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Beste Bullyanen,

Uiteraard is dit weer het laatste stukje tekst dat aangeleverd 
dient te worden voordat het nieuwste Bully Magazine naar de 
drukker kan. De voorcompetitie is afgelopen en dus tijd dat  
het Bully Magazine weer bij iedereen op de mat komt te liggen.
Ik heb dit jaar gekeken naar de voorwoorden van de laatste  
jaren en het grappige is dat er elk jaar items in staan waarvan  
we denken dat ze gerealiseerd gaan worden, echter blijkt dat  
in praktijk nogal tegen te vallen. Zo zou de hockeyhal reeds in 
gebruik zijn genomen, maar het is gebleken dat het traject toch 
langer heeft geduurd; maar als we goed kijken zien we dat het  
doel bijna bereikt is en de bouw gestart.
Ook de velden 2 en 3 zouden reeds vervangen zijn, maar niets  
is minder waar. Ook dit proces is met een jaar vertraagd, maar 
de aanbesteding zal in november plaats vinden, zodat we in  
juni de vervanging kunnen starten en het volgende seizoen  
de nieuwe matten kunnen worden ingewijd.

Het Magazine van dit jaar is weer gevuld met mooie artikelen  
en natuurlijk de niet te vermijden teamfoto’s. Redactie,  
hartelijk dank voor jullie enorme inzet!

Helaas gaat er soms ook wel eens wat mis en hebben we dit  
jaar een zeer gewaardeerde hockeyster niet op de teamfoto 
gezet. Vanwege haar blessure is  
ze niet op de foto gekomen bij  
Dames 1 en niet bij Dames 2.  
Dit jaar houd ik mijn voorwoord  
kort zodat ik bij mij op de pagina  
extra ruimte over houd om  
deze speelster alsnog in ons  
Magazine op te nemen.  
Tosca, deze is voor jou!

Herman Kemna
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Steven Bartelink
27-12-1991

Mike Pollemans
02-06-1990

Thiemen Haafkes
06-12-1999

Matthijs Bartelink
15-12-1994

Martijn Wijnbergen
24-07-1994

Niels Engberink
23-09-1998

Bram Beckmann
29-01-1994

Jasper Roozendaal
10-08-1986

Niek Slebos
23-01-1997

Floris Nijhuis
25-09-2003

Max Lenderink
15-05-1997

Merijn Busscher
02-08-2001

Ralf Peters
11-04-1992

Robbert Helthuis
27-08-1998

Ruben Kattier
21-11-1996

Vincent Steggink
(coach)

HEREN 1 - SEIZOEN 2018/2019Heren 1
met nieuw elan aan de bak

PRESENTATIE HEREN 1

Steggink begon zijn leven met de stick als jeugdspeler bij Bully. 
Heren 1, de jeugd, de veterinnen: jarenlang bracht hij als  
coach allerlei teams bij Bully, maar ook bij EHV en Drienerlo,  
de kneepjes van het vak bij. ´Ik kan stellen dat ik het klappen 
van de zweep wel ken.´

Ook het dagelijks leven van Vincent Steggink staat in het teken 
van sport. Begonnen als sportdocent op de Universiteit Twente 
is hij er momenteel actief als coördinator verenigings- en topsport.
De UT telt liefst 32 sportverenigingen. 10.000 studenten 
sporten er, waarvan 3500 binnen verenigingen. Onder meer  
het inroosteren en het inhuren van velden en speelruimtes 
maken dat hij er een drukke job aan heeft.

Aan de eerste wedstrijd van het seizoen tegen de Harderwijkse 
heren van De Mezen hielden de nieuwe coach en zijn spelers 

een zure nasmaak over. ´We stonden bij de rust met 3-0 voor. 
Het was dus enorm teleurstellend toen we alsnog verloren. 
Maar de wedstrijd tegen Almelo, die week erop, wonnen we 
netjes met 5-3. En als het zondag (23 september red.) tegen 
Eelde goed gaat, dan zie ik goede kansen voor ons.´
De coach is blij met zijn team dat het hebben moet van de 
kracht en inzet van 14 spelers. ´Dat is iets te weinig. Zeker nu 
Max Lenderink en Merijn Busscher langere tijd uit de running 
zijn vanwege een teen- en een rugblessure. We hebben daarom 
ieder weekend zeker één a twee jongens nodig van B1. Heren 2 
heeft te weinig niveau. Het is een beetje opletten, want die 
B-jongens spelen ook hun eigen wedstrijden en ik wil niet dat ze 
overbelast raken.´

Heren 1 traint op woensdag en vrijdag. Op woensdag coacht 
Vincent samen met Frank Timmers. ´Het is een mooi team.  
Ik ben blij met de goeie mix van jonge en wat oudere jongens.  
De jongens kennen elkaar goed. We spelen nu 2e klasse.  
Ik hoop toch zeker dat we de play offs halen. Vorig seizoen is 
het team in de middenmoot geëindigd. Ik verwacht nu meer.´

Dat het onder de bezielende leiding van Steggink mogelijk moet 
zijn bewees het team in het seizoen ´85-´86. Toen werd het 
kampioenschap van de tweede klasse behaald, waarna Heren 1 
promoveerde naar de eerste klasse. Ook al volgde daarop een 
degradatie, omdat de eerste klasse toch te hoog gegrepen bleek.

Het team anno nu kent niettemin ook ervaren en snelle spelers. 
´Er zit veel kennis. Ik leg de verantwoordelijkheid dan ook bij de 
groep zelf. Ik ga niet rigoureus spelbepalende zaken aanpakken. 
Ik wil wel het speltactische plaatje verbeteren. Daarvoor heb ik 
de posities veranderd. Dat was even wennen, maar het gaat tot 
nu toe goed. Ik wens een stuk rust terug in de groep, iets meer 
discipline. In het verleden waren sommigen iets te verbaal actief 
en dan ga je uit de pas lopen. De jongens komen hier met veel 
plezier, dat is belangrijk. Ze zijn nu druk bezig met het zoeken 
van sponsoren en hebben taxi Brookhuis benaderd voor een 
busje. We zoeken nog sponsoren voor het trainingskamp in 
februari...dus als iemand iets weet!

Ik hoop dat we er samen een leuk jaar van maken. Dat we de 
goede sfeer vast weten te houden en gaan scoren!

Het afgelopen hockeyseizoen bracht hij  

de weekenden door in een zeilbootje.  

Doch het bloed kruipt waar het niet gaan  

kan en Enschedeër Vincent Steggink (59)  

is de weekenden van dit seizoen weer te  

zien op de hockeyvelden. De trainer/coach  

van Bully´s Heren 1 nam het stokje over  

van Bart olde Boerrigter.

“IK BEN BLIJ MET 
DE GOEIE MIX VAN 

JONGE EN WAT 
OUDERE JONGENS”

door Annette Bussmann
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DAMES 1 - SEIZOEN 2018/2019Dames 1
Handhaving is het doel

PRESENTATIE DAMES 1

Bij deze clubs heeft Van der Lied enkele seizoenen hoofdklasse 
gespeeld. Later is Van der Lied te vinden bij EHV waar ze  
eerst als speelster actief is en later als trainer-coach Dames 1  
en enkele eerste jeugdteams leidt. En inmiddels weer terug bij 
Bully, waar ze initieel samen met Lutz Konings het team traint 
en coacht. Omdat Könnings momenteel tijdelijk uit de running 
is, krijgt ze nu hulp van Rob Timmers op de dinsdag- en 
woensdagtrainingen en helpt Herman Kemna op vrijdag.  
‘Alle trainingen duren 1,5 tot 2 uur. En op zondag spelen  
we de competitiewedstrijd.’ 

Het team dat van der Lied onder haar hoede heeft is jong.  
‘Onze keepster, die van HC Twente over is gekomen, is de 
oudste speelster met een leeftijd van 27.’  Verder heeft het  
team drie meiden uit B1 verwelkomd, waarvan één speelster 
van EHV weg komt. Ook veel nieuwe speelsters komen over  
van A1. Deze meiden hebben nog weinig ervaring in de 
senioren. Het team is ook erg nieuw: zo zijn er vorig jaar 8 
meiden gestopt. ‘Omdat we zo’n jong en nieuw team hebben,  
is het doel voor dit seizoen om te handhaven in de 1e klasse’, 
waarin onze Dames 1 nu voor het derde seizoen meestrijdt  
na het kampioenschap in de 2e klasse in 2016. 

De kern van het team bestaat uit 16 speelsters, waarvan  
Pien Schopman en Anne Verbeek langere tijd uit de running  
zijn wegens blessures. ‘Ik hoop dat Anne, die kampt met een 
overbelaste pees, over een maand weer mee kan spelen.  
Pien zal met haar gescheurde kruisband na de winterstop  
weer mee kunnen doen. We hebben daarom bijna structureel 
speelsters van Dames 2 en A1 nodig. Vaak zijn dat dezelfde 
speelsters die ook met onze voorbereiding al mee deden. ’ 

De voorbereiding bestond dit seizoen uit toernooien in  
Dordrecht en Duisburg. Het toernooi in Dordrecht werd 
gewonnen. ‘Dit was een goede stimulans voor het team. 
Duisburg was een pittigere opgave, hier hadden we namelijk 
twee teams van de tweede Bundesliga (op één na hoogste 
Duitse hockeycompetitie red.) als tegenstander. We hebben  
al met al een geslaagde voorbereiding gehad waarin we als 
nieuw team gegroeid zijn.’

Een andere manier om te leren buiten reguliere wedstrijden  
om, is het analyseren van videomateriaal. ‘Deventer was laatst  
al opnames aan het maken van de wedstrijd.’ Een plan ligt er  
om met teams uit de eigen poule wedstrijdbeelden uit te 
wisselen. ‘Hoewel je jezelf prijsgeeft, denk ik toch dat het  
een goede ontwikkeling is waar je als team veel van kan leren. 
Zo lang anderen het ook doen, kan het een mooi hulpmiddel  
te zijn om het tactische hockey naar een hoger niveau te tillen.’ 
In de winterstop gaat het team op ‘winterstage’ om zich klaar  
te stomen voor de tweede helft van het seizoen. Hiervoor zijn 
de dames op zoek naar sponsoren. ‘Ze zijn hier heel actief in,  
en gaan geregeld op een zaterdag op pad langs bedrijven.’ 
De bestemming is nog onbekend, maar de plaats Lissabon 
hebben we her en der al horen vallen… Spannend! 
Dames 1, succes!

Ze komt uit een echte hockeyfamilie. Al van jongs af aan, toen de 

hockeyvelden van Bully nog op de Eekte lagen, is trainer-coach 

Irene van der Lied met een stick in haar handen bij Bully te vinden. 

Van der Lied speelde tot haar 17e in het eerste team van Bully,  

en om hogerop te komen daarna bij DKS (voormalig hockeyclub 

in Enschede red.) en drie seizoenen bij Hilversum. 

Anne Verbeek
27-01-2001

Lutz Könnings
(trainer/coach)

Irene van der Lied
(assistent trainer/coach)

Kiek Heerink
15-08-2000

Marit Kwee
15-05-2000

Rimke Westerveld
03-10-2001

Wiep in ‘t Veld
13-04-2002

Pien Schopman
25-05-1995

Chérise Helant Muller
16-06-1995

Jet Huitink
13-06-1997

Dominique Reuvekamp
03-02-1999

Danee de la Motte
11-01-1999

Bente Habers 
26-10-2000

Bo Westerhof
24-06-1997

Roos Harmelink
05-10-1998

Jasmijn Timmers
15-10-2001

Carmen Harmelink
14-10-1998

Lisette van Leuteren
21-03-1991

door Nina Bussmann
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“ONZE AUTO WAS 
VAAK DE KLEEDKAMER 

WAAR DE SPIKES 
VOOR DE 

HOCKEYSCHOENEN 
WERDEN VERWISSELD”

OP HET BANKJE
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Natuurlijk zijn jouw ouders ook met een zekere regelmaat 
langs de lijn van de velden aan de Sportlaan te zien, maar de 
ouders van Chérise, Carolina en Glenn Hélant Muller, moeten 
voor een bezoekje aan het eerste damesteam van Bully, 
waarin hun dochter Chérise speelt, wel altijd uit Amsterdam 
komen. Toch zijn ze altijd trouw aanwezig bij alle uit- en  
thuiswedstrijden. Bij de uitwedstrijden zijn opa en oma ook 
vaak aanwezig, zeker als de wedstrijden in de zaal worden  
gespeeld. Alle reden om eens nader kennis te maken met 
Chérise en haar ouders Carolina en Glenn, die naast hun 
dochter ook nog een reislustige studerende zoon Mitchell 
hebben.

Ze vertelt vol trots dat ze met haar zesde studiejaar bezig is: “Ik 
ben ondertussen wel met mijn master bezig en ik ben een jaar 
voorzitter geweest van onze studentenvereniging “Paradoks”. 
In zo’n jaar komt er niets van studeren, maar het is enorm goed 
voor je ontwikkeling en je bouwt een geweldig netwerk op.” De 
23-jarige studeert Biomedische Technologie met als specialisatie 
Bio-robotica. “In die richting wil ik graag aan het werk, niet op 
de TU Twente hoor, ik ben niet van plan om te promoveren”, op 
zich een opmerkelijke uitspraak voor een sportvrouw als Chérise 
die vervolgt: “Pas volgend jaar ga ik afstuderen, dus ook volgend 
seizoen ben ik voor Bully beschikbaar!’
Dat we hier een sportvrouw in hart en nieren voor ons hebben 

is bij Bully alom bekend, een vaste basisspeelster die in de Tu-
bantia regelmatig wordt vermeld als speelster die de winnende 
goal  weet te scoren. Toch was ik heel verbaasd toen moeder 
Carolina begon te vertellen over de sporten die haar dochter 
Chérise allemaal had beoefend. En hoe! “Hockeyen doet ze nog 
maar sinds haar tiende jaar. Ze is begonnen met voetbal, judo, 
zwemmen en atletiek. Nee, niet na elkaar maar tegelijk. Pas op 
haar tiende verruilde Chérise voetbal voor hockey. Ondertussen 
bleek ze een multi-sporttalent. Ze haalde de ene na de andere 
prijs binnen. Ze werd districtskampioen bij het zwemmen en ook 
op de middellange afstanden van atletiek werd ze districtskam-
pioen.”  Er werd in die jaren een hele prijzenkast in huize Hélant 
Muller gevuld met bekers en medailles uit de verschillende 
sportdisciplines. Vader Glenn schetst de organisatie: ‘We heb-
ben heel wat moeten plannen om alle trainingen en wedstrijden 
op elkaar af te stemmen. Onze auto was vaak de kleedkamer 

waar de spikes voor de hockeyschoenen werden verwisseld. 
Ook was het af en toe nodig om een wedstrijd een uurtje te 
vervroegen zodat er op twee plaatsen een afspraak te kunnen 
regelen. We hebben als ouders heel wat kilometers op het 
volle asfalt rondom onze hoofdstad afgelegd. Overal waar onze 
dochter speelde waren we aanwezig. Mijn vrouw hield zelfs 
een website bij.” Uiteindelijk bleven atletiek en hockey over. “Bij 
atletiek doe je het veelal in je eentje, hockey is een teamsport. 
Daarom heb ik uiteindelijk voor hockey gekozen. Bij hockey heb 
ik ook gemak van mijn atletiekverleden. Soms speel ik de bal 
langs een tegenstander en dan loop ik aan de andere kant dan 
verwacht om die speelster heen. Een verrassende rechts-links 
truc voor de tegenstander”, aldus een altijd vrolijke Chérise, die 
voor het derde jaar bij Bully in de dameshoofdmacht speelt.

Haar hockeycarrière begon op haar 10e jaar toen ze de voetbal-
kicks voor de stick en de kunstgrasschoenen verruilde. Via vrien-
dinnen kwam ze bij Xenios. Hier werd ze al geselecteerd voor 
het meisjes D1 team. Via Hurley kwam ze uiteindelijk terecht bij 

het A1 team van Amsterdam. Chérise haalt de successen met 
dat team boven: “We drongen door tot de finale voor het lande-
lijk kampioenschap en moesten in die wedstrijd na shoot-outs 
erkennen dat Oranje Zwart landskampioen werd en wij met een 
tweede plaats genoegen moesten nemen.” 

Chérise had zich bij Amsterdam goed in de kijker gespeeld en de 
beide trainers zagen het helemaal met haar zitten. Toch besloot 
ze aan de TU Twente in Enschede te gaan studeren, hockey 
kwam, tot teleurstelling van haar ouders op een lager pitje te 
staan. De doorbraak naar het eerste team van Amsterdam werd  

verruild voor het studentenleven in Enschede. Via PW kwam ze 
bij Bully terecht. “Een leuke vereniging waar we warm welkom 
werden geheten, een familieclub, ik ben er snel opgenomen en 
dat geeft een goed gevoel”, aldus Chérise. Haar ouders beamen 
dat volledig.

Voor haar ouders was de komst naar Bully plezierig, ze konden, 
bij de uitwedstrijden in het westen veelal samen met opa en 
oma, weer genieten van het spel van hun dochter. Het kost wel 
heel wat uurtjes, maar we hebben het er graag voor over,” aldus 
Glenn en Carolina: “we worden hier zo hartelijk ontvangen als 
we langs de lijn staan! Een warm gevoel hoor!”. 

Voor Chérise betekent het spelen bij Bully dat er een 20 jaar 
oud, door haar vader gesponsord, Suzuki’tje Alto voor de deur 
moet staan waarmee ze de trainingen in Oldenzaal vanuit 
Enschede kan bezoeken. “Drie keer in de week trainen, de 
wedstrijden op zondag op het veld en in de zaal, squashen met 
mijn studievrienden en het studeren…….het kost allemaal best 

veel tijd. Ik kom niet zo vaak meer naar Amsterdam maar bij 
verjaardagen ben ik wel van de partij”, aldus deze bescheiden 
hockeyster die niet bijhoudt hoeveel ze gescoord heeft, “het is 
immers een teamprestatie!”

We hopen nog een hele tijd van het geweldige spel van Chérise 
te genieten en daarbij haar hartelijke ouders nog vaak langs de 
lijn te treffen. Wie weet zien we Chérise onlangs haar eerdere 
belofte hier op het waterveld dan toch nog eens promoveren!

De afgelopen jaren is het de gewoonte 

iemand die de laatste jaren een opvallende 

rol binnen onze vereniging speelt hier in het 

zonnetje te zetten. Ondanks dat we haar en 

haar ouders bepaald niet in de zon, maar in 

de stromende regen troffen na de wedstrijd 

tegen EHV, spraken we dit opvallende trio op 

het bankje langs het Bullyveld en laten we  

ze alle drie stralen in dit Bully-Magazine.

op het bankje...
Chérise Hélant Muller:

OP HET BANKJE

door Paul Jonge Poerink



Nilam Heesink en Steffie Timmermeester zijn niet weg te denken bij Bully. 

Als je een tijdje bij het clubhuis zit, zie je een van beide wel op een veld staan fluiten. 

Ze waren al CS+, maar ze wilden meer: ze gaan nu voor bondsscheidsrechter.

BONDSSCHEIDSRECHTER
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BONDSSCHEIDSRECHTER

Wie zijn jullie, en wat doen jullie bij Bully?
Steffie: ‘Ik ben Steffie Timmermeester, 21 jaar oud. Ik hockey  
nu al een tijdje bij dames 4. Verder ben ik ook al een ruim jaar 
CS+ bij Bully!’
Nilam: ‘Ik ben Nilam Heesink en ben 29 jaar oud. Inmiddels 
heb ik al een kleine hockeycarrière achter de rug. Ik begon bij 
dames 4 als keepster en daarna ging ik na twee en een half 
jaar naar dames 1 als tweede keepster. Ook ben ik al drie jaar 
CS+.’

Waarom willen jullie zo graag bondsscheidsrechter worden?
Steffie: ‘Nou, ik wil graag hogere wedstrijden fluiten,  
denk bijvoorbeeld aan dames 1 en jeugd topklasse!  
Als bondsscheidsrechter mag je steeds hogere wedstrijden 
fluiten en dat is dus juist gaaf. Verder is het fijn om met 
andere bondsscheidsrechters te mogen fluiten: dit motiveert. 
Je bent namelijk echt een team samen, je weet wat je aan 
elkaar hebt.’
Nilam: ‘Dat is zeker waar! Verder betekent een hoger niveau  
een grote uitdaging, en daar ga ik voor. Het fluiten van lagere 
klassen is ook prima hoor, maar daar ligt niet zo veel uitdaging 
meer voor mij.’

Jullie zijn nu al even bezig met de bondsopleiding, 
hoe gaat die opleiding precies?
Nilam: ‘Als eerste heb je een intake, een conditietest. Jouw  
conditie moet namelijk wel op orde zijn. Vervolgens heb je  
een theorietest, die gaat over de spelregels. De theorietest  
is te vergelijken met de test die je hebt gemaakt toen je 
scheidsrechter werd voor de club, alleen is deze test wat 
lastiger.  
Daarna begint de echte opleiding, daar zitten wij op dit 
moment. We moeten hiervoor veel wedstrijden fluiten, 

meestal dames eerste klasse en heren derde klasse. Af en toe 
komt mijn persoonlijke leercoach kijken. Hij begeleidt mij. We 
hebben wekelijks contact: we bespreken de gefloten wedstrijd 
en evalueren deze. Bij een wedstrijd kan ook een beoordelaar 
aanwezig zijn. Hij kijkt, observeert, beoordeelt en evalueert de 
door ons gefloten wedstrijd. Met deze evaluaties kan je door 
met het ontwikkelen tot een nog betere bondsscheidsrechter.’
Steffie: ‘Ook krijgen we begeleiding van het DBA (Districts 
Bureau Arbitrage). Zo had het pas geleden een workshop 
georganiseerd voor de nieuwe BIO’s (Bondsscheidsrechter in 
Opleiding, red.). Hier waren bijvoorbeeld een voorzitter van  
het DBA, een oud bondsscheidsrechter en een BIO-coördinator 
aanwezig. Deze BIO-coördinator regelt alles voor de nieuwe 
BIO’s.’
Nilam: ‘En natuurlijk word je begeleid door je collega  
scheidsrechter. We zijn 5 kwartier voor het begin van een 
wedstrijd aanwezig. In deze tijd doen we allerlei dingen:  
van afspraken maken met de collega scheidsrechter, tot  
het omkleden.’

En voor de toekomst, hoe ziet jullie bondsscheidsrechters 
carrière eruit?
Nilam: ‘Allereerst wil ik bondsscheidsrechter worden. Maar 

daarna… Ik heb toch wel de fanatieke droom om internationaal 
te gaan fluiten! Ik weet niet of ik hier mijn beroep van ga maken. 
Maar als de KNHB vraagt of ik er mijn beroep van wil maken, 
dan weet ik nog niet wat ik ga zeggen.’

Steffie: ‘Hier sluit ik me volledig bij aan. Als de kans komt om 
bondsscheidsrechter te worden als beroep, dan lijkt me dat erg 
gaaf, maar voor nu staat dat eigenlijk niet op de planning. Ik zit 
nu gewoon nog op school.’

Willen jullie nog wat meegeven aan de lezers?
Nilam: ‘Als je fluiten leuk vindt en je denkt: ‘Ik wil meer!’, 
informeer eens naar CS+ en wie weet zit je straks in  
dezelfde loopbaan als wij! Want fluiten is hartstikke leuk!’

14   BULLY

Bondsscheidsrechter: 
HERE WE COME!
door Niels Vreeswijk
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SELECTIETEAM DISTRICT OOST

Na twee selectieronden eind juni met andere toptalenten van  
de hockeyverenigingen uit district Oost zijn uiteindelijk  
Nienke Oude Elberink en Wouter van der Weide geselecteerd.

Nienke (13) en Wouter (13) komen beiden uit een echte hockeyfamilie. 
Nienke is al lid van OHC Bully vanaf haar zesde jaar. Momenteel speelt 
ze in MC1 als links-midden. Vader Gijs is al jarenlang een bekend 
gezicht binnen de vereniging, en jongere zus Lot speelt bij MD3. 
Wouter speelt, net als Nienke, als links-midden in JC1. Hij is begonnen 

met hockeyen bij OHC Bully toen hij negen jaar was. Ook zijn moeder, 
zusje en broertje spelen hockey. Wat vinden ze er eigenlijk zelf van dat 
ze geselecteerd zijn voor het C-Jeugd district-team van District Oost?  
Ik spreek de jonge spelers op een zonnige vrijdagavond. Nienke is dan 
net klaar met de hockeytraining en Wouter geeft dan nog training bij 
M3F3. Wouter: “Het is erg leerzaam en je doet veel ervaring op. De 
techniek is belangrijk, maar we leren ook hoe we moeten omgaan met 
fouten. Ik train één keer per week op maandagavond met de andere 
selectiespelers in Deventer”. Nienke: “We leren vooral om te spelen op 
een hoger niveau, maar het team is ook belangrijk. Ik train wekelijks in  
Velp en doe daarnaast gewoon mee met de trainingen en wedstrijden 
van MC1. Ik rijd op maandagavond samen met een EHV-speelster en 
iemand vanuit Hockeyclub Twente mee. De trainingen beginnen al  
op tijd en duren twee uur. Ik ben dus best laat weer thuis”. 

Het programma voor 2018-2019 bestaat uit blokken van wekelijkse 
trainingen, stagedagen en zogenaamde ‘districtsontmoetingsdagen’. 
Tijdens die ontmoetingsdagen worden wedstrijden gespeeld tegen 
andere districten. Soms zijn die wedstrijden op een doordeweekse  
dag, en vraagt de KNHB aan de scholen toestemming om de  
selectiespelers vrij te geven zodat ze hieraan mee kunnen doen. 
Nienke: “We weten nog niet op welke positie we in het selectieteam 
gaan spelen, dus misschien verandert dat ook nog wel.”. Wouter:  
“Je moet jezelf wel blijven bewijzen, want er worden gedurende het 
hele seizoen ook tussentijdse selecties gehouden. Het is vooraf niet 
bekend hoe lang je erin blijft, dus het kan zomaar ineens ook voorbij 
zijn”. Nienke: “Voorlopig is het gewoon erg leuk om veel nieuwe  
dingen te leren”. 

Twee OHC Bully-leden in
SELECTIETEAM 
DISTRICT OOST
Enige tijd geleden werd bekend dat twee jeugdleden 

van OHC Bully gekozen zijn voor het C-Jeugd 

district-team van district Oost. Elk district –  

Nederland kent zes districten – vraagt aan de  

clubs talenten uit een bepaalde leeftijdscategorie  

op te geven voor de selectieprocedure. Per district 

worden uiteindelijk ongeveer 24 jongens en 24 

meisjes geselecteerd die een programma volgen  

om hun individuele hockeycapaciteiten verder te 

ontwikkelen. De KNHB hoopt hiermee hockey- 

talenten vroegtijdig te herkennen, te selecteren,  

en het jeugdhockeyniveau te verhogen en te  

stimuleren binnen de eigen vereniging. 
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  Verbeek Fluid Solutions B.V.
 Münsterstraat 6
 7575 ED Oldenzaal 
 Nederland

  +31 (0)541 - 57 04 70
 +31 (0)541 - 57 04 77
  info@verbeekfl uid.solutions
  www.verbeekfl uid.solutions

SINDS 1996
UW PARTNER IN SMEEROPLOSSINGEN

Tel. 06-50204400

 door Linda Pouwels-IJspeerd
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ONZE KAMPIOENEN

kampioenen
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MEISJES 
B1

MEISJES 
A4

MEISJES
C4

MEISJES
A1

DAMES
2

VETERANEN

A

  Stationsplein 5
  7573 AV Oldenzaal
 T 0541 - 72 39 71
 F 0541 - 72 39 72
 E info@notariskantoorriteco.nl
 I www.notariskantoorriteco.nl

12.49
BIJ 
AFHALEN

12.49
BIJ 
AFHALEN

BIEFSTUK
CHIMICHURRY

NEWYORKPIZZA.NL/STUDENTEN

NEWYORKPIZZA.NL

PIZZA 5.00 
BIJ AFHALEN 25CM NEW YORK STYLE OP VERTOON VAN JE STUDENTEN- OF SCHOLIERENKAART

Bodemtoeslagen zijn van toepassing. Niet i.c.m. andere acties en VIP-card.

WE 
LOVE
STUDENTS
& SCHOLIEREN

MOZZARELLA  
DI BUFALA

PREMIUM

PREMIUM

TRUST
BOUWMANAGEMENT

info@trustbouwmanagement.nl
www.trustbouwmanagement.nl

06-51 42 22 65

Een greep uit onze
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Het bij kinderen populaire D-kamp wordt al sinds jaar en dag 
gehouden. Vroeger sliep de jeugd al in tenten op het complex, 
maar de hockeystick bleef in die dagen gewoon thuis. De D 
categorie groeide explosief. De toenmalige BAC (Bully Activiteiten 
Commissie) besloot, dat een kamp mét overnachting, voor 130 
kinderen bijna niet veilig te organiseren was. Het D-kamp werd 
toen een aantal jaren D-dag. In die periode mochten we gebruik 
maken van de fantastische faciliteiten bij het Outdoor Challenge 
Park in Oldenzaal. Het bleef echter kriebelen om toch weer  
een kamp met overnachting te organiseren. De BAC en de 
Juniorencommissie sloegen de handen ineen en het D-kamp  
2.0 was een feit. Voor het tweede jaar op rij werd dit jaar het 
D-kamp mét hockeystick en overnachting gehouden. Uit eigen 
ervaring kan ik zeggen dat zo’n kamp er flink inhakt. De impact 
van bijna 48 uur wakker zijn, is zodanig dat mijn wallen wel twee 
jaar nodig hebben om bij te trekken, maar dat kan ook de 
ouderdom zijn natuurlijk.

OPSTART
“We beginnen in januari met de organisatie van het D-kamp. 
De organisatie is sinds 2017 volledig in handen van de BAC, 
aangevuld met Steven Bartelink, Tiemen Haafkes, Bart Olde 
Boerrigter en Mieke Poorthuis.” Aan het woord is Bjorn ter Haar, 
hij is een bekende verschijning op de Bullyvelden. We zeggen 
wel eens gekscherend dat het lijkt alsof hij er woont. Bjorn is  
lid van de juniorencommissie (sinds dit jaar categorieleider van 
de D-categorie), verzorgt trainingen, is voorzitter van de BAC, 
coach van MC2 en spelend lid van Heren 2. 
“In januari worden de tenten gereserveerd en vinden de eerste 
voorbereidingen plaats zoals: het bepalen van het thema, 
brainstormen over de invulling van de dag. Dit is ook het 
moment waarop we de gemeente Oldenzaal aanschrijven, om te 
zorgen dat we in juni over de juiste vergunningen beschikken.”

HOEVEEL WASBAKKEN???
Voor de vergunningsaanvraag wil de gemeente een heleboel 
dingen weten bijvoorbeeld: hoeveel wasbakken er zijn, over 
hoeveel douches het complex beschikt, zijn er voldoende 
brandblussers en is er voldoende leiding ouder dan 21 jaar. 

Zaterdagochtend 30 juli 2018, het is nog stil op 

de altijd groene Bully velden. Dat is wel anders 

buiten de hekken van het complex. De vijver  

langs het aangrenzende fietspad, lijkt door de 

hete zomer alleen nog te bestaan  uit een zielig 

plasje water. De vissen happen er om de beurt 

naar zuurstof en het gras ligt er vijftig tinten 

bruin bij. Op de parkeerplaats aan de Sportlaan, 

neemt de bedrijvigheid toe.  Koetsen  

volgestouwd  met slaapspullen, hockeysticks 

en  stiekem meegesmokkelde etenswaren 

rijden af en aan. Tussen al die spullen zijn nog 

net  de hoofdjes van de vele prinsjes en  

prinsesjes zichtbaar.  Het D-kamp bij OHC 

Bully, staat op punt van beginnen.

D-KAMP

Een kijkje achter de schermen van het  

D-KAMP

L E V E R A N C I E R  E N  B E W E R K E R  V A N  K U N S T S T O F F E N

Multatulistraat 6, 7575 EB  Oldenzaal     T 0541 - 53 05 09

WWW.MENLA-KUNSTSTOF.NL

OPLOSSINGEN
IN KUNSTSTOF

Enschedesestraat 2K   |  7575 AB Oldenzaal
T. 0541 72 39 75   |   info@adcase.nl

www.adcase.nl

Fysio-, Manueel- en Sportfysiotherapie, Oedeemtherapie, 
Dry Needling, High-power Laser therapie

Voor hulp bij sportblessures, Bel 0541-523111
Wij helpen je snel en deskundig!

www.fysiotherapielanen.nl

door Stephanie Veerdig       foto’s Bjorn ter Haar
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GEMIDDELD HELPEN 
ER ZO’N 25 MENSEN 

GEDURENDE DE 
TWEE DAGEN DIE 
HET KAMP DUURT.

D-KAMPD-KAMP

Verder moeten er natuurlijk mensen zijn met een E.H.B.O. 
diploma. Daarnaast wil de gemeente weten hoe het gesteld is 
met de slaapplekken voor de kinderen. Zo moeten de tenten 
bijvoorbeeld stormbestendig zijn. Er komt ook altijd iemand  
van de gemeente langs om een kijkje te nemen. Er moet  
een vluchtwegenplattegrond ingeleverd worden, waar onder 
andere ingetekend staat waar de BBQ gesitueerd is. Alles  
wordt getoetst aan het Algemeen Overijssels Veiligheidsplan. 
Nadat de vergunning is verleend en op papier alles veilig lijkt, 
kan het D-kamp pas definitief doorgaan. 

Eind april gaat de organisatie in de hoogste versnelling.  
Uitnodigingen versturen, berichtje op de Bully site, inventarise-
ren hoeveel kinderen er komen, zorgen dat de automatische 
incasso geregeld wordt etc. De innerlijke mens op het kamp 
wordt altijd verzorgd door Loes en Arjan Aalbers, met hen wordt 
besproken wat er ingekocht moet worden. 

ALL INCLUSIVE
In de week voorafgaand aan het kamp, is het op complex 
doorgaans rustig, omdat de competitie al afgelopen is. Maar 
Bjorn is dan nog steeds niet vaak thuis. Het opbouwen van zo’n 
400m2 tent kost aardig wat tijd. Allerlei leveranciers komen hun 
materialen afleveren en er wordt elektriciteit aangelegd voor o.a. 

lampen langs de velden. Om het D-kamp enigszins betaalbaar te 
houden (€25,- all inclusive) zijn er een aantal Oldenzaalse 
bedrijven die ons steunen: Velco, Kosse, Hobru en de Monnik 
dranken. “Zonder hulp van buitenaf is het lastig om een D-kamp 
te organiseren”, zegt Bjorn. “Arjan en Spencer (Aalbers en Short 
red.) van Bully beheer, zijn er ook mooi druk mee.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Het D-kamp wordt gehouden voor alle kinderen die dat 
seizoen in een D-elftal hebben gespeeld. Afgelopen jaar  
waren dat 100 jongens en meisjes. 

“‘Dat lijkt me een hele verantwoordelijkheid?”
“Ja dat klopt. We moeten natuurlijk zorgen dat we aan het  
eind ook 100 uitgetelde, maar gezonde kinderen weer afleveren. 
Het organiseren van het D-kamp is geen sinecure.  
Ik ben hier nu wel aan het woord,” lacht Bjorn, “maar ik doe dat 
natuurlijk niet alleen.” Het kamp kan alleen gedraaid worden 
wanneer er voldoende geschikte vrijwilligers zijn. Niet alleen  
de gemeente stelt eisen aan de leiding van het kamp, maar  
ook OHC Bully doet dat. Gemiddeld helpen er zo’n 25 mensen 
gedurende de twee dagen die het kamp duurt. Over het algemeen 
is het geen probleem om vrijwilligers te krijgen voor dit kamp.  
Het is ontzettend leuk en gezellig om deel uit te maken van de 
“Crew”. Mocht je dit lezen en denken: ”Dát lijkt me leuk”, meld je 
dan aan wed.jun@ohcbully.nl. Wie weet ben je er dan bij in 2019. 

EN DAN GAAT HET BEGINNEN
Als de hekken open gaan en de kinderen het terrein op komen 
stormen, worden de slaapplekken verdeeld. De kinderen slapen 
in tenten, per hockeyteam bij elkaar. Voorheen stonden de 

jongens en meidententen naast elkaar. De vergunningseisen 
bepalen, dat de tenten zeker 10 meter uit elkaar moeten  
staan. Daarom is de jongenstent verhuisd naar de kant van  
de zonnepanelen. Bijkomend voordeel, het sneaky gluren bij  
de buren was voorbij, alhoewel er schijnbaar wel wilde plannen 
gesmeed werden. 

AQUA BULLY
Het complex oogt deze ochtend als een pretpark. Het oefenveld 
doet dienst als waterpark. Veld 3 wordt in beslag genomen  
door een kleurrijke klimpiramide en even kleurige stormbanen. 
Het waterveld is gewoon zichzelf, vol trainers en hockeyballen. 
Er wordt ondanks de hoge temperatuur hard gewerkt aan 

verschillende technieken. Na al het harde werk, is er ’s avonds 
een BBQ mede mogelijk gemaakt door Slagerij Kosse. Alleen het 
beste is goed genoeg voor onze prinsjes en prinsesjes. Na het 
eten was het tijd voor de ouderwets gezellige “Bonte avond”. 
Ieder hockeyteam (dus niet het D-kamp groepje) had een stukje 
voorbereid. Dat mocht een liedje, act, comedy of toneelstuk zijn. 
De teams waren vrij om te bepalen wat ze deden. Favoriet was: 
“Single ladies” van Beyonce en “Dans met tante Rita”. Onder 
leiding van DJ PaXal (speler van Heren 2) werd de avond 
spetterend afgesloten. Het Bullyanimatie team bracht ons nog 
even op een tropische vakantiebestemming. Bjorn vertelt er 
enthousiast over en laat wat filmpjes zien van een kolkend 
clubhuis vol zingende dansende kinderen. Het ziet er allemaal 
zeer gezellig uit.

CHILLTENT & PLAYSTATION
Wanneer het feest afgelopen is, zoeken de meeste kinderen  
de slaaptent op. Voor het tweede jaar op rij, stond er ook  
een chilltent op het terrein, waar kinderen dag en nacht konden 
chillen. Voor het eerst was de tent voorzien van 10 banken  
en een chillkussen van 8 bij 8 meter. “Dit kussen was trouwen 
tussen de bedrijven door de favoriete plek van het facilitaire 
team, gevormd door Maarten van Eekelen en Alice Olde 
Boerrigter.” De materialen zijn kosteloos geleverd door Gijsbert 
Oude Elberink en ook weer gratis afgevoerd door Robert Slebos. 
Om de leiding wakker te houden was er een Playstation met 
racespelletjes. Al met al leek het complex wel omgetoverd tot 
een luxe resort.

GAAP
In de slaaptent is het nog rumoerig. Er is altijd wel een groepje 
wat helemaal niet kan slapen. Dat is op zich niet zo erg. Maar 

om de overlast voor de anderen te verminderen, eindigen die 
meestal in het clubhuis voor een belangrijke klus. Dit jaar 
hebben verschillende dames chocoladehagelslagstukjes geteld 
i.p.v. schaapjes. 
Al vroeg de volgende morgen, is de facilitaire groep druk met de 
voorbereidingen voor het ontbijt. Er wordt nogal luxe ontbeten. 

Het lijkt wel een van der Valk hotel, met onder andere: roerei 
van 120 eieren, broodjes, krentenbollen, melk, vruchtensap, 
hagelslag, kaas, ham, chocopasta, jam en verschillende soorten 
fruit. 

AAN DE BAK
’s Avonds een kind, ’s ochtends een kind. Of je nou geslapen 
had of niet, na het ontbijt moest iedereen aan de bak.  
Het ochtendprogramma stond namelijk in het teken van  
een hockeytoernooi en de stormbaan. Na een heerlijk  
verkoelend ijsje konden de kinderen zich nog even uitleven  
op de verschillende speeltoestellen.
Om 13 uur konden ze afgepeigerd weer teruggegeven  
worden aan hun ouders. Waarna de leiding even kon  
uitpuffen onder het genot van een hapje en een drankje.
D-kamp 2019 is gepland in het weekend van 22 en 23 juni.  
Zet het in je agenda! “Wie weet slapen we dan wel in de  
nieuwe sporthal”, besluit Bjorn het interview.
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TD-FEESTEN TD-FEESTEN

TD is een afkorting van Thé Dansant, van oudsher een 
elegante danspartij met een Theetje op de late middag. 
Dat principe is bíjna ongewijzigd gebleven. Kijk naar de foto’s. 
Deze themafeesten organiseren we sinds 5 jaar 
en vinden altijd plaats op een zondag, na de wedstrijden. 
Gemiddeld worden ze 2 tot 3 keer paar jaar aangeboden, 
dus we hebben er inmiddels ook al zo’n 10 achter de rug. 
 
Eigenlijk zijn TD’s iets wat veel meer speelt bij hockeyclubs in 
het Westen van het land; “Er is daar iedere zondag wel een 
TD bij een hockeyclub om de hoek, ze houden rekening met 
elkaar bij het plannen van een TD.” Hoe anders is dat bij ons? 
In Twente komt het bij clubs slechts zelden voor. “Wij moeten 
rekening houden met tentamenroosters, speelschema’s van 
teams en natuurlijk Carnaval, haha”. We organiseren een 
TD voor ieder seniorlid van de vereniging. Het is soms lastig 
om met elk team rekening te houden, maar we doen daarin 
ons uiterste best (suggesties zijn trouwens altijd welkom!). 

WANNEER PLAN JE VAAK EEN TD?
“Het komt wel vaak voor dat we ze op een Super Sunday plannen, 
omdat de veldbezetting dan meestal het hoogste is. Daarbij 
proberen we altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de 
uitspelende teams, zodat zij ook nog aan kunnen sluiten.” 
 
“We hebben wel eens misgeprikt met het plannen van een 
datum. Kwam het perfect uit met de wedstrijden en al die andere 
activiteiten die Oldenzaal rijk is. Bleken we een TD gepland te 
hebben voor of midden in de tentamen- en pta-weken. De 
opkomst is dan een stukje minder. “Ook het plannen van een TD 
op een wedstrijdvrije zondag blijkt niet zo’n goed idee te zijn, 
haha”. Maar ook als het clubhuis niet bomvol is, wordt het altijd 
waanzinnig gezellig en daar doen we het natuurlijk voor. 
 

ETEN EN…?
Traditioneel is er voorafgaand aan een TD tegen beperkte 
kosten een heerlijke versbereide maaltijd. Verschillende  
gerechten hebben we hierbij al geserveerd: Steenovenpizza’s, 
boerenkool met rookworst, shoarma, maar ook een patatkraam 
met onbeperkt snacks eten. De mooiste TD’s zijn in het najaar, 
zo rond november, onder het genot van een heerlijk vers getapt 
bokbiertje en stamppot met rookworst. “Buiten is het dan koud, 
waardoor het binnen volle bak is.” De TD’s worden bestierd  
door een kleine groepje vrijwilligers; Loes en Arjan Aalbers,  
Tijs Keuper, Jeroen Elhorst en Rutger-Jan Gelink. Waar Loes en 

Arjan de bar en het eten tot in de puntjes verzorgen, houdt  
de rest zich bezig met invulling, promotie en het creëren van 
draagkracht onder alle teams. “Je merkt dat de kracht van 
herhaling, mensen en teams persoonlijk betrekken en uitnodigen 
veel tijd kost, want we willen niemand overslaan. We willen ook 
teams de gelegenheid geven hun eigen ‘Feessie’ in ons prachtige 
clubgebouw te organiseren. De laatste editie heeft Heren 4 dit 
samen met ons gedaan, voor de komende editie doen we dat 
samen met Heren 3.“ Dus ziet jouw team het wel zitten de 
volgende TD te organiseren? Neem dan contact op met één  
van bovenstaande vrijwilligers.

Binnenkort kunnen leden van Bully weer een uitnodiging 
ontvangen voor een fonkelnieuwe TD-editie, die wordt  
georganiseerd op 25 november. Het thema verklappen we  
nu nog niet, maar dat wordt binnenkort bekend gemaakt op  
de Facebookpagina van Bully. Neem vooral je vrienden,  
vriendinnen en oud-teamgenootjes mee.  
Want een TD feest is voor iedereen, zeker ook voor  
JOUW TEAM!

De vraag wanneer de volgende TD wordt georganiseerd komt inmiddels vaker voor dan de vraag 

naar de startdatum van het seizoen. TD’s bij Bully zijn hot. Het hockeyleven is voor velen een 

combinatie van sport en plezier. Een teamsport. En hoe mooi is het om met je team de sportieve 

activiteit naderhand door te trekken met een gezellige borrel? Daar geven we bij Bully met een  

TD invulling aan. Na het lezen van dit artikel is de misvatting dat deze feesten alleen voor Heren 1 

en Dames 1 zijn hopelijk uit de wereld. De TD feesten zijn er voor/door ALLE teams. Zeker ook 

voor jouw team!

TD feesten 
ZIJN ER VOOR IEDEREEN
door: Lotte Falkmann en Bibi Engelbertink
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Past. Plegtstraat 2 
7573 GH Oldenzaal

T. 0541 - 535 180
F. 0541 - 519 580

info@johnvelthuis.nl
johnvelthuis.nl
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Peterskamplaan 109, 7576 TM Oldenzaal  |  T 0547 51 40 99  |  F 0541 53 33 05

Marion Hassink

  www.veerdig.nl

Praktijkadres

Beatrixstraat 147
7571 CA Oldenzaal
T.(0541) 51 25 28
E. praktijk@veerdig.nl

Lutterzandweg 16-1  •  7587 LH De Lutte
0541 551486  •  info@florilympha.nl

www.florilympha.nl
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Eekboerstraat 71
7575 AW Oldenzaal
0541 - 522 9222
www.slaapspecialist.nl
info@slaapspecialist.nl

Uw gastheer: Hans Bruinsma

Bert en Sandra nodigden 3 makelaars uit 
voor een vrijblijvend gesprek. “KockvanBen-
them Makelaars sprong eruit door hun unie-
ke kennis van de lokale markt. Omdat ze de 
vraag van hun klant goed kennen, kwamen 
er kijkers die ook echt op zoek waren naar 
een huis als het onze. Zo hebben we het vlot 
en voor een goede prijs verkocht.”
Benieuwd naar hun complete verhaal?  
U leest het op www.kvbm.nl.

Bent u benieuwd wat KockvanBenthem 
Makelaars voor u kan betekenen? 
Neem gerust contact met ons op voor een 
persoonlijke en vrijblijvende afspraak en 
ervaar onze unieke aanpak.

T   0541 522 022
E   info@kvbm.nl

‘KockvanBenthem kent 
 de vraag van de klant’

Bert & Sandra Oude Sanderink, Oldenzaal

www.kvbm.nl

Wanneer start
jij met Het
Slimme Werken? 
Hoe we de ideale werkdag creëren? 
Vanuit een slimme ICT-strategie biedt 
Contict de ideale mix van connectivity,
voice, cloud en security diensten, 
volledig afgestemd op de wensen van 
jou en  je medewerkers.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bekijk contict.nl
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Even geen 
cijfers.
De accountants, belastingadviseurs en specialisten van KroeseWevers 
ondersteunen organisaties in het versterken van de financiële vitaliteit. 
Met oog voor markt, middelen en mens brengen we ambities in balans 
met realiteit. KroeseWevers kijkt door de cijfers heen. 
KroeseWevers ontcijfert.

kroesewevers.nl
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Projectinrichting Zorg & Onderwijs Copying, Printing & IT Kantoorartikelen

www.sko.nl
  OOK SPECIALIST
 IN RACE & ATB 
FIETSEN!!

Ootmarsumsestraat 86
7573 GN  Oldenzaal
T 0541 - 51 23 38

DOEN WAT KAN

LEERWERKBEDRIJF IN TWENTE
Textielstraat 23
7575 CB Oldenzaal
0541-520334
info@werkwijzer-oldenzaal.nl

werkwijzer-oldenzaal.nl
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“Het leek ons heel leuk om in het centrum 
te wonen. We besloten ons huis op de Graven 
Es te koop te zetten via KockvanBenthem 
Makelaars en dat is een uitstekende keuze 
gebleken. Ze hebben een unieke kennis van 
de Oldenzaalse markt en we kregen altijd 
deskundig en snel antwoord op onze vragen.’’
Benieuwd naar hun complete verhaal?  
U leest het op www.kvbm.nl.

Ook toe aan een nieuwe stap in uw 
wooncarrière? 
Neem gerust contact met ons op voor een 
persoonlijke en vrijblijvende afspraak en 
ervaar onze unieke aanpak.

T   0541 522 022
E   info@kvbm.nl

‘We waren erg blij met 
hun unieke kennis van 
de Oldenzaalse markt’

Siebe & Esther Grijpma, Oldenzaal

www.kvbm.nl
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EET
DRINK
GENIET

Deurningerstraat 27, Oldenzaal
info@christoffels.nl   www.christoffels.nl  

DRUKWERK BESTELLEN?   WWW.ZOGEDRUKT.NL  |  E info@zogedrukt.nl  |  T +31 (0)88 730 11 11

DÉ INTERNETDRUKKER 
MET EIGEN PRODUKTIE!

CODE - KO
RTIN

G
 - INTRODUCTIE - W

EB
SH

O
P 

- W
EL

KOM - 

INTRODUCTIE KORTING
Ontvang bij je eerste bestelling 

10% korting met de code;

KORTINGZG1X
* Deze code is éénmaal geldig,

tot 31-12-2019

ZoGedrukt.nl is een handelsnaam van
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Café
De Bestemming

Voor de gezelligste derde helft!

Café de Bestemming Roy de Munck Mortier
Marktstraat 5-7, 7571 ED Oldenzaal                    06 51 09 96 69

Gezelligheid

Live muziek

Feesten & 
Partijen

Uitgaan
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Richtinggevend in werk

Uitzendbureau

Verzuimbegeleiding

Payroll

Mobiliteit

WWW.KOERSOOST.NL

VESTIGING OLDENZAAL
Deurningerstraat 35 - 37

7571 BA Oldenzaal
Tel: 0541 - 53 83 70

Uitzenden bouw

 oldenzaal 
www.autosnijders.nl

€ 1.000 clubbonus voor O.H.C. Bully 
bij aanschaf van een nieuwe Volvo 
via  Autobedrijf Snijders
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GROOTE MARKT 23  OLDENZAAL



D
AM

ES
 4

D
AM

ES
 5

D
AM

ES
 6

D
AM

ES
 7

50   BULLY BULLY   51

  

  
 

•  

•  

•  

�

���������������������������

���é in het Veld
Reanimatie- en AED instructeur
Erve Wilms 2
7577 NX Oldenzaal
06 - 11 343 752

Nieuwstraat 60, Oldenzaal
(0541) 512 288 - oldenzaal@hypotheekvisie.nl

Lage renteGoed advies

TRUCKING • TRUCK RENTAL & LEASING • TRAILER RENTAL & LEASING
TRUCK & TRAILER SERVICE • BREAKDOWN SERVICE • USED TRUCKS • COMMERCIAL VEHICLES

WWW.HEISTERKAMP.EU
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Aanbouw twee nieuwe hockeyvelden 
en een sporthal

voor Bully

Een normaal speelveld heeft de officiële afmetingen van 20  
bij 40 meter. Maar de hal wordt nog veel groter, want aan de 
achterzijde zit extra ruimte voor de keeper-spullen en voor 
andere materialen die we aanvankelijk allemaal in de schuur 
hadden opgeslagen. Die ruimte krijgt dan ook een eigen ingang 
en wordt toegankelijk zonder dat je door de zaal moet lopen.  
Er komen ook allemaal nieuwe lockers in. Met nog een aparte 
ruimte voor het herstelwerk van de keeper-spullen. Aanvankelijk 
waren we dat niet van plan, maar nu komen er toch ook wel 
nieuwe douches bij. Er zit ook nog een fitnessruimte bij  
van 8 bij 7 meter, zodat je ook daar kan trainen of warmdraaien 
als dat buiten even niet mogelijk is. Mooi toch?’
Ondertussen staan we in de bouwput tussen de grondwerkers. 
Herman vraagt een van de mensen of hij even mag storen om 
op de bouwtekening te kijken die opengevouwen ligt. We kijken 
samen op de kaart; ‘Volgens mij is het in totaal iets van 50 bij  
30 meter, en daarvan is de speelhal binnen 40 bij 20 meter. 
Dus er is inderdaad voldoende ruimte over voor andere zaken, 
zoals genoemd’. Ik vraag of de nieuwe velden en de hal weer 
high-tech equipment krijgen.
Herman: ‘ jazeker, dat is Rutger Jan (Gelink) z’n projectje; op  
de velden en in de hal komt weer een camerasysteem te  
hangen zodat je de opnames van wedstrijden kunt terugkijken. 

DE KOSTEN
‘Zo’n hal kost ongeveer 1 miljoen. We moeten nu ook echt 

beginnen. Dat heeft met de BTW-regels te maken. Aanvankelijk 
moest de hal voor eind december klaar zijn en in gebruik 
genomen worden, anders kreeg je de BTW (210.000 euro.) niet 
terug. Nu is het zo dat je voor die datum begonnen moet zijn 
met de bouw. Gelukkig maar, anders zou dat weer zo ontzettend 
veel geld zijn dat je moet inleveren. Focus ligt er nu op om voor  
eind december de grote zaal in gebruik te hebben. 

VORDERINGEN BOUW
‘Het gaat straks als de fundering staat heel rap. Hier hoeft niet 
steentje voor steentje gemetseld te worden. Het gaat hier om 
staalbouw. We zitten nog helemaal op schema. En behalve de 
sporthal worden aan de achterzijde ook nog woningen gebouwd 
door Aannemer Warmes. Die woningen zullen overigens totaal 
geen last gaan hebben van de hal en er is aan alle voorwaarden 
voldaan. De entree van ons Bully-terrein blijft ook zoals ie nu is.  
De toegang naar de hal verloopt straks zoals we nu gewend  
zijn, via de hoofdingang. We hebben tot nu toe een goede 
verstandhouding met omwonenden en die willen we zeker  
ook zo houden. De goede verstandhouding komt de voortgang 
natuurlijk ten goede.’  

Stiekem is deze auteur, als import, toch erg trots op Bully;  
hier wordt enorm geïnvesteerd in het behouden van een  
mooie toekomst voor de Twentse hockeysport!

OVER DE AANLEG VAN DE NIEUWE VELDEN
Herman vertelt: ‘Veld 2 en veld 3 worden prachtig nieuwe 
velden. Van veld 2 willen we net zo’n mooi waterveld maken als 
van veld 1; die zullen dus beiden fijn te bespelen zijn. En van 
een gelijkwaardige kwaliteit. Het moet niet zo zijn dat je altijd 
liever op veld 1 speelt omdat het andere waterveld minder fijn 

speelt. Van veld 3 maken we een zandveld met een  
verbeterde kwaliteit en met een hoogwaardige, moderne mat. 
Niet meer met zulke grote ‘grassprieten’ als aanvankelijk het 
geval was. Dat is echt niet meer van deze tijd’. 

DE PLANNING
‘Er waren even wat strubbelingen rondom de planning; het  
voorstel om de velden tijdens het seizoen aan te leggen leek  
ons niet zo’n goed idee. Met zo’n drukke bezetting is dat echt 
onmogelijk. Allebei tegelijk, of niet, heb ik gezegd. Komende 
zomer zal de aanleg afgerond worden, is de verwachting.  
Zodra de laatste bal geslagen is moet het gebeuren. Nu zijn  
we druk bezig met de aanbesteding, die zal er zoals het er  
nu naar uitziet in november uitgaan’. 

DE HAL
Vervolgens klimmen we even over het hek richting de bouw  
van de hal. ‘Kijk, deze hekken rondom zullen in principe ook 
allemaal worden vervangen. We willen het allemaal van  
dezelfde kwaliteit hebben. Dan ziet het er straks, als alles 
klaar is, mooi strak uit.  

NIEUWBOUWNIEUWBOUW

Met mijn benen omhoog en mijn gezicht in 

de zon zit ik op een van de bankjes buiten 

bij de kantine van Bully. De stralend blauwe 

lucht en aangename temperatuur maken 

het wachten op Herman voor dit interview 

uitermate plezierig. Hij komt er aan geracet 

met het tempo dat je altijd van hem ziet; 

lekker vlot. En zo verloopt de bouw ook 

kom ik even later te weten. 

door Debbie Mureau

Het J.W. Racerhuis
Marktstraat 15,
7571 ED, Oldenzaal

Email info@jwracerhuis.nl
Tel.  0541-51 27 68
Tel.  06-20200929

www.jwracerhuis.nl



56   BULLY BULLY   57

JONG SENIOREN COMPETITIE

De Jong Senioren competitie voor de leeftijdscategorie van 18 tot 
25 jaar biedt een oplossing. Doordat zowel het eigen team als de 
teams van de tegenstanders uit leeftijdsgenoten bestaan, is er 
onderling een betere aansluiting en dus meer plezier in het hockey. 

BULLY DOET MEE
‘Ook bij Bully hebben wij er mee te maken dat de A-junioren de 

stap naar de senioren te groot vonden’ geeft Stefanie ter Hofstede 
aan. ‘Toen we hoorden van de Jong Senioren competitie liepen we 
daar gelijk warm voor.’ Stefanie is samen met Luna van Haperen en 
Juliëtte van Benthem aangeschoven om te vertellen over deze 
nieuwe competitie-opzet. Luna en Juliette zijn beiden 17 en maken 
deel uit van een van de nieuwe J-S teams. Vorig jaar was er één 
damesteam in de nieuwe competitie. Dit jaar al drie. Er wordt op 
zondag gespeeld en per team zijn 17 a 18 speelsters beschikbaar. 

EIGEN PLEK BINNEN BULLY
Stefanie: ‘Toen ik bij de senioren kwam te spelen, gingen in  

de kleedkamer nogal wat gesprekken over zwangerschappen, baby-
namen en alles wat dat daar mee te maken had. Dat was echt wel 
een grote stap vanuit de A junioren. Als 17/18 jarige heb je echt 
wel andere interesses.’ Dit wordt volmondig bevestigd door Luna 
en Juliëtte. Stefanie: ‘Het is daarom van groot belang de Jong 
Senioren een eigen plek te geven binnen de club; als je ze aan hun 
lot overlaat zijn ze weg. Met waardering, persoonlijke aandacht en 
begeleiding kun je de clubbinding in stand houden. Bedenk ook dat 
gezelligheid bij veel spelers in deze categorie topprioriteit heeft.’

HUIDIGE J-S COMPETITIE
Alle poules in Oost-Nederland zijn Herfstcompetities. Deze bestaat 
momenteel uit zes poules van zes of zeven teams. Alle poules 
komen nu uit in de 2e klasse. De teams van Bully zitten allemaal in 
verschillende poules. Juliette en Luna: ‘We spelen niet tegen de 
andere J-S teams van Bully in de competitie en dat vinden we wel 
jammer. Samen trainen is leuk maar tegen elkaar spelen in competi-
tieverband geeft iets extra’s. Momenteel spelen we beiden in jong 

senioren dames 2. We staan nu 5e en hebben helaas meer 
verloren dan gewonnen. Maar dat moet en gaat beter worden!.’  

DE TOEKOMST 
Met de geleidelijke overgang van jeugd naar senioren hoopt Bully 
meer jonge senioren voor de club te behouden. Het lijkt al resultaat 
te hebben want er zijn dit jaar maar liefst negen dames senioren-
teams. Met de veterinnen zelfs tien. Inmiddels doet Bully met drie 
damesteams mee met de Jong Senioren competitie maar hoopt dit 
komend jaar uit te breiden.

Veel hockeyclubs verliezen leden bij de  

overstap van de A-jeugd naar de senioren.  

Het studentenleven en het leeftijdsverschil 

tussen de A-junioren en senioren zijn hiervan 

de belangrijkste oorzaken. Sinds een paar  

jaar is daar landelijk aandacht voor. 

“TOEN WE HOORDEN 

VAN DE JONG  

SENIOREN COMPETITIE 

LIEPEN WE DAAR  

GELIJK WARM VOOR.”

door Martin Poorthuis

Nieuwe competitie voor
BULLY (JONGE) DAMES

www.hebetex.nl

• ZONWERING & 
RAAMBEKLEDING

• VLOEREN
• MEUBELS & DECORATIE
• ADVIES & INRICHTING

Hanzeweg 30    7591 BK  Denekamp
Tel: 0541-352720   info@hebetex.nl

Hanzepoort 25b  7575 DB Oldenzaal
0541 531 233
info@zotezien.com

Bezoekadres

Telefoon

E-mail

www.zotezien.com
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MAUD TE NIJENHUISMAUD TE NIJENHUIS

gaat dat al veel beter en begrijpen ze het beter, ze hebben daar 
ook een speciale zorgcoördinator. Gelukkig begrepen ze het  
hier bij Bully meteen! Bij de Benjamins begeleidde Alice Olde 
Boerrigter mij heel erg goed en sinds de F’jes helpt Bjorn ter 
Haar mij. Hij doet dat nog steeds! Bjorn is namelijk ook mijn 

coach. Hij begon als coach van mijn team sinds MD3, daarna 
deed hij ook MD1 en nu MC2. Toen ik begon met keepen hielp 
de keeperscommissie mij ook. Ze vroegen aan mij wat ik handig 
zou vinden: zo was ik de eerste met een keeperstas met wieltjes. 
Verder hielp Matthijs Bartelink mij bij de trainingen, hij nam mij 
erg serieus. Als ik een keertje niet kon trainen, ook al wilde ik  
zo graag, dan was dat gewoon oké. Ook hielp de club mij met 
het communiceren met het team, want die wilde ik het graag 
vertellen. En mijn team helpt mij nu ook heel erg goed! Zo 
helpen zij mij met het aandoen van mijn keeperspak en dragen 
zij soms mijn tas. Voor dit alles ben ik de club heel erg dankbaar!
Mijn vader is daarom nu ook voorzitter van de keeperscommis-
sie en doet al het materiaalbeheer. Dit omdat Bully veel voor 
ons heeft gedaan, nu kunnen we wat terug doen. Soms is hij 
daar erg druk mee, dan helpt mijn zus Minke hem met de 
keepersmaterialen.

Wil je nog wat meegeven aan de lezers, en aan andere  
mensen die ziek zijn?
Maud: ‘Pak wat je pakken kan! Het is soms heel vervelend, 
jeugdreuma, maar ik kan ook nog heel veel wel, hoor! Als je 
doorzet, lukt nog heel veel. Daarom ga ik gewoon door met 
hockeyen en word ik later hopelijk de keepster van Dames 1. 
Voor de ouders: wees niet te overbezorgd. Dat zijn mijn  
ouders ook niet.
Verder wil ik nog een keer Bully, Bjorn ter Haar, Alice Olde 
Boerrigter, Matthijs Bartelink en de voormalige keepers- 
commissie heel erg bedanken! Ze gaven me echt een stukje 
zelfvertrouwen, waardoor ik geworden ben, wie ik nu ben.

Maud te Nijenhuis is één van de bijzonderste 

keepers van Bully. Hoewel ze jeugdreuma 

heeft, staat ze toch elke zaterdag weer op 

het veld. Hoe valt dit te combineren?

Wie ben je, en wat doe je bij Bully?
Maud: ‘Ik ben Maud te Nijenhuis en ben 12 jaar oud.  
Momenteel zit ik in het eerste jaar van de middelbare school: 
TCC de Thij. Bij Bully zit ik nu in MC2.’

Wat houdt jeugdreuma precies in?
Maud: ‘Als je beweegt, doet dat pijn: mijn afweercellen  
werken namelijk te hard. Als er bijvoorbeeld iets is met mijn 
knie, gaan heel veel afweercellen daar naar toe, meer dan 
normaal. Hierdoor ontstaat er een opstopping en dus een 
ontsteking. En dat doet pijn.’

Hoe combineer je dat dan met hockey?
Maud: ‘Ik hockey nu al 6 jaar. Ik ben hier mee begonnen, omdat 
mijn zus Minke dit ook deed. In het begin speelde ik gewoon 
in het veld, maar toen we van een half veld naar een heel  
veld gingen veranderde dat. Het kostte mij namelijk heel veel 
energie om over zo’n groot veld te rennen. Toen ik een keer 
moest keepen, vond ik dat erg leuk. En aangezien keepen 
meestal iets minder energie kost, heb ik besloten keepster  
te worden!
Ik train ook niet elke training. Normaal zou ik twee team- 
trainingen en nog een keeperstraining hebben. Dit is te  
veel voor mij als ik zaterdag ook nog mee wil doen en dat  
wil ik heel graag! Daarom ga ik naar één teamtraining en de  
keeperstraining.’

Sinds wanneer heb je jeugdreuma, en hoe kwam je daarachter?
Maud: ‘De doktoren denken dat ik jeugdreuma heb sinds mijn 
geboorte. Ze wisten het pas zeker toen ik vijf was. De reden  
dat de diagnose zo lang duurt, komt doordat jeugdreuma wordt 
vastgesteld door alle andere mogelijke ziektes uit te sluiten. 
Verder kunnen ze pas zeggen dat het jeugdreuma is, als een 
gewricht langer dan twee dagen rood, dik en stijf is. Maar ik heb 
een speciale vorm van jeugdreuma waardoor de ontsteking of 

meerdere ontstekingen, soms zijn het wel vijf tegelijker tijd, snel 
van het ene gewricht naar het andere gewricht gaat.’

En nu?
Maud: ‘Het gaat nu eigenlijk heel erg goed met me! Elk jaar  
moet ik in ieder geval vier keer naar het ziekenhuis in Utrecht 
voor controle, maar dat vind ik niet zo heel erg. Verder heb ik 
medicijnen. Elke zondag krijg ik een spuitje waar het medicijn  
in zit. Dit doet mama, en dat kan ze heel erg goed! Daarnaast 
gebruik ik ook regelmatig ontstekingsremmers en speciale 
paracetamol. En kom je mij op zaterdagmiddag tegen in de  
stad, dan gebruik ik waarschijnlijk mijn rolstoel. Zo pak ik mijn 
rustmomentje.’

Hoe gaan andere mensen om met jouw ziekte?
Maud: ‘Nou, op de basisschool, in het begin, niet zo goed. Veel 
leraren begrepen het eerst niet. Nu op de middelbare school 

KEEPER MAUD
pakt wat ze pakken kan
door Niels Vreeswijk
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VETERANENVETERANEN

Het is een bijzondere dag voor de mannen van Bully  
Veteranen L. Dit team gaat, nadat ze als laatste team op de 
teamfoto worden gezet, zorgen voor een Oldenzaalse primeur. 
De eerste thuiswedstrijd van dit team (gemiddelde leeftijd ligt 
boven de 60 jaar) pas eind van deze maand, terwijl alle teams 
al meerdere wedstrijden thuis speelden? Dat vraagt om een 
verklaring! Aanvoerder René Beckmann was bereid met mij aan 
de tafel te gaan zitten voor een gesprekje, waarbij Han Punte 
niet mocht ontbreken. Hij is namelijk de aanvoerder van de 
EHV Veteranen L.

“Het wordt met het jaar moeilijker om genoeg mensen van  
onze leeftijd op de been te krijgen voor de wedstrijden op 
zondagmorgen. We hebben wel genoeg leden, maar door 
blessures, vakanties en oppassen op kleinkinderen vallen er 

wekelijks teveel mannen af. Jammer, de hele groep speelt graag 
een wedstrijd, maar niet elke week……”, aldus René, sinds een 
jaartje zelf ook zo’n oppasopa. Han gaat verder: ”Ook bij ons  
in Enschede speelt dat probleem natuurlijk. We kwamen aan  
het eind van het seizoen tot de conclusie dat we op zoek 
moesten gaan bij een vereniging in de buurt. We kwamen eerst 
met Twente in gesprek, maar daar moest het Bestuur van de 
vereniging niets van ons samenwerkingsplan hebben. Dit kwam 
terecht in Oldenzaalse oren.” De Bully-aanvoerder gaat verder: 
“Voor ons leek het een goed idee om te kijken of we met EHV 
samen konden spelen. We kennen elkaars clubcultuur en spelen 
veelal al tientallen jaren tegen elkaar. Echte rivalen? Ja dat waren 
we vroeger wel, maar dat is met de jaren gesleten.” Ook Ulco 
Bootema sluit aan: Ïk heb jaren bij de Veteranen van Almelo 
gespeeld en ben ook overgestapt naar EHV. De Veteranen 

LATE PRIMEUR
Het is zondag 30 september als ik ’s morgens vroeg het hockeyveld opfiets. Nog 

geen speler te bekennen,  onder de optrekkende mistflarden zijn het enkel kraaien 

en eksters die rond 10 uur tevergeefs zoeken naar grassprietjes op het kunstgras.

L-competitie is eigenlijk een grote vriendenclub.”

Er kwam bestuurlijk overleg en Martijn Wildeboer (namens EHV) 
en Maarten van Eekelen (namens Bully) waren er samen bij  
toen de oprichtingsvergadering plaats vond. Ook de KNHB 
moest officieel haar fiat geven, maar nog voor de afslag van  
de competitie was alles in kannen en kruiken. Bully/EHV zijn 
overigens niet de eerste clubs die de samenwerking zoeken, 
Goor en Holten gingen al vooraf in de vorige seizoenen.

“We spelen in het oranje en op ons nieuwe shirt komt zowel het 
logo van de Oldenzaalse- als van de Enschedese club. Oranje? 
Dat was een eenvoudige keuze, immers de uitshirts van beide 
teams waren de afgelopen seizoenen al oranje,” aldus Han.  
René vult aan dat er nu 23 spelers beschikbaar zijn en dat er 
gegarandeerd genoeg mensen voor de wedstrijd beschikbaar 
zijn: ”We blijven in dezelfde klasse spelen. De ene thuiswedstrijd 
spelen we in Enschede, de volgende in Oldenzaal. Zo zijn we 
eens per maand aan de Sportlaan te vinden. We vullen elkaar 
goed aan, hebben twee keepers. De jongere Henri Lubbers, 
maar ook Wim Schuurman is nog steeds beschikbaar als 
doelman. In alle linies zijn genoeg mensen voorhanden.  
Het is niet zo dat we de keepers in de spits moeten zetten.”

Voor de familie Beckmann, een groot deel speelde al jaren bij 
Bully, is overigens een schier onmogelijke situatie gerealiseerd. 
Neef Jan-Willem Beckmann was altijd een van de tegenstanders 
bij EHV. Nu speelt hij met zijn Oldenzaalse neefjes in één team.

De eerste resultaten zijn nog niet om te juichen, maar wat wil  
je met zo’n “jong” team. Heren succes, maak er nog mooie jaren 
van! 

door: Paul Jonge Poerink



Geld verdienen in de 
ondergrondse infra?

Kijk voor alle uitdagingen op

werkenviasiers.nl

via

62   BULLY BULLY   63



Willem Vleertmanstraat 12, 7575 EC Oldenzaal
T. +31 (0)541 - 585 252   |   E. info@tvt.nl   |    www.tvt.nl  


