
Warmerdam alleen maar bezig  
met Pinoké: ‘Wij willen iets bereiken’ 

8 maart 2022. Nu nog in het blauw, maar over een klein halfjaartje 
wandelt Dennis Warmerdam wekelijks in het oranje door de brede 
witte poorten van HC Bloemendaal. Met Pinoké hervatte hij 
zondagmiddag de jacht op één van die vier felbegeerde plekken in 
de Tulp Hoofdklasse Heren. Uitgerekend bij zíjn toekomstige club, 
de regerend landskampioen. Na de 1-2 zege zondagmiddag groeide 
de hoop om nog een keer ‘in het blauw’ op ’t Kopje op bezoek te 
komen. 

Warmerdam wil namelijk in zijn laatste jaar bij Pinoké historie schrijven. De ultieme 
kroon op het werk: een ticket voor de play-offs. En al het moois wat in die ultieme 
wedstrijden nog staat te wachten. Misschien wel in de finale tegen Bloemendaal. Het 
zou zomaar een hoofdstuk kunnen zijn in het – toch al bijzondere – jongensboek van 
Warmerdam. 

De laatste vier jaar van de 27-jarige spits in een notendop: Warmerdam overwon een 
zeldzame vorm van kanker en dacht nooit meer terug te keren op het hockeyveld. In 
de zomer van 2019 maakte hij zijn comeback bij Pinoké in de Hoofdklasse. Met 
meteen een treffer tegen Amsterdam. Een kippenvelmoment in het Wagener 
Stadion. ‘Zijn comeback was natuurlijk een heel emotioneel moment, echt 
onwerkelijk ook’, herinnert coach Jesse Mahieu zich. 

 
Een uitzinnige Dennis Warmerdam in september 2019 na zijn treffer tegen 
Amsterdam bij zijn comeback in de Hoofdklasse. Foto: Bart Scheulderman. 



De Steekneuzen hadden ondertussen al een aantal jaar de jacht geopend op de 
play-offs. Een verjongingskuur, steeds meer jeugdspelers schoven door. Het team 
van Mahieu komt ieder jaar een stukje dichterbij de top. En Warmerdam, die sloot 
zich na verloop van tijd moeiteloos aan. 

Vooral het enthousiasme van Warmerdam viel op bij zijn coach, die in het verleden 
ook als speler met hem op het veld stond. ‘Hij was meteen weer heel energiek. Die 
tomeloze energie had hij ook al toen we met elkaar op het veld stonden.’ Met het 
aanlopen van de druk behoort loopt Warmerdam volgens Mahieu voorop in de 
Hoofdklasse. ‘Hij is een motor van de ploeg. Daar hebben we er meer van, maar hij 
is wel echt heel fit.’ 

Goals aan de lopende band 
Het heeft volgens Mahieu wel even geduurd voordat hij weer écht op niveau was. 
‘Daar stond Dennis overigens heel realistisch in. We hebben daar ook veel 
gesprekken over gevoerd. Het doel was niet dat hij weer lekker bij ons mee ging 
spelen, maar dat hij beter zou worden dan in de periode voordat hij was gestopt. 
Voordat hij zijn afscheid aankondigde scoorde hij aan de lopende band, die draad 
heeft hij ongeveer een jaar geleden weer opgepakt.’ 

26 competitiegoals later debuteerde de aanvaller eind november in Oranje. In zijn 
eerste Pro League-tweeluik, een clash tegen olympisch kampioen België, wist 
Warmerdam direct te scoren. De teller na vijf wedstrijden staat al op drie. Een fijn 
moyenne om mee te beginnen bij Oranje. Mahieu: ‘Dat verbaast me eigenlijk ook 
niet. Als Dennis zijn tanden ergens inzet, dan laat hij niet snel los.’ 

 
Dennis Warmerdam met bondscoach Jeroen Delmee. Foto: Koen Suyk 

Volgens zijn coach is Warmerdam op een ideaal moment ingestapt bij het 
Nederlands elftal. ‘Aan de voorkant, dus vlak voor zijn debuut, moest hij zichtbaar 
wennen aan de intensiteit. Ineens moest hij op twee fronten aan de bak. Daar had hij 
het denk ik wel even pittig mee. Achteraf gezien is het goed dat hij aansloot tijdens 
de winterstop in de Hoofdklasse. Daardoor kon hij zich vooral even focussen op het 
Nederlands elftal.’ 
Of hij in diezelfde periode is benaderd door andere clubs, weet Mahieu niet precies. 
‘Ik heb de agenda’s niet naast elkaar gelegd, maar ik denk dat Dennis sowieso opvalt 
met zijn energie en doelpunten. Dan is het een kwestie van tijd voordat clubs zich bij 
hem gaan melden.’ 



Einde aan clubrecord Bloemendaal 
Uiteindelijk sloeg de titelhouder toe – die zondag voor de komst van Pinoké liefst 26 
(!) thuiswedstrijden ongeslagen was. Een clubrecord dat stopt na de komst van 
Warmerdam en zijn ploeggenoten. Kan ‘ie toch maar lekker meenemen wanneer hij 
straks voor het eerst op het trainingsveld bij Bloemendaal staat. 
Bekijk de video vande wedstrijd tussen Boemendaal en Pinoké. 

De Steekneuzen kwamen zondag op achterstand door een treffer van Thierry 
Brinkman. Bloemendaal had dé kans om de score te verdubbelen, maar Pinoké-
doelman Hidde Brink wilde daar niet aan meewerken en keerde met zijn stick de 
strafbal van Tim Swaen. Na rust draaiden de bezoekers de stand volledig om. Het 
was Morris de Vilder die een strafcorner op kopcirkel verzilverde, waarna Sébastien 
Dockier op waanzinnige wijze de winnende 1-2 tegen de touwen sloeg. 

Dit keer geen hoofdrol voor Warmerdam dus, maar de spits had niet voor het eerst 
dit seizoen de energie van zijn leven. Warmerdam liep werkelijk op iedere bal. Na 
afloop was de aanvaller in jubelstemming, maar wilde hij niet zoveel kwijt over zijn 
naderende transfer naar de tegenstander van zondag. ‘Veel mensen hebben deze 
wedstrijd bijzonder gemaakt voor mij.’ 

 
International Dennis Warmerdam met Bloemendaal-coach Rick Mathijssen. Foto: Koen Suyk 

‘Uiteraard kijk ik uit naar volgend seizoen, maar ik ben daar nu nog niet mee bezig’, 
zegt Warmerdam. ‘Bloemendaal is een topclub. Het is een mooie uitdaging voor mij, 
daarom heb ik de keuze gemaakt. Maar ik ben nu Pinoké’er. Wij willen iets bereiken, 
daar ben ik vooral mee bezig.’ 

Pinoké is uitstekend uit de winter gekomen. Een bijzondere winter voor de 
Steekneuzen. Terwijl Warmerdam met Oranje in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom 
zat, legde de ploeg van Mahieu beslag op de zaallandstitel. En bij de 
seizoenshervatting dus meteen die overwinning bij Bloemendaal, wat Pinoké een 
virtuele derde plek oplevert. 

Een plek dat aan het einde van het seizoen recht geeft op dat ene doel voor 
Warmerdam. ‘Het is natuurlijk lekker om na zo’n winter op deze manier weer op het 



veld te starten. Dit geeft ons echt een boost, ook met het geloof dat we het écht 
kunnen. Ik denk dat wij een team hebben dat van iedereen kan winnen. Al zo’n tien 
jaar is het doel bij Pinoké om de club naar de play-offs te brengen. Het zou historisch 
zijn als we het halen, zo staat iedereen er ook in. Die energie voel ik.’ 

 
Dennis Warmerdam hoopt nog een keer in het blauw terug te keren op ’t Kopje. Foto: Willem Vernes 

Het zou voor Warmerdam een waardig afscheid zijn na twaalf jaar het donkerblauwe 
tenue van Pinoké te hebben gedragen. ‘Wat dat betreft was het een bijzonder potje 
tegen Bloemendaal. Het was mijn laatste hier ‘in het blauw’. Voorlopig dan. Hopelijk 
nog één keer, ergens in mei.’ 

Dan zal de wedstrijd tegen zijn nieuwe ploeg ongetwijfeld meer lading hebben. 
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