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3.1. Het Clubblad van 
Pinokkio “de Steekneus”.

O.K. heeft vermoedelijk nooit een club-
blad gehad. We hebben in ieder geval
niets teruggevonden en de oude O.K.-ers
konden zich er ook niets van herinneren.
Pinokkio had al vrij snel na zijn oprichting
een clubblad dat de Steekneus werd
genoemd. Na de fusie tot de naam Pinoké
werd de naam van het clubblad “De
Bindzwam”. Dat moest uitdrukken dat de
fusieclub een eenheid was. In 1961 werd
het clubblad weer omgedoopt tot
Steekneus.

Een clubblad was in de jaren voor de oorlog
helemaal niet zo vanzelfsprekend. Met name
Herman Lebbink besefte dat … “..het clubje
Pinokkio van een kleine vriendenkring tot een
echte hockeyvereniging ging uitgroeien.”
Informatie was daarbij een belangrijk aspect
dus werd er een clubblad in het leven geroe-
pen. Ook de N.H. & B.B. was blij met dit blad.
Dat blijkt ook wel uit onderstaand stukje uit
de HockeySport van 14 maart 1935. Dat regel-

recht afstevenen op de eerste klasse duurde
echter nog tot 1987. De eerste Steekneus
dateert van 30 januari 1935. De redactie van
het lustrumboek heeft een ordner teruggevon-
den met daarin de eerste zeven jaargangen
van het clubblad van de AHC Pinokkio. De
jaargangen zijn nagenoeg compleet maar o.a.
het allereerste nummer ontbreekt helaas. We
denken dat deze ordner bewaard is door Cor
Pauw, die in die jaren voor de oorlog ook erg
actief was in de redactie. U moet zich realise-
ren dat er in 1935 natuurlijk nog geen TV en
ander modern vertier was. Voor sommigen
was het schrijven voor de Steekneus een bij-
zondere uitlaatklep en een heel belangrijk
bindmiddel. De Steekneus kende voor de oor-
log geen omslag. Het clubblad bestond uit een
aantal geniete vellen op folio formaat. Een
formaat dat iets hoger is dan het nu gangbare
A4-tje. Om die reden is het ook erg moeilijk
om u complete pagina’s te tonen. Folio past
namelijk niet echt goed op een moderne 
huisscanner. De Steekneus werd gestencild.
Daartoe werden er moedervellen getypt en
getekend die ook als een soort cliché dienden
om mee te drukken. Alles moest veel preciezer
dan tegenwoordig. Elk gemaakt gaatje in het
papier betekende een zwart vlekje op het
gedrukte vel. Een klein foutje bij het typen
betekende vaak helemaal opnieuw beginnen.
Voor elk nummer moest bovenaan het voor-
pagina-vel een soort krantenkop worden 
getekend. U ziet op bladzijde 39 de voorpagina
van het tweede nummer van de Steekneus.
Het allereerste nummer is dus, zoals reeds
gezegd, niet bewaard gebleven.

hoofdstuk
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11. - 1954 Heren I Kampioen.
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Joep Wilmink had nog een originele afdruk van de foto die toen is gemaakt bij
een kouw van 8 graden onder nul. Zelfs dat wist Joep zich nog te herinneren.

Opvallend detail is dat de eerste van de twee jeugdkleedkamers er al stond. 
De eerste werd gebouwd in 1953 en de tweede in 1955.

Fred Kramer heeft al
die tijd zijn diploma
bewaard.

(Bron: HockeySport)
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Het tweede nummer van de Steekneus uit 1935.
Pinokkio was met mental training zijn tijd ver vooruit.
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Opvallend is de wat cowboyachtige Pinokkio.
Vermoedelijk had deze cowboy zijn neus
ergens in gestoken. Het zal wel drank zijn
geweest. Daarnaast staat rechtsboven de ver-
melding dat het blad iedere donderdagoch-
tend verschijnt.
Dit is typerend voor de humor die je steeds
weer in die Steekneuzen tegenkomt. Toen ver-
moedelijk heel vlot. De eerste Steekneus
kwam dus uit op donderdagochtend 30 janua-
ri 1935. Pinokkio was al in 1932 opgericht. De
eerste jaren functioneerde de club dus nog
zonder clubblad. De eerste redactie van de
Steekneus bestond uit Guus Krings, Piet Filedt
Kok, Herman Lebbink en Hero de Zwaan. Er
waren alleen 3 herenteams. Daarom was het
voorvoegsel bij de naam in die tijd nog A.H.C. 

Er zijn ook leuke slordigheidsfouten zoals de
extra “N” in bovenstaande kop in het derde
nummer. Maar er bestonden toen nog geen
tekstverwerkers. Dit was een moedervel dat
vermoedelijk al vol getikt was toen de fout in
de kop ontdekt werd. Het kostte veel tijd om
opnieuw te beginnen. 
De ondertitel van de Steekneus was:
Orgaan ter bevordering van de hockeysport en
alles wat daarmee samenhangt, in en om de
Amsterdamsche Hockey Club “PINOKKIO” te
Amsterdam. 

De spelers van Heren I waren toentertijd:
Couzy,
Visser, van Hoeven,
Dalmeijer, Cornelissen, Kröger,
van Ketel, Nuver, van der Veen, Wiedijk en van
den Bosch.

Er werd natuurlijk nog gespeeld met een
zogenaamd slingerback systeem.
Vermoedelijk was buitenspel nog met twee
man plus keeper. En een voorhoede van vijf
man. Er is inmiddels wel wat veranderd in de
tactiek en de regels.

Naast hockeyberichten worden er veel eigen
literaire werken geplaatst, waaronder zelfs
een complete opera van de hand van Cor
Pauw. Daarnaast worden veelvuldig literaire
citaten van alle mogelijke schrijvers gebezigd.
Maar Cor Pauw (later ook voorzitter van
Pinoké) was wel een uitblinker. Kijk bijvoor-
beeld maar eens naar een stukje uit zijn
bewerking van een toneelstuk van Joost van
den Vondel: “Pinokkio in Vrijgezellenschap”.
De hunkering naar vrouwen was groot bij de
mannenhockeyclub Pinokkio.

Dit stukje komt uit de Steekneus van 30 janua-
ri 1936, toen het clubblad een jaar bestond en
dus geen tijdelijke bevlieging bleek. Cor Pauw
kondigt de komst van vrouwenelftallen al aan.
Maar dat wordt pas echt realiteit in het seizoen
1939/40. Nieuwe leden werden eerst een jaar
kandidaat lid en vervolgens werd tijdens de
ledenvergadering gestemd of men definitief
lid mocht worden.
Zo staat er in de Steekneus van 14 november
1940 ook een lijst waarop een naam voorkomt
die nog steeds veel betekent voor Pinoké.
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Inderdaad, u ziet
ons huidige erelid
Frans van der Lee.
Hierboven op een
foto van een paar
jaar later dan
bovenstaand arti-
kel. Kaal gescho-
ren vanwege een
verloren wedden-
schap, maar met
zijn Pinokkio-shirt
aan.
Een leuke illustra-
tie van de schrijf-
stijl die toen in
verslagen werd
gehanteerd is een
verslag aan het
einde van het sei-
zoen 34-35 van
Heren 2. De
ondertekenaar
van dit verslag is
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12. - 1954 Ook heren II kampioen 2e klasse.

(Bron: het album van Mia ten Brink-Mulder)
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Achterste rij v.l.n.r.: Dick Jurrema, ? , Bob Pool, Charles Bosch, Mickey Reinders en
Hans Kramer. Voorste rij v.l.n.r.: At van der Maas, Ed ten Brink, Gerrit Meijer, 
Hans Oostenbroek en daarvoor liggend Huib van Seventer.

Nagenoeg hetzelfde team werd ook reeds in 1951 kampioen.

Staand v.l.n.r.: 
Cor van Ede, 
Bob Pool, Nico
Witsen, Lucas
Hardenburg, 
en Jan van Ede. 

Gehurkt v.l.n.r.:
Hans Oostenbroek,
At van der Maas,
Huib van Seventer,
Charles Bosch,
Armand Polak 
en Ed ten Brink.
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Een hockeyclub was een belangrijke plek voor
het sociale leven. Er waren clubavonden die 
op vaste locaties in de stad werden gehouden.
Zoals in het toenmalige Apollo paviljoen 
dat tegenwoordig onderdeel uit maakt van 
de Meridien hotelketen.

Een andere belangrijke lokatie waar onder
anderen ledenvergaderingen werden gehou-
den was het clubgebouw van roeivereniging
de Hoop. Dat gebouw stond aan de rustige
kant van de Amstel tegenover het tegenwoor-
dige gemeentearchief. Het gebouw is 1952
afgebroken maar we hebben daarvan toch
nog heel oude beelden terug gevonden.

Tegenwoordig staat er nog steeds een gebouw
van de Hoop. Maar dat is dus niet het oor-
spronkelijke gebouw.

Otto Cornelissen, oprichter van Pinokkio en
voorzitter tot in de oorlog. Er werd op het
veld van Famos gespeeld en voor bezoekende
teams was niet goed te zien waar de 
wedstrijden van Pinokkio gespeeld werden. 

Aan het eind van seizoen 1934/35 kon in de
Steekneus melding worden gemaakt van een
heugelijk feit: Famos had er in toegestemd dat
Pinoké een vlag mocht ophangen bij thuis-
wedstrijden:
“In overleg met de algemene leider van Famos
hebben wij het genoegen mede te deelen, dat
indien het volgend seizoen een onzer elftallen
thuis speelt, wij onze gasten een welkom zul-
len toeroepen met een grote Pinokkio-VLAG,
welke daartoe wordt geheschen aan de
Famos-mast. Daartoe zal een Pinokkio-wimpel
op stapel worden gezet van ongeveer dezelf-
de afmeting als de Famoswimpel.
(maten: 1,50m/4,00 m)”.

De hier afgebeelde wimpel is veel kleiner,
maar Frans van der Lee (die in 1940 lid werd)
kan zich nog herinneren dat deze wimpel bij
elke uitwedstrijd op de voorkant van de auto
werd bevestigd.
In hetzelfde nummer van de Steekneus wordt
melding gemaakt van de oprichting van een
cricketclub door Pinokkio en Famos leden. 
De naam van de club is Amphibion en
Pinokkioleden worden aangemoedigd om lid
te worden teneinde hun oog voor de bal ook
in de zomer te trainen. De club vroeg met
ƒ 7,50 ook veel minder contributie dan andere
clubs (ƒ 25 tot ƒ 40).
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13. - 1957(?) Groepsfoto op Hilversum.
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De foto is erg donker maar toch werden nog herkend : André de
Goederen (met stoere tas middenvoor), Luc Levi, Macky van Gelder,
Edward James, Josje Konijn, Samuel Reinders Folmer, Anita van Rossum,
Margreet Pauw, Noortje Snijders, Robert Ruiter, Frans Jan de Bruijne,
Carlo James en Els Keuning.
Achteraan op de heuvel wordt Herman Schols herkend.
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In oktober 1939 raakt keeper Herman Lebbink
zwaar geblesseerd in een wedstrijd tegen
Laren. Hij belandt in het ziekenhuis.
Onderstaand een stukje dat we ontvingen van

Eric Kuurstra, de schrijver van het lustrum-
boek van Laren. Het stukje komt uit de
Bully-Scherts, het clubblad van Laren.
Het verslag van de wedstrijd.

Herman richt zich via zijn Steekneus tot zijn clubgenoten:
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Het seizoen van 1939/40 wordt afgesloten met
behendigheidswedstrijden die wij tegenwoor-
dig nog steeds als JIP toernooi kennen. 
Een belangrijke reden voor het organiseren
van dit toernooi was ongetwijfeld het feit dat
Pinokkio inmiddels ook damesleden kende en
er moest natuurlijk geïntegreerd worden.

Kijk maar naar de onderdelen: schotjetik voor
paren. Meer over het intreden van Dames op
Pinokkio leest u in hoofdstuk 2.8 (blz 25).
Pinokkio had om verschillende redenen kenne-
lijk een speciale aantrekkingskracht. Dit leidde
in november 1940 zelfs tot een ledenstop die
in het clubblad werd aangekondigd. 
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Met het 20e nummer van de tweede jaargang
bestond de Steekneus 1 jaar en dat mocht
gevierd worden met een lauwerkrans in de
kop van het blad. Een andere mijlpaal werd

bereikt op 27 januari 1938, kort na het 100e
nummer. De kop van de Steekneus is dan voor
de eerste keer gedrukt. Hoe keurig dat er ook
uit ziet, wij hadden liever het oude handwerk.

3.2. De viering van 1 jaar Steekneus en het 100ste nummer.
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14. - De teams van Jens de Hart.

We hebben heel veel foto’s waar Jens de Hart als speelster of als teambe-
geleidster op staat. Helaas weten we weinig namen van de speelsters
maar de foto’s zullen bij velen bijzondere herinneringen oproepen. Dus
plaatsen we hier een collage van foto’s die is opgedragen aan erelid Jens
de Hart die veel jeugdleden eind jaren vijftig en in de zestiger jaren de

liefde voor de edele
hockeysport heeft 
bijgebracht.

48

Jens op de voorste rij rechts.

Staand v.l.n.r.: Jens de Hart,
Jos Konijn, Mia ten Brink
Mulder, Freddie van Katwijk, 
Marjan Icke en Truus van
Loon. 
Zittend v.l.n.r.: ? , An van den
Broek, Lies van Loon, Hennie
Schepers, Lies Egas en Ans
Kruysman.
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Op 8 januari 1938 verschijnt de 100-ste Steekneus.
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Voor het seizoen 1935/36 stond de begroting
in de Steekneus. Het blad zag het levenslicht
in januari 1935 maar toen was de helft van het
seizoen reeds voorbij. Van het seizoen 

1934/35 werd financieel dus niets meer 
gepubliceerd. Onderstaande begroting is daar-
mee dus het eerste officiële financiële stuk dat
van onze club is teruggevonden. 

De kosten van 
clubblad zijn wel 
iets veranderd
sindsdien.

De begroting
uit het clubblad
van 3 oktober 1940.

3.3. De financiën van Pinokkio.
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prent niet echt afleest. In de Steekneus kom je,
uit overduidelijke overwegingen, geen enkele
keer een vermelding van de bezetting tegen.

De eerste en enige keer dat er in de Steekneus
van Pinokkio een foto staat, is al ruim in de
oorlog, hoewel je de oorlog aan bijgaande

3.4. De oorlog eischt zijn tol.
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Hierboven ziet u de kop van wat later het laat-
ste nummer van het clubblad van Pinokkio zou 

blijken te zijn geweest. Wat er pre-
cies met de club gebeurde, heeft u 
al kunnen lezen in hoofdstuk 2.10.
op bladzijde 26.In september 1941
zeiden 138 van 144 leden hun lid-
maatschap op. Er was dus nauwelijks
nog sprake van een club, laat staan
van een clubblad. Daarnaast waren
clubbladen met ingang van 15 sep-
tember 1942 door de bezetter verbo-

den. De naam Steekneus zou tot het seizoen
1960/61 in de vergetelheid verdwijnen.

3.5. Het eerste Clubblad van Pinoké “de Bindzwam”.
Na de oorlog vond een fusie plaats tussen
Pinokkio en O.K. (zie hoofdstuk 2.1.1.).
Er moest natuurlijk ook een clubblad komen.
Men koos voor een nieuwe naam die de saam-
horigheid moest uitdrukken die tot de fusie
had geleid. Uit mondelinge overlevering
weten wij dat er veel onderlinge onenigheid
was in de eerste jaren na de oorlog. Maar 
de club heeft die problemen doorstaan. 

Onder anderen dankzij de eerste voorzitter na
de oorlog Ko (Koop) Brandsma die later ook
tot erevoorzitter werd benoemd.

De omslag van de Bindzwam (links) was een
waar kunstwerk op folio formaat. Eigenlijk de
eerste keer dat het clubblad een echte omslag
had. Er zijn maar heel weinig Bindzwammen
bewaard gebleven. Bovenstaand ziet u een
andere omslag die ongeveer het A5 formaat
had dat de Steekneus de afgelopen jaren had.

Dit is de omslag van de Bindzwam van 
25 februari 1953. 
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De Bindzwam van 13 april 1959. Heren 1 was
kampioen geworden in de westlijke promotie-
klasse D. Er waren vier promotie-klassen, 
daarboven waren er twee overgangsklassen 
en daarboven het walhalla, de eerste klasse.
Pinoké moest promotiewedstrijden spelen
tegen Hurley. Die wedstrijden staan 
aangekondigd.
Helaas leverden de wedstrijden niet het
gewenste resultaat op. De eerste wedstrijd
werd vrij kansloos met 0-3 verloren. In het

dagboek van keeper Wim van Rossum lezen
we over de tweede wedstrijd het volgende
verslag. “Nu waren wij zelfs iets beter maar
enkele minuten voor het einde knalde Jaap
Voigt (van Hurley) een strafcorner in de tou-
wen en dat betekende voor Hurley promotie.
Eerst had Fred Kramer ons een voorsprong
gegeven en later Henk Kooijman nog eens.
Maar ja, het is gebeurd. Volgend jaar beter.
Helaas nam Joep Wilmink afscheid van Pinoké
en vertrok naar Victoria”.
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15. - 1957/58 Meisjes A.
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We weten niet precies uit welk jaar bovenstaande foto is maar we deduceren
maar op basis van onderstaade foto waarvan we weten dat daarop meisjes A 
uit het seizoen 1957/58 staat. De gezichten komen grotendeels overeen. Het zou
ook precies hetzelfde elftal kunnen zijn. Maar dan met een andere begeleider.
Staand v.l.n.r.: Ineke Pot, Marian Kingma, Femke Meijer en Jens de Hart.
Gebukt v.l.n.r.: Yvonne Telenga, Margreet Pauw en Digna Pauw. Gehurkt 
v.l.n.r.: Ineke van Gelder, Kiet da Silva, Marijke Luder, Pim da Silva en Yvonne Levi.

Staand v.l.n.r.: 
Els Arens, Ineke Pot,
Marian Kingma en
voor haar gebukt
Margreet Pauw,
Digna Pauw, Femke
Meijer en Cor Pauw.
Geknield v.ln.r.:
Yvonne Levi, Pim da
Silva, Marijke Luder,
Kiet da Silva en
Ineke van Gelder.
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De opstelling dat seizoen was:
Wim van Rossum keeper, 
Backs: André du Pon (captain) en Cor van Ede
Midden: Harrie Roepers, Joep Wilmink en
Hugo Burgerhout.
Voor: Fred Kramer, Rob Gerritse, Henk
Kooijman (eerst Jippe Hiemstra), Charles Bosch
en Peter de Reuver. (zie ook hoofdstuk 8 op
blz173 , Het schrift van Wim van Rossum).

In de Bindzwam van 12 september 1960 
werden de Olympische spelen uitgebreid 
nabeschouwd. De kosten van de verzending
bedroegen toen nog slechts één postzegel
van 4 cent.
In de jaren 50 en 60 waren waren Koos van
Loon, Jan Kinderman, Armand Polak, Hans
Kramer en Huib van Seventer zeer actief in de
redactie van ons clubblad.
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16. - 1958 Jongens Adspiranten.
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Achterste rij v.l.n.r.: ?, Hans Breuker, Nol Vermolen, Karel Kantebeen en
Hans Tömpler. Voorste rij v.l.n.r.: Hans Handl, Sander van de Hoevell, Jan
Reinier van der Heyde, Leo Bouwman, Jan Constandse, Paul Straeter en ? .
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Tijdens het seizoen 1960-61 werd besloten om
de Bindzwam om te dopen in “de Steekneus”,
zoals het blad van Pinokkio voor de oorlog
had geheten. Tegelijkertijd is toen ook de
Pinokkio van Disney als mascotte ingevoerd. 

3.6. Het “nieuwe” clubblad van Pinoké “de Steekneus”.
Het formaat van de nieuwe Steekneus was
eerst A5 en is later weer geruime tijd vergroot
naar A4 formaat. Onderstaand ziet u een
voorkant van een Steekneus uit 1964. Er werd
toen tijdelijk weer geen omslag gebruikt.

Hoofdstuk-3  09-03-2005  12:00  Pagina 57



58

Van de hierop volgende lichtblauwe A4
omslag hebben we geen exemplaren terugge-
vonden. De Steekneus werd door eigen leden
gestencild en bij een Pinoké familie thuis
“gevouwen” zoals dat heette. In 1971 werd
het eigen clubhuis geopend en daarop was
men zo trots dat er natuurlijk een foto van het
gebouw op de voorkant van de Steekneus
werd gezet.

Opvallend zijn ook de bomen links van het
clubhuis. De vrijstaande kleedkamers links van
het clubhuis waren er nog niet. Veteranen van
tegenwoordig hebben als kind nog veel in die
bomen geklommen.

In 1978 werd een foto gemaakt tijdens de
thuiswedstrijd van Heren I tegen Kraaien.
Die foto kwam op de cover van de Steekneus.
Het feit dat de gefotografeerde wedstrijd
werd verloren en grote gevolgen had kunt u
lezen in hoofdstuk 9.3 (blz 197).
Wij tonen hier een aangepaste omslag van de
Steekneus. De verandering werd gemaakt
i.v.m. de replay van de beslissingswedstrijd
Gooische-Pinoké in 1991.

Een afbeelding van het clubhuis bleef heel
lang op de cover van de Steekneus staan. Er is
ook nog een omslag met een strakke tekening
van het clubhuis. De redactie van dit boek
houdt zich aanbevolen om een exemplaar van
dat blad te lenen.

Er zijn vervolgens nog veel varianten geweest
in de omslag van de Steekneus. Na een
Pinokkio die -vanwege het lustrum in 1989 
tijdelijk uit een italiaanse strip werd geleend
kwam begin jaren 90 de Pinokkio kop in beeld
die was geinspireerd op de houten Steekneus
trofee. Eigenlijk de beste afbeelding want die
kop werd al decennia als prijs gebruikt voor
het spraakmakende toernooi dat steeds met
pasen werd georganiseerd.
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Gedurende het lustrumjaar 1989 stond er tij-
delijk een andere Pinokkio op de voorkant van
de steekneus. De Zilverlingen waren stupefait.

In 1991 was Pinokkio van schrik helemaal 
verdwenen van de voorkant van ons clubblad.

In 1992 was Pinokkio weer terug. Tot en met
het allerlaatste nummer in het voorjaar 2004. 

En van wit werd de omslag ook weer 
donkerblauw.
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In het voorjaar van 2004 kwam er met horten
stoten een einde aan een wekelijks verschij-
nend clubblad dat per post naar alle leden
werd verstuurd. Website en e-mail hadden de
papieren Steekneus voorbij gestreefd. Waar de
verzending van een Bindzwam in 1960 nog 4
cent kostte, waren de kosten van het drukken
en verzenden van de Steekneus een zeer
zware post op de begroting geworden. Zo
kwam er einde aan het clubblad dat bij bena-
dering een keer of 2265 verscheen. Eerst vanaf
het seizoen 1934/35 tot mei 1941 als de
Steekneus van Pinokkio. Daarna van septem-
ber 1945 tot seizoen 1960/61 als Bindzwam en
daarna tot 2004 weer als Steekneus van
Pinoké. Een stuk nostalgie verdween. Want
het had vroeger wel zijn charme om met een
slinkse smoes de redactie op maandagavond
op te bellen om je speeltijd te weten te
komen. Dan hoefde je niet te wachten tot
donderdag de Steekneus in je bus gleed.

3.7. Eenmalige publicatie:
De Wijsneus.

Begin jaren 70 kwam Jan Groothuis op Pinoké
hockeyen. Hij drukte duidelijk zijn stempel op
de club met zijn zeer populaire bijdragen in de

Steekneus. Om zijn bijzondere schrijfstijl nog
eens te kunnen lezen moet u maar eens kijken
in hoofdstuk 9.1. Daar beschrijft hij de promo-
tiebeslissingswedstrijd van Dames 1 in 1974.
Jan nam ook het voor die tijd revolutionaire
initiatief om een boekje te maken met de

gezichten van mensen die op Pinoké actief
waren binnen club. Het boekje werd
toepasselijk “de Wijsneus” genoemd. We laten

Dames 2 had de origineelste verslagen. Zie ook
bladzijde 228.

Op 8 april 2004 kwam de laatste papieren
Steekneus uit. Velen betreuren dat...
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3.8. Eenmalige publicatie: De Jaarneus.
Toen Dolf van den Bos bezig was met het ver-
zamelen van materiaal voor dit Lustrumboek
viel het hem op dat er erg slordig wordt
omgesprongen met de verslaglegging aan het
einde van een seizoen. Er kwamen in mei nog
een paar Steekneuzen uit, maar de redactie
was al lang op een welverdiende vakantie, 
terwijl het seizoen nog niet ten einde was. 
Voor het seizoen 2002-2003 nam hij daarom het 
initiatief tot het vervaardigen van een Jaarneus.
Een seizoensverslag dat leuk is om in de kast
te hebben staan. Aan het begin van het seizoen
2003-2004 kregen alle leden via hun aanvoer-
der dit boekje overhandigd. Hopelijk het begin
van een traditie. Zeker gezien het feit dat er
sinds maart 2004 geen gedrukt clubblad meer
bestaat. De aanleg van de twee nieuwe zand-
velden, het succesvolle Sixes toernooi, de
jeugdkampen, de Play Back show, het lands-
kampioenschap van Heren II, de resultaten 
van Dames en Heren 1 en alle andere teams 
en nog veel meer kwam in deze Jaarneus aan bod.

hier wat pagina’s zien. Let ook op de moderne
typografie op de voorzijde van dit boekje. U
ziet veel oude bekenden maar ook personen
die tegenwoordig nog steeds hun deuntje
meefluiten op de club. Zoals Marjan Icke, die
lid was van een ware kennismakings commissie.
Er was ook een zeer zwaar bezette evenemen-
tencommissie. Daar maakt de vorige voorzitter
van de jeugdcommissie Jaap van Willigenburg
ook deel van uit. Toentertijd had hij nog een
snor. In het clubhuis werd de scepter gezwaaid

door de echtparen van der Lee en Hinnen. Als
je op de foto kijkt is Frans eigenlijk geen spat
ouder geworden. Frans en
Nita van der Lee waren met
Els en Gerard Hinnen de
ongekroonde vorsten van
het Pinoké horeca impe-
rium. Leden van andere
clubs kwamen op zondag
bij Pinoké nog graag even
een afzakkertje halen.
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Staand v.l.n.r.: Krien van Stapele, Nico Kat, Frans Fleissig, Ton Kooyman,
Arthur Constandse en Herman Manger. Geknield v.l.n.r.: Han de Goederen,
Pieter Treffers, Edward Gerritse, Samuel Reinders Folmer en Sander van 
de Hoevell.
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3.9. De programmaboekjes.
Er zijn altijd veel programmaboekjes gemaakt
voor de Steekneuzentoernooien,
SteekKneuzentoernooien, Dames I en Heren I.
Het is onmogelijk alles af te beelden maar we
laten hier een paar covers zien. De boekjes zijn
meestal op A5 formaat.

In het boekje van Heren I van 2003-2004 stond
een advertentie van een bijzondere adverteer-
der. Bij nader inzien bleek dat hij liever 
anoniem was gebleven.
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Staand v.l.n.r.: Digna Pauw, Jens de Hart, Els Arens, ? , Annemarie Marx,
Margreet Pauw en Yvonne Telenga.
Geknield v.l.n.r.: Femke Meijer, Ineke Pot, Ineke van Gelder, Nita van
Rossum en Isabeau Reinders Folmer,
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3.10. Pinoké op Internet.
In 1999 begon Pinoké met een Internetsite.
Het was een initiatief van Dolf van den Bos
dat door de KNHB als voorbeeld werd gebruikt
voor andere clubs. Wederom was Pinoké baan-
brekend. Onderstaand ziet u een knipsel uit de
Hockey Magazine.

Alle aspecten van de club kwamen aan bod
zoals bijvoorbeeld de Play Back Show van
2001. Op deze site stond veel foto- en
videomateriaal van zowel hockey- als nevenac-
tiviteiten van de club.

In 2002 nam Michiel Hazen het beheer van 
de website over en kreeg de site ook een
ander jasje, ontworpen onder regie van Jan
Willem Roest van Tricolon Internet.

In het lustrumjaar 2004 werd de derde versie
van Pinoké online geïntroduceerd.
Guy Moritz is de derde webmaster van de
club. Pinoké is hiermee volledig geautomati-
seerd. Elk lid kan zijn eigen gegevens in de

ledenlijst aanpassen, via de standenmotor van
de KNHB kan iedereen zien wat de actuele
stand in zijn/haar competitie is. De wedstrijden
worden door de wedstrijdsecretarissen lang
vooruit gepland en e-mail is niet meer weg te
denken in de communicatie tussen de club, 
de aanvoerders en hun teamgenoten. Bonno
Mijnlieff is er als redacteur steeds als de kip-
pen bij om nieuwtjes online te plaatsen.

w w w. p i n o k e . n l
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kampioen van de vierde klasse.
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