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1979-2021 
 

Inleiding 
De Zilverlingen nemen een speciale plaats in op Pinoké. Alle Pinoké leden die 25 
jaar lid van Pinoké zijn kunnen, als zij dat willen, Zilverling worden. Het totaal aantal 
lidmaatschapsjaren (van aspirant-, junior, senior- en erelid) telt. In 1979 zijn ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Pinoké de Zilverlingen in het leven 
geroepen. Het initiatief kwam mede van het bestuur o.l.v. voorzitter Edward James.  
De clubhuiscommissie (o.l.v. van Frans van der Lee en Gerard Hinnen) sloot zich bij 
het initiatief aan en stelde de pullen ter beschikking. Tot de eerste Zilverlingen 
behoorden o.a. : Cor Pauw, Frans van der Lee, Ed ten Brink, Dick Jurrema,  
Fred Kramer, Jan de Graaf, Hans Beerendonk, Edward James (toen voorzitter van 
de club), Hans Oostenbroek, Wijnand Hefting, Bob Pool, Dick en Zus Bakker, 
Constant Constandse, Albert Berkhoff, Gerard Hinnen, André de Goederen,  
Rob Gerritse, Gerrit Meijer, Jacques Diepeveen, Huib van Seventer, Nico Kat en 
Dick Schuursma.  
Sinds het zeventig jarig bestaan van Pinoké (1999) eert/eerde het bestuur (op 
initiatief van Marc Beerendonk) ook de leden die 50 jaar lid zijn, door ze een karaf 
met opschrift te schenken.  
 

1979 Frans van der Lee neemt als eerste zijn pul in ontvangst van toenmalig Pinoké 
voorzitter Edward James. Rechtsonder in beeld ziet u Rogier Beerendonk, die 
inmiddels zelf ook al sinds 1999 Zilverling is. 
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De pul is het symbool van de Zilverling. In het begin hingen de pullen boven de bar 
aan speciale blokken (restant van de bouw van het chalet). Maar dat was wel wat 
diefstalgevoelig. 

 
Daarna stonden alle pullen in een door Hans Beerendonk ontworpen en vervaardigd 
rek op de eerste verdieping van het chalet De namen staan in de pullen gegraveerd, 
plus het eerste jaartal van lidmaatschap. Inmiddels hangt sinds 2010 datzelfde rek op 
de eerste verdieping van ons nieuwe clubhuis naast de bar. Maar er zijn inmiddels 
veel meer pullen uitgereikt dan er plekken in het rek zijn 
 

Het pullenrek, ontworpen door Hans Beerendonk (hier nog in het chalet).  
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De oorsprong van de Zilverlingen. 
 
Als officiële oprichtingsdatum van Pinoké geldt de oprichtingsdatum van O.K. 
Dat is 23 januari 1929. O.K. is ook de leverancier van het tenue met de witte V waar 
Pinoké nog steeds in speelt. In 1932 wed de hockeyclub Pinokkio opgericht. 
Die club kwam in de oorlog in zwaar vaarwater terecht. Van de Duitsers moest de 
club de joodse leden royeren. Daar waren 137 van de 144 leden het niet mee eens 
en die 137 leden zeiden kort na 8 september 1941 per ommegaande hun 
lidmaatschap van Pinokkio op. Een aantal van die “goede” Pinokkio leden vonden 
onderdak bij O.K. 
Na de oorlog fuseerden de namen tot Pinoké waarmee ook was zeker gesteld dat de 
fusieclub in het Amsterdamse bos kon spelen. De senioren maakten op zondag ook 
gebruik van de voetbalvelden van de Twentsche Bank (later ABN AMRO en nu  
FC Amsterdamse Bos). De jeugd speelde op zaterdag op drie velden die lagen op het 
terrein voor het huidige clubhuis. Het was passen en meten en in werden er ook 
kleedkamer voor de jeugd gebouwd. Later betiteld als kippenhokken maar het was 
beter dan niets. De senioren konden op zondag gebruik maken van de kleedkamer van 
de Twentsche Bank. Dat gebouw staat er nog steeds. Hier te zien op de achtergrond. 

Vanaf 1945 werd Pinoké geleidelijk opgebouwd tot wat de club nu is. Markante 
momenten waren naast de bouw van die jeugdkleedkamers het organiseren van  
het jaarlijkse Steekneuzentoernooi, de bouw van het eigen clubhuis in 1971,  
de promotie van Heren 1 naar de Hoofdklasse in 1987, de promotie van Dames 1 
naar de Hoofdklasse in 1989, de bouw van het huidige clubhuis in 2010 en  
natuurlijk nog veel meer. Maar daarover is in 2004 een dik geschreven t.g.v.  
het 75 jarig bestaan van de club. Dat ook online is in te zien, mocht u in 2004  
het boek gemist hebben. 
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De Ouwe hap 
 

Vanaf 1945 werd er veel gedaan door een groep leden die later de geuzennaam 
Ouwe hap kreeg. Zij speelden zelf in O.K., Pinokkio en Pinoké en hun kinderen en 
kleinkinderen volgden in hun voetsporen. Je zou kunnen zeggen dat de hechtheid 
van de Ouwe hap het fundament is geweest van voor al het plezier dat leden met 
hun familie en vrienden nog steeds dagelijks op Pinoké beleven. Dit is een mooie 
foto van die groep die op 9 juni 1978 werd gemaakt op de binnenplaats van het 

voormalige burgerweeshuis (nu het Amsterdam Museum). Het plezier, de 
vriendschap en de saamhorigheid straalt van die foto af. Je zou kunnen zeggen  
dat op dat moment ook de kiem werd gelegd voor de latere oprichting van de 
Zilverlingen. Veel van de mensen op deze foto zijn niet meer onder ons. Maar van 
velen prijkt de naam op het bord met erevoorzitters, ereleden en leden van 
verdienste. We mogen ze dankbaar zijn voor wat ze voor de club hebben betekent. 
Daarom staat die foto voorin dit boekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 6 juni 2010 werd ter gelegenheid van het afscheid het chalet weer  
een groepsfoto gemaakt. Deze foto staat groot achterop dit boekje. 
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        Achterste rij:  
1. Gerrit Meijer (†), 
2. Hans Beerendonk (†), 
3. Frans van der Lee (†), 
4. Jan de Vos (†), 
5. Wijnand Hefting (†), 
6. Rob van den Broek (†), 
7. Dick Jurrema (†), 
 
        Middelste rij: 
8. Peter Triebels (†), 
9. Tonneke Wilmink (†), 
10. Ans Bennis (†), 
11. Henk Bennis (†), 
12. Nonnie Pool (†), 
13. Charles Bosch, 
14. Els Hinnen (†), 
15. Uda Bosch, 
16. Mia ten Brink-Mulder, 
17. Edith Kiek (†), 
18. Ernst Kiek (†), 
19. Zus Bovenlander (†), 
 

 
20. Rina Hefting, 
21. Lieks Oostenbroek (†), 
22. Paula de Vos (†), 
23. An van den Broek (†), 
24. Hetty Beerendonk, 
25. Sylvia van Seventer (†), 
26. Hans Oostenbroek, 
27. Bob Pool (†), 
28. Huib van Seventer (†) 
 
        Voorste rij: 
29. Fred Kramer, 
30. Anneke Kramer, 
31. Joep Wilmink (†), 
32. Gertie Triebels, 
33. Ed ten Brink (†), 
34. Anita van der Lee (†), 
35. Lies Meijer (†), 
36. Gerard Hinnen (†), 
37. Olga Jurrema (†) en 
38. Toon Bovenlander (†) 
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Voornaam Tussenv. Achternaam 1e jaar lid in  Zilverling in Bladzijde
Pieter Alexander 1988 2016 30
Reuben Alexander 1990 2015 28
Jan Hein Allema 1968 1993 74
Guus Arens 1958 1984 84
Jacqueline Bakker 1972 1997 68
Frank Bakker 1975 2005 58
Yannick van Balen 1988 2013 31
Timo van Balen 1996 2021 17
Kees Jan van den Ban 1976 2001 56
Jonathan Bant 1990 2021 28
Carola Beerendonk 1968 1993 74
Marc Beerendonk 1971 1996 71
Rogier Beerendonk 1974 1999 61
Onno Bende 1987 2016 33
Martin Bennis 1971 1996 71
Jan Bernard 1965 1990 76
Joan Bernelot Moens 1960 1985 82
Fransje Bijnen 1974 2005 59
Klaas Bleeker 1971 1996 70
Myrthe Blekman 1986 2010 41
Sjoerd Blekman 1987 2012 33
Dolf van den Bos 1965 2005 75
Tanja Bos 1979 2006 50
Marijke Bovenlander 1965 1990 76
Rob Bovenlander 1968 2009 75
Marc Bovenlander 1971 1996 70
Sylvia Brandsteder 1985 2016 41
Martijn de Breet 1974 1979 60
Cedric de Breet 1978 2005 50
Hans Breuker 1972 1997 68
Oeke van den Brink 1972 1997 68
Friso ten Brink 1976 2001 56
Loek Brongers 1972 1997 68
Max de Bruin 1973 1998 64
Odo Brunner 1971 1996 72
Erik Jan van den Burg 1987 2012 35
Arbo den Burger 1972 1997 67
Juun van Burk 1976 2001 56
Jaap van Buul 1993 2021 22
Jan Constandse 1956 1981 88
Jaap Le Cosquino de Bussy 1979 2005 51
Daniël Dessing 1990 2016 27

Zilverlingen op achternaam alfabetisch
Een lijst op anciënniteit staat op bladzijde 127



10

Frederik van der Does 1994 2019 17
Eelco van der Enden 1980 2006 49
Anton Fernandez 1978 2005 53
Beniamino Fiorito 1986 2010 38
Vincent Fischer 1976 2001 57
Hanna van Gaalen-Hazenberg 1974 1999 63
Rob Gerritse 1954 1979 88
André de Goederen 1954 1979 90
Stefan van Gogswaardt 1992 2019 26
Bert van Haagen 1985 2009 43
Dennis den Hartog 1984 2009 44
Marco ten Have 1977 2002 55
Jet Heij 1963 2006 79
Jan Reinier van der Heijde 1956 1981 87
Huib van der Heijde 1957 1982 86
Paul van der Heijden 1983 2008 47
Henny Hendrikse 1958 1983 85
Ron Hendrikse 1964 1989 77
Arnold den Hengst 1991 2019 27
Jeroen van Heugten 1983 2008 45
Aukje van den Hoeven 1993 2019 24
Bart Hulsman 1977 2002 54
Gerard sr. Hulsman 1978 2005 54
Gerard Hulsman jr 1976 2001 58
Mark Hünneman 1987 2012 33
Alexander Huygen 1971 2007 72
Bonno Hylkema 1978 2005 53
Marian Icke 1958 2006 83
Floris Jacobs 1988 2013 31
Edward James 1952 1979 93
Kai Joustra 1979 2006 50
Taco Jurrema 1968 1993 73
Stef Jurrema 1973 1998 63
Nico Kat 1954 1979 92
Hans Kok 1982 2007 47
Jeroen Koops 1988 2013 32
Philip Korevaar 1996 2021 17
Fred Kramer 1946 1979 95
Kempe Kruisbrink 1972 1997 66
Edo Kulkens 1979 2005 50
Job Kummer 1988 2013 31
Monique Lageweg 1993 2019 24
Wieger Laurey 1983 2008 46
Els Lelijveld - Arens 1958 1984 85
Annet van Lenning 1990 2015 28
Edo van der Linde 1977 2002 55
Akkie Lubbers - Jacobs 1986 2010 39
Jan Willem Luberti 1960 1985 82
Maribelle Mampaeij 1986 2010 40
Herman van Meel 1983 2009 45
Loek van Meurs 1986 2019 35
Boudewijn Mol 1984 2009 44
Mireille Mol - Reddering 1978 2007 52
Esso Noordhoff 1963 1996 78
Nathalie Nowee - Peleg 1985 2010 42
Raoul Oei 1991 2019 27
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Marlieke Oltmans 1962 1987 80
Hans Oostenbroek 1949 1979 95
Jeroen Ottenvanger 1987 2012 34
Frans van Panthaleon Van Eck 1973 1998 62
Marcel Peijnenburg 1993 2019 25
Melany Peleg 1985 2009 43
Roos Penson 1988 2013 30
Nol Phijffer 1983 2008 46
Macky Pierik 1976 2001 57
Jan Hendrik van Puffelen 1986 2010 37
Arend Jan van Raalte 1975 2000 58
Sander van Raalte 1986 2010 38
Daniel van Raalte 1988 2013 30
Joost van Raalte 1989 2017 28
Gaby Rappange 1985 2010 41
Samuel Reinders Folmer 1958 1984 85
Iorus Roos 1986 2010 39
Barber Roos 1996 2021 19
Hans Savalle 1976 2001 57
Gunnar Schumburg 1991 2021 18
Piet Hein Sluiter 1987 2013 33
Stef van der Sommen 1996 2021 20
Maarten Stenvers 1991 2019 26
Carola Stenvers 1993 2019 25
Jelle Sterringa 1955 1980 88
Arthur Sträter 1958 1984 85
Barbara Stuyt 1981 2007 49
Andrea Stuyt 1986 2010 37
Jenny Thiessens 1972 1997 68
Henk van Veen 1979 2006 51
Nicole Vergoesen 1996 2021 21
Pieter Paul (Puck) Vergoesen 1996 2021 21
Gijs Vijn 1982 2021 48
Gijs Vijn 1982 2019 48
Frits Vlieger 1972 1997 68
Carlijn Voermans 1993 2019 26
Laura Vogels 1975 2000 58
Eddy van Vollenhoven 1978 2005 54
Ray de Vries 1977 2005 54
Anne Claire van den Wall Bake - Dijkstra 1986 2010 36
Frida de Weert 1987 2012 35
Joost Wiggelendam 1972 1997 66
Marie-Louise Willemsen - Janssen 1973 1998 64
Jaap van Willigenburg 1971 1996 69
Geert Wilmink 1972 1997 65
Mark Wilmink 1972 1997 65
Berend Zwart 1988 2016 30

Dick Bakker 1946 1979 108
Zus Bakker-Smelt 1946 1979 108
Hans Beerendonk 1946 1979 109
Henk Bennis 1974 1999 125
Albèrt Berkhoff 1948 1979 111
Toon Bovenlander 1955 1982 119
Ingrid Breedveld 1977 2007 126

In memoriam
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Ed ten Brink 1940 1979 106
Constant Constandse 1954 1979 118
Cor Diepeveen 1950 1988 115
Jacques Diepeveen 1961 1979 123
Jan de Graaf 1946 1979 107
Wijnand Hefting 1936 1979 99
Gerard Hinnen 1950 1979 114
Hans Hoogstraten 1964 1989 123
Dick Jurrema 1949 1979 112
Frans van der Lee 1939 1979 100
Gerrit Meijer 1938 1979 99
Honan Meijer 1961 1986 122
Dick Nauta 1958 1983 121
Cor Pauw 1935 1979 99
Bob Pool 1940 1979 105
Dick Schuursma 1949 1979 111
Huib van Seventer 1949 1979 113
Dan Tailleur 1972 1997 125
Jack Vardon 1958 1983 121
Han de Vries Broekman ? ? 125
Joep Wilmink 1953 1983 116
Dick Wolff 1964 1996 124

D.v.d.B. 26 oktober 2021
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Deze Pinoké leden ontvingen hun pul in 2021  
 

Niet van alle (toekomstige) pulbezitters hebben wij een foto kunnen achterhalen. 
Hetzelfde geldt voor het korte profiel van iedere Zilverling. dat is in veel gevallen niet 
ingevuld of incompleet. Wij vragen u om foto’s, opmerkingen en ontbrekende korte 
profielen op te sturen naar de redactie (zilverlingenboekje@pinoke.nl). 

 
Tijdens de ALV van 22 november 2021 worden 

onderstaande personen Zilverling 
(de namen staan rechts op alfabetische volgorde) 

 
Timo van Balen 
Lid geworden in 1996. 

 

Jaap van Buul 
Lid geworden in 1993. 

 

Jonathan Bant 
Lid geworden in 1990. 

 

            Philip Korevaar 
              Lid geworden in 1996. 
  

            Barber Roos 
              Lid geworden in 1996. 

 

            Stef van der Sommen 
              Lid geworden in 1996. 
 

    Gunnar Schumberg 
     Lid geworden in 1991. 
 

     Maarten Stenvers 
      Lid geworden in 1991. 

 

             Nicole Vergoesen 
      Lid geworden in 1996. 

 

Puck (Pieter Paul) 
  Vergoesen 

Lid geworden in 1996.  
 

Gijs Vijn 
Lid geworden in 1982. 

 
 
 
 
Het kan natuurlijk zijn dat bovengenoemde personen niet op de ALV van 22 november 
2021 aanwezig waren om hun pul overhandigd te krijgen. Bovengenoemde jaartallen zijn 
onder voorbehoud en mits men ononderbroken lid is gebleven. Maar het kan zijn dat men 
een tijdje geen lid bent geweest. Dan kun je natuurlijk ook op een bepaald moment in 
totaal 25 jaar lid zijn.  
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Alle pulbezitters op een rijtje 
 
De eersten zullen de laatsten zijn, daarom beginnen we voorin dit boekje met de 
zilverlingen het meest recent hun pul hebben gekregen. Achterin dit boek staat  
vanaf bladzijde 98 een overzicht van de zilverlingen die niet meer onder ons zijn. 
Voorin dit boekje op bladzijde 9 staat een register van alle Zilverlingen op alfabet 
zodat u de naam van uw clubgenoot of uzelf gemakkelijk terug kunt vinden. Het is nog 
niet bekend wie er in 2022 als Zilverling bijkomen. Het is de bedoeling dat er in de 
toekomst van elke zilverling één of meer foto’s in dit boekje komen. Achterin op 
bladzijde 127 staat een overzicht van alle Zilverlingen op anciënniteit. 
We vragen eventueel een bevriende zilverling om een kort verhaaltje over  
haar/zijn zilverling-vriend(in) te schrijven. Zo geeft dit boekje een goede indruk  
van de clubleden die al 25 jaar of langer op de club rondlopen. En dat is helemaal 
aardig gezien het feit we in 2029 het 100 jarig bestaan van Pinoké gaan vieren en het 
50 jarig bestaan van de Zilverlingen. 
 
Er zijn dus in feite twee categorieën zilverlingen. 
Categorie 1 vanaf bladzijde 18 
Zilverlingen chronologisch op van ontvangst van de pul. De meest recente eerst. 
Binnen een gelijk jaar van ontvangst van de pul staan de meest recente qua eerste 
lidmaatschapsjaar het eerst genoemd. 
 
Categorie 2 in Memoriam vanaf bladzijde 98 
In memoriam op volgorde van anciënniteit van lid geworden. 
 
Staat er geen foto van u bij? Stuur ons dan foto’s en persoonlijke informatie. 
Zoals reeds gezegd, we hebben niet van elke Zilverling een foto. Mocht van er van u 
geen foto in dit boekje staan, mail hem dan naar zilverlingenboekje@pinoke.nl en uw 
foto staat in de volgende editie. 
We hebben een beetje geniepig bij iedereen vermeld “Actief voor de club in:…..”. 
Het kan heel goed zijn dat de informatie bij bepaalde personen niet klopt en/of niet 
compleet is. Laat het ons dat weten op hetzelfde mailadres als hierboven. 
Voor alle duidelijkheid: zo nu en dan je eigen kinderen rijden naar uitwedstrijden en 
fluiten van je eigen kinderen telt niet echt mee. Dat is namelijk een vanzelfsprekend-
heid. Zeker voor iemand die al 25 jaar lid is van de club. 
 

 
Kijk voor de (bijna) complete historie van onze club op: 

wwww.Pinoké-tijdlijnen.nl 
Daar vindt u ook een PDF van dit Zilverlingenboekje, maar nog veel meer  

historisch materiaal over de club. 
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Zomaar een elftal met zes Zilverlingen. Heren III 2002-2003 

 
Staand v.l.n.r. : Thomas Schneider, Marty Leclercq, Sjoerd de Weert, Matthijs Kees († 2020), 
Seerp Gratama, Frank Bakker, Jeroen Ottevanger, Sander van Raalte.  
Geknield v.l.n.r. : Jean-Paul Drabbe, Marc Rademakers, Job Kummer, Michel Franken,  
Cedric de Breet en Onno Bierman. Liggend: Jaap van Buul. De blauwe namen zijn Zilverling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomaar een elftal met zeven Zilverlingen. Veteranen C uit 1989 
 
Staand v.l.n.r. : Jan Constandse, Hans Verbij, Gerard Vermeulen, Ray de Vries,  
Honan Meijer en Guus Arens. 
Geknield v.l.n.r. : Bonno Hylkema, ? , Ron Hendrikse, Han de Vries Broekman en Rob Claes. 
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Deze mensen hebben hun pul ontvangen. 
Daar zijn de pullen van 22 november 2021 bij inbegrepen. 

We hebben de zilverlingen op volgorde gezet van hun eerste lidmaatschapsjaar. 
 

Lid van Pinoké geworden in 1994 
 

Timo van Balen 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in:  
Deelnemer aan de Guiness Book of Records recordpoging 
in 2009. Trainer/coach diverse jeugdteams van 2005 t/m 
2011, o.a. JC1. Leiding C- en D-kampen van 2007 t/m 2001, 
waarvan 3 jaar als hoofdleiding. Speaker/entertainer bij 
diverse jeugdactiviteiten, zoals playback show en 
Sinterklaasfeest. 
 

 
 

Frederik van der Does 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:  2019 
Actief voor de club in:  
 

 
 
 
 
 
 

Philip Korevaar 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in: “Toen ik begon met hockeyen, was dat 
onder begeleiding van Max Koops — cirkels draaien in 
fietsbanden en dat soort oefeningen.  
Mijn geheel jeugd in de 1e elftallen gespeeld - F1 t/m A1, toen 
niet gekozen voor heren 2 maar voor heren 4, om vervolgens 
in heren 7 te eindigen”. 
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Philip (op de foto staan, 5e van links) werd na 20 jaar lidmaatschap eindelijk een keer 
kampioen. Zie deze link voor meer info daarover: 
https://pinoke.nl/site/default.asp?Option=51&nieuws=4229 
 

Gunnar Schumberg 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in: “Met plezier teamspeler bij Pinoké sinds de 
negentiger jaren. En succes komt met de jaren…Heren Veteranen D tevens 
Districtskampioen (2014/2015).” 
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Barber Roos (op de foto links) 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:  2021 
Als er nieuwe Zilverlingen bijkomen, gebeurt 
het wel eens dat je als samensteller van dit 
boekje een nieuwe Zilverling niet kent. Je 
mailt wat rond en met wat geluk krijg je in 
twee of drie zinnen een beeld van iemand 
plus een foto. Bij Barber liep het wat anders. 
Stom genoeg legde ik niet direct de link met 
haar broer Iorus Roos die al langer Zilverling 
is. Maar door informatie over Barber te 

vragen kreeg ik zoveel leuke verhalen toegestuurd, dat ik besloten ze allemaal hier te 
plaatsen. Voor veel mensen zomaar iemand die al 25 jaar lid is. Maar haar moeder 
schreef ook: “Waarom ik dit nu vertel is omdat is gebleken dat kinderen met een wat 
‘moeilijke start’ ook in de sport een plekje kunnen vinden, zéker bij Pinoké!“ En daar 
mogen we als club best trots op zijn. 
 
Barber 25 jaar bij Pinoké 
  
In de jaren ’80 leerde ik Dorien Jacobs kennen, omdat mijn zoon Iorus bij Pinoké ging 
hockeyen. Dorien blies namelijk samen met Max Koops de jeugdafdeling weer nieuw 
leven in. Barber wilde ook graag op hockey, maar helaas kreeg haar school hiertoe 
geen uitnodiging.  Dorien zorgde ervoor dat zij op woensdagmiddag mee mocht 
trainen. Barber vond dit best moeilijk, maar ze werd er wel blij van. Ze heeft heel lang 
gespeeld bij Meisjes C, en daarna ging ze naar Dames 21. 
Bij de Veterinnen heeft Judith Barber van harte welkom geheten en Astrid, de keeper, 
was haar coach bij de wedstrijden. En daar werd zij gezien en gerespecteerd en dáár 
ging Barber groeien! Ze kreeg meer zelfvertrouwen en dat werkte ook door in haar 
privéleven.Op dit moment voelt Barber zich thuis in het huidige team van Tanja.  
Zij geniet volop en gaat ook nog wekelijks trainen bij broer Iorus. 
 
Haar moeder, Marie van Schijndel 
 
Toen we net naar de senioren waren ging ze ook nog wel eens mee op toernooi!  
Waar naast lekker hockeyen natuurlijk ook altijd gefeest wordt. Bar houdt ook wel  
van een drankje, maar blijft wel altijd netjes. Ze was dan ook altijd erg verrast en een 
beetje geschrokken als jongens haar daar probeerde te versieren. Ze is altijd de sterke 
rechtsachter geweest. Waar ze het af en toe erg fijn vond om gecoacht te worden 
tijdens de wedstrijd en daar elk jaar weer beter van werd. Af en toe werden wel eens 
andere posities uit geprobeerd, maar rechtsachter blijft toch favoriet. We zijn zelfs  
een keer kampioen geworden! Van Bar hebben Roline en ik een keer Ajax pols 
zweetbandjes gekregen om mee te hockeyen (wij moesten regelmatig tijden 
aanvragen voor de wedstrijden omdat het samen viel met Ajax) volgens mij heeft  
Bar het bandje af en toe nog om met sporten 😃. Ze is ook een keertje mee geweest 
naar de F-side bij Ajax. Na al die jaren samen hockeyen is ze een lieve vriendin 
geworden.  
 
Teamgenoot Sanne Schmidt 
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8 September 2019 
Mijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, in een nieuw elftal, bij een nieuwe club, 
werd voorafgegaan door een drankje met ons team bij Hoppe. Daar werd ik meteen 
gestrikt om samen met Barber de wedstrijdtafel draaien op zondagochtend.  
We hadden daar vrijwel niets te doen en daardoor wel uren de tijd om koffie te 
drinken, alle broodjes van de keuken uit te proberen en om te kletsen. Uitgebreid te 
kletsen! Als bijna Zilverling vertelde je me alle in’s and out’s van het team, van Pinoké 
én van jezelf. Een betere introductie-ochtend had ik mij niet kunnen wensen! 
Heel fijn om altijd op je aanwezigheid bij de trainingen en de wedstrijden te kunnen 
rekenen.  
 
Teamgenoot Yvonne van Dormael 
 
Barber en ik zijn bijna tegelijk in dit team gekomen, ik van buitenaf en Barber vanuit 
Pinoké. Hoe kan het ook anders als je Zilverling bent 😊. Ik heb Barber zien groeien in 
zowel enthousiasme en ook hockey. Ze is er altijd met training en de wedstrijden en ze 
is een erg gezellige regelmatige passagier in de auto. Barber is heel sociaal en haakt 
altijd graag aan bij feestjes en partijen. Ik hoop dat ze nog lang in ons team blijft! 
 
Teamgenoot Tanja Haringa 
 

Barber staat op de foto links achter het glas witte wijn. 
 

Stef van der Sommen 
Op de foto linksonder. 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in: de begeleiding van 
jeugdteams. 
 

 
 
 



 21 

Nicole Vergoesen (foto hieronder) 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in: training en coaching van 
jeugdteams, in de staf van D en C kampen. 
Deelnemer aan de Guiness Book of Records 
recordpoging in 2009. 
 

 
Nicole staat in de middelste rij, derde van links met de blauwe haarband. Puck staat in de bovenste 
rij 4e van links 

 

Pieter Paul (Puck) 
Vergoesen (foto hierboven) 
Lid geworden in:  1994 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in: training en 
coaching van jeugdteams, in de staf 
van D en C kampen. Deelnemer aan de 
Guiness Book of Records recordpoging 
in 2009. 
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Lid van Pinoké geworden in 1993 
 
Jaap van Buul 
Lid geworden in:  1993 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in:  
Gespeeld in H1,2,3,4 en Veteranen B. Functies: keeperstrainer; 
materiaal-commissaris vanaf 1993 en nog steeds; Steekneuzen 
paastoernooi commissie (helaas gestopt in 1999 door toenemende 
professionalisering H1/D1); commissie Tophockey dames lijn;  
Coach F,E,D ; bestuurslid senioren sinds november 2020. 

Hierboven een foto van de Ouder –  
dochter wedstrijd Meisjes D1 in 2018. 
Rechts op de tribune tijdens het EK 2021, 
de wedstrijd Nederland-Frankrijk  
Hieronder samen met collega materiaal- 
man Victor Wijs. 
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Na de ALV van 20 november 2019  
heffen de aanwezige Zilverlingen hun pul. 

 

 
 

“Gruppenbild mit Damen”, tijdens de ALV van 20 november 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r. Carlijn Voermans. Carola Stenvers, Aukje van der Hoeven en Monique Lageweg. 
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Aukje van der Hoeven 
Lid sinds:   1993 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club in:  
Aukje won een medaille op het EK masters in Rotterdam. 
Aukje staat 2e van rechts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monique Lageweg 
Lid sinds:   1993 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club in:  
Op de foto links staat Monique rechts met de cup in haar 
hand naast Marjolien Broekert. 
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Marcel Peijnenburg 
Lid sinds:   1993 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club in:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carola Stenvers 
Lid sinds:   1993 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club als: trainer en coach van 
jeugdteams. Leiding en staflid van vele 
jeugdkampen. 
Hieronder in 2003 herkent u Carola links en 
rechts Philippa van Raalte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de foto staand v.l.n.r.: Daphne van Dijk, Mara Sandberg, coach Wilbert Hartman, 
Carola Stenvers en Nienke Erkelens.  
Zittend v.l.n.r.: Tamar Meijer, Filippa van Raalte, Ava Glazenburg en Eveline van Daal. 
Voorste rij v.l.n.r.: Gitta van Willigenburg, Karlijn Jansen en Kyra May van Hoof. 
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Maarten Stenvers 
Lid sinds: 1993 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club als: trainer en coach van 
jeugdteams. Leiding en staflid van vele 
jeugdkampen. Maarten staat ook op de teamfoto 

onderaan de volgende
bladzijde. 

V.l.n.r. Monique Lageweg, 
Fransje Bijnen, Marjolein te 
Broekert en Carlijn 
Voermans. 

Carlijn Voermans 
Lid sinds:   1993 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club als: 

Lid van Pinoké geworden in 1992 

Stefan van Gogswaardt 
Lid sinds: 1993 
Zilverling sinds:   2019 
Actief voor de club als: 
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Lid van Pinoké geworden in 1991 

Daan Dessing 
Lid geworden in: 1991 
Zilverling sinds: 2016 
Actief voor de club in:  
Daan staat op de teamfoto onderaan deze bladzijde. 

Arnold den Hengst 
Lid sinds:   1991 
Zilverling sinds:   2019 
Actief voor de club in:  

Raoul Oei 
Lid sinds: 1991 
Zilverling sinds: 2019 
Actief voor de club als: 
Onderstaande elftalfoto is gemaakt tijdens de Teams van Toen 
dag in 2004. Staand v.l.n.r.: Dirk de Graaf, Dirk Jan Stenvers, 
Raoul Oei, Maarten Stenvers, op de schouders Sjoerd de Weert, 
Jotte Mulder, Olmer Meijer en Christiaan Visser.  
Geknield v.l.n.r.: Bartel Berkhout, Daan Dessing, Pieter 
Alexander, Jeffrey Parson, Damian Hope en Joost van Raalte. 
Donkerblauw betekent Zilverling. 
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Lid van Pinoké geworden in 1990 

Rueben Alexander 
Lid geworden in:   1990 
Zilverling sinds:   2015 
Actief voor de club in: 

Annet van Lenning 
Lid geworden in:   1990 
Zilverling sinds:   2015 
Actief voor de club in:  

Jonathan Bant 
Lid geworden in:   1990 
Zilverling in:   2021 
Actief voor de club in: 

Lid van Pinoké geworden in 1989 

Joost van Raalte 
Lid geworden in: 1989 
Zilverling sinds: 2017 
Actief voor de club in: jeugdtrainer en tegenwoordig teamarts voor 
Dames- en Heren 1. Joost staat ook op de teamfoto op de vorige 
bladzijde. 

JB1voor oude het clubhuis is 
de JB1 uit 1997-1998. Let op 
het uithangbordje 
V.l.n.r. boven: Bartel Berkhout 
(coach), Victor van Tongeren, 
Jonathan Bant, Raoul Oei, 
Maarten Stenvers, Menno 
Bredenoord, Yuri Kantebeen, 
Jeffrey Parson, Mirjam 
Stenvers (teambegeleider), 
Zittend v.l.n.r. Daniel van der 
Sluis, Damien Hope, 
Benjamin Otto, onbekend, 
Joost van Raalte, Michael 
Hess en Olmer Meijer. 
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Joost staat ook nog op deze bijzondere teamfoto met en speciale extra artistieke 
toevoeging. Volgens ons weten de spelers niet goed waar ze moeten kijken ;-) 
En waar is waar is de keeper gebleven? Durfde hij niet op de foto? 
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Lid van Pinoké geworden in 1988 

Berend Zwart 
Lid geworden in:   1988 
Zilverling sinds:  2016 
Actief voor de club in: 

Pieter Alexander 
Lid geworden in: 1988 
Zilverling sinds: 2016 
Actief voor de club in:  
Pieter staat op de teamfoto op de vorige bladzijde. 

Roos Penson 
Lid geworden in:  1988 
Zilverling sinds:  2013 
Actief voor de club in:  
Op de foto tweede van rechts. 
Mosselmaaltijd van 11 februari 
2006. V.l.n.r. : Machteld Veraert,
Mireille Mol-Reddering, Roos 
Penson en Agnes Jansen (†).

 Veteranen B uit 2003. 
 Een elftal met zes Zilverlingen: 
 Mireille Mol-Reddering, 
 Roos Penson, Marjan Icke, 
 Carola Beerendonk,  
 Gaby Rappange en Jet Heij. 

Daniël van Raalte 
Lid geworden in:  1988 
Zilverling sinds:  2013 
Functies: 
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Job Kummer 
Lid geworden in:  1988 
Zilverling sinds:  2013 
Actief voor de club als: manager Heren 1 

Yannick van Balen 
Lid geworden in:  1988 
Zilverling sinds:  2013 
Actief voor de club in:  

 
Floris Jacobs 
Lid geworden in: 1988 
Zilverling sinds: 2013 
Actief voor de club in: trainer en coach van diverse jeugdteams 
en verleende altijd hand en spandiensten aan zijn moeder 
Dorien die de 
jeugdafdeling 
van Pinoké 
runde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Jongens C1 uit 1991-1992 
Staand v.l.n.r. : Daniël Blocq, Luuk van Bemmelen, Reuben Alexander, Onno Bierman,  
Sies Joosten, Wouter Jacobs (coach) en Sander van Raalte.  
Geknield v.l.n.r : Floris Jacobs, Jorik Abspoel, Robbert Homburg en Tias Hazebroek.  
Liggend: keeper Leon Ivangorotsky. 
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Jeroen Koops 
Lid geworden in:  1988 
Zilverling sinds:  2013 
Actief voor de club als: strafcornerkanon en natuurlijk de zoon van Max en Christa. 
Tevens lid van verdienste. 

Jeroen (liggend) heeft zojuist een corner tegen Hurley benut. 
Hieronder opgemaakt voor de Play Back show. 

Met Jong Oranje in 2001 in Australië. 
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Lid van Pinoké geworden in 1987 

Onno Bende 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds:  2016 
Actief voor de club in:  

Piet Hein Sluiter 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds: 2013 
Actief voor de club in: momenteel voorzitter van de 
commissie tophockey. Oud speler Heren 1. 

Mark Hünneman 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds:   2012 
Actief voor de club in:  

Sjoerd Blekman 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds:  2012 
Actief voor de club in:  

Hierboven ziet u Sjoerd met zijn zus Myrte (eveneens Zilverling, zie bladzijde 41) in de Play Back show. 
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Jeroen Ottenvanger 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds:  2012 
Functies: coach en speler van Heren 1. 
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Frida de Weert 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds:  2012 
Actief voor de club als: barhoofd, tapkoningin en manager Heren 1. 

 
 
Hiernaast staat Frida op de foto met 
haar broer Sjoerd. Frida staat ook op 
foto van de barploeg (twee 
bladzijden hierna) bij het verhaaltje 
over Jan Hendrik van Puffelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik-Jan van den Burg 
Lid geworden in:  1987 
Zilverling sinds:  2012 
Actief voor de club in:  
Op de foto doopt Veteranen E een 
lustrumbank met Pinoké voorzitter  
Astrid Ventevogel. Achter de bank  
v.l.n.r. : Gerard Sterkenburg, Wopke 
Talsma, Taco de Jong en natuurlijk  
Erik Jan van den Burg 
 

 
 

Lid van Pinoké geworden in 1986 
 

Loek van Meurs 
Lid sinds:   1986.  
En er even tussenuit geweest van 2002 tot 2009 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club in:  
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Anne Claire van de Wall Bake-Dijkstra 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:  2010 
Functies: keepster van dames dat terug promoveerde naar de hoofdklasse in 2001 
Hieronder staat Anne Claire in een krantenknipsel  
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Andrea Stuyt 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:  2010 
Actief voor de club in: toekomstig bestuurslid Zilverlingen en 
Pink forever. 
:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Hendrik van Puffelen 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:  2010 
Actief voor de club als: barhoofd en altijd beschikbaar als scheidsrechter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto tweede van links. 
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Beniamino Fiorito 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:  2010 
Actief voor de club als: scheidsrechters-commissaris, omroeper bij Dames- en Heren 1 
en lid van verdienste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beniamino, staat in de bovenste rij, eerste van links. Wie zijn de andere vijf Zilverlingen? 
 

Sander van Raalte 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:   2010 
Actief voor de club als: Jeugdtrainer en coach, Jeugdbestuur, 
Steekneuzen-toernooicommissie (toen dat toernooi nog bestond), 
elftalcommissie dames senioren, coördinator jongens F-jes en bestuurslid 
tophockey. Hockeyde zelf (toen hij in de jeugd zat) mee met Heren 1, maar 
verder voornamelijk in H2 en H3. 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 JB1 29 april 1994 
 
Staand v.l.n.r. : Bas Ponsioen, Remco Koopmeiners (coach), Floris Jacobs, Mathijs Strobel,  
Frank Nowee, Robbert Homburg en Sebastiaan Blok.  
Geknield v.l.n.r. : Onno Bierman, Sies Joosten, Luuk van Bemmelen, Sander van Raalte en  
Daniel Blocq. Liggend: Leon Ivangorotsky. 
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Heren Veteranen A 2016-2017 
 
Staand v.l.n.r. : Cedric de Breet, Hendrik van de Vijver, Gijs Prinsen, Roelant Groen, Guido Lindeman, 
Robert Hartog, Jeroen Koops, Mark de Jong, Egbert Ho, Martijn Waalboer.  
Geknield v.l.n.r. : Benjamin Kooijman, Niels Muller, John-Victor von Berg, Daan Mulders, Sander van 
Raalte, Gijs Vijn, Bouke van Lothringen en Maarten Pannekoek. 
 

Iorus Roos 
Lid geworden in:   1986 
Zilverling sinds:   2010 
Actief voor de club in: trainer. 
Iorus is de broer van Barber die in 2021 Zilverling is geworden (zie 
bladzijde 20). 

 
 
Akkie Lubbers-Jacobs 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:  2010 
Actief voor de club in: trainer en coach van diverse jeugdteams 
en verleende altijd hand en spandiensten aan haar moeder Dorien 
die de jeugdafdeling van Pinoké runde. 
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Maribelle Mampaeij 
Lid geworden in:  1986 
Zilverling sinds:  2010 
Actief voor de club in:  
Maribelle speelde in een zeer succesvol jeugdteam met vier latere zilverlingen. 
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Myrte Blekman 
Lid geworden in:   1986 
Zilverling sinds:   2010 
Actief voor de club in:  
Myrthe staat o.a. ook liggend op de elftalfoto op de vorige pagina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lid van Pinoké geworden in 1985 

 
Sylvia Brandsteder 
Lid geworden in:  1985 
Zilverling sinds:  2016 
Actief voor de club in:  
 
Gaby Rappange 
Lid geworden in:  1985 
Zilverling sinds:  2010 
Actief voor de club in: een van de lustrumcommissies. 

 
 
 
 
 
 
Gaby staat op deze foto 
van Dames Vet C 
tweede van links. 
Helemaal links onze 
huidige voorzitter 
Astrid Ventevogel. 
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Natalie Nowee-Peleg 
Lid geworden in:   1985 
Zilverling sinds:   2010 
 Actief voor de club in:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterste rij v.l.n.r. :  Melanie Meerschwam, Lyndsey Reich, Marijs Kolenberg en  
Myrte Blekman. Middelste rij v.l.n.r. : Martine van Herrewegen, Melany Peleg (niet van 
het team uit 1995),  Nathalie Peleg, Roxane van Hoorn (ook niet van 1995) en Maribelle 
Mampaaij. Voorste rij  v.l.n.r. : Andrea Stuyt, Suzanne Weyel en Petra (viel toen in 
tijdens de Teams van Toen dag). 
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Melany Peleg 
Lid geworden in:  1985 
Zilverling sinds:  2009 
Actief voor de club in:   
Melany staat ook op de teamfoto op de 
vorige pagina. 
 
 
 
 
 

 
Bert van Haagen 
Lid geworden in:   1985 
Zilverling sinds:   2009 
Actief voor de club als: speler van Heren 1, 
bestuurslid, voorzitter en lid van verdienste. 
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Lid van Pinoké geworden in 1984 
 

Boudewijn Mol 
Lid geworden in: 1984 
Zilverling sinds: 2009 
Actief voor de club als: manager van heren 1, 
bestuurslid en erelid. 

 
 
 
Hieronder als manager van Heren 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dennis den Hartog 
Lid geworden in:  1984 
Zilverling sinds:  2009 
Actief voor de club als: penningmeester. Dennis was ook één van de initiatiefnemers 
van de succesvolle shirtveiling voor gehandicaptensporters. 
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Lid van Pinoké geworden in 1983 
 

Herman van Meel 
Lid geworden in: 1983 
Zilverling sinds: 2009 
Actief voor de club als:   
 
 
 
 
 

Jeroen van Heugten 
Lid geworden in:  1983 
Zilverling sinds:  2009 
Actief voor de club als: 24/7 keeper, voorzitter lustrumcommissie 2004, vormgever 
Pinoké logo in 2010 en verdere housestyle bewaker van Pinoké, lid van verdienste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          In 2004 was Jeroen voorzitter van de lustrumcommissie.  
           Hierboven v.l.n.r. Jons Hensel (voorzitter A.H. & B.C.), Johan Wakkie  
           (directeur KNHB), Jeroen zelf, Jan Winkel (voorzitter Hurley), Marjan Icke 
           (toen de voorzitter Pinoké) en Hans van Muijden (erevoorzitter van Hurley).  
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Nol Phijffer 
Lid geworden in:  1983 
Zilverling sinds:  2008 
Actief voor de club als: sponsor en spelersmakelaar. 
Nol kwam in 1983 over van Nijmegen. Begenadigd stylist in de verdediging. Ook zijn 
(inmiddels ex) vrouw Marinje speelde op Pinoké in dames 1. Zoons Coen en Casper 
werden ook lid, evenals dochter Femke.  Nol werd in 1995 landskampioen met de 
Veteranen van Pinoké. De teamfoto staat bij Hans Kok, twee bladzijden verderop. 
Hieronder ziet u Nol vlak voordat hij zijn pul kreeg op de foto met Frans van der Lee. 

 
Wieger Laurey 
Lid geworden in:  1983 
Zilverling sinds:  2008 
 Actief voor de club als: lid van een lustrumcommissie in 1989 waarmee hij hieronder 

(rechts) op de foto staat (met z’n armen over ekaar). 
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Paul van der Heijden 
Lid geworden in:  1983 
Zilverling sinds:  2008 
 Actief voor de club als: 
penningmeester en lid van verdienste.  
Rechts op de foto met echtgenote 
Jacqueline. Hieronder links op de foto 
met Jeroen van Heugten. 
 

 
Lid van Pinoké geworden in 1982 

 
Hans Kok 
Lid geworden in:  1982 
Zilverling sinds:  2007 
Actief voor de club als:  jeugdtrainer en speler van het Heren 1 
team dat als eerste in 1987 naar de hoofdklasse promoveerde.  
Een team met de andere Zilverlingen Rogier Beerendonk, 
Bert van Haagen, Geert Wilmink, en Martin Bennis. Zilverling 
Hans Beerendonk was manager van deze succesploeg. 
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Deze Friesch van oorsprong, was ook assistent trainer van dames 1 in 1995/96.  
Hans is met vier andere Zilverlingen Nederlands kampioen geworden bij de 
Veteranen. U ziet op de foto ook de zilverlingen: captain Esso Noordhoff, Nol Phijffer, 
Joost Wiggelendam en Taco Jurrema. Hans zit tweede van rechts geknield. 

 

Gijs Vijn (op de foto rechts met Jeroen Koops) 
Lid sinds:   1982 
Zilverling sinds:  2019 
Actief voor de club als: 
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Lid van Pinoké geworden in 1981 
 
 
Barbara Stuyt 
Lid geworden in:  1981 
Zilverling sinds:  2007 
Actief voor de club als: 
Hiernaast ziet u Barbara rechts.  
Nog in ouderwets Dames tenue en  
op gewoon gras. 
 
Cedric de Breet overhandigde de 
zilverlingenpul aan Barbara in 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eelco van der Enden 
Lid geworden in: 1981 
Zilverling sinds: 2006 
Actief voor de club als: 
Eelco (Eli voor vrienden) speelde in 
de jeugd bij Hurley maar had goede 
vrienden bij Pinoké. Daarmee kon  
hij gezelliger een biertje drinken.  
Dus kwam hij bij Pinoké spelen.  
Op vrijdag 3 juni 2008 bezocht een 
delegatie van de Zilverlingen hem in 
Brussel. Zij waren onderdeel van oud 
Pinoké heren III (begin jaren 80) team 

dat toen al ruim dertig jaar een toernooi speelde in zijn nagenoeg oorspronkelijke 
samenstelling.In aanwezigheid van collega-Zilverlingen Marc Boven-lander, Kempe 
Kruisbrink, Hans Kok, Juun van Burk en Dolf van den Bos, sprak Mark Wilmink zijn 
oude vriend Eelco toe. Mark memoreerde dat Eelco samen met zijn mentor Albert 
Berkhoff het initiatief heeft genomen om jeugdspelers adequater op de vangen in de 
senioren. Daardoor is vanuit het toenmalig Heren 6 (waarvan Eelco 11 jaar captain 
was) de voedingsbodem gecreëerd voor een betere doorstroming van jeugd. 
Ondanks zijn verhuizing naar Brussel is Eli altijd lid van Pinoké gebleven.  
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Lid van Pinoké geworden in 1979 
 

Tanja Bos 
Lid geworden in:  1979 
Zilverling sinds:  2006 
Actief voor de club als: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja nam haar pul (wel een  
jaar te laat) in ontvangst van 
Fransje Bijnen met wie ze 
jarenlang in een team speelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai Joustra  
(hierboven links) 
Lid geworden in: 1979 
Zilverling sinds:   2006 

Edo Kulkens 
(hierboven in het midden) 
Lid geworden in: 1979 
Zilverling sinds:   2006 

Cedric de Breet 
(hierboven rechts, zie ook blz 51) 
Lid geworden in: 1978  
Zilverling sinds:   2006 
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Henk van Veen 
Lid geworden in:  1979 
Zilverling sinds:  2005 
Actief voor de club als: 

Zoals voor zo velen, was de deelname aan het 
Steekneuzentoernooi de ervaring die 
de Pinoké vlam naar Henk deed 
overslaan. Hij won het toernooi met 
het touringteam van de Boekaniers. 
En bleef door de gezelligheid 
hangen. Ook o.a. Maarten ten 
Doeschate (Bloemendaal) en Bart 
van Rossum (HGC) kwamen langs 
die weg naar Pinoké. Henk speelde 
lang in Heren 1 en werd in 1981 met dat team kampioen in de 
eerste klasse D. Er werd gepromoveerd naar de 

overgangsklasse. De Pinoké heren hebben hierna nooit meer lager gespeeld. Henk 
stond model voor de kwaliteitsimpuls die Pinoké begin jaren 80 kreeg. Door een 
rekenfout kreeg Henk zijn pul een jaar te laat. Rechts in zwart/wit op een kampioensfoto 
van Heren 1 uit 1981.          
 
Jaap le Cosquino de Bussy 

Lid geworden in:  1979 
Zilverling sinds:  2005 
Actief voor de club als: 
Jaap kreeg zijn pul overhandigd van 
Zilverlingenvoorzitter Marc Bovenlander. 
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Lid van Pinoké geworden in 1978 
 

Mireille Mol-Reddering 
Lid geworden in:  1978 
Zilverling sinds:  2007 

Actief voor de club als: 
Vanaf haar jongste jeugd speelde Mireille op Pinoké.  
Haar lidmaat-schapsperiode werd onderbroken door een opleiding in 
Zwitserland.  
Maar bij 
terugkeer 
vleide zij zich 
weer op het 
Pinoké nest. 
Getrouwd 
met ex 

bestuurslid tophockey en erelid 
Boudewijn Mol. En hun 
dochter Sanne en Malou zijn 
ook lid van Pinoké .  
Marjan Icke geeft op de foto 
links de Zilverlingen pul aan 
Mireille in 2007. Mireille zat 
ook in diverse toernooi 
commissies. Zoals de 

Steekneuzen-toernooicommissie 
hierboven met Zilverlingen Mark 
Wilmink en Frank Bakker. 
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Anton (Tony) Fernandez 
Lid geworden in:  1978 
Zilverling sinds:  2005 
Actief voor de club als: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eddy van Vollenhoven  
Lid geworden in:  1978 
Zilverling sinds:  2005 
Actief voor de club als: 
Hiernaast zit Eddy links van 
Bonno Hylkema. 
 
 
 
 
 

 
Bonno Hylkema 
Lid geworden in: 1978 
Zilverling sinds: 2005 
Actief voor de club als: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op een onderbondtoernooi in1982. 
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Gerard Hulsman sr. 
Lid geworden in:   1978 
Zilverling sinds:   2005 
Actief voor de club als: 
Gerard is één van de statistisch meest 
onwaarschijnlijk voorkomende Zilverlingen die er 
bestaan. De vader werd namelijk later Zilverling 
dan zijn zoons. Bij de Bovenlanders, Beerendonks 
en Jurrema’s is er sprake van meerdere 
generaties die Zilverling zijn. Maar dit geval is toch 
ook weer uniek. 
Op de foto bij zijn inauguratie in 2005. 
 
 
 
 

 
 
Cedric de Breet  
Lid geworden in:   1978  
Zilverling sinds:   2006 
Actief voor de club als: 
 
 
 

 
 

Lid van Pinoké geworden in 1977 
 
Ray de Vries 
Lid geworden in: 1977 
Zilverling sinds: 2005 
Functies: kascontole commissie. 
 
 
 
 
 
Bart Hulsman 
Lid geworden in: 1977 
Zilverling sinds: 2002 
Actief voor de club als: 
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Edo van der Linde 
Lid geworden in: 1977 
Zilverling sinds: 2002 
Actief voor de club als: 

Marco ten Have
Lid geworden in: 1977  
Zilverling gerechtigd sinds:  2002 

Op onderstaande foto van jongens A1 uit 1983. Marco staand 
derde van links. 
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Lid van Pinoké geworden in 1976 

Kees Jan van den Ban 
Lid geworden in: 1976 
Zilverling sinds:  2001 
Actief voor de club als: 

Juun van Burk 
Lid geworden in: 1976 
Zilverling sinds: 2001 
Actief voor de club als: 
Getrouwd geweest met oud 
Pinoké-lid Lietje van Rhijn.  
Uit dat huwelijk twee kinderen 
(Saskia en Peter) waarvan de 
laatste nog op  Pinoké 
hockeyde. 

             1978   In Maastricht in 2001 

Friso ten Brink 
Lid geworden in:  1976 
Zilverling sinds:  2001 
Actief voor de club als: 
Zoon van één van de Zilverlingen van het eerste uur, Eddy ten Brink. Friso is getrouwd 
met Annemiek de Jager. Een zoon: Hugo Cornelis Eduard.  
Friso beschikt over een unieke pul. Hij heeft namelijk de pul van wijlen zijn vader  

Ed (zie bladzijde 106) 
overgenomen. Die Zilverlingen-
pul is derhalve de enige waarin 
twee namen gegraveerd staan. 
Onderstaand Friso naast zijn 
moeder Mia (in 2006) 
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Hans Savalle 
Lid geworden in:  1976 
Zilverling sinds:  2001 
Actief voor de club als: 

Macky Pierik 
Lid geworden in:  1976 
Zilverling sinds:  2001 
Actief voor de club als: 

Hieronder in april 
2006. 

   In 1980 op het        Tijdens de Teams van Toen dag 
Steekneuzen toernooi        2004, in gesprek  

     met Frans van der Lee. 

Vincent Fisscher 
Lid geworden in:   1976 
Zilverling sinds:  2001 
Actief voor de club als: 
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Gerard Hulsman jr 
Lid geworden in:   1976 
Zilverling sinds:  2001 
Actief voor de club als: 

Lid van Pinoké geworden in 1975 

Frank Bakker 
Lid geworden in: 1975 
Zilverling sinds: 2005 
Actief voor de club als: 
Frank speelde vanaf de jeugd tot in heren 
1. Speelde vervolgens in Italië en op HIC
om in 1992 terug naar Pinoké te komen en 
te helpen met promotie naar de 
hoofdklasse. 

Links:  
Frank in 1983. 

       Rechts: 
  Frank nam 
    zijn pul in 

          ontvangst van 
        Geert Wilmink. 

Jeugdvrienden en 
oud huisgenoten aan het Europaplein. 

Arend Jan van Raalte 
Lid geworden in:  1975 
Zilverling sinds:  2000 
Functies: penningmeester. 
Zijn dochters Filippa en Lorine speelden ook op Pinoké. 

Laura Vogels
Lid geworden in: 1975  
Zilverling sinds:  2000 
Actief voor de club als: 
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Lid van Pinoké geworden in 1974 

Fransje Bijnen 
Lid geworden in: 1974 
Zilverling sinds: 2005 
Actief voor de club als: bestuurslid Zilverlingen. 
Eeuwig jeugdige speelster van Pinoké Dames 1. Maakte i.v.m. haar niveau een tijdelijke 
overstap naar Hilversum en Kampong. Maar ze keerde op het juiste moment terug  
om met Dames 1 twee maal in successie te promoveren en in de hoofdklasse terecht te 
komen (1989). Dat team bleef lang op het hoogste niveau. 

Nog steeds zijn mensen geneigd haar te vragen of ze nou nog in meisjes A1 speelt. 
Maar dat is tegenwoordig echt de dames Veteranen (landskampioen in 2006).  
En in veteranen Oranje Dames. Fransje nam haar pul in ontvangst van haar goede 
hockey-vriend Kempe Kruisbrink. 
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Martijn de Breet 
Lid geworden in: 1974 
Zilverling sinds: 1999 
Functies: lid evenementen commissie 
Broer van Zilverling Cedric. Getrouwd met Inge Bindervoet. Martijn heeft wee zoons: 
Steven en Olav. 

Hierboven o.a. met in het midden Rogier Beerendonk in 
de E1 van 1976. 

Pul uitreiking door Marc Beerendonk 
op 15 oktober 1999. 
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Rogier Beerendonk 
Lid geworden in: 1974 
Zilverling sinds: 1999 
Functies: lid toernooicommissie en trainer en coach van jeugdteams. 
Speler van e-jeugd tot en met heren Op de vorige bladzijde zit Rogier op de teamfoto 
als middelste. 

<<< Rogier in 1974. 

Rogier in 1987. 
In de promotiewedstrijd 

tegen Nijmegen 

    Seizoen 87-88 

In 1999 kreeg Rogier zijn pul 
overhandigd door zijn vader. 
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Frans van Panthaleon van Eck 
Lid geworden in:  1973 
Zilverling sinds:  1998 
Functies: voorzitter. 
Onderscheiden als: erelid. 

Frans links als actief speler op het 
onderbondtoernooi van Amsterdam in 
1982 en rechts op zijn representatieve 
voorzitters-foto. 
De vrouw van Frans, Frances 
Gramende, speelde ook op Pinoké in 
dames VI. Hieronder een foto van het 
bestuur achter de tafel. V.l.n.r. :  
Jeroen Weites, (per foto) Ewoud 
Goudswaard, Kempe Kruisbrink, 
Frans van Panthaleon van Eck, 
Marielle Bodewes, Alexander 
 Huijgen en Queriene Swijghuijsen. 

Hiernaast op de tandem bij 
het afscheid van Erikjan 
Hinnen in 1992. 
Georganiseerd door de 
Zilverlingen. 
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Hanna van Galen-Hazenberg  
Lid geworden in:  1974      
Zilverling sinds:  1999 
Functies: 

 
Lid van Pinoké geworden in 1973 

 
Stef Jurrema 
Lid geworden in:  1973 
Zilverling sinds:  1998 
Functies: 
Lid van een echte Pinoké familie. Vader Dick speelde 
op Pinoké. Broers Frans Rijn, Taco en zus Mariëlle 
eveneens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links in de C1 in 1976. Rechts met oud heren drie op een toernooi in Doorn. Helemaal 
rechts tijdens de Teams van Toen dag moest Stef zich na één wedstrijd voortbewegen 
met behulp van twee (zwaar gesponsorde) hockeysticks. 
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Max de Bruin 
Lid geworden in: 1973 
Zilverling sinds: 1998 
Functies: 
Met jongens A1 op het balkon in het seizoen 1976-77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder tijdens de Teams van Toen dag in 2004. 
 
 
 
 
 

 
Marie-louise Willemsen-Jansen  
Lid geworden in:  1973      
Zilverling sinds:  1998 
Functies: 
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Lid van Pinoké geworden in 1972 
 

Geert Wilmink 
Lid geworden in: 1972 
Zilverling sinds: 1998 
Functies: lid van de loterijcommissie voor het eerste kunstgras en drijvende kracht 
achter het tweede kunstgras. Tevens altijd lobbyist voor sponsors terwijl hij zelf niet 
eens meer speelt op Pinoké. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven als prille debutant in de  
selectie van heren 1. Daarnaast als  
keeper van heren 1 bij het kampioensjaar 
1987. Helemaal rechts bij de lancering  
van de spaaractie voor een tweede  
kunstgrasveld. Rechts tijdens Teams van Toen 2004. 
 
Mark Wilmink 
Lid geworden in: 1972 
Zilverling sinds: 1997 

Functies: 
Steekneuzen 
toernooicommissie, 
cabaretier, barhoofd, 
elftalcommissie. 
Onderscheiden als: lid 
van verdienste.  
 
Zoon van Joep en Tonneke. Zij overleed na een slepende 
nierziekte op 20 januari 2007. 
Op de foto rechtsboven zit Mark 
rechts en in het midden zijn 
jongere broer Geert.  
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Joost Wiggelendam 
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1997 
Functies: ledenadministratie. 

Joost was de spil van 
Heren 1. Al zijn 
gezinsleden waren/ 
zijn actief op/voor 
Pinoké. Echtgenote 
Nori speelt niet meer 
maar is actief voor de 
jeugd, Zoon Pelle en 
dochters Eva en Roos 
speelden op Pinoké. Op de foto rechts zien we Joost met echtgenote Nori en dochter 
Roos op het Sixes toernooi in 2003. 
 
Kempe Kruisbrink 
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1997 
Functies: secretaris, wedstrijdsecretaris en penningmeester van de jeugdcommissie. 
Onderscheiden als: lid van verdienste 

 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaand een foto met het bestuur van 1989. 
Staand v.l.n.r. : Querien Swijghuysen, voorzitter  

Frans van Panthaleon van Eck, Marielle Bodewes, Ewout Goudswaard, Jeroen Weites 
en Alexander Huijgen. 
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                Rechts Kempe tijdens Teams van Toen 2004. 
 
Arbo den Burger 
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1997 
Functies: materiaalcommissaris en klusjesman. 
Onderscheiden als: lid van verdienste. 
Arbo is gezichtsbepalend geweest voor een groot deel van de veteranen van Pinoké. 
Hij organiseerde vele jaren het veteranen diner op de Koninklijke in Loosdrecht.  

Bijna altijd aanvoerder van zijn 
elftal en sfeerbepalend binnen 
alle teams waarin hij speelde. 
Onderbondtoernooi 1982 
 
 
 
 
 
In september 2000 

 
 
                                               

Rechts tijdens  
Teams van Toen 2004. 
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Jacqueline Bakker   
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1977 
Actief voor de club in de activiteitencommissie. 
 

 
 
 
 
 
 

Hans Breuker 
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1977 
 

Oeke van den Brink  
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1977 
 

Loek Brongers  
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1977 
 

Jenny Tiessens  
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1977 
 

Frits Vlieger  
Lid geworden in:  1972 
Zilverling sinds:  1977 
 
Van de Zilverlingen deze pagina weten we alleen zeker dat ze een pul in ontvangst 
hebben genomen. Het jaartal waarin ze lid zijn geworden en het jaar waarin ze hun pul 
hebben ontvangen zijn een inschatting. Als u een foto van deze personen hebt en of 
meer details weet, stuur die dan naar zilverlingenboekje@pinoke.nl . 
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Lid van Pinoké geworden in 1971 
 
Jaap van Willigenburg 
Lid geworden in:  1971 
Zilverling sinds:  1996 
Functies: Steekneuzen toernooicommissie en voorzitter van de jeugdcommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r. : Op uitsnede uit een teamfoto van Heren II uit 1979; in het midden als coach 
van een jeugd mixed team in Groningen; rechts tijdens Teams van Toen 2004. 
 
   

Jaap kreeg in 1996 zijn pul overhandigd door Albert Berkhoff. 
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Marc Bovenlander 
Lid geworden in:  1971 
Zilverling sinds:  1996 
Functies: huidige voorzitter van de Zilverlingen en was lid van de elftalcommissielid 
Veteranen. Onderscheiden als: Mr Pinoké 1982 (de bodybuild versie). Dat was 
overigens zwaar doorgestoken kaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klaas Bleeker 
Lid geworden in:   1971 
Zilverling sinds:   1996 
Functies: voorzitter van Pinoké en lid van 
de kas controlecommissie 
 
 Rechts in de zomer van 1981 en 
 links tijdens Teams van Toen 2004. 
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Martin Bennis 
Lid geworden in:  1971 
Zilverling sinds:  1996 
Martin was één van de eigen 
kweek spelers die in 1987 met 
heren I naar de hoofdklasse 
promoveerden. Rechts een 
actiefoto uit 1971.  
 
 
 
 

Links op een foto uit 1971. Daarnaast een uitsnede uit een zaalhockey teamfoto uit 
1978 toen jongens A1 tweede werd van Nederland. Rechts daarvan een statieportret uit 
1987. Helemaal rechts tijdens Teams van Toen 2004. 
 
Marc Beerendonk 
Lid geworden in:  1971 
Zilverling sinds:  1996 
Functies: coach van heren 1 en 2 (meerdere landskampioenschappen) en bestuurslid 
accommodatie.  
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Alexander Huygen 
Lid geworden in:  1971 
Zilverling sinds:  2007 
Liep zo ongeveer alle seniorenteams van Pinoké door. Zat in het legendarische bestuur 
met andere Zilverlingen Frans van Panthaleon van Eck en Kempe Kruisbrink. 
Speelde ook met meerdere Zilverlingen in Veteranen A in 1989. 

Hierboven tijdens 
de Teams van 
Toen dag in 
 2005. 
 

 
Hieronder op de foto, helemaal rechts tijdens een ALV.  
 

Odo Brunner  
Lid geworden in:  1971      
Zilverling sinds:  1996 
Functies: bestuurslid 
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Lid van Pinoké geworden in 1968 
 
Taco Jurrema 
Lid geworden in:  1968 
Zilverling sinds:  1993 
Functies: bestuurslid Zilverlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           1971                        1977             Teams van Toen 2004 
Taco zat in het succesvolle jongens A1 team dat hoge ogen gooide bij de 
landskampioenschappen in 1977. 
 

Staan v.l.n.r. Max de Bruin, René Bergh, coach Jan Groothuis, coach Roelant 
Oltmans, ?, Martin Bennis, en ?. Zittend v.l.n.r. Edwin Smelt, Taco Jurrema,  
Jan Hein Allema, ? en ?. Donkerblauw vet zijn zilverlingen. 
 



 74 

Carola Beerendonk 
Lid geworden in:  1968 
Zilverling sinds:  1993 
Functies: evenementencommissie en bestuurslid Zilverlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.l.n.r. met moeder Hetty en broer Marc voor het clubhuis van de Twentsche Bank, 
vervolgens bij de eerste balk-legging van het clubhuis in 1971 en rechts een foto die  
is gemaakt tijdens Teams van Toen 2004.  
 
Jan Hein Allema 
Lid geworden in:  1968 
Zilverling sinds:  1993 
Functies: voorzitter van het jeugdbestuur. 

 
Aanvoerder van het legendarische 
derde elftal dat in 1980 de J.D 
Treslingbeker won, voor de winterstop 
kampioen werd in de reserve 2e klasse 
en het jaar daarop in één keer door 
promoveerde naar de reserve 
promotieklasse. Dat elftal speelt nog 
steeds elk jaar een toernooi op 
wisselende locaties. 
 
De foto links stamt uit 1971. 
Jan Hein staat ook op de elftalfoto op 
de vorige pagina. 
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Rob Bovenlander 
Lid geworden in:  1968 
Zilverling sinds:  2009 
Functies: vice voorzitter Pinoké en 
knutselkampioen voor o.a. dug outs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lid van Pinoké geworden in 1965 
 

Dolf van den Bos 
Lid geworden in:  1965 
Zilverling sinds:  2005 
Functies: voorzitter evenementen commissie, cartoonist voor de Steekneus, wedstrijd-
formulieren secretaris, website redacteur, loterijcommissie voor het eerste kunstgras, 
samensteller van de Jaarneuzen, samensteller van dit boekje en schrijver van het lustrumboek 

2004. Hij werd daarvoor in 2005 ook gekroond tot 
lid van verdienste. Dolf is getrouwd met Corelle 
Bos die in dames 1 van Pinoké speelde. Drie 
dochters: Claudine, Lisanne en Janneke. Die 
speelden alle drie op Pinoké. Dolf begon in 
 1965 in de aspiranten van Pinoké en was 
geruime tijd keeper. In 1969 verhuisd naar het 
Gooi. Maar was daarna nog steeds frequent 
bezoeker van Pinoké met/bij boezemvriend 
Esso Noordhoff (ook Zilverling). Sinds begin 
jaren 80 weer terug als Pinoké lid. Dolf werd bij 
zijn Zilverlingen-inauguratie in 2005 door Frans 
van Panthaleon van Eck 
direct gestrikt voor het 
Zilverlingenbestuur. Hij 
sleepte Fransje Bijnen 
mee in zijn missie. Er moet 
immers minstens 1 vrouw 
in het bestuur zitten.  
Hij werd na zijn afscheid 
als bestuurslid van de 
Zilverlingen tot erelid 
benoemd. Tot dusverre het 
enige erelid van de 
Zilverlingen. En dat staat sindsdien op zijn pul. 

In 1983 

Tijdens Teams 
van Toen 2004 
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Marijke Bovenlander 
Lid geworden in:   1965 
Zilverling sinds:   1990 
Functies: Zilverlingenbestuur.  
Dochter van erevoorzitter Toon Bovenlander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechts Tijdens Teams van Toen 2004. 
 
 
Jan Bernard  
Lid geworden in:  1965      
Zilverling sinds:  1990 
Op onderstaande foto staat coach Jan Bernard tweede van rechts. 

 

En zo ziet Jan er 
tegenwoordig uit. 
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Lid van Pinoké geworden in 1964 
 
Ron Hendrikse 
Lid geworden in:  1964 
Zilverling sinds:  1989 
Functies: vaste medewerker van de krantjes 
vouwploeg in de jaren 60, één van de eerste Pinoké 
bondsscheidsrechters. Heeft naar eigen zeggen, ooit 
in één seizoen 56 doelpunten gescoord in twintig 
wedstrijden. 
Hieronder met bril op de foto met erelid en Zilverling 
André de Goederen (ook met een biertje aan de 
lippen) tijdens een toernooi op Hurley (?) in 1968. 
Toen topsport nog topsport was. Rechts tijdens het 
Steekneuzentoernooi van 1971. 
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Lid van Pinoké geworden in 1963 
 
Esso Noordhoff 
Lid geworden in:  1963 
Zilverling sinds:  1996 
Esso speelde reeds op jonge leeftijd in heren I en was altijd het grote talent dat ondanks 
aanbiedingen van grote clubs Pinoké trouw bleef. Hij haalde na Jo Jurissen in 1946 als 
eerste individuele speler van Pinoké de cover van de HockeySport op 10 september 
1982. Esso was aanvoerder van het Veteranen elftal dat in 1995 kampioen van 
Nederland werd.  

Hierboven op de cover van de Hockeysport van 10 september 1980 en rechts in 1969. 
Esso heeft een paar jaar op HIC gespeeld toen de coach van Pinoké hem niet wilde 
laten spelen op de plaats waar hij naar zijn eigen mening het beste tot zijn recht kwam. 
Zijn moeder Conny moest het daarna ontgelden als ze achter de bar stond. Maar 
desondanks kwam Esso nog terug naar Pinoké om zijn 25 Zilverlingenjaren vol te 
maken. Is tegenwoordig met zijn Fotostudio Heno lid van Club Collodi. 



 79 

 
Jet Heij  
Lid geworden in:  1963 
Zilverling sinds: officieel 2006 
Ze was, in jaren geteld, al 
ruim Zilverling. Ons reken-
centrum vermoed dat ze al in 
1963 lid was. Want uit dat 
jaar stamt de teamfoto 
hieronder.  
 
 
 
 
 
Jet is de helblonde dame die staat als derde van links. De overige namen kunt u 
nalezen op bladzijde 84 van het Lustrumboek. Kenners herkennen Annemarie Icke 
(zittend tweede van links). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 Jet bij haar inauguratie  
                                                 op 1 april 2006. 
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Lid van Pinoké geworden in 1962 
 

Marlieke Oltmans 
Lid geworden in:  1962 
Zilverling sinds:  1987 
Functies: voorzitter jeugdbestuur, drijvende kracht achter de jeugdafdeling. 
Onderscheiden als: erelid 
Getrouwd met Pinoké-er Ronald Meijer. Drie kinderen Hester, Olmer en Dider.  

Zoals hieronder kennen weinig leden Marlieke.  
De paardenstaart verraadt haar maar dat masker 
heeft ze nooit in een wedstrijd gedragen.  

Een soort vrouwelijke Honan Meijer 
maar dan met meer haar. De hele 
familie Oltmans heeft natuurlijk een 
onvoorstelbare sterke band met 
Pinoké. Zonder wijlen moeder Tet 
en Marlieke  
stond de jeugd van Pinoké  
niet  waar hij nu staat. Ook veel 
anderen speelden een belangrijke 
rol maar Tet en haar dochter 
Marlieke de bulldozers die het zware 
werk voor hun rekening namen en 
nog nemen. Hierboven staan ze 
samen op een foto die tijdens een  
Steekneuzen toernooi werd 
gemaakt. Wijlen vader Wout is erelid 
van Pinoké. Maar dat 
erelidmaatschap geldt eigenlijk ook 
voor zijn vrouw Tet. Wout was het 

geweten van de Pinoké- fluitisten van 
Pinoké. Hij overleed in 1992. 

  
Marlieke trouwde  binnen Pinoké 
met Ronald Meijer en wat hun 
kinderen als hobby hebben 
hoeven we niemand te vertellen. 
En ja hoor, ook die kinderen  
hebben zich weer vol overgave 
ingezet voor de club. 
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Maar hoe zagen de kinderen van de Wout en Tet er uit toen ze klein waren in de jaren 
60 en zeventig? Wij kregen toegang tot foto’s die bij u een glimlach van herkenning op 
het gezicht zullen toveren.  

 
 
Hiernaast en hieronder een 
foto met broer Roelant en 
zusje Sylvia. Wij hebben 
Marlieke nooit meer met zulk 
kort haar gezien als 
hiernaast.  
 
 
Kijk maar op de foto 
hieronder, die met een 
beetje fantasie zo kan 
doorgaan voor een populaire 
popgroep  
uit eind jaren 70.  
De Hansons. 

 
Hierboven ziet u Roelant in zijn 
functie als bondscoach van het 
Nederlands elftal. 
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Lid van Pinoké geworden in 1960 
 

Jan Willem Luberti 
Lid geworden in:  1960 
Zilverling sinds:  1985 
Voor de Zilverlingen vaak de 
bartijger die aan de goede kant van 
de bar gaat staan n.l. aan de 
bedienende kant.  
Bezit een seizoenkaart van Ajax en 
heeft zeilen als andere passie. 
 
 
 
 
 
 

 
Joan Bernelot Moens 
Lid geworden in:  1960 
Zilverling sinds:  1985 
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Lid van Pinoké geworden in 1958 

Marjan Icke 
Lid geworden in:  1958 
Zilverling sinds: 2006 (veel te laat, ze was het officieel al veel eerder) 
Bekend als: Erevoorzitter van Pinoké 

Marjan was al heel lang virtueel 
Zilverling. In 2006 stemde ze eindelijk in 
het lidmaatschap. Ze was er zichtbaar 
verguld mee. Maar het bleef niet bij een 
pul. Want ook een karaf was haar deel. 
Ze is dat seizoen immers 50 jaar lid.  
Marjan kwam nog met een verrassing uit 
de hoek. Ze toonde het minipulletje dat 
zij jaren geleden al cadeau kreeg, 
ondanks dat ze toen nog niet officieel tot 
het gezelschap der Zilverlingen toetrad. 
Het was eigenlijk een sherry cupje. Of 
misschien een eierdopje? 

Op onderstaande teamfoto zit Marjan geknield als tweede van links onderaan. 
Rechts naast haar Jet Heij. Rechts staand Zilverling André de Goederen. 
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Hier staat Marjan op de foto 
met Frans van Eck tijdens de 
lustrum-receptie in januari 
2004. 
 
 

Guus Arens  
Lid geworden in:  1958         
Zilverling sinds:  1984  
Woont tegenwoordig in Duitsland. Was voorzitter van de Zilverlingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier op de foto 
met Vetranen C uit 
1989. Guus staat 
helemaal rechts. 
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Henny Hendrikse  
Lid geworden in:  1958      
Zilverling sinds:  1983 
 

Els Lelieveld Arens   
Lid geworden in:  1958      
Zilverling sinds:  1984 
Op de foto tijdens Teams van Toen 2004. 
 

Samuel Reinders Folmer  
Lid geworden in:  1958  
Zilverling sinds:  1984 
Op de foto in 1983. 
Was voorzitter van Pinoké en bekleedde ook andere bestuursfuncties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze foto van jongens 
A1 uit 1960 zit Samuel 
tweede van rechts. 

 
 

 

Arthur Straeter (door ons eerder fout gespeld als Sträter) 
Lid geworden in:  1958      
Zilverling sinds:  1984 
Arthur werd naar eigen zeggen lid op zijn zesde jaar 
(1954). Maar onze gegevens zeggen 1958. Daarom 
werd hij Zilverling in 1984. Hij maakte in ieder geval 
het tijdperk Rikse mee in het clubhuis van de 
Twentsche Bank. 
In 1995 werd hij weggekocht door Xenios.  
 

 
 

 
 



 86 

Lid van Pinoké geworden in 1957 
 
Huib van der Heijde 
Lid geworden in:  1957 
Zilverling sinds:   1982 
Functies: barhoofd. 
Getrouwd met Anja. Ze hebben een zoon Bas en een dochter Hanneke die beiden ook 
op Pinoké speelden.. 
 
Op onderstaande foto omspeelt Huib de keeper van HBS in een promotiewedstrijd in 
1966. Huib speelde al op zeer jonge leeftijd in het eerste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Links in 1969 en midden in 1989 op Amsterdam. Rechts bij Teams van Toen in 2004. 
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Lid van Pinoké geworden in 1956 
 
 

Jan Reinier van der Heijde 
Lid geworden in:   1956 
Zilverling sinds:  1981 
Jan Reinier is getrouwd met Hetty van den Brink die 
hij ook op Pinoké leerde kennen. Jan Reinier heeft 
alle teams doorgewandeld van aspiranten tot Heren I 
tot de veteranen. Hij speelde vaak samen met zijn 
broer Huib die u ook op de vorige bladzijde op de 
elftalfoto ziet staan met Rob Gerritse. Let op de kleine 
foto-uitsnede links op de populaire wollen Pinoké 
shawl uit die tijd. Die komt uit de foto hieronder van 

jongens aspiranten A uit 1958. 

 
Staand v.l.n.r. : 
Barend Jan Luijtze,  
Hans Breukers, 
Nol Vermolen, 
Karel Kantebeen 
en Hans Trömpler. 
Vooraan v.l.n.r. : 
Hans Kanceel, 
James van der 

Hoeveld, Jan Reinier van der Heijde, Leo Bouwman, Jan Constandse,  
Paul Sträter en ? (met excuses voor verkeerd gelezen namen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast met echtgenote en  
Pim en Rob Gerritse tijdens de 
lustrumlunch in april 2019. 
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Jan Constandse 
Lid geworden in:  1956 
Zilverling sinds:  1981 

 
 
 
Links hierboven op een uitsnede van 
een teamfoto uit het lustrumboek van 
1989 en rechts op een foto tijdens het 
onderbond toernooi op Amsterdam in 
1982. Jan staat ook op de foto 
onderaan de vorige bladzijde uit 1958 
van jongens aspiranten A.  
Derde van rechts op de voorste rij. 
Een teamgenoot is zo vriendelijk zijn 
stick voor het gezicht van Jan te 
houden. 

 

Lid van Pinoké geworden in 1955 
 
Jelle Sterringa  
Lid geworden in:  1955      
Zilverling sinds:  1980 
 

 
Lid van Pinoké geworden in 1954 

 
Rob Gerritse 
Lid geworden in:  1954 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: commissaris Tophockey, coach Heren II, coach van jeugdteams en lid van de 
raad van beroep. Getrouwd met Pim da Silva. Zij speelde van 1955 tot en met 1966 in 
dames 1. Ze heben een zoon en een dochter. Sophie speelde in de jeugd en dames 1.  

 
Rob speelde 16 jaar in Heren 1 en daarna 
tot circa 1998 in heren 2, 3 en Veteranen 
A. 
Rob leerde zijn vrouw Pim op Pinoké 
kennen. Rob maakte deel uit van het 
legendarische heren I uit de jaren 60. Op 
de volgende bladzijde een foto van die 
ploeg uit 1966 toen ze tegen HBS 
promotie hadden afgedwongen naar de 
overgangsklasse.  

 
Rob staat ook met Jan Reinier van der Heijde op de foto op 
de vorige bladzijde. 
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Eigenlijk speelde Rob het liefst Bandy. En hij werd o.a. in 1968 ook Nederlands 
kampioen met Amsterdam. Onderstaand een foto daarvan uit de HockeySport. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.l.n.r. staand: Nico Kat, Fons Grasveld, Guus Wigmans, Huib van der Heijde, Martin 
Beumer (trainer), Ton Weijers (coach) en Frits Gaus.  
Voorste rij v.l.n.r. : Rolf Quanjer, Sicco van Daal, aanvoerder Harrie Roepers,  
Rob Gerritse, de geblesseerde Edward Gerritse en Jan Reinier van der Heijde.  
Op de foto ontbreekt Henk Rikse. Vet gedrukt blauw betekent zilverling. 
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Hieronder een aantal heren uit bovenstaande team tijdens Teams van Toen 2004 

 
Op de foto staand v.l.n.r : Carel Theunissen (gastspeler), Peter de Reuver,  
Mackie van Gelder,  Henk Rikse en Huib van de Heijde.  
Middelste rij v.l.n.r. : Luc Levie, Sicco van Daal, Nico Kat, Harrie Roepers, Rob 
Gerritse en Herman Schols   
Voorste rij v.l.n.r. : Charles Bosch, Cees Smit, Jan Reinier van der Heijde,  
Fred Kramer en Jan Groothuis. Vet gedrukt betekent Zilverling.  
 

André de Goederen 
Lid geworden in:  1954 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: voorzitter Pinoké, 
penningmeester en lid van de 
kascontrole commissie. 
Onderscheiden als: erelid en met 
de prestatiebeker als voorzitter van 
de loterij commissie voor het 
eerste kunstgras. André is 
getrouwd met Yvonne van der Lee 
(hiernaast met hem op de foto in 
2010).  

Zij speelde in de jeugd en senioren van Pinoké. Ze hebben drie zonen: Rogier, Diederik 
en Arthur. Diederik speelde ook op Pinoké. 
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André was in de jaren zestig voorzitter van wat vermoedelijk het jongste bestuur van 
een hockeyvereniging ooit is geweest. Pinoké had geen eigen clubhuis maar hield het 
hoofd wel boven water. Hieronder het bestuur uit 1969. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André speelde in Heren 2, 4, 5 en Veteranen A en B. Tijdens de Teams van Toen dag 
op Hemelvaartsdag 2004 werd André onderscheiden omdat hij 50 jaar lid is.  
Ook hij heeft (als het klopt) nu een gouden plaatje op het Zilverlingen pullenrek. 
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Het door André de Goederen samengestelde team tijdens de Teams van Toen dag 
2004. Staand v.l.n.r.: Sicco van Daal, Betty Schols, Charles Bosch, Herman Schols, 
Samuel Reinders Folmer, Hein Lier, Moritz Tof, Yvonne de Goederen, Anneke & Huib 
Ozinga, Karel Teunisse, Kees & Irene Smit, Carla Teunisse, Inge Lier en Anke van 
Maanen. 
Middelste rij v.l.n.r.: Ineke Ruiter, Edward James, André de Goederen, Robert Ruiter 
en Jan van Maanen. 
Voorste rij v.l.n.r.: Diet en Frits Kessel, Frans van der Lee, Uda Bosch, Anja en Hans 
Siebelink. De vette blauwe namen zijn Zilverling. 

 

Nico Kat  
Lid geworden in:   1954 
Zilverling sinds:   1979 
Nico staat ook op bovenstaande teamfoto. 
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Lid van Pinoké geworden in 1952 
 
Edward James 
Lid geworden in:  1952 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: bestuurslid, voorzitter, bouwvakker en eerste voorzitter van de Zilverlingen. 
Onderscheiden als: erelid 

 
Edward was als voorzitter letterlijk 
een meewerkend voorman. Toen 
hij voorzitter werd stond het 
clubhuis er al maar al snel 
moesten de graszoden op het dak 
vervangen worden door 
dakpannen.  

 
 

Tijdens Teams  
van Toen 2004 

 
 
 
 
 

 
 
 
De foto links toont Edward als kruiwagenmenner.  
Maar dat is niet zo verbazingwekkend als u beseft dat 
ook onze erevoorzitter Marjan Icke nog gras op het 
dak van het clubhuis heeft gelegd. En dat was geen 
grapje maar expres. 
Het heeft er niet lang gelegen, maar iedereen hielp 
mee met de bouw van het eigen clubhuis in 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de overgang van de oude chalet naar het nieuw 
clubhuis in 2010 stond een op 13 maart 2010 een 
interview in het Parool met Edward James en 
erevoorzitter Wouter van Balen. Dat artikel staat 
afgebeeld op de volgende bladzijde. 
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Lid van Pinoké geworden in 1949 
 
Hans Oostenbroek 
Lid geworden in:  1949 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: bestuurslid en liaison met Scandinavië bij de fabricage van het hout voor het 
clubhuis. 
Onderscheiden als: lid van verdienste. 
Getrouwd met Honnie. Kwam in 1949 van AMVJ en speelde in de elftallen van heren 1 
tot en met de veteranen. Onderstaand links tijdens een bestuursvergadering eind 
zestiger jaren. Rechts tijdens een reünie van Zilverlingen van het eerste uur, in 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast in 2010. 

 

Lid van Pinoké geworden in 1946 
 

Fred Kramer 
Lid geworden in:  1946 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: Voorzitter van de tennisafdeling in de vijftiger jaren. Fred is getrouwd met 
Anneke Hoogwerf die circa 20 jaar lid van de tennisafdeling is geweest (van 1960 tot 
1980). Drie kinderen waarvan zoon Pieter ook Pinoké lid is geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred Kramer Pasen 1947        Fred nu   Teams van Toen 2004 
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Zelf speelde Fred in jongens A (de foto beneden?), Heren 1,2 en 3 en Veteranen A  
tot 1981. Broer Hans speelde ook een aantal jaren in Heren 1. Fred werd in het 
seizoen 1953-54 kampioen met Pinoké en ontving daarvoor een oorkonde die u 
hieronder ziet staan. 
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In memoriam 
Hoe langer de club bestaat, hoe groter het risico is dat je contact met oud  
leden verliest. Zo kunnen in onderstaand overzicht namen van overleden  
ontbreken. Als dat het geval is mail dan naar de redactie van dit boekje 
(zilverlingenboekje@pinoke.nl).  
Op de hierna volgende bladzijden staan de overleden zilverlingen op chrono- 
logische volgorde van lid worden van Pinoké. Er zijn natuurlijk ook bijzondere  
leden van Pinoké die nooit Zilverling zijn geworden omdat ze zijn overleden  
voordat de Zilverlingen zijn opgericht (1979). Daarom ontbreken een aantal 
clubprominenten helaas in dit boekje. 
Waar beschikbaar is bij de persoon ook het in memoriam toegevoegd dat  
o.a. op de website van Pinoké is gepubliceerd. 
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Naam: Cor Pauw 
Lid geworden in:  1935  Overleden: 5-8-2003 
Zilverling sinds:  1979  
Functies: Lid van de Steekneus redactie, Lid van de Raad van Ouden en 2 x voorzitter. 
 
Getrouwd met Ditje Egas die hij op 
Pinokkio leerde kennen. Zoon Bart speelde 
in de zestiger jaren ook op Pinoké. Tot het 
moment van zijn dood de nestor van 
Pinoké. Zijn gezondheid stond hem niet 
meer toe om naar Pinoké te komen maar 
hij volgde de club nog innig. Deze foto werd 
genomen in het voorjaar van 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: Wijnand Hefting 
Lid geworden:   omstreeks 1936  Overleden: 31-3-1993 
Zilverling sinds:   1979 
Onderscheiden als: lid van verdienste. 
Was keeper van heren 1 tot en met de veteranen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerrit Meijer    
Lid geworden in:  1938    Overleden: 17 december 2005 
Zilverling sinds:  1979 
Gerrit was getrouwd met Lies Egas. De schoonzus van Cor Pauw. Hij speelde in teams 
van Heren II tot Veteranen L. Hij was vele jaren penningmeester in Pinoké besturen die 
door Cor Pauw werden voorgezeten. 
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Frans van der Lee 
Lid geworden in:  1939  Overleden: 18 februari 2015 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: fluitist, penningmeester, bardirecteur, wedstrijdformulieren secretaris etcetera 
Onderscheiden als: erelid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getrouwd met Anita Hamel (zij overleed op 29-4-1986). Zij hadden twee dochters: 
Yvonne en Trix. Frans was op het moment van zijn sterven het Pinoké-lid dat het 
langste lid was. Hij was ooit één van de eerste jeugdleden van Pinokkio en hij leek  
de eeuwige jeugd te hebben.  
Frans was altijd onafscheidelijk van zijn Nita. Ze waren niet weg te denken achter de 
bar. Hieronder samen op een foto bij de opening van het clubhuis op september 1971.  
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Ze draaiden daarvoor ook al regelmatig bardienst in het clubhuis van de Twentsche 
Bank. Overigens zullen de bolle lampjes die op de foto onderaan vorige pagina te zien 
zijn, menig Pinoké hart sneller doen kloppen. Wat kon je daar mooi een slinger aan 
geven zodat ze tegen elkaar aan knalden. Een soort botslampjes. 
 
Vanaf de opening van het clubhuis zwaaiden de echtparen Hinnen en van der Lee de 
scepter. Altijd aanwezig. Het financiële beleid van Frans heeft de club geen windeieren 
gelegd. Tegenwoordig staat Frans nog wel eens op maandavond achter de bar als er 
bedrijfscompetitie wordt gespeeld. “Dat is toch ook weer mooi meegenomen voor de 
clubkas”. 
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Op 5 mei 2012 werd door het Parool aan Frans gevraagd om nog een keer het verhaal 
te vertellen over Pinokkio en de NSB. I.v.m. de leesbaarheid is dat artikel hieronder 
overdwars afgebeeld 
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In memoriam Frans van der Lee 
20 februari 2015 

 
Frans van der Lee werd kort voor de oorlog lid van Pinokkio, een club die na de oorlog 
met OK fuseerde tot Pinoké. En hij is lid gebleven tot zijn overlijden, afgelopen 
woensdagavond 18 februari. Frans was dus het oudste lid en met minstens 75 jaar het 
langst lid van de club.  

Frans is nooit een wereldhockeyer geweest maar hij was altijd wel een gangmaker van 
de elftallen waar hij in speelde. De perikelen van Pinokkio in de oorlog zijn al vaker 
beschreven. Maar op 5 mei 2012 werd Frans door het Parool uitgenodigd om zijn 
herinneringen nog eens te delen. En hij deed dat met verve. Zijn geheugen was op 
hoge leeftijd nog heel helder. 

In 1947 trouwde Frans met Nita Hamel. Op Pinoké vonden hun dochters Yvonne en 
Trix ook al snel hun draai. Toen in 1971 op initiatief van voorzitter Toon Bovenlander 
een clubhuis uit de grond werd gestampt, namen Frans en Gerard Hinnen de taak op 
zich om de bar zo winstgevend mogelijk te exploiteren. Daar slaagden Frans & Nita en 
Gerard en Els Hinnen heel goed in. De kosten van de bouw van het clubhuis waren in 
korte tijd terug verdiend. 

Vanaf de openingsdag van het nieuwe clubhuis (september 1971) hing daar een 
bijzonder eigen Pinoké sfeer. De barbediening werd vrijwillig ingevuld door clubleden en 
Frans en Gerard bouwden hechte vaste barploegen. De Pinoké barhoofden keken bij 
uitwedstrijden altijd eerst naar de prijslijst van de club die ze bezochten. De 
winstgevendheid van de bar in het houten chalet van Pinoké ging echter nooit ten koste 
van de sfeer. Maar door een goede inkoop en administratie werd het walletje bij het 
schuurtje gehouden. En de Steekneuzentoernooien waren altijd enorme kassuccessen. 
Als er muziek was van Bert de Lange duurde zijn "Allerlaatste nummer” vaak wel drie 
kwartier omdat Frans of Gerard had geknikt dat het nog wel wat langer mocht 
duren.  Vanaf het moment dat ondergetekende op 7-jarige leeftijd als snotneus op 
Pinoké kwam spelen, was het voor mij altijd "Meneer van der Lee”. Mensen van mijn 
leeftijd die later op Pinoké kwamen spelen, noemden Frans vaak direct bij zijn 
voornaam. Ik vond dat moeilijk. Maar toen ik in 1978 weer op de club kwam spelen, 
maakte Frans mij direct duidelijk dat ik hem niet meer met "meneer” mocht aanspreken. 
Ik was 21 en eindelijk volwassen.  

In 1979 was Frans één van de oprichters van de Zilverlingen. Hij was zelf ook de eerste 
Zilverling en ontving zijn pul uit handen van voorzitter Edward James. Er zouden nog 
veel Zilverlingen volgen, die allemaal een pul kregen als zij 25 jaar lid van Pinoké 
werden. De Zilverlingen kregen een hechte band met Dames 1, dat zij bij veel 
uitwedstrijden vergezelden. Er werd menig rondje betaald uit de pot van de Zilverlingen. 
Die saamhorigheid van het eerste uur verwaterde later helaas.  

Frans was ook een gewillig fluiter. Hij was altijd beschikbaar voor alle elftallen van hoog 
tot laag. Dat leverde hem ook een gouden fluit op. Een opbouw in het houten clubhuis 
kreeg nog de naam "van der Lee separée”. Helaas heeft dat naambordje daar niet lang 
op de deur gehangen. Frans koos naast hockey op latere leeftijd voor de golfsport. Dat 
heeft hem nog heel lang fit gehouden. En hij omringde zich met veel golfende Pinoké 
leden (waaronder wijlen voorzitter Peter de Weerd) die jaarlijks streden om de fel 
begeerde "Frans van der Lee trofee”.  
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Frans was ook een belangrijke informatiebron voor het samenstellen van het 
lustrumboek bij het 75-jarig bestaan van Pinoké in 2004. Hij had nog veel oude spullen 
in zijn bruine koffer. Daarbij was zijn historie bij de club het langst en zijn geheugen nog 
perfect. Tot en met anekdotes waarbij hij slinks vermeldde: "Dit kan beter niet in het 
boek”. Hij vertelde o.a. dat zijn vader, toen Frans nog jong was, chef was van het 
Olympisch stadion. Frans had samen met een vriendje wel eens een dutje gedaan in de 
vuurschaal boven op de marathon toren. Ik moet daar nog elke keer aan denken als ik 
langs het stadion kom. 

De Zilverlingen werd in 2004 een nieuw leven in geblazen. Frans was daar zeer mee in 
zijn sas. Dat onderstreepte hij met een enorme schuiver over de parketvloer op de 
bovenverdieping. Die val had hem fataal kunnen worden. Maar hij krabbelde met een 
glimlach weer op en bestelde een biertje. Met het bouwen van het nieuwe clubhuis werd 
voor Frans een tijdperk afgesloten. Nita (†1986) , Els (†1992) en Gerard (†1987) waren 
al geruime tijd niet meer in leven. Frans was echt de laatste der Mohikanen. Zijn naam 
werd bij de opening van het nieuwe clubhuis nog wel verbonden aan een bar: de Frans 
van der Lee bar. Helaas was het voor Frans wat te zwaar om steeds de trap te 
beklimmen naar zijn eigen domein op de bovenste verdieping. Maar naar Heren en 
Dames 1 kwam hij nog regelmatig kijken. We zullen hem missen op zijn vaste plek aan 
het hek achter het doel.  

Dolf van den Bos 
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Bob Pool 
Lid geworden in:  1940  Overleden: 28-12-1979 
Zilverling sinds:   1979 
Functies: voorzitter, lid clubhuiscommissie (1971) en mede 
oprichter van het Steekneuzen Toernooi. Gespeeld van heren II 
t/m de veteranen. 
Getrouwd met Nonnie Wolff (overleden 24-8-1997). 
Drie kinderen die bij Pinoké hebben gespeeld: Rens, Marjolein 
en Linda. Onderstaand ziet u Bob als coach van  
het team van zijn dochter Marjolein in 1969. 
  

Linksonder dochter Marjolein. 
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Ed ten Brink 
Lid geworden in:  1940  Overleden: 6-12-1996 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: penningmeester, kascommissie en penningmeester van de Zilverlingen. 
Onderscheiden als: lid van verdienste. 
Getrouwd met Mia ten Brink Mulder. Twee kinderen: Caroline en Friso (ook Zilverling 
sinds 2001). 
Eddy was behalve een verdienstelijk speler en keeper ook gangmaker bij toernooien en 
buitenlandse trips. Hij kon een sigaar roken onder de douche. Eén van zijn meest 
geciteerde uitspraken (in het Minerva paviljoen) was “Ober zet de vleugel nog eens  
“vol” (met bier). 

Hierboven met Guus Brackel op de  
foto tijdens een toernooi in Kopenhagen in 
1947. Hij is dus echt een lid van het 
allereerste eerste uur van Pinoké.  Op de 

foto links neemt Ed in 1979 zijn Zilverlingen pul in ontvangst van Pinoké voorzitter 
Edward James. 
Hieronder ziet u Ed (rechts in het blauwe vest) tijdens een van de traditionele 
oergezellige mosselmaaltijden in het Chalet op 16 december 1988. 
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Jan de Graaf    
Lid geworden in:  1946  Overleden: 16-1-2004 
Zilverling sinds:  1979 
Getrouwd met Guusje Roobol. 
Onderstaand een foto met zeven Zilverlingen, die éénmaal per jaar bij Jan en Guus in 
Callantsoog garnalen gingen vissen. 
 

Op bovenstaande foto uit 19-8-2000 staan v.l.n.r. : Hans Oostenbroek, Toon 
Bovenlander, Hetty Beerendonk, Hans Beerendonk, Frans van der Lee, Joep Wilmink 
en Jan de Graaf. Geknield v.l.n.r. : Fred Kramer, Honnie Oostenbroek, Guus de Graaf 
en Anneke Kramer. 
 
Links ziet u Jan de Graaf op een foto van 17-8-1996. Rechts in de Hockey Sport van 
december 1981 werd Jan de Graaf gehuldigd voor het feit dat hij al 50 jaar actief 
hockeyer was.  
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Dick Bakker 
Lid geworden in:  1946  Overleden: 25-5-1984 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: vele jaren bestuurslid van de tennisafdeling en hij 
verzorgde met zijn vrouw de ledenadministratie en de inning 
van contributies. 
Getrouwd met Zus Bakker-Smelt 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Zus en Dick. 
 

Zus Bakker-Smelt 
Lid geworden in:  1946  Overleden: 14-6-1985 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: vele jaren bestuurslid van de tennisafdeling en 
voorzitter van de Zilverlingen. 
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Hans Beerendonk 
Lid geworden in:  1946   Overleden: 2 maart 2018 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: bestuurslid, wedstrijd secretaris, mede oprichter van het Steekneuzen-
toernooi, ontwerper en bouwer van de eerste dug outs en manager van heren 1  
(van 86 tot 88). Speelde in jongens A en heren II tot en met veteranen L. 
Getrouwd met Hetty Wentink die hij op Pinoké leerde kennen. Drie kinderen: Carola (lid 
sinds 1969), Marc (lid sinds 1971) en Rogier (lid sinds 1974). Alle drie zijn ze dan ook 
Zilverling.  

 
 

Manager Heren 1        Met Toon Bovenlander in 1965 op het                  Teams van  
    terras van Rikse (bij de Twentsche Bank)             Toen 2004 

 
 

In memoriam Hans Beerendonk 
10 Maart 2018 

 
Op 2 maart 2018 overleed oud lid en Pinoké zilverling Hans Beerendonk. Hans was een 
van de laatst nog levende leden van de oude garde die het fundament vormden voor de 
verdere uitbouw van Pinoké voor en na de bouw van het Chalet in 1971. 
 
Vanaf 1957 organiseerde de A.M.H.C. Pinoké het legendarisch geworden Steekneuzen 
toernooi. Daarvoor werd door een kunstenares een prachtige trofee gesneden uit 
perenhout. Toen in 2010 de Chalet werd gesloopt, heeft Hans die Steekneus - met 
gevaar voor eigen leven - in beheer genomen. Hij had het beeld zelf ook betaald en 
nooit gedeclareerd. Hans probeerde de traditie van de club zo veel mogelijk te 
bewaken. Zo beheerde hij (ook) de oude ledenlijsten waaruit kon worden opgemaakt of 
een lid in aanmerking kwam om voor de Zilverlingen (25 jaar lid) te worden uitgenodigd. 
Hans was het altijd wakend oog om te zorgen dat de procedures correct verliepen. 
Hans stond ook mede aan de wieg van de oprichting van de Zilverlingen in 1979. Zelf 
was hij met o.a. clubgrootheden als Cor Pauw, Frans van der Lee, Ed ten Brink, Dick 
Jurrema, Fred Kramer, Jan de Graaf, Edward James, Gerard Hinnen, Bob Pool, Rob 
Gerritse  en André de Goederen ook Zilverling van het eerste uur. 
 
Hans was vermoedelijk ook de eerste echte manager van Heren 1 dat in 1987 onder 
leiding van Pieter Offerman voor de eerste keer naar de Hoofdklasse promoveerde. 
Hans ontwierp en bouwde vervolgens ook de eerste dug-outs, die in de hoofdklasse 
verplicht waren. Men heeft veel later nog de nodige moeite gehad om de bouwwerken 
uit elkaar te halen. 
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Voor het lustrumboek van 2004 was Hans voor mij een onmisbaar klankbord met een 
stellig geheugen en een eigen clubarchief. In genoemd boek staat een foto van de oud 
gedienden uit 1978 waarop veel gangmakers staan van voor 1971, toen Pinoké z’n 
eerste clubhuis kreeg (Hans staat op de foto op de bovenste rij tweede van links, helaas 
alleen te zien op de site). Dit gezelschap wierp zich ook op als supportersclub van 
Dames 1 en reisde veel mee naar uitwedstrijden. Op de terugreis werd vaak gezellig 
gedineerd met de dames. 
 
Hans was nog steeds vaak aanwezig bij thuiswedstrijden van Dames en Heren 1 en 
stond in de Engelenbak aan het hek achter het doel aan de ABN-Amro kant. Een groep 
van gezellige humoristische Waldorf’s en Stadlers. Helaas raakt de Engelenbak steeds 
leger. 
 
Hans en Hetty Beerendonk hebben drie kinderen die alle drie op Pinoké actief waren en 
alle drie Zilverling. Marc (lid sinds 1971) trad in de voetsporen van zijn vader en is 
tegenwoordig manager van Heren 1, Carola werd lid in 1968 en Rogier (lid sinds 1974) 
speelde lang in Heren 1 en is nog steeds actief als jeugdcoach. Moeder Hetty, 
eveneens lid geweest van Pinoké, sneed de sinaasappeltjes, reed naar uitwedstrijden 
en stond achter de bar. Kortom een echte Pinoké familie. We wensen de familieleden 
veel sterkte met het verwerken van hun verlies. Hans is inmiddels in besloten kring 
gecremeerd. 
 
Dolf van den Bos 
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Albert Berkhoff 
Lid geworden in:  1948  Overleden: 13-12-2000 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: wedstrijdsecretaris en elftalcommissaris van de 
onderbond en bekend als Mister Pinoké (maar dan niet de 
bodybuild versie). 
Onderscheiden als: erelid. 

Altijd aanwezig op 
zaterdag en zondag. 
Rapporteerde in het 
clubblad middels zijn 
AlbertJournaal, dat hij 
tot een week voor zijn 
overlijden publiceerde. 
Albert was altijd bereid 
tot een welgemeend 

ongevraagd advies. Altijd het 
geweten van de club op de 
Algemene Leden Vergaderingen 
en dat merk je vooral nu hij er 
niet meer is. 
Voor het nageslacht dient bij 
deze ook wel te zijn vastgelegd 
dat zijn naam werd uitgesproken 
als Albair. Dat gaf hem toch een 
zekere adellijke uitstraling. 
 
 
 
Dick Schuursma 
Lid geworden in:  1949  Overleden: januari 2017 
Zilverling sinds:  1979 
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Dick Jurrema 
Lid geworden in:  1949  Overleden: 17 februari 2017 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: in 1949 wedstrijdsecretaris en in de 60er jaren hoofd van de jongensafdeling. 
Getrouwd met Olga Siegmund. Vier kinderen: Mariëlle, Frans Rein, Taco (lid sinds 
1968) en Stef (lid sinds 1973). Alle vier speelden hockey bij Pinoké. De laatste twee zijn 
Zilverling. 
Dick zelf speelde in Heren 1, 2 en Veteranen A. Op onderstaande foto links ontvangt 
Dick zijn zilverlingenpul in 1979 toen de Zilverlingen werden opgericht. De toenmalige 
voorzitter Edward James overhandigt de pul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tijdens Teams van Toen 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2010 bij de afscheidsfoto van het Chalet. V.l.n.r. echtgenote Olga †, Fred Kramer, 
Frans van der Lee † en Dick † zelf. 
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Huib van Seventer 
Lid geworden in:  1949  Overleden : 13 januari 2015 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: voorzitter van Pinoké. 

Pinoké veteranen op een toernooi in Wageningen in 1967. Huis staat op de foto 
geknield vierde van links. 
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Gerard Hinnen 
Lid geworden in:  1950  Overleden : 26-3-1987 
Zilverling sinds:  1979 
Functies: coach van Heren 1 en Oer barhoofd (met vrouw Els Hovenberg) 
Onderscheiden als: erelid. 
Zoon Erikjan en dochter Judith speelden ook op Pinoké. Erikjan was de 
strafcornerspecialist van het team dat in 1987 promoveerde naar de Hoofdklasse. 
Gerard kwam in 1950 van AMVJ. Na de opening van het clubhuis in 1971 waren Gerard 
en Els samen met Frans en Nita van der Lee degenen die een grote rol gespeeld 
hebben bij de opbouw van het gezellige imago van Pinoké. Op Pinoké was alles 
mogelijk als je van tevoren maar goed overlegde met Frans en Gerard. Er werd wel 
eens gekscherend gezegd dat zij meer macht hadden dan het bestuur. Frans en Gerard 
stonden meestal achter de bar en Nita en Els stonden in de keuken die toen nog niet zo 
goed geoutilleerd was als nu. De Macro had voor de familie Hinnen een eigen 
parkeerplaats en niet zelden hing er in de bar van Pinoké een schoolbordje met daarop 
gekalkt “Heden eiprut”. Dat was het geheime recept van Els. Ze heeft het recept helaas 
haar graf mee in genomen (10-2-92) want zo’n lekker broodje is er daarna nooit meer 
gemaakt op Pinoké.   

Deze foto is gemaakt op 7 mei 1967 toen de 
veteranen voor het voor het landskampioenschap 
speelden in Wageningen.  
Onderstaande foto herhalen we nog maar eens 
omdat hij zo kenmerkend is voor de bar in die tijd. 
Volslank met een sigaretje in zijn mond en een 
aansteker in zijn hand houdt Gerard een oogje in 
het zeil. Frans staat wat dichter bij de tapkraan. 
Boven de bar een Pinoké paraplu voor de fooien. 
Toentertijd kon ook nog worden afgerekend met 
afstreep-kaarten.  

Op de foto hierboven herkennen wij verder Frans Pieters (linksachter) en 
Sander Struijk (rechtsvoor). De foto is gemaakt in najaar 1981. 
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Cor Diepeveen 
Lid geworden in:  1950  Overleden: 14-7-2003 
Zilverling sinds:  1988 
Functies: voorzitter en secretaris, leider van de jeugdafdeling, lid van de feestcommissie 
en producer van de muziek bij Steekneuzen toernooien 
Onderscheiden als: erelid 
Getrouwd met Mary Witteveen. Twee kinderen: Cees-Jan en Barbara. Cees-Jan is 
inderdaad de bekende terriër van Bloemendaal en veelvuldig international. Cor heeft 
zelf gespeeld in Pinoké heren II tot en met veteranen. 

Op deze foto die in het clubhuis werd gemaakt wordt Cor geflankeerd door  
Frans van der Lee (links) en Hans Oostenbroek (rechts) 
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Joep Wilmink 
Lid geworden: 1953  Overleden: 8 juni 2021 
Getrouwd met wijlen Tonneke Beudeker. Zoons Mark en Geert (beiden lid sinds 1972) 
spelen beiden niet meer op Pinoké maar zijn wel Zilverling. 

 
Joep was van 1953 tot 1958 één 
van de eerste jeugdtrainers van 
Pinoké. In 1967 werd Joep met 
veteranen A in Wageningen al 
bijna kampioen van Nederland. 
Verder nam hij op verzoek van 
voorzitter Peter de Weerd het 
initiatief tot de serieuze aanpak 
van veteranenhockey. Daardoor 
kwam Pinoké heren Veteranen A 
in 1984 als eerste Pinoké team in 
de (Veteranen) hoofdklasse. 
 
Wijlen zijn echtgenote Tonneke 
speelde ook een niet te 
onderschatten rol in het sociale 
circuit van de veteranen. Samen 

met andere echtgenotes werd bij wedstrijden en andere gelegenheden de catering tot in 
de puntjes verzorgd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonneke staat hiernaast op 
de foto met Gertie Triebels 
(links) en Zus Bovenlander 
(rechts). de echtgenote van 
erevoorzitter Toon  
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In memoriam Joep Wilmink  
(8 november 1933 – 8 juni 2021). 

 
Op dinsdag 8 juni 2021 is oud-Pinokélid Joep Wilmink overleden. Joep kwam in 1953 bij 
Pinoké spelen en was een vaste waarde in heren 1. Hij kon mooi vertellen over de tijd 
dat tophockey nog echt op amateurniveau werd bedreven. Dat hij een hele goede 
hockeyer was, blijkt uit het feit dat hij nog werd gevraagd om in heren 1 in te vallen, 
terwijl hij al lang naar de veteranen was afgezakt. Toen het Chalet net was gebouwd, 
bestond er al een groep die zich later ‘de ouwe hap’ noemde, het kloppend 
gezelligheidshart van de club. Met name echtgenote Tonneke speelde een belangrijke 
rol in het faciliteren van de sfeer die door die groep in de club ontstond. De echtgenotes 
zorgen voor uitgebreide buffetten bij thuiswedstrijden. Pinoké had alleen nog een 
keuken voor tosti’s, kroketten en bitterballen. De ‘ouwe hap’ zorgde ervoor dat de 
tegenstanders graag naar Pinoké kwamen. Bijgaande foto werd gemaakt op 9 juni 1978 
op de binnenplaats van het Burgerweeshuis (het huidige Amsterdammuseum) tijdens 
een van de traditionele jaardiners. Van bijgaande foto zijn bijna al de personen 
inmiddels helaas overleden. 
 
Joep zit gehurkt, derde van links. Tonneke staat in de middelste rij, tweede van links. 
De onderlinge vriendschap spat van deze foto af. De ‘ouwe hap’ stond ruim veertig jaar 
geleden ook aan de wieg van de Zilverlingen. Joep was op de achtergrond altijd een 
stille genieter en trad echter zelden op de voorgrond. Desondanks wist hij je 
onverwachts vaak een aardige kwinkslag of herinnering in het oor te fluisteren. 
 
Mark en Geert (de keeper), de twee zonen van Joep en Tonneke, groeiden ook op als 
kinderen van de club. Ze speelden beiden in heren 1 en organiseerden feesten en 
toernooien in de traditie die hun ouders hadden ingezet. Kenmerkend was het 25 -jarig 
huwelijksfeest. Dat was een feest met veel Pinoké-ers waarvan ook de kinderen op de 
club speelden. Veel gasten waren ‘kinderen van de vrienden’ en ‘vrienden van de 
kinderen’.  
 
Joep overleed dinsdag rustig in het bijzijn van zijn twee zoons. Joep heeft ondanks het 
vroege overlijden van Tonneke in 2007 nog een mooi leven gehad, maar het werd nu 
echter tijd om naar dieper water te varen, gelijk de titel van zijn oratie:  
‘Duc in altum”.  
 
Dolf van den Bos 9 juni 2021 
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Constant Constandse 
Lid geworden in:  1954 Overleden: 10 november 2017 
Zilverling sinds:  1979  

Functies: notarieel adviseur van meerdere 
besturen, notaris bij de loterijen voor 
kunstgrasvelden en de organisator van vele 
bridgedrives op Pinoké 
Constant was in 2003 al 50 jaar lid van Pinoké en 
werd daarmee een gouden Zilverling.  
Hij was toen het langst nog spelende lid in de 
vereniging. Nevenstaande foto is gemaakt op 1 
mei 1959. 
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Toon Bovenlander 
Lid geworden in:  1955 Overleden: 23 maart 2007 
Zilverling sinds:  1982 
Functies: voorzitter van 1968 tot 1972, vice voorzitter en ere voorzitter. 
Onderscheiden als: ere voorzitter en was meer dan 50 jaar lid. 
Getrouwd met Zus Heemskerk. Zij speelde in de veterinnen van Hurley omdat Pinoké 
geen veterinnen team had. Twee dochters en twee zonen: Carla, Marijke, Rob en Marc. 
Marijke (lid sinds 1965) en Marc (1971) zijn Zilverlingen. Rob is door een vrijage met 
Myra (de hockeyclub) een aantal jaartjes achterop geraakt. 

 
Er zijn natuurlijk veel mensen die een rol hebben gespeeld bij de 
bouw van het clubhuis. Maar Toon had het lef om beslissingen te 
nemen die voor die tijd ongewoon waren. Niet het geld van rijke 
leden maar vooral daadkracht van Toon was het fundament. In 
het grote lustrumboek kunt u alle details lezen over de bouw van 
het clubhuis. 
 
 
 
 
 

En dat ondanks het feit dat 
Toon ook op het terras van het 
Twentsche Bank clubhuis wel 
aan zijn trekken kwam, getuige 
nevenstaande foto waar hij 
naast Hans Beerendonk zit. 
Rechts van hem Zus en Hetty 
Beerendonk. Iedereen was 
best tevreden met het clubhuis 
van de Twentsche bank.  

Hierboven voor ons eigen clubhuis tijdens de Teams van Toen dag in 2004. 
Links Nico Kat en in het midden Rob Gerritse. 
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Toon werd in 1972 benoemd tot erevoorzitter. Boven ziet u een foto van een aantal 
aanwezigen tijdens die bijeenkomst. De avondjurkmode van die tijd is duidelijk 
herkenbaar en u ziet ook nog de prachtige witte lampjes die nog heel lang boven de bar 
hebben gehangen. En die wiebelige barkrukken.  

V.l.n.r herkennen wij: Fred Kramer, Hans Beerendonk, Zus Bovenlander,  
Olga Jurrema, Anneke Kramer, Hetty Beerendonk, achter de bar Nonnie Pool en  
Els Hinnen (achter de lamp). 
Toon maakte zich voor de bouw van het clubhuis ook al heel verdienstelijk voor de 
jeugdafdeling. Weinig jeugdleden herkenden hem in zijn rol als Sint Nicolaas. En de 
verwarring was nog groter doordat er twee Sinterklazen waren. Bij het bekijken van de 
foto’s die we voor dit boek mochten lenen vertelde Toon dat hij op deze foto al een 
aardig borreltje op had. En dat is helemaal niet te zien ;-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Links Toon. 
        Rechts Peter Triebels. 
                                

24 april 1982 
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Jack Vardon 
Lid geworden in:  1958 Overleden: 6 april 2005 
Zilverling sinds:  1983 
Jack speelde in heren 2, 3 en 4 en veteranen tot en met  
XL. Tevens bij de zestig plussers. 
 

Jack werd geboren op 7 januari 1924 in Banyu-Wangi 
te Java. Met zus Nel vormde Jack vervolgens een 
professioneel dansduo en tezamen met impresario Wil 

reisden ze heel Europa af.  
In 1958 wordt Jack lid van 
'het dan nog kleine' Pinoké. 
Hij was een buitengewoon 
begaafd man: danser, 
schilder, trainer en 
restaurateur, kortom een 
artiest pur sang. Ook stond 
Jack bekend om zijn 
bijzondere gave met 
mensen om te gaan. Hij 
had veel vrienden en was 
overal een graag geziene 
gast. Ook op Pinoké.   

 
 
Dick Nauta     
Lid geworden in:  1958  Overleden: oktober 1983   
Zilverling sinds:  1983 
Van Dick weten we alleen dat hij op 36 jarige leeftijd is overleden en dat hij op die jonge 
leeftijd toch reeds Zilverling was. 
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Honan Meijer 
Lid geworden in:  1961  Overleden: 5-11-2003 
Zilverling sinds:  1986 
Functies: materiaal commissaris 
Onderstaande foto van Honan en zijn zus werd in 1957 gemaakt. Zijn zus keepte ook 
nog in dames 1. Honan keepte in zo ongeveer alle elftallen van heren 1 tot de 
veteranen. Hij overleed plotseling in 2003 terwijl hij toen nog volop actief hockeyer was. 
Nooit gekeept met een masker en was altijd gekleed in zijn door zijn tante gebreide 
crickettrui waarmee hij zelfs een hele pagina haalde in de Nederlandse Esquire 
(onderaan de pagina). 

 
Hierboven in 1989.    
 
De fotograaf van de foto links dacht een 

doelman van Bloemendaal te hebben gefotografeerd. Een gegoede burger uit 
Bloemendaal met een villa op de achtergrond.  Honan had grote schik in dit 
misverstand. 
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Jacques Diepeveen      
Lid geworden in:  1961    Overleden: 8 december 2006 
Zilverling van het eerste uur in 1979.  

Jacques staat linksboven op deze elftalfoto in 1983. Er staan zeven Zilverlingen  
op deze foto. Weet u ze allemaal te noemen? 

 
 
Hans Hoogstraten 
Lid geworden in:  1964  Overleden: 17 maart 2017 
Zilverling sinds:  1989 
Functies : Zilverlingenbestuur en clubhuis verbouwing  
in 1996. Getrouwd met Tineke Batenburg. De liefde 
ontsprong bij een pilaar in het oude chalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2010. 
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Dick Wolff 
Lid geworden in:  1971  Overleden: 12-5-2003 
Zilverling sinds:  1996 
Functies: architect van het clubhuis en materiaalcommissaris. 
Getrouwd met Maria Wieringa. Zonen: Reinaert en Harold. 
Speelde een belangrijke rol bij het bouwen van het clubhuis en diverse uitbreidingen 
daarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helemaal rechts als keeper van het veteranen team   
dat in 1984 naar de hoofdklasse promoveerde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dick Wolff keept hierboven een wedstrijd voor het clubhuis vlak na de opening.  
Ook een heel leuke foto in kleur vanwege de oorspronkelijke lichte kleur van het 
clubhuis. Dick was ook ontwerper van het zogenoemde “Wolffdoel” waarvan  
Helaas geen exemplaren meer op de velden van Pinoké te vinden zijn. 
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Dan Tailleur 
Lid geworden in:  1974  Overleden: 23 april 2012 
Zilverling sinds:  1997 
Functies: 
 
 
 
 
 
 

Han de Vries Broekman  
Lid geworden in:  ?  Overleden: ? 
Zilverling sinds:  ?  
Actief voor de club als: scheidsrechters commissaris. Hij stuurde 
als scheidsrechters commissaris persoonlijk handgeschreven 
kaartjes aan de mensen die moesten fluiten. 
Han is lid van verdienste van Pinoké.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Veteranen C van 1989 met zeven Zilverlingen 
 

Staand v.l.n.r. : Jan Constandse, Hans Verbij, Gerard Vermeulen, Ray de Vries, Honan Meijer en  
Guus Arens. 
Geknield v.l.n.r. : Bonno Hylkema, ? , Ron Hendrikse, Han de Vries Broekman en Rob Claes. 
 

 
Henk Bennis 
Lid geworden in:  1974 Overleden: 4-11-2001 
Zilverling sinds:  1999 
Getrouwd met Ans Boogaard. Had vier hockeyende kinderen 
bij Pinoké: Hans, Peter, Annet en Martin (Zilverling sinds 
1998). Henk speelde nog in het Nederlands elftal voor  
zestigplussers. 
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Ingrid ‘dummy’ Breedveld  
Lid geworden in:  1977    Overleden: 21 februari 2014 
Zilverling sinds:  2007  

Op bovenstaande foto van Dames 1 uit het seizoen 1989/90 staat Ingrid op de 
achterste rij, vierde van links. Ingrid was de uitvinder van de dummy, die ze in toptijden 
minstens 20 keer per wedstrijd deed. Tegenstander wisten dat die dummy kwam, maar 
toch stonken ze er steeds weer in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid (staand, tweede van links) speelde in haar Pinoké-tijd in 1982 ook in  
het Nederlands zaalhockeyteam. 
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Voornaam Tussenv. Achternaam 1e jaar lid in  Zilverling in Bladzijde
Cor Pauw 1935 1979 99
Wijnand Hefting 1936 1979 99
Gerrit Meijer 1938 1979 99
Frans van der Lee 1939 1979 100
Ed ten Brink 1940 1979 106
Bob Pool 1940 1979 105
Dick Bakker 1946 1979 108
Zus Bakker-Smelt 1946 1979 108
Hans Beerendonk 1946 1979 109
Jan de Graaf 1946 1979 107
Fred Kramer 1946 1979 95
Albèrt Berkhoff 1948 1979 111
Dick Jurrema 1949 1979 112
Hans Oostenbroek 1949 1979 95
Dick Schuursma 1949 1979 111
Huib van Seventer 1949 1979 113
Cor Diepeveen 1950 1988 115
Gerard Hinnen 1950 1979 114
Edward James 1952 1979 93
Joep Wilmink 1953 1983 116
Constant Constandse 1954 1979 118
Rob Gerritse 1954 1979 88
André de Goederen 1954 1979 90
Nico Kat 1954 1979 92
Toon Bovenlander 1955 1982 119
Jelle Sterringa 1955 1980 88
Jan Constandse 1956 1981 88
Jan Reinier van der Heijde 1956 1981 87
Huib van der Heijde 1957 1982 86
Guus Arens 1958 1984 84
Henny Hendrikse 1958 1983 85
Marian Icke 1958 2006 83
Els Lelijveld - Arens 1958 1984 85
Dick Nauta 1958 1983 121
Samuel Reinders Folmer 1958 1984 85
Arthur Sträter 1958 1984 85
Jack Vardon 1958 1983 121
Joan Bernelot Moens 1960 1985 82
Jan Willem Luberti 1960 1985 82
Jacques Diepeveen 1961 1979 123
Honan Meijer 1961 1986 122

Zilverlingen op anciënniteit 
De namenlijst op achternaam alfabetisch staat op bladzijde 9

Grijs gearceerd betekent overleden.
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Marlieke Oltmans 1962 1987 80
Jet Heij 1963 2006 79
Esso Noordhoff 1963 1996 78
Ron Hendrikse 1964 1989 77
Hans Hoogstraten 1964 1989 123
Dick Wolff 1964 1996 124
Jan Bernard 1965 1990 76
Dolf van den Bos 1965 2005 75
Marijke Bovenlander 1965 1990 76
Jan Hein Allema 1968 1993 74
Carola Beerendonk 1968 1993 74
Rob Bovenlander 1968 2009 75
Taco Jurrema 1968 1993 73
Marc Beerendonk 1971 1996 71
Martin Bennis 1971 1996 71
Klaas Bleeker 1971 1996 70
Marc Bovenlander 1971 1996 70
Odo Brunner 1971 1996 72
Alexander Huygen 1971 2007 72
Jaap van Willigenburg 1971 1996 69
Jacqueline Bakker 1972 1997 68
Hans Breuker 1972 1997 68
Oeke van den Brink 1972 1997 68
Loek Brongers 1972 1997 68
Arbo den Burger 1972 1997 67
Kempe Kruisbrink 1972 1997 66
Dan Tailleur 1972 1997 125
Jenny Thiessens 1972 1997 68
Frits Vlieger 1972 1997 68
Joost Wiggelendam 1972 1997 66
Geert Wilmink 1972 1997 65
Mark Wilmink 1972 1997 65
Max de Bruin 1973 1998 64
Stef Jurrema 1973 1998 63
Frans van Panthaleon Van Eck 1973 1998 62
Marie-Louise Willemsen - Janssen 1973 1998 64
Rogier Beerendonk 1974 1999 61
Henk Bennis 1974 1999 125
Fransje Bijnen 1974 2005 59
Martijn de Breet 1974 1979 60
Hanna van Gaalen-Hazenberg 1974 1999 63
Frank Bakker 1975 2005 58
Arend Jan van Raalte 1975 2000 58
Laura Vogels 1975 2000 58
Kees Jan van den Ban 1976 2001 56
Friso ten Brink 1976 2001 56
Juun van Burk 1976 2001 56
Vincent Fischer 1976 2001 57
Gerard Hulsman jr 1976 2001 58
Macky Pierik 1976 2001 57
Hans Savalle 1976 2001 57
Ingrid Breedveld 1977 2007 126
Marco ten Have 1977 2002 55
Bart Hulsman 1977 2002 54
Edo van der Linde 1977 2002 55
Ray de Vries 1977 2005 54
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Cedric de Breet 1978 2005 50
Anton Fernandez 1978 2005 53
Gerard sr. Hulsman 1978 2005 54
Bonno Hylkema 1978 2005 53
Mireille Mol - Reddering 1978 2007 52
Eddy van Vollenhoven 1978 2005 54
Tanja Bos 1979 2006 50
Jaap Le Cosquino de Bussy 1979 2005 51
Kai Joustra 1979 2006 50
Edo Kulkens 1979 2005 50
Henk van Veen 1979 2006 51
Eelco van der Enden 1980 2006 49
Barbara Stuyt 1981 2007 49
Hans Kok 1982 2007 47
Gijs Vijn 1982 2021 48
Gijs Vijn 1982 2019 48
Paul van der Heijden 1983 2008 47
Jeroen van Heugten 1983 2008 45
Wieger Laurey 1983 2008 46
Herman van Meel 1983 2009 45
Nol Phijffer 1983 2008 46
Dennis den Hartog 1984 2009 44
Boudewijn Mol 1984 2009 44
Sylvia Brandsteder 1985 2016 41
Bert van Haagen 1985 2009 43
Nathalie Nowee - Peleg 1985 2010 42
Melany Peleg 1985 2009 43
Gaby Rappange 1985 2010 41
Myrthe Blekman 1986 2010 41
Beniamino Fiorito 1986 2010 38
Akkie Lubbers - Jacobs 1986 2010 39
Maribelle Mampaeij 1986 2010 40
Loek van Meurs 1986 2019 35
Jan Hendrik van Puffelen 1986 2010 37
Sander van Raalte 1986 2010 38
Iorus Roos 1986 2010 39
Andrea Stuyt 1986 2010 37
Anne Claire van den Wall Bake - Dijkstra 1986 2010 36
Onno Bende 1987 2016 33
Sjoerd Blekman 1987 2012 33
Erik Jan van den Burg 1987 2012 35
Mark Hünneman 1987 2012 33
Jeroen Ottenvanger 1987 2012 34
Piet Hein Sluiter 1987 2013 33
Frida de Weert 1987 2012 35
Pieter Alexander 1988 2016 30
Yannick van Balen 1988 2013 31
Floris Jacobs 1988 2013 31
Jeroen Koops 1988 2013 32
Job Kummer 1988 2013 31
Roos Penson 1988 2013 30
Daniel van Raalte 1988 2013 30
Berend Zwart 1988 2016 30
Joost van Raalte 1989 2017 28
Reuben Alexander 1990 2015 28
Jonathan Bant 1990 2021 28
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Daniël Dessing 1990 2016 27
Annet van Lenning 1990 2015 28
Arnold den Hengst 1991 2019 27
Raoul Oei 1991 2019 27
Gunnar Schumburg 1991 2021 18
Maarten Stenvers 1991 2019 26
Stefan van Gogswaardt 1992 2019 26
Jaap van Buul 1993 2021 22
Aukje van den Hoeven 1993 2019 24
Monique Lageweg 1993 2019 24
Marcel Peijnenburg 1993 2019 25
Carola Stenvers 1993 2019 25
Carlijn Voermans 1993 2019 26
Frederik van der Does 1994 2019 17
Timo van Balen 1996 2021 17
Philip Korevaar 1996 2021 17
Barber Roos 1996 2021 19
Stef van der Sommen 1996 2021 20
Nicole Vergoesen 1996 2021 21
Pieter Paul (Puck) Vergoesen 1996 2021 21
Han de Vries Broekman ? ? 125

D.v.d.B. 26 oktober 2021








