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Tijdens de zestiger en zeventiger jaren was de
associatie hockey-roken nog niet zo beladen
als hij nu is. Elk jaar werden voor scheids-
rechters en aanvoerders speciale asbakken 
en potjes vervaardigd die veel bezitters nog
intensief gebruiken.

In de loop der jaren is op Pinoké heel wat
geproduceerd aan materialen die bedoeld 
zijn om de boel wat op te vrolijken. 
Van broodpoppetjes voor de deelnemers van
het Steekneuzentoernooi tot petten voor het
kunstgras. Van asbakken tot eigengemaakte
mascottes. Wij beelden hier een aantal van die
zaken af. Volledig kunnen we nooit zijn.

De meest ontroerende foto die wij terug-
vonden is van een mascotte die vervaardigd 
is door Els Lelieveld-Arens. We zijn benieuwd
of zij zich hem nog kan herinneren.
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20.1 Pinoké parafernalia.

Parafernalia

Hoofdstuk-20  09-03-2005  12:54  Pagina 391



392

Ter gelegenheid
van het 50-jarig
bestaan werd een
speciaal Chateau in
het leven geroepen
dat met dozen
tegelijk verkocht
werd. Er zijn vast
leden die nog een,
inmiddels versteen-
de fles, in hun kast
hebben liggen.
Voor het kunstgras
in 1985 werd ook
een speciale wijn
gebotteld in het
Chateau du Pin au
Quai. Het etiket
had dezelfde vorm-
geving als de sticker
die overal werd
opgeplakt.

Het kunstgras loopt als een rode draad door
de laatste 20 jaar van de club. Ten behoeve
van fondsen voor de laatste twee kunstgrasvel-
den verkocht meisjes D5 blauwe Pinoké petten.

Deze button is een collectors-item.

Deze glazen heeft iedereen nog thuis staan.
Aan de andere kant van het glas staat een
Grolsch logo.
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Stropdassen door de jaren heen.
We hebben ze vermoedelijk op de juiste volgorde gezet. Hans Beerendonk is behalve meer dan
vijftig jaar lid ook een verwoed dassendrager. Dit zijn niet alle Pinoké dassen die er ooit gemaakt
zijn maar we komen een heel eind. De technische mogelijkheden om stoffen te weven zijn
natuurlijk ook steeds beter geworden. 

Echte oud gedienden onder de Pinokéleden,
zoals André de Goederen, hebben nog dit
soort bierpullen en een niet onaanzienlijk
aantal asbakken thuis staan. Prachtig 
ambachtelijk handgeschilderd en een bezit 
dat je altijd blijft bewaren.

In de eerste strop-
das was alleen een
wit en een kobalt-
blauw streepje 
verwerkt. Kobalt-
blauw was lang de
kleur van de kousen
van de herenteams.

Bij de tweede 
stropdas werd een
Pinokkio kopje 
toegevoegd. 
En ook twee
gekruiste stickjes
maar geen balletje.

In de derde versie 
is het kopje ge-
moderniseerd, van
kleur veranderd en
bij de inmiddels
blauw geworden
stickjes is een wit
balletje toegevoegd.

In versie vier komt
het dubbele streep-
je van de eerste das
weer terug.

De vijfde stropdas
betekent een heftige
breuk met het verle-
den van de stropdas-
sen. Er wordt een
nieuw Pinokkio kopje
gebruikt. De somber-
heid is afgeworpen.
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Bij het samenstellen van een boek als dit kom
je heel veel leuk beeldmateriaal tegen dat uit-
eindelijk geen plek krijgt in de hoofdstukken.
Daarom hebben we een apart hoofdstukje
gemaakt om die afbeeldingen toch aan u te
kunnen tonen. Ze hebben geen duidelijke con-
text en soms krijgen ze niet eens een toelich-
ting omdat ze voor zich spreken.

20.2 Leuke plaatjes.

Uit een oud instructieboek.

Hockey in de middeleeuwen.

Voorzijde van de
uitnodiging voor
het gala in 1989.

Nostalgie om van te watertanden. De grijze Pinoké trui met donker-
blauwe opdruk. Iedereen droeg hem. Van de jongste jeugd tot
dames 1. Ook dames 1 steunpilaar Christa van der Heiden had zo’n
mooie trui. Hier is ze nog niet getrouwd met Max Koops. Maar wel
net gepromoveerd naar de westelijke eerste klasse in 1974.

Het gevelbord dat aan het door A.C.C. en Pinoké gedeelde clubhuis hing.
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Er was eens een plein…Maar we konden het bordje
niet meer terugvinden.

Er hingen eens naambordjes (Toonzaal en van der
Lee separée) Maar ze hangen er niet meer…

Zoals u in hoofdstuk 4 kon lezen heeft Pinoké
ook een tennisafdeling gehad. Wij vonden tus-
sen alle bekers in het clubhuis deze beker van
het clubkampioenschap terug. 

Dat kampioenschap is vermoedelijk niet zo vaak gespeeld want er staan maar twee namen op de beker.
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Iedereen bewaarde die kaartjes van Bert de Lange.

Bert de Lange heeft ons een CD aangeleverd met zijn
“Allerlaatste nummer” (live extended version).
Als u Euro 7,50 overmaakt op 3707467 
t.n.v. A.G. van den Bos jr. in Amstelveen, sturen wij 
u een CD met dit nostalgische nummer op.
Vermeld bij de overschrijving: Bert de Lange.

Het trio Bert de Lange was lange tijd de stan-
daard wat betreft de muziek op feesten van
Pinoké. Zilverlingen kunnen zich die tijden
nog goed herinneren. Bert gaf aan alle actuele
hits een eigen sausje. Daardoor waren de num-
mers vaak leuker dan de originelen. Denk maar
aan “Mexico” en “Voiçi le clé”. Het slotnummer
was altijd “Het allerlaatste nummer” dat tot
onbeperkte lengte kon worden opgerekt. Ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Zilverlingen is een boekje uitgebracht waarin
voor alle Zilverlingen een CD met dat nummer
is bijgesloten.

Bert de Lange op een foto uit 1991.

Deze foto uit 1978 is niet gemaakt op Pinoké
maar de opstelling is wel heel herkenbaar. 
Bert de Lange was zelf natuurlijk de spil 
van zijn trio. Zijn bandleden zijn op drums
Machiel van Nieuwland en op bas Valentijn
Bloemendaal.

Tijdens een jeugd Steekneuzentoernooi in de
jaren 70 maakte een nog volledig onbekende
aankomende cabaretier uit het Gooi zijn
opwachting. Later heeft de schrijver van dit
boek van hem persoonlijk vernomen dat het
optreden van toen op Pinoké zijn allereerste
schnabbel was. Inderdaad Youp van ’t Hek. 
Hij heeft altijd een speciale band met Pinoké
gehouden. Kijk u maar eens naar bladzijde 63.
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Er speelden heel andere problemen een rol dan de vraag of er op een zand ingestrooid of op een
waterveld gespeeld moest worden. Ongedierte kon de competitie voor lange tijd stil leggen. Zoals
blijkt uit onderstaande ingezonden brief van Ed ten Brink uit de HockeySport van 26 januari 1956.

Traditioneel en lang niet altijd terecht mag het vrouwenhockey zich helaas verheugen in minder
publieke belangstelling dan de mannen. Reeds in 1952 werd daarop geageerd in de HockeySport
van 28 februari.

Toen er nog geen kunstgras was….
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De laatste ALV voor de verschijning
van dit boek werd bezocht door 7
van de 1815 leden. Marjan Icke
maakte de opmerking dat het de
eerste keer was dat er bij een
ledenvergadering meer bestuurs-
leden dan leden aanwezig waren.
Vreemd, toen de club kleiner was
werd een ALV wat beter bezocht.
We vonden een foto terug van
enige tijd geleden. Een oplettend
Pinoké lid zal constateren dat de
open haard nog in tact was, getui-
ge de ketting voor in beeld.

Het nieuw "getailleerde" *
Pinoké shirt

is vanaf nu te koop.
* Natuurlijk voor mannen ook ongetailleerd verkrijgbaar.

Uitsluitend verkrijgbaar bij:

JaWa Sport
Amsterdamseweg 508
1181 BX  Amstelveen

Tel.: 020 - 345 32 80

info@jawasport.nl
www.jawasport.nl

www.goaliegoods.nl

Jeugd: € 27,95
Senioren: €32,50
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Uit de verzameling van Frans van der Lee.
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