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Basisschooltoernooien, lange traditie
Bully Dames 1 scoort een hit!
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Voorwoord

voorzitter
B

este Bullyanen,

bij betrokken is geweest, is de kopij wat later

We zitten in

aangeleverd dan wenselijk. De interviews met de ambities

het seizoen

van onze beide coaches van Heren en Dames 1 zijn reeds

2021-2022 en het

aan het begin van het seizoen afgenomen. Deze zouden dus

goede nieuws is dat

gedateerd kunnen zijn, maar gelet op de stand in beide competi-

de competitie loopt!

ties zijn de interviews ook in deze tijd van het jaar

Ik pak toch even het Magazine van vorig jaar erbij om te kijken

nog actueel en hoeven de ambities niet te worden bijgesteld,

hoe de situatie een jaar gelden was. Vorig seizoen kon er getraind

evenals de inhoud van de artikelen. De positieve kant van het

worden tot 18 jaar en mochten de senioren in 4 tallen het veld

later verschijnen is wel, dat we ook nog op actuele zaken hebben

op. Een jaar later zijn er inmiddels weer veranderingen doorge-

kunnen inspringen in dit Magazine. Verder veel aandacht voor

voerd middels een QR code en nog steeds met diverse Corona-

onze vrijwilligers en natuurlijk ontbreken de teamfoto’s ook dit

maatregelen, waarvan we zo hadden gehoopt dat die verleden

jaar niet. Veel leesplezier en geniet vooral van de inhoud van ons

tijd zouden zijn. Zo worden de wedstrijden wel gespeeld maar

Magazine.

zonder publiek, maar we hebben wel de goede hoop dat we de

Als het Magazine op de mat ligt hopen we in ieder geval dat

eerste seizoenshelft in ieder geval gezamenlijk succesvol kunnen

de zaalcompetitie van start is gegaan en we een mooi en sportief

afronden.

winterseizoen tegemoet kunnen zien om vervolgens weer fris en

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het huidige Magazine wat

fruitig in maart de wei in te kunnen.

langer op zich heeft laten wachten dan de vorige jaren. Door de
smalle redactionele bezetting en de drukke verhuizing van de

Met sportieve groet,

Nutsschool, waar onze razende reporter Paul Jonge Poerink erg

Herman Kemna
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OP HET BANKJE

OP HET BANKJE

T

oen ik met Cor het clubhuis
binnenwandelde zag ik meteen

Op het bankje met

Cor Spaanstra
door Paul Jonge Poerink

dat ik met een ervaren bestuurder

te maken had. Het donkere clubhuis
doorlopend liepen we rechtdoor naar
de bestuurskamer. Daar aangekomen
wist hij in het schemerduister blindelings
het lichtknopje te vinden!
Cor heeft een lange staat van dienst bij
Bully, niet alleen in het clubhuis, maar ook
langs de lijn heeft hij jarenlang zijn
mannetje gestaan. “Toen Milou zo’n 25
jaar geleden begon te hockeyen bij Bully
werd er voor haar team een leider
gezocht. Het leek me leuk en ondanks dat

Officieel is Cor niet meer actief bij onze club, maar maakt

team waarmee we in de Belgische

durfde ik de sprong naar coach op het

de neuzen van de toen nog wel erg jonge

Ardennen nog een fantastisch weekend

hockeyveld wel aan”, aldus Cor die met

dametjes voorbijging. Cor heeft geweldi-

hebben gehad.”

een lach op zijn gezicht verder gaat, “ik

ge herinneringen aan het kampioensteam

begon met het team in de

van weleer. “Marie-José, Sanne, Milou en

Waarom we hem na al die jaren op het

F-jes en heb de groep begeleid tot

Milou, Maartje, Marloes, Roos, Mirthe,

bankje uitnodigden had zeker ook te

en met de A!”

Marit, Jolien, Karlijn, Annelise, Femke, Jet,

maken met een activiteit waarbij hij heel

Ondertussen werd ik gevraagd voor de

Hester, Loes, Jorien, Margriet, mijn

Oldenzaal afliep. Cor werd in 2010 de

jeugdcommissie. Het was in de tijd van

andere dochter Merle was ook af en toe

opvolger van Bart Snuiverink als voorzit-

Ingrid Mulder, Jolanda Krakers, Peter

ter van de sponsorcommissie.

Brusse en Wilma van Halteren. Een

Een groep die op dat moment wel wat

commissie waar veel werk werd verzet.

professionalisering kon gebruiken.

Op de vraag wat zoal langs kwam in

Cor is er gezien de vele reclame-uitingen

die commissie gaat Cor verder: “Behalve

die ons complex rijk is samen met een

het organiseren van scholentoernooien

hechte groep slagvaardig te werk gegaan!

en de sinterklaasmiddag zijn me de

Met o.a. Laurens Mensink, Robert

activiteiten aan het eind van het seizoen

Leferink, Henry Kielstra de

goed bijgebleven. De indeling van de

toen nog (en nog steeds wel een

teams was een hectische periode waarbij

beetje) jeugdige Bram Beckmann en

het niet meeviel om het iedereen naar de

de dames van het secretariaat, Kelly

zin te maken, maar ook de bijeenkomst

van de Woning en later Maaike Seiger

waar de poule-indeling met de andere

en Jacqueline Olde Keizer nog van de

clubs uit de regio moest worden geregeld

partij. “We waren een hechte club,

was jaarlijks een legendarische happe-

die er in slaagde dankzij alle reclame-

ning. Handjeklap!”

uitingen heel wat geld in de kas te krijgen.
De borden met reclame werden vervan-

Kleine meisjes worden groot. Milou ging

Hij heeft heel veel voor de club gedaan. Vandaag zit hij

naar dames 1. Cor volgde haar naar het

van de partij en keepster Anja”, de

Veel makkelijker te vervaardigen en

op het bankje langs het veld waar hij veel in de dug-out

team als manager. De trainers in die tijd

manager weet het succesteam zo op te

daardoor veel minder kostbaar,

waren eerst Paul Zeemering en later

noemen en tovert zo nog een kampioens-

en bovendien minder kwetsbaar.

Vincent Steggink. Het Dames 1 team

foto tevoorschijn en vervolgt, “later ben ik

We hebben moderne grote sponsor-

werd kampioen in 2010, nadat ze in 2009

samen met “hockeydier” Arno Beckmann

doeken op de ballenvangers geplaatst.

onder grote publieke belangstelling

nog teammanager geweest bij Dames 2.

Ook vonden we drie veldsponsoren,

de wedstrijd tegen Ede niet wisten te

Een goede combi met een geweldig leuk

Rabo, Siers en TVT. Doordat de Rabo

hij bij elk doek wel een verhaal klaar heeft.
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winnen en het kampioensfeest aan

nog steeds stiekem deel uit van de sponsorcommissie.

heeft gezeten, met uitzicht op alle reclameborden waar

4

ik alleen gevoetbald had bij PJ in Losser,

gen door sponsordoeken.
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OP HET BANKJE

shirtsponsor werd voor alle teams
kregen we uniformiteit in de kledinglijn, al
is die nu weer iets vrijer. Een ouder kan
een reclame-uiting op een trainingspak
plaatsen, maar vroeger stond daar dan
wel een sponsorbijdrage tegenover”, aldus
de wel heel enthousiaste sponsorcommissieman. Als andere sponsoruitingen noemde hij de club van 100,
het bord bij de ingang staat er nog, die het
destijds mede mogelijk maakte dat het
eerste waterveld kon worden gerealiseerd. Ook de Grote Clubactie, waarbij de
jeugdleden met loten de stad in worden
gestuurd levert jaarlijks zo’n
€ 3500,- op. Daar heeft Bully heel wat
mooi trainingsmateriaal aan te danken.
“De grote sponsoren als de Rabobank,

6
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TVT en de Volvo-actie van Snijder/

het werk voor de invulling van een nieuwe

Wat staat er voor het leven na Bully op

Arendsen zijn in mijn tijd door de

middag. Ik heb het stokje vorig jaar in

het programma? Geen hockey, want

sponsorcommissie binnengehaald. We

vertrouwen overgedragen aan Jacqueline

behalve een six-a-side toernooi is er nooit

zijn alle sponsoren, groot of klein enorm

Olde Keizer. Het afscheid

iets met de stick gedaan. Wel een balletje

dankbaar. Het plan was vorig jaar een

leek een feit, maar al gauw klonk het “Cor

slaan bij Ready en opa Cor slaat ook graag

sponsorenmiddag te organiseren. Stond

kom er toch even bij”. Van een

wat holes op het Sybrook.

al op de agenda, maar Corona gooide roet

echt afscheid is het nog niet gekomen”,

Cor bedankt voor alles wat je voor Bully

in het eten. De commissie kan weer aan

sprak Cor zonder spijt in zijn stem.

hebt gedaan! Blijf er gerust nog even bij!
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PRESENTATIE DAMES 1

PRESENTATIE DAMES 1

Wordt het
driemaal is
scheepsrecht

voor de
ambitieuze
selectie
Dames 1

DAMES 1 - SEIZOEN 2021/2022

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

Noa Willemsen
16-06-2005

Puck Kemna
18-07-2000

Femke Rødel
15-05-2002

Eline Aellerinck
15-01-2002

Emma Mulder
18-10-2003

Wiep in ‘t Veld
13-04-2002

Carmen Harmelink
14-10-1998

Jet Beuvink
24-10-2001

Maaike Slebos
07-12-2002

door Harry Jutten

Twee seizoenen achter elkaar hadden de meiden van het eerste team een
geweldige klassering, promotie of heel misschien zelfs wel een kampioenschap in het vizier. En twee seizoenen achter elkaar werd het team volledig
buiten de eigen macht om de voet dwars gezet door corona. Wie denkt dat de
selectie nu in een dip zit en de motivatie ver te zoeken is, die doet er goed aan
om eens een training of een wedstrijd te bezoeken. ‘Het was inderdaad
dubbele pech twee seizoenen achter elkaar, maar de meiden hebben het
fantastisch goed opgepikt. Petje af voor de arbeid en de energie die zij in de
trainingen steken. Nadat de bond alles stil legde, kon het trainen alleen nog
individueel of in groepjes, maar het was altijd weer volle bak. Het zijn echte
vriendinnen van elkaar. Iedereen praat elkaar omhoog’, schetst hoofdtrainer
Frank Geers de stand van zaken aan het begin van weer een nieuw seizoen.

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

o

m de meiden een keer te

blijft koppelen aan nuchter realisme.

Twee dames, Marit Kwee en Ellemijn ter

belonen gaf ik ze een training vrijaf.

Eerst maar eens zien of competitie wel

Bekke, hebben de selectie om studierede-

Het gekke was dat ze juist

gewoon uitgespeeld kan worden.

nen verlaten. Daar staat de komst van
Maaike Slebos, Brit Habers, Eline

teleurgesteld waren dat de training niet
doorging. Dat zegt genoeg, vertelt Frank,

Doorgaan in positieve flow

Aellerinck en voormalig jeugdinter-

terwijl de dames de spullen bij elkaar

Juist nu de damesselectie in een positieve

national Noa Willemsen tegenover.

verzamelen na weer een intensieve

flow zit en de kansen gewoon goed liggen,

‘Enerzijds is het altijd jammer afscheid

vrijdagavond-training. Eenmaal per

wil Frank waken voor de onvermijdelijke

te nemen van speelsters, maar voor

week twee uur en tweemaal anderhalf

valkuilen. ‘Dat kan gaan zitten in minder

een coach kan het ook plezierig zijn

uur wordt er intensief getraind. Oud-

presteren dan verwacht. Zo van oh shit,

dat er iets verandert. Ik ben blij te zien dat

selectiespeelster Irene van der Lied

de nieuwe speelsters zich makkelijk

staat ook dit seizoen weer op het veld als

invoegen en dezelfde teaminstelling

assistent-trainer, terwijl Christiaan

aan de dag leggen. Dat is hard trainen

Verbeek de keepsters naar een hoger
niveau probeert te tillen. ‘We hebben
sowieso een geweldig team rondom de
selectie met Kim Verbeek als looptrainster en fysiotherapeute Mariska van Gils.
De meiden, en de heren trouwens ook,
kunnen altijd bij haar terecht.’ Daarnaast
kan Frank sinds kort ook een beroep doen
op sportpsycholoog Martijn Ruitenburg.
‘Heerlijk om mee te werken. Iedereen
besteedt veel tijd aan het team.’
Pure prestatiesport
‘Ja is ja en nee is nee’, schetst Frank de

GELDIG OP 1 HOCKEY ARTIKEL NAAR KEUZE BIJ INLEVERING
VAN DEZE VOUCHER BIJ INTERSPORT TWINSPORT HENGELO.
1 voucher per lid & geldig t/m 31 december 2021. Aanbiedingen uitgesloten.
We zien je graag in onze winkel op Het Plein 90 in Hengelo!
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Het mooiste is dat
je in een competitie
zit met uitsluitend
sterke tegenstanders.
Kampioen van de
armoede worden,
dat liever niet.

en normaal doen onder elkaar.’ Met dit

Frank Geers

notering op de (afgebroken) ranglijst is

vernieuwde team werkt Frank hard aan
een solide basis. Hij wil zich met name
focussen op verdere verdieping van
het tactische aspect van het spelletje,
gecombineerd met het werken aan de
technische skills van iedere speelster.
Met de huidige trainingstijden is er
alle ruimte om daar op een hoog prestatieniveau aan te werken, zodat er op de
zondag een krachtig team staat dat iedere
tegenstander de wil op kan leggen. Na
twee seizoenen met telkens een hoge

heldere cultuur binnen hockeyvereniging

het te hopen dat het gezegde

Bully. ‘De sfeer is warm, er heerst een

‘driemaal is scheepsrecht’ ook opgaat

gezonde ambitie en er is onderling een

voor Dames 1. Aan de strijdlust, de

groot vertrouwen.’ Samen met heren-

tactische bagage en de technische

coach Alexander Enderink vormt hij het

we staan achter. Aan de andere kant kan

vaardigheden zal het niet liggen. De

professionele senioren-koppel binnen

het ook beter gaan dan verwacht, dat we

overgangsklasse is absoluut haalbaar!

een verder compleet door liefhebbers

over-presteren en er een gevoel gaat

gestuurde vereniging. ‘En dat bedoel

overheersen van oh shit, als we dit maar

ik op een positieve manier. Alles is hier

niet weggeven.’ Juist om die valkuilen

top geregeld. Wanneer ik een ‘nee’ krijg

voor te zijn is Frank blij dat Martijn

op een vraag, dan komt dat altijd met

Ruitenburg als mental-coach aan het

argumenten. Ik hoop hier dan ook zeker

team verbonden is. Van topsport wil

langer te blijven en wie weet een klasse

Frank nog niet spreken, maar wel van

hoger te spelen.’ Frank Geers durft die

prestatiesport op een hoog niveau.

ambitie uit te spreken. Wel hoopt hij

De ambitie is om zo hoog mogelijk te

dat een eventuele promotie voortkomt uit

eindigen, ‘maar de andere teams willen

kwaliteit en dat het eerste team een

dat ook. Zoals gezegd, we hopen op een

aanwinst wordt in de overgangsklasse.

sterke competitie. Van wedstrijd tot

‘Het mooiste is dat je in een competitie zit

wedstrijd bekijken we wat de mogelijkhe-

met uitsluitend sterke tegenstanders.

den voor ons zijn. Promotie is het echte

Kampioen van de armoede worden, dat

doel. Een kampioenschap zou mooi zijn.’

liever niet’, aldus Frank, die optimistisme

Ze staan er op zondag
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PRESENTATIE HEREN 1

PRESENTATIE HEREN 1

‘We zijn
klaar om
te tonen
wat Bully 1
nu echt
waard is!’
door Harry Jutten

HEREN 1 - SEIZOEN 2021/2022
En opnieuw eindigde het seizoen
2020-2021 voor het ambitieuze
team van Alexander Enzerink nog
voor het goed en wel begonnen was.
Rond de herfstvakantie was het
al gedaan met het spelen van
wedstrijden om de punten. Alles ging
weer op slot. Precies een jaar

Steven Bartelink
27-12-1991

Rens Alberink
01-10-2002

Thiemen Haafkes
06-12-1999

Matthijs Bartelink
15-12-1994

Giel Brummelhuis
26-11-2002

Mart Lenderink
28-06-2003

Felix van Zuijlen
17-08-2004

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Bram Beckmann
29-01-1994

Joris-Jan Smellink
22-04-1991

Floris Nijhuis
25-09-2003

Merijn Busscher
02-08-2001

Ruben Kattier
21-11-1996

Niek Slebos
23-01-1997

Leen Timmers
06-11-1996

geleden gaf hij in het Bully-jaarboek
aan dat het seizoen als geslaagd
mocht worden beschouwd wanneer
het eerste team zich een waardige
eersteklasser had getoond. Promotie
was een stapje te hoog en degradatie
was ‘out of the question’. Door
het landelijk stil leggen van alle
competities onder de hoofdklasse
zat er voor de hockeyers weinig
anders op dan binnen de beperkende
mogelijkheden zo goed mogelijk te
werken aan zowel de individuele
vaardigheden als aan de teamspirit.
Samen met assistent-trainer Thijs
Telgenhof, Frank Timmers en René
Nijhuis werkt Alexander driemaal in
de week met zijn selectie.

Alexander Enzerink
(hoofdtrainer / coach)

14
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Thijs Telgenhof
(assistenttrainer / coach)

René Nijhuis
(teammanager)

Frank Timmers
(assistenttrainer)

Jan Willem Wijnbergen
17-12-1995

Jasper Roozendaal
10-08-1986

BULLY 2021-2022
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D
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it was de slechtste wedstrijd

het een bijzonder homogene groep is,

wedstrijdritme opgedaan kon worden.

ooit’, klonk het in koor door de

waarin iedereen makkelijk zijn weg vindt.’

Andere teams kampten uiteraard met

kleedkamer na het onverwachte

Alexander tekent hier wel bij aan dat wat

gelijke problemen. USHC en Oss mogen

verlies van een vriendschappelijke

hem betreft de spelers onderling nog wel

wel voorzichtig als de favorieten worden

wedstrijd tegen het lager geklasseerde

wat uitgesprokener naar elkaar mogen

gezien, maar voor het overige ligt het

selectieteam van hockeyvereniging

zijn en irritaties uit durven spreken, enkel

helemaal open wat de kansen betreft.

Deventer. Het was de laatste van een

en alleen om het onderlinge vertrouwen

‘Je kunt er niet echt een touw aan

reeks van vijf oefenwedstrijden ter

te versterken. Ook wil Alexander

vastknopen, met name omdat ook de

voorbereiding op het komende seizoen in

waarschuwen dat de aanwas vanuit de

andere teams veranderd zijn van

de eerste klasse. ‘We hebben gespeeld

jeugd niet mag stagneren. In zijn ogen is

samenstelling. Spelers komen en spelers

tegen Hattem en Zwolle uit de hogere

het daarom belangrijk om hoger te

gaan. Laten we eerst maar zien of we

overgangsklasse en tegen Amersfoort en

eindigen dan EHV, zodat Bully als

nu wel een normale competitie kunnen

EHV uit onze eigen competitie. Daarvan

aantrekkelijke club beter in beeld komt bij

uitspelen’, aldus Alexander, die ook uitkijkt

hebben we niks verloren’, vertelt Alexan-

talentvolle jeugdspelers. Een duidelijke

naar de wedstrijden om de

taak dus voor het eerste team.

Zilver Cup die vanaf november op de
vrijdag worden gespeeld. ‘Het is een

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

Betrokken vrijwilligers

afvaltoernooi en het zijn altijd weer mooie

Aan de vooravond van het tweede

avondwedstrijden voor het publiek. Maar

seizoen als hoofdcoach van Bully heeft

eens kijken hoever we komen.’ Aan de

Alexander zich een goed beeld van de

voorbereidingen voor

club als geheel kunnen vormen. ‘Het is

het seizoen, die begonnen op 8 augustus,

een club die je omarmt, iets wat je van

zal het niet liggen. Met een geslaagd

buitenaf niet zo makkelijk ziet. Als je kijkt

teamweekend, sterke oefenwedstrijden

naar de omvang van de stad Oldenzaal,

(‘behalve dan tegen Deventer’) en drie

dan is het heel bijzonder wat hier gebeurt.

trainingsavonden in de week staat er

De club draait op een groep

een team dat er voor wil gaan.

van zeer betrokken vrijwilligers, die ook
niet schromen om met suggesties te
komen en mee te denken. Combineer
der, aangevend dat het niet overmoedig is

je dat met de voortreffelijke faciliteiten,

om te stellen dat er voldoende kwaliteit in

dan is het voor mij als professional heel

het team zit om het degradatiespook

mooi om daar een onderdeel van te zijn.

buiten de deur te houden. Stevig

Het is nu aan ons als team om te preste-

meedoen in de middenmoot moet er wat

ren.’ Alexander vindt het jammer dat zijn

de coach betreft wel inzitten. De sterke

spelers nooit de kans hebben gekregen

partijen tegen Hattem en Zwolle hebben

om echt te laten zien wat ze waard zijn.

het team volop vertrouwen gegeven.

Lange tijd was er geen gelegenheid om

Onderling vertrouwen versterken

en waren de spelers aangewezen op

Het gegeven dat Mike Pollemans als

trainingen in kleine groepjes. ‘Er is veel op

belangrijke steunpilaar het team heeft

techniek getraind. We zitten eigenlijk

verlaten, hoeft wat Alexander betreft niet

weer op hetzelfde punt, hoewel de groep

te betekenen dat het eerste team

in de breedte iets sterker is geworden.’

wedstrijden te spelen

is verzwakt. Integendeel, in zijn ogen

16
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heeft de jonge aanwas met drie talenten

Kansen liggen open

uit de jeugd dat verlies meer dan

Alexander durft zich niet te vast te leggen

gecompenseerd. ‘Felix van Zuijlen,

op een voorspelling over het verloop van

Rens Alberink en Mart Lenderink hebben

het komende seizoen van

zich naadloos aangesloten bij de groep.

22 competitiewedstrijden, mede

Dat toont wat mij betreft duidelijk aan dat

omdat in de coronaperiode geen

BULLY 2021-2022

17

PRESENTATIE HEREN 1

PRESENTATIE HEREN 1

HEREN 1 O.H.C. BULLY SEIZOEN 2021-2022

18

BULLY 2021-2022

BULLY 2021-2022

19

SCHOLENHOCKEY

Basisschooltoernooien,
lange traditie

In de herfstvakantie staat elk
jaar het scholentoernooi voor
de groepen 6 & 7 van de

door Paul Jonge Poerink

Oldenzaalse basisscholen op
het programma. Een toernooi
met een lange geschiedenis
dat inmiddels ook in een
jonger broertje een succesformule heeft gevonden.
ook bij monde van de leerkrachten en
de laatste jaren de vakleerkrachten,
horen we zeer enthousiaste verhalen
over de fijne ontspannen sfeer en de
strakke organisatie. Ook het coachen en
het fluiten door de jongere Bullyanen
wordt steeds als geweldig ervaren.

Z
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Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk

o’n twintig jaar geleden, het was in

werden de teams begeleid door jongeren

hoe de deelnemers het vinden. We

de tijd dat Robert Slebos in de

uit de beide vlaggenschepen Dames 1 en

verdelen de teams altijd in drie of vier

jeugdcommissie zijn uiterste best

Heren 1. Doordat steeds meer teams zich

poules. Die spelen hun wedstrijden dan

deed om jongens aan de vereniging te

aanmeldden was het aantal benodigde

op een vast veld. Een team bestaat uit

binden door ze het hockeymateriaal gratis

teamcoaches en scheidsrechters steeds

8 spelers en binnen zo’n team heb je

ter beschikking te geven als ze lid werden,

groter. De oudere jeugd werd gevraagd;

behalve Bullyaantjes ook spelers die nog

vatte ik samen met jeugdcommissielid

dat was een doorslaggevend succes. De

nooit hockey gespeeld hebben. Voor de

Cor Spaansta het idee op om in de

jongens en meisjes vonden het geweldig

hockeyers dé mogelijkheid om aan hun

herfstvakantie een toernooi voor de groe-

een schoolteampje te coachen (natuurlijk

klasgenootjes te laten zien wat ze zoal

pen 7 van de Oldenzaalse basisscholen te

het liefst van hun eigen oud-basisschool)

geleerd hebben.

organiseren. Het idee kreeg veel

of om de jonge kids te fluiten.

Voor de scheidsrechters is dat wel een

enthousiaste kinderen op de been, het

Deze formule wordt nog steeds met

beste klus. “Moet ik nog fluiten voor

was meteen duidelijk dat het een jaarlijks

succes gebruikt. Toos Hoogstraten, die

shoot?” is een veelgehoorde vraag van de

terugkerend fenomeen moest worden.

het toernooi jaren met mij heeft georgani-

arbitertjes. Maar met wat geven en

Het werd op de sport-

seerd, weet altijd weer een groep

nemen komen ze er best uit, sommige

kalender gezet en omdat niet alle scholen

jongeren te regelen die met groot

scheidsrechters leggen zelfs het spel even

een team op de been wisten

enthousiasme een ochtend komen

stil om wat aanwijzingen te geven.

te brengen besloten we dat het een

assisteren. “Geweldig dat ze er steeds

Geweldig toch?

toernooi kon worden met teams uit de

weer zijn, ook al voelt het dit jaar anders

De opzet van het toernooi is steeds om

groepen 6 en 7. Er werd in drie poules

omdat ik de algemene leiding uit handen

zoveel mogelijk te spelen. We zorgen

gespeeld: groepen 6, groepen 7 en een

heb gegeven”, aldus Toos.

ervoor dat er voor ieder team minstens

poule voor mixteams 6 & 7. Aanvankelijk

Veel ouders die langs de lijn staan, maar

vier wedstrijden te spelen zijn. De
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pauzemomenten worden zoveel mogelijk

met rood bezwete hoofden rond en toen

sinds een aantal jaren ook toe op het

beperkt. Je ziet in de loop van het

we rond 12 uur de uitslagen verwerkten

toernooi voor de kinderen uit jaargroep 3.

toernooi dat de nieuwelingen heel

bleken de teams van de Esch, de

Dat organiseren we in de periode

veel leren en er steeds gedurfder

Drie-eenheid, de Nutsschool, de Bongerd

dat de oudere groepen meedoen aan

wordt gespeeld. Het enthousiasme groeit

en de Kerkewei in de prijzen te zijn

streetsoccer. De schoolklassen worden

met de wedstrijd!

gevallen. Zij ontvingen een beker. Ook

eerst uitgenodigd om te komen trainen op

Ook deze herfstvakantie waren er

had een van de vakleerkrachten

de Bullyvelden. Daarna wordt gevraagd

Hanzepoort 25b

15 teams, afkomstig van de meeste

een mix-team van verschillende scholen

of ze met het scholentoernooi voor groep

7575 DB Oldenzaal

basisscholen uit Oldenzaal op het

(die zelf niet genoeg spelers op de been

3 mee willen doen. De animo is groot en

toernooi afgekomen. Ook de Kerkewei,

konden brengen) opgegeven. Ook dat

het is steeds een gezellige middag.

de Rossumse basisschool, is haast op

team ging met een beker naar huis!

Dus opletten, zit je in groep 3 dan is

elk Bully-toernooi aanwezig, en nu ook

De medaille die we elk jaar voor iedere

er in juni een toernooi, terwijl de kids

weer van de partij. Ondanks dat de

deelnemer hebben valt altijd erg in de

uit groep 6 en 7 in de herfstvakantie

weergoden niet veel goeds voor ons in

smaak en gaat vol trots mee naar huis.

worden uitgenodigd. Hoor je niets op

petto leken te hebben bleef het gelukkig

Aan het enthousiasme af te lezen moet

school? Vraag of jullie school ook

de hele ochtend droog. Er werd sportief

zo’n toernooi ook vast een aantal nieuwe

meedoet!

gespeeld, er waren gelukkig geen

hockey-mannetjes en hockey-vrouwtjes

blessures en er liepen heel wat kinderen

opleveren. De succesformule passen we

0541 531 233
info@zotezien.com

www.zotezien.com
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PRESENTATIE M8E4

M8E4: Het team
met al die spitsen!
door Paul Jonge Poerink

Via facebook was gevraagd welk team, net als de beide eerste
teams, groot in dit Bully Magazine wilden staan. Uit de stortvloed
van aanmeldingen kwam via loting een senioren- en een juniorenteam naar voren. M8E4 was het gelukkige jeugdteam, door
Stationsplein 5
7573 AV Oldenzaal
T 0541 - 72 39 71
F 0541 - 72 39 72
E info@notariskantoorriteco.nl
I www.notariskantoorriteco.nl

coach Chris Nijmeijer aangedragen. Toen ik onlangs het veld op
liep om de dametjes op de hoogte te brengen van het heuglijke
feit waren ze direct door het dolle heen. Trainster Britt Hoveling

Z

o’n jong team heeft natuurlijk nog
geen grote teamhistorie
als bijvoorbeeld het heren

35 plusteam. Daarom heb ik de meiden
gevraagd om in een soort vriendenboekje
het een en ander over zichzelf te
vertellen. Het zijn in ieder geval gezellig-

onderbrak de training voor de eerste fotosessie en moest van

heidsmensjes, die van hun honden

de meiden zeker ook op een groepsfoto. Wat een enthousiasme

houden en die wat hockey betreft wel

voor de trainster!

heel graag doelpunten willen maken. Lijkt
het je een leuk team? Als keeper ben je
geloof ik van harte welkom!

Mijn naam is Bo Spanjer
Ik ben 9 jaar oud
Ik zit op de Bongerd
in groep 6b
Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is midden
Andere hobby’s zijn:
skeeleren, schaatsen,
bakken en knutselen
Favoriete eten (na een
wedstrijd): pannenkoeken

24

BULLY 2021-2022

Mijn naam is Isis Kremer
Ik ben 9 jaar oud

Mijn naam is Jette Seinen

Ik ben 9 jaar oud

Ik zit op de Bongerd
in groep 6a

Ik ben 9 jaar oud

Ik zit op de Bongerd
in groep 6a

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is spits

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is midvoor

Andere hobby’s zijn:
koken, tekenen, theater, zwemmen
en met vriendinnen afspreken

Mijn naam is Fem Sombekke

Andere hobby’s zijn:
spelen met Spike, Snuffie en
vriendinnen, bakken en
theater bij Zot
Favoriete eten (na een
wedstrijd): kipnuggets

Favoriete eten (na een
wedstrijd): Pasta
en pizza’s

Ik zit op de
Drie-eenheid in groep 6a
Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is overal
Andere hobby’s zijn:
chillen en “gek” doen met
vriendinnen, tiktok kijken/
maken en knuffelen met Billie
Favoriete eten
(na een wedstrijd): Patat

BULLY 2021-2022
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PRESENTATIE M8E4

Mijn naam is Joyce Brookhuis

Mijn naam is Laurie Nijmeijer

Loreen Sterk

Ik ben 9 jaar oud

Ik ben 9 jaar oud

Ik zit op de Bongerd
in groep 6

Ik zit op de Wendakker
groep 6

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is spits

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is mid-mid

Andere hobby’s zijn: theater
bij Zot, knuffelen met
hond Rex, Roblox spelen,
afspreken met vriendinnen

Andere hobby’s zijn: survival,
buiten spelen, gymmen/ sporten,
knutselen en shoppen met mamma

Ik ben 10 jaar oud

Marion Hassink

Ik zit op de Wendakker
in groep 6
Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is: achter
Andere hobby’s zijn:
scouting, survival, knuffelen met
de poezen, knutselen

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

Favoriete eten (na een
wedstrijd): McDonalds

Favoriete eten (na een wedstrijd):
Patat en pizza en na de
wedstrijd toastjes
en Oreo

Ik zit op de Bongerd
in groep 6a
Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is spits
Andere hobby’s zijn:
dansen, spelen met hond Bob,
Roblox en afspreken
met vriendinnen
Favoriete eten (na een
wedstrijd): Kipnuggets, pizza en
na de wedstrijd toastjes

Mijn naam is Lois Hutte

nhuis

Mijn naam is Sien Mittendorff

Ik ben 9 jaar oud

Ik ben 9 jaar oud

Ik ben 9 jaar oud

Ik zit op de Wendakker
in groep 6

Ik zit op de Drie-eenheid
in groep 6a

Ik zit op de Drie-eenheid
in groep 6a

Andere hobby’s zijn: wandelen
met de hond en knutselen
Favoriete eten (na een
wedstrijd): Picolini’s

BULLY 2021-2022

Favoriete eten
(na een wedstrijd): Tosti

Ik ben 9 jaar oud

Mijn naam is Pien Scholten

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is rechts achter

28

Mijn naam is Lot Pötgens

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is spits
Andere hobby’s zijn:
knuffelen met mijn hamster Coco,
tekenen en lezen
Favoriete eten (na een
wedstrijd): pannenkoeken

Mijn favoriete plekje in ons
hockeyteam is overal
Andere hobby’s zijn:
knutselen, met mijn hon
d Puk
spelen en buiten spelen
Favoriete eten
(na een wedstrijd):
patat

BULLY 2021-2022
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MEISJES F3

MEISJES F1

PRESENTATIE TEAMS

www.sko.nl
Zorg & Onderwijs

Copying, Printing & IT

Kantoorartikelen
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MEISJES F2

BENJAMINS

Projectinrichting
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MEISJES F4

MEISJES 6E1

MEISJES F5

MEISJES 6E2

PRESENTATIE TEAMS
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MEISJES 6E4

JONGENS 6E1

PRESENTATIE TEAMS
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MEISJES 6E5

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

MEISJES 6E3

oldenzaal
www.autosnijders.nl
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JONGENS 8E1

MEISJES 8E4

MEISJES D2

MEISJES 8E3

MEISJES 8E2

MEISJES D1

MEISJES 8E1

JONGENS 6E2

PRESENTATIE TEAMS
PRESENTATIE TEAMS
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MEISJES D4

JONGENS D1

PRESENTATIE TEAMS
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MEISJES D5

OOK SPECIALIST
IN RACE & ATB
FIETSEN!!

MEISJES D3

Ootmarsumsestraat 86
7573 GN Oldenzaal
T 0541 - 51 23 38
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MEISJES C3

MEISJES C1

MEISJES C4

MEISJES C2

PRESENTATIE TEAMS

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

JONGENS C2

MEISJES B3

JONGENS C1

MEISJES C7

MEISJES B2

MEISJES C6

MEISJES C5

PRESENTATIE TEAMS
PRESENTATIE TEAMS
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MEISJES B7
MEISJES B6

MEISJES B4

MEISJES B5

PRESENTATIE TEAMS
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MEISJES A3
MEISJES A2

JONGENS B1

MEISJES A1

PRESENTATIE TEAMS
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DAMES 2
DAMES 1

DAMES 4

JONGENS A1
MEISJES A6

DAMES 3

MEISJES A5

PRESENTATIE TEAMS

MEISJES A4

PRESENTATIE TEAMS
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DAMES 5

DAMES JS2

DAMES JS1

DAMES 30A

PRESENTATIE TEAMS
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HEREN 35A (Twente-Bully)

HEREN 3

TRIMHOCKEY

HEREN 35A

HEREN 2

HEREN 1

BULLY DAMES 1 SCOORT EEN HIT!

L
TE

S
BE
O
E
N
LI
N

BESTEL DE IDEALE HOCKEY TAS
NU 20% KORTING MET CODE: BULLY
GELDIG T/M 31 DECEMBER 2021

SMARTBAGS FLATS

Bully
Dames 1
scoort
een hit!
door de redactie

Meer dan een jaar geleden kwam tijdens de terugweg
van een verre oefenwedstrijd het idee boven om een
eigen teamlied te maken. Christiaan Verbeek
(keeperstrainer/teammanager) vertelde in de auto
op de terugreis over een van zijn broers die ook een
lied had geschreven met een bijbehorende videoclip;
en zo was het eerste zaadje geplant voor een
eigen versie.
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BULLY DAMES 1 SCOORT EEN HIT!

BULLY DAMES 1 SCOORT EEN HIT!

A

ls oppepper voor de wedstrijd

liedjesfestival. Voor Tonnie ging het

werd reeds enige tijd het lied

om een behoorlijk afwijkend genre

van Kalvijn, Expeditie in de

dan dat hij gewend was, maar het

kleedkamer gedraaid om op het veld ten

resultaat is bijzonder mooi geworden.

strijde te trekken tegen de opponenten

De samenwerking is verder bijzonder

van Bully. Dus gingen Wiep, Anne,

prettig verlopen en Tonnie was ook

Beuv (Jet) Cherry (Cherise) en Chris

aangenaam verrast door de muzikaliteit

aan de slag met dat lied als basis.

van de dames. Wiep in ’t veld en

Zo ontstond de tekst zoals die hier

Femke Rødel hebben samen met

in dit artikel is uitgeschreven.

Tonnie alles in de strijd gegooid om

Zo gezegd zo gedaan. Nu nog op zoek

het lied tot een muzikaal succes te maken.

naar een Karaoke versie, inzingen en klaar

Na meerdere sessies samen

is Kees. Echter dit bleek niet zo eenvoudig

met Tonnie, is het resultaat inmiddels

te zijn. De dames hebben zelfs de

te beluisteren op Soundcloud.

Hej hej hej hej,
Oke ja let’s go
Kijk ons gaan, op het hockeyveld staan we aan.
We blijven niet stil staan, kijk ons rennen kijk ons slaan.
Wij zijn tactisch, uitdagend, snel en opjagend.

originele artiesten Kalvijn
(Kelvin Boerma) en Shary-An benaderd of

Het lijflied van de dames was reeds

ze misschien een karaoke versie of

meerdere keren te horen in de

muziektape ter beschikking konden

Bullylied:

oplossen. Tonnie Eshuis, een bijzonder

Ze zullen het ervaren, niet te evenaren.
We gaan door, zetten beste beentje voor,

plaatselijke horeca en de eerste

zing allemaal in koor: bullyanen gaan ervoor.
Wij overwinnen dit of het nou mee of tegen zit.

stellen. Maar op antwoord wachten

muzikale man, bekend van

boeking is reeds een feit. Nu de

de dames vandaag nog…

5x Eshuis en voor de ouderen onder

videoclip nog!

Gelukkig hadden we een lokale muzikale

ons Aqua, die vaker voor artiesten liedjes

held die het probleem voor de dames kon

opneemt, voornamelijk voor het jaarlijkse

Wij overwinnen dit, zing mee met deze hit.
Refrein:
Bully dames 1, zo goed is er geen een.
Wij zijn niet te stoppen, wij zijn bully dames 1

Muzikale driemanschap Wiep in ’t Veld, Tonnie Eshuis en Femke Rodel.

Blauw wit blauw wit
Ja je weet hoe het zit.
Alles in de cirkel is een hit.
Ja onze spelers die zijn fit.
Al spelen we thuis of uit.
3 punten nemen we mee.
Naar huis met de buit.
Nooit verliezen (nee,nee,nee)
Hoe zwaar het ook wordt,
We komen nooit iets tekort, wij hebben alle support
Onthoud dan alsnog, ook al voel je je rot, stop pas als het stopt!
Wij zijn 1, we doen het samen als team.
Iedereen die kan het zien.
Lange adem, noem het conditie.
Wij winnen competitie.
Refrein:
Bully dames 1, zo goed is er geen een… (2x)
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ACHTER DE SCHERMEN

ACHTER DE SCHERMEN

Achter de
schermen
door Linda Pouwels

trainingen zijn altijd erg leuk een leerzaam.”
Wat vinden de keepers zelf van de
trainingen en hoe is het om hockeykeeper

Het is zondagmorgen als ik Mark te

te zijn? Ik vraag het aan Bente Oude

Nijenhuis spreek in de kantine van de

Maatman (keepster MC2) en
Fleur Pouwels (keepster MC3).

sporthal. Sommigen zullen direct weten

Bente: “Ik ben ongeveer 5 jaar lid.

wie ik bedoel, voor anderen is hij één

Eigenlijk wilde niemand in mijn team

van de onzichtbare, drijvende krachten

keeper worden, en toen ben ik het maar
gaan doen. De trainingen zijn erg leuk

achter de vereniging. Wie is hij en wat

en gevarieerd. We leren erg veel!”

doet hij precies?

Fleur: “Ik ben nu 6 jaar lid en sinds E8
eigenlijk al vaste keeper in mijn team.

M

We worden echt uitgedaagd op de

ark: “In 2015 ben ik bij OHC Bully

ben ik zo’n drie avonden bij OHC Bully

juniorenteams dit seizoen

trainingen. We leren hoe je kunt duiken of

begonnen als materiaalbeheerder,

aanwezig.

geen vaste keeper hebben. Hoe denk je

je doel te verkleinen, zodat je nog beter

het jaar erop werd ik voorzitter van

Keepers komen meestal bij ons langs

dat dat komt?”

wordt. Het is erg jammer dat er

de keeperscommissie. Ik houd mij bezig met

als het materiaal versleten is, of ze er

Mark: “Nieuwe keepers stromen vaak in

zo weinig spelers zijn die willen keepen.

de keepersmaterialen, bestellingen en de keepers-

uitgegroeid zijn. Eigenlijk is dat best

vanaf de E-teams. We hebben dan vaak

Je kunt het gewoon eens proberen, kom

commissie. Dat doe ik niet alleen, ik krijg daarbij

bijzonder. Er zijn weinig hockeyverenigin-

groepjes van zo’n 10 spelers, die het leuk

maar eens meedoen met de training!”

hulp van mijn dochters Minke en Maud. We zorgen

gen in deze omgeving die speciaal

vinden om af en toe te keepen en zo’n

Bente: “Het is niet leuk als je niks te doen

keepers en hun ouders!

trainingen aanbieden voor de keepers. En

training te volgen. Meestal blijven er dan

hebt als keeper. Ik speel liever een

Via een groepsapp heb ik contact met de keepers. Op

geld investeren in kwalitatief goede

3 à 4 spelers als vaste keeper bij het team.

wedstrijd waarbij ik veel te doen heb.

die manier kan ik ook informatie met ze delen, zoals

materialen. We maken hier ook geen

Door Corona hebben we vorig

Maar wedstrijden met veel tegendoel-

de schema’s voor de trainingen. Ik regel samen met

enkel onderscheid in niveau, alle

jaar minder training kunnen geven, en zijn

punten zijn natuurlijk ook niet leuk.”.

Leen Timmers dat er trainers aanwezig zijn, en vaak

keepers zijn welkom op de training.”

er zodoende weinig E-keepers die zijn

Fleur: “Dat vind ik ook. Een wedstrijd is

ben ik er ook bij op woensdagavond als de keeper-

Onze keeperstrainingen zijn echt uniek!

doorgestroomd als vaste keeper.

natuurlijk veel spannender als de teams

strainingen gegeven worden. Gemiddeld

Linda: “Het is mij opgevallen dat sommige

Dat is erg jammer, want de keepers-

gelijkwaardig zijn.”

ervoor dat er keepersmaterialen besteld en gerepareerd worden, daarnaast verzorgen we
de bestellingen van ballen, shirts, pionnen, hesjes,
kortom eigenlijk allerlei soorten materialen die
binnen Bully gebruikt worden. Verder organiseer ik
de selectie van de keepers, die gedaan wordt door
onze trainers. Ook ga ik gesprekken aan met ouders,

keepers en spelers als er problemen zijn met keepers
in een team. Soms is het best lastig voor een keeper
zich thuis te voelen in een team, een goed gesprek en
wat tips helpen vaak.
En niet te vergeten het contact met nieuwe
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TEAMPRESENTATIE DAMES 3

TEAMPRESENTATIE DAMES 3

Dames 3: Een slechte

generale zorgt
meestal voor een
goede wedstrijd

DAMES 3 - SEIZOEN 2021/2022

Janneke Vos
04-04-2001

Myrthe Weusthof
25-05-2001

Amber Nijhuis
07-06-2000

Merel Smellink
20-12-2000

Britt Senkeldam
05-07-2001

Bente van den Hoonaard
03-01-1999

Kelly Oude Nijhuis
27-03-2001

Noah Zuurwelle
26-09-2002

Lauren Ankoné
01-08-2002

Marel Hommels
18-08-2002

Willemijne van Zuijlen
06-08-2002

Sarah Huisken
02-11-2001

Fleur Anbergen
10-05-2001

Lisa Aalbers
16-01-2001

Pien Loohuis
28-09-2002

Minke te Nijenhuis
26-08-2002

Tess Agterbos
05-01-2001

door de redactie

Nadat de oproep geplaatst
was door de redactie van het
Bully Magazine om je aan te
melden als team voor een
teampresentatie, zoals onze

D

ames 3 komt voort uit een heel klein plukje Dames 3, alleen Bente van den
Hoonaard en Amber Nijhuis. De overige Dames komen voor een deel uit de
selecties aangevuld met een paar fanatieke dames die vervroegd vanuit de

A-jeugd zijn overgestapt.
Onze reporter heeft even telefonisch contact gezocht met Janneke Vos
(ziek thuis met een keelontsteking) en Myrthe Weusthof, die op haar studieplek

eerste teams jaarlijks krijgen

in Groningen bivakkeert. De moderne telefonie staat voor niets en je zit zo in

was Janneke Vos er als de

een gezellig groepsgesprek. Janneke en Myrthe zijn eigenlijk reserve aanvoerders,

kippen bij om zich aan te

aangezien Giulia Rorink op dit moment voor een half jaar stage loopt in het
mooie Oslo.

melden. Het leek haar wel
grappig om dit te doen.

“We hebben gewoon een leuk en fanatiek team”, zegt Janneke. We zijn nu twee jaar
bij elkaar en hebben tot op heden twee seizoenen op plek 1 gestaan, maar door de

Daar dachten een aantal

Corona hebben we als team nog geen competitie afgemaakt. Op dit moment staan

meiden uit Dames 3 heel

we derde en de ambitie is toch wel om als tweede te eindigen.

anders over, maar uiteindelijk

We hebben dit jaar de pech dat Deventer Dames 2 bij ons in de poule is gekomen. Ik
moet eerlijk zeggen dat zij er met kop en schouders bovenuit steken en dat

stonden de dames een paar

is voor ons natuurlijk wel jammer, als je twee jaar bovenaan hebt gestaan.

weken geleden klaar voor een

Myrthe vult Janneke aan: ”We spelen goede wedstrijden, maar altijd als de generale

mooie fotosessie en zie hier
het resultaat van een mooie
teampresentatie

training of de voorbereiding richting de wedstrijd beroerd is. Zo hebben we een
goede wedstrijd gespeeld, terwijl we alles waren vergaten, de ballen, de bidons de
hesjes, alles! En dan ben je een keer echt goed voorbereid tegen Deventer en begin
je met een zeer geconcentreerd gevoel aan de wedstrijd en
dan verlies je kansloos.”
“Verder hebben we het natuurlijk ook gezellig en drinken we meestal wat na
de wedstrijd en vielen we wel een keer behoorlijk op in de Kelderbar toen we
verkleed waren als ‘foute party gasten’. We gaan ervan uit dat we een mooi seizoen
draaien en we volgend jaar ook weer bij elkaar blijven. Want de combinatie gezelligheid en serieus spelen bevalt ons wel”, eindigt Myrthe.
Dames jullie hebben deze teampresentatie volledig verdiend. En misschien valt
het allemaal toch wel mee als jullie je zelf weer terug zien in ons Magazine.
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DAMES 3 O.H.C. BULLY SEIZOEN 2021-2022
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De Bully Bussen,
zijn er voor iedereen
Hoofdsponsor Technische Veren Twente
bv leek het een leuk idee om in het
kader van de verbinding en duurzaamheid twee bussen aan te schaffen.
Daarmee kunnen diverse Bully teams
naar de competitiewedstijden op de
velden en in de zalen worden vervoerd.

D

e mooie Renault Traffic bussen zijn inmiddels
binnen en het eerste ontwerp op de bussen
is reeds getekend. Er is plek voor

9 personen per bus, inclusief rijder en de achterkant
is zelfs verlengd waardoor er ook voldoende ruimte is
voor alle sporttassen, ja ook de grote keeperstassen
kunnen mee. We willen als club graag de aandacht
vestigen op het sociale karakter van de vereniging en
met name ook het jongens hockey extra promoten
middels mooie afbeeldingen op beide bussen, maar
ook de dames hier links op de foto zullen op een bus
te bewonderen zijn.
De bussen zijn door elk Bully team gratis te reserveren. Als de bus gebruikt is kan deze met
een gevulde tank weer retour.
Volg de site en media van de club wanneer en
hoe je de bussen kunt reserveren. Het is niet de
bedoeling dat een bus gereserveerd wordt omdat
er een gebrek is aan rij-ouders. Dit is natuurlijk
niet het doel waarvoor de bussen zijn gekocht
voor de vereniging. Wij wensen alle Bullyanen
veel gezelligheid en rijplezier toe.

TIP:
64

BULLY 2021-2022

Zet in de bus het lied van
Dames 1 op en zing mee!
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