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Max Koops wordt/is vrijdag 25 april 
om 11.00 uur  Koninklijk onderscheiden. 

 
 
Max Koops ontvangt vandaag om 11.00 
uur in het gemeentehuis van Amstelveen 
een Koninklijke onderscheiding voor als 
zijn werk voor Pinoké, de Augustinuskerk 
en zijn buurtwerk.  
In de kennisgeving staat letterlijk: 
 
“Omdat Max bij de hockeyclub 
Pinoké, in de Augustinus kerk 
Buitenveldert en in zijn eigen 
buurtje ongelooflijk veel 
vrijwilligerswerk verricht,  is 
besloten om gezamenlijk een 
Koninklijke onderscheiding 
voor hem aan te vragen.” 
 
Max is reeds erelid van Pinoké en lid van 
verdienste van de KNHB. Binnenkort 
staat er dus een paard bij Max voor de 
deur omdat hij ridder is geworden. 
De enige titel die hij nog ontbeert is 
Zilverling. 
Ondergetekende maakt op verzoek van  
erevoorzitter Marjan Icke een collage 
van Max die u aantreft op een volgende 
bladzijde. Die collage wordt vandaag 
aan Max aangeboden tijdens een lunch 
in het clubhuis van Pinoké. 
Vanwege ruimte en tijdgebrek is Marjan 
Icke de enige vertegenwoordiger van 
Pinoké die om 11.00 uur aanwezig zal 
zijn bij de korte (10 minuten) 
plechtigheid in het gemeentehuis. 
Als u Max een gelukwens wilt sturen 
kunt u gebruik maken van onderstaande 
adresgegevens: 
  Max Koops 

                   Plantsoen Laanhorn 15 
                1181 BE Amstelveen 
 
               maxkoops@hotmail.com 
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Deze foto is met een tijdmachine gemaakt. Rechts de speciale 
Pinoké variant van de Koninklijke onderscheiding. 
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Uit het lustrumboek namen wij onderstaand profiel van erelid Max Koops over. 

 
 
Een interview op hoofdklassehockey.nl 
uit oktober 2006. 
 
 

 
Een bevlogen opleider op hockeygebied 

in de breedste zin van het woord 
 

 
 
Naam:  
Max Koops  
 
Geboortedatum?  
6 juli 1936.  
 
Heeft u zelf ook gehockeyd?  
In competitieverband sedert enkele jaren.  
 
Bij welke clubs?  
A.M.H.C. Pinoké   
 
Heeft u ook in het eerste elftal gespeeld?  
Nee..  
 

Wat was het hoogste niveau dat u heeft gespeeld?  
Veteranen LX en L  
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Wat doet u momenteel op hockeygebied?  
Technische adviezen, jeugdtraining opleiding van jeugdtrainers/coaches, clinics voor 
jeugd, schoolhockey  
 
 
Wat vindt u van de hockeysport?  
Een prachtige snelle balsport en ook een contactsport waarbij lijfelijk contact met de 
tegenstander binnen bepaalde kaders voorkomt. Het is een teamsport waarbij 
spelers en speelsters moeten beschikken over technische vaardigheden, over 
tactisch inzicht, over fysieke kwaliteiten en over mentale/psychische talenten. En dat 
alles in een evenwichtige mix. 
 
 
Wat zou u in de hockeysport graag anders willen zien (binnen de lijnen)?  
Binnen de lijnen treffen we aan spelers, speelsters en scheidsrechters. 
Moeite heb ik met “populair vriendschappelijk” gedrag van spelers en speelsters en 
ook van trainers/coaches t.o.v. scheidsrechters en omgekeerd. Dat doet afbreuk aan 
de noodzakelijke objectiviteit. Onjuist vind ik ook de redenering: ”alles wat de 
scheidsrechter niet ziet, is dus geoorloofd”. Er zijn namelijk geschreven regels en 
ongeschreven regels, ook in de “professionele” sport. Ten derde ben ik van mening 
dat het “lezen van de wedstrijd en van spelsituaties” in het optreden van vele 
(top)scheidsrechters een hogere prioriteit zou mogen hebben dan het “optisch” 
registreren van afzonderlijke handelingen.  
 
 
Wat zou u in de hockeysport graag anders willen zien (buiten de lijnen)?  
Wat betreft de denkbeelden en aanpak van hockeyspecifieke ontwikkelingen van 
jeugdigen (zowel recreatief als prestatief) zet ik vraagtekens. En dan doel ik op een 
tweetal punten. Ten eerste heeft de KNHB een lessenpakket schoolhockey 
uitgegeven dat absoluut van onvoldoende niveau is, een antipropaganda voor 
hockey dus! Ten tweede wil ik stellen dat een bepaalde jeugdgroep (C-categorie) 
binnen de KNHB, gezien bepaalde denkbeelden en plannen) onevenredig zwaar 
belast dreigt te worden.  
Ik noem enkele punten voor deze meisjes en jongens van 12/13 jaar: 
- forse omschakeling van het basisonderwijs naar relatief zwaar voortgezet onderwijs  
- puberteit: een disbalans zowel fysiek, psychisch en mentaal  
- andere sociale contacten, andere sex, roken, drinken, blowen etc 
- intensiever trainen: vaker en langer 
- prestaties (school, hockey, andere hobby’s) staan meer onder druk 
- “scouting” (lees ronselen) door lieden die zeer waarschijnlijk meer kwaad dan goed 
aanrichten binnen de diverse hockeygroeperingen.  
 
 
Wat vindt u van de voortschrijdende commercie in de hockeysport?  
Prima. Als de mensen die het voor het zeggen hebben maar geleerd hebben van 
elders gemaakte fouten (voetbal, basketbal, honkbal) en niet overhaast met 
weloverwogen adviezen/plannen/maatregelen komen. Als u zelf zou mogen 
aangeven waarom anderen vinden dat u een ‘hockeykanjer’ bent wat zou u dan over 
uzelf schrijven? (Houdt u niet in en schrijf alsof u over een ander schrijft!). Dat ik (nog 
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steeds) probeer en er redelijk in slaag om objectieve deskundigheid te bereiken in 
hockeyspecifieke zaken als techniek, tactiek, methodiek en didactiek. Dat alles 
gerelateerd aan trainen en coachen. Vervolgens dat probeer erin te slagen om  
met het nodige enthousiasme al die kennis en ervaring over te dragen op anderen. 
Op schrift, in de praktijk of op welke manier dan ook.  
 
 
Wat heeft u allemaal binnen de hockeywereld bereikt op organisatorisch 
gebied, m.a.w. wat zijn uw Palmares op dit gebied?  
Ach palmares. Een lijst met prestaties of zeges? Ik tel liever enkele zegeningen.  
Dat zijn: diverse publicaties in het blad “Hockey”, verder: B, A en JHT cursussen voor 
trainer/coach en nog steeds: heerlijke jeugdtrainingen op woensdag en zaterdag.  
 
 
Wat had u binnen de hockeywereld willen bereiken wat u (nog) niet gelukt is?  
Ik had willen bereiken dat nog meer trainers proberen te leren door bij anderen te 
rade te gaan, door zelf te lezen en door zelf veel op te schrijven.  
 
 
Waarom is dat denkt u (nog) niet gelukt?  
Waarschijnlijk omdat daarvoor vele gelijkgestemde mensen nodig zijn met veel tact, 
met voldoende tijd en met een apparaat dat de kosten kan en wil dragen.  
 
Als u een wens mocht doen op hockeygebied, hoe zou die wens er dan uitzien? 
Ik wens dat de KNHB erin mag slagen veel bevlogen en deskundige opleiders aan te 
trekken om de hockeysport in alle opzichten een topsport te laten zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


