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Als hulpmiddel bij de structurering van dit boek hebben we een tijdschema gemaakt waarop alle
belangrijke en mindere belangrijke gebeurtenissen van onze club zijn genoteerd. De lijst is heel lang
en zeker nog niet compleet. Dat is zo’n lijst natuurlijk nooit. De informatie die we terugvonden is
verwerkt. Maar er zijn ook veel dingen gebeurd waarover we niets hebben terug gevonden. Het
oorspronkelijke schema bedraagt 36 bladzijden en is dus te lang om in het boek te verwerken.
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13. De Tijdsbalk van 75 jaar clubhistorie (en Oranje).

De belangrijkste data zijn:

1926 Start van de hockeyclub O.K. in de Noordhollandse bond.

26 mei 1928 De Oranje heren winnen zilver op de 

Olympische Spelen Amsterdam.

23 januari 1929 Officiële oprichting van O.K.

29 april 1932 Officiële oprichting van Pinokkio.

05 september 1941 Na een couppoging van NSB-ers zeggen 138 van de

144 leden van Pinokkio hun lidmaatschap op.

01 september 1945 O.K. en het vooroorlogse Pinokkio fuseren en krijgen

de naam Pinoké.

Seizoen 1967/1968 Standaardteams en reserveteams worden voor het eerst

ondergebracht in gescheiden competities.

04 september 1971 Pinoké opent haar eigen clubhuis.

14 oktober 1972 Toon Bovenlander wordt benoemd tot erevoorzitter.

02 september 1973 De Nederlandse heren worden in Amstelveen voor de 

eerste keer wereldkampioen.

Seizoen 1973/1974 Invoering van de heren hoofdklasse.

23 maart 1974 Het Nederlands dameselftal wordt in Mandelieu (Frankrijk)

voor het eerst wereldkampioen.

12 mei 1974 Dames 1 promoveert voor het eerst naar het hoogste

niveau, de westelijke eerste klasse (zie ook bladzijde 190).

Tijdsbalk
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27 mei 1977 Dames 1 wordt op doelsaldo tweede van Nederland

achter Were Di (zie ook bladzijde 193).

30 april 1978 Heren 1 verliest, na een ten onrechte goedgekeurd

“zijnet doelpunt”, een beslissingwedstrijd van Gooische en

promoveert niet naar de 1e klasse (zie ook bladzijde 195).

24 september 1978 De Nederlandse dames worden in Madrid voor de tweede

keer wereldkampioen.

23 januari 1979 Pinoké bestaat 50 jaar en de Zilverlingen worden

opgericht. Dit zijn leden die 25 jaar of langer lid zijn.

Seizoen 1981/1982 Ook voor de dames start een een landelijke hoofdklasse.

16 januari 1981 De Nederlandse heren winnen in Karachi (Pakistan) voor

de eerste keer de Champions Trophy.

13 juni 1982 De Nederlandse heren winnen in Amstelveen voor de

tweede keer de Champions Trophy.

M.i.v. seizoen 1982/1983 Handstop is niet meer toegestaan.

23 april 1983 De Nederlandse dames worden in Kuala Lumpur (Maleisië)

voor de derde keer wereldkampioen.

27 augustus 1983 De Nederlandse heren worden in Amstelveen voor de 

eerste keer Europees kampioen.

13 mei 1984 De Oranje dames worden in Lille Europees kampioen.

10 augustus 1984 De Nederlandse dames worden in Los Angeles voor de

eerste keer Olympisch kampioen.

30 november 1985 Opening van het eerste kunstgrasveld op Pinoké.

24 augustus 1986 De Nederlandse dames worden in Amstelveen voor de

vierde keer wereldkampioen.

24 mei 1987 Heren 1 promoveert voor het eerst naar de hoofdklasse

(zie bladzijde 211).

30 augustus 1987 De Nederlandse heren worden in Moskou voor de tweede

keer Europees kampioen. 

27 juni 1987 De Nederlandse dames winnen in Amstelveen voor de 

eerste keer de Champions Trophy .

13 september 1987 De Oranje dames worden in London voor de 2e keer

Europees kampioen.

30 april 1989 Dames 1 promoveert ook naar de hoofdklasse.

23 februari 1990 De Nederlandse heren worden in Lahore (Pakistan) voor

de tweede keer wereldkampioen.
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13 mei 1990 Het Nederlands dames elftal wordt in Sydney voor de 

vijfde keer wereldkampioen.

03 oktober 1990 De ALV van Pinoké stemt in met de aanleg van een 

tweede (zand ingestrooid) kunstgrasveld op veld 16.

Mei 1991 Heren 1 degradeert uit de hoofdklasse.

09 mei 1991 Pinoké heeft 900 leden.

07 september 1991 Viering van het 20-jarig bestaan van het clubhuis.

29 september 1991 Een voorstel voor een nieuw tenue wordt weggestemd in 

een ledenvergadering. Zie ook september 1994.

25 april 1992 Mega Feest ten behoeve van het 2e kunstgras.

10 mei 1992 Heren 1 promoveert voor de tweede keer naar de

hoofdklasse. Na gelijk doelsaldo op basis van onderling

resultaat.

September 1992 Ingebruikname 2e kunstgrasveld (zand ingestrooid).

Seizoen 1992/1993 De strafcorner moet voortaan eerst buiten de cirkel (en

nog steeds volledig dood) worden gestopt. 

Als antwoord op deze belemmering wordt de sleeppush

geperfectioneerd door o.a. Taco van den Honert.

28 februari 1993 Albert Berkhoff viert zijn 70e verjaardag (1-3-1923).

Mei 1994 Heren 2 wordt landskampioen bij de reserveteams.

September 1994 Pinoké dames gaan in dezelfde shirts spelen als de heren.

De kousen worden wit voor zowel dames als heren.

02 januari 1995 Pinoké heeft meer dan 1000 leden.

Mei 1995 Heren veteranen A landskampioen en heren 2 (foto) ook.

De teamfoto van heren Veteranen staat op bladzijde 236.

Kijk voor meer informatie over heren 2 op bladzijde 234.
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15+16 april 1995 Pinoké organiseert het 40e Steekneuzentoernooi.

Mei 1995 In de heren hoofdklasse worden voor de eerste keer 

play offs gespeeld.

Juni 1995 Meisjes B1 wordt landskampioen (zie bladzijde 275).

25 juni 1995 De Nederlandse dames worden in Amstelveen voor 

de derde keer Europees kampioen.

26 november 1995 Opening van de uitbreiding van het clubhuis en 

heren 1 tegen Tilburg is live te zien op Filmnet.

19 mei 1996 Heren 2 wordt voor de derde keer in successie

landskampioen bij de reserveteams.

2 augustus 1996 De Nederlandse heren worden in Atlanta voor de 

eerste keer Olympisch kampioen.

20 april 1997 Dames 1 promoveert voor de tweede keer naar de

hoofdklasse.

September 1997 Heren 1 gaat zijn thuiswedstrijden spelen op het

waterveld in het Wagener stadion.

22 maart 1998 Heren 1 degradeert op doelsaldo uit de hoofdklasse.

16 mei 1998 Pinoké organiseert het eerste C-kamp.

31 mei 1998 De Nederlandse dames worden op het WK in Utrecht

tweede achter Australië.

01 juni 1998 De heren worden voor de derde keer wereldkampioen.

08 november 1998 De Nederlandse heren winnen in Lahore (Pakistan) voor 

de derde keer de Champions Trophy.

22 november 1998 Heren I speelt zijn eerste wedstrijd op het eigen waterveld.

23 januari 1999 Officiële opening van het eerste waterveld op veld 17.

18 maart 1999 Het archief van Pinoké is uit het stookhok verdwenen.

Juni 1999 Max Koops wordt lid van verdienste van de KNHB.

29 augustus 1999 De Nederlandse dames worden in Keulen voor de vierde

keer Europees kampioen.

September 1999 Invoering van de Argentijnse backhand.

22 november 1999 Pinoké heeft 1400 leden.

09 april 2000 Heren 1 promoveert voor de derde keer naar de

hoofdklasse.

13 april 2000 www.pinoke.nl gaat online.
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3 juni 2000 De Nederlandse dames winnen in Amstelveen voor de

tweede keer de Champions Trophy.

4 juni 2000 De Nederlandse heren winnen in Amstelveen voor de 

vierde keer de Champions Trophy.

September 2000 Onopgemerkt door Pinoké bobo’s is Lisanne de Roever na

Jo Jurissen en Marlieke Oltmans de derde Pinoké keepster

in Oranje.

30 september 2000 De Nederlandse heren worden in Sydney voor de tweede

keer in successie Olympisch kampioen.

10 juni 2001 Jongens C1 wordt derde van Nederland (zie bladzijde 282).

29 juni 2001 Meisjes B1 wordt vice kampioen van Nederland (zie ook

bladzijde 279).

8 september 2002 De Nederlandse heren winnen in Keulen voor de vijfde

keer de Champions Trophy.

20 november 2002 Ingebruikname van het derde en vierde (zand 

ingestrooide) kunstgrasveld.

01 juni 2003 Heren 2 voor de 4e keer in de geschiedenis landskampioen.
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23 januari 2004 Pinoké viert haar 75-ste verjaardag.

20 mei 2004 In het kader van het 15e lustrum wordt de eerste 

Teams van Toen dag georganiseerd. Voor foto’s zie 

bladzijde 107. Erelid André de Goederen wordt gehuldigd

voor zijn 50-jarige lidmaatschap. Ook Constant Constandse

is reeds 50 jaar lid. Hij is het langst spelende lid.

5 juni 2004 Heren 2 wordt voor de tweede keer achter elkaar

Nederlands kampioen. De vijfde keer in totaal.

24 augustus 2004 De Nederlandse heren winnen in Amstelveen voor zesde

keer de Champions Trophy.

13 september 2004 De Nederlandse dames worden in Barcelona voor de vijfde

keer Europees kampioen.

13 juni 2004 Meisjes C1 wordt vice kampioen van Nederland.

(zie bladzijde 281).

september 2004 Voor het clubhuis ligt een nieuw semi waterveld.

27 november 2004 Lustrumgala in de zalen van Artis (zie bladzijde 120).

eind november 2004 Pinoké heeft 1815 leden, verdeeld over 53 teams. 

Zeven leden komen naar de algemene ledenvergadering.

Foto © Willem Vernes
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28 december 2004 Jeroen Koops en Benjamin van Kessel worden uitgenodigd

voor de selectie van het Nederlands elftal.

26 januari 2005 Jeroen Koops en Benjamin van Kessel debuteren voor 

Oranje tegen China (7-3 winst).

28 januari 2005 Jeroen Koops scoort zijn eerste Oranje goal.

23 april 2005 Lancering van het boek dat u momenteel leest.

Benjamin van Kessel Jeroen Koops
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