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Dat ‘Studio Sport’ heeft gekozen voor
de registratie van de competitie-ou-
verture tegen Den Bosch, zegt iets
over de hoge verwachtingen die mo-
menteel heersen rondom Pinoké. Zou
de club, gelegen naast de succesvolle
buurman en rivaal Amsterdam, dit sei-
zoen een gooi kunnen doen naar de
play-offs om de landstitel?

Er is genoeg reden tot optimisme
bij Pinoké. In de voorbereiding moes-
ten topclubs als Bloemendaal, HGC en
Amsterdam stuk voor stuk hun meer-
dere erkennen in het elftal van coach
Jesse Mahieu. ‘Pinoké heeft op papier
de sterkste selectie in de clubgeschie-
denis’, schreef de website hockey.nl.
Jong talent wordt daarin aangevuld
met ervaren internationals, onder wie
de Argentijnen Mazzilli en Ferreiro,
de Duitser Wellen en de Belgen Doc-
kier en Hendrickx.

Astrid Ventevogel, sinds twee jaar
voorzitter van Pinoké, trapt echter
meteen op de rem als de play-offs ter
sprake komen. “Dat leeft vooral bij de
buitenwacht”, zegt ze in de bestuurs-
ruimte van Pinoké. “In de 92 jaar dat
de club nu bestaat, is het ons nog
nooit gelukt om de play-offs te halen,
dus laten we het nu niet meteen gaan
overhaasten.” En, haast ze te zeggen:
dat haar club vijf euro entree vraagt
voor de wedstrijd, een noviteit in het
hockey, is absoluut niet om benodigde
inkomsten te genereren. “Nee, door-
dat we maar 250 mensen mogen toe-
laten (vanwege corona, red.), wil ik
dat mensen zich echt committeren
door een kaartje te kopen. Misschien
zeggen er anders wel 150 op zondag-
middag: ik blijf lekker thuis naar de
Tour kijken en hebben wij nauwelijks
publiek. Dat wil ik voorkomen.”

Koerswijziging
Dat Pinoké überhaupt als outsider
voor de landstitel wordt genoemd, is
al een mooie bevestiging dat de club
op de goede weg zit, vindt Ventevogel.
De club is bezig met de laatste fase
van een cultuuromslag. “Vroeger,
toen we nog in een houten clubhuis
zaten, hadden we een wat corporale
uitstraling, waar veel bierdrinkende
studenten op af kwamen”, herinnert
ze zich. “Die tijd ligt achter ons. Alles
is nu gericht op de vraag: hoe kunnen

we het maximale uit elkaar halen? We
nemen het nu heel serieus.”

Die koerswijziging is ook precies
waar oud-international Mahieu, die
eerst als speler, daarna als assistent en
sinds januari 2017 als hoofdcoach ver-

bonden is aan Pinoké, zijn wedstrijd-
bespreking voor het duel met Den
Bosch mee begint. Ter motivatie nam
hij zijn oude, katoenen wedstrijdshirt
mee uit het seizoen 2000-2001, toen
Pinoké voor het eerst weer hoofdklas-
se speelde. “Daar komen we van-
daan”, zegt Mahieu tegenover zijn
spelers. En na afloop: “We waren een
studentenclub, die weliswaar drie
keer per week trainde maar waar ook
de gezelligheid belangrijk was. Nu zijn
onze spelers professioneel met hun
sport bezig, zoals met krachttraining.
We moeten ze eerder afremmen.”

De gretigheid bij Pinoké spat er
vanaf tegen Den Bosch. Maar het zit

niet mee. De Brabanders, vorig sei-
zoen als tweede geëindigd achter
Bloemendaal (in een competitie die
vanwege corona voortijdig werd be-
ëindigd), komen geflatteerd op 0-3,
waarna Hendrickx en Wellen, on-

danks een slotoffensief en liefst elf
strafcorners, de eindstand bepalen op
2-3. “We zitten op de goede weg, en
dat is nog steeds zo”, concludeert Ma-
hieu na de wedstrijd, zittend in de zon
op een houten bankje. “We hebben
genoeg kwaliteiten om bij de topvier
te eindigen. We waren vandaag alleen
wat te onwennig, te angstig.”

Mahieu kijkt eens om zich heen,
waar het terras van Pinoké goed ge-
vuld is. “Het was mooi om na vijf
maanden en drie weken weer een
echte wedstrijd te spelen”, straalt hij.
“Laten we hopen dat we de competi-
tie dit keer af mogen maken. En ja,
dan zien we wel waar we staan.”

Pinoké is geen corpsclub meer
Ambitie • Er heerste gistermiddag een wat opgewonden sfeer bij hockeyclub Pinoké. Niet alleen
vanwege het nieuwe hoofdklasseseizoen, maar ook door de aanwezigheid van de NOS.

Pinoké (in het blauw) verloor de seizoensopening met 2-3 van HC Den Bosch. FOTO JEAN-PIERRE JANS

We proberen het maximale uit
elkaar te halen  

Astrid Ventevogel, voorzitter
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Formule 1 Verstappen valt uit
bij Grote Prijs van Italië
Max Verstappen is bij een door incidenten
gekleurde Grote Prijs van Italië uitgevallen.
De Nederlandse kopman van Red Bull start-
te op het circuit van Monza als vijfde en viel
na een matige start terug naar de zevende
plaats. Bij een herstart van de race moest hij
vertrekken van de elfde positie, maar kort
daarop moest de Limburger de strijd staken.

Pierre Gasly pakte in Italië zijn eerste
 zege in de Formule 1. De Franse coureur van
AlphaTauri profiteerde van alle incidenten
in de race en bezorgde zijn team pas de twee-
de zege uit de historie. Carlos Sainz jr.
 eindigde als tweede, nog voor Lance Stroll
van Racing Point. ANP

Tennis US Open haalt Djokovic
en Mladenovic uit toernooi
Tennisser Novak Djokovic is gediskwalifi-
ceerd op de US Open nadat hij een bal tegen
de lijnrechter had geslagen. Djokovic raakte
uit pure frustratie met een wilde slag een
lijnrechter op haar hals nadat hij zijn service
had ingeleverd.  Dat was in de eerste set van
zijn partij in de vierde ronde tegen de Span-
jaard Pablo Carreno Busta.
 De organisatie van de US Open trok eerder
de Franse tennisster Kristina Mladenovic
 terug uit het dubbelspel. Mladenovic moet
volgens gezondheidsinstanties in quarantai-
ne, omdat ze in nauw contact is geweest met
landgenoot Benoît Paire, die eerder positief
testte op het coronavirus. ANP

Comeback Robben maakt
eerste treffer voor Groningen
Arjen Robben heeft gisteren voor het eerst
sinds zijn terugkeer als profvoetballer bij 
FC Groningen gescoord. De 36-jarige aanval-
ler deed dat in een oefenwedstrijd tegen
 Arminia Bielefeld (1-1).

Robben kreeg de bal na 17 minuten na
een voorzet vanaf links voor zijn linkervoet.
Vanaf de rand van het zestienmetergebied
schoot de oud-international laag over de
grond in de hoek raak. De captain bleef na de
rust (1-1) in de kleedkamer bij de thuisclub. 

Bij Bielefeld, dat is gepromoveerd naar de
Bundesliga, was nieuwkomer Mike van der
Hoorn basisspeler. PSV-huurling Ritsu Doan
viel na de rust in bij de bezoekers. ANP

Voetbal Sneijder begint met
trainerscursus bij KNVB
Wesley Sneijder heeft zich bij de KNVB in-
geschreven voor de verkorte trainerscursus.
Dat zei de 36-jarige oud-international giste-
ren tijdens de online talkshow van het blad
Voetbal International. Sneijder begint in april
aan de cursus, die twee jaar duurt.

“De ambitie voor het trainersvak is sterk
gaan groeien de afgelopen maanden”, aldus
Sneijder, die zijn ambities kenbaar maakte
bij Nico-Jan Hoogma, technisch directeur bij
de KNVB. “Dat was een goed gesprek. We
zullen ook snel gaan beginnen. Iemand gaat
mij individueel begeleiden. Ik ga alvast
 proeven aan het vak. Ik denk dat ik er klaar
voor ben.” ANP

‘Nu zijn onze spelers
professioneel met hun
sport bezig, zoals met
krachttraining’

‘Het was mooi om na
vijf maanden en drie
weken weer een echte
wedstrijd te spelen’


