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Voorwoord

Jubileumcommissie :
Brigitte Hesselink
Louis Damhuis
Marc Geers
Jos Bekker
Gudo Hemeltjen

Om 25 jaar waterpolo in beeld en woord te brengen
was een hele klus. Op sommige punten zelfs een onmogelijke klus. Om een goed chronologisch verslag van
de afgelopen jaren te maken was wegens het ontbreken van materiaal jammer genoeg niet haalbaar. Het is
dan ook een bonte mengeling van verhalen, anekdotes
en foto’s geworden die tekenend zijn voor de club!
Vooral veel gezelligheid, lol en poloplezier!

Jubileumboek:
Jolijn Huttenhuis
Kim Molendijk
Sponsoring en feest:
Bart Pross
Niek Groener

Gudo Hemeltjen stelde zijn -in de jaren bij elkaar
gespaarde- archief aan ons beschikbaar, en daar hebben we gretig gebruik van gemaakt. Daarnaast leverde
de ‘sterke-verhalen-avond’ waarvoor we een aantal
oud-leden hadden opgetrommeld ook een aantal leuke
verhalen op. Toch hebben we nog de moeite genomen
om een vragenlijst te versturen naar een groot aantal
poloërs en ex- poloërs. Achter in het boek vindt U

een aantal opmerkelijke
uitspraken uit dit schrijven. Artikelen uit het
zo geroemde, maar
ook beruchte clubblad
’Onze Ouwe’ komen
ook ruimschoots aan bod!
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegedacht en
materiaal heeft aangeleverd voor dit boek!
Tenslotte willen we jullie veel lees en vooral veel kijkplezier toewensen!
Jolijn Huttenhuis en Kim Molendijk
Redactie Jubileumboek

Colofon
Uitgever
Jubileumcommissie z&pc de Dinkel Denekamp

Oplage
100 stuks

Ontwerp en druk
Copydruk Wolbert

Idee en Tekst
Jolijn Huttenhuis, Kim Molendijk
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Voorwoord voorzitter
Zwemclub De Dinkel Denekamp, vanaf 1964 een begrip in Denekamp en omstreken.
Als je er toen bij wilde horen, dan móest je bij de
zwemclub........
Mooie tijden in het buitenbad, met prachtige activiteiten, zoals bijv. de Zwemvierdaagse, de Denekamper
Kampioenschappen en de kerstdennenactie worden
nog regelmatig besproken.
In 1982 werd in Dorper Esch een écht 25-meter overdekt wedstrijdbad geopend, dat was een grote vooruitgang na al die trainingen in een ondiep badje van 20x8
meter.
Een aanwinst voor Denekamp en voor De Dinkel Denekamp, die ondertussen al meerdere toppers voort
heeft gebracht.
In dat 25-meter bad kreeg De Dinkel Denekamp een
eigen polo-afdeling. De ‘stoere’ jongensgroep van
toen maakte de overstap naar de waterpolo en velen
volgden.
Nu na 25 jaar waterpolo met meerdere teams in
verschillende leeftijden én ook damesteams, heftige
poloweekenden in Borculo, beruchte polofeesten en
promoties tot de bondsklasse, zijn we zeer trots op de
polo-afdeling van onze club!
De inzet van alle trainers, begeleiders, scheidsrechters,
juryleden en polocommissieleden is van onschatbare

waarde. Bedankt hiervoor en
de jubileumcommissie bedankt voor de organisatie van
het jubileumweekend en het realiseren van dit fraaie jubileumboek.
Voor de komende jaren wens ik alle poloërs en vrijwilligers veel succes. Samen met onze wedstrijdzwemmers zijn we een vereniging met een positieve uitstraling voor Denekamp-Zwemdorp en eigenlijk voor onze
hele regio. Dit blijkt ook weer uit de ondersteuning
van de KNZB en het NOC/NSF voor een nieuw 50meter bad in Dorper Esch.
Hopelijk wordt deze droom binnenkort werkelijkheid en kunnen we bijvoorbeeld ons eigen
waterpolotoernooi/-weekend organiseren en wat al
niet meer ........
Daarover kunnen we vast en zeker van alles lezen in
het volgende jubileumboek.
In ieder geval wens ik iedereen een goed jubileumweekend toe en veel lees- en kijkplezier met dit jubileumboek. Gefeliciteerd allemaal!
Maria Gram
Voorzitter De Dinkel Denekamp

25 jaar polo!
Ja, daar zit je dan achter je pc met de vraag: “wat moet
ik schrijven”? Jos, jij kunt wel een soort openingswoord
in de jubileum-boek zetten, was de vraag van Jolijn en
Kim. Ja, maar hoe begin je zoiets?
Toen (begint niet elk sprookje zo) het nog 24 jaar polo
moest worden zaten we na een wedstrijd na te genieten van de enerverende pot polo die we weer hadden
laten zien. Wanneer bestaan we eigenlijk 25 jaar was
op een gegeven moment de vraag. 25 jaar……. Dat
kon er maar één weten, dat is onze
“alles wat maar een beetje naar
chloor riekt verzamelende master”
Gudo. Hij heeft dozen vol oud
materiaal op zolder liggen. En na
enig speur werk kwamen we oude
competitielijsten tegen met de
eerste wedstrijden van heren 1 in
september 1983.
“25 jaar waterpolo”
Ik hoor nog duidelijk de woorden van de
toenmalige badmeester/trainer van de A-selectie. “Ik
geef jullie een half jaar dan is de hele afdeling weer opgedoekt”. Oké, de trainingen waren vol rumoer, maar
een polo’er zwemt nu eenmaal niet langs het lijntje.
1983 gestart met één heren team en de eerste trainers
kwamen uit eigen gelederen, maar gaandeweg werd
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er ook hier een echte (lees betaalde) trainer voor de
groep gezet. Je zag de jeugd instromen en ontwikkelen,
ze kwamen als iel, smal jochie en met een aantal jaren
waren het brede torsoos. Ook de oudere garde zag je
veranderen, ze verloren niet hun streken maar wel hun
haar. En juist die oudjes zorgen dat we springlevend
blijven. Je zou zeggen dat met al dat chloor de geest
werd aangetast, maar niets is minder waar.Vooral als
je dan ziet wie er nu zo druk zijn om het jubileum tot
een succes te maken. Compliment!
Het wordt teveel om op te noemen wat er zoal beleefd is de afgelopen 25 jaar. Ik noem iets
van te weinig scheidsrechters
en daardoor een team moeten
terug trekken. Ik noem Borculo.
Trainen in een veel te warm
instructiebad en via de openstaande deur verse zuurstof happen. Ik noem………….ach laat ik
dat toch in het weekend van 1 en
2 september doen, onder het genot
met (ex)leden en een glaasje.
Oké, maar nu gaan we de juiste personen verzamelen
om een jub-cie te vormen? Ja, maar wie? Weer het
nodige spitwerk. Een oud polo commissie lid leek een
super oplossing en dat kan er maar één zijn namelijk
Mark. Alle teams van de polo doorlopen, een lange periode in boven genoemde commissie gezeten en in die
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hoedanigheid ook in het hoofdbestuur van de Dinkel
zitting genomen. Om een lang verhaal kort te maken:
hij zei ja. En hij vormde samen met Louis, Brigitte, Kim,
Jolijn, Gudo, Bart, Niek en een klein beetje van ondergetekende, de jubileum commissie.
Nou vind ik het moeilijk om namen te noemen, maar
deze door en door chloorratjes maken het toch maar
mooi mogelijk.
Laten we rustig alle anekdotes, de vele foto’s en de
namen weer eens voor de dag halen.

En met een kijk over het water, zoals een waterpolo’er
hoort te doen plakken we er rustig weer een kwart
eeuw aan.

Op onze zoektocht naar bruikbare materialen voor
dit boekje, kwamen we een opmerkelijk toernooi-programma-blaadje tegen. Hierop stond vermeld dat het
25 jarig jubileum al in 1989 was gevierd!
Tonnie Heuvels, een ouwe rot als het om de Dinkel
gaat, moest uitkomst brengen. Echter een bezoekje aan
hem was niet zomaar gepland. Wat is die man druk! En
als je al zijn verhalen moet geloven is dat nooit anders
geweest.
Tonnie was een fanatiek zwemmer in de 60tiger jaren.
Samen met een groepje andere zwemmers leek het
hun wel leuk om ook eens te gaan waterpoloën. Geïnspireerd door de Olympische Spelen in 1964 gingen ze
aan de slag. Er was natuurlijk geen trainer beschikbaar
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Er werd een zomercompetitie gespeeld, in de winter
werd er niet gepolood. Om de conditie op peil te houden werd er in de kleedkamers fanatiek getafeltennist.
‘Klein radiootje erbij, dat was gezellig joh!’, weet Tonnie
zich nog te herinneren. Ook vertelt hij over de andere
sporten die dit groepje sportievelingen veelvuldig beoefenden. Er werd gevoetbald, gevolleybald en er werd
zelfs geturnd in de gymzaal van de Mavo in Denekamp.

Jos Bekker
Een trots lid van de waterpolo commissie.

Het ontstaan van waterpolo de Dinkel
25 jarig jubileum………..???!

in de personen van Bart Veldkamp en Cees Visscher. En
zo gebeurde het dat de heren in 4 jaar tijd zowaar 3
keer promoveerden!

Met een brede glimlach, dat weet ik zeker. Geniet van
dit jubileumboek.

maar alles wat ze moesten weten vonden ze in een
aantal boekjes die bij de bond werden aangevraagd. In
1965 werd er gestart met de trainingen. Elke zondagochtend betraden de mannen het ijskoude water
van het buitenbad. De doelen die nodig waren
werden zelf in elkaar gelast. Een net
achter de doelen was nog
niet voor handen dus
als er een bal over heen
ging moesten ze het water
uit en met de blote benen
door de prikkel bosjes!
Later werd er zelf een net
gemaakt.
Capjes, nog zonder oordoppen, werden zelf gemaakt. Het
waren net van die pauspetjes,
die je binnenste buiten kon ke-

Eind jaren 60: Ben Gortemaker, één van de eerste
polomannen.

ren voor de gewenste kleur. Er werd gespeeld met een
andere bal dan die we nu kennen. Tonnie vertelt; ‘Dat
was niet zo’n bal als nu, maar een glibberige, gladde
leren bal met een dikke veter in het midden, en die
slingerde door de lucht. Als je zo’n bal tegen de kop
aan kreeg ging je bijna dood!’
‘Pffffff, even goed denken hoor, wie deden er in het
begin mee? Ben Gortemaker, Hans en Jos Veldman,
Jan Rikkink, Louis Damhuis, Marcel Hermelink, Jan
Gortemaker, Jos Keizer, Paul Dijkhuis, en nog een stel
jongens van Leferink. Precies weet ik het allemaal niet
meer hoor! We waren een jaar of 17, 18!’
In 1965 werd er voor het eerst deelgenomen aan de
competitie. En dat viel even tegen! De eerste wedstrijd
werd met 50-0 verloren. Al snel ging het beter. Er
kwam zelfs versterking uit Oldenzaal

In 1969 viel het doek voor de eerste lichting waterpoloërs van de Dinkel. Een aantal heren moesten in
dienst en sommigen gingen studeren waardoor de
selectie wel erg klein werd. De ‘kleintjes’ (o.a Gerard
Floothuis en André Holsbeek) waren nog niet klaar
voor het grote geweld. Er werd vrijwillige degradatie
aangevraagd, van de landelijke- naar de districtsklasse.
Helaas werd dit niet toegestaan, waarna besloten
moest worden tot ontbinding van ‘de club’. Dat was
heel jammer!
1982. Tonnie lag in het ziekenhuis. Bert Veldkamp kwam
bij hem op visite. Hij had wilde plannen om weer een
poloafdeling op te richten. In Denekamp werd het
nieuwe bad geopend en daar hoorde ook een poloclub
bij. Het was een echte uitdaging om dit voor elkaar te
krijgen. Ook Gudo Hemeltjen zag het helemaal zitten.
Hun inspanningen werden beloond toen bleek dat er
zelfs met
twee heren teams deel
kon worden genomen aan
de competitie. De dames
konden natuurlijk niet
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Uit het polobulletin 1982

achterblijven en konden met één team een goede pot
poloën. Al in 1984 werden de heren voor het eerst
kampioen, de dames moesten een jaar langer wachten
voor hun eerste kampioenschap een feit was!
Op dit moment nemen er 5 teams deel aan de competitie. Twee heren teams, waarvan het eerste heren
team in de bondsklasse speelt. Eén dames team, één
gemengd team onder de 15 en een jongensteam
onder de 17. Er wordt op dit moment flink aan de
weg getimmerd om meer jeugd bij de club te krijgen.
Vriendjes- en vriendinnetjesdag en een bezoek aan alle
basisscholen staan daarvoor op het programma.
Na een kleine ‘inzinking’ zitten de dames ook weer in
de lift! Na de glorie jaren begin jaren 90, met drie (!)
dames teams, kunnen we, na een aantal jaren afwezigheid, nu alweer drie jaar beschikken over een dames
team dat het steeds beter gaat doen! Mede door de
trainingen van Jan Heinrich krijgen ze het spelletje
steeds beter onder de knie en gaat het de goede kant
op tijdens de competitie. Dit jaar gaan ze voor het
kampioenschap!
Nog even terug te komen op ons bezoekje aan Tonnie. We zijn heel wat wijzer geworden omtrent het
jubileumblaadje uit 1989. Nu we er toch zijn, willen we
hem nog even aan de tand voelen over zijn eigen polo
prestaties. Na lang aarzelen komt het er toch uit. Hij
bekent dat hij een betere zwemmer dan poloër was.
Hij probeert nog allerlei smoesjes te verzinnen o.a;
‘Ik had de handen te klein!’ Daar trappen wij niet in.
Hij had waarschijnlijk andere kwaliteiten. Zo moest hij
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altijd als een gek naar voren zwemmen om de bal te
halen en werd zijn snelheid dus flink ingezet.
‘Ik werd altijd aan mijn zwembroek getrokken, ik deed
zelf nooit wat.’
Ja,ja……..dat zeggen ze allemaal.

Op de foto staat Tonnie met zijn beker. Het is de
oudste beker van de Dinkel.Tonnie werd drie keer
achtereen clubkampioen op de 100 meter vrije slag.
En daar is hij hééél trots op!
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1984: Het eerste
kampioenschap is binnen!!!
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Trainen enzo....

en het badpersoneel dat vaak de lichten al uit deed als
menig poloër nog in de blote kont stond.

In een ‘Onze Ouwe’ van december 1989 kunnen we
lezen dat de trainingsopkomst te wensen overliet. Gelukkig is dat tegenwoordig wel anders..........
In de jaren 60 was het bar en boos wat de trainingen
betrof. Er werd getraind in het buitenbad wat nauwelijks verwarmd was. Weer of geen weer, er werd
getraind!
Op zondagochtend gingen de heren vol goede moed te
water. Thuis moest vaak eerst een flinke strijd geleverd
worden omdat een groot gedeelte van de mannen op
zondagochtend naar de
kerk moest!
‘s Winters werd er
niet getraind
omdat daar
geen accommodatie
voor was.
Ook de
competitie
lag stil, de
competitie wedstrijden
werden
in de
zomermaanden
afgewerkt.
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Om ‘s winters de conditie nog enigszins op peil te
houden werd er van alles georganiseerd in de sporthal van de toenmalige Mavo. Er werd gevoetbald, een
potje volleybal gespeeld en zelfs geturnd. Wie had ooit
gedacht dat een waterpoloteam volleybalkampioen van
Denekamp kon worden?!
In de jaren 80 werd er getraind op zaterdagmiddag om
12.00 uur. Cees Veenendaal stond om 11.30 uur zijn
heren en een enkele dame al op te wachten. Echter
om 11.55 uur kwam iedereen rustig binnen druppelen om een beetje los te zwaaien en in te draaien.
Een bedwelmende lucht vulde het bad al snel.Voor de
altijd fanatieke Cees was het een doorn in het oog
dat degene zonder kater op één hand te tellen waren!
Je haalde het niet in je hoofd om daar over te zeuren
want Cees’ aanwijzingen, die meestal vriendelijk, goed
bedoeld, doch zeer dringend waren, werden keurig
opgevolgd. Dat trainen op de zaterdagochtend deed je
goed, na de training voelde je je een hele ker’l......... of
vrouw!

Met het aantreden van trainer Jan Heinrich werd de
zomervakantie gebombardeerd tot trainingsvakantie...........
Onze eerste ontmoeting met ‘de man die de dames op
het rechte pad bracht’ vergeten we niet snel. Hij stelde
zich voor en kort daarop kwam het eerste trainingschema op tafel.Van ons werd verwacht dat we gedurende de zomervakantie onze conditie op peil zouden
brengen zodat we de eerste training er flink tegen
aan konden gaan. Daar gaat je relaxte vakantie!!

Gedurende de jaren 90 werd een tijd lang afwisselend
getraind in het instructiebad en het wedstrijdbad. Het
was verboden in het warme benauwde badje met
ballen te trainen maar toch sneuvelde er geregeld een
ruit. Om één of andere reden moest er op vrijdagavond omgekleed worden in de kleedruimtes van het
instructiebad. Na afloop van de training werd er geregeld een biertje gedronken en er werd wat afgeouwehoerd. Dit tot grote ergenis van Willem en Paulien

13

D e n e k a m p

D e n e k a m p

1986: Ook de dames kampioen!!!
en de heren promoveren
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Op het prikbord...
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Polofeesten enzo....
Feestverhalen , wie herinnert zich niet…………..
Het polofeest bij de Hiel. Daar werd een geheel eigen
draai aan het alom bekende strippokeren gegeven. Er
werd namelijk strip-gekegeld. Iedereen met de minste
punten moest een kledingstuk uit trekken. Onder het
genot van een biertje en balletje mayo werd er naar
harte lust gekegeld. Op het laatst stond iedereen bijna
naakt te dansen op de tafels. Ach ja….wat is het verschil tussen een badpak en een leuk setje ondergoed?
Opmerkelijk feit van deze avond; Brigitte H. en Luc H.
vielen voor elkaar!
Michel Aveskamp. Hij was in de jaren 80 en 90 de
grote animator van het jaarlijkse polofeest. Niemand
wilde dit feest missen! Ook aanverwante vriendjes en
vriendinnetjes van diverse pololeden, die nog nooit een
polobal in de handen hadden gehad, lieten dit feestje
niet aan hun neus voorbij gaan!
Het sinterklaasfeest. Gudo H. heeft er nog spijt van. Hij
stelde zijn huis beschikbaar om het heerlijk avondje
met de heren te vieren. Een groot kleed bedekte de
vloer en moest ervoor zorgen dat het niet zo’n zooi
werd. Maar toen Koen N. zijn kadoootje uitpakte vond
hij het ‘zoooooo mooooooi’, dat hij de inhoud van
zijn pakketje, dat voornamelijk uit zaagsel en andere
rommel bestond, door de kamer strooide. ‘Per ongeluk viel alles naast het kleedje. Dit vond Gudo niet zo
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leuk! Het kon nog erger! Toen alle kadootjes waren
uitgepakt en iedereen genoeg had gedronken wilden
de kerels nog even een afzakkertje drinken in de kroeg.
Buiten stonden de dozen met inpakpapier en de overblijfselen van enkele surprises. Tot op heden is nog niet
bekend wie ‘hem’ gooide, maar er belande een vuurpijl
tussen alle rotzooi. Een vreugde vuur was het gevolg.
Tot overmaat van ramp belde een boze buurtbewoner
de politie. Het feest was compleet. Want: ’t is geen leuk
feest, als de politie niet is geweest!!

Het polo-tuin-feest bij Tante Jo’s hoesbar. Het meest
beruchte feest volgens velen. Er was van alles te beleven die avond. Zo werd er een live show door Patrick
S. en een heel gewillige Brigitte H. gegeven. Moesten er
een aantal ruzietjes met een limonade worden gesust
en namen de dames-zonder-t-shirt het op tegen de
heren-zonder- t-shirt in de bierestafettes.Voor elk wat
wils dus!
De Dames 1 spooktocht. Als afsluiting van het poloseizoen 2005 werd er door de dames een feestje gevierd.
Na een hapje en een drankje, gingen de dames op
stap. Een spooktocht die in de Boterbloemstraat begon
richting Knik, langs het Joodse kerkhof. Daar werd een

spannend verhaal verteld en de knieën van een aantal
altijd zo stoere meiden begonnen al te knikken. De
tocht ging verder. Luidkeels werd er gegild toen er een
nietsvermoedend klein musje voorbij fladderde. In de
verte zagen ze licht flitsen. Daar lag Bouke te spelen
met zijn fotocamera met flits. Dit zag er erg spannend
uit. De tocht voer langs het kanaal en daar kwamen ze
de man met een seis tegen. Bibberende dames durfden
bijna niet verder te lopen. De dames werden door heel
wat ‘spoken’ lastig gevallen op hun barre tocht. De
schrik zat ze goed in de benen ! Vooral bij de nuchtere Judith K. Ze durfde zelfs niet meer alleen naar
de wc, er moest iemand mee om haar te beschermen.
Hoezo, waterpolo dames, stoere dames?

Carnavalzaterdag. We moesten poloën in Rijssen waar
geen rekening werd gehouden met de carnavalsfeesten
in Denekamp en omstreken. Zij wilden de wedstrijden
niet verplaatsen. Dames en heren gingen verkleed naar
het zwembad in Rijssen waar we ons eigen feestje
vierden.
Het polofeest in een oude boerderij in Volthe. Een
heel gezellig feest waarbij een groot aantal mensen
bleef slapen. Marco n. en Kim G.P. fietsten midden in
de nacht naar Oldenzaal om shoarma te halen. Bij thuis
komst was iedereen in slaap gevallen en de shoarma
bijna koud. Diezelfde avond loopt trainer Piet Teijken in
een giersloot en zakt tot aan zijn knieën in de stront.
De striptease van Cindy L. en Anita M. Behoeft geen
verdere uitleg.
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Sportetten enzo....
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Sportetten enzo....

Het busje enzo....
Als het dinkelbusje kon praten................
Z&PC de Dinkel was een tijd lang de trotse eigenaar van
een busje. Als een team of een groep zwemmers een
wedstrijd had kon je het busje mee krijgen. Ook Willem en
Paulien hadden zo’n busje dat geregeld werd uitgeleend. Of
het nu groen, geel of blauw was, het busje heeft heel wat
meegemaakt.
Het volgende verhaal werd gevonden in een oude doos.Van
wie het afkomstig is, is een mysterie. Maar grappig is het wel!
De Echte waarheid!
Nu na twintig jaar denken wij dat het mogelijk moet zijn de
waarheid omtrent het eerste polotoernooi buiten Denekamp uit de doeken te doen.
Wij hadden een uitnodiging ontvangen voor een toernooi in
Almelo, dat tijdens het weekend gespeeld zou worden. De
tent zou mee en het vervoersprobleem werd opgelost door
plaatselijk een volkswagen busje te huren. De zaterdag kwamen we goed door totdat we de tent wilden gaan opzetten
en een van de medespelers met de bekentenis kwam dat hij
toch liever thuis zou slapen. Solidariteit binnen het team was
groot en werd er besloten allemaal weer naar Denekamp
terug te gaan. Het gevolg van deze beslissing was, ten eerste
dat we een gezellig feest zouden missen en ten tweede dat
we de tweede dag erg vroeg uit de veren moesten om weer
op tijd in Almelo te zijn. De zondag morgen stonden we allemaal op tijd bij het zwembad. Met uitzondering van diegene
die zo graag in zijn eigen bed wilde slapen. Rammelen aan de
deur, bellen, toeteren en tenslotte vertrokken we een half
uur later dan gehoopt richting Almelo.
De snelheidsbeperkingen in Tilligte werd opzettelijk over
het hoofd gezien en als gevolg hiervan ook de bocht. De
auto begon te schuiven en met wat geluk wisten we via de
trottoirband en enkele betonnen paaltjes, toch weer terug
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te komen op het
zwarte asfalt.
De inzittenden
werden door
elkaar geschud
en de bus had
dit uitstapje niet helemaal
vlekvrij afgelegd.
In Almelo aangekomen, de eerste wedstrijd
gespeeld, daarna inspectie aan de bus. De eerste reacties
waren bedragen van enkele honderden guldens totdat een
van de spelers, klaarblijkelijk met deuk ervaring, kwam al
snel op meer dan duizend gulden.
Hoe lossen we dit probleem samen op. Tijdens het toernooi
dachten we allemaal na over een steekhoudend verhaal. Echter elk voorstel werd afgewezen. Na het toernooi, dat we
overigens niet wonnen, moest nog steeds het goede verhaal
bedacht worden. Dus een stop gemaakt in café de Molenberg waar we de oplossing vonden. We zijn uitgeweken voor
een dier. Maar welk dier, eenden zijn beschermd, maar niet
verzekerd, dus afgewezen. Koeien lopen niet regelmatig los
in Tilligte dus dat kan ook niet. Plotseling kwam een van de
spelers op het idee om een hond de schuld te geven. Om
het verhaal thuis steekhoudend te laten klinken moesten
we het nog eens worden omtrent de uitvoering van de
hond. Gegarandeerd dat er in Tilligte wel een herdershond
rondloopt.
De herdershond werd met algemene stemmen uitgeroepen
tot een van Duits fabrikaat met een zwart dek.
Met dit verhaal mocht de chauffeur naar de autoverhuurder.
Die het verhaal wel wilde accepteren, echter voor zijn verzekering moest er een proces verbaal komen van de politie.
Het was zondagmiddag en de veldwachters in Denekamp
hadden het klaarblijkelijk niet te druk en kwamen onmid-
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dellijk langs om nodige notities te maken en zouden ook op
zoek gaan naar de Duitse herder. Tijdens het bezoek van de
“bromsnorren” gierden de zenuwen door de keel. We waren
een leugenweg ingegaan, dus was de terugweg niet mogelijk.
Na twee dagen kregen we een telefoontje van de politie
en als je er niet bij bent geweest zul je het nooit geloven,
de politie had een herder met zwarte dek gevonden en de
eigenaar ook.
De herdershond had een hekel aan volkswagen omdat hij in
het verleden eens was geraakt door zo’n auto. De kinderen
hadden ‘s morgens de poort open gelaten toen ze op weg
naar de kerk waren.

Naar Bolsward
Een aantal keren werd er deelgenomen aan een toernooi in
Bolsward...........maar was daar eigenlijk wel een toernooi?
Het stond wel keurig in de krant! En wat in de krant staat is
waar?
Het is alweer heel wat jaren geleden dus laten we nu maar
eens de waarheid boven water halen omtrent de toernooien
in Bolsward.
Wat vast staat is dat er tijdens dit uitje steevast allerlei
gebeurtenissen te bespeuren waren die eigenlijk in een
ongesencureerde versie van ‘Onze Ouwe’ thuis zouden horen, maar aangezien we in deze editie toch een reëel beeld
willen geven van wat er zich allemaal afgespeeld heeft binnen
dit clubje mensen, doen we hier toch verslag van.
Koen Nijhuis was een keurige student die in Bolsward een
leuk studentenhuis bewoonde. Het huis had een zwembad
en daar werd elk jaar een toernooi georganiseerd............niet
dus! Men deed er alles aan om het bestuur van de Dinkel,
die in het bezit was van een heuse Dinkel bus, te laten
geloven dat er gepolood ging worden. Stukje in de krant en
een echte uitnodiging ontbraken niet! De toestemming werd
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Omdat dezelfde hond al eens een vergelijkbaar geintje had
uitgehaald werd de hond door de verzekering, die de kosten
moesten dragen (hfl 1500 excl. BTW) geroyeerd.
Dit verhaal denk ik is de basis geweest voor het polo gebeuren in Denekamp. We waren een ECHT team, we zijn elkaar
nooit afgevallen, en er werd destijds wel gesmoesd omtrent
de eerste toernooi ervaringen, maar niemand heeft hier ooit
details over aan de grote klok gehangen.
Ik zal de mannen van dit team niet gemakkelijk vergeten.

verleend en met een vol busje poloërs ging het naar het
noorden des lands! Iedereen speelde het spelletje mee en
wist wat er aan de hand was. Alleen kleine Patrick Schiphorst kwam die zaterdagmorgen keurig met zijn zwemtasje
naar het zwembad. Die had het nog niet helemaal begrepen!
Hier zat dus een luchtje aan. Stefan Bonnes had ook een
erg lekker luchtje bij zich na afloop van een avondje Bolsward....... Tijdens de terugweg van de diverse horecagelegenheden richting het studentenhuis van Koen, kwamen
de heren natuurlijk van alles tegen wat de moeite waard
was om mee te nemen. Stefan zag een tuinslang liggen en
vond het ontzettend grappig om die achter zich aan mee te
slepen door de straten van Bolsward. Bij het studentenhuis
aangekomen begon hij de slang zorgvuldig op te rollen. Met
om zijn ene arm de opgerolde tuinslang rolde hij vrolijk
verder en sleepte de slang de trap op. Op dat moment
ruikt iemand iets.......heeft er misschien iemand poep aan zijn
schoenen? De penetrante poepgeur bleek afkomstig van de
tuinslang die gedurende zijn weg door diverse hondedrollen
was gesleept. Aan dit hele verhaal hangt dus een luchtje!!!

The day after...........
Het Dinkelbusje werd niet alleen gebruikt door de waterpolo maar ook de zwemmers gingen er mee op pad. Die
bewuste zaterdagavond kwamen de heren in actie. Na een
stevige pot polo werd er op de terugweg een tankstation
aangedaan. Er werd van alles ingeslagen. Hoofdzakelijk bier
en chips. Gudo Hemeltjen had zelfgemaakte knoflooksaus,
met hele tenen knoflook erin, meegebracht waarmee chips
en stokbrood werd besmeurd. Biertje erbij en dan ontbreekt er nog één ding, moeten de mannen gedacht hebben.
Mooie vrouwen!
Bij het volgende tankstation werd opnieuw gestopt en werden er boekjes ingeslagen met hele mooie schaars geklede

dames. De avond kon niet meer stuk!
Talrijke plaatjes werden in de bus opgehangen, menig
bierdop vloog door de lucht en de chips verspreide zich
snel over de grond van het voorheen zo schone onbevlekte
busje.
In Denekamp aangekomen werd er geprobeerd zo goed en
kwaad als het ging alle sporen uit te wissen. Maar de avond
was nog niet voorbij, er moest nog een bezoekje aan de Kul
worden gebracht. “Weet je wat? We ruimen de boel morgen
wel op!”, moesten ze gedacht hebben.
De stoom kwam uit de oren van Dhr. Oude Nijeweme, die
die ochtend het busje betrad met zijn jeugdselectie! Was het
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de misselijk makende walm die uit het busje kwam of waren
de ‘mooie vrouwen’ het, die hem deden besluiten dat, als
het aan hem lag, de bus nooit meer werd uitgeleend aan dit
stelletje.....................(de woorden die volgden zijn niet voor
herhaling vatbaar).

Het paaltje
De gebroeders Morsink hadden op de terug weg van een
avondje ‘poloën’ ergens een paaltje gajat. Deze trofee moest
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natuurlijk mee naar het dorp. Onderweg kregen de heren
het toch wat benauwd en besloten de paal maar uit het
busje te gooien. Er werd een flinke zwieperd aan de deur
gegeven en de paal vloog naar buiten. Echter de paal kwam
terecht tegen een boom en vloog zo terug richting het busje
en belande met een harde knal op het hoofd van Marco
Nijmeijer, die met een flinke buil en hevige koppijn die avond
huiswaarts keerde. Hoofdpijn had hij de volgende dag toch
gehad..............
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Voorbeeldige teams ....
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.... schijn bedriegt!!
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Pupillenpolo enzo....
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Pupillenpolo enzo....
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Polobulletin, Onze Ouwe en
Induiker enzo………..
Elke zichzelf respecterende vereniging heeft een clubblad, infoblad of iets dergelijks. Daarin kon de polo
natuurlijk niet achterblijven. In de begin jaren werden
er netjes een aantal A4-tjes getypt met wedstrijdverslagen, teamindelingen, spelregels, verjaardagen en competitie info. Het was een vrij serieus schrijven.
Begin jaren ’90 volgde er een revolutie op dit gebied.
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De jonge aanwinst binnen de club voelde zich geroepen het poloblad een geheel andere invulling te geven.
‘Onze Ouwe’ was een feit. Aanvankelijk was het een
net blaadje maar het liep al snel uit de hand………
Er zijn een aantal illegale, ongecensureerde versies in
omloop die niet geschikt zijn voor publicatie.....
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Uit ‘Onze Ouwe’

Gewoon stroomlijnmodificaties?!
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Polofeesten enzo....
Klootschieten, bingoavond en levend stratego
Klootschieten. Op de eerste zaterdag in het nieuwe
jaar werd er traditiegetrouw kloot geschoten. Elk jaar
weer een gezellige middag die steevast eindigde bij de
Kul.

Levend stratego. Die vrijdagavond trok een waar leger
poloërs richting het Sterrebos om zich op te maken
voor een fanatiek potje levend stratego. Tijdens de
strijd om de verovering van de vlag werd niemand
gespaard. Het ging er soms hard aan toe. Een waar
slagveld tussen bladeren, takken en zelfs ín het dinkelwater!

De bingo. Ook de poloafdeling moest elk jaar iets
verzinnen om geld in het laatje te brengen. Om de
kas te spekken werd er een bingo georganiseerd.
Een aantal winkeliers werden benaderd of ze her en
der nog dingen hadden staan die wel weg konden. Je
begrijpt, de meest vreemde prijsjes waren het gevolg.
Een parkiet in een kooitje, leuke droogbloemetjes in
een luxe vaasje en een krultang passeerden de revue.
Ook mocht men zelf ook prijsjes inbrengen, waar die
avond om werd gebingoot. Zo werd er een liggende,
staande en zittende bingo gespeeld, op één been, het
kon niet gek genoeg. Knap dat de organisatie met zo’n
duf spelletje, een hilarische avond konden vullen. Frank
V. stelde zijn surfplank beschikbaar. Dit zou de hoofdprijs van de avond worden. Maar………niemand wilde
hem winnen!

38

39

D e n e k a m p

D e n e k a m p

Hete nootjes, rondjes bier,
emmers patat enzo....

Één voor allen en allen voor één wie zijn de 3 Musketiers???

Er is geen waterpoloër/ster die ze niet kent!! Willem
en Paulien Velthuis zijn de trotse eigenaren van café
restaurant Dorper Esch. In deze meer dan gezellige
kantine werden na trainingen en wedstrijden liters bier
en heel veel flesje WKD getapt en geserveerd. Er zijn
zelfs uit-spelende-teams die zich met taxibusjes naar
Denekamp laten brengen om vervolgens gezellig na te
zitten in het thuiscafé van de Dinkel.
Na een wedstrijd of training is niet iedereen alleen
dorstig, maar ook hongerig.

Vroeger was alles beter. En met vroeger bedoel ik zo’n
20 jaar terug. Het bier bij disco Tijs kostte omgerekend
€ 0,50.Vroeger kon je nog midgetgolfen bij het buitenbad. Het buitenbad? Ja het buitenbad.Vroeger werd
er nog droog getraind in een krachthonk en werden
rondes van 10 km of meer gerend.Vroeger was je
het hele weekend bezig met de polo van vrijdag t/m
zondag.Vroeger beleefde je nog eens wat ……. Zeker
bij de polo!

Een tijd lang hielden de heren
er een wat vreemde (vr)eetgewoonte op na. Een grote emmer werd gevuld
met patat, ketchup en mayonaise. Met grote gretige
handen nam men een graai uit de emmer en probeerde dit zo ‘netjes’ mogelijk naar binnen te werken.
Heerlijk!
Willem serveerde graag hapjes en nootjes die zo
scherp waren dat je wel bier moest drinken, eigenlijk
had niemand daar zin in………..

Toen het cluborgaan verstek liet gaan bij het publiceren van deze belevenissen was er een noodzaak
om toch enige zaken die het daglicht niet konden
verdragen aan het licht te stellen. In dat kader kwam
er in het illegale poloblaadje “onze ouwe” een feuilleton geschreven door een aantal onbekende insiders;
de Musketiers.Van vieze mannenpraat tot verslaggeving van liefdesverdriet; het wel en wee van de polo
werd openbaar gemaakt. Al gauw werden de verhalen
minder beschouwend en kwam ook de mening erbij te
staan. De Musketiers werden het geweten van de polo.
Wanneer de nieuwe “Onze Ouwe” uit kwam bladerde
iedereen direct door naar de column om de sappige
details te vernemen van wat er weer allemaal gebeurd
was.
Naakt zwemmen in het zwembad, ranzige sexverhalen,
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opgelopen SOA’s, kotspartijen. Soms werden de verhalen geïllustreerd om de lezer een beter beeld te geven. Iedereen van de waterpolo-tak kon genieten van
wat er werkelijk voor en na de trainingen en wedstrijden gebeurde. Toen na een aantal keer uiteindelijk een
exemplaar van Onze Ouwe bij een bestuurslid kwam,
en dus ook de verhalen van de 3 Musketiers , werd het
interne blaadje verfoeid en door het bestuur in de ban
gedaan. Nu gaan er nog steeds verhalen de ronde dat
het bestuur toen op grond van de verhalen van de 3
musketiers de waterpolo een lager budget gaf.
Toch zijn we door blijven gaan. De 3 Musketiers waren
en zijn immers niet bang om de werkelijkheid onder
ogen te zien. Aan alle succes komt een eind. Onze
Ouwe, ons eigen polo-blad, hield op te bestaan en
daarmee kwam een eind aan de serie verhalen door de
3 Musketiers. Tot op de dag van vandaag is nog steeds
onbekend wie de 3 Musketiers waren en zijn, en of ze
wel met zijn 3-en waren. Er is gevraagd om ons bekend
te maken. En ondanks dat een aantal mensen een vermoeden had wie wij zijn, lijkt het ons een beter idee
om de degens door te geven. Welke poloërs durven
het weer aan om de pen ter hand te nemen en het
feuilleton weer leven in te blazen?!
Namens de 3 Musketiers; Aramis
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Borculo……..sex, bier en waterpolo!
In de afgelopen 25 jaar werd er aan heel wat toernooien deelgenomen. Maar er is maar één toernooi
dat geen enkele waterpoloër wil missen. Twee dagen
Borculo!
Weer of geen weer, in Borculo
wordt altijd gespeeld. Bij
mooi weer is het er een
drukte van belang, van de
Nederlandse top tot beginners, iedereen is welkom.
Bij mooi weer is het goed
toefen langs het bad en ín
het bad. Is het tot juni koud
en miezerig weer geweest dan
kun je er van op aan dat het ijzig
koud is. Er zijn wel eens keepers
gesignaleerd met een surfpak aan
om zo hun doel leeg te houden!
Als het water te koud was mocht
er niet gepolood worden. Er werd
dan ook zorgvuldig gemeten hoe
warm cq. koud het water was. Om de
tempratuur wat op te voeren werd er
dan regelmatig met het ding over de
buik
gestreken, zodat er toch gepolood kon worden. Of dit
zo slim was vroeg Louis Damhuis zich ook af toen hij
gered werd door een mede poloër omdat hij in beide
benen tegelijk kramp kreeg.
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Ook de douches verdienen een vermelding. Naast
het terrein staat een tankwagen gevuld met heerlijk
warm
melkwater waar je je ’lekker’ kunt douchen.
De geur van het water doet er niet toe,
meestal ben je blij met een warme douche.
Als ’s avonds het traditionele feest bij zaal
Peters in Borculo losbarst, en iedereen
uit z’n dak gaat, dan komt de weeïge
melk lucht, vermengd met bier en
zweet, je tegemoet.
Na een dagje poloën is iedereen aan
de nodige ontspanning toe. Even een
gezellig biertje bij de tent (héél beschaafd uitgedrukt!) en dan lopend
richting Borculo. Tot een uur of
1.00 uur wordt er flink gefeest
en dan terug naar het bad en
de tenten waar tot in de kleine
uurtjes wordt door gefeest.
De terugweg gaat heel wat
moeizamer . Daar kan Jeroen
R. over mee praten. Jeroen ging
als een groentje naar het toernooi . Hij liet
het altijd netjes bij een paar biertjes en kon nog niet
tegen al die drank die geoefende poloërs naar binnen
werkten. Jeroen liet zich toch verleiden en dronk met
de stoere mannen mee. Het ging niet zo goed met Jeroen en Stefan B. besloot met hem terug te gaan naar
de tent. Onderweg kwamen ze twee meiden tegen die

met de auto waren. ”Mogen we mee?”, vroeg Stefan.
De meiden vonden het oké maar wezen de heren er
wel op dat ze voorzichtig moesten zijn omdat de auto
van een vader was………………… Stefan zag Jeroen
steeds groener worden en hij begon een beetje te
kwijlen. Stefan kreeg het steeds benauwder en dacht
aan de mooie bekleding van de auto. Arme Jeroen kon
het echt niet meer houden en loosde zijn hele maaginhoud in zijn t-shirt waar hij behendig een geultje in
maakte. Nog voor de heren bij het bad waren aangekomen stonden ze alweer op de stoep om toch hun
weg te voet af te maken!

Volgens traditie wordt op zondagochtend iedereen
wakker geschut met een stevig stukje muziek. Overal
op het veld staan joekels grote speakers die ‘De boer
is troef’ van Normaal het veld op jagen.Voor zover je
in je eigen tent ligt grijp je je zwembroek of badpak en
snel je naar een kleedruimte om daarna fris te water
te gaan. Ging het maar zo snel…………ook traditie
is het herhaaldelijk oproepen van teams die moeten
spelen maar nog hun roes aan het uitslapen waren.
Uiteindelijk speelt iedereen met een zeurende koppijn
en hier en daar wat braakneigingen nog twee potjes
polo om daarna snel naar huis terug te keren om daar
een lekker bedje op te zoeken.
Wat een heerlijk toernooi!!

Wie ooit in Borculo is geweest, weet hoe het is om er wakker te worden………
Voortaan kan iedereen enthousiast meezingen!
De boer is troef, de boer is troef
De ene keer geet ‘t gladjes, de ander keer geet ‘t stroef
Zo deur de eeuwen hen, was ‘t boertje niet in tel
Moar toen kwam de hongerwinter, en toen wisten zie ‘t wel
Op fietsen zonder bende kwam’m zie schooieren um spek
De EEG trapt ons weer terug, moar de boer die is niet gek

‘k Mag graag een potjen kaarten en dan kan ‘t raar vergoan
Zo bu-j an ‘t winnen, zo he-j de knaken veur ow stoan
In ‘t leaven geet ‘t krek alens, ‘k heb heupe kansen gehad
De meeste heb ik grif verknooid, moar eigenwies denk ik dat
De boer is troef, de boer is troef
De ene keer geet ‘t gladjes, de ander keer geet ‘t stroef

De boer is troef, de boer is troef
De ene keer geet ‘t gladjes, de ander keer geet ‘t stroef

De boer is troef, de boer is troef
De enen dag bu-j koning en de andere dag een boef

Hier en doar dan zie-j nog weles een olderwetsen boer
Hie kan zich nauwlijks redden moar toch hult hi-j zich stoer
Dat olderwetse keihard werken, trik ‘m der wel bi-j
Moar als ‘s maans de wekker geet, begint ‘t weer op ni-j

Trendvolgers en happy few holt graag een goed gesprek
Ik snap der vaak de ballen van, misschien ‘s dat mien gebrek
Moar als zie zegt: “wat bu-j een boer” wet ze niet woar ‘t ze over proat
Dan zeg ‘k da’k doar trots op bun, ik wet wa’k wetten mot

De boer is troef, de boer is troef
De ene dag bu-j koning en de andere dag een boef

De boer is troef, de boer is troef
De enen dag bu-j koning en de andere dag een boef
De boer is troef, de boer is troef (3x)
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Carnaval
Waterpoloërs zijn feestvierders. Zo zijn er tijdens het
carnaval al heel wat hoogheden uit deze club voortgekomen. De trainers waren niet altijd even blij met deze
verrassingen midden in de competitie. Dat mocht de
pret niet drukken. Gevierd werd er !
Ben Gortemaker was secretaris van Prins Jan 3 bij de
Köttelpeern in 1976
Tonnie Heuvels was secretaris van prins Jan 4 bij de
Köttelpeern in 1981

Hans Wolkotte was secretaris van Prins Tonnie 1 van de Köttelpeern in 1998
Jan Rikkink was Prins van de Köttelpeern in 2000
Vincent Beld was Secretaris van jonker Erwin 1 van de Greune Köttelpeerkes in 1988
Patrick Schiphorst was Jonker van de Greune Köttelpeerkes
in 1997 en secretaris bij de Nachtuulkes in 2002
Randy Oude Egberink was Jonker van de Greune Köttelpeerkes in 2002

Jan ter Marvelde was Prins van de Köttelpeern in 1989
Gerard Floothuis was Prins van de Köttelpeern in 1992
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Niek Groener was secretaris van Jonker Bram 1 in 2005 van
de Greune Köttelpeerkes
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Uit de krant enzo....
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Toernooien enzo....
Jaren 80
Tonnie H. liet het voltallige publiek schrikken tijdens
een toernooi in Oldenzaal toen aartsrivaal HZC Weusthag de broek van Tonnie totaal verscheurde. ‘Heeii,
scheids!”, riep Tonnie, en liet daarop zijn blote kont
zien!
In Kampen sliepen Michel A. en Karel H. hun roes uit in
de glijbaan van het zwembad.
Jaren 90
In Nieuw Amsterdam was er een groot feest. Joost
R. klom tot in de nok van de tent. Hij had een mooi uitzicht op de tafels waar de heren op stonden te dansen.
Toen de dames van Losser ook op de tafels gingen
staan stortte de boel in!
Onze dames deden eens mee aan een toernooi in
Tubbergen. Het bleek een heel fanatiek toernooi te
zijn waarbij ze ook nog eens in een erg zware klasse
werden ingedeeld. Na twee wedstrijden dik verloren
te hebben hadden de meiden het wel gezien. Terwijl
collega-polosters zich in de kleedkamer in nieuwe
droge badpakken wurmden en daarna met een badjas
aan, een energie drankje binnen handbereik en een
appel in de hand, op de rand van het bad de wedstrijd
volgden, zaten de dinkeldames heerlijk in het bubbelbad met…….een koud biertje. Na het teleurstellend
verlopen toernooi waar heren en dames aan deelnamen, werd er stiekem een beker uit de bekerkast van
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de Vlaskikkers gehaald. De ‘gewonnen’ beker ging mee
naar Denekamp waar een geweldige entree bij Willem
en Paulien in het café werd gemaakt. Alle aanwezigen
dachten dat er een groot succes was behaald en werden natuurlijk in die waan gelaten. Zelfs de reporter
van Twente FM interviewde menig dinkellid en berichte
hier de volgende dag over op de radio. Een groot feest
volgde waarna ook nog een bezoekje aan de Kul werd
gebracht. Maar niet voordat iedereen de ‘verkleedkist’
(lees: hok van de gevonden voorwerpen) indook. Met
oude badpakken, zwembroeken opgetrokken tot aan
de oksels over de kleding en hier en daar en maffe badmuts op de kop en zwembandjes en rubberen eendjes
om werd het feest afgemaakt bij de Kul. Geloof ik.
Etienne S. ging tijdens het boodschappen doen met
zijn blote kont op het copieerapparaat zitten. Het leverde enkele mooie plaatjes op. De rest van de boodschappen werd in een karretje gedaan en naar buiten
gereden om vervolgens met karretje en al in een busje
te verdwijnen. Op naar Borculo!
In Borculo was het een drukte van belang bij de Dinkel
tent. Geen wonder. Koen N. had op de camping rond
geschreeuwd dat er gratis bier was!
In Hengelo was elk jaar een nacht toernooi. ’s Nachts
hing er iemand dronken in het doel. Joost R. was de
held van het toernooi door hem te redden.
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Aan het toernooi in Bolsward (wat eigenlijk geen toernooi was), zat een luchtje aan…..
Vooral Stefan Bonnes had een erg lekker luchtje bij zich na afloop
van een avondje Bolsward....... Tijdens de terugweg van
de diverse horecagelegenheden richting het studentenhuis van Coen, kwamen de heren natuurlijk van alles
tegen wat de moeite waard was om mee te nemen.
Stefan zag een tuinslang liggen en vond het ontzettend
grappig om die achter zich aan mee te slepen door de
straten van Bolsward. Bij het studentenhuis aangekomen begon hij de slang zorgvuldig op te rollen. Met om
zijn ene arm de opgerolde tuinslang rolde hij vrolijk
verder en sleepte de slang de trap op. Op dat moment
rook iemand iets.......heeft er misschien iemand poep
aan zijn schoenen? De penetrante poepgeur bleek afkomstig van de tuinslang die gedurende zijn weg door
diverse hondendrollen was gesleept. De poep zat in
het gehele trapgat en Stefan stonk een uur in de wind.
Aan dit hele verhaal hangt dus een luchtje!!!
Tijdens het toernooi in het buitenbad in Oldenzaal
was het elk jaar weer raak. Na het feest moesten Koen
N., Maarten R. en Etienne S. naakt van de hoogste
duikplank!

Na een toernooi van de Phiranha’s op de UT werd er
in een studentenhuis in Enschede gefeest. Er was een
heuze bar in het huis waar iedereen die mee deed aan
het toernooi zich storte op chips en bier. Het toernooi
bestond niet alleen uit een polo-wedstrijd-gedeelte
maar ook uit een bierestafette. Wat het poloen betrof
werd er niet echt indruk gemaakt op de Enschedese
studenten. Maar tijdens de bierestafette sleepten de
dinkelspelers en speelters alle prijzen in de wacht. En
wat hadden zij gewonnen? Juist………….een meter
bier!
In Neede werd deelgenomen aan een toernooi in een
bad dat eigenlijk niet meer gebruikt werd. Speciaal
voor het toernooi werd de brandslang in het bad
gegooid om er te kunnen poloen. Want polers zijn
nergens bang voor dat zijn echte bikkels. Maar niet
iedereen…….. Toen na een nachtje doorzakken weer
aangetreden moest worden om de wedstrijden af
te maken waren er twee ‘bikkels’zoek. Etienne S. en
Marco N. verstopten zich , zij durfden het 12 graden
koude bad niet weer in!

Trainers enzo....
In 1964 werd er door een stel heren een poging
gedaan om in het buitenbad een potje te poloën. Het
betrof een groep zwemmers die bij het zien van waterpolowedstrijden tijdens de Olympische Spelen, dit
ook wel wat leek. Maar hoe kom je aan de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om aan een competitie deel
te nemen? Bij de bond werd een boekje met spelregels
en dergelijke aangevraagd. ’ Het was een kompleet
nieuwe wereld’, volgens Tonnie Heuvels. Er was dus
nog geen trainer voorhanden die dit zootje ongeregeld
wilde leiden. Dhr. Duiker uit Hengelo was een bekende
van de hen, hij was jurylid bij vele zwemwedstrijden.
Hij wilde hen wel wat leren. De eerste polotrainer was
een feit.
Bij de herstart in de begin jaren 80 werd Bert Veldkamp
uit Oldenzaal de super fanatieke trainer van de heren.
De altijd fanatieke trainer maakte het soms zo bont
dat hij weggestuurd werd door de scheidsrechter. Boos
morrend zat hij dan in de badmeesterpost de wedstrijd
te volgen en kon zich nauwelijks beheersen om het
hok uit te komen.
Cees Veenendaal heeft jaren aan het bad gestaan bij
de Dinkel. Ook hij kon op de kant aardig tekeer gaan.
Tijdens een toernooi stond hij druk zwaaiend een wedstrijd te coachen. Het was regenachtig weer en gebaarde met zijn paraplu in de hand dat de heren toch echt
eens heel snel naar voren moesten om de bal te halen.
Tijdens één van die fanatieke aanwijzingen zwaaide
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Cees wat te hard met zijn pluutje. Hij lanceerde het
hoesje met een mooie zwaai in het water. Waarop alle
poloers in een deuk lagen. En Cees……die werd alleen
maar kwader!
Trainer Han Wijman introduceerde de sportretten. Iedereen vulde aan het begin van de competitie een blad
in met allerlei wetenswaardigheden van de betreffende
speler. Ook verwachtingen werden daarop kenbaar
gemaakt. Elders in dit boek meer hierover.
Trainer Piet Teijken is kort bij de Dinkel geweest. Dit
heeft blijkbaar zoveel indruk op hem gemaakt dat het
hem aan het denken heeft gezet. Nadien is hij veelvuldig gesignaleerd in het bijzijn van uitsluitend damesteams.
Trainer Bart Methorst dronk wel eens een biertje
mee met de heren. Tijdens een kampioensfeest bij
Willem en Paulien in de kantine zongen de heren de
longen uit hun lijf. ‘Bartje!Bartje!”. En Bartje besloot
om dan maar op de tafel te klimmen en over de tafel
naar de andere kant van het café te lopen. Dat had
hij beter niet kunnen doen! Nog maar net ontweek
hij een rondzwiepende ventilator om daarna met een
harde knal zijn hoofd te stoten aan een laag hangende
balk. Maar de kater kwam later …………toen bleek
dat Patrick Schiphorst er die avond met zijn dochter
vandoor ging!
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Trainer Johan Eilers was trainer en coach van zowel
de dames als de heren. Deze verstokte tukker coachte
vaak in het twents! Hij was goud waard voor de Dinkel
doordat hij nog jaren als scheidsrechter voor de club
actief is geweest.
“Dames, we hebben super getraind deze week, jullie
kunnen hét aan en jullie zien er prachtig uit in jullie
nieuwe badpakken!” Met deze woorden van trainer
Gudo Hemeltjen, stegen de dames boven hun kunnen
uit en versloegen de koploper met dubbele cijfers. Wat
heeft die man dat hij een hele groep vrouwen zo ver
kan krijgen…………….

Met het aantreden van trainer Jan Heinrich werd de
zomervakantie gebombardeerd tot trainingsvakantie...........Onze eerste ontmoeting met ‘de man die de
dames op het rechte pad bracht’ wordt niet snel vergeten. Hij stelde zich voor en kort daarop kwam het
eerste trainingschema op tafel.Van ons werd verwacht
dat we gedurende de zomervakantie onze conditie
op peil zouden brengen zodat we de eerste training
er flink tegen aan konden gaan. Daar gaat je relaxte
vakantie!

Vragenlijst enzo....
Opmerkelijke uitspraken en kanttekeningen van leden en
oudleden.
Wat is de leukste sportieve herinnering aan je
polotijd?
- De gezellige trainingen en het natte nazitten. - Toch
wel de toernooien in Borculo en Ter Apel. Een prachtige
feestavond en de volgende ochtend met een brakke kop
het water in. - Dat we ons zelf de slechtste van Overijssel moesten noemen. - Een goal gemaakt met de voet.
- Drie tegenstanders laten huilen en een keeper uitschakelen. - In 4 jaar promoveren van 3de klasse district naar
4de klasse bond. - Het kampioenschap. - Dat wij één
keer met de dames gepromoveerd zijn naar het district.
- De gelijkmaker tegen OZPC 2. Het was een afstandsschot van 22 meter die in het eindsignaal nog in het doel
kwam. - We hadden een vriendenploeg met allemaal
jongens van dezelfde leeftijd.
Wie was de beste speler in jullie tijd?
- Marijke Welhuis. - Toen ik begon waren er een paar
oudjes die het prima deden. Gudo was een goede zwemmer. Harry enorm fanatiek en Gerard als sterke speler.
-Vera Krabbe. -Joost Rinket. - Bert Veldkamp. - Mijzelf
en ik. - Maarten Rinket. - Verdediger; Michel Aveskamp/
Harry Holsbeek. Keeper; Karel Holsbeek. Aanvaller:
Gudo Hemeltjen. Dames: Jaqueline Aveskamp/Agnes
Yland. - Geen idee.
Wie was de beste trainer die je je kunt herinne-
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ren?
- Kan ik me niet herinneren. - Ik heb het polospel
geleerd van de oude Veenendaal. - Jan Heinrich. - Jan
Heinrich uit Haaksbergen. Hij is pas 50 geworden! - Bert
Veltkamp. - Voor de conditie Gudo.Voor de techniek Han
uit Borne.
Welk team was/is jullie grootste vijand?
- Allemaal, OZ&PC en de Kuiperberg. - Streekderby met
de Kuiperberg. - VZ&PC. -Vlaskikkers (Adje patatje en
Tonnie Bosch) - OZ&PC. - De Kuiperberg. - De Kuiperberg - Willem en Paulien.
Wie was de grootste mafkees, druiloor of flapdrol
van het team?
-Francis Welhuis. ‘Lip in het bier.’‘Moet je een beurt?’
‘Kutwedstrijd!’ - Etienne Stoltenkamp was prettig gestoord. - Marie-Claire Ottenhof. - Bouke. - Jos Bekker.
- Die hadden we niet. - Tijdens het nazitten in de kantine
de meesten! - Patrick Schiphorst, natuurlijk.
Wat was de meest domme actie?
- Met de blote kont boven het water uit! - Robbert
vangt de bal met twee handen in de laatste seconde. We
kregen een strafworp tegen. - Om achter Rudi Weustink
van de Kuiperberg aan te gaan. Door het water, op de
kant, in het water om hem wat op zijn donder te geven.
Dit omdat hij mijn zaakje te grazen had genomen. Maar
ik heb hem gepakt, wat mij voor de bondsraad duur
kwam te staan. - Tijdens de wedstrijd de scheidsrechter
nat gemaakt. Met opzet natuurlijk. - Iemand geslagen.
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En zij sloeg terug. - Marco N. die bij Toff in Oldenzaal
probeert een glas op zijn kop kapot te slaan. - Aanval op
de scheidsrechter.
Wie maakte de grofste overtredingen?
- Dat weet jezelf wel! - Susan Bosch. -Joke Dierks sloeg
de tegenstander bijna blind. - Gerard Floothuis. Zonder
twijfel gebeurde dit per ongeluk. - Carien Kienhuis. - Bart
Pross. - Harrie, niet echt gemeen maar hard spel. - Gerard Floothuis. - Gerard Floothuis, tik uitdelen voor de
ogen van de scheids. - Bart Pross.
Wie was de casanova van het team?
- Er was geen echte casanova want iedereen zat liever
met de lip in het bier. Wel wannabees….M.O.L. - Resy.
Pak wat je pakken kunt op de dans (sjans) vloer. - Seki
from the army. - Tonnie Heuvels. - Marco Oude Luttikhuis. - Lutje!
Heb je nog herinneringen aan het Dinkelbusje?
- Kim en Jolijn lagen achterin te pitten na een bezoekje
aan Francis in Drachten. - Ik weet nog dat Marco N. een
bermpaaltje uit de bus wilde gooien en op dat moment
staat er een paal in de weg. Je kunt wel raden wat er
gebeurde.Verder hebben we de bus eens beplakt als
A-team busje. - Nee, wij fietsten samen gezellig naar elke
wedstrijd heen en terug. - Ja, krat bier voor de terugweg.
Hoertjes kijken in Deventer. - Naar de Mc. Donalds met
vrouw en kinderen.Vraag aan Bonnes voor toelichting.
-Ja, maar niet met de polo want wij mochten het busje
nooit mee! Later wel een paar keer. Wij gingen met onze
eigen auto’s dat was veel stoerder. - Ja. Dat was geweldig.
Met z’n allen naar de wedstrijd. Een bakje bier achterin
voor na de wedstrijd.
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Zijn er binnen de polo dingen gebeurt die het
daglicht niet kunnen verdragen?
- Het rijgedrag van Sandra Hanstede. Levensgevaarlijk.
Knoepershard! - Jazekers en die weten jullie ook! - Dat
willen jullie niet weten! - Ja. - Helaas, niet dat ik weet. Misschien tijdens toernooien in Borculo? - Nee, natuurlijk niet! - Naakt zwemmen in het buitenbad! - Zekers!

25 jaar waterpolo de Dinkel Denekamp
is mede mogelijk gemaakt door:

De volgende stukjes willen we jullie niet onthouden:
-Louis Damhuis schreef: Tijdens de eerste wedstrijd in
1982 werd Gudo door ons ondergedrukt . Hij had de bal
in de hand en liet niet los. Hij kreeg het erg benauwd. Hij
wist niet dat je de bal moest los laten.
-Gerard Floothuis schreef: Met het eerste damesteam
wat ik in 1984 t/m 1986 heb begeleid was geweldig. Dit
waren harde wedstrijden. Krabben, aan zwempakken
trekken en dan de verbaasde gezichten van de dames.
Erna Baalhuis kon het meest verbaast kijken. De meesten
kwamen uit de zwemsport en kenden geen contactsport zoals dat met waterpolo gaat. Maar gedreven als
ze waren leerden ze snel van zich af te bijten, waardoor
je leuke confrontaties kreeg. Ik weet niet of ze destijds
kampioen zijn geworden, maar het was er niet ver van af.
Het was een mooie tijd met deze groep dames!
Speciale dank, voor het invullen van de lijst of het beantwoorden van
de vele vragen, aan: Carien Kienhuis, Marco Oude Luttikhuis, Gudo
Hemeltjen, Bouke Kroeze, Harry en Jacky Holsbeek, Robbert Ottenhof, Bart Pross, Karin Oude Ophuis, Anika Heupink, Myron Smeele,
Marie Claire Ottenhof, Gerard Floothuis, Louis Damhuis, Patrick
Schiphorst, Tom Olde Dubbelink, de 3 Musketiers, Karel Holsbeek ,
Maarten Rinket, Brigitte Hesselink, Tonnie Heuvels, Michel Aveskamp en
Jos Bekker. Eén vragenlijst werd anoniem ingevuld!

Hebetex Woninginrichting

Slagerij Kappelhof

Aannemersbedrijf Morsink

Signpost Beletteringen

Leferink Architecten

Wolkotte Electro

Plegt Vos Bouw b.v.

Heren 1 de Dinkel

Natuurcamping Olde Kottink

Busscher Serre Styling

Autospuiterij Belderink

Rabobank Ootmarsum /
Denekamp
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Op naar het tweede kwartje!
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