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Twentsche Bank natuurlijk niet groot was.
Men moest voor feesten (en daar was het toch
om begonnen) uitwijken naar lokaties die
soms zelfs heel dicht in de buurt waren. 
Een foto van het Minerva paviljoen lieten 
wij al zien in hoofdstuk 5.1. op bladzijde 79.
Maar er werd ook gebruik gemaakt van het
Bosbaan restaurant. Dat gebouw is i.v.m. ver-

breding van de Bosbaan in 2001 afgebroken.
Onder de tribune waren twee restaurants die
ook op doordeweekse dagen open waren. Als
het niet druk was vanwege een roeiwedstrijd
was het aangenaam vertoeven op het terras.

De Steekneustrofee van de A.M.H.C. Pinoke.

Jaar Club/ploeg
1 1957 Tilburgse M.H.C.
2 1958 R.K.S.V. Be Fair
3 1959 R.K.S.V. Be Fair
4 1960 A.M.H.C. Pinoké
5 1961 S.V. Kampong
6 1962 Gooische H.C.
7 1963 Zwolsche M.H.C.
8 1964 R.K.S.V. Be Fair
9 1965 R.K.S.V. Be Fair

10 1966 G.H.H.C. Groningen
11 1967 Delftsche S.H.C.
12 1968 Hilversumsche M.H.C.
13 1969 Tilburgse M.H.C.
14 1970 H.G.C. Wassenaar

Pinoké organiseerde direct in haar eerste jaar
als fusieclub een paastoernooi.
Dat toernooi werd vanaf 1957 een vast jaarlijks
toernooi waar de naam Steekneuzentoernooi
aan werd gegeven. De eerste jaren was het
Steekneuzentoernooi een mixed toernooi.
Later is de trofee aan hetzij het winnende
dames- hetzij het winnende herenteam over-
handigd. De trofee blijft in het clubhuis van
Pinoké. Het beheer van de Steekneustrofee
berust sinds 1957 bij Hans Beerendonk.
De trofee is gemaakt door mevrouw Ton

Sondaar. Het beeld is gehakt uit perenhout.
Boven de neus zie je een knoest. Die is van de
tak die in de neus zit. Daardoor zit de neus
extra stevig op de kop. Het was een enorme
organisatie omdat het clubhuis van de
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18. Winnaars Steekneuzentoernooi.

Steekneuzen-

toernooi
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toernooi? Youp van ‘t Hek heeft begin jaren
zeventig zijn eerste schnabbel op Pinoké
gedaan. Hij trad op tijdens een Steekneuzen-
jeugdtoernooi. Hij kan het zich nog 
herinneren als de dag van gisteren.

De barcommissie had altijd een vierdaags toer-
nooi (2x2 dagen). Als de senioren laat aan het
einde van eerste Paasdag de deur achter zich
dichttrokken moesten de voorraden alweer
aangevuld worden voor het tweedaagse
jeugdtoernooi dat de volgende dag ging
beginnen. Maar Frans van der Lee had er ook
groot plezier in om elk jaar de rekening op te
maken na deze jaarlijkse kaskraker.

Voor het seniorentoernooi werden program-
maboekjes gemaakt die vaak het Paaskarakter
van het toernooi benadrukten.Er waren veel
boekjes waaruit wij onderstaande kozen.

Jaar Club/ploeg
15 1971 Spirits
16 1972 G.S.H.C.
17 1973 Hilversumsche M.H.C.
18 1974 Hilversumsche M.H.C.
19 1975 Spirits
20 1976 Spirits
21 1977 Eindhovense M.H.C.
22 1978 H.V. HIC
23 1979 The Minsterels
24 1980 Oranje Zwart
25 1981 G.H.B.S.
26 1982 Oranje Zwart
27 1983 H.V. HIC
28 1984 H.G.C. Wassenaar
29 1985 Forwardians
30 1986 Old Socks
31 1987 Forwardians
32 1988 D.H.V. Liberoos
33 1989 H.V. de Boekaniers
34 1990 Larense M.H.C.
35 1991 European Hockey Express
36 1992 H.G.C. Wassenaar
37 1993 Hattemse M.H.C.
38 1994 H.G.C. Wassenaar
39 1995 Pinoké II
40 1996 Racing Club de France
41 1997 Alecto
42 1998 H.C. Rotterdam
43 1999 T.T. de Grashappers
44 2000 T.T. de Grashappers
45 2001 C.A. Montrouge

2002 Geen toernooi
2003 Geen toernooi 
2004 Geen toernooi 
2005 ?

Het spreekt voor zich dat er groot belang 
bij is om in 2005 eindelijk weer eens een
Steekneuzentoernooi plaats te laten vinden.

Voor veel huidige leden was het Steekneuzen-
toernooi (dat ook als jeugdtoernooi werd
georganiseerd) de eerste kennismaking met
Pinoké. Gasten werden bij gezinnen inge-
kwartierd. Het was als jeugdgast vooral heel
spannend om maandag (tweede Paasdag) aan
het eind van de dag te ontdekken bij welk
gezin je was ingekwartierd. Logeren bij een
gezin in Amsterdam was de ultieme kick.
Veel van de gasten van vroeger zijn later lid
van Pinoké geworden. Wat is er nou mooier
dan elke week de sfeer van het Steekneuzen-

De leden van de Steekneuzen-toernooicommissies
houden altijd een speciale band. Dit is de commis-
sie van 1993. Achteraan v.l.n.r.: Mireille Reddering,
Eliane Koelmans en Mark Wilmink. Vooraan v.l.n.r.:
Jop Kummer, Judith van Tijn, Sabine Choffat en
Frank Bakker. Op de foto ontbreekt helaas commis-
sielid Yvette van Lotringen. Zij is niet lang hierna
overleden aan een hersentumor.

Hoofdstuk-18  09-03-2005  12:44  Pagina 380



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Color Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


