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grasveld liggen en weinig mensen in de club
stonden erbij stil dat zoiets mogelijk was.
Maar die sympathieke zuiderling moest het
maar eens gaan proberen. Hij had natuurlijk al
enige tijd bij Kampong in de keuken gekeken,
bij Hans Jorritsma die inmiddels coach van het
Nederlands elftal was geworden. Pieter maak-
te geen geheim van zijn ambities.

Pinoké had een Nederlandse primeur met de
gepushte corner van Erikjan Hinnen. Hij had
zich daar in vastgebeten en wisselde slaan en
pushen af. Wat grote wanhoop teweeg bracht
bij de keepers die toentertijd meestal gingen
liggen. Want liggen was het toen geldende
beste wapen om te voorkomen dat een corner
op de plank geslagen kon worden. Het drietal
dat de corner nam was perfect op elkaar inge-
speeld. Aangever Sander Kiës, stickstopper
Bert van Haagen en Erikjan als afmaker.
Erikjan trainde als een international en 
zou dat later ook worden.
Tijdens het seizoen werd o.a. een zwaar-
bevochten 0-1 uitoverwinning in Den Bosch
geboekt (doelpunt van Eddie van der Zee).
Daar werd door een aantal teamgenoten en
een supporter tot diep in de nacht gebruik
gemaakt van de gastvrijheid van de stad. 
Uiteindelijk werd Laren op doelsaldo verslagen

Hoe bereikte heren 1 voor het eerst het 
walhalla van het vaderlandse hockey?
In 1987 slaagden de heren Pinoké er voor 
het eerst in om te promoveren naar de hoofd-
klasse. We spraken met trainer coach Pieter
Offerman die aan de basis van het succes
stond. “Vroeger was ik keeper in het eerste
van Concordia in Roermond, een club waar ex
Pinoké heren I spelers Joost
Wiggelendam en Leopold
Messchaert ook oorspron-
kelijk vandaan komen. Ik
heb toen ik opnieuw ging
studeren besloten om te
stoppen met hockey en me
te richten op training en
coaching. Ik begon in 1980
bij Laren waar ik twee jaar
het tweede team coachte.
Ik was toen 28 jaar en
moest leiding geven aan zeer ervaren spelers
waaronder ook Bert Bunnik. Na twee jaar
stapte ik over naar Kampong waar ik twee
keer met het tweede kampioen van Nederland
werd en assisteerde bij het eerste dat de
Europa Cup won”.
“In het seizoen 1986/87 stapte ik over naar
Pinoké dat al een keer of vier achter elkaar 
bij de eerste vier in de overgangklasse was
geëindigd. Ik had toen ik nog keeper bij
Concordia was regelmatig mee mogen trainen
met het eerste van Pinoké en de sfeer was me
heel goed bevallen. Bovendien scheelde het
voor mij dat ik voor de training niet meer elke
keer op en neer moest naar Roermond”.
Pieter was de opvolger van John Akkerman en
werd aangenomen door voorzitter Rob van de
Pol die aangenaam verrast was door Pieter’s
ambitie “promoveren naar de hoofdklasse”.
Pinoké had net een half seizoen een kunst-
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10.1. Pinoké Heren I in de Hoofdklasse.
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46. - 1983 Dames I naar Terrassa.
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Pinoké heeft altijd een speciale band gehad met Terrassa in Barcelona.
Dames 1 ging daar in 1977 al naartoe en zo ook in 1983. De Spanjaarden
hadden altijd iets speciaals. Zo kregen alle deelnemers een setje van vijf
lucifermapjes met hun eigen pasfoto aan de ene kant en hun team op de
ander zijde. Veel speelsters hebben die mapjes bewaard zoals hier het
mapje van Vera Poelmann.

Vera Poelmann
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door de laatste wedstrijd thuis tegen Nijmegen te winnen. Onderstaand een foto van de bank met
zittend v.l.n.r. manager Hans Beerendonk, Pieter Kodde en Pieter (inmiddels zonder snor). Op de rug
zien we Dankert Westbroek. Achter de bank staat in het bruine colbertje voorzitter Rob van de Pol.

De eindstand aan kop was:
1. Pinoké 22 gespeeld;  34 punten;  doelsaldo  34 (voor 73 tegen 39)
2. Laren 22 gespeeld;  34 punten;  doelsaldo  31 (voor 75 tegen 44)
3. Den Bosch 22 gespeeld;  31 punten;  doelsaldo  9 (voor 56 tegen 47)

De Kampioensfoto waarop Eddie van der Zee door omstandigheden ontbreekt. Hij maakte in het
kampioensjaar wel veel belangrijke velddoelpunten.

Op de foto staand v.l.n.r.: cheerleader Marijke van Gent (tegenwoordig mevrouw Hinnen), 
coach Pieter Offerman, Martin Bennis, aanvoerder Thijs Clement, Erikjan Hinnen, Frank Schermer, 
Hans Kok, manager Hans Beerendonk en Hans Reuver.
Geknield v.l.n.r.: Dankert Westbroek, Rogier Beerendonk, Godert Vinckesteijn, Bert van Haagen, 
Pieter Kodde, Timo Hoogeboom, Sander Kiës en liggend Geert Wilmink. Inzetje: Eddie van der Zee.
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47. - 1983 Heren veteranen A promoveert 
naar de hoofdklasse.
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Staand v.l.n.r.: Jacques Diepeveen, Rob Claes, Sikko van Daal, Huib van 
der Heyde, Ron Waterman, Samuel Reinders Folmer en Rob van de Pol.
Geknield v.l.n.r.: Edward James, Hein Lier, Joep Wilmink, Dick Wolff, 
André de Goederen en Jan Karel Hagers.
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Vriendinnen en veel speelsters van Dames 1
hadden besloten om qua ondersteuning niets
aan duidelijkheid te wensen over te laten.

Natuurlijk volgde de gebruikelijke balkonscenes.
En het kampioensdiploma dat u naast de foto
van Pieter Offerman ziet staan.

Het eerste Pinoké seizoen in de hoofdklasse (87-88) begon met de primeur van een shirtsponsor,
de NCM. En voor het eerst werd ook een statieportret gemaakt aan het begin van het seizoen.
Deze foto stond in het hart van Hockey Magazine.

U ziet er lag nog gras voor 
het clubhuis. Van Leiden was
Diederik Klop gekomen en van
HCKZ Job Kummer (wiens naam
op nevenstaande poster werd
overgeslagen; hij zit rechts van

Rogier Beerendonk). Hans de
Koning kwam van MHC HOCO.
In de eerste drie wedstrijden 

haalde Pinoké direct 6 punten. Een ongebruikelijk goede start voor een debutant. Pinoké hand-
haafde zich uiteindelijk op de negende plaats met 16 punten. Maar de corner van Erikjan had al
naam gemaakt. Pinoké scoorde totaal 36 treffers en kreeg 57 treffers tegen. Breda en Gooische
degradeerden en HCKZ stond nog onder Pinoké.
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48. - 1986 Heren XX (of XI).
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Een incompleet elftal tijdens een toernooi op Graspiepers. 
We ontvingen deze foto van Hans Bosch die zelf links achter staat. 
Rechts staat Peter Evers en voorovergebogen staat Fred Nessen. 
Gehurkt zit rechts Herman van Meel. 
De overige namen vernemen wij graag (dolf@planet.nl).

Hoofdstuk-10  09-03-2005  14:06  Pagina 216



217

Na één seizoen shirtsponsering vetrok shirtsponsor NCM naar buurman Amsterdam maar Rafinex
(een dochter van de NCM) nam het vaandel over. Staand tweede van links is namens de sponsor
Robin Olland, zoon van oud lid Charles Olland (zie bladzjde 142) en zelf ook oud Pinokélid.

En wederom was Pinoké centerfold in de 
hockeysport. Er kwamen versterkingen vanuit
Laren in de vorm van de gebroeders Citroen
en Fulco van Kooperen. Jeroen Ottenvanger
kwam uit het zuiden en Evert Vixseboxse
kwam van Hudito. Jeroen Rabbe kwam van
Hurley. Flip van Dalen was ook nieuw.
Christophe Linke nam de rol van reservekeeper
over van Geert Wilmink en aanvoerder Thijs
Clement stopte en droeg de aanvoerdersband
over aan Timo Hoogeboom. Nieuw was oud
eerste elftal speler Robert Nolen die de mana-
gerscepter over nam van Hans Beerendonk.

Het ging de eerste helft van het tweede seizoen
van Pinoké in de hoofdklasse echter helemaal
niet goed. Uit de 12 wedstrijden tot de winter-
stop werden slechts 5 punten gehaald. Pinoké
stond er penibel voor. Pieter Offerman ging
regelmatig naar internationale toernooien
voor landenploegen en was daar een keer 
met een Egyptische scheidsrechter aan de 
praat geraakt. Die vertelde dat in Egypte in 
de Europese winter een prima temperatuur
heerste en hij nodigde Pieter uit om op eigen
kosten een keer te komen. Zoals nog steeds
gebruikelijk is namen de spelers het heft in
eigen handen. Er werd met veel enthousiasme
door o.a. Fulco en Andy een aantal sponsors
geworven. Naast Rafinex, Talens en de lucht-
vaartmaatschappij ZAS. Om voor de sponsors
extra publiciteit te genereren werden journalist
John van Vliet en fotograaf Jeroen van Bergen
van Hockey Magazine uitgenodigd om mee 
te gaan. Dat leverde uitgebreide aandacht op
in Hockey Magazine. Patrick Citroen op een
kameel. Er werd ook een boekje gemaakt om
Pinoké aan Egypte te presenteren.
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De teambespreking werd gehouden in een
redelijk ruim bemeten bestuurskamer.

Het recreatieve culturele aspect speelde een
belangrijke rol maar Pieter Offerman stond er
op dat er ook stevig getraind werd. Niet dat
piramides in Egypte evenveel voorkomen als
molens in Nederland maar wie kan zich een
duidelijker bewijs voorstellen dat heren 1 in
Egypte heeft getraind dan onderstaande foto.

En omdat een hockeyer geen enkel risico
neemt om zijn sticks kwijt te raken werden
ook de sticks meegenomen in de woestijn hoe-
wel daar in de wijde omtrek geen millimeter
bespeelbaar stukje grond te bekennen was.
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De magie van de piramides had uitwerking.
Uit de 10 wedstrijden na de winterstop wer-
den 14 van de maximaal mogelijk 20 punten
gehaald en Pinoké handhaafde zich voor het
tweede jaar. Met 19 punten kwam men op de
10e plaats met de doelcijfers (35-44). Forward
en Geel Zwart degradeerden. De magie van de
piramides reikte verder want Hans Jorritsma
besefte dat hij niet langer om Erikjan Hinnen
heen kon. Erikjan werd na keepster Jo Jurissen
(1945), Hetty van Hilten (1954), Tilly de Boer
(1954) en Marlieke Oltmans (1978) de eerste
mannelijke Pinoké international. Onderstaand
een foto uit de Hockey Magazine van 2 juni 1989.

Op de velden stonden doelen met van die blik-
ken planken die zo’n heerlijke knal geven als
je er een bal in slaat. Hans Reuver moest oord-
opjes in doen bij het inslaan. Want in de wed-
strijden hoefde hij niet veel goals te incasseren.

En diegene onder ons die Asterix hebben gele-
zen herkennen onderstaand beeld van toeristen
die een authentieke souvenir “Made in China”
mee naar huis willen nemen.

Sommige wedstrijden waren niet per auto
bereikbaar. Maar dan werd het lokaal gebruike-
lijke openbaar vervoer niet geschuwd.
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49. - 1989, het eerste hoofdklassejaar van Heren I.
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Staand v.l.n.r.: manager Robert Nolen, Erikjan Hinnen, Raymond Phijffer, Bert van
Haagen, Sander Kies, Mark Leenen, Jeroen Ottenvanger, Patrick Citroen, Godert
Vinkesteijn en trainer coach Pieter Offerman.
Zittend v.l.n.r.: Evert Vixseboxse, Timo Hoogeboom, Job Kummer, Fulco van
Kooperen, Hans Reuver, Frank Bakker en Andrew Citroen.

Het strafcornerkanon heeft weer gescoord. V.l.n.r. stopper Bert van Haagen, 
kanon Erikjan Hinnen en Patrick Citroen. Op de achtergrond rechts Fulco van
Kooperen. En helemaal achteraan komt volgens ons Job Kummer aanhollen om
te delen in de feestvreugde. Deze foto werd gemaakt tijdens de thuiswedstrijd
tegen Bloemendaal.
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50. - 1989 Heren III.
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Staand v.l.n.r.: Nol Phijffer, Martin Bennis, Frank van den Berg, Frans
Pieters, Robin Goudsmid, Ole Christern, Diedrik Klop en Taco Jurrema.
Zittend v.l.n.r.: Ewoud Goudswaard, Jeroen van Heugten, Joop Derckx, 
Marc Bovenlander en Pieter Kodde.
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vierde en laatste seizoen bij Pinoké. Voor de club
was dit een memorabel seizoen omdat voor het
eerst zowel Dames als heren 1 in de Hoofdklasse
uitkwamen. In de Hoofdklasse special van Hockey
Magazine stond het ook zo prachtig dat een hele
pagina door twee teamfoto’s van Pinoké werd
gevuld.

Het artikel op bladzijde 221 is niet volledig en
we willen u uit het ontbrekende gedeelte onder-
staande quote niet onthouden. Het zegt veel
over de uitstraling die Pinoké toen al had en die
onze club zo uniek maakt.

Dames I wordt met overmacht kampioen in de
overgangsklasse B. Het seizoen 89-90 was Pieters

Bij de heren waren de nieuwelingen Raymond
Phijffer en Marc Leenen van Nijmegen. 
Tevens was oud Pinoké jeugdtalent Frank Bakker
teruggekeerd van HIC.

Bijna traditioneel komt Pinoké na de winter-
stop goed uit de startblokken met een zege
thuis tegen Bloemendaal.
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51. - 1989 Veteranen C.
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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.

Hoofdstuk-10  09-03-2005  14:07  Pagina 224



225

heren 1 handhaafde zich wederom met een tien-
de plaats met veertien punten (21-38).
Nieuwkomers Schaerweyde en Hattem (beiden
11 punten) degradeerden direct weer naar de
overgangsklasse. Dames I moest haar debuut
bekopen met degradatie. Twaalf punten waren
niet genoeg en samen met DKS mochten de
dames het in seizoen 90-91 weer gaan proberen
in de overgangsklasse.

Pieter Offerman vertrok na vier seizoenen als
trainer coach naar Bloemendaal dat hij direct
kampioen maakte. Hij zou het daar nog zes sei-
zoenen uithouden. Hij werd bij Pinoké opge-
volgd door Rolf Hogestein. In het seizoen 90-91
degradeerden de heren van Pinoké op doelsaldo.
De eindstand na de laatste wedstrijd tegen SCHC
was:

10 SCHC 22 14 27-44
11 Pinoké 22 14 25-50
12 Forward 22 6 18-67

In het seizoen 91-92 wordt Pinoké onder Bert
Bunnik kampioen in de overgangsklasse en pro-
moveert na één jaar weer naar de hoofdklasse. 
Frank Bakker speelt een belangrijke rol in die
promotie. Hij heeft bijzondere krachten 
opgedaan in Italië.

Hoofdstuk-10  09-03-2005  14:07  Pagina 225



52. - 1989 Veteranen A.
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Staand v.l.n.r.: Henk van Veen, Frans Pieters, Huib van der Heyde,
Alexander Huijgen, Jan Groothuis en Guus Verhoeff. 
Geknield v.l.n.r.: Hans Savalle, Juun van Burk, Frans Harmse, 
Joost Wiggelendam en Jan Peter van Doorn.
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Het seizoen daarna komen onder anderen
Cees Jan Bordes (van Amsterdam) en Bart van
der Meer (van Bloemendaal) naar Pinoké. 

Bart van der Meer deed van zich spreken.
Onderstaand een bericht uit de Hockey
Magazine van 11 november 1995. En 
Danny Bree werd geselecteerd voor Oranje.

De selectie bij de rentree in de Hoofdklasse.

Van Gooische komt Danny Bree over. Heren I
handhaaft zich in 92-93 onder Bert Bunnik met
een tiende plaats. Hoewel Pinoké in het begin
zelfs even een sensatie lijkt te worden. 
Maar het is niet de eerste keer dat de media
overdrijven.

Het jaar daarop (93-94) voegen Marc van der
Plas van Hattem en Marco van Os zich bij de

selectie. De competitie wordt zelfs afgesloten
met een zevende plaats (16 punten).
Het volgende seizoen komen Maarten
Hoedemaker (van Gooische) en Menno Booij
(Oranje Zwart) erbij. 94-95 wordt een 8e plaats
gehaald met wederom 16 punten.
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53. - 1990 Dames II gepromoveerd naar 
de westelijke reserve hoofdklasse.
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Staand v.l.n.r.: Ada Ottenhof, Eveline Koelmans, Fleur Geerling, Djanila Boerma,
Margit Veraart, Caro van Dijk, Katinka Rijnders, Nancy Scheepstra, Frederique
Kuenen, coach Mark Wilmink en Tessa Walta (inmiddels Nederlands rugby inter-
national). Daarvoor v.l.n.r.: Yvonne Bos en Barbara van Waardhuizen (met het
witte shirt en zwaar bebloede knie). Geknield v.l.n.r.: Mireille Reddering en Ilja
Sloep. Dit elftal produceerde in die tijd de leukste verslagen. Mark Wilmink
schreef de tekst en Tessa Walta maakt tekeningen zoals onderstaand afgebeeld.
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De roep om een waterveld steekt in de Hockey Magazine van 24 november 1995 steekt zijn kop al op.

Maar de ploeg blijft enthousiast knokken en
krijgt daar in de pers ook de erkenning voor.
In december 1995 schrijft Hockey Magazine:

Het seizoen 1995/96 wordt met een zesde
plaats in de eindstand, het meest succesvolle
tot dan toe. De 21 punten werden begeleid
met een bijna positief doelsaldo (38-42). 
Maar het daarop volgende seizoen is het 
allersuccesvolste van een Pinoké herenteam
tot dusverre. Joppe Hovius komt over van
EMHC. Bert Bunnik behaalt in zijn zesde en
laatste seizoen bij Pinoké een voordien voor
onmogelijk gehouden resultaat: een 5e plaats. 
Helaas hebben we van deze ploeg geen 
acceptabele teamfoto terug kunnen vinden.
Maar de knipsels spreken boekdelen.
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54. - 1993 Veteranen A promoveert 
weer naar de hoofdklasse.
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V.l.n.r.: Diederik Klop, Ewoud Goudswaard, gehurkt Esso Noordhoff, 
Juun van Burk, Hessel Groendijk, Onno Valk, Jan Hein Allema, 
Laura Huijgen, Alexander Huijgen, Jan Barend Jansen, 
Frank van den Berg, Rob Bovenlander, Janneke van den Bos, 
Lisanne van den Bos , Dolf van den Bos, Manus Fleskens, 
Paul van der Heijden en Nol Phijffer. 
Op de foto ontbreekt aanvoerder Eric van Heeswijk.
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Pinoké wordt vijfde. Er waren toen nog geen
play offs. Maar gedeeld 4e met Bloemendaal 
is natuurlijk een ongekend resultaat.
1. Amsterdam 22 36 100-38
2. Den Bosch 22 33 67-38
3. HGC 22 31 99-48
4. Bloemendaal 22 28 81-55
5. Pinoké 22 28 55-54

Voor de eerste keer dus een positief doelsaldo
in de hoofdklasse. Om het niveau van de
hoofdklasse bij te blijven benen zou Pinoké
een waterveld moeten aanleggen. Maar dat is
niet op korte termijn te realiseren. Op 28
februari 1997 kopte de Hockey Magazine
reeds over de waterveld behoefte van Pinoké
Zie onderstaand artikel en ook bladzijde 169.
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Bart van der Meer laat nog regelmatig van
zich spreken.

En het spelen in het stadion bevalt niet
goed getuige onderstaand stuk uit 
oktober 1997.

De tegenvallende resultaten worden behaald
met dezelfde succesvolle ploeg van het sei-
zoen hiervoor. Maar zes wedstrijden voor het
einde van de competitie besluit het bestuur
toch nog tot een noodgreep door Egon Jesse
uit zijn functie te ontheffen.

Als compromis wordt na veel vijven en zessen
besloten om bij de eigenaar van het stadion
(de KNHB) toestemming te vragen om heren 1
zijn thuiswedstrijden in het Wagener stadion
te gaan spelen. Uiteindelijk geeft de bond ook
toestemming om in het stadion van de buren
te gaan spelen. Amsterdam was niet blij. Maar
international Danny Bree was voor Pinoké
behouden. Egon Jesse neemt de scepter over
van Bert Bunnik.

De dames van Pinoké promoveren naar de
Hoofdklasse. Het Amsterdamse Bos telt op dat
moment dus zes hoofdklasse teams. Een nooit
eerder voorgekomen unicum. Pinoké publiek
voelt zich niet echt thuis in het Wagener stadi-
on en de pers vertaalt de aversie van
Amsterdam in een sappige krantenkop.

Hockey Magazine 6 maart 1998.
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Het beoogde shock effect blijft helaas uit. Pinoké degradeerde op doelsaldo in de laatste thuis-
wedstrijd in het Wagenerstadion. 2-1 winst tegen SCHC was net niet genoeg. De pers voorspelde
een uittocht en een neerwaardse spiraal. Hockey Magazine bericht op 26 maart 1998:

De eindstand onderin was:
10. SCHC 22 16 (40-53)
11. Pinoké 22 16 (42-56)
12. Tilburg 22 13 (41-77)
Dames I handhaafde zich wel met een 
verdienstelijke 9e plaats.

International
Danny Bree
koos eieren
voor zijn 
geld, wat
gezien zijn
ambities 
begrijpelijk 
was. Maar 
spelers zoals
Joppe Hovius 
en Kees 
Jan Bordes 
bleven Pinoké
trouw.

In het seizoen 98-99 werden de heren van
Pinoké in de overgangsklasse B tweede
achter MEP. Coach Marc Beerendonk wist zijn
successen met Heren 2 (3 landskampioenschap-
pen (zie bladzijde 234) helaas niet voort te
zetten met heren 1.
Dames 1 handhaafde zich in de hoofdklasse
met wederom een negende plaats.
In het seizoen 1999-2000 slaagde heren 1 er in
om onder leiding van coach Frits Sträter weer
te promoveren. Met een straatlengte voor-
sprong (13 punten) op Hattem, werd Pinoké
kampioen in de overgangsklasse B. Rotterdam
promoveerde mee. In het onderlinge duel met
Hattem, op 14 april 2000, werd de titel binnen
gehaald. Promotie was een feit.
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55. - 1994, het begin van de trilogie van Heren II.

234

De ploeg van 1996.
Staand v.l.n.r. Rob van Bijnum,
Frank Bakker (met kraag vanwege
een auto ongeluk), Sam Peter van
Hoorn, Pieter Boogaard, Sander
Kies, Mark Rademaker, Marc van
der Plas, Onno Bierman, Jeroen
Ottenvanger en trainer/coach Marc
Beerendonk. Middelste rij v.n.l.r.:
Mathieu Bethoud, Daniel Blocq, Kai
Joustra, Sander van Raalte, Job
Kummer, Jacky Schalken en 
Diederik de Goederen. 
Voorste rij v.l.n.r.: Govert van
Doesburg, Jacco Beentjes, Matthijs
Kees, Dirk Numan en Hans Reuver.
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De kampioensploeg krijgt badjassen met de kampioensboodschap uitgereikt.

Op de foto staand v.l.n.r.: steun en toeverlaat Pieter Offerman, met de
vinger omhoog Jan Stappenbelt, onder hem Bart Holla, Ferko Spits,
Maarten Hoedemaker, Vincent de Braak, Jesse Mahieu, coach Frits
Sträter, Michiel Franken, daarachter manager Frank Grimbrère, Piet
Hein Goosen, Daan Goote en Stijn Rohof. Op het middenniveau v.l.n.r.:
Murk Spits, Frank Nowee en Jan Willem Roest. Daarvoor v.l.n.r.: Stijn
Bult met champagnefles, aanvoerder Kees Jan Bordes, Jan Job van
Dijk, Sies Joosten, Jeroen Koops en Chris Knijf.

De emoties liepen hoog op.
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56. - 1995 Veteranen A landskampioen.
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Na een zinderende laatste wedstrijd tegen Arnhem werden de heren 
veteranen van Pinoké in 1995 landskampioen. Na achter te hebben
gestaan werd op het heilige gras van het Wagener stadion gewonnen 
met 5-2 waardoor het doelsaldo net voordelig genoeg was.
Staand v.l.n.r.: Onno Valk, Mark Reijnders, Frank van den Berg, 
Ewoud Goudswaard, Hessel Groendijk, Diederik Klop en Robert Nolen, 
Zittend v.l.n.r.: Thijs Clement, Esso Noordhoff, Nol Phijffer, 
Eric van Heeswijk, Joost Wiggelendam, Hans Kok en Taco Jurrema.

Hoofdstuk-10  09-03-2005  14:07  Pagina 236



237

Helaas nam coach Frits Sträter afscheid. Zijn
opvolger werd Gerold Hoeben die de goede
chemie van de club met zuiderlingen bevestig-
de. Onder Hoeben sloeg Pinoké in 2001/2002
wederom een goed figuur in een hoofdklasse

waar betaling van spelers inmiddels
zijn intrede had gedaan. Hoeben
vertaalde dat in een doelstelling om
amateur kampioen van Nederland
te gaan worden. Van Amsterdam
kwamen Frank Rutgers en Benjamin
van Kessel. Verder kwamen Maarten
Burgers en Roderick Verkleij. De
gebroeders Spits gingen in het
tweede spelen. Pinoké won thuis
wederom van Amsterdam met 3-2.
Verder waren de resultaten redelijk
conform verwachting in dit tweede
hoofdklasse seizoen. Pinoké werd 
8e met 24 punten.

De rentree in de Rabobank hoofdklasse levert
in het seizoen 2000-2001 een zeer verdienste-
lijke zevende plaats op. Bovenaan in het rech-
ter rijtje. 25 punten uit 22 wedstrijden en
doelcijfers van 40 voor en 51 tegen. Met name
de 2-1 winst thuis tegen Amsterdam, de 0-2
winst uit bij Bloemendaal en de 0-4 winst uit
bij Kampong verbaasde vriend en vijand.
Hockey Magazine kopte na de afstraffing met:
“Pinoké deelt harde klap uit.”
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57. - 1996 Dames III kampioen.
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Staand v.l.n.r.: Sabine Choffat, Annemarie Ruys, Elsbeth Janmaat, 
Henriëtte van Oosterzee, Wouter van den Berg (trainer/coach), 
Marjolijn Voslamber, Patty Beentjes, Jessica van Tijn, Judith Kuenen 
en Christja Biels.
Zittend v.l.n.r.: Margit van Lotringen, Judith van Tijn, 
Helène Hoogeboom, Pauline Jansen en Louise Rösingh.
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Met drie vertegenwoordigers in Jong Oranje
spreekt Pinoké internationaal ook mee op het
jeugd WK in Hobart, Australié. Jeroen Koops,
Floris Loeff en Mathijs van Weerd worden

geselecteerd
door bonds-
coach Pieter
Offerman.
Ze maken
ook contact
met kanga-
roes.
Assistent
coach Bartel
Berkhout
vertrekt aan
het eind van

het seizoen naar Dames 1 van Pinoké.
Seizoen 2002-2003 komt o.a. Daan Meurer
naar Pinoké. Zijn vader speelde in 1978 reeds
in heren 1. Stijn Bult en Floris Loeff vertrokken
naar Laren waar ze een poging wilden doen
om die club na 20 jaar weer naar de hoofd-
klasse te loodsen. Jesse Mahieu werd in het
voorjaar van 2002 voor Oranje geselecteerd en
wilde graag eens play off’s spelen. 
Daarom vertrok hij in goede harmonie naar
Amsterdam. In 2002-2003 werd wederom 
stabiel gepresteerd met nogmaals een 
8e plaats met 27 punten.
De thuiswinst tegen
HCKZ 7-4 valt het meeste
op. De derde plaats van
Benjamin van Kessel in
de verkiezing van de
speler van het jaar is
terecht maar ook uniek
te noemen. Jeroen
Koops scoorde 17 straf-
corners in dit seizoen. 

Kijk voor de namen op bladzijde 322.
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58. - 1997 Heren II (uit op HGC).
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Staand v.l.n.r.: Job Kummer, Jeroen Ottenvanger, Gijsbrecht Vijn, 
Jeroen Koops, Govert van Doesburg, Diedrik de Goederen en 
coach Marc Beerendonk.
Gehurkt v.l.n.r.: Olivier de Bruin, Dennis de Jong, Freek van de Braak, 
Coen Frank, Matthijs Kees, Sies Joosten, Sam Peter van Hoorn 
en Daniël Blocq.
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Kort daarop wordt een volwaardige shirtspon-
sor binnen gehaald. Digitenne zal minstens
een jaar op het shirt van dames 1 en heren 1
prijken.

Pinoké haalt dit seizoen ongekend veel posi-
tieve publiciteit en het unieke karakter van
onze club wordt veelvuldig in de pers beschreven.

Het seizoen 2003-2004 begint veelbelovend
met een trainingskamp in Barcelona. Daarover
spreekt onderstaande foto boekdelen.

Staand v.l.n.r.: Roderick Verkleij, Benjamin van
Kessel, Wilbert Hartman, Robert Justus, Sies
Joosten, Olmer Meijer, Jeroen Koops, Rob Smelt,
Mathijs van Weerd, Danny Bree, Bart Holla, Cees
Jan Bordes, Paul Robbert Lankhout, Peter Jonker
en Gerold Hoeben. Geknield v.l.n.r.: Diederik
Evers, Daan Meurer, Stijn Rohof, Martijn Morsink,
Christiaan Visser, Thomas Royé en Daan Smelt.

Dit verhaal uit de NRC treft u
intergraal aan op de volgende pagina’s
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Hockeyclub Pinoké rommelt niet langer maar wat aan.

Uit de NRC/Handelsblad van 3 april 2004

Studenten in Amsterdamse Bos 
serieus geworden.

Pinoké is dé verrassing in de
hockeyhoofdklasse. Gister-
en liet de studentenclub
“grote broer” Amsterdam
ontsnappen: 5-3. ,,Het licht
gaat niet meer om drie uur
uit.”
Door NRC redacteur Mark
Hoogstad. Amstelveen 29
maart 2004. Zijn contributie
moet hij nog betalen. Want ja,
het kan nog anno 2004: hoc-
key op amateurbasis. Natuur-
lijk doet ook Pinoké vandaag
de dag ,,wat in de sfeer van
randvoorwaarden, zoals huis-
vesting en zo”. Maar: ,,Wij
hebben betalende spelers,
geen betaalde” zegt aanvoer-
der Benjamin van Kessel met
gepaste trots. 

Het is een open deur, maar
bij de achtste club van
Nederland (1.643 leden) staat
het plezier nog altijd voorop,
zoveel wil de aanvaller maar
zeggen. ,,Ik ben nog van de
oude stempel. Hockey doe je
voor je lol, niet voor een paar
rotcenten. En geloof mij nou:
van een paar euro meer of
minder gaat niemand beter
presteren.”

Om die woorden te onder-
strepen hoeft Van Kessel maar
naar de stand op de ranglijst
te wijzen. Zeven duels voor het
einde van de reguliere compe-
titie bezet Pinoké de vijfde
plaats en heeft slechts vier
punten minder dan
Bloemendaal. Met andere
woorden: Pinoké heeft de
play-offs binnen handbereik.
Gisteren had de studenten-
vereniging, die zich afficheert
als “de gezelligste club van het

Amsterdamse Bos”, een
belangrijke stap op weg naar
de nacompetitie kunnen zet-
ten. Landskampioen en buur-
man Amsterdam bleek in het
Wagener-stadion evenwel niet
bereid het kleine broertje bij
de hand te nemen: 5-3.

Die nederlaag hadden de
Steekneuzen-Pinoké's bijnaam-
grotendeels aan zichzelf te wij-
ten, besefte trainer-coach
Gerold Hoeben. Een geniale
oprisping van goaltjesdief
Marten Eikelboom, twintig
seconden na Pinoké's aanslui-
tingstreffer (3-2), bleek een
klap, die de bezoekende ploeg
niet meer te boven kwam.
,,We hebben een enorme stap
gemaakt, maar we zijn het
nog net niet”, wist Van Kessel.

Van Kessel is een begaafd
hockeyer, die vier jaar geleden
Amsterdam verruilde voor
buurman Pinoké. ,,Omdat ik bij
Amsterdam amper aan spelen
toe kwam.” Inmiddels is de 28-
jarige rechtenstudent (,,Geloof
het of niet: ik ben bijna klaar!)
het creatieve brein van de
ploeg, die tot dusver de aan-
gename verrassing is van de
hoofdklasse.

Maar Pinoké heeft dan ook
een uitgebalanceerde selectie,
met zowel jeugdig talent
afkomstig uit de eigen oplei-
ding als routine in de personen
van Van Kessel, spelverdeler
Joppe Hovius, doelman (én
kroegbaas) Bart Holla en mid-
denvelder Danny Bree.
Bovendien beschikt de ploeg
met Jeroen Koops, zoon van
Mister Pinoké Max Koops, over
een laatste man met een

krachtige lange-pass en een
dito strafcorner. 

Dat laatste geldt ook voor
Amsterdam-topschutter David
Mathews. Gisteren nam de wat
log ogende Engelsman vier 
van de vijf treffers voor zijn
rekening. Wellicht dat de
afzwaaiende trainer-coach Jim
Irvine binnenkort eens een
videocompilatie van Mathews
doelpunten naar de Britse
bondscoach Jason Lee kan 
sturen. Irvine: ,,David scoort als
het moet met zijn ogen dicht,
dus wat die Engelsen bezielt
om hem niet te selecteren?
You tell me.”

Zoals Mathews twee jaar
geleden uit eigen beweging
aanklopte bij Amsterdam, zo
meldde Christian Cavallet zich
afgelopen zomer bij Pinoké.
Met open armen werd de bij
Den Bosch uitgekeken aan-
voerder van Zwitserland 
ontvangen. Van Kessel: ,,Dat
zegt wel wat over de slag die
we gemaakt hebben. Die 
jongen heeft internationale
ervaring én ambitie. Die komt
echt niet naar een club, alleen
omdat de sfeer zo goed is.”
Pinoké heeft dan ook een
keuze gemaakt. ,,Met alle 
respect voor hetgeen ze hier-
voor hebben gedaan, maar
Pinoké deed maar wat”, weet
Hoeben. ,,Als het maar leuk en
gezellig was. Er zat weinig
beleid en nauwelijks een
gedachte achter. Twee jaar
terug hebben we tegen elkaar
gezegd: of we blijven lekker
wat aanrommelen of we kie-
zen echt voor de hoofdklasse.”
Want ook dat was Pinoké: een
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club waar het licht na een trai-
ning pas diep in de nacht werd
gedoofd. Hoeben, lachend:
,,Op vrijdagavond drinken we
nog altijd een gezellige pot
bier, maar neem van mij aan
dat ík het licht uit doe en dat
is niet om drie uur 's nachts.
Mede daarom zijn zowel de
hockey- als de studieresultaten
hier verbeterd.”

Ook buiten het veld is de
revolutie zichtbaar. Zo heeft
Pinoké inmiddels een hoofd-
sponsor (Digitenne) en gaan
de spelers gekleed in een keu-

rige trainingsoutfit. Van Kessel:
,,Drie jaar geleden hadden we
ook een hoofdsponsor, maar
die kwam z'n verplichtingen
niet na en dus stonden we met
lege handen. Niemand klaag-
de, want dat paste wel bij het
studentikoze sfeertje.” Die tijd
is voorbij. Werd Pinoké door
de concurrentie nog niet zo
lang geleden smalend Pinokkio
genoemd, tegenwoordig hou-
den ook de topclubs rekening
met het taaie en grillige gezel-
schap in het blauw-wit. ,,Van
onderschatting is allang geen

sprake meer” weet Hoeben.
,,Zelfs Amsterdam kwam 
vandaag met witte bekkies het
veld op.” Hoeben wil zichzelf
na de voortvarende eerste sei-
zoenshelft dan ook niet langer
verschuilen. ,,Wij hebben van-
daag weliswaar verloren, maar
wij gaan voor de play-offs”
zegt de 42-jarige trainer-coach,
bezig aan zijn derde seizoen,
op strijdvaardige toon. 
Wie dat tot voor kort had dur-
ven beweren, was in Pinoké's
karakteristieke clubhuis hard-
op uitgelachen.

In het seizoen 2004-2004 werden 29 punten
gehaald. Hetgeen een 7e plaats opleverde. 
De 5-2 winst thuis tegen Bloemendaal, uit-
winst bij Hurley (1-3) en HGC (0-1) zijn resulta-
ten die nog niet vaak geboekt waren.
Strafcornerkanon Jeroen Koops heeft 15 keer
gescoord. Mathijs van Weerd maakte 11 veld-
goals. Danny Bree scoorde 6 keer. Daan
Meurer scoorde ook 6 keer (uit strafcorners).
Maar er is ook publiek dat tegenwoordig spe-
ciaal komt voor de beauties van Van Kessel.
Benjamin scoorde dit seizoen 7 goals. Daar
waren grote schoonheden bij.

Tijdens de uitwedstrijd op EMHC ziet u op onderstaande foto v.l.n.r. op de stoel assistent Peter
Jonker, Kees Jan Bordes, Gerold Hoeben, manager Rob Smelt en een ons onbekende fluitist.
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De veterinnen van Pinoké hadden het jarenlang aan de stok met de
dames van Hurley. Maar de nationale titel werd helaas nooit gehaald. 
Vice meister is echter ook best iets om trots op te zijn. Op de foto staand
v.l.n.r.: Rob Smelt, Michiel Hazen, Ingrid Breedveld, Alexandra Wijs,
Fransje Bijnen, Hanneke Smelt, ?, Carlijn Steinweg, Tanja Bos, 
Helma van Daalen en keepster Willemijn Straal.
Geknield v.l.n.r.: Agnes Otten, Macky Pierik, Marianne Tulp, Tom Smelt,
Annemarie Icke, Jacinta Smelt en Hanneke Bloemendal.
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Op de zwart wit foto uit
1989 gaf Jeroen reeds
een reactie op het feit
dat hij geselecteerd zou
worden. 
Zie ook de Tijdsbalk 
in hoofdstuk 13 op 
bladzijde 343.

In het 
seizoen
2004-2005
wordt
Nobert
Nederlof 
de opvolger
van Gerold
Hoeben die
naar de
dames van
Oranje 
Zwart gaat.
Joppe Hovius
stopt vanwe-
ge de zware
belasting van
coschappen.
Op het
moment dat
de deadline

voor dit boek sloot (februari 2005) was er nog
niks te zeggen over hoe het seizoen zou gaan
aflopen. Maar het zal zeker spannend gaan
worden. Dankzij de play offs is Pinoké 
momenteel absoluut nog nergens zeker van.
Nog net in 2004 deed zich wel een unicum
voor. Er werden twee Pinokéspelers uitgeno-
digd voor de Nederlands elftal selectie. Jeroen
Koops en Benjamin van Kessel worden door
Roelant Oltmans meegenomen naar China
voor een oefenstage. Jeroen was kort 
daarvoor ook al geselecteerd voor het
Nederlands zaalhockeyteam.

Danny Bree kwam de eer toe om in de kop
van de officiële website van de Rabobank
hoofdklasse te worden afgebeeld. De wed-
strijd komt wel vreemd over. Danny speelt
tegen de dames van Den Bosch.

We sluiten af met de teamfoto van het seizoen 2004-2005. Maar dit keer eens niet de obligate
foto in trainingspak. Helaas was de selectie niet compleet maar de casual look is wel 
representatief voor de ontspannen sfeer in de selectie.
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135 willekeurige kanjers uit 75 jaar topteams. 
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