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gespeeld op de
Twentsche Bank.
Die banen liggen
nog steeds naast
ons terrein. Er
kwam zelf in de
zomer een Tennisspecial van de Steekneus uit.

Om een inzicht te geven in
de geldbedragen die om-
gingen in de tennisafdeling
moet u eens kijken naar de
financiële verantwoording
voor het seizoen van 1940,
die stond in de Steekneus
van 26 maart 1941. 
De ballenjongens waren 
veel goedkoper dan 

aanvankelijk was begroot maar de kosten 
van (zoek geraakte) ballen vielen mee.

Weinig mensen weten dat Pinokkio en Pinoké
een levendige Tennisafdeling hebben gehad.
Er werd aanvankelijk nog geen competitie
gespeeld maar het clubleven was heel gezellig.
Er werd gespeeld op een banen die van de
Twentsche Bank werden gehuurd. 
In de oude Steekneuzen van Pinokkio stonden

regelmatig berichten over tennis. In het begin
werd, zoals u ziet, nog niet op de banen van
de Twentsche bank gespeeld.
Op 19 maart 1939 staat onderstaand bericht in
de Steekneus. Vanaf die datum wordt er dus

hoofdstuk

en andere sportactiviteiten

Steekneus 14 april 1938.

4.1 De Tennisafdeling van Pinoké.
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De twee drijvende
krachten achter de
tennisafdeling
overleden in 1984
en 1985. Dick en
Zus Bakker-Smelt
waren een twee éénheid die je vaak
aantrof in het hoekje achter de bar
dat nu niet meer bestaat.
Tegenwoordig staat daar het koffie-
zetapparaat maar ooit was daar een
soort intiem doodlopend steegje
waar veel oudgedienden nog dier-
bare herinneringen aan hebben. Het
was een soort ereloge waar Dick en
Zus op hun plaats waren. Op 25 mei
1984 overleed Dick. Eind juni 1985
overleed Zus. Toen ik hun necrolo-
gieën in de Steekneus las realiseerde
ik me waarom het gemarmerde
cahier abrupt stopt in 1984.

Na de oorlog werd de Tennisafdeling door
Pinoké leden weer een nieuw leven ingebla-
zen. Er was wel een clubkampioenschap. We
vonden daarvan een beker terug. U ziet die
beker in het stilleven aan het begin van dit
hoofdstuk. De tennisafdeling bestond uit een
klein aantal leden.
De baancapaciteit was immers beperkt.
Vermoedelijk juist vanwege dat kleine aantal
leden is de complete ledenadministratie
bewaard gebleven. Nevenstaand ziet u een
beschadigde etiket op het gemarmerde omslag.
Het was een boek op liggend A3 formaat.

Deze ledenadministratie start in 1955 
(21 leden). Op de lijst staan Dick en Zus
Bakker-Smelt, Ed ten Brink, de heer en
mevrouw Cavalini, Bob en Nonnie Pool, Frans
van der Lee en Jan de Graaf. Later dat jaar
werden o.a. Cor Diepeveen en Fred Kramer lid. 
De administratie loopt tot en met 1984 
(14 leden). Pinokéleden waren daarna niet
meer zo welkom aan de overkant van het
bruggetje. Het financiële plaatje past hier 
ook nog bij die tijd. Rechts de begroting 
van het seizoen 1955. Eventuele winst werd
afgedragen aan de hockeyafdeling.
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De opkomst was niet mis zoals te zien is op
bovenstaande foto van 20 december 1992.

In de loop van de jaren 80 werd squash een
populaire sport en ook Pinoké organiseerde
zijn eigen (interne) toernooi. 

Frans van der Lee is op Pinoké the Godfather of
Golf. Hij slaat nog zeer regelmatig zijn balletje
op menig golfcourse in binnen- en buitenland.
Nooit in zijn eentje, altijd met vrienden. Al
ruim 15 jaar wordt er binnen Pinoké regelmatig
een golftoernooi georganiseerd.
Een prachtige gelegenheid om clubgenoten
eens van een andere kant te leren kennen. 
Op 27 oktober 1989 was the late great Peter de
Weerd (rechts voor) de winnaar van de Frans
van der Lee Trophy.

4.2 Andere sporten die door Pinoké georganiseerd werden en worden.
Naast hockey en tennis zijn er (op informele basis) veel meer sporten bedreven onder de vlag van
Pinoké. In een heel ver verleden, voor de oorlog was zelfs sprake van Cricket maar dan onder de
naam Amphibion. Feiten weten we slechts van een recenter verleden en sommige sporten zijn
zelfs nog steeds regelmatig terugkerende evenementen. De bekendste sport is vermoedelijk 
golf om de Frans van der Lee Cup. Maar ook squash werd jaarlijks zeer actief beoefend. 
De denksport was vertegenwoordigd door de jaarlijkse bridgedrives van Jan Constandse. De
domme spieren kwamen aanbod bij de bodybuilders van de Mister Pinoké verkiezing. Eén keer
werd een dartskampioenschap georganiseerd. Cees Philips heeft daarvan nog een trofee op de
schoorsteenmantel staan. En onder leiding van Roelant Oltmans werden in de jaren 80 wedstrijden
in Rock & Roll dansen georganiseerd. Er zitten nog steeds schoenzoolafdrukken op het plafond.

Op de foto herkennen we staand v.l.n.r.: Hans Bigot,
Dorien Bigot, Gertie Triebels, Ellen Cavalini, Fred Kramer, Rob van der Pol, Anneke Kramer, Pierre Eskes, Peter
Triebels, mevrouw Eskes, Co Bouwens. Daarvoor v.l.n.r.: gebukt Jan Karel Hagers, Jan Reinier van der Heyde
Frans van der Lee, At van der Maas, Robbie Cavalini en winnaar Peter de Weerd.

Hoofdstuk-4  08-03-2005  17:46  Pagina 69



20. - 1961 Dames I kampioen.

(Bron HockeySport 24 augustus 1961)
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P.S. Sabeau had Isabeau moeten zijn en haar achternaam is Reinders Folmer
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Bewijzen van andere 
sportieve activiteiten vin-
den we in de Steekneus
van Pinokkio. Het geeft
duidelijk aan dat de club,
toen nog meer dan nu,
een ontmoetingsplaats
was. Het huidige aanbod
van faciliteiten is 
natuurlijk ook niet te 
vergelijken met toen. Steekneus 6 februari 1936.

Steekneus 
8 januari 1938.

Steekneus 
19 januari 1939.

Steekneus 
9 februari 1939.
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The invasion of the 
bodybuilders.
Begin jaren 80 was de evene-
mentencommissie niets gek
genoeg. Er werd gedart toen
nog niemand van Raymond 
van Barneveld had gehoord. 
Er werd rock and roll gedanst
onder leiding van Roelant
Oltmans. De Doppie Dots
zagen het levenslicht. 
Zelfs echte bodybuilders
bevolkten ons clubhuis.
IJdeltuit Marc Bovenlander 

vergastte zijn teamgenoten zo vaak ongevraagd
op zijn toen nog imposante torso dat zijn team-
genoten vonden dat hij nu maar eens moest
bewijzen dat hij de echte Mister Pinoké was.
Bonno Mijnlieff regelde bij een sportschool een
paar echte bodybuilders waaronder de
Europees kampioen Edsel Seriese. Zij kwamen

met een dokter naar Pinoké toe en gaven
uitleg over hun, binnen de hockeywereld
vrij onbekende , sport. Daarna gaven de
echte bodybuilders een demontratie.
De bicepsen en tricepsen glommen van
het podium af. Vervolgens was het de

beurt aan de Pinoké hunks. Mark
Wilmink, Jan van Beek, Hessel Groendijk,
Ronald Sluiter, Ido Stuit en Marc Boven-
lander traden in het strijdperk voor diver-
se proeven. Onder de deskundige leiding
van subjectief juryvoorzitter Dolf van den
Bos werd afgesloten met een bodypre-
sentatie, waarbij Ronald Sluyter creatief
gebruik maakte van het Sinterklaaspak
dat hij in de kleedkamerkast vond. Marc
Bovenlander werd winnaar en mocht zijn
titel een paar jaar later nog eens onder
een douche van bier verdedigen.

Sjoelen.
Verder speelde het sjoelen
een belangrijke rol tijdens ,
de familietoernooien die in 
de winters begin jaren 80
werden gespeeld. Er werd
met zestallen gehockeyed 
in het Wagenerstadion.
Pinoké had nog geen kunst-
gras. In het clubhuis werd
gesjoeld en die resultaten 
telden mee. U ziet Thijs van
Daal in opperste concentratie
met zijn schijven schuiven.

Bridgedrives.
Jan Constandse organiseerde met name in de
tachtiger jaren zeer regelmatig bridgedrives
die zeer goed bezocht werden. De analyses
van het spel werden ook in het clubblad 
gepubliceerd zoals hieronder.
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Deze groepsfoto is gemaakt op de zaterdag
voor pasen 2004 en derhalve is de opkomst
van de trimhockeyers iets minder. Maar de lol
van de aanwezigen is er niet minder om. Er
werd getraind onder leiding van Ingrid Mai-
timo (zittend 2e van rechts) die ook coach is
van jeugdteams (zoals meisjes C2 in 2003-2004).

Op zaterdagochtend loopt op Pinoké altijd
een bont gezelschap te trainen.
Het zijn veelal ouders van jeugdleden die zelf
geen hockeyachtergrond hebben maar graag
kennis willen maken met de fijne kneepjes 
van het hockeyspel.
Er wordt ijverig geoefend en het niveau loopt
heel erg uiteen. Dat maakt niets uit want 
plezier staat centraal. Er is inmiddels zelfs een
jaarlijks trimhockey toernooi waar teams uit
de wijde omgeving aan deelnemen. Zoiets
benadrukt het o zo belangrijke sociale aspect
van onze sport. En hoewel we trimhockey niet
echt als andere sport willen kenschetsen, 
vinden we wel dat die activiteit een speciaal
plekje in dit boek verdient.

Trimhockey, een speciale tak
van hockey.

Zaalhockey in de gratie, uit de gratie en weer in de gratie.
In de loop 
van de zestiger 
jaren kwam
zaalhockey in
zwang. Pinoké
organiseerde
zelfs eigen 
toernooien en
menigeen die in
die tijd heeft
gespeeld in de
oude Rai, zal
zich nog het
stampgeluid 
op de ongelijke-
houten vloeren 
herinneren.
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Het hoogste dat Pinoké op zaalhockeygebied
heeft bereikt valt te noteren in de jeugd-
afdeling. In februari 1977 werd jongens A1
vice landskampioen tijdens de eindronde in
Arnhem. Jan Hein Allema heeft al die tijd
bovenstaand diploma bewaard waar al zijn
teamgenoten hun handtekening op hebben
gezet. 
Jan Groothuis was samen met Roelant Oltmans
coach. Dus Jan kan zeggen dat hij Roelant

zijn eerste coachingslessen heeft gegeven. 
We zien staand v.l.n.r.: Max de Bruin 
(tegenwoordig voorzitter van ACC), keeper
René Bergh, Jan Groothuis (met sjoker), 
Roelant Oltmans, Hessel van Hoorn, 
Martin Bennis en Edward Claessen (later nog
een blauwe maandag getrouwd geweest 
met Woopi Goldberg). Geknield v.l.n.r.: 
Edwin Smelt, Taco Jurrema, Jan Hein Allema,
George Bedier en Edwin Dommershuyzen.

Met Ingrid Breedveld had Pinoké 1982 (na Marlieke
Oltmans en Ellen Asselbergs) zijn derde zaalhockey
international. Op deze foto staand tweede van
links. In seizoen 1990/91 werd zaalhockey compleet
van het programma van de KNHB geschrapt. Maar
de sport keerde terug. Ingrid Breedveld werd in
2002 gevolgd door Benjamin van Kessel die in het
eerste zaalhockey WK in Leipzig in 2002 meespeel-
de. Joppe Hovius viel op het allerlaatste moment
af. Onderstaande foto plukten wij van internet.
Benjamin staat links van de twee keepers. In het
najaar van 2004 werd Jeroen Koops ook uitgeno-
digd voor de nationale zaalhockeyselectie.
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