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VOORWOORD
VOORZITTER

Beste Lezer,

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling! 

Na de digitale revolutie, die nu al weer jaren over ons heen

komt, en na het verdwijnen van ons gestencilde clubblad

‘Het Bulletje’, komen wij nu naar buiten met een heel 

bijzondere uitgave. U kende ongetwijfeld ons oude clubblad,

waarin wekelijks verslagen en wedstrijdschema’s te lezen

waren en waarin ook een woord van de voorzitter was 

opgenomen. Door het bewerkelijke karakter van het blad, 

de harde deadlines en de reeds genoemde digitalisering is

het clubblad een stille dood gestorven.

Toch sluimerde er de afgelopen jaren een behoefte aan een

gedrukte versie van een eigen verenigingsblad. In alle stilte

werd een werkgroepje geformeerd die nu naar buiten komt

met een eigen ‘Bully Magazine’. Hierin is plaats voor leuke,

verrassende en tijdloze artikelen en worden de eerste 

selecties gepresenteerd. 

We hopen dat het blad ook de uitstraling heeft van de 

bloeiende en plezierige vereniging voor jong en oud die Bully 

op dit moment is. Er wordt in het magazine onder andere

aandacht besteed aan de enorme toeloop aan hockeyende

jeugd in Oldenzaal. Deze vergt een enorme organisatie en 

investeringen in de opleidingen van de jeugdtrainers en 

spelers. Verder is er plaats voor de oudere generatie die 

nog steeds niet van ons park is weg te slaan. Het artikel 

‘Het bankje’ is een mooi voorbeeld van de aandacht en 

respect die de oudere generatie binnen onze 

vereniging verdient.

Als laatste wil ik namens Bully iedereen bedanken die 

 hebben bijgedragen aan deze mooie uitgave, die jaarlijks 

zal verschijnen.

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,

Herman Kemna

INHOUD
MAGAZINE
De jeugd heeft de toekomst 4

Presentatie Dames 1 8

Een nieuwe stick 14

De auto van... 17

Bully ongeslagen kampioen 19

Presentatie Heren 1 20

Bijzondere prijs uitgelicht 26

Gouden bezoek in Oldenzaal 30

Het bankje 34

Op de behandelfatel 38

De man of vrouw achter de bar 40

COLOFON
Medewerkers Milou Kempers | Paul Jonge Poerink | 

Herman Kemna | Sponsorcommissie O.H.C.          Bully

Ontwerp en realisatie Reclamebureau   Markt & Media, Oldenzaal

Fotografie Peter van Buren, info@petervanburen.nl

Druk Drukkerij Verhaag, Oldenzaal
 
Oplage 1100 exemplaren



4

DE JEUGD 
HEEFT DE 
TOEKOMST
Bully investeert in opleiding jongste jeugd.
Het is een drukte van belang op de vrijdagmiddag.
De scholen zijn weer begonnen dus ook de 
hockeyende jongste jeugd van Bully.

DOOR HERMAN KEMNA

Volle aandacht voor jeugdtrainer Sjoerd Lansink op de vrijdagmiddag.
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e jongelingen zoeken nog

enigszins onwennig hun

team en trainer op om

kennis te maken met de

basisprincipes van het hockeyspel.

Het aantal jongste jeugdleden is

groot. Bully is een magneet voor

sportende kinderen in Oldenzaal en

omstreken. Eind vorig jaar toen de

sportverenigingen hun ledenaantallen

doorgaven aan de bond bleek Bully

met 291 jongste jeugdleden veruit de

grootste Twentse hockeyvereniging

in deze leeftijdscategorie, op ruime 

achterstand gevolgd door de overige

clubs met een verschil van minimaal

100 leden. De laatste stand is nu een

aantal van ongeveer 350. Hier kan

Bully zich meten met grote clubs in

Nederland als Amsterdam en HGC.

Kiezen voor kwaliteit in opleiding

Bully kiest voor professionalisering

en stru ctuur in de opleiding van de

spelers en de trainers. Het bestuur

heeft de ambitie uitgesproken om 

de beste jeugdopleiding van Twente

te worden, op zowel prestatief als 

recreatief niveau.

Om de jeugdtrainers en jongste jeugd

zo optimaal mogelijk te begeleiden is 

geïnvesteerd in trainer-coördinator

Toos Hoogstraten en Erik Vreeman

als coördinator hockeytechniek. 

Beiden zijn een aantal dagen per

week op het hockeyveld aanwezig.

Daarnaast is Alice Olde Boerrigter

het gezicht van de Bully Benjamins. 

Toos Hoogstraten, Alice Olde 

Boerrigter en Erik Vreeman hebben

de dagen zodanig op elkaar 

afgestemd dat in principe altijd 

één van hen het aanspreekpunt 

is tijdens de trainingsdagen.

Toos Hoogstraten is verantwoordelijk

voor de organisatie van de trainers,

het opstellen van het trainerschema,

inplannen opleidingsavonden, 

contact met de scholen, etc. Kinderen

hebben recht op training en de 

vereniging moet dit aanbieden, 

inclusief trainer. Het is een enorm

karwei om voor de vakantie het 

trainersschema in te vullen, maar het

geeft veel rust richting de gezinnen

voor zij op vakantie gaan. Uitval van

trainingen komt (bijna) niet meer

voor, omdat de coördinatoren veelal

aanwezig zijn en hierop direct 

kunnen inspelen mocht dit nodig zijn.

Ook na de zomervakantie blijven

aanpassingen soms noodzakelijk 

door gewijzigde lesroosters van de

trainers.

Erik Vreeman let als techniek 

coördinator op vele aspecten. 

Van belang zijn veelvuldige 

balcontacten van de jeugdspelertjes.

De non-verbale houding en 

presentatie van jeugdtrainers zijn 

tevens aandachtspunten. Hiervan

worden video-opnames gemaakt 

en besproken. Streven naar een 

uniforme spelopvatting en 

trainingsstructuur binnen de 

vereniging is een doelstelling voor 

de langere termijn. Hierbij is de 

interactie tussen trainers en coaches

erg belangrijk. Erik verzorgt daarom

regelmatig trainers- en coachavonden

waar al deze zaken worden besproken.

  

Gezien de veldbezetting moeten 

trainingen vroeg in de middag 

beginnen en is de vereniging deels 

afhankelijk van jeugdtrainers, 

omdat oudere trainers pas later op 

de dag beschikbaar zijn. De lange

termijnvisie van Bully gaat uit van

het opleiden van eigen trainers door

eigen professionals. Je ziet dat dit

een positief effect heeft over de 

gehele breedte op zowel het 

hockeyniveau als het trainersniveau. 

De jeugdtrainers die zelf ook spelen

krijgen betere training, spelen op 

een hoger niveau en kunnen dit 

weer doorgeven aan de jongste jeugd.

Daarom heeft een jeugdtrainer 

tijd nodig om zich te ontwikkelen.

Sinds afgelopen winterseizoen wordt

zaalhockey aangeboden aan de 

jongste jeugd om de technische 

vaardigheden te bevorderen. Dit is 

zo succesvol gebleken dat zaalhockey

nu structureel in de jeugdopleiding

wordt ingepast

Alice Olde Boerrigter is er voor 

de allerjongste hockeyers. Benjamin

ben je als je in groep 3 zit van de 

basisschool. Deze kinderen krijgen

altijd training op de woensdag- en

vrijdagmiddag. Er is een aparte

groep vijfjarige jongens. Vanaf  

6 ½ jaar spelen de kinderen een 

onderlinge competitie en vanaf 7 

jaar worden de kinderen ingedeeld 

in een team en spelen zij wedstrijden

op zaterdag. Om het Oldenzaals 

hockey meer te promoten is dit jaar

voor het eerst deelgenomen aan de

Boeskool is lös. Bully stond op het

Plechelmusplein voor de winkel 

van Hofland optiek en heeft in twee

dagen weer een aardige aanwas

jongste jeugd gekregen. Gelukkig

waren hier een flink aantal vijf- en

zesjarige jongens bij die een jaar 

gratis mogen trainen en hiervoor 

een uitrusting krijgen van de 

vereniging, waaronder een stick 

en rugzak. Het is belangrijk dat 

de jongenslijn gegarandeerd wordt

voor de toekomst. Op dit moment 

bestaat Bully voor 70% uit meiden 

en dames. Hockey is geen watjes

sport meer. Kijk maar naar de 

spierballen van de Australische 

mannenploeg in Londen tijdens 

de afgelopen Olympische Spelen. 

En hockeyers zijn in staat om in 

één week zonder te zeuren drie 

wedstrijden te spelen.

Zo ver is het echter nog lang niet 

voor de kleine spelers die de eerste

stappen zetten op het hockeyveld in

Oldenzaal. Na een stevige Hollandse

regenbui snellen ze na de training

het clubhuis binnen, waar genoten

wordt van een welverdiend glas ranja.

D

v.l.n.r. Alice, Toos en Erik
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PRESENTATIE
DAMES 1

m tot een prestatie te

komen moet je een plan

hebben, een doelstelling

waar je naar toe werkt en

bovenal zorgen dat alle voorwaarden

(binnen de mogelijkheden) aanwezig

zijn om goed te kunnen presteren.

Door het afscheid van een groot 

aantal oudgedienden uit de selectie

van dames 1 was ik genoodzaakt om

samen met assistent-trainer Bob

Sanders flink door te selecteren en 

te verjongen.

Na een voorbereiding/selectieprocedure

van een aantal weken hebben we 

nu een prachtig team staan. 

Hier is een woord van dank richting

de hockey-commissie op zijn plaats,

omdat zij in samenspraak met het

bestuur de weg volledig hebben 

vrijgemaakt om vroegtijdig de grote

talenten uit de jeugdlijn door te laten

stromen. Deze talentvolle groep is 

samengesteld uit meiden in de leeftijd

van 15 tot 21 jaar. Leeftijd zegt niets

en “alles wat goed is komt snel”.

Ondertussen is de technische staf

uitgebreid met Ronald Brouwer

(keeperstrainer) en Mariska van Gils

(sportfysiotherapeute). Ik heb 

hiervoor gekozen, omdat keepen 

een specialisme is en een goede 

begeleiding op het gebied van 

blessures een must is.

De dames in deze selectie geven 

iedere week alles om beter te worden,

als speelster en als team. Het is 

ondanks de korte periode dat de 

meiden bij elkaar zijn al een goede

groep die zeer complementair is 

aan elkaar.

Over welke kwaliteiten moet een

goed team beschikken?

“Onderling respect in de ploeg en de

wil om naar mogelijkheden en niet

naar onmogelijkheden te kijken. 

Een goed team laat iets gebeuren,

terwijl een slecht team wacht tot 

er iets gebeurt.” Max Caldas 

(coach Oranje hockeyvrouwen).

Na een intensieve trainingsperiode

hebben we als technische staf in 

samenspraak met de selectie een

“plan” opgesteld voor het seizoen

2012/2013.

De gretigheid, passie en de wil om 

te winnen voel je wanneer je de

dames ziet spelen.

Hier staat een team waar je je als

sponsor en toeschouwer graag aan

wilt verbinden, sponsoren zijn van

cruciaal belang om het team de juiste

faciliteiten te kunnen bieden.

Namens Bully Dames 1 wil ik 

vanaf deze plek alle sponsoren en 

 toeschouwers alvast bedanken voor

de inzet en ondersteuning voor het

seizoen 2012/2013! Jullie steun is 

van grote waarde om deze ploeg 

naar een prachtige eindklassering 

te stuwen, want: “Winnaars hebben 

altijd een plan, verliezers altijd 

een excuus!”

Vanaf deze plaats wens ik u 

namens de voltallige selectie en 

technische staf een sportief en 

gezond hockeyseizoen toe en 

tot ziens op onze prachtige club!

“Winnaars hebben altijd een plan, verliezers altijd
een excuus!”
Na mijn aanstelling als trainer/coach  van Dames 1
van O.H.C. Bully was het deze zin van de “gouden”
oud-coach Marc Lammers van de Oranje-
hockeyvrouwen die mij meteen te binnen schoot.

DOOR JONAS TERMIJTELEN

O

“Een goed team 
laat iets gebeuren, 
terwijl een slecht
team wacht tot er
iets gebeurt.”
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Jolanda de Boer
24-11-1991

Rosheen McDonald
20-05-1995

Lisa van Lange
08-05-1995

Lotte Vixseboxse
01-07-1996

Anne Siers
30-04-1994

Emsée Lenferi nk
29-12-1997

Marit Brand
15-11-1993

Lisa Poorthuis
14-02-1995

Britt Willems
15-04-1994

Eva Bos
01-11-1995

Nynke de Vries
23-12-1994

Karlijn Oude Bennink
08-02-1994

Jolien Brusse
05-11-1993

Femke Brand
13-09-1991

Pien Schopman
25-05-1995

Jonas Termijtelen
(trainer/coach)

Bob Sanders
(assistent trainer)

Ronald Brouwer
(keeperstrainer)

Mariska van Gils
(fysiotherapeute)

Hoofdsponsor
Dames 1

DAMES 1 - SEIZOEN 2012/2013
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Dames 1   O.H.C. Bully   seizoen 2012-2013
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Christoffel’s
VOOR UW LUNCH, 

DINER OF CATERING
www.christoffels.nl

Wij zijn ma. t/m za. geopend      Volg ons ook op Facebook en Twitter!
Deurningerstaat 27   7571 BA Oldenzaal    T  0541-535550

Luna zegt Mraaow

Ticoman Consultancy
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EEN 
NIEUWE   STICK

ij de aanschaf van een

nieuwe stick kun je onder

meer letten op het 

balanspunt van de stick.

Heb je het zwaartepunt graag bij de

krul of liever wat meer bovenin? 

Over het algemeen zorgt een stick

waarbij het gewicht onderin zit voor

meer slagkracht. Een stick waarbij

het gewicht wat meer bovenin ligt, is

handelbaarder en vooral geliefd bij

technische spelers.

Verder kun je jezelf afvragen of je 

liever met een lichte of een wat 

zwaardere stick speelt. Je kunt in dit

opzicht kiezen voor een super light,

light of medium stick. Veruit de

meeste hockeyers spelen met een

lichtgewicht stick.

Daarnaast heeft elke stick een eigen

vorm, van de één is de haak wat 

  groter en de schacht wat breder. 

Voor een verdediger is dit vaak 

gemakkelijker, omdat hij/zij dan wat

meer oppervlakte heeft om de bal

mee te stoppen. De ander heeft de

haak juist kleiner, waardoor je een

hogere handelingssnelheid hebt 

(handig   voor een aanvaller).

Heeft de samenstelling van mijn

stick gevolgen voor mijn spel?

Jazeker. Aan de buitenkant lijken

alle hockeysticks op elkaar, maar

voor de samenstellingervan worden

verschillende materialen gebruikt.

De combinatie van deze materialen,

zoals kevlar, carbon en fiberglass, 

bepaalt onder meer het gewicht en de

stijfheid van een hockeystick. Wordt

er bijvoorbeeld meer carbon gebruikt,

dan is de stick harder en heb je 

als speler meer slagkracht. Dit heeft

wel als gevolg dat wanneer je een bal

niet helemaal lekker stopt hij wat 

verder van je stick springt. Minder

carbon betekend in de regel, meer

controle, minder kracht.

Wat zijn de voordelen van een 

extra kromming in mijn stick?

Wanneer je je stick met de platte

kant op de grond legt, mag de 

kromming op het hoogste

punt maximaal 24 millimeter zijn.

Deze regel is ingesteld om veilig-

heidsredenen. Hoe groter de 

kromming, hoe meer snelheid je 

namelijk aan de bal kunt geven. 

Bij een strafcorner sleeppush komt

een stick met optimale kromming 

  het beste tot zijn recht.

Een te lange stick laat het kind

recht op staan

Een hockeystick die de juiste lengte

heeft zal het spelletje makkelijker

maken. Maar hoe lang moet een 

hockeystick precies zijn? 

Veel winkels hanteren de regel dat

een stick de juiste lengte heeft 

wanneer deze vanaf de grond tot de

navel reikt. Dit is één van de 

methodes. Een te lange stick laat het

kind recht op staan. Hierdoor ligt de

bal heel dicht bij de voeten en moet

er veel met het hoofd worden 

bewogen om te kijken waar je heen

moet tijdens het rennen met de bal.

Een andere methode is de stick met

de bovenkant in de oksel plaatsen.

Wanneer de krul dan op gelijke

hoogte is met je knieën het de juiste

hoogte. Door de goede lengte van de

stick wordt een kind in de juiste 

hockeyhouding gebracht en zal 

het hockeyspel een stuk 

makkelijker worden.

DOOR STEVEN BARTELINK 

B

“HEEFT DE 
SAMENSTELLING VAN
MIJN STICK GEVOLGEN
VOOR MIJN SPEL?”

14

Welke stick past het beste bij mijn speelstijl? Er zijn geen regels die
bepalen welke stick het beste bij je past. Dat maakt de keuze voor een
stick dus heel persoonlijk. Het gaat erom wat jij prettig vindt en
welke stick het prettigst in de hand ligt. 
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Steven Bartelink, hockeystickdeskundige en keeper van Heren 1.   
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www.smudde.nl
Smudde Almelo, Twentepoort West 4, 7609 RD  Almelo, (T) 0546 - 54 50 00
Smudde Enschede, Spaansland 10, 7543 BG  Enschede, (T) 053 - 431 09 61
Smudde Groenlo, Winterswijkseweg 6, 7141 DN  Groenlo, (T) 0544 - 46 13 60

Onderdeel van de Broekhuis groep.

BMW/MINI Dealer Smudde. Gespecialiseerd in sportieve prestaties.

rijden geweldig

Almelo
Enschede
Groenlo

Smudde
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DE AUTO VAN...

ijn oog valt al jaren op

een oudere mini-camper

met een mosgroen dak.

Elke zondagochtend

staat hij vooraan op de nieuwe 

parkeerplaats en zal, gezien het

vroege tijdstip dat hij er al staat, 

vast van een veteraan zijn. Een

ander aanknopingspunt is dat 

wanneer ik een uitwedstrijd heb 

gecoacht ik dit karretje ook wel 

eens op de A1 zie schuiven.

Het was dan ook geen verrassing 

dat de eigenaar iemand van buiten 

Oldenzaal bleek te zijn. Het is de 

46-jarige Roy Snippe uit Enter. Hij

speelt zo’n jaar of vier bij de Bully 

veteranen. In zijn jeugd speelde hij

met jongens als Ronald Brouwer en

Jan-Jaap Troost al op de Eekte in

jeugdelftallen van Bully. Op 15-jarige

leeftijd maakte Roy de overstap naar

de rugbysport, om via omzwervingen

bij o.a. de Almelose hockeyclub 

weer bij zijn roots terug te keren.

Zijn campertje is een oudje. 

Een Hanomag-Henschel uit 1974. 

Roy rijdt er al zes jaar in. Het is 

een multifunctioneel wagentje, dat 

gebruikt wordt voor het vervoer van

z’n kids Luna en Pablo naar school

en naar de hockey. Jawel ook zoonlief

(7) is door zijn vader geïnspireerd en

loopt ’s zaterdags met een stick.

Maar ook voor het transport van

planken, boodschappen is het bakkie

erg geschikt. Roy: ”Dankzij het 

heerlijke bed achterin gebruik ik 

het campertje ook om na een 

nachtje feesten overal te kunnen 

pitten en het mosgroene dak 

isoleert geweldig!”

Tijdens een bezoek aan de Enterse

klompenboer werd Roy aangesproken

door een dierenarts uit de regio. Die

vertelde dat zijn ouders jaren met

deze bolide hadden rondgetrokken

door Europa. Zelfs het mysterieuze

kangoeroespeldje dat in de gordijnen

geprikt zit kreeg een verhaal. 

De ouders van de dierenarts hadden 

de Hanomag gekocht van een 

stel Australiërs.

De camper is voor huisman Roy niet

een restauratieklus, daarvoor is hij

veel te druk met het opknappen van

het oudste huis (1709) van Enter

waar hij met zijn Patricia en hun

beide kids woont. Toch zit een 

metamorfose nog in het vat: ”Mocht

mijn Veteranen B ooit kampioen 

worden dan zal de mosgroene 

buitenkant in de Bully kleuren 

blauw en wit worden gespoten…”

Je kent het wel. Je rijdt
de parkeerplaats bij
Bully op en ziet steeds
dezelfde opvallende auto
op dezelfde plek staan.
Een groenwitte MG-B,
de mooie donkere
Mercedes cabriolet, de
ongewassen Saab, de
zwartgele Smart-for-
four... Ieder zal zijn
eigen invulling kunnen
geven. Ook benieuwd
naar de persoon die 
achter die opvallende
verschijning zit?

DOOR PAUL JONGE POERINK

M
Roy Snippe voor zijn Hanomag-Henschel uit 1974 
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BULLY 
ONGESLAGEN
KAMPIOEN

en geweldige prestatie, 

er werd maar twee keer 

gelijk gespeeld, zeker 

gezien het feit dat er dit

seizoen veel jonge jongens werden 

ingepast. Uit de B-jeugd kwamen

Bram Beckmann  en de broers 

Jan-Willem en Martijn Wijnbergen

over, terwijl keeper Steven Bartelink

en de spelers Ralph Peters en Bob

Lucassen na een jaar in het tweede

te hebben gespeeld,  de sprong naar

de hoofdmacht mochten nemen. 

De chemie met trainer/coach Martijn

Wildeboer is goed. Van meet af aan

werden alle wedstrijden in een 

overwinning omgezet en werd het

steeds duidelijker dat promotie of

zelfs een kampioenschap binnen 

het bereik van dit jonge team 

kwam. Bob Bruijsten ontpopte 

zich in de laatste maanden als 

een levensgevaarlijke strafcorner -

specialist. Ook in de week des 

oordeels liet hij weer zijn 

visitekaartje achter. De enige 

concurrent Almelo (5-3) werd thuis

verslagen en Bob scoorde wederom.

Met dit resultaat hebben de Bully

heren weer een plek kunnen 

heroveren in de tweede klasse. 

Het constante spel van de heren

geeft alle hoop dat ze volgend seizoen

een mooie positie in de tweede       klasse

kunnen veroveren.

DOOR PAUL JONGE POERINK

E

Het eerste herenteam van hockeyvereniging Bully 
is er in geslaagd ongeslagen kampioen van de 
derde klasse te worden. 
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PRESENTATIE
HEREN 1

n het eerste jaar kampioen in

de derde klasse, het tweede 

jaar gedegradeerd uit de tweede

klasse en het derde seizoen

weer kampioen (ongeslagen) in de

derde klasse, maar toen met een

bijna volledig vernieuwde selectie.

En dan dringt zich toch snel de 

vergelijking op van dat servet 

en tafellaken.

En toch is er dit jaar iets veranderd,

wat mij het vertrouwen geeft dat we

het dit seizoen gewoon gaan redden

in de tweede klasse en misschien wel

de verrassing van het seizoen 

gaan worden. 

Vanwaar dit optimisme? We zijn, in

tegenstelling tot de vorige periode in

de tweede klasse, allemaal weer wat

jaartjes ouder en wijzer. Technisch

en tactisch hebben de spelers zich 

de laatste jaren sterk ontwikkeld en

waar we in het verleden nog wel eens

last hadden van spelers die na hun

middelbare school elders gingen 

studeren, staat er nu een groep die

met plezier de weekenden terug

komt om bij hun favoriete club te

hockeyen. En dat schept een band.

Verder zijn de randvoorwaarden 

binnen de club goed geregeld. 

Sponsoring, teambudgetten en 

andere zaken die het spelen voor 

het vlaggenschip van de vereniging

gemakkelijker maken zijn op orde.

En dat betekent weer dat we als

team ons volledig kunnen richten 

op het hockey en niet afgeleid 

worden door bijzaken.   

Inmiddels zijn we vier wedstrijden

onderweg en kunnen we rustig 

stellen dat de start van de competitie

reden tot tevredenheid geeft. De 

eerste thuiswedstrijd tegen Arnhem

werd met 7-3 gewonnen en de tweede

thuiswedstrijd van Barneveld met 

7-1. Zo zie je maar wat thuisvoordeel

kan doen met een team. Vooral als

daar een erg enthousiast publiek

langs de lijn staat om de jongens 

aan te moedigen.

De uitwedstrijden verliepen wat 

minder goed. Uit tegen Zevenaar

werd, een beetje ongelukkig, met 4-2

verloren en afgelopen weekend met

6-2 van Apeldoorn. Maar 6 punten 

na 4 wedstrijden en een keurige 5e

plaats, geeft alle reden om tevreden

te zijn over deze start van 

de competitie

Ik wens u veel leesplezier toe met 

dit magazine en hoop u daarnaast

vele malen te mogen begroeten 

langs de lijn bij Bully wanneer 

wij onze prestaties leveren in de 

tweede klasse. 

DOOR MARTIJN WILDEBOER

I

Kent u dat verhaal van het servet en het tafellaken?
Ik ben inmiddels bezig aan mijn vierde seizoen bij
de Oldenzaalse Hockeyclub Bully als trainer/coach
van Heren 1 en trainer van Heren 2 en heb in de 
drie voorafgaande jaren al het nodige spektakel
mogen beleven. 

Heren 1 kampioen seizoen 2011-2012
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Steven Bartelink
27-12-1991

Daan ter Keurs
14-07-1977

Thijs Telgenhof
06-05-1983

Bart Jonge Poerink
04-01-1985

Joost van Dijck
16-08-1984

Bob Lucassen
17-02-1990

Ralf Peters
11-04-1992

Bob Sanders
11-06-1982

Tijs Keuper
17-05-1988

Jan-Willem Wijnbergen
17-12-1995

Rens Janssen
06-12-1995

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Bram Beckmann
29-01-1994

Mike Pollemans
02-06-1990

Joris Jan Smellink
22-04-1991

William Evenhuis
24-07-1991

Martijn Wildeboer
(trainer/coach)

Hoofdsponsor 
Heren 1

HEREN 1 - SEIZOEN 2012/2013
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Heren 1   O.H.C. Bully   seizoen 2012-2013
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ADVIES    ONTWERP    AANKOOPPBEGELEIDING
UITVOERING    ONDERHOUD

BEZOEK ONZE 
NIEUWE SHOWROOM!

KLEIBULTWEG 39   7575 BM OLDENZAAL  0541-538942
   

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN 
OPENINGSTIJDEN OP WWW.ONCLIN-INTERIEURS.NL

GRENZELOOS
VEELZIJDIG

BEDRIJFSHALLEN

KANTOREN

WONINGEN

VERBOUW

www.bouwbedrijfhulshof.nl

Newtonstraat 2 
7651 AN Tubbergen 
Postbus 15 
7650 AA Tubbergen 
Telefoon (0546) 62 12 47 
E-mail info@bouwbedrijfhulshof.nl
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De ‘Hiep Hoi Bokaal’ van Dames 4, 

inclusief verlichting.
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BIJZONDERE 
PRIJS 
UITGELICHT

l enkele jaren werd ik, 

telkens als ik bij Bully aan

de bar stond te wachten,

geboeid  door een wel heel

bijzondere beker. Midden boven de

bar stond tot de verbouwing een rijk

versierde bokaal, vol met allerhande

versierselen, die wekelijks mijn 

aandacht trok. Een prijs van een 

veteranentoernooi? Hoofdprijs van

een slotdag voor de E-tjes?

Het was mij overduidelijk dat dit 

de eerste beker moest zijn waar de

herkomst van achterhaald moest

worden in de eerste uitgave van 

ons nieuwe magazine. 

De eerste stap was natuurlijk voor 

de hand liggend: als je iets over de

geschiedenis van Bully wilt weten 

ga je naar Michiel Keuper of 

René Beckmann.

Ik trof de laatste en hij wist me 

meteen verder te helpen. “Die beker

staat sinds de verbouwing  in de 

bestuurskamer en is volgens mij 

van een van de damesteams”, sprak

de jongste man uit de Beckmann-

dynastie. We zagen al gauw dat de

bokaal van dames 4 was. Ik kreeg 

de tip Bianca te benaderen. Zij was

echter nog niet lang genoeg in dit

team actief, maar zij verwees me

door naar aanvoerster Ellen 

Linderhof. Een belletje naar haar

bracht de opzienbarende herkomst 

van deze bokaal aan het licht!

Ellen: “Zo’n jaar of vijf geleden 

hebben we met een stel meiden die

elkaar tot die tijd niet of nauwelijks

kenden een nieuw damesteam 

gevormd.  Naast Ellen waren dat

onder andere Elisa Oude 

Scholtenhuis,  Tessa Beuvink en

Annet van Zutphen. Natuurlijk 

werden we door veel trainen beter,

maar om er een hecht team van te

maken bedachten we ook 

andere activiteiten. 

Zo kreeg iedereen die jarig was de 

bokaal om er op dat moment een 

persoonlijk tintje aan te geven. 

De een hing er een aantal Bully-

kleurige paaseieren in, de ander

maakte er een versierde kerstboom

in, er werd zelfs verlichting in 

aangesloten”. Joske Olde Monnikhoff

versierde de bokaal met theezakjes en

Cynthia leefde haar cursus ‘Creatief

met purschuim’ uit op de bokaal. 

Zo heeft ieder van dit nieuwe team

haar creatieve steentje bijgedragen. 

Het resultaat: een hecht 

vriendinnenteam en een “Dames 4

bokaal” die nog jaren het clubhuis 

zal opvrolijken.

De speurtocht naar de herkomst van opvallende 
bekers in het clubhuis heeft meteen een verrassende –
om in hockeytermen te spreken – afslag.

DOOR PAUL JONGE POERINK

A
“DE EEN HING 
ER EEN AANTAL 
BULLY-KLEURIGE 
PAASEIEREN IN, 

DE ANDER MAAKTE 
ER EEN VERSIERDE
KERSTBOOM IN, 
ER WERD ZELFS 
VERLICHTING IN 
AANGESLOTEN” 
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AUTORUITSCHADE?
Nu direct naar Albert Kip!

Kleibultweg 107  Oldenzaal  Tel. 0541 - 57 20 72  www.kipautoschade.nl

Focwa erkend
nieuwste technieken

Albert Kip is een full-service autoschadebedrijf. Alle schade

wordt hier direct geregeld met uw verzekeringsmaatschappij,

zonder dat u er verder omkijken naar heeft.

Lekker makkelijk!

4 jaar garantie
gratis vervangend vervoer

WWW.KUIPHUIS.NL

HIJSKRACHT OP ELK TERREIN!

Mareille Oosten

Potskampstraat 45

06-43124383  0541-296990

www.pedicureoldenzaal.nl
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GOUDEN 
BEZOEK IN 
OLDENZAAL

e selecties van de D en C

meisjes en Dames 1 zijn

zich druk aan het 

voorbereiden op het

nieuwe seizoen als op vrijdag 31 

augustus j.l. hoog bezoek komt 

vanuit het westen van het land. 

Daniëlle de Bruin, olympisch 

waterpolokampioene in Peking 2008,

met 7 treffers in de gewonnen finale

tegen Amerika (9-8), houdt een 

interactieve presentatie 

over topsport.

Vol spanning wachten de 

jeugdspeelsters af wat er komen

gaat. Inmiddels zijn de Olympische

Spelen in Londen achter de rug. 

Het onderwerp topsport is bijzonder

actueel. Daniëlle geeft een korte 

inleiding over de algemene 

ervaringen van de sporters in het

olympisch dorp in Peking, waarbij

duidelijk is dat Roger Federer niet 

alleen over straat kan en daardoor

niet ver kwam in het individuele 

tennistoernooi; de langste 

basketballer ter wereld een Chinees

is, die zo chagrijnig kijkt omdat de

zoveelste sporter graag met deze reus

op de foto wil; en dat in de olympische

eetzaal ook een Mc. Donalds is, terwijl

de topsporters in verband met hun

voorbereiding hier niets van mogen

eten. Hoe meer sporters klaar zijn

met het toernooi, hoe langer de

wachtrij is bij de Mc.

Keuzes maken en 

aanmaaklimonade

Vervolgens komt Daniëlle tot de 

kern van haar presentatie. Topsport

is keuzes maken. Dit betekende voor

haar 6 uur per dag trainen, 5 dagen

in de week, met in het weekend vaak

nog wedstrijden. De foto van de 

krappe stapelbedden in Zeist maken

de meiden van Bully niet direct 

enthousiast om te kiezen voor 

een topsportcarrière

Er komt een lijstje naar voren 

waarbij de meiden moeten aangeven

waar ze voor kiezen. “Eet je een pizza

of macaroni, ga je uitslapen of ’s 

ochtends huiswerk maken, omdat je

veel moet sporten; ga je wel of niet

naar een verjaardagsfeestje tijdens

de training en kijk je wel of niet naar

The Voice of Holland een dag voor 

de wedstrijd?”, kwamen als vragen 

voorbij. Ook belangrijk is het drinken

dat je tot je neemt. Kies je voor cola

of aanmaaklimonade, zoals dat heet

in het westen van Nederland en in de

Twentse volksmond als ranja bekend

staat. “Je spieren trainen heeft geen

enkele zin wanneer je te veel cola

drinkt. Door de suikers verslappen

je spieren”, doceert Daniëlle.

Beste team of beste spelers

Volgens Daniëlle heeft de 

waterpolobondscoach ook moeilijke

keuzes moeten maken. Spelen we

met het beste team of met de beste 

speelsters? Zo zijn twee spelers na

jaren trainen naar huis gestuurd,

omdat ze individueel wel tot de 

besten hoorden, maar niet in het

team pasten. “Oohh wat zielig” 

roepen de meiden van Bully waarop

deze maatregel wel indruk maakt.

“Kun je je niet aanpassen aan de 

discipline van een teamsport dan 

kun je beter gaan tennissen. Dan

hoef je met niemand rekening te 

houden. Het is natuurlijk niet leuk

als jij op tijd naar bed gaat en je 

medespeelster naar The Voice 

blijft kijken en hierdoor de 

volgende dag niet scherp is en 

een mooie doelkans mist en jullie 

je kampioenschap verspelen”.

“De grootste verschillen tussen de

olympische waterpoloteams in 2000

en 2008, waarvan ik beide deel 

uitmaakte waren de leeftijd en 

ervaring, het omgaan met de druk

het accepteren van de leiding en 

wederzijds respect. De jeugdige groep

had geen ervaring en stond er fris in

in tegenstelling tot de druk die de 

DOOR HERMAN KEMNA

D

Gouden medaillewinnares Daniëlle de Bruin 
(waterpolo, Peking) vertelt over keuzes maken in de (top)sport.

Op de foto met de gouden medaille.
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oudere generatie voelde tijdens de

spelen van 2000. Zij moesten goud

winnen, de meiden van 2008 niet. Op 

Schiphol ging alle aandacht uit naar

de hockeymeiden en niet naar ons.“

Trainer heeft altijd gelijk

Ook blijkt uit de woorden van 

Daniëlle dat het van het grootste 

belang is de leiding te accepteren.

“Vinden jullie dat de trainer altijd 

gelijk heeft?” Nee, bleek uit een paar

reacties. “Ja, de trainer heeft altijd

gelijk, ook al vind je dat soms niet.

De oudere waterpolomeiden in 2000

accepteerden geen leiding. Ze gingen

het zelf wel regelen. Achteraf dus

niet. Een vierde plaats was het 

resultaat en dat is de slechtste

plaats die je kunt hebben. De trainer

en coach hebben het algemeen belang

voor ogen, daarom moet je als 

speelster de leiding accepteren en 

elkaar als speelsters respecteren. 

“Je hoeft geen vriendinnen te zijn 

van elkaar.” 

Als afsluiting leggen de meiden de

gouden plak met Daniëlle vast op de

camera van de mobiele telefoon.

Dames 1 en teamprestatie

Als laatste is Dames 1 uitgenodigd.

Tijdens de presentatie komt het 

accent meer op groepsprocessen te

liggen. “Wanneer heren problemen 

hebben schelden ze elkaar een keer

verrot en gaan over tot de orde van

de dag. Bij dames kunnen die 

problemen maanden onderhuids 

doorsudderen en vervolgens 

alsnog exploderen.” 

Onderlinge verhoudingen zijn van

grote invloed op de teamprestatie.

Hierin moet een goede balans zijn

zodat je elkaar op prestaties kunt

aanspreken. Het is de kunst 

waardering uit te spreken, en te 

verbeteren om op een hoger plan te

komen. “Je kunt er niets van, dat

snijdt geen hout. Zorg ervoor dat je

positief bijstuurt. Iedere speelster

heeft haar kwaliteiten. Probeer die 

te respecteren en aan te vullen”.

Het uitgaan passeert nog even de

revue. Hierin moet je elkaar 

aansturen en corrigeren. Ook al

drink je geen alcohol, maar sta je 

tot 02:00 uur in de stad aan de bar

dan heeft je lichaam, door het staan,

gewoon last de volgende dag. De 

opmerking van één van de dames, 

“ik zit altijd aan de bar”, was 

natuurlijk een schot voor open doel.

 

Verdiensten

Veel meiden uit de eerste selectie zijn

in verband met hun bijbaantjes erg

nieuwsgierig naar de verdiensten.

Dit bleek nogal tegen te vallen. 

“Nu zijn de vergoedingen aangepast

maar in de tijd dat ik trainde kregen

we een vergoeding van €600,- per

maand. Voordeel door het trainen in

Zeist was, dat we dit geld niet eens

op kregen. Hier hadden we niet eens

de tijd voor”.

“En olympisch goud, wat schuift dat

dan?”, vraagt een speelster. Uit het

antwoord van Daniëlle blijkt hier een

addertje onder het gras. “Voor een 

individuele sporter is dit €30.000,-.

Aangezien wij een teamsport 

beoefenen is dit €10.000,- per sporter.

Hier wil de fiscus ook nog een 1/3 

gedeelte van. Dus ongeveer de helft

van mijn Suzuki is betaald met het

resultaat van de Spelen”.

  Na een dankwoord van trainer/coach

Jonas Termijtelen met een flesje wijn

als kado en een applaus vervolgen de

meiden van Dames 1 met ieder haar

gedachten hun weg richting veld. Dat

bijbaantje moeten ze toch nog maar

even aanhouden…

“IEDERE SPEELSTER 
HEEFT HAAR 
KWALITEITEN. 

PROBEER DIE TE
RESPECTEREN EN
AAN TE VULLEN”.

Meisjes C selectie samen 

met de olympisch kampioene.
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Prins Bernhardstraat 4a

7573 AM Oldenzaal

(0541) 512 576

info@tcoldenzaal.nl

.
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HET 
BANKJE 
Voor de bezoekers van de eerste wedstrijden 
van het seizoen was er bij het betreden van het 
Bully-complex veel nieuws te zien. Allereerst 
de fraaie banieren die ons welkom heten, het 
keurig geschilderde clubhuis, een digitaal 
scorebord en last but not least bij de middenlijn
tegenover de dug-outs een BANKJE. Een bankje
met een verhaal.

DOOR  PAUL JONGE POERINK

ven voorstellen, twee 

clubiconen: Gerda Stoelers

en haar gezin zijn op 

zondag altijd op het 

hockeyveld te vinden.

Speelt Bully niet thuis dan is Gerda

met haar man, en vroeger met het 

hele gezin wel te vinden bij EHV. 

Dat was ook al het geval in het begin

van de jaren tachtig, toen Bully nog

op ‘De Eekte’ speelde. “Zonder hockey

geen zondag”, aldus Gerda die ook

regelmatig te vinden is op de velden

van Kampong. Daar speelt haar

dochter en inmiddels ook haar 

kleindochter Vere. ”We bespeuren

wel een groot verschil in 

betrokkenheid als je Bully en 

Kampong als verenigingen met 

elkaar vergelijkt. Mijn dochter wil 

in Utrecht de saamhorigheid graag 

vergroten en is daarom zelf actief de

jeugd in Utrecht gaan assisteren.

Bully is qua ledental in mijn jaren

ook gegroeid van ruim vierhonderd

naar bijna duizend leden. 

De saamhorigheid binnen de 

vereniging is gelukkig gebleven, 

daar genieten we van. Vooral 

’s zondag kennen we iedereen!” 

Ook haar vriendin Liesbeth is bij alle

thuiswedstrijden van Bully van de

partij. “Ook onze kinderen en ons

kleinkind Meriam spelen hockey.

Ook daar pikken we nog onze wed-

strijden mee. Zelf ben ik ook op de

donderdag actief. Dan gaan we met

het dames-veterinnenteam op pad.

Een gezellige groep, waarmee het 

ook buiten het veld altijd gezellig is”,

aldus Liesbeth. 

De beide dames hebben zich altijd

heel betrokken gevoeld bij Bully. Ze

zijn respectievelijk erelid en lid van

verdienste. Tal van functies hebben

ze bekleed. Op de vraag waar ze het

meest van hebben genoten wordt

door beiden het verzorgen van het

wekelijks verschijnende clubblad

‘Het Bulletje’ genoemd. Met weemoed

denken ze terug aan al die jaren dat

ze het blad met een groep dames 

verzorgden. “Bij het rapen op

dinsdagavond was een vaste groep

betrokken. Daar werden alle 

ontwikkelingen aan de verschillende

thuisfronten besproken, zo bespaarden

we het bezoek aan een psycholoog of

opvoeddeskundige”, sprak Gerda 

lachend. De groep rapers komt na al

die jaren nog steeds regelmatig bij 

elkaar en te kletsen valt er nog

steeds genoeg! Ook op de organisatie

van de reünie in het jubileumjaar 

kijken de beide dames met plezier

terug. Leuk om al die oude bekenden

weer op te sporen en terug te zien.

Welke wedstrijden zijn jullie 

het meest bijgebleven? Op deze vraag 

werden naast de verschillende 

kampioenswedstrijden ook twee 

wedstrijden tegen PW genoemd,

waarin het aantal kaarten bij PW

enorm opliep en een andere derby,

waarbij de gestrafte spelers stiekem

het veld weer opkwamen zonder dat

de scheidsrechter dat in de gaten

had. Veel bewondering was er ook

voor een Dames 2 team dat, in het

belang van de club, een jaar de 

honneurs van een ontbrekend 

Dames 1 had waargenomen.

E

Liesbeth Brandon (links) 

en Gerda Stoelers op 

‘Het Bankje’.
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Gerda en Liesbeth zijn dus bij alle

thuiswedstrijden van de partij. 

Met een kruk uit het clubhuis en een

glaasje droge witte wijn posteren zij

zich langs de lijn en moedigen onze

meisjes en jongens op zondag aan.

Echt ze zijn er altijd, weer of 

geen weer. 

We gaan terug naar ons 

jubileumjaar, waarin Bully haar 

75-jarig bestaan vierde. De beide 

clubiconen Gerda Stoelers en 

Liesbeth Brandon hebben al jaren

met verschillende voorzitters gepraat

over de mogelijkheid van een tribune

langs het hoofdveld. Als dat er niet

van komt, komen ze samen met op

het volgende idee bij voorzitter 

Herman Kemna: geen tribune 

dan tenminste een bankje voor 

ons beiden. 

Ze besluiten niet met een gevulde 

envelop naar de jubileumsreceptie te

gaan, maar geven zichzelf en de club

een bankje. En zie: we zijn inmiddels

wel wat jaren verder, maar vanaf 

dit seizoen kunnen de beide dames

heerlijk in het zonnetje genieten 

van en op hun bankje. Netjes bij de

middenlijn tegenover de dug-out.

“Dicht bij het clubhuis en de droge

witte wijn!”
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fax 0541-530089
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OP DE
BEHANDELTAFEL 

er is de therapeut die bij

de eerste selectie van 

hoofklasser Quick’20 

onderdeel uitmaakt, van

het sportmedisch team, samen met

clubarts Ewald Beissel en verzorger

Gerard van de Weer. Naast het 

behandelen van blessures staat ook

sinds kort het voorkomen daarvan

centraal. Er worden 

preventiemaatregelen besproken en 

geïmplementeerd. Daartoe geven zij

advies aan coaches en begeleiders. 

Tevens houdt hij zich bezig met 

andere sporters. Met twee collega’s uit

de praktijk maken zij deel uit van het

‘Schouder Netwerk Twente’ die onder

meer tennissers helpt blessures te 

behandelen en de sporters daarna 

begeleidt revalideren.

Allemaal interessant, maar hoe staat

het met je werk en hockey? 

Ger hierover: ”Bij Bully ben ik een 

regelmatige bezoeker. Mijn dochter

Alet speelt bij Dames 2, maar ik heb

net gehoord dat ze volgend 

jaar in haar studieplaats 

Groningen wil gaan spelen.

Aan dat idee zal thuis nog

wel even gekneed moeten

worden …”, gaat Ger 

spottend verder. “In onze praktijk 

kom ik regelmatig hockeyers tegen. 

De jongens kunnen veelal 

rugklachten hebben, doordat ze vrij

plotseling een lengtescheut krijgen. 

De lengte van een stick blijkt dan 

heel belangrijk. Meisjes hebben, als 

ze eenmaal flink groeien, vaak last

van de knieën. Die zijn dan niet 

genoeg ontwikkeld om het hele 

lichaam goed te kunnen dragen”. 

Mijn stelling is, dat er in die 

groeiperiode vaak minder goed 

gespeeld wordt omdat er aan het

‘nieuwe’ lichaam gewend geraakt moet

worden wordt door Ger onderschreven.

Een duidelijk voorbeeld is de 14-jarige

Eva Bus (meisjes B1) die door Ger 

begeleid wordt. Met haar 177 

centimeters is ze het laatste jaar 

enorm gegroeid en dat leidt bij haar

tot disbalans, waardoor ze klachten

van haar knie kreeg. “Krakende zere

knieën bij sprinten en traplopen”,

aldus Eva. Ger: “Gedoseerde rust, 

tijdelijk geen trainingen en op 

bezoek bij de fysiotherapeut. Na 

inventarisatie van en onderzoek 

naar de knie wordt een aangepast 

oefenprogramma uitgevoerd: 

krachttraining ter versterking van 

de bovenbeenspieren en ter opbouw

van de belastbaarheid. Tape maakt

mogelijk dat ze pijnvrij kan oefenen”.

Op de foto zie je hoe Eva’s knie wordt

ingetaped. Gelukkig is ze aan het 

afbouwen en hoopt de 4-VWO 

leerlinge binnenkort de training

aan de Sportlaan weer te 

kunnen hervatten.

Van Ger Kamphuis, met Eva Bus.
Terwijl de schilders snel een droog 
onderkomen zoeken voor het naderend
onweer snel ik de fysiotherapiepraktijk
aan de Peterskamplaan 109 binnen
voor een flitsend interview met 
sportfysiotherapeut Ger Kamphuis (55).  

DOOR PAUL JONGE POERINK

G
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Behalve de jongeren komt Ger ook 

nog wel eens hockeyende volwassenen

tegen in z’n praktijk. Daarover is Ger

duidelijk. “Gebrek aan warming-up 

gedurende het hele weekend”, vertelt

hij smalend om daarna meteen de 

hockeyers te prijzen. “Het zijn wel 

karakterjongens”, zegt hij vol 

overtuiging. En grappend gaat hij 

verder over een ander statement, het

douchen: “Gelukkig zijn ze voor de

wedstrijd al onder de douche geweest!”

Blessure voorkomen? Opbouwen 

middels training, waarbij een goede

warming-up en een goede 

cooling-down noodzakelijk zijn. 

Tenslotte nog een opmerkelijk punt

dat Ger naar voren haalt: ook de 

velden zijn van invloed op eventueel

blessureleed. Een versleten veld veert

veel minder en de gevolgen spreken

dan voor zich. Mijn gedachten vliegen

direct naar de heerlijk meedeinende

watervelden, waar ik met het eerste

herenteam de afgelopen jaren wel 

eens op mocht lopen… 
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DE MAN OF
VROUW ACHTER
DE BAR

oor Lisa (17) is het een

jaar van veel 

veranderingen. Na haar

vakantie met vriendinnen

in Lorett de Mar is ze deze maand

aan ’t Saxion begonnen aan de 

opleiding Verpleegkunde. Lisa: “Een 

overbruggingsjaar. Het is niet mijn

eerste keus, ik had graag de studie

Huidtherapie gedaan, maar werd 

uitgeloot”. Veel van haar vrije tijd

gaat op aan hockey-gerelateerde 

activiteiten, maar ze houdt ook 

van winkelen en uitgaan met haar 

vriendinnen. Deze zomer waren de

meiden in Spanje te vinden.

Ook op hockeygebied verandert er

veel. Zij was het vaste gezicht op de

zondag. ” ’s Morgens de veteranen en

als die weg waren was er plaats voor

de senioren. Dan kan het volume 

van de geluidsinstallatie een streepje

hoger en zet ik mijn favoriete muziek

van Slam FM erop”, aldus een 

enthousiaste Lisa die aangaf het

heerlijk te vinden met al die 

bekenden die zij, na drie jaar 

bardienst, heeft leren kennen, 

te communiceren en te helpen 

in probleemsituaties. 

Omdat ze door haar coach is 

opgenomen in de selectie van Dames

1, is de zondag geen optie meer en 

zal ze met ingang van dit seizoen de

jeugdspelers en hun ouders van een

hapje en een drankje voorzien op 

zaterdag. Dan kan ze haar zusje

Julia die in C2 speelt ranja 

inschenken. Tijdens haar eerste 

optreden in de hoofdmacht scoorde 

ze al één van de doelpunten. 

Het belooft een succesvol jaar te 

worden.Lisa vindt het werken in de

nieuwe keuken heerlijk. We kunnen

meer drankjes en hapjes verkopen 

en alles is beter bereikbaar en 

eenvoudig schoon te houden. 

Ze eindigt met de volgende woorden:

“Bardienst bij Bully is een geweldige 

baan: communiceren met al die 

bekenden die bij Bully komen en

nog geld verdienen ook!”

Kwam Lisa via hockeyen bij de 

bardienst terecht, heel anders ging

dat bij Jan-Willem Kielstra. Als 

voetballende zoon van Monique 

(hij speelde jaren in de recreatieve

teams van Quick ’20, en heeft 

onlangs de overstap gemaakt naar 

de zaalvoetbalvereniging ’t Hoekje)

werd Jan-Willem al jong naar de

Sportlaan ‘meegesleurd’. 

Daar spelen zijn moeder en zus 

Isabel elke week hockey. Zijn vader

kijkt graag vanaf het terras naar 

de verrichtingen van de beide 

hoofdmachten. Drie jaar geleden 

is Jan-Willem begonnen. 

De donderdagavond is zijn vaste

avond achter de bar. “Gezellig. 

Het is de avond van de Veteranen 

en de Trimhockeygroep. Ik zorg 

voor de nootjes en wat hapjes. 

Bier bestellen doen de veteranen 

zelf wel genoeg!”, aldus de 

eerstejaars Bestuurskundestudent

die graag wat feestmuziek laat 

horen als hij achter de bar staat.

Tegen twaalven kan hij meestal 

de bar sluiten.

Of hij de verleiding van alle 

studentenfeestjes op de donderdag

zal weten te doorstaan zal moeten

blijken, want zijn grote hobby is,

naast de Playstation, vooral 

uitgaan. Ook hij genoot met z’n

vrienden met volle teugen van de

Spaanse Costa’s. Voorlopig geniet 

hij nog volop van de mannengroep

aan de bar op donderdagavond. 

En mocht dit misgaan… dan is er 

een vacature in deze geweldige 

Bully-bardienstgroep!

In het in de laatste jaren zo fraai gerenoveerde clubhuis zijn het toch
vooral de jongens en meisjes van de bardienst die, onder auspiciën van
Monique Kielstra, het gezicht van het gastvrije Bully zijn. Vaak zijn
het jongeren die zelf hockeyen bij Bully en zo op een gezellige wijze een 
leuke bijverdienste hebben. We zetten nu twee van hen in de spotlights, 
te weten: Lisa Poorthuis en Jan-Willem Kielstra.

DOOR PAUL JONGE POERINK
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Lisa Poorthuis en 

Jan-Willem Kielstra 

achter de vernieuwde 

Bully bar
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GROOTESTRAAT 1   OLDENZAAL   0541 513 570

Nijverheidsstraat  5 B
7575 BG Oldenzaal

Tel : 06 - 141 25 611
info@ reclame-makelaar.nl

Voor al uw reclame
   Indoor - Outdoor

Spandoeken -  Belettering - Standbouw
      Drukwerk - Vlaggen - Masten

Enschede 
Pantheon 25

Postbus 109  7500 AC Enschede
Tel. (053) 480 42 00

Rijssen
Haarstraat 16

Postbus 201  7460 AE Rijssen
Tel. (0548) 37 49 10

Oldenzaal
Wilhelminastraat 14

Postbus 303  7570 AH Oldenzaal
Tel. (0541) 57 31 00

www.kienhuishoving.nl
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Creatieve communicatie kan ook voor u werken.
Bel 0541 531233 of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking.

info@markt-media.nl
www.markt-media.nl


