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grasveld liggen en weinig mensen in de club
stonden erbij stil dat zoiets mogelijk was.
Maar die sympathieke zuiderling moest het
maar eens gaan proberen. Hij had natuurlijk al
enige tijd bij Kampong in de keuken gekeken,
bij Hans Jorritsma die inmiddels coach van het
Nederlands elftal was geworden. Pieter maak-
te geen geheim van zijn ambities.

Pinoké had een Nederlandse primeur met de
gepushte corner van Erikjan Hinnen. Hij had
zich daar in vastgebeten en wisselde slaan en
pushen af. Wat grote wanhoop teweeg bracht
bij de keepers die toentertijd meestal gingen
liggen. Want liggen was het toen geldende
beste wapen om te voorkomen dat een corner
op de plank geslagen kon worden. Het drietal
dat de corner nam was perfect op elkaar inge-
speeld. Aangever Sander Kiës, stickstopper
Bert van Haagen en Erikjan als afmaker.
Erikjan trainde als een international en 
zou dat later ook worden.
Tijdens het seizoen werd o.a. een zwaar-
bevochten 0-1 uitoverwinning in Den Bosch
geboekt (doelpunt van Eddie van der Zee).
Daar werd door een aantal teamgenoten en
een supporter tot diep in de nacht gebruik
gemaakt van de gastvrijheid van de stad. 
Uiteindelijk werd Laren op doelsaldo verslagen

Hoe bereikte heren 1 voor het eerst het 
walhalla van het vaderlandse hockey?
In 1987 slaagden de heren Pinoké er voor 
het eerst in om te promoveren naar de hoofd-
klasse. We spraken met trainer coach Pieter
Offerman die aan de basis van het succes
stond. “Vroeger was ik keeper in het eerste
van Concordia in Roermond, een club waar ex
Pinoké heren I spelers Joost
Wiggelendam en Leopold
Messchaert ook oorspron-
kelijk vandaan komen. Ik
heb toen ik opnieuw ging
studeren besloten om te
stoppen met hockey en me
te richten op training en
coaching. Ik begon in 1980
bij Laren waar ik twee jaar
het tweede team coachte.
Ik was toen 28 jaar en
moest leiding geven aan zeer ervaren spelers
waaronder ook Bert Bunnik. Na twee jaar
stapte ik over naar Kampong waar ik twee
keer met het tweede kampioen van Nederland
werd en assisteerde bij het eerste dat de
Europa Cup won”.
“In het seizoen 1986/87 stapte ik over naar
Pinoké dat al een keer of vier achter elkaar 
bij de eerste vier in de overgangklasse was
geëindigd. Ik had toen ik nog keeper bij
Concordia was regelmatig mee mogen trainen
met het eerste van Pinoké en de sfeer was me
heel goed bevallen. Bovendien scheelde het
voor mij dat ik voor de training niet meer elke
keer op en neer moest naar Roermond”.
Pieter was de opvolger van John Akkerman en
werd aangenomen door voorzitter Rob van de
Pol die aangenaam verrast was door Pieter’s
ambitie “promoveren naar de hoofdklasse”.
Pinoké had net een half seizoen een kunst-
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10.1. Pinoké Heren I in de Hoofdklasse.
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door de laatste wedstrijd thuis tegen Nijmegen te winnen. Onderstaand een foto van de bank met
zittend v.l.n.r. manager Hans Beerendonk, Pieter Kodde en Pieter (inmiddels zonder snor). Op de rug
zien we Dankert Westbroek. Achter de bank staat in het bruine colbertje voorzitter Rob van de Pol.

De eindstand aan kop was:
1. Pinoké 22 gespeeld;  34 punten;  doelsaldo  34 (voor 73 tegen 39)
2. Laren 22 gespeeld;  34 punten;  doelsaldo  31 (voor 75 tegen 44)
3. Den Bosch 22 gespeeld;  31 punten;  doelsaldo  9 (voor 56 tegen 47)

De Kampioensfoto waarop Eddie van der Zee door omstandigheden ontbreekt. Hij maakte in het
kampioensjaar wel veel belangrijke velddoelpunten.

Op de foto staand v.l.n.r.: cheerleader Marijke van Gent (tegenwoordig mevrouw Hinnen), 
coach Pieter Offerman, Martin Bennis, aanvoerder Thijs Clement, Erikjan Hinnen, Frank Schermer, 
Hans Kok, manager Hans Beerendonk en Hans Reuver.
Geknield v.l.n.r.: Dankert Westbroek, Rogier Beerendonk, Godert Vinckesteijn, Bert van Haagen, 
Pieter Kodde, Timo Hoogeboom, Sander Kiës en liggend Geert Wilmink. Inzetje: Eddie van der Zee.
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Vriendinnen en veel speelsters van Dames 1
hadden besloten om qua ondersteuning niets
aan duidelijkheid te wensen over te laten.

Natuurlijk volgde de gebruikelijke balkonscenes.
En het kampioensdiploma dat u naast de foto
van Pieter Offerman ziet staan.

Het eerste Pinoké seizoen in de hoofdklasse (87-88) begon met de primeur van een shirtsponsor,
de NCM. En voor het eerst werd ook een statieportret gemaakt aan het begin van het seizoen.
Deze foto stond in het hart van Hockey Magazine.

U ziet er lag nog gras voor 
het clubhuis. Van Leiden was
Diederik Klop gekomen en van
HCKZ Job Kummer (wiens naam
op nevenstaande poster werd
overgeslagen; hij zit rechts van

Rogier Beerendonk). Hans de
Koning kwam van MHC HOCO.
In de eerste drie wedstrijden 

haalde Pinoké direct 6 punten. Een ongebruikelijk goede start voor een debutant. Pinoké hand-
haafde zich uiteindelijk op de negende plaats met 16 punten. Maar de corner van Erikjan had al
naam gemaakt. Pinoké scoorde totaal 36 treffers en kreeg 57 treffers tegen. Breda en Gooische
degradeerden en HCKZ stond nog onder Pinoké.
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