
Beste Siossers, 

 

Als ik als De Oude Koe denk aan succesjaren, als ik denk aan de geschiedenis, als ik denk aan oud-

spelers… Ja, dan komen in al deze 3 onderwerpen 2 mensen voor die onlosmakelijk zijn met onze 

club. Henk Woudstra en Marijke Ensing. 

2 van de allerbeste korfballers van Nederland. Henk staat zelfs in het Guiness Book of Records. In 

1983 werd hij uitgeroepen tot speler van het jaar. Marijke is ooit 3e geworden in deze ranking. 

In de jaren ’80 droeg dit stel een hele belangrijke bijdrage aan het succes van onze club. 

Maar, hoe kan het dat clubs aan hen bleven trekken en zij toch bij SIOS terug kwamen. 

 

Ja er waren momenten dat ons cluppie deze 2 talenten niet kon houden. En ja, ze hebben uitstapjes 

gemaakt. Maar het reizen waren zij na 9 jaar zat. Als je elkaar alleen nog maar ziet in de auto naar de 

training en Henk zelfs vakantiedagen van zijn werk moest opnemen voor korfbal en uitslapen tot een 

ver verleden hoort, tsja… Dan is een stapje terug wel lekker. En dan terug komen bij SIOS, welke net 

de trein van promotie was ingestapt. Deze 2 kwamen als geroepen.  

 

In onze kantine kunnen we aan de muur ook genieten van een stukje historie. Ook daar wordt terug 

gekeken naar dit onderwerp. 

“De Snor” zoals hij ook wel liefkozend wordt genoemd binnen onze vereniging, was er bijna vanaf zijn 

geboorte. En volgens mij is die snor er nog niet af. Sterker nog, et is het kenmerk van Henk. 

 

Ik neem jullie vandaag dis graag mee in de wereld en de beleving van 2 topkorfballers. Hun 

ervaringen en hun clubliefde. ZO HOORT HET!!  

 

Leest u verder in: 

“De Cracks: Henk Woudstra en Marije Ensing” 

 

Veel leesplezier! 

 

En schroom niet om mij een mailtje te sturen. Ik hoor graag wat jullie vinden van het lezen van 

deze stukken. Deze Koe gaat met zijn tijd mee en heeft dus een e-mailadres: deoudekoe@mail.com 

Ik zit sinds kort zelfs op Twitter: @DeOudeKoe 

 

 

Tot de volgende D.O.K.  

 

: deoudekoe@mail.com 

: @DeOudeKoe 
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