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Internet is een prachtig medium. Zeker om
oud leden terug te vinden of om oud leden
Pinoké terug te laten vinden. Toen de website
van Pinoké door de scribent van dit boek werd
beheerd kwam er een mailtje binnen van oud
heren 1 keeper Wim van Rossum. Zijn naam
klonk mij vooral bekend in de oren vanwege
zijn jongere broer Nico. Wim had van 1955 tot
1968 bij Pinoké gespeeld en gecoached. In de
Teams van Toen op bladzijde 144 staat nog
een foto van hem als coach met heren 1 
uit 1968. Wim had vanaf het begin van zijn
hockeycarriere de wedstrijden bijgehouden 
in een schriftje. Daar willen we u wat 
fragmenten van tonen.
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8. Het schrift van Wim van Rossum.

Onderstaand de eerste bladzijde.
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40. - 1981 Heren III gaat naar Primrose Brussel.
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Het heren II elftal van begin
jaren 80 had een bijzondere
band. Dit elftal gaat nog
steeds in de nagenoeg 
oorspronkelijke bezetting
elk jaar naar een toernooi.
De teamgenoten zijn uitge-
waaierd over Nederland
maar de band is nog steeds
hecht. Bij het eerste toer-
nooi dat dit team bezocht
wist men zich toegang te
verschaffen tot het toen
nog niet beruchte Heizel
stadion.

In de jaren daarna werd gespeeld op o.a. Montrouge in
Parijs, in Southampton (gegeten bij de Mongool), Frankfurt
(1988) en op Oranje in Brussel. Bonno Mijnlieff is de drijven-
de kracht achter deze ploeg die hij elk jaar weer weet te
mobiliseren.

Parijs 1982. Staand v.l.n.r.: Cees Philips, Mark Wilmink, Hans Kuipers, 
Bonno Mijnlieff en Dolf van den Bos (de schrijver van dit boek).
Geknield v.l.n.r.: Jan Schüller, Christiaan Schneider, Ido Stuit, 
Jan Hein Allema (aanvoerder) en Marc Bovenlander (de latere mister Pinoké). 
Liggend daarvoor Sander Struyk.
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Alle uitslagen werden opgeschreven met daarbij soms kleine kanttekeningen.
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De uitwedstrijd was succesvoller maar niet succesvol genoeg.

Van bijna alle wedstrijden werd minutieus een verslagje bijgehouden. Zelfs van wedstrijden die
niet door gingen, als daar een speciale aanleiding voor was. Zoals in het najaar van 1958.

In seizoen 1958-1959 werd Pinoké heren 1 kampioen in de westelijke promotieklasse D. Er moes-
ten promotiewedstrijden worden gespeeld voor een plaats in één van de twee overgangsklassen.
Daarboven zat nog de westelijke 1e klasse.

Wim schrijft over de eerste wedstrijd:

Hoofdstuk-8  08-03-2005  18:56  Pagina 176



177

Er zijn zelfs foto’s van die wedstrijden.
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En de statistieken van het hele seizoen werden nog eens keurig gerecapituleerd.
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Naast competitie was er toen ook al het Steekneuzen toernooi voor senioren. Dat toen nog een
toernooi voor mixed teams. Ook onze huidige voorzitter speelde mee.
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41. - 1981 Heren I wordt kampioen.
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In die tijd werd nog met regels gespeeld die reeds lang in de vergetelheid zijn geraakt. Wat dacht
u van de inrol en de strafcorner die nog lekker hoog gesneden mocht worden. Dat kon ook zo
lekker in dat sappige gras. De strafbal bestond nog niet. In plaats daarvan was er de strafbully.
Degene die de overtreding had begaan moest tegen een aanvaller bully-en in de lege slagcirkel
zonder keeper. Als de keeper de verdedigende fout had gemaakt moest hij zijn legguards gewoon
aanhouden. Als de bal over de doellijn ging was het een doelpunt. Als de bal elders de cirkel
werd uitgewerkt was de bully voorbij en werd het spel hervat met uitslaan. Die strafbully komt
ook wel in de verslagen voor. Dat moeten tijdrovende activiteiten zijn geweest.

In het seizoen 63-64 werd bij de heren de strafbully vervangen door de strafbal. En ook één van
die eerste aan Pinoké toegekende strafpushes staat in het schrift van Wim op 13 oktober 1963.
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42. - 1982 Heren III wordt voor de tweede keer 
in successie kampioen.
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Staand v.l.n.r.: Peter Bennis, Hans Kuipers, Jan Schüller, Gijs van Seventer, trainer
Diek Mos, Job de Groen, supportster Carola Beerendonk en Dolf van den Bos.
Zittend v.l.n.r.: aanvoerder Jan Hein Allema, Bonno Mijnlieff, Sander Struyk en
voor hem supportster Willemijn Stuit. Voor haar ligt haar broer keeper Ido Stuit.
Helemaal vooraan liggend Marc Bovenlander.

Heren III was in het seizoen 1980-1981 al kampioen geworden in de 
reserve tweede klasse. In het jaar daarop promoveerde dat elftal met
nagenoeg hetzelfde team in één keer door naar de reserve promotieklas-
se. Dit was een aansprekend resultaat voor trainer Diek Mos die in 1980
was gekomen om beide subtop teams naar een hoger niveau te loodsen.
Hij werd in drie van de vier gevallen kampioen. Te weten één keer in 1981
met heren II dat hij coachte en twee keer met drie dat hij trainde in 
seizoen 1980/81 en op onderstaande foto uit seizoen 1981/82.
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Niet alleen zijn eigen resultaten werden door Wim genoteerd. Ook de resultaten van
Bijvoorbeeld dames 1 werden opgetekend, zeker toen de dames kampioen werden in 1961.
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43. - 1983 Dames I op een trainingsavond.
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Bovenstaand v.l.n.r.: trainer/coach Jan van Beek, Ief Hiel, Vera Poelmann, 
Macky Pierik, Fransje Bijnen, Joyce Semmelink, Corelle Bos, Hanneke Bloemendal,
Carine van der Sande, Petra Hardick en Helma van Daal.
Voorste rij v.l.n.r.: gebukt Nana van Ginhoven, Sjoukje Zijlstra, Marjan Inkelaar,
Xandra Helmonds, Karlijn Steinweg en Annemarie Icke. Op de foto ontbreekt
Judith Kuenen.
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In het seizoen 1961/62 kregen de heren voor het eerst een echte trainer.

André du Pon nam midden in het seizoen afscheid op 18 februari 1962.

Maar ook het debuut van markante spelers staat opgetekend. Sikko van Daal was de Benjamin
van Kessel van de zestiger jaren.
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Een belangrijk wapenfeit uit zijn heren 1 periode was het winnen van de Samovar Cup. Dat was
een beker die te winnen was op een toernooi van Nijmegen. Het was eigenlijk een soort officieus
Nederlands Kampioenschap dat al sinds 1908 werd georganiseerd. Dus lang voordat er een echt
Nederlands kampioen bestond. In 1964 werd dat toernooi al voor de 55e keer georganiseerd. 
En outsider Pinoké won de onoogelijke theekan.

Hoofdstuk-8  08-03-2005  18:56  Pagina 186



187

Het verslag uit de HockeySport van 14 mei 1964. De Samovar op een veel eerdere foto uit de
HockeySport.

We besluiten met een mooie foto van Wim op het oude hoofdveld van Pinoké.
Wachtend op wat er komen gaat.
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44. - 1983 Heren IV.
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Staand v.l.n.r.: Leonard de Planque, Gijs van Seventer, Bart Kuenen, Jan
Mathijs Heinemeijer, Bonno Mijnlieff, Max de Bruin en Ole Pijnacker.
Geknield v.l.n.r.: Roderick Habermehl, Kempe Kruisbrink, Cees van Meel,
? en Frits Schneider.
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