - SEIZOEN 2020/2021

Helemaal in Bully-traditie
gaat Dames 1 met gepaste
ambitie de competitie in
door Harry Jutten

Het zal voor Frank Geers als een verademing

Loes van Zutphen
28-04-2003

Britt Habers
19-06-2003

Anne Verbeek
27-01-2001

Jet Huitink
13-06-1997

Janneke Kemna
03-03-1999

Roos Harmelink
05-10-1998

Bente Habers
26-10-2000

Cherise Helaut-Mulder
16-06-1995

Rimke Westerveld
03-10-2001

Marit Kwee
05-05-2000

Puck Kemna
18-07-2000

Femke Rödel
15-05-2002

Ellemijn ter Bekke
29-10-2000

Emma Mulder
18-10-2003

Wiep in ‘t Veld
13-04-2002

Carmen Harmelink
14-10-1998

Jet Beuvink
24-10-2001

‘De play-offs halen’, is de
doelstelling die Frank met

hebben gevoeld aan de slag te kunnen bij een sterk en

enige omzichtigheid wel durft

helder georganiseerde club, waar gepaste ambitie en plezier in

uit te spreken. ‘Het is een cliché, maar

het hockeyen samen gaan met een nuchtere Twentse kijk op de

ik ben tevreden wanneer we straks eind

sportieve kwaliteiten. Frank (39) zette enkele maanden geleden
noodgedwongen een punt achter zijn functies bij Hockey Club
Zwolle als technisch directeur en hoofdcoach van de damesselectie. HC Zwolle zat als club in lastig vaarwater door financiële
moeilijkheden. Per 1 augustus van dit jaar nam Frank bij Bully
de coachtaken over van Irene van der Lied, die met haar ruime
ervaring nauw bij de selectie betrokken blijft als assistent-coach.
Niet alledaags is het feit dat Frank zijn coachwerk bij Bully
combineert met een rol als bondscoach van het Slowaakse

mei kunnen zeggen dat we er alles uit
hebben gehaald wat er in zit. Wanneer
aan het einde van het seizoen blijkt dat
er een paar teams duidelijk beter zijn,
dan kan het seizoen ook geslaagd zijn.
Kijk je naar de sterke prestaties van het
afgelopen -voortijdig- afgebroken
seizoen, dan mag je ook promotie als
doel hebben. Het gaat er om dat je
realistisch blijft. We weten natuurlijk
niet wat de andere teams in de Eerste
Klasse ondertussen hebben gedaan.’
Frank begrijpt het onbevredigende

nationale damesteam, dat als C-natie rond de twintigste plaats

gevoel dat de dames overhielden aan

staat op de wereldranglijst. Daarnaast is Frank als sportmanager

het afgelopen seizoen. De prestaties

verbonden aan het Centre for Sports and Education in Zwolle;

waren boven verwachting goed met
een mooie eerste plaats na de laatste

een topsport-middelbare school voor talenten. Jeugdspelers
van onder meer PEC Zwolle en Landstede basketbal volgen hier
onderwijs.

Frank Geers
(hoofdtrainer / coach)
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Christiaan Verbeek
(teammanager / keeperstrainer)

Irene van der Lied
(assistenttrainer / coach)

Mariska van Gils
(fysiotherapeut)
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PRESENTATIE DAMES 1

wedstrijd begin maart van dit jaar. De

daarnaast de teammanager. Mariska van

uitstraling en houding moeten beter. Ook

landelijke lockdown zette een dikke

Gils is fysiotherapeut. ‘Wat het met name

in de opbouw en het zetten van pressie is

streep onder de sterke reeks. Het

uniek maakt is dat het allemaal mensen

er het nodige werk te doen. Belangrijk is

kampioensgevoel was er toen nog niet

zijn met kwaliteiten en een Bully-hart.’

dat iedereen in de groep weet; hier moet
ik voor trainen!’

met nog tien wedstrijden op de kalender.
Nog zwakke punten

Marktstraat 6, Oldenzaal
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Een duidelijke organisatie

Frank en zijn trainingsstaf zijn het seizoen

Een gretige groep

‘Toen ik nog actief hockeyde (Deventer

begonnen met een selectie van vijftien

‘Zoals ik al zei; je weet niet wat de

en Hattem), speelde ik ook wel eens

veldspeelsters en twee keepsters. Een

tegenstand wordt, maar bovenin mee-

tegen Herman Kemna. We hebben

drietal talentrijke speelsters is net als

draaien moet mogelijk zijn. We mogen

daarna altijd contact gehouden. Toen mijn

Frank nieuw binnen de Bully-gelederen.

zeker ook de ambitie hebben om te

werk bij HC Zwolle naar een einde liep,

In de periode dat er als gevolg van de

promoveren.’ Om daar aan te werken

heb ik onder andere bij Herman geïnfor-

corona-maatregelen niet compleet

heeft Frank zijn selectie drie keer per

meerd wat er voor mogelijkheden lagen in

getraind kon worden, was het lastig voor

week bij elkaar. De trip naar Uden is dit

de regio. Ik ken Bully niet anders dan als

Frank om te overzien wat hij van de

jaar de verste uitwedstrijd in competitie

een gezonde en stabiele club met -héél

individuele speelsters kon verwachten.

met clubs uit de noordelijke helft van

belangrijk- een gepaste ambitie.

‘De meiden bezig zien zonder druk is

Nederland. ‘Het is een heel gretige groep

En daar komt bij dat Bully een complete

anders, dan wanneer er druk op staat.

die lang heeft gehunkerd om weer verder

en moderne accommodatie heeft met

Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de

te mogen op het veld. Wat ik straks in

twee watervelden, een eigen hal en een

oefenwedstrijd tegen Groningen uit de

december, halverwege de competitie,

gezellig clubhuis. De lijnen binnen de

overgangsklasse, die wij met 3-2 verloren,

hoop te zien is dat het team als collectief

organisatie liggen duidelijk. Nee is nee

dan ben ik eerder geneigd te zeggen dat

meer mentale hardheid aan de dag legt.

en ja is ja, waarna het ook snel geregeld

Groningen zich zorgen moet maken. Het

Op het individuele niveau wil ik graag

wordt.’ Frank zegt dat hij ook veel

verschil in doelpunten zou groter moeten

groei zien in technische en tactische

verwachtingen heeft van het brede team

zijn.’ Dat biedt goede hoop, maar tegelijk

vaardigheden.’ Met sterke oefenuitslagen

aan begeleiders rond de eerste selectie.

is Frank ook helder in zijn oordeel dat met

tegen toppers als AMVJ en Het Gooische

Irene brengt veel kennis mee. Kim

name de laatste oefenwedstrijd tegen het

is er wat Frank betreft alle reden voor

Verbeek is de looptrainster en haar man

sterke QZ nog wel wat zwakke punten

gepast optimisme.

Christiaan traint de keepsters en is

aan het licht bracht. ‘Belangrijke zaken als
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Van afzien als marathonschaatser op natuurijs
naar knokken voor de plek
in de Eerste Klasse

Rens Bartelink
09-09-2001

Steven Bartelink
27-12-1991

Jasper Roozendaal
10-08-1986

Thiemen Haafkes
06-12-1999

Matthijs Bartelink
15-12-1994

Niels Engberink
23-09-1998

Mike Pollemans
02-06-1990

Eloy van der Linde
21-01-1997

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Bram Beckmann
29-01-1994

Floris Nijhuis
25-09-2003

Merijn Busscher
02-08-2001

Ruben Kattier
21-11-1996

Niek Slebos
23-01-1997

Robbert Helthuis
27-08-1998

Leen Timmers
06-11-1996

Jan Willem Wijnbergen
17-12-1995

Joris-Jan Smellink
22-04-1991

Alexander Enzerink
(hoofdtrainer / coach)

door Harry Jutten

‘Je wilt als team niet ieder
weekend moeten vechten tegen
degradatie. Je wilt serieus meedoen!’ Alexander
Enzerink komt als de nieuwe hoofdcoach van Bully Heren 1
bepaald niet in een gespreid bedje terecht. Er is volop werk aan
de winkel om de wankele positie in de Eerste Klasse veilig te
stellen. ‘Lukt het om dat er bij de heren in te krijgen, dan zijn we
op de goede weg. Het seizoen is volgend jaar eind mei geslaagd
als we kunnen zeggen dat Bully zich, zowel binnen als buiten het
veld, een serieuze Eerste Klasser heeft getoond.’ Alexander (32)
kan daarbij rekenen op de steun van de ervaren assistent
Thijs Telgenhof en de nieuwe teammanager René Nijhuis.
Als hoofdcoach ziet hij het komende seizoen als een mooie
uitdaging, met vooral oog voor de ontwikkeling van het team

Wie als schaatsliefhebbend hockeyer in
januari 2013 het NK natuurijs op het
Flevomeer op de TV volgde, zal niet
hebben vermoed dat daar op die ijzige
vlakte ook de toekomstige hoofdcoach
voor het herenteam van Bully figureerde.
Dat is wel het goede woord, want
Alexander omschrijft het niveau van
zijn onopvallende deelname in het grote
veld heel bescheiden met: ‘Ik deed mee!’
Het hockeyen kwam voor Alexander
lange tijd op de tweede plaats naast het
schaatsen en skeeleren. Toen duidelijk

op de langere termijn. Hiermee spreekt hij tegelijk ook
zijn voornemen uit meerdere seizoenen bij Bully werkzaam te blijven. ‘Nu ik kort geleden vader ben geworden,
vind ik het toch wel prettig om wat meer zekerheid te
hebben’, aldus Alexander, die daarnaast werkzaam blijft
als technisch manager van PW in Enschede. Hier is hij
voornamelijk doende met de jeugd.
Thijs Telgenhof
(assistenttrainer / coach)
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René Nijhuis
(teammanager)
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HEREN 1

werd dat zijn kwaliteiten op de gladde
ijzers net onvoldoende waren om aan

Anne

de top mee te doen, verplaatste hij zijn

Kemna de gelegenheid

aandacht meer en meer naar het hockey.

aan om hem uit te nodigen voor een

Ondertussen had hij ook zijn sport-

eerste kennismaking. ‘Eerlijk gezegd

opleiding aan het CIOS afgerond en

wilde ik toen liever voor mijn eigen

beginnen, maar het

een jaar gespeeld in het eerste team

ontwikkeling ergens op een hoog niveau

team is wel de mogelijkheid

van Zutphen. Als geboren en getogen

als assistent-trainer aan de slag. Gewoon

ontnomen om te laten zien dat

Zutphenaar bleef hij zijn club altijd

eens in de keuken te kijken bij een

klassenbehoud er op eigen kracht in

trouw, onder meer als trainings-

ander.’

had gezeten.

Men noemde mijn naam

Er staan op zondag

Alexander geeft twee redenen aan

Zoals al aangegeven vindt Alexander het

Brede hockey-ervaring

waarom hij uiteindelijk toch besloot in

belangrijk dat de selectie zowel binnen

Alexander vertelt dat het geen voorop-

zee te gaan met Bully. ‘Er waren enkele

als buiten het veld laat zien een serieuze

gezet plan is geweest om fulltime actief

spelers binnen de selectie die bij het

Eerste Klasser te zijn. ‘Ik weet wel zo’n

te zijn in het hockey. ‘Het was nooit

bestuur met mijn naam waren gekomen.

beetje hoe het gaat met de Twentse

een doel op zich. Het is er meer zo van

Dat is fijn om ergens te beginnen.

gezelligheid op zaterdag. Dat is heel

gekomen.’ Ondanks zijn relatief jonge

Daarnaast is het voor mij een goede

belangrijk, maar je moet er wel staan op

leeftijd heeft hij een brede ervaring

combinatie met mijn werk in Enschede

zondag. Op zaterdag moet je wel steeds

opgedaan in diverse functies binnen het

bij PW. Inmiddels heeft Alexander de

de keus maken als het gaat om zaken als

hockey. Zo trainde hij meerdere jeugd-

groep wat intensiever leren kennen en

fitheid, rust, voeding en het uitgaan.

teams in Nijmegen, Apeldoorn en Zwolle.

dat sterkt hem in het vertrouwen dat

Toen ik hier begon trof ik een gretige,

Als heel waardevol ziet hij zijn korte

het een goed jaar kan worden, hopelijk

leuke en fitte groep aan. Er is talent en

periode als assistent-trainer bij hoc-

met een plekje hoog in het rechter rijtje.

ervaring in de breedte. Oud Bully man

key-hoofdklasser Nijmegen. Ook was

Alexander ziet zowel positieve als

Joris-Jan Smellink voegt veel ervaring toe

hij drie jaar hoofdcoach bij de mannen

negatieve aspecten aan het feit dat

aan ons spel ’, onderstreept Alexander

van MHC Almelo, deels in combinatie

Heren 1 randje degradatie speelde op

zijn verwachting dat de mogelijkheden

met het technisch management bij PW.

het moment dat de lockdown begin

er zijn om er een goed seizoen van te

Toen Alexander via de media liet weten

maart 2020 het hockeyen onmogelijk

maken met perspectief op een duurzaam

te willen stoppen in Almelo, grepen

maakte. Het team kan nu opnieuw aan

verblijf in de Eerste Klasse.

Bully-bestuursleden Tijs Keuper en

het avontuur in de Eerste Klasse

coördinator. Ook nu nog woont hij
in de fraaie Hanzestad aan de IJssel.
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SAMEN VOOR DE JEUGD VAN BULLY

Samen voor de jeugd van Bully
Rabobank: sponsor van de jeugd!
Terwijl alle teams van Bully zich afgelopen zomer voorbereidden
op de competitie 2020-2021 werden er in de bestuurskamer
van het clubhuis gesprekken gevoerd tussen Rabobank Twente
Oost en OHC Bully. Richard de Way, directievoorzitter en Corine
Bloemen, adviseur Marketing, Communicatie & Coöperatie van

Rabobank trots om hieraan bij te dragen”,
zegt Richard. Ook Herman onderschrijft
dit: “Hockeyen in verenigingsverband
kan echt een verschil maken in het leven
van kinderen. In hun sociale leven, maar
ook in hun persoonlijke ontwikkeling.”

de Rabobank Twente Oost en Herman Kemna van OHC Bully

Op het sportpark blijf je Rabobank zien,

hebben hun ambities besproken en nieuwe afspraken gemaakt

de boarding wordt vernieuwd en de

om de komende jaren samen verder te gaan; Rabobank wordt

De Mors 118 | OOTMARSUM | Tel: 0541291681 | www.kobato.nl

vertrouwde omgeving. Wij zijn als

clubkleding blijft zoals die nu is. In ieder
geval bij de jeugd. “Ik vind het belangrijk

Jeugdsponsor van Bully.

dat we als club één uitstraling hebben,

door Corine Bloemen

Herman. “Zo vormen we samen onze

iedereen in dezelfde kleding,” zegt
vereniging, waar we met z’n allen zo

De bank is al jarenlang sponsor van

Rabobank wordt Jeugdsponsor van

Bully. Via het hoofdsponsorschap van

Bully

Dames 1 in 2011 en later ook Heren 1

Vanaf 2020 wordt Rabobank Twente

Activiteiten Bully ook voor de buurt

werd het sponsorcontract uitgebouwd

Oost sponsor van de jeugd van OHC

Afgelopen zomer werd een extra

naar Clubsponsor vanaf 2014. De club

Bully. Hockey is, zeker ook voor kinde-

activiteit georganiseerd speciaal voor

speelt dan ook al jaren in de alom

ren, meer dan alleen een teamsport.

de jeugd van de club en de jeugd in

bekende Rabobank clubkleding. De

Hockey verbindt. “Tijdens het hockeyen

de buurt; ‘Met Bully de zomer door’.

laatste jaren is de sponsoring uitgebreid

leren kinderen van elkaar en krijgen ze

Door het coronavirus was de competitie

met maatschappelijke initiatieven gericht

verantwoordelijkheden. Ze sluiten

volledig tot stilstand gekomen. Nadat de

op de jeugd, gezonde voeding en het

nieuwe vriendschappen, ontdekken

sportactiviteiten weer voorzichtig

betrekken van de buurt bij de activiteiten

verborgen talenten en ontwikkelen

opgestart werden, kwam

van Bully.

eigenschappen waaraan ze ook buiten

Bully met het

trots op zijn.”

het veld veel hebben. Dit doen ze
samen, in een veilige en

‘Samen
krijg je meer
voor elkaar’
18 BULLY

BULLY 19

SAMEN VOOR DE JEUGD VAN BULLY

Past. Plegtstraat 2
7573 GH Oldenzaal
T. 0541 - 535 180
F. 0541 - 519 580
info@johnvelthuis.nl
johnvelthuis.nl

idee
om in
de maand
juli alle
(Oldenzaalse) jeugd

het

de mogelijkheid te

thema

geven om lekker te

gezonde

bewegen en/of te hockeyen

voeding. We geven

op het sportcomplex. In het
nieuwe sponsorcontract is meer
aandacht voor dit soort mooie en verbindende activiteiten. “Dit zijn mooie

‘Dat is goed
voor Bully
& goed voor
onze jeugd’

iedereen een eigen bidon
die steeds opnieuw gevuld kan
worden met water uit de tappunten
op de club. Lekker en gezond dus!

initiatieven”, vindt ook Justin Rudolf,
directeur Bedrijven bij de bank en zelf

Het idee van de Rabobank

speler bij Bully: “Dit past fantastisch in

De Rabobank is al decennialang

de nieuwe sponsorstrategie van Rabo-

verbonden met het Nederlandse

bank, waarin leefbaarheid van lokale

verenigingsleven. “We geloven in hun

gemeenschappen leidend is: sponsoring

kracht en daarom stelt de Rabobank

is niet alleen goed voor de club, maar

het verenigingsleven centraal binnen

ook voor de buurt eromheen.”

sponsoring. We focussen ons niet alleen
op financieel gebied en vrijwilligersinzet,

Bidon voor elk jeugdlid

maar ook op het aanbod van meer

Om het jeugdsponsorschap te vieren,

bestuurlijke begeleiding voor verenigingen,

biedt Rabobank ieder jeugdlid een bidon

stichtingen en clubs om specifieke

aan. Corine legt uit dat hiervoor gekozen

verenigingsambities in te vullen”, legt

is om verschillende redenen: ”Door

Richard uit.

corona is extra hygiëne belangrijk; ieder
jeugdlid krijgt daarom zijn/haar eigen
drinkﬂes, zodat gedurende de wedstrijd

‘Verenigingen zijn cruciaal in
onze samenleving’

iedereen op een verantwoorde en veilige
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manier water kan drinken. Daarnaast

Vorig jaar heeft Rabobank een

hebben we als Rabobank ook focus op

inspiratieavond georganiseerd voor alle

verenigingen en
stichtingen uit
Dinkelland, Losser en
Oldenzaal in de nieuwe
sporthal van Bully om deze
nieuwe sponsorstrategie toe te
lichten. Na deze inspiratieavond zijn
acht clubs aan de slag gegaan met het
realiseren van hun ambitie door middel
van begeleiding vanuit NOC*NSF,
gefaciliteerd door de Rabobank. Ze
krijgen advies in plaats van financiële
steun om toekomstbestendiger te
worden en te blijven. Verenigingen
zijn immers het cement van onze
maatschappij en van groot belang
voor de toekomst!
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Achter de schermen
Enig idee wie er verantwoordelijk is voor het beheer van het
clubhuis, de schoonmaak van de kleedkamers en het onderhoud van de velden? Misschien sta je er niet bij stil, maar een
ploeg van acht mensen is daar van maandag tot en met vrijdag
ontzettend druk mee. Ik ontmoet enkele medewerkers op
vrijdagmiddag bij het clubhuis, als de werkzaamheden er
inmiddels op zitten en de eerste hockeyers weer bijna beginnen
aan de training. Het is een gevarieerd team met mensen die
vrijwillig aan het werk zijn bij Bully, of een kleine vergoeding
ontvangen naast hun uitkering.

van de kleedkamers, de douches, het
clubhuis en de velden. Maar ook de
schoonmaak van de zonnepanelen,
het klaarzetten van materialen en het
verwisselen van reclameborden valt
onder de werkzaamheden. Arjan is
verantwoordelijk voor de voorraden in
het clubhuis, en de lunches voor de
teams uit de topklasse. Maarten regelt
de administratieve afhandeling, en zo
heeft elke medewerker een eigen taak”.
Na een weekend vol wedstrijden blijft
er veel troep achter. Er staan voldoende
prullenbakken, maar daar wordt niet

door Linda Pouwels

altijd zo goed gebruik van gemaakt.
Antoinette steekt meteen van wal als ik

“Dat moet echt beter”, zegt Maarten.

vraag wat ze zoal doen op een werkdag:

Een tractor en stalen mat zorgen ervoor

“Dat is een ﬂinke waslijst: schoonmaak en onderhoud

dat het zand op het zandveld weer
netjes wordt verspreid. Regelmatig
wordt de zoutvoorraad gecontroleerd,
die gebruikt wordt voor het sproeien
van de watervelden. Met
bladblazers worden de velden
en het terrein eromheen weer
schoongemaakt. Antoinette vertelt
dat ze ooit eens op een maandagochtend 38 hockeyballen bij elkaar
heeft geraapt, die na het weekend op
de velden waren blijven liggen.

“Achtergebleven kleding,
bidons en hockeysticks zijn echt
niet altijd van jeugdspelers”
Antoinette: “Tijdens de eerste intelligente
Corona-lockdown, toen er geen
trainingen en wedstrijden waren, viel
er weinig schoon te maken. Toen was
er tijd voor wat achterstallige klussen.
“En nu de nieuwe sporthal erbij is
gekomen, is er eigenlijk het hele jaar
door wel genoeg werk te doen,” zegt
Puck. De medewerkers hebben veel

Jim Bosselaar en Rutger Jan Gelink
22 BULLY

Van boven naar beneden v.l.n.r.
Rutger Jan Gelink, Jim Bosselaar, René Bekman, Puck Kemna
Antoinette de Groote, Maarten van Eekelen, Spencer Short (hoofd onderhoud)
en Arjan Aalbers

plezier in hun werk, en voelen zich ook
nuttig. Zijn ze eigenlijk zelf lid van Bully,
of komen ze wel eens naar een wedstrijd
kijken? Puck is actief lid. Antoinette kijkt

“maar de derde helft is ook belangrijk.

soms naar een thuiswedstrijd van Dames

Spelers stoppen vaak met hockeyen als

1. “Maar niet naar Heren 1, dat gaat mij

ze gaan studeren, maar zijn meestal de

af te breken”, vertelt Jim. De apparatuur

veel te snel!” Met haar beveiligings-

gezelligheid bij Bully niet vergeten. Op

wordt aangestuurd met een iPad.

diploma is Antoinette er ook vaak bij

die manier kun je als club proberen om

“Superhandig! We kunnen zelfs vanuit

als er feestjes zijn bij Bully. “Ik let er dan

oud-leden weer terug te krijgen op het

het buitenland de verlichting bedienen”,

vooral op of mensen niet het terrein

veld. Dat zie je nu ook bij de donderdag-

zegt Rutger Jan. Op zaterdag 23 mei jl.

verlaten met glazen in de hand. Het

avondtraining, daar hebben zich al veel

was de primeur, en was het resultaat al

moet voor de buurt ook wel gezellig

oud-leden voor aangemeld. Eerst lekker

via een livestream te zien.

blijven.”

sporten, en dan samen het clubhuis in

“We hebben een club leuke
mensen bij elkaar,
we sluiten ieder jaar het
seizoen af met een
barbecuefeestje of een uitje”

voor een drankje”. Tijdens de lockdown

Helaas kunnen wij het mooie resultaat

kwamen de mannen op het idee om

momenteel niet aanschouwen. Bij het

permanente lichtinstallatie aan te

uitwerken van deze interviews kwam het

brengen in het clubhuis. Jim kon via zijn

bericht dat het clubhuis weer (tijdelijk)

werkgever, Zalencentrum Rouwhorst,

moet sluiten vanwege een toenemend

aan oude verlichting komen. Sommige

aantal Corona-besmettingen. Hopelijk

spullen waren al zeker 20 jaar oud, en

komt hier snel weer verandering in!

En van feestjes houden ze wel bij Bully.

werden niet meer gebruikt. Samen

Daar kunnen Rutger Jan en Jim mij alles

hebben ze deze nieuw leven in geblazen.

over vertellen. Tijdens het gesprek

De kantine is nu voorzien van mooie

wordt al gauw duidelijk dat de heren

lichtspots en discobollen. “Op deze

wel houden van een beetje gezelligheid.

manier hoeven we niet steeds appara-

“Sporten is mooi”, zegt Rutger Jan,

tuur te huren, en alles op te bouwen of
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Gewoon het leukste
team: MD5

MD5 - SEIZOEN 2020/2021

Een keer, net als de hoofdmachten Dames 1 en Heren 1, breeduit in het Bully Magazine…. Welk team zou dat nu niet willen?
Op de oproep op Facebook kwamen erg veel reacties. Er moest
geloot worden, en Bully MD5 bleek het gelukkige team.

Mette Klister

Amiek Tijscholte

Babette Huiskes

Charlotte Hemmelder

Isa Oostendorp

Kaat Oude Luttikhuis

Lieke Vaanholt

Lise van Leussen

Lotte Nijmeijer

Maartje Tijscholte

Meis Roord

Ottelien Pieper

Félien Vrielink

Puck Seinen

Renske Nijhuis

Tess Kroeze

Susan Nijmeijer

door Paul Jonge Poerink

Dus snel naar de Bully-app om te kijken

De wedstrijd gaat beginnen en we

wanneer de meiden thuis speelden.

maken een afspraak voor een

Deze zaterdag, om 11.45 uur tegen PW.

teaminterview op woensdagmiddag.

Op mijn fietsje naar het veld en daar trof

Even wat reacties van de goedgemutste
teamleden:

ik het team aan, juist fanatiek bezig op

En daar zaten ze dan, alle 17 meiden,

Babette: ”Ik vind het grote veld juist

het oefenveldje met de warming-up,

rondom de beide coaches Hanneke

heerlijk, ik houd namelijk wel van rennen.”

strak aangestuurd door twee coaches.

Segerink en Maureen Tijscholte.

Keepster Mette: “Ik vind keepen heerlijk,

Voorzichtig sloop ik het veldje op en

“Ons team heeft ook nog een manager

ik ben de vaste keepster van ons team

vroeg of ik even mocht storen. Ik zag

Kyra Klister. De coach van vorig jaar

en heb altijd wel wat te doen. Nee, ik

ze allemaal denken dat is de meneer

was niet meer beschikbaar en ik was wel

mis het rennen niet!”

van de teamfoto, is die mislukt?

bereid om Maureen bij te staan”, aldus

Isa: “Ik vind het leuk dat mijn moeder

Nee de teamfoto was niet mislukt,

Hanneke. “Ik heb het voor de eerste

Hanneke coach is, ’t was wel even

maar ik heb een mooie mededeling

seizoenshelft toegezegd, maar ik vind

wennen in het begin, maar nu vind ik

voor jullie allemaal. De warming-up werd

het best leuk, dus een jaarcontract zit er

het prima: er moet toch een coach zijn!

onderbroken en ik mocht alle dametjes

wel aan te komen!”. Maureen vult aan:

Ze heeft het eerst wel aan mij gevraagd

vertellen dat zij het uitverkoren team

“Als coach ben je best druk bij een team

hoor.”

zijn om groot in het Bully Magazine te

als D5. Je krijgt te maken met een aantal

Lotte: “Ik vind het een gezellig team,

komen staan. Het enthousiasme was

meiden dat vorig jaar al in de D speelde,

we hebben alleen maar een oefenwed-

overweldigend, het leek wel of de

daarnaast is er de instroom vanuit de E8.

kampoenswedstrijd was gewonnen.

Die meisjes spelen voor het eerst op een

Iedereen was al in het tenue dus snel

groot veld en dat is best een overgang.

een individuele foto gemaakt tegen

Verder krijg je in de loop van het seizoen

een donkere achtergrond van de

nog wel eens meisjes die met hockey

kleedkamers. Tess had haar pols

gaan beginnen in het team. Gelukkig

gebroken en was er nog niet, haar

gaat het best goed met het team. We

foto zou snel nagestuurd worden

spelen in de 3e klasse, het is een leuk

door de coaches Maureen en Hanneke.

team, ze pikken de aanwijzingen snel op

Ook twee van de trainsters die op het

en ook de opkomst bij de beide trainin-

complex aanwezig zijn worden op de

gen, er wordt op maandag en op

hoogte gebracht en komen op de foto.

woensdag getraind, is goed.”
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Coaches Maureen van Benthem &
Hanneke Segerink

Trainers Zoey Benneker en Danella Nijdam
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strijd tegen MD6 gespeeld, maar toch

wedstrijden gespeeld maar hebben

duidelijke afspraken worden gemaakt

ging het meteen goed, we hebben al

de techniek al onder de knie. Even later

zodat er veel gescoord kan worden uit

twee keer gewonnen”.

komen de beide meiden uit de

deze situaties. Charlotte, Maartje, Puck

De enige brugpieper uit het gezelschap

Siepelstad al aangelopen. Félien:

en Meis zijn de hockeysters die voorin

is Isa: “We hebben natuurlijk niet zoveel

“Wij vinden het hier heel leuk, maar we

voor de doelpunten zorgen.

feestjes gehad het afgelopen seizoen,

hebben ook al andere sporten. Ottelien

maar met Sinterklaas was het heel gaaf.

speelt tennis en ik speel ook tennis en

Nu Tess, ze was gevallen van een

Wel lastig met het loten dat er een

volleybal. Verder turn ik ook, dus we

heeeeeel klein trapje, haar pols weer

tweeling, Aniek en Maartje, in ons team

moeten kijken hoe we dat gaan regelen.”

hersteld is kan er gedroomd worden van

zit. Die moeten elkaar niet trekken. In

Zij zijn niet de enigen die van ver komen.

een kampioenschap voor meisjes D5.

het veld hebben ze geen last van elkaar

Charlotte geeft aan dat ze met veel

“In ieder geval gaan we dan feesten:

de een is aanvaller, de ander speelt

plezier uit Enschede komt voor de

de Mac en heel veel limonade!” aldus de

achterin. Dit weekend waren we nog

hockey bij Bully.

pechvogel van het begin van het seizoen.

De training is in handen van drie jonge

Het was een fijn gesprek met de

meiden: Zoë Benneker, Danella Nijdam

enthousiaste meisjes en de uitspraak

De tweedejaars meiden in het team

en Elze Kristens. De trainsters, ze

van Amiek “We zijn gewoon het leukste

geven aan dat ze het wel leuk vinden om

worden alle drie enthousiast onthaald

team van Bully!” kon best eens waar zijn.

de jongere kinderen wegwijs te maken

door het team, zijn ook best te spreken

Succes met de reis naar het kampioen-

op het grote veld. Dit jaar hebben ze

over de inzet van de meiden. Danella is

schap, dan staan jullie volgend jaar weer

ook twee meisjes uit Ootmarsum in hun

degene die volgens het team vaak met

in de picture bij het Bully Magazine!

team gekregen. Ze hebben nog geen

de shuttlerun komt aanzetten, die toch

samen op de kermis te vinden, ook heel
gezellig.”

Lutterzandweg 16-1 • 7587 LH De Lutte
0541 551486 • info@florilympha.nl
www.florilympha.nl

altijd gewonnen wordt door Isa. Verder
oefenen ze veel met strafcorners, waarbij
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MEISJES D5 O.H.C. BULLY SEIZOEN 2020-2021
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NIEUWE BUREN

Nieuwe Buren
De sportzaal heeft een bijzondere huurder gekregen in
de vorm van Bowls Oldenzaal. Zij beoefenen de bowls
sport elke zaterdagochtend in de Sportzaal 12A op het
Bully terrein.
door Herman Kemna

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

Erik Kamphuis, de 53 jarige oprichter

De Bowls is een koloniale

van Bowls Oldenzaal en werkzaam bij

sport en bestaat al sinds 1670.

de firma Trioliet in Oldenzaal, is een

Wereldwijd wordt de sport door

gepassioneerd beoefenaar van deze

honderdduizenden beoefend,

reeds lang bestaande sport die in

voornamelijk in Engeland, Australië,

Nederland niet groot is, maar wel

Nieuw Zeeland en Amerika. In Nederland

fanatiek beoefend wordt.

zijn er ongeveer 1300 spelende leden.
Erik vertelt gepassioneerd verder:

onder andere door het houden van
open dagen en het organiseren van
clinics. We hebben nu een groep van
17 vaste spelers en 5 spelers die af en
toe meespelen”

“In 1989 ging ik op vakantie naar een

“Bowls is er voor alle leeftijden, van

oom en Tante in Australië. Daar speelden

14 tot en met 88+ kun je meedoen. Ook

ze Bowls buiten en ik verbleef daar twee

mannen, vrouwen en de competities kun

maanden en heb zo de sport geleerd.

je spelen met zijn tweeën, maar ook met

Toen ik terug kwam in Nederland heb ik

groepen van vier.

vereniging in de Luttermolenhal is gaan

Engeland en mij verder in de Bowlssport

“Vanuit Australië ben ik rond 2009-2013

best blij om daar te spelen, maar in

verdiept.

gaan spelen in Ommen. In 2014 hebben

direct een spelregelhandboek gekocht in

we met drie vrienden Bowls Oldenzaal
opgericht en zijn we gaan spelen in de
Kolk. Zo zijn we langzaam gaan uitbreiden,

De tijden voor Bowls Oldenzaal werden
in de Kolk steeds ongunstiger waarna de
spelen. Erik vertelt verder: ”We waren
Oldenzaal liggen voor ons meer mogelijkheden om de vereniging verder uit te
breiden. De doelgroep in Oldenzaal is
voor ons veel groter. Ook de ligging van
de Sportzaal in Oldenzaal is gunstiger.
We kwamen via een symposium van
de Rabobank in contact met leden van
de Stichting van de Sportzaal. We
kunnen nu bijna het gehele
jaar op de zaterdagochtend
spelen. De afspraak is
gemaakt dat we tijdens het
zaalhockeyseizoen wat betreft
de trainingstijden moeten
uitwijken. Dit is voor ons een
prima oplossing”
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NIEUWE BUREN

Op de vraag of hij zelf een beetje goed is

er contact opgenomen worden via de

in Bowls, komt er uiteraard vol trots een

site www.bowlsoldenzaal.nl.

relaas over zijn prestaties, waarbij Erik
overigens eerst de prestatie van één van

Helaas hebben we nu de trainingen even

zijn dochters benoemd. “Mijn dochter

stopgezet i.v.m. de Corona. Maar zo

die Bowls speelt is Nederlands kampioen

gauw we weer kunnen gaan we vol gas!”,

“pairs”, en dat is ze straks twee jaar door

aldus een enthousiaste Erik Kamphuis.

de Corona, verteld hij lachend. In de

Bisschopstraat 11, Oldenzaal
0541 522 504

“fours” was Erik zelf 3 jaar geleden
Nederlands kampioen.
Hij wil vanuit Oldenzaal het ledenbestand verder uitbreiden: “We
zoeken de samenwerking met Impuls,
Boeskoolfit 55+ en Paal 12. Ook is het
mooi dat we hier exposure krijgen in
jullie Magazine”. Voor informatie kan

Erik Kamphuis

“We zoeken de
samenwerking met
Impuls, Boeskoolﬁt 55+
en Paal 12.
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MEISJES 3F2

JONGENS 3F1
Hanzepoort 25b
7575 DB Oldenzaal
0541 531 233
info@zotezien.com

MEISJES 3F1

BENJAMINS

www.zotezien.com

Marion Hassink

Peterskamplaan 109, 7576 TM Oldenzaal | T 0547 51 40 99 | F 0541 53 33 05
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MEISJES 6E2

JONGENS 6E1

www.sko.nl
Copying, Printing & IT

Kantoorartikelen
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MEISJES 6E1

Zorg & Onderwijs

MEISJES 3F3

Projectinrichting
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MEISJES 6E5

MEISJES 6E3

JONGENS 8E1

MEISJES 6E4

40 BULLY
BULLY 41

MEISJES D2

MEISJES D1

MEISJES D4

JONGENS D1

MEISJES 8E3

MEISJES D3

MEISJES 8E2

MEISJES 8E1
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JONGENS C2

MEISJES D6

JONGENS C1

OOK SPECIALIST
IN RACE & ATB
FIETSEN!!

MEISJES D5

Ootmarsumsestraat 86
7573 GN Oldenzaal
T 0541 - 51 23 38
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MEISJES C4

MEISJES C2

Lage re
nte
Goed a
dvies

MEISJES C3

MEISJES C1

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

Berkstraat 87, Oldenzaal
Telefoon: 0541 512 285
www.tandartsbrummelhuis.nl
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MEISJES B1

JONGENS B2

MEISJES B3

JONGENS B1

MEISJES C7

MEISJES B2

MEISJES C6

MEISJES C5
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MEISJES B6

MEISJES B4

MEISJES B7

MEISJES B5
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MEISJES A1

MEISJES B8

MEISJES A2

JONGENS A1
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HEREN 35A

HEREN 3

HEREN 45A

HEREN 2

HEREN 1

HEREN 35B

MEISJES A4

MEISJES A3
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DAMES 3

DAMES JS2

DAMES 5

DAMES 1

DAMES JS3

DAMES JS1

DAMES 4

DAMES 2

TRIMHOCKEY

DAMES 30A

Geelster 17 7577 GE Oldenzaal
06 - 53 80 88 55 • blankenau@live.nl
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BOESKOOL-TOURING TEAM

Boeskool-touring team
In de zomervakantie zag ik tussen overlijdensadvertenties een
rouwbericht staan van het Boeskool-touringteam. Een van hun
leden, Dolf Terlingen, was overleden. De namen die namens het
team genoemd werden kwamen me als Bullyman wel heel
bekend voor. Wat was dat eigenlijk dat Boeskool-touringteam?
Ik ben nieuwsgierig, kwam Aart de With, een van de leden van
dat team tegen en een paar weken later zaten we met een heel
bestuur rond de tafel voor dit artikel voor het Bully Magazine.
door Paul Jonge Poerink

Rob laat vol trots een jasje zien: ”We
speelden elk jaar in een andere outfit,
met veelal een andere sponsor. We
bezochten jaarlijks een groot toernooi,
niet alleen in Nederland maar ook rustig
in het buitenland. Zo kwamen we in
Travemünde, maar ook in Brussel. De
Aarth de With, Rob Beckmann, Michiel

Artikel 3: Doelstelling van BTT.

beker die we in België wonnen hing tot

Keuper en Gert van Eerden nodigden

Het BTT stelt zich ten doel het

de laatste renovatie bij Bully nog in het

mij uit in huize Keuper, waar ze de tafel

instandhouden en verder uitbouwen

clubhuis. Je weet het vast wel die beker

al vol met foto’s hadden liggen. Ze

van informele onderlinge banden,

met zo’n enorm lange gedraaide hals. We

verontschuldigden Martin Engbers, vanaf

middels spelen van een toernooi met

hadden altijd veel bekijks, vooral dankzij

het begin, in 1984 al de voorzitter van

daarbij de benodigde groepsactiviteiten

onze muzikale bierkar die gemaakt was

’t BTT. Tussen de foto’s ook een heus

om dit toernooi optimaal te laten

boekje met statuten met twee duidelijke

renderen, om zodoende een bijdrage

artikelen:

te leveren aan sportieve en geestelijke
ontwikkelingen van haar leden.

Artikel 2: Wat is ’t BTT?
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Een club hockeyvrienden die hun roots

De statuten maken mij wel duidelijk

bij OHC Bully hebben, of de cultuur van

waar de mannen van het eerste uur

deze club kunnen uitdragen, begrijpen

op uit waren: Behalve de eerder

en dus versterken. Door de oprichters

genoemden waren dat Philip van Baarle,

c.q. de mannen van het eerste uur werd

Joep Kockmann, Henk Wijnbergen,

het idee in 1984 post gevat om de

René Wooldrik, Frank Reuver,

toenmalige gezelligheid gelardeerd met

Robert Slebos, Vincent Steggink,

sportief succes voor de aankomende

Jan Velthuis, Richard Westerhof,

jaren te bevriezen.

Rudolf Terlingen en Herman Reef.

BULLY 59

BOESKOOL-TOURING TEAM

hem nog teruglopen met de stick
met daaraan opgehangen de bal op
z’n schouder. Prachtig!”
Michiel vertelt nog dat ze in 1999 als
40 plussers hun laatste wedstrijd
hebben gespeeld en dat ze sindsdien
in ieder geval tussen oud en nieuw
een dag kiezen waarop ze met z’n allen
herinneringen ophalen bij de Engel.
“We zijn nog steeds een hechte groep.
Samen hockeyen is er niet meer bij,
maar samen een pilsje drinken lukt
nog best en dat valt ook onder de
genoemde artikelen uit de BTT-statuten”,

V.l.n.r.
Gert van
Eerden, Aarth de With,
Rob Beckmann en Michiel Keuper

oldenzaal
www.autosnijders.nl

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

rond drie hockeysticks. Herman Reef

We logeerden meestal in legertenten”,

had deze geluidswagen in de werkplaats

weet Gert zich te herinneren.

laten maken. We hadden er plaats voor

Aart vult hem aan: ”De laatste jaren zijn

25 bierglazen in gemaakt. Bestelden dan

we nogal eens met Pinksteren in het

een kar vol, “16 glazen bier” en lieten

Brabantse geland. Brabantse nachten

dan bij de barman de kar vollopen.

zijn lang, maar het mooiste is toch wel

Niemand die in de gaten had dat we

de actie van keeper Jan Velthuis. Nadat

ondertussen wel 25 in plaats van 16

er naast geschoten was kwam hij met de

biertjes van het schap afnamen……”.

bal aan de stick terug. Passeerde al z’n

“Veel mannen waren uit Oldenzaal de

tegenstanders met onnavolgbare acties,

wijde wereld ingetrokken, maar kwamen

om vanuit de middencirkel met stick en

toch wel even een weekendje terug.

bal op de schouder terug naar de goal

Neem Joep Kockmann, hij woonde in die

te lopen. Hij had de bal met een haakje

jaren lange tijd in Londen, maar was wel

aan een oog op de stick bevestigd en

altijd (wel vaak last-minute) ter plekke.

zo vriend en vijand verbaasd. Ik zie
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OP HET BANKJE

OP HET BANKJE

Op het bankje: 100 jaar Bully
De mannen op het bankje zijn voor ons Bullyanen geen

geweldige kater: Een gestaakte wedstrijd

onbekenden. Elk goed voor 50 trouwe dienstjaren, elk goed

van de concurrent Drienerlo bleek op

voor heel wat inzet voor onze club en ook vol hockeyverhalen.
Ronald Vermeijs en Michiel Keuper.

het laatste moment toch mee te tellen,
waardoor niet het Bully-herenteam
bovenaan stond, maar de studentjes uit
Enschede het kampioenschap binnenpik-

door Paul Jonge Poerink

ten. Het feest konden ze ons in ieder
geval niet meer afpikken. Zoiets kon in

Ronald Vermeijs

coach!”, aldus een enthousiaste Ronald

die tijd gebeuren, tegenwoordig met de

Ik kwam Ronald voor het eerst tegen

die als voorbereiding op dit gesprek

digitale verwerking is dat natuurlijk niet

toen ik met de toen 7-jarige Bart met

goed in

meer mogelijk”, vertelt Ronald met een

ons gezin meedeed aan het six-a-side-

zijn verleden aan het graven is geweest.

smile op zijn gezicht.

toernooi. Een fanatiek baasje! Met

“We waren een echt hockeygezin, mijn

Op de vraag of hij ook actief was buiten

carnaval; in de stad, uiteraard bij Bully,

moeder hockeyde en alle vier de

het veld vertelt Ronald dat hij jarenlang

overal kwam ik hem tegen en maakten

kinderen speelden ook bij Bully, mijn

gecoacht heeft, o.a. het team van zijn

we een gezellig praatje. Nu namen we

broertje keepte bij mij in het team. We

dochter Elsemieke, maar ook jarenlang

er even wat langer de tijd voor!

speelden op het Geldermancomplex.

andere teams van MA1. Hij was dan niet

Daar heb ik heel veel leuke herinnerin-

alleen coach, maar trainde die teams dan

Ronald is als 12-jarige begonnen in het

gen aan. We ontvingen daar teams als

ook. Ook voor een potje ﬂuiten als

jongens C-team bij Bully. “In die tijd had

PW, EHV, DKS, Lochem, Almelo, Goor,

scheidsrechter bij zowel de jeugd als de

je nog geen D-team, laat staan dat er

Hengelo. Ook Avanti uit Winterswijk zat

senioren was Ronald vaak te porren.

spelen op het waterveld op ons schitte-

E-tjes, F-jes of Benjamins waren. Ik

bij ons in de competitie, dat was de

Als je zolang lid bent komt ook onher-

rende complex. En al die veranderde

herinner me nog heel wat namen van

langste reis die we moesten maken. Een

roepelijk een tijd dat je bij de veteranen

regels: allemaal met maar één doel het

jongens die toen bij ons team hoorden

heel verschil met de teams die nu in de

speelt. “Ik heb met veteranen A zelfs in

voorkomen van statische momenten, het

vervroegd naar Heren 1, waar we toen

het Boeskooltoeringteam, maar ook in de

C-competitie spelen”, aldus Ronald die

de hoofdklasse gespeeld, dan kwam je

is daardoor veel attractiever geworden.”

met een aantal jongens uit de jeugd

jeugd! In 1976 organiseerde Bert Wellink

nog veel meer herinneringen ophaalt.

oud-internationals tegen. Het eerste jaar

Een filosofische overdenking over zijn

tegelijk begonnen. O.a. met Johan Egbert

samen met anderen een internationaal

“Als we aan het trainen waren kwam het

was dat wel hockeyles, tot de winterstop

cluppie: “Al overdenkend wil ik nog wel

Wellink, die ik later nog weleens tegen

jeugdtoernooi bij Bully. Daar waren een

en Jan Keuper was mijn eerste

vaak voor dat we onder de vieze

hadden we geen enkel punt weten te

even kwijt dat we de geschiedenis niet

kwam bij de veteranen van Wageningen,

Duits en een Engels team bij en er was

rook van het verbranden

behalen. Gelukkig verliep de tweede

moeten verloochenen. Natuurlijk moeten

Vincent Steggink (vorig jaar nog trainer/

zelfs een team bij met spelers uit

van het bedrijfsafval van

competitiehelft voorspoediger en wisten

we openstaan voor vernieuwingen, maar

coach van Heren 1), Wim Post, Leon

Pakistan! Ook DKS en PW deden mee. Ik

we te voorkomen dat we eruit knikker-

we moeten het verleden zeker koesteren

Janssen (snelle linksbuiten), Joost van

weet niet wie er won, maar ik weet wel

den”, aldus een trotse Bullyaan, “het

en aandacht houden voor de grondleg-

der Schaaf (keeper) en Gert van Eerden.

dat het heel erg gezellig was en dat ik er

waren ook de jaren dat ik zowel de

gers en alle oud-leden!”, aldus de

Maar ook Bully coryfeeën als Paul

nog een Duits vriendinnetje uit Stuttgart

zaterdag als de zondag met Bully op pad

clubman in hart en nieren: Ronald

Zeemering en Geert Schuurman zaten

aan over gehouden heb. Ik heb daar nog

was, soms op zaterdag en zondag in

Vermeijs.

toen nog in het elftal, dat mijn vader Jan

een jaar mee geschreven, maar niet lang

Gelderman een balletje
moesten spelen. Dat was
beslist geen pretje. We
werden ook enkele keren
kampioen en in 1975 werden
we met JA1 kampioen, tegelijk
met het kampioenschap van
MA1. Een feest om nooit meer
te vergeten!”

Keuper (die zelf ook meer dan 25 jaar bij

daarna kwam ik Toos tegen en toen

verder weinig overbleef.”

Michiel Keuper

Bully heeft gehockeyd) coachte en

raakte Petra langzaam in de vergetelheid.

Nu speel ik met de vroegere rivalen van

Michiel is er voor gaan zitten en schreef zijn

waarmee we meteen kampioen werden

Ik (eigenlijk Toos) vond laatst de liefdes-

EHV in een gecombineerd Bully/

eigen memoires.

en promoveerden naar de 3e klasse. Ik

brieven nog wel terug, ergens onderin

herinner mij de promotiewedstrijd nog

de kast.

Nijmegen was en er van het weekend

EHV-team. Overpeinzend komt Ronald
“In de seniorencompetitie heb
ik jarenlang in het tweede en derde
team gespeeld. Met Heren 3 vierden
we ook een kampioenschap. Een
uitbundig feest met op maandag een

tot de conclusie dat sport toch echt

Ik ben in 1970 begonnen met hockey in

goed: tegen Steenwijk op een vreselijk

verbroederd.

jongens C1. Eerder kon niet, er waren

modderveld, maar we wonnen wel met

Het mooiste jaar van de 50 die ik heb

“Ik heb in al die jaren heel wat ontwikke-

nog geen D-tje, E-tjes of F-jes. Ik zat

4-0!

meegemaakt bij Bully, was het jaar dat

lingen meegemaakt, wat een verschil het

toen met mijn oudere broer Nico en óók

spelen op het gras bij Gelderman en het

met Ronald Vermijs in het zelfde elftal.

Ik heb in al die jaren veel toernooien

2e klasse. De laatste 2 wedstrijden in die

Daarna via B1 naar A1 en enigszins

gespeeld; met het 1e herenelftal, met

competitie speelden we tegen Arnhem

we met Heren 1 kampioen werden in de

Ronald Vermeijs
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thuis (de nummer 2) en PW thuis (de

collage van Frank Reuver. Hij gaf het mij

te worden, meld je aan bij mij (of de

nummer 3). Tegen Arnhem werd het 1-1

met een mooie speech, zoals geen ander

scheidsrechterscommissie)! Ik ga ook nog

en bij winst waren we kampioen

dat kan! Was wel even slikken. Op 33

af en toe als coach mee met Heren 2,

geweest, dus waren we enigszins

jarige leeftijd ben ik gestopt in het eerste

waarin zoon Tijs speelt. Soms kriebelt

teleurgesteld. Maar voordeel was wel

en ben ik gaan spelen in Heren 2 en

het en wil ik ook nog wel mee spelen

dat die week erop weer heel veel

later in Heren 3. Op m’n veertigste ben

met die jonge kerels, maar ik weet dat

toeschouwers waren bij Bully, want bij

ik verhuisd naar de veteranen, waarin ik

het beter is om dat niet te doen. Ik hoop

winst op PW zouden we alsnog kampi-

20 jaar heb gespeeld. Nu ik 60+ ben

nog heel lang lid te blijven en een

oen zijn. En dat lukte, 1-0! Twee heel

haal ik m’n lol uit de wedstrijden met

balletje te slaan in het veteranenteam

spannende wedstrijden, de laatste op de

Veteranen L, dat nu overigens heren

want hockey is mijn favoriete sport en

velden van “de Eekte” , waar we toen

45+ heet. Daarmee is de cirkel rond,

Bully is mijn cluppie! Mijn vader is daarbij

ook met het eerste elftal voor het laatst

want net als in jongens C1 speel ik nu

m’n grote voorbeeld. Hij heeft tot z’n

een wedstrijd op gewoon gras speelden.

weer in hetzelfde team als Ronald

68e gehockeyd en tot z’n 90e getennist.

Als ik het me goed herinner was dat in

Vermijs.

En ik bel hem nog elke zondag om het
hockeyweekend door te nemen; Hoe

juni 1988 en speelde ik in dat team
samen met o.a. Jan Veldhuis, Hans

Ook mooi waren de jaren waarin ik o.a.

heeft Heren 1 gespeeld, en Dames 1 en

Huisken, Robert Slebos en zijn broer

samen met voorzitter Hans Padberg en

zoon Tijs met Heren 2? En heb je nog

Jeroen, de broers Terlingen, Frank

erelid Rene Beckmann in het bestuur zat

een doelpuntje gemaakt bij de vetera-

Reuver, Vincent Steggink, Joep Kock-

van Bully. Met de technische commissie

nen? Ik hoop het nog lang te kunnen

mann, Robbie Beckmann (met wie ik het

moesten we regelmatig op zoek naar

doen!

langst samen heb gehockeyd bij Bully)

nieuwe trainers en coaches en deelden

Een mooi verhaal Michiel, maar als je het

en Martin Engbers. Ik was dat jaar

we de teams in. Mooi om te doen, maar

toch over doelpunten hebt... Je vertelde me

aanvoerder en mocht van Jan Wegdam

ook altijd wel een hele klus. Ik ben nu

dat 50 x 20 1000 is. En dat dit ook

de bloemen (en het kratje bier) in

actief als CS+ coördinator wat inhoudt

betrekking heeft op jouw scorend vermo-

ontvangst nemen, vergezeld door de

dat ik leden die het leuk vinden om vaker

gen. Het vermelden waard!

plaatselijke fanfare. En een prachtig

en hoger te ﬂuiten bij onze club,

feest nadien.

begeleidt of laat begeleiden bij
de wedstrijden die ze ﬂuiten. Ik

Na dat jaar verhuisden we naar het

onderhoud de contacten met

huidige complex, waar toen één

de KNHB en de regiocoördi-

kunstgrasveld en drie grasvelden werden

natoren en probeer nieuwe

aangelegd. Gesponserd door “Flair”

liefhebbers te werven. Dus

degradeerden we helaas het jaar erop

mede Bullyleden, heb je zin

weer naar de 2e klasse… Daarna heb ik

om wat vaker te ﬂuiten en

nog een aantal mooie jaren in de 2e

daar beter in

klasse gespeeld. Bij mijn afscheid van
heren 1 kreeg ik een mooie
ingelijste

ccollagecollage aangeboden van mooie
momenten met het eerste team.
Michiel Keuper
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