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VOORAF

TWEEDE EDITIE VAN
DE PASSING SHOT!
De eerste editie van de Passing Shot is

de hockeyteams bij te staan, beter te maken, prestaties te

door jullie positief en met zeer veel

laten leveren maar bovenal het gezellig te hebben, zodat

enthousiasme ontvangen. Mooie en

leden en ouders zich thuis voelen op onze mooie club.

leuke achtergrondverhalen, interessante
persoonlijke reportages maar ook unieke

We hebben als LOHC onze kernwaarden beschreven

historische hoogtepunten en dat alles omlijst

in de Rulz for Fun, te lezen op de website en uitgebeeld

door uitstekende foto’s die onze mooie club

in de schilderijen van Theo Wiercx: sportiviteit, respect,

zo treffend in beeld brengen. In deze tijd van
social media met Facebook, Twitter, LinkedIn
en Instagram is het mooi om te zien dat een
glossy tijdschrift toch ook ruime aftrek vindt.

betrouwbaar, opgeruimd en betrokken. We moeten
elkaar wel blijven aanspreken op ongewenst gedrag
gerelateerd aan deze kernwaarden. Dit is niet alleen
de verantwoordelijkheid van bestuur, commissieleden,
trainers, coaches en managers, maar geldt voor iedereen

Een zeer toegewijde redactie heeft het opnieuw voor

die de club een warm hart toedraagt. Het gaat om

elkaar gekregen om een kleurrijke, informatieve en

gedrag in en langs het veld, naar de scheidsrechters,

waardevolle tweede editie in elkaar te zetten, met

naar de tegenstanders. Shake hands betekent niet alleen

opnieuw bijdragen van veel (oud-)leden, vrijwilligers en

een verplicht ritueel vóór de wedstrijd maar ook ná de

sponsoren.

wedstrijd. Of er nu gewonnen of verloren is, terecht of niet
terecht, hoe moeilijk dat laatste ook is.

Eind 2014 is het bestuur op een aantal plekken gewijzigd.
Christiaan Roeterdink heeft de verantwoordelijkheid van

Maar ook verantwoordelijkheid nemen op zaken die

de Senioren Breedte op zich genomen, Richard Bitter is

rondom het veld plaatsvinden is belangrijk. We kunnen

onze nieuwe penningmeester en ik mocht het stokje van

van onze club geen vesting maken. Houd een oogje in

Rolf van Mierlo overnemen als voorzitter. Een heftige,

het zeil en meld vreemd gedrag in de fietsenstalling, op de

uitdagende maar mooie klus. Als bestuursteam zullen

parkeerplaats, breng rondslingerende hockeysticks naar

we ervoor zorgen dat we LOHC op een goede manier

het barpersoneel en spreek onbekende personen aan die

richting ons 100-jarig bestaan loodsen. Maar dat kunnen

zich tijdens trainingsavonden rondom het veld bevinden.

we natuurlijk niet alleen. Het blijft geweldig om te zien dat

Doe het wel verantwoord en op een correcte manier.

onze club continu (nieuwe) vrijwilligers weet te binden,

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de sfeer en

die enthousiast en met volle overtuiging hun taken en

harmonie op de club behouden blijven

verantwoordelijkheden uitvoeren. Daarnaast zijn we onwijs
blij en trots dat we een groot team hebben van trainers,

WIM ISERIEF

coaches en managers die week in week uit klaarstaan om
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Service Sales
Leadership
De wereld is niet voorspelbaar en beweegt
snel. Om als organisatie voorsprong en aansluiting te houden is het noodzaak om te
blijven veranderen en dus te blijven leren.
Moovs ziet een samenleving en organisatie
waarin continu veranderen noodzaak is om
bij te blijven en voorsprong te behouden.
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verhoogt uw klanttevredenheid en helpt
u uw resultaten waarmaken.
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TEAMPAGINA HEREN 1

STERK & PRESTATIEGERICHT

LOHC HEREN 1 SEIZOEN 2014/2015
De verwachtingen voor het nieuwe seizoen waren na de derde plek in de Overgangsklasse van
afgelopen jaar hooggespannen rondom LOHC Heren 1. Na een gedegen voorbereiding met
een nieuw begeleidingsteam (alleen Bert bleef ons trouw), kenden wij op 7 september 2014 een
vliegende start van de competitie.
Cartouche werd met 5-0 van de mat gespeeld en de ver-

momenten een zetje in de rug gegeven. De Hel aan de

wachtingen rondom ons jonge team werden nog hoger. In

Hofbrouckerlaan deed zijn naam eer aan. Iedereen is fit,

het vervolg van de competitie bleek het lastig deze lijn door

heeft hard gewerkt in de sportschool en is klaargestoomd

te trekken. In een competitie waarin de verschillen zeer

voor de tweede helft van het seizoen. Wij hopen weer

klein zijn, viel het kwartje een aantal maal net de verkeerde

een fantastische reeks neer te kunnen zetten de komende

kant op. Begin november werden de knappe koppen bij

weken. Dit gaat niet gebeuren zonder de steun van het zeer

elkaar gestoken en werd de koers bepaald voor de laatste

trouwe Leiden-publiek. Wij hopen u de tweede helft van

wedstrijden voor de winterstop. De strategie werd exact

het seizoen dan ook wederom in groten getale te mogen

volgens plan uitgevoerd en zo pakten wij negen punten in

begroeten. Wij doen hierbij de belofte er iedere week alles

de laatste vier wedstrijden. Door deze mooie serie staan we

aan te doen de drie punten binnen te slepen.

nu achtste in de poule en kunnen wij de tweede helft van
het seizoen omhoogkijken. U als toeschouwer heeft in deze

Tot langs de lijn!

reeks een belangrijke rol gespeeld en ons op belangrijke

RENS GOUDSMIT (CAPTAIN LOHC HEREN 1)

FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

ACHTERSTE RIJ: Guido Verschoor (Fysiotherapeut), Floris Goes (Fysiotherapeut), Bert Bonsing (assistent coach), Jorg van
Waardhuizen (k2), Maarten Wessels, Quinten Mank, Vincent van Nimwegen, Rens Goudsmit, Ruben Kooijman, Benjamin
van de Klundert, Pepijn Middeldorp, Christopher Combe (k1), Maarten Buis (Manager), Erica de Jong (Manager), Craig
Sieben (Coach).
VOORSTE RIJ: Jermaine Massink, Gareth Furlong, Jur Buitendijk, Casper Janse van Mantgem, Lucien van der Meulen, Bart
Gijsbers, Lars Barkmeijer, Robert-Jan van der Meulen, Sven Ole Polkamp, Jamie Kroukamp (assistent coach)
NIET OP DE FOTO: Huib Camphuysen, Derk Hoek, Daan van der Velden

WEDSTRIJDSCHEMA LOHC HEREN 1
DATUM
01-03-2015

HIC H1

LEIDEN H1

12-04-2015

LEIDEN H1

HDM H1

08-03-2015

LEIDEN H1

MYRA H1

19-04-2015

QUI VIVE H!

LEIDEN H1

15-03-2015

NIJMEGEN H1

LEIDEN H1

26-04-2015

LEIDEN H1

LEONIDAS H1

22-03-2015

LEIDEN H1

SCHC H1

03-05-2015

GRONINGEN H1

LEIDEN H1

29-03-2015

WERE DI H1

LEIDEN H1
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TEAMPAGINA DAMES 1

STABIELE TOPPER

LOHC DAMES 1 SEIZOEN 2014/2015
We staan alweer aan de start van de tweede seizoenshelft. Daar waar we de eerste helft begonnen
met een flinke nederlaag, gingen we uiteindelijk met een gedeelde eerste plek de winterstop in. Een
mooie uitgangspositie, maar we zijn ons er goed van bewust dat we er nog niet zijn. Er moet nog hard
geknokt worden om een ticket voor de play-offs naar de Overgangsklasse te kunnen bemachtigen.
Begin december hebben we een fantastische teamtrip naar

ten door geduldig te zijn en te blijven nadenken, zouden we

Malmedy in België gemaakt. Het was een lang weekend

weleens het verschil kunnen maken. Een leuk nieuwtje is dat

met fysieke en mentale uitdagingen, maar bovenal winterse

onze begeleidingsstaf is versterkt met trainster Neline Hofwe-

gezelligheid: klettersteigen, mountainbiken, sinterklaaslootjes,

gen! Het beloven spannende wedstrijden te worden, we zijn

kerstmarkt, poolparty, noem maar op! Tijdens de voorberei-

erop gebrand punten te pakken. Stiekem is het natuurlijk ook

ding stonden er veel oefenwedstrijden op het programma

wel een beetje het vooruitzicht op de biefstuk met patat die

om zo weer in het ritme te komen en verder te sleutelen aan

we krijgen als we drie keer achter elkaar winnen, waardoor

ons spel. Een goede graadmeter om te kijken waar we nou

we net even dat tandje harder rennen. We hebben in ieder

precies stonden. Tussendoor konden we terecht bij fysiop-

geval de smaak te pakken. We zien jullie de komende zon-

raktijk SMC Rijnland voor het nodige onderhoud. De poule

dagen graag weer in groten getale langs de lijn, want jullie

waarin we zitten is grillig. Dit geeft veel kansen, mits wij stabiel

support geeft altijd net dat extra zetje!

en consequent spel laten zien en de overhand creëren. Met
de focus op onze spelsystemen, onze fitheid en niet te verge-

MARCELLA ELEN (CAPTAIN LOHC DAMES 1)

FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

ACHTERSTE RIJ: Raoul Grevenstuk (trainer/coach), Maxine van der Meer, Danique Reidsma (k),
Marcella Elen, Laurien Zeverijn, Aureline Boot, Kim Plasmans, Laurette de Jong, Sacha Bal, Joey Hofstede (fysieke trainer).
VOORSTE RIJ: Esther Imthorn, Sophie Feenstra, Maaike de Jong, Caroline van Duren, Laura Konijn, Simone de Jong, Sascha
van den Wall Bake.
NIET OP DE FOTO: Willemijn van den Wall Bake (manager), Guido Verschoor (fysiotherapeut), Miguel Paschen (assistent trainer),
Neline Hofwegen (trainster).

WEDSTRIJDSCHEMA LOHC DAMES 1
DATUM
01-03-2015

BREDA D1

LEIDEN D1

12-04-2015

POLLUX D1

LEIDEN D1

08-03-2015

LEIDEN D1

HUDITO H1

19-04-2015

LEIDEN D1

GOUDA D1

15-03-2015

PELIKAAN D1

LEIDEN D1

26-04-2015

WARANDE D1

LEIDEN D1

22-03-2015

LEIDEN D1

IJSSEL D1

03-05-2015

LEIDEN D1

SPIRIT D1

29-03-2015

ALECTO D1

LEIDEN D1

10-05-2015

ALPHEN D1

LEIDEN D1
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HEMD VAN HET LIJF

RAOUL GREVENSTUK

‘VOL VERTROUWEN IN
EEN GOEDE AFLOOP’
Op een drukke donderdagavond heb ik in het clubhuis afgesproken met Raoul Grevenstuk
(42), coach van Dames 1 en Technisch Manager Topjeugd. Op zijn vaste plek aan de bar
bekijkt hij op zijn laptop de beelden van de overwinning thuis tegen Alphen ter voorbereiding
op de cruciale ontmoeting met Cartouche. Toch oogt hij relaxed en vertelt hij ontspannen over
zijn ambities.
TEKST: PAUL ARPS. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Raoul is al een aantal jaren actief op LOHC. Daarvoor

waarin hij tot nu toe verschil-

was hij van 2006 tot 2009 jeugdtrainer op Bloemendaal

lende verantwoordelijk-

en Amsterdam. Met jongens A1 van Amsterdam werd

heden heeft gehad:

hij landskampioen. Gedurende dezelfde periode was

coördinator van de

hij trainer/coach van Reigers Heren 1. ‘Roelant Oltmans

hockeyschool, trainer

nam contact met mij op voor een functie bij Leiden,

van jongens A1 en

maar dat leidde niet direct tot een samenwerking. Pas

sinds 2012 Technisch

het jaar daarop, in 2009, maakte ik de stap. En daar

Manager. In het sei-

speelde Ingrid van Mierlo (Commissie Tophockey) een

zoen 2012-2013 was hij

belangrijke rol in.’ Zo begon
Raoul aan een
mooie fase bij
LOHC,

‘HET IS A
A
GROEP N MIJ OM DE
BIJ ELKA
AR TE
HOUDEN
DAT ZE H , TE ZORGEN
ET NA
ZIN HEBB AR HUN
EN’

daarnaast assistent van
Hans Streeder bij Heren 1 en
sinds vorig seizoen coach van
Dames 1.
SOCIAAL EN AMBITIEUS
Raoul vindt LOHC een prettige club. ‘Leiden heeft
een hoog ambitieniveau, maar is en blijft daarnaast
toch heel sociaal. Doelen halen is belangrijk, maar het
wordt goed genuanceerd. Als je bijvoorbeeld in de
voorcompetitie met een topteam de landelijke competitie niet haalt maar de Topklasse, dan wordt er wel als
doel gesteld dat je kampioen wordt. Dat vind ik reëel.’
Inmiddels heeft Raoul ook al de nodige successen en
mooie momenten meegemaakt. ‘Het mooiste vond ik
toch wel het spelen op het officieus landskampioenschap met jongens D1 op Gooische. Dat het beleid dat
je met deze groep vanaf de benjamini’s uitstippelt op
z’n plek valt.’
De jongste jeugd trainen vindt hij altijd heel leuk. ‘Vooral de combinatie tussen de jongste jeugd én een
hoger jeugdteam is heel gaaf. En redelijk uniek:
veel clubs splitsen dit, dat vind ik jammer.’
INTRINSIEKE MOTIVATIE
Maar nu dus al voor het tweede seizoen
de dames. Waarom eigenlijk?
‘Hans Streeder zei dat ik klaar
was voor een volgende stap,
een eigen team. En
ik werd ook erg
enthousiast van
de clubvisie,

8
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HEMD VAN HET LIJF

zij wilden echt een stap met de dames maken. Er echt

aan van het aspect van mentale hardheid.

helemaal voor gaan, geen genoegen nemen met een

‘Het team raakt van een achterstand niet

plek in de subtop.’

in paniek. Met de betere tegenstanders
kunnen we ook altijd goed meekomen.’ De

Raoul ziet het helemaal zitten. ‘Vorig jaar hadden we

crux is volgens Raoul om niet te coachen

al een goede groep, maar was de homogeniteit op

op emotie, maar vast te houden aan

details nét iets minder dan nu. Dit jaar hebben we echt

een plan. ‘Je moet vasthouden aan

een heel hechte groep. Ze doen ook veel met elkaar na

je systeem. Ook de groep gelooft nu

en buiten het hockey.’ Dat is Raoul op het lijf geschre-

in het systeem en ziet dat daar

ven, hij is bij uitstek een voorstander van intrinsieke moti-

resultaten uitkomen.’

vatie. ‘Dames 1 regelt heel veel zelf, ze gaan binnenkort
naar de Ardennen. Hebben ze helemaal zelf geregeld.’

Leiden wint uiteindelijk de

Terwijl wij het gesprek hebben, zitten enkele dames van

thuiswedstrijd tegen Cartou-

het team etiketten te plakken op wijnfl essen. ‘Om te

che met 1-0 en is daarmee

verkopen voor de teampot.’

gedeeld koploper met De
Warande. ‘De Warande is wel

HET MENTALE VLAK

een grote concurrent, daar

Ten opzichte van vorig jaar heeft Raoul voor een

spelen we nog uit tegen.

andere aanpak gekozen. ‘Er wordt nu veel meer de

Maar als we de mindere

nadruk gelegd op mentale hardheid en weerbaarheid.’

tegenstanders niet onder-

Daarvoor heeft hij Miguel Peschen en Joey Hofstede,

schatten en blijven dicteren,

beiden in het dagelijks leven personal trainer bij Spa

komt het wel goed.’

Zuiver in het Amsterdamse Bos, aan zijn staf toegevoegd. ‘Zij weten een nieuwe dimensie te brengen.
Miguel pakt op dinsdag een groep van acht meiden
en laat die tegen elkaar bepaalde parcours doen:
interval, duurloop, burpees (een oefening die bestaat
uit meerdere bewegingen, red.) et cetera. Joey traint
meer op explosieve kracht: sterker worden, korte meters
en veel core stability.’ Deze aanpak is niet geheel nieuw
in het hockey. Max Caldas heeft ‘m bij het Nederlands
damesteam ook toegepast, een beproefde methode

EEN
EEFT AU,
H
B
CLU
NIVE
‘DEZE AMBITIE NAAST
R
G
HOO R IS DAA CIAAL’
A
O
S
A
M
HEEL
TOCH

dus. ‘De meiden vinden het niet altijd leuk, maar ze zijn
echt fitter dan veel tegenstanders en ze zien wel in dat
dat door de training komt. Het team heeft ook weinig
blessures.’
TWEEDE HELFT
Positief is Raoul ook over doorstroming van de jeugd.
‘Al vrij snel zijn er meisjes gaan meedraaien. Nu trainen
er twee consequent mee. En ook de samenwerking
met Dames 2 is goed.’ De vraag hoe Raoul de kansen
van zijn team inschat, beantwoordt hij weloverwogen. ‘Komende zondag tegen Cartouche wordt een
sleutelwedstrijd. De eerste pot tegen hen verloren we
met 5-1, maar dat lag grotendeels aan de wat rommelige voorbereiding. Het is aan mij om de groep fit en
bij elkaar te houden, te zorgen dat ze het naar hun zin
blijven hebben. Lukt dat, dan heb ik veel vertrouwen
in een goede afl oop.’ Wederom stipt Raoul het belang

PASSING SHOT 63E JAARGANG NUMMER 2

PG 2015 LOHC New.indd 9

9

6-3-2015 9:19:26

Grip op uw zaak
Snel inzicht in uw financiële resultaten
van vandaag en morgen
Inzicht
Blijf op koers
Plan je liquiditeiten

Vind verbeterpunten
Vergelijk jezelf
Alleen wat relevant is

www.bergheverdegaal.nl
Bel voor meer informatie 071-3612283

0142248.pdf
1
2625_4
VDB Advertentie.indd
1

H U L S H O F

24-2-2015
13:20:12
24-02-15
12:18

MAKELAARS

Hulshof Makelaars B.V.
makelaars-taxateurs bedrijfsmatig onroerend goed
Emmapark 4, 2595 ET Den Haag
Postbus 93266, 2509 AG Den Haag
Tel. 070 - 381 71 81, Fax 070 - 381 71 61
E-mail: info@hulshof.nl, URL:www.hulshof.nl
0142384.pdf 1

PG 2015 LOHC New.indd 10

18-2-2015 14:02:01

6-3-2015 9:19:31

IN THE SPOTLIGHTS

TROUW AAN BLAUW
In dit interview spreken we de drijvende krachten achter
de commissie die zich richt op het begeleiden van
jeugdscheidsrechters: de Blauwe Jassen. Al jaren zijn zij
op zaterdag alom vertegenwoordigd op de club in het
bijpassende tenue. Een gesprek met Ernst Koningsveld,
Paul Wefers Bettink, Anton den Held en Eric van Duren.
TEKST: PAUL ARPS. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, PRIVÉBEELD ERNST KONINGSVELD

checken of scheidsrechters aanwezig
zijn, contact houden
met gastvrouwen, het
verloop van het speelschema in de gaten
houden, de begeleiding

‘HET U
DAT E ITGANGSP
E
U
RECHT N JEUGDSC NT IS
HEIDS
ER DE
EER
KEER O
NDER STE TWEE
B
E
G
DING
E
FLUIT’ LEI-

van de jeugdscheids-

Tot 1999 was Marja van Wissen als coördinator van de

rechters tijdens het fl uiten en

zaterdagscheidsrechters de onmisbare schakel die alles

indien nodig tactisch optreden bij

rondom arbitrage in goede banen leidde. Ernst: ‘Zij was

brandhaardjes. Heel belangrijk was dat de leden een

altijd de hele dag op de club. Samen met wedstrijd-

positief beeld rond arbitrage zouden uitdragen.’ En

secretaris Marijke Osieck regelde zij alles, dat was echt

daarvoor was natuurlijk basiskennis van de spelregels

onvoorstelbaar.’ Toen Marja in 1998 te kennen gaf dat

vereist. Hoe iedereen vervolgens zijn rol invulde, daarin

ze ermee ging stoppen, werd bestuurslid Roy Buys ge-

werden ze redelijk vrijgelaten. Ernst: ‘Ik heb op een ge-

confronteerd met de schijnbaar onmogelijke opdracht

geven moment losgelaten om vooraf heel veel tegen

haar te vervangen. Roy betrok Ernst erbij en samen

beginnende scheidsrechters te zeggen. Beter werkt het

maakten zij een taakanalyse; dat bleek dé oplossing.

om tijdens de rust te vragen hoe het gaat en dan een

Het taakprofi el viel globaal uiteen in een deel voorbe-

paar heel concrete aanwijzingen te geven. En natuur-

reiding en een deel begeleiding. Hanneke Schuttevaer

lijk leg je altijd aan de aanvoerders en coaches even

wilde als coördinator wel het eerste deel van het taken-

uit dat er beginnende scheidsen staan en dat, als ze

pakket voor haar rekening nemen.

commentaar hebben, ze dat aan de Blauwe Jas doorgeven.’ Ondanks de goede organisatie liep het aan

De begeleidingstaken werden ondergebracht in het

het begin en eind van het seizoen meestal stroef wat

‘Begeleidings Team Clubscheidsrechters’, dat zou gaan

betreft het opdagen van scheidsrechters. Paul: ‘Vaak

bestaan uit tien leden. Bedacht werd dat het team

kwam het erop neer dat leden van het begeleidings-

herkenbaar moest zijn en via Harry Wevers van Sunny

team zelf moesten fl uiten. Sommigen waren hierin wel

Camp, de voormalige sportwinkel in de Kempenaer-

érg enthousiast. Christiaan ten Broek stond regelmatig

straat, werden jassen geregeld. En die waren… blauw.

bijna de hele dag op het veld wedstrijden te fl uiten.’

POSITIEF BEELD

GOUDEN GREEP

De leden van het begeleidingsteam kregen gerichte

Leiden was als club wel een van de eerste die op

opdrachten. Ernst somt op: ‘Eén keer per drie à vier

deze wijze met arbitrage aan de slag ging. Vooral de

weken een zaterdagochtend of -middag aanwezig zijn,

beslissing om jeugd door jeugd te laten fl uiten vindt
Paul een gelukkige keuze. Sommige clubs kiezen voor
een andere opzet, die uiteindelijk minder succesvol
blijkt. In die zin was het een gouden greep om de
jeugdwedstrijden van een sterk groeiende vereniging
op deze manier van arbitrage te voorzien. Paul: ‘Momenteel kunnen clubs niet anders, nu moet je echt iets
regelen.’
In de beginjaren werden er een stuk minder wedstrijden gespeeld, de laatste jaren is dat aantal enorm
toegenomen. Daardoor zijn er ook veel meer scheidsrechters te begeleiden. Het uitgangspunt is immers
dat een jeugdscheidsrechter minimaal de eerste
twee keer onder begeleiding fl uit. Ernst: ‘Vroeger
liep je nogal eens je benen uit je lijf om overal op het
complex paraat te zijn.’ Gelukkig is ook de organisatie

DE BLAUWE JASSEN VAN HET EERSTE UUR
Bovenste rij: v.l.n.r. Ernst Koningsveld, Christiaan ten Broek, Sander van de Haar, Aat van Rhijn,
Roy Buijs (†), Harry Wevers (†). Zittend: Jan Janssen, Hans Gostelie, Hanneke Schuttevaer, René
Klaassen, Dick Drechsel (†).
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SATON OPTIEK:

GOED ZIEN EN ER BETER UITZIEN!
Saton Optiek is gespecialiseerd in
oogzorg, oogmode en contactlenzen. In de ruim vijftig jaar die het
bedrijf bestaat is een solide organisatie opgebouwd waarbij de klant
centraal staat en kwaliteit, service en deskundigheid de hoofdrol
spelen. Deze aspecten zijn Arjan de
Jong, filiaalmanager van Saton Optiek Oegstgeest, met ruim 30 jaar
ervaring in de ‘Kemp’ toevertrouwd.
Met filialen in Amsterdam, Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is Saton
Optiek een bekende in de regio. Arjan de
Jong was jarenlang vestigingsmanager
van het voormalige Van Mastrigt Optiek
en is na wat omzwervingen, weer terug
op zijn oude maar zeer vertrouwde plek.
Samen met zijn collega Bas van Hal bestiert hij zijn winkel op een van de mooiste
plekjes in het centrum van Oegstgeest.
De kracht van Saton Optiek ligt bij de professionaliteit en eerlijkheid van het advies
aan de klant. ‘Wij geven pas op als de
klant tevreden is’. Dit alles om onze belofte, ‘Goed zien en er beter uitzien’ , waar
te maken. ‘Zo kan het zijn dat we helpen
met het voortraject en nazorg bieden bij
een ooglaserbehandeling. We willen simpelweg de best mogelijke oplossing voor
de klant vinden’, aldus Arjan de Jong.
De tweede man in Oegstgeest is Bas van
Hal, de medische man van dit duo, hij
vertelt dat het belang van goede oogzorg steeds belangrijker wordt. ‘Neem
als voorbeeld een hockeyer die speelt
op een paar hippe All Stars, die zal nooit
optimaal kunnen functioneren. Bij het uitoefenen van sport is het van groot belang

dat beide ogen optimaal functioneren en
deze ook nog eens goed op elkaar zijn
afgestemd. ‘Je kan nog zoveel trainen,
maar op het moment dat je ogen niet
goed samenwerken, zal je de bal nooit
zo goed spelen dan wanneer dat wel
het geval was. Dit door de vertraagde
reactiesnelheid.’

‘Je kan nog zoveel trainen, maar op
het moment dat je ogen niet goed
samenwerken, zal je de bal nooit zo
goed spelen dan wanneer dat wel
het geval was. Dit door de vertraagde reactiesnelheid.’
Bij Saton Optiek zijn ze gespecialiseerd in
het corrigeren van sterkteafwijkingen in
de ogen. Voor sporters kan het erg handig zijn om hiervoor gebruik te maken van
contactlenzen. Er bestaan veel verschillende soorten contactlenzen met verschillende specificaties en toepassingen. ‘Wij
kijken naar de best passende contactlens
voor uw dagelijkse bezigheden en de
conditie van uw ogen’, aldus Bas van Hal.
Naast de best denkbare oogzorg en een
uitgebalanceerd assortiment contactlenzen heeft Saton Optiek een zeer mooie
collectie monturen en zonnebrillen die
met zorg zijn geselecteerd.

Vol passie verteld Arjan dat hij ieder
seizoen weer met een prachtige collectie
monturen en zonnebrillen mag werken die
weer veel mensen verrast. ‘De diversiteit
in design, merk en prijzen zijn goed in
de winkel terug te vinden. We hebben
stijlvolle monturen en zonnebrillen van
toonaangevende modemerken zoals Tom
Ford en Chanel maar ook zeer mooie
brillenmerken zoals Lindberg, Lunor en
Orgreen.’ Deze brillenmerken vinden
de laatste tijd gretig aftrek. ‘We zien dat
craftmanship een belangrijke trend is. De
consument ziet steeds meer de waarde
van een handgemaakte bril met al haar
mooie details en de zeer hoge kwaliteit,’
aldus Arjan de Jong.

‘We hebben stijlvolle monturen en
zonnebrillen van toonaangevende
modemerken zoals Tom Ford en
Chanel maar ook zeer mooie brillenmerken zoals Lindberg, Lunor en
Orgreen.’
Met het &Blue concept bewijst Saton
Optiek dat kwaliteit niet altijd duur hoeft
te zijn. We hebben met zorg een mooie
collectie monturen samengesteld en
combineren dat met prima brillenglazen voor een vaste lage prijs. &BLUE is
ideaal voor iedereen die graag vaker
een mooie bril wil kopen of gewoon een
keertje voordelig uit wil zijn maar zijn of
haar ogen wel het liefste toevertrouwd
aan de deskundige zorg van de ervaren
specialist. Vanzelfsprekend verrekenen wij
de vergoeding van uw zorgverzekeraar
direct bij uw aankoop.
Herkent u zich in deze belofte? Arjan en
Bas staan voor u klaar.

Terweeweg 52 | 2341 CS Oegstgeest | T: 071 5652090 | E: oegstgeest@satonoptiek.nl | www.satonoptiek.nl
0132983.pdf
1 New.indd 12
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DE BLAUWE JASSEN VAN NU:
V.l.n.r. Maas de Jong, Wim Iserief, Christiaan ten Broek, Jan-Willem van Schie, Bart Tonjann, Anton den Held, Jaap Goemans,
Edward van Oeijen, Hans Touw, Eric van Duren, Victor Paumen, Jeroen Slooter

Anton: ‘Maar het komt toch nog steeds
weleens voor dat je tegelijkertijd twee
wedstrijden moet begeleiden die op

verschillende delen van het complex worden
gespeeld. Dat is eigenlijk niet te doen.’ Ruimte
voor verbetering is er dus nog altijd.

trouw vasthield aan de blauwe outfit. Van eenvoudige
jasjes tot de softshells van nu. De start van de tweede
seizoenshelft is een goed moment om naar voornemens te vragen en de Blauwe Jassen laten zich niet
onbetuigd. Anton: ‘De grootte van de club motiveert
je als commissie om door te blijven gaan.’ Paul: ‘Tijdens
het begeleiden heb je toch wel snel door of een

GEEN MANNENCLUB

jeugdscheidsrechter een beetje aanleg heeft. En als

Het lijkt alsof de Blauwe Jassen-commissie - zoals deze

dat het geval is, proberen we dat te stimuleren.’ Een

sinds 2000 formeel genoemd wordt - een beetje een

kwaliteitsslag kan er zeker nog wel worden gemaakt.

club van oudere mannen is. De heren kunnen dit niet

Eric: ‘Weinig jeugd wil doorgaan met fl uiten en een op-

direct ontkennen. Paul: ‘Lilian Brouwer en vooral ook

leidingstraject bij CS+ volgen. Er valt dus nog een hoop

Fanneke Alkemade zijn daar natuurlijk wel uitzonderin-

te winnen door de jeugd die het in hun vingers heeft,

gen op. Fanneke draait nog altijd een paar diensten

daartoe te motiveren.’

per jaar als Blauwe Jas.’ En tegenwoordig zie je dat
het aan de Blauwe Jassen gelieerde CS+ scheidsrechterscorps, waar de nadruk ligt op het echt zélf fl uiten,
langzamerhand meer vrouwen in de gelederen krijgt.
De heren constateren gezamenlijk dat in de afgelopen
jaren gelukkig weinig excessen hebben plaatsgevonden. Anton: ‘Ja, soms moet je weleens een ouder of
coach tot de orde roepen.’ En wedstrijden van een lager jongensteam in de A-categorie werden tijdens één
seizoen regelmatig als zogenaamde risicowedstrijden
aangemerkt. Paul: ‘Ik heb tot mijn verbazing weleens
gezien dat twee meisjes elkaar opeens met een stick te
lijf gingen.’ Zo weten ze allen wel een voorbeeld te noemen. Soms ontstaan brandjes tussen de begeleiding
door het niveau van de arbitrage. Eric: ‘Eén keer moest
ik toch echt constateren dat het niveau zó slecht was
dat ik samen met een collega naast de scheidsrechters
ben gaan staan om ze letterlijk te souffl eren. Maar dat
wil je natuurlijk te allen tijde zien te voorkomen.’
AANLEG
Wat enigszins losjes begon als een ‘team’, vormde
zich tot een heuse commissie Blauwe Jassen die,
zoals de naam al aangeeft, ook door de jaren heen
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Duinzigt Oegstgeest
is een plek
voor ontmoetingen!

18-2-2015 11:21:40

Tijdens kantooruren:
Trainingen, lezingen, workshops en vergaderingen.
Lunchbuffet met bijzondere gerechten in ons
grand café met de lekkerste koffie van Oegstgeest.
In de avonden en in het weekend:
Van borrel en diner tot presentatie en congres.
Van verjaardag tot herdenkingsdienst en van
bruiloft tot (jazz)concert.
Waarom bij ons?
4 zalen voor 2 tot 300 personen.
Terras, kloostertuin, pop-up loungebar.
Informeel, zakelijk, biologisch, met een verhaal.
Dat is Duinzigt Oegstgeest.
Zonder compromis echt lekkere dingen op tafel
zetten en een sfeer creëren waar je je thuis en
op je gemak voelt. Dat is wat wij doen.
Spreekt het je aan? Bel, mail of kom langs!

adres Rhijngeesterstraatweg 40d telefoon 071-515 2222
e-mail info@duinzigt-oegstgeest.nl website www.duinzigt-oegstgeest.nl
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HET JEUGDBESTUUR

ZO LEUK KAN NIKS ZIJN!
Er is alweer een half jaar voorbij, tijd om aan het
Jeugdbestuur te vragen hoe de afgelopen maanden
zijn verlopen en natuurlijk welke leuke activiteiten er in
de tweede seizoenshelft op de planning staan.

puntjes te regelen. LOHC zonder AB-feest is ondenkbaar,
dus laten we deze oeroude traditie in ere houden! 21
maart is het zover: dan gaan we knallen, met als thema
‘Foute Fitness’. De kaartverkoop is op 17 en 19 maart van
20.00 tot 21.00 uur en op 21 maart van 16.00 tot 17.00 uur.

TEKST: LOTTE SCHOUTEN EN JEROEN SCHUIT. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Nog even en dan hebben we ons eerste ‘alcoholloze’

KNALLEND SUCCES

AB-feest achter de rug. We staan voor de enorme uitda-

Dit seizoen organiseert het Jeugdbestuur, dat bestaat uit

ging om het succes van het AB-feest mét alcohol nu in

vier meiden en vier jongens, met als nieuwste aanwinst

een fris feest zónder drank om te zetten. We gaan ervan

Imme ter Horst en als oudste lid Noortje Tönjann, ook

uit dat de jeugd op LOHC inziet dat een feest gezellig

weer twee CD-feesten. Het eerste was een knallend

wordt door de mensen die komen en niet door de drank.

succes en het volgende moet dat succes gaan overtref-

Natuurlijk hebben we ook dit keer weer een top-dj weten

fen. Op 18 april gaan voor de C- en D-teams de voetjes

te regelen die ervoor zal zorgen dat de dansvloer con-

van de vloer met als thema... Tja, dat is nog een groot

stant vol is. Andere hockeyverenigingen in de omgeving

geheim, maar leuk wordt het zeker!

hebben al met succes een AB-feest georganiseerd
zonder bier en wijn, dus waarom zou het bij

ABDER BAAR,
N
ZO ENK ZE
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‘LO IS OND WE DE IN
T
N
TIE
FEES S LATE TRADI ’
U
E
N
D
UDE
OUD
OER ERE HO

Ook zal het Jeugdbestuur dit seizoen weer hand- en
spandiensten verrichten bij de andere jeugdactiviteiten

LOHC niet lukken?

op de club. Er is altijd wel een feestje of buitenactiviteit
Het kost behoorlijk wat tijd om het feest te

waarbij wij nodig zijn, daar maken we ons niet druk om.

organiseren. Aan de hand van een heus

Zolang school er maar niet onder lijdt… Gelukkig houden

draaiboek proberen we alles tot in de

Annemarie en Petra een oogje in het zeil!

HET JEUGDBESTUUR 2014-2015. V.L.N.R.:
Boven: Annemarie Monster, Jannes Cohen, Elisabeth Padberg, Lotte Schouten, Noortje Tönjann, Petra de Waal
Onder: Violet Froeling, Alexander Vlierboom, Ruben Sterkenburg
Niet op de foto: Imme ter Horst
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UIT DE OUDE DOOS

PASSING SHOT, VAN TOEN TOT NU
Vele jaren was het normaal dat iedere donderdag ‘het ding’ weer in de bus viel. Behalve als
je dinsdag met jouw elftal moest vouwen. Dan zag je pas hoe groot de oplage van de Passing
Shot (PS) was en kreeg je een idee wat er allemaal moest gebeuren voordat, destijds de PTT,
zich over het blad ontfermde. Het zal niemand verbazen dat de PS lang niet altijd probleemloos
de huizen bereikte. Vaak kon het blad niet verschijnen of worden verspreid en moesten de
leden zelf moeite doen om informatie te verkrijgen. Laten we de geschiedenis van de PS eens
voorbijschietend passeren.
TEKST: LUSTRUMBOEK 75 JAAR, BEWERKT DOOR ED PATIJN. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

In 1936, in april om precies te zijn, zag de Passing Shot het

vijftiger jaren werd men voor de wedstrijden aangeschre-

levenslicht. Zoals de naam al doet vermoeden was het

ven. Dat gaf trouwens nog weleens problemen, omdat

blad bedoeld als officieel orgaan van de Leidse Lawn Ten-

de aanvoerders voor hun eigen invallers zorgden. Lang

nis Club (L.L.T.C.). Voor alleen de hockeyclub zou het blad

niet altijd vertelde de ene captain aan de andere dat hij

waarschijnlijk de Pass hebben geheten. Eigenlijk was het

iemand van hem geleend had. Dat bleek dan op het veld

maar goed zo: ‘Zeg, heb jij de P soms?’, lijkt op iets heel
anders te duiden dan op een clubblad. Na overleg
tussen L.L.T.C. en L.M.H.C. werd besloten dat de

S TE
N
DE POSTIGE M
Y
‘O BEK
E
K
HOC P
NEN
KUN RD HET TSCHA ET
WE MAA GD M
LID OO ’
H
VER F. 0,25

Passing Shot ook als clubblad van L.M.H.C. zou
dienen. Om de PS te kunnen bekostigen werd

wel. In 1952 kwam aan deze chaos een einde, toen de
elftalcommissie op de zaterdagen bepaalde wie in welk
team speelde. Dat de aanvoerders, die zich een verregaande bevoegdheid ontnomen zagen, niet bepaald blij
waren met deze machtsovername zal duidelijk zijn.

het hockeylidmaatschap verhoogd met f.
0,25.

In de wekelijkse Passing Shot stond ook het wedstrijdpro-

Hoe meer zielen hoe meer vreugd: de PS

gramma, evenals bestuursmededelingen, wedstrijdversla-

heeft zelfs ook nog een paar maanden

gen, babbelnieuws in ‘Men fluistert langs het lijntje...’ en

onderdak geboden aan de Leidsche Mixed

de rubriek Personalia, waarin vermeld stond wie voor zijn of

Cricket Club. Dat waren meteen ook maar een

haar kandidaats- of doctoraal examen was geslaagd, wie

paar nummers, want de Passing Shot was toentertijd

zich met wie had verloofd, wie een enkel bestaan hadden

een maandblad.

laten varen door in een huwelijksbootje te gaan dubbelen
en wie er bezig waren een team te formeren. Ook waren
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BABBELNIEUWS

er toen al de onontbeerlijke advertenties, hoewel het er in

De PS zag er in die begintijd heel professioneel uit, soms

het begin toch niet genoeg waren. De PS is namelijk niet

zelfs met foto’s. Later werd het blad wekelijks uitgegeven

verschenen van 1938 tot 1940 wegens de hoge prijs van

en stonden de opstellingen in het blad vermeld. Tot in de

het glacépapier waarop het blad verscheen.
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MUURKRANT

ties tussen de teksten door, gesten-

Ondanks de verschrikkingen van de oorlog, werd in

cild en later gedrukt, kortom een

de oorlogsjaren nog wel gehockeyd. Eerst nog redelijk

meer functionele en voor die

regelmatig, maar gaandeweg kon van een normaal

tijd een fraaie verschijning.

competitieverloop geen sprake meer zijn. Ook de PS

‘VANAF
VERSCH JANUARI 1944
E
NU NOO EN DE PS WEER
;
DGE
ALS MU DWONGEN
URKRAN
T’

kon niet meer verschijnen, wat een groot negatief ef-

NIEUW MEDIUM

fect had op het L.M.H.C.-verenigingsleven. Vanaf janu-

In de beginjaren van de 21e

ari 1944 verscheen de PS weer, maar noodgedwongen

eeuw werd de kaft van de PS in

als muurkrant: iedere zaterdag hing er een exemplaar

kleur uitgevoerd, waarmee het

in het clubhuis, met uitzondering van de verschrikkelijke

uiterlijk nog fraaier werd. Korte tijd

Hongerwinter. Het lezen van de muurkrant moet iedere

daarna deed de digitalisering zijn intre-

keer weer een belevenis op zich zijn geweest. Door de

de bij L.O.H.C. en werd de website geïntrodu-

papierschaarste heeft het na de oorlog tot november

ceerd. Dit nieuwe medium nam heel snel de publicatie

1946 geduurd voordat de PS weer gewoon kon verschij-

van de actuele (wedstrijd)gegevens over van de PS.

nen. Vanaf 1948 ging het blad verder als orgaan voor

Dit leidde in 2004, halverwege jaargang 62, tot het

alleen L.M.H.C.

einde van de PS. In februari 2004 werd ter afscheid een
‘Passing Webshot’ uitgegeven, waarin werd terugge-

In januari 1950 verzocht de redactie de leden adver-

blikt op het fenomeen Passing Shot. Ook werd daarin

tenties te werven. Zou dit niet lukken, dan zou abon-

uitgelegd hoe een en ander in zijn werk ging met de

nementsgeld moeten worden geheven. De noodkreet

website. Die website werd op 14 maart 2004 feestelijk

heeft niet het gewenste effect gehad: in dat januari-

ingewijd op een voor een hockeyclub gebruikelijke

nummer stonden elf advertenties, tegenover acht in

wijze: met een borrel.

mei 1950 en vier in maart 1951.
Tien jaar later, in het voorjaar van 2014 besloot het
De PS zag er in vergelijking met de jaren daarvoor

bestuur om weer een periodiek uit te geven, gewoon

zeer armoedig uit en bovendien verscheen het blad

op gedrukt papier, om een beeld te schetsen van de

in die tijd ook nog eens onregelmatig. Na verloop van

leukste hockeyclub. Niet wekelijks, maar tweemaal

tijd verscheen het blad wel met grote regelmaat en

per seizoen. Niet gestencild, maar een groot formaat

bood het alle noodzakelijke informatie. Het uiterlijk van

glossy, gedrukt en voorzien van verhalen en foto’s.

bijvoorbeeld het lustrumnummer uit 1962 doet al heel

Jaargang 63, nummer 1 zag het licht aan het begin

sterk denken aan de Passing Shot in het A5-formaat,

van het seizoen 2014-2015. We hopen dat hij nog vele

dat nog vele jaren dienst heeft gedaan. Met adverten-

malen zal verschijnen.
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Door anders te denken over IT
bereik je meer.
Kijk op infotheek.com of bel 071 800 1565
Kom kom, naar

.nl

The best refurbished gets.
0134617.pdf 1

dé zakelijke IT-shop!
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DÉ SPECIALIST IN HET HOGERE SEGMENT
Makelaardij = Topsport
Graal Makelaardij heeft de wil om
te winnen en de drive om te scoren!

Rapenburg 4 • 2311 EV • Postbus 5 • 2300 AA Leiden • The Netherlands
Tel.:+31 (0)71 51 61 000 • Fax +31(0)71 51 61 001
info@graalmakelaardij.nl • www.graalmakelaardij.nl
0141822.pdf 1
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ZAKEN EN PLEZIER

SPONSOR- EN BUSINESSCLUB

TROUWE SPONSOREN
EN AANHANG
Vrijwel elke hockeyvereniging heeft tegenwoordig
een businessclub. Zo ook LOHC. De leden van deze
Sponsor- en Businessclub (SBC) zijn enorm belangrijk voor
de vereniging. Want waar zou LOHC zijn zonder trouwe
aanhang en sponsoren?
TEKST: MAIKO VAN DAM. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Als we erachter willen komen wat de oorsprong van het

schouwt. LOHC waardeert het enorm dat u uw naam wil

begrip sponsoring is, moeten we heel ver teruggaan in

verbinden aan onze vereniging. En stelt daar uiteraard

de tijd. De tijd van de Grieken en Romeinen. Het welva-

veel tegenover.

rende deel van de bevolking investeerde toen al in kunst,
kennis, atleten en gladiatoren om op die manier hun

Graag gaan we met u in gesprek over de invulling van

reputatie te verbeteren. Zowel in het Romeinse privaat-

uw sponsoring. Uiteraard bieden wij u als basis een pak-

recht als in het Kerklatijn heeft de sponsor de rol van

ket aan met de daarbij behorende tegenprestaties voor

zekerheid en toeverlaat. Door de eeuwen heen heeft de

uw bijdrage. Maar als we middels ons contact weten

sportsponsoring zich een professionele houding eigen

welk communicatiedoel u nastreeft, kan aan de hand

gemaakt, waardoor sponsoring steeds verder kwam

van onze keuzemogelijkheden de invulling ontstaan die

te staan van haar aanvankelijke betekenis en meer en

uw ambities onderstreept. Per slot van rekening moeten

meer gekoppeld werd aan een tegendienst.

er twee partijen zijn die op basis van tevredenheid gaan
samenwerken. Zodat wij trots op u zijn en u trots op LOHC.

MAATWERK
Zelfs in een tijd waarin de economie onder druk staat,

LOHC mag zich sinds jaar en dag verheugen op een

blijft sportsponsoring een activiteit die bedrijven niet

trouwe aanhang en sterke en betrokken sponsoren. Door

graag opgeven. Los van het gegeven dat met
sportsponsoring de naamsbekendheid toeneemt
en op sympathieke wijze aandacht wordt

SINDS JAAR
‘LOHC HEEFT TROUWE
N
EN DAG EE
AANHANG EN REN’
ONSO
O
BETR KKEN SP

gevraagd voor uw producten, diensten en

de inbreng van deze bedrijven en particulieren kunnen
wij de hockeysport bij onze vereniging extra’s bieden.
Graag gaan wij met u in gesprek om over de mogelijkheden voor sportsponsoring te praten.

activiteiten, staat u door een sportclub te
sponsoren midden in de samenleving. Een

MEER INFORMATIE?

samenleving die bewegen waardeert en

Voor meer informatie kunt u een email sturen aan

aanmoedigt. Die presteren waardeert, en

Lohcbusinessclub@gmail.com of contact opnemen met

inzet en discipline als positieve waarden be-

de heer Maiko van Dam via 06-46607930.

TROUWE SPONSORS: V.l.n.r. Sander Vinkesteijn, Teun Hulshof en Wim Graal

PASSING SHOT 63E JAARGANG NUMMER 2

PG 2015 LOHC New.indd 19

19

6-3-2015 9:20:51

ACHTERGROND

THEO WIERCX

DE MAN ACHTER
DE SCHILDERIJEN
Het clubhuis wordt sinds afgelopen seizoen opgevrolijkt
door een boel kleurrijke schilderijen. Wie staan
erop, welke verhalen zitten erachter en wie heeft
ze gemaakt? Wij spraken met Theo Wiercx, de man
achter de schilderijen.

Betrouwbaar - puberleeftijd: trein die terugkeert op Leiden CS vanuit Chersonissos.

TEKST: JEROEN SCHUIT. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Theo Wiercx (Breda, 1955) was assistent-coach van
LOHC Heren 1 tijdens de seizoenen 2010-2011 (promotie
naar Overgangsklasse) en 2011-2012. Toen tijdens Theo’s
eerste seizoen bleek dat hij naast hockeyfanaat ook
een niet onverdienstelijk kunstenaar is, beloofde hij de
toenmalige Heren 1-spelers dat als ze kampioen zouden
worden hij het team zou vereeuwigen op het doek. Zo
gezegd zo gedaan zult u denken. Nou, het liep behoorlijk
anders. Het plan werd al snel uitgebreid met het idee de
vijf kernwaarden van LOHC te vereeuwigen en deze te

Betrokken - middelbare leeftijd: bestuursleden 2012 met sleuteloverdracht.

verbinden aan een specifieke groep binnen de vereniging. De schilderijen zouden dan een mooie plek krijgen

CHAMPAGNE

in het nog te bouwen nieuwe clubhuis. Nou, dat werd

Een jaartje later volgden nog twee schilderijen. De eerste

een enorme klus!

was ‘Sportiviteit’, een schilderij met diverse afbeeldingen
die terug te voeren zijn op sportief gedrag op en rond

Bij de officiële opening van het clubhuis in oktober

de velden. De basis voor dit schilderij zijn tekeningen

2012 kon Theo samen met echtgenote Miranda de

en brieven afkomstig van de jongste jeugd. Het andere

eerste twee schilderijen aan het bestuur overhandigen.

schilderij, ‘Betrokken’, behoeft waarschijnlijk de meeste

‘Opgeruimd’ met een afbeelding van een groot aantal

uitleg van de schilder. Theo heeft hier symbolisch de sleu-

reünisten gewapend met bezem en schrobber en ‘Be-

teloverdracht voor het nieuwe clubhuis weergegeven en

trouwbaar’ met een afbeelding van een trein die altijd

daarmee ook de betrokkenheid in beeld gebracht van de

weer terugkeert in Leiden, met Daan van der Velden als

groep ‘middelbare leeftijd’. De plaats van handeling is het

puber voor het raam van de trein, die de toepasselijke

eilandje in de sloot tussen de hockeyvelden en de Laan

naam Chersonissos draagt.

van Alkemade. De vicevoorzitter heeft zojuist met zijn boot
de sleutel van het nieuwe clubhuis gebracht en overhandigd aan de voorzitter en de andere leden van het
bestuur. Terwijl de dames van de champagne nippen, zit
de penningmeester te peinzen waar al het geld vandaan
gehaald moet worden voor het nieuwe clubgebouw.
Eind oktober 2014 was het dan eindelijk zover: de laatste
twee schilderijen konden in ontvangst genomen worden.
Hiermee werd een lange periode van ruim 2,5 jaar
schilderen afgesloten. De laatste twee schilderijen tonen
Heren 1 met begeleiding en het Dames 1 van seizoen
2010-2011. Deze dragen de titel ‘Respect’ en zijn verbonden aan de jongvolwassenen die in de kracht van hun
leven zijn. Op het schilderij van de heren staan bovenaan
de logo’s van alle clubs in volgorde van de eindstand
van dat seizoen. Onderaan staan op beide schilderijen
afbeeldingen van de velden en de directe omgeving van
Oegstgeest.

Theo Wierx samen met echtgenote Miranda.

20
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Respect - oudste jeugd/jongvolwassenen: Heren 1 en Dames 1 seizoen 2010-2011.

Sportiviteit - de jongste jeugd: collage van diverse zaken op en rond de velden.

Saillant detail op tenminste drie (maar misschien wel vier)
van de zes schilderijen zijn de heren Constan Michiels
van Kessenich en Maarten Buis, vereeuwigd als grote
iconen van LOHC.
TEN EINDE RAAD
Met het gereedkomen van de laatste schilderijen heeft
Theo zijn belofte aan het eerste mannenteam van seizoen
2010-2011 ruimschoots ingelost. Tijdens het schilderen
heeft Theo telkens weer verslag gedaan van de vorderingen, waarbij hij soms ten einde raad was. ‘Het schiet maar
niet op en ik (lees: Miranda, red.) wil het nu echt afmaken.’
Maar het resultaat is werkelijk prachtig en de kernwaarden van LOHC zijn heel mooi en beeldend neergezet. En
zeg nou eerlijk: welke hockeyclub heeft er nu zes echte
Wiercx’en aan de muur hangen?

Opgeruimd - ouderen en reünisten: ouderen en reünisten in winterlandschap gewapend met bezems en vuilnisemmers.

Respect - oudste jeugd/jongvolwassenen: Heren 1 en Dames 1 seizoen 2010-2011.

PASSING SHOT 63E JAARGANG NUMMER 2
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LUNCH

DINER

Wil je hoger springen,
sneller sprinten of
harder werpen?

WIJN

Of heb je last van knie,
rug of schouderklachten?
Kijk dan wat de
fysiotherapeuten van SMCO
voor jou kunnen betekenen!

OPENINGSTIJDEN
DINER:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
18:00 - 21:00
gesloten

LUNCH:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
gesloten

Sport Medisch Centrum Oegstgeest
Lange Voort 2c
2341 KA Oegstgeest
071-5157801
balie@smc-oegstgeest.nl
www.smc-oegstgeest.nl
en www.kinetic-training.nl

RESTAURANT WINE & DINE

Endegeesterlaan 2 | 2342 CZ, Oegstgeest | (071) 3030111
info@restaurantwinedine.nl | WWW.RESTAURANTWINEDINE.NL

0142408.indd 1

0142342.pdf
26-2-2015
9:05:46 1

Wat doe je
vandaag om
resultaat van
morgen zeker
te stellen
?

19-2-2015 14:33:20

Nog steeds een vraagteken voor u?
Neem contact op met

KFMS bv.
Management Consultants

www.kfms.nl
06 - 51458796

0142518.pdf 1
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WORD LID VAN...

‘LOHC EEN DEEL VAN MIJN LEVEN WAT IK EEN LEVEN LANG DEEL’

DE CLUB VAN 100
100 mensen betalen op weg naar het 100-jarig bestaan van LOHC
jaarlijks € 100 en mogen zich daarmee lid van de Club van 100 noemen.
Een mooi initiatief, waarvan ook honderden andere leden uiteindelijk
een hoop plezier hebben.
TEKST: JEROEN SCHUIT. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

De Club van 100 is nu bijna één jaar oud en inmiddels

oud, vrouw en man. De leden hebben geen stem-

zijn er al velen lid geworden van deze bijzondere

recht op de Algemene Ledenvergadering, maar zijn

groep clubondersteuners. In het verleden zijn er vaker

wel opgenomen in het ledenbestand van de club.

van dit soort clubs geweest, maar nooit met een vas-

Van het geld dat jaarlijks binnengehaald wordt, zal

te en bestendige inbedding in de club zelf.

een deel worden besteed aan een nader te bepalen

Eigenlijk is de Club van 100 een soort vervanging van

maatschappelijk doel, zo mogelijk hockey gere-

het vroegere donateurschap. Het doel is om extra

lateerd. Ook wordt er gespaard voor een grotere

fi nanciële middelen te genereren door middel van

investering voor de club. Zo zijn er grote mobiele

een jaarlijkse bijdrage door de leden van deze club.

banken aangeschaft die bij wedstrijden naar het veld

Het streven is om rond de 100 leden van de club van

gereden kunnen worden en die door jong en oud

100 bij elkaar te krijgen, maar uiteindelijk geldt: hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Het getal 100
is gekozen met het oog op het 100-jarig
bestaan van LOHC in 2017. Dat de
contributie € 100 per jaar is, is een

B VAN 100
‘MET DE CLU
UKE DINGEN
DOEN WE LE
R ELKAAR’
O
MET EN VO

toevalligheid.

Ten minste eenmaal per jaar vindt er een activiteit
plaats, exclusief voor de leden van de Club van 100.
De eerste activiteit was eind augustus: op verschillende plekken in het clubhuis kon men genieten van
lekker eten en drinken.

De leden van de Club van 100 zijn
donateurs, die hiermee hun betrokkenheid bij LOHC willen tonen. De Club

van 100 is bedoeld voor iedereen: jong en

PG 2015 LOHC New.indd 23

denken aan een tribune langs het hoofdveld.

VOOR JONG EN OUD
ondersteunende leden, zeg maar

PASSING SHOT 63E JAARGANG NUMMER 2

erg worden gewaardeerd. Ook valt bijvoorbeeld te

LID WORDEN?
Opgeven voor de Club van 100 kan via de aanmeldingskaarten die bij de bar verkrijgbaar zijn of via email:
anettebordes@planet.nl of jeroen.schuit@planet.nl.
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MIX & MATCH

INTERVIEW

CASPER & CHRISTOPHER
Onder het mom ‘jong geleerd is oud gedaan’, ging Casper Bouw (10) in gesprek
met Christopher Combe (21). Allebei zijn ze keeper: Casper is de goalie van JD4,
Christopher (Chris) staat in het doel bij Heren 1.
TEKST: CASPER BOUW EN JEROEN SCHUIT. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

CASPER: HOE LANG HOCKEY JE AL BIJ LOHC?

erop spelen. De echte re-

‘ELKE DA
G
MIJN SKE GING IK OP
KEEPERS LTER MET DE
TA
NAAR HE S ERACHTER
T KLEINE
VELD
OM TE O
EFENEN’ JE

CHRIS: ‘Ik ben op mijn achtste begonnen met

den dat ik zo graag wilde

hockeyen in de E’tjes van LOHC, dus sinds augustus

keepen, is de uitrusting van

2002. Daarvoor heb ik twee jaar gevoetbald bij ASC,

een keeper. Die vond ik zo

zoals iedereen toen eigenlijk deed. Je kon pas gaan

vet cool. En ik was helemaal niet

hockeyen als je een jaar of acht was. Nu is dat heel

bang voor de bal, dat was natuurlijk ook

anders

belangrijk. Wat ook fi jn is, is dat je als keeper nooit gewis-

natuurlijk, je kunt al op je vierde of
vijfde beginnen.’

seld wordt en de hele wedstrijd mag spelen.

HOCKEYEN ER NOG MEER FAMILIE-

Ik was heel erg blij dat de club besloot mij op te stellen

LEDEN?

als vaste keeper toen ik naar de D-jeugd ging. Ik ging

‘Ik heb twee broers die allebei ook

toen elke dag op mijn skelter met de keeperstas erach-

bij LOHC gehockeyd hebben.
Mijn oudste broer Thomas heeft

ter naar het kleine veldje om te oefenen met vriendjes.
Heerlijk was dat. Ik heb ook altijd in een prestatieteam

het tot Heren 8 geschopt

gezeten, wel met een korte onderbreking in de B2.

en is toen hij ging studeren

Omdat de keeper van JB1 tweedejaars was en niet

gestopt met hockey. Mijn an-

door kon schuiven naar de A, werd ik toen in de JB2

dere broer Alexander heeft ook

geplaatst. Maar toen de keeper van JA1 geblesseerd

nog in Heren 1 gespeeld en is daarna

raakte, mocht ik invallen in de JA1 en dat heb ik toen tot

gaan hockeyen in een vriendenteam in

de winterstop gedaan.

Amsterdam, maar tijdens het zaalhockeyseizoen speelt hij weer bij LOHC in Heren 1.

Op mijn veertiende werd ik lid van de materiaalcom-

Mijn moeder Leonie van der Bruggen speelt

missie en kon ik natuurlijk de mooiste uitrusting voor

bij de trimmers op zondagochtend, de DOTZ.

mijzelf uitzoeken. Ook heb ik toen veel leveranciers van

Dus alle familieleden hebben iets met hoc-

keepersmateriaal bezocht. Door mijn eigen ervaringen

key. Mijn moeder is mijn trouwste supporter.
Ze slaat eigenlijk nooit een wedstrijd over

als keeper, kon ik voor de andere keepers op de club
ook beter materiaal verkrijgen. Ik ben de materiaalcom-

en als ze er een keertje echt niet bij kan

missie al snel zelf gaan leiden tot ik twee jaar geleden

zijn, regelt ze dat ze door anderen

ging studeren, toen was het niet meer te combineren.

telefonisch op de hoogte gehouden

Maar de mooiste spullen heb ik nog steeds!’

wordt.’
HOE VIND JE HEREN 1 EN IS HET WEL TE COMBINEREN MET
HEB JE ALTIJD GEKEEPT?

JOUW STUDIE?

‘Toen ik eerstejaars E was heb

‘Natuurlijk is het prachtig om in het paradepaardje van

ik in het veld gestaan, maar al

LOHC te mogen spelen als keeper. Elke wedstrijd is weer

heel snel ben ik gaan keepen.

even spannend. Als je na de wedstrijd van het veld komt

Mijn moeder vond het maar

en je krijgt van soms totaal onbekende mensen compli-

niets, want dan bewoog ik

menten over je spel, dat is echt waar je het voor doet.

te weinig en sporten doe je

Zelfs als je verloren hebt, kun je nog best tevreden zijn

ook om te bewegen, maar ik

over het spel, maar winnen blijft natuurlijk het leukst.

moest en zou de keeper zijn.

Je bent vier keer in de week intensief met hockey bezig

Toen ik tweedejaars E werd,

en dat kost veel tijd. Dus is het heel belangrijk dat je

hebben we afgesproken dat

dagelijks de juiste structuur en planning hebt. Als je ook

ik om de week zou gaan
keepen, dus één

24
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nog goede resultaten wilt halen met je studie, kan dat
gewoon niet anders. Het is zeker niet zo dat ik heel veel

week keepen

dingen niet kan doen door het hockeyen, je moet alleen

en de week

wel goed oppassen. En zelfdiscipline is heel belangrijk.’
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CHRISTOPHER COMBE
17 december 1993
PLEK IN HET VELD
Keeper
TEAM
H1
CASPER BOUW
25 augustus 2004
PLEK IN HET VELD
Keeper
TEAM
JD4

HEB JE VASTE RITUELEN VOOR EEN WEDSTRIJD?

HEB JE EEN VOORBEELD ALS KEEPER?

‘Voor elke wedstrijd heb ik een soort van spanning in

‘Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat elke keeper zijn

me. Voor de wedstrijd, als alle spelers naar het veld zijn

eigen specifieke techniek heeft. Maar als ik een naam

om in te spelen, blijf ik nog even alleen achter in de

moet noemen, is het Jaap Stockmann. Op zich heeft

kleedkamer. Ik zet dan lekker mijn eigen muziek op en

hij helemaal geen mooie techniek, maar wel een heel

zorg dat elk riempje en kledingstuk echt goed zit. Zo

unieke. Doordat hij heel lang is, zet hij nauwelijks tus-

probeer ik mij goed te concentreren en dat ook vast te

senpassen bij het keepen en kan hij in één beweging

houden in de wedstrijd. Pas op het laatste moment ga

een bal naar de zijkant schoppen.’

ik naar het veld toe.’
WAT IS LEUKER, VELD- OF ZAALHOCKEY?
WAT IS HET MOOISTE WAT JE HEBT MEEGEMAAKT OP

‘Ik vind het echt allebei even leuk, maar er zijn wel

LOHC EN WAT WAS JOUW MOOISTE REDDING?

grote verschillen, zeker voor een keeper. Bij zaalhoc-

Glunderend: ‘De mooiste wedstrijd die ik heb meegemaakt was een wedstrijd van JB1. We waren eerste
geworden in de poule en moesten spelen voor het
landskampioenschap. We hebben het helaas niet
gehaald, maar het publiek stond drie rijen dik langs het
veld ons aan te moedigen. Dat was voor een vijftienjarige echt supervet om mee te maken.
Mijn mooiste redding ooit is nog maar heel kort geleden. Dat was met een zaalhockeywedstrijd begin
januari dit jaar. De aanvaller ging met de bal naar de
- voor mij - linkerkant van de cirkel en ik draaide mee.
Op dat moment gaf hij de bal voor naar de kop van de
cirkel. Ik ging vliegensvlug terug naar het doel en op
dat moment pushte een andere aanvaller de bal hoog
op het doel. Met een snoekduik naar rechts en mijn ene
arm hoog tikte ik nog net de bal over het doel. Dan
ben je wel even heel erg blij en voel je je de koning van
de wedstrijd.’

PASSING SHOT 63E JAARGANG NUMMER 2
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LEDENVOORDEEL

DOEL
GEMIST?

15%
KORTING
OP EEN BRIL

*

LEDENVOORDEEL

GRATIS
CONTACT

LENZEN
AANMETEN

*

Irislaan 63, Oegstgeest, Tel. (071) 206 20 03
* Vraag naar de voorwaarden.
0142347.pdf 1

26-2-2015 8:53:39

Zorgvilla's & Thuiszorg

Villa Oranjepark
Prins Hendriklaan 2
2341 JB Oegstgeest
Het Witte Huis
Endegeesterlaan 4
2342 CZ Oegstgeest

T 071-515 02 30

0142464.pdf 1
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Verzorgd & verpleegd wonen in
een stijlvolle villa in Oegstgeest
Wanneer met het ouder worden zelfstandig
wonen niet meer gaat, heeft u een aantal opties.
Een daarvan is wonen in een zorgvilla van Nova
Zembla Zorg in Oegstgeest. Ouderen die zorg of
verpleging nodig hebben zoeken vaak naar een
nieuw evenwicht in hun leven. In onze stijlvolle,
huiselijke zorgvilla's bieden wij u de mogelijkheid
om te wonen en leven zoals u thuis gewend
was. Zorg of verpleging op maat, persoonlijke
aandacht, kleinschaligheid en ongedwongenheid
zijn daarbij voor ons de kernwoorden. Ook bij
ernstige ziekte of in de laatste fase van uw leven
kunt u bij ons wonen.

U bent van harte welkom om eens te komen
kijken. Bezoek voor meer informatie onze
website of neem telefonisch contact met ons op.

Wonen en leven zoals u thuis gewend was,
wanneer met het ouder worden zelfstandig
wonen niet meer gaat.

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl
hdenhartog@novazemblazorg.nl
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key gaat het spel heel snel op en neer. Het is daarom

nemen want we hebben echt een heel leuk en

heel intensief en de wedstrijd duurt kort. Dus je bent als

hecht team. Als ik echt gedwongen word te

keeper constant actief en kunt geen moment ver-

kiezen, dan neem ik Bart Gijsbers mee. Met

slappen. Bij veldhockey is er vaak meer tijd om acties

hem speel ik al vanaf het allereerste begin

voor te bereiden en alles goed in te schatten. Je kunt

bij LOHC.’

bepaalde acties van de tegenstander in de wedstrijd

‘MET EEN
NAAR RE SNOEKDUIK
C
NOG NE HTS TIKTE IK
T
HET DOE DE BAL OVER
L. TOE
WEL EVE N WAS IK
N BLIJ’

beter voorzien en daarop anticiperen. Vaak heb je na

HEB JE WELEENS KAARTEN GEKREGEN?

een actie ook even tijd om bij te komen. Bij een zwak-

‘Bij de jeugd heb ik een keer een gele

kere tegenstander heb je vaak minder te doen en om

kaart gekregen omdat ik tijdens een sliding

de concentratie te behouden en scherp te blijven, ga

de tegenstander per ongeluk meenam. En

je je dan extra bemoeien met het spel door te roepen

later een keertje groen voor praten tegen de

naar de medespelers en aanwijzingen te geven.’

scheidsrechter. Dat is op zich heel weinig, omdat je
als keeper al gauw loopt te praten en te roepen tegen

WAAR BEN JE GOED IN EN HEB JE NOG TIPS?

je medespelers en het soms lijkt alsof je het tegen de

‘Ik vind zelf dat ik heel goed ben in één-op-éénsituaties.

scheids hebt.’

Die zien er voor het publiek ook meestal spectaculair uit.
‘En jij?’
CASPER: ‘Ik ben goed in blokslidings en duiken naar
rechts met de stick.’
CHRIS VERVOLGT: ‘Natuurlijk kan ik veel tips geven, maar
keepen is eigenlijk alleen maar oefenen, oefenen en oefenen. Oké, als ik
dan toch een tip moet geven, dan
raad ik aan om altijd, bij elke loopactie die je doet, een tussenpasje te
maken. Daardoor kun je sneller reageren.
Als keeper moet je ook nooit bang zijn en bij
het uitlopen nooit twijfelen. Twijfel je, dan trek
je meestal aan het kortste eind. Ook is het goed
dat je probeert altijd jezelf aan te kleden en niet anderen te vragen je te helpen. Jij weet precies waar
en hoe alles moet zitten en als je veel oefent dan is
het aan- en uitkleden een fl uitje van een cent.’
HEB JE WELEENS EEN BLESSURE OPGELOPEN?
‘Eerder dit seizoen had ik een lichte liesblessure, maar
naast wat blauwe plekken af en toe, heb ik eigenlijk
nooit een blessure gehad. Oh ja, toch wel! Toen ik in de
A1 keepte, werkte ik als pizzakoerier en ik heb toen een
lelijke smak met de brommer gemaakt. Toen was ik wel
even uit de running, maar gelukkig viel dat grotendeels
in de vakantieperiode.
Als keeper ben je natuurlijk heel goed beschermd. Bijna
nergens op je lichaam ben je te raken. Tijdens de training vinden mijn medespelers het soms leuk om vanaf
de strafbalstip nog even lekker hard op het doel - en
dus mij - te slaan. Dan maak ik mijzelf helemaal klein en
zorg ik dat mijn hele lichaam achter de legguards en
handschoenen zit. Helemaal veilig!’
IS ER EEN ANDERE CLUB WAARVOOR JE ZOU WILLEN
SPELEN EN WIE ZOU JE DAN MEENEMEN?
‘Er is voor mij geen andere club. Bij LOHC ben ik opgegroeid en daar wil ik absoluut blijven. Maar als zich
een kans voordoet om in de Hoofdklasse te spelen, dan
kies ik daar natuurlijk voor. Als keeper wil je graag het
hoogste bereiken. Ik zou iedereen dan wel mee willen
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V.L.N.R. Chris Janssen, Ankie Cleveringa, Marianne Noordijk, Louise tromp, Jantien Gijsbers, Lillibeth Buts,
Winnifred Swart Ranshuys, Gerda Van Agt, Jakobine Zantjes, Liesbeth Zandvliet, Ellen Vinkestijn, Elske Sigmund, Marthje Timmermans,
V.L.N.R. ZITTEND: Sjoukelien van der Laan, Truus Graafsma, Ietje Brouwer, Fieke De Kluis, Dorine verdonk, Margriet Lugt, Janny Schepel

HOEZO OUD? VITAAL!
Begonnen als een aardigheidje voor hockeyouders die
verplicht een bijdrage moesten leveren op de club, is
trimmen inmiddels een belangrijk onderdeel van LOHC.
In deze editie stellen we trimgroep MATCH’72 aan je
voor.
TEKST: SJOUKELIEN VAN DER LAAN. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

De fiets belandt tegen het
hek van veld 2. Er staat er

‘HET IS EE
NK
GEZELSC LEURRIJK
VELE KWA HAP MET
SPORTIVIT LITEITEN EN
EIT IS WA
T HEN
BINDT’

nog een aantal, want op de
maandagmorgen mag alles.
Dan is het clubhuis, de velden, met
Walenkamp erbij, van de dames van de Trim. De kousen
worden gehesen, de tassen belanden op de bank en

Monday, Monday. Het is maandagochtend, bijna

de pas gaat erin. De rust is voorbij. De week wordt be-

half tien en iets boven nul. Een waterig winterzonnetje

sproken, het werk, de gezondheid, het wel en wee van

probeert de ochtendmist die boven de verlaten velden

dierbaren en de resultaten van Dames en Heren 1. Het is

hangt te verdrijven. Het ruikt heerlijk fris. Een eenzame

een kleurrijk gezelschap met vele kwaliteiten en sportivi-

fi etser met zijtassen verbreekt de koele stilte en passeert

teit is wat hen bindt. De oudste is de zeventig gepasseerd

kordaat de grote metalen LOHC-toegangspoort met

en de jongste is net in de veertig. Ook de hockeykwalitei-

het ‘verboden voor fi etsers’-bord. Door de ramen van

ten lopen sterk uiteen. Een paar hadden vroeger zo met

het clubhuis schijnt al licht. Jolande probeert daar in

Dames 1 kunnen meespelen, anderen zeker niet (!). Som-

haar uppie de resten van het drukke weekend weg

mige nieuwelingen moeten het spelletje zelfs nog leren.

te spoelen. De eerste picknicktafel op het terras blijkt
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al bezet, door een medewerker van de plantsoenen-

OUDSTE TRIMMERSGROEP

dienst. Hij eet alvast zijn eerste boterham van de twaalf

Het is trainer Marthje Timmermans die de scepter zwaait

en wacht op instructies van de baas. Op veld 1 veegt

over deze damesgroep. Meestal is zij druk met zeer

Walenkamp, op zijn John Deere, vrolijk de grasmat weer

gewilde oorbellen, maar op maandag leert zij de dames

strak. Hij heeft zijn koffi e al gehad.

het spelletje waar zij vroeger, toen de knieën het nog
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GROTE KRUL
Gerda van Acht is anno 2015, zowel in
leeftijd als in jaren, het oudste spelende lid. Hoewel ze loopt op eigentijdse
schoenen, geloof je dat meteen als je
haar hockeystick ziet. Het is er nog zo
een met een lange krul, die in de loop
der tijd is gehalveerd. ‘Maar hij doet het

‘DE DAMES D
IE (ON)
GEWILD AFH
A
VANWEGE W KEN
ER
GEZONDHEID K OF
BL
LID VOOR HET IJVEN
LEVEN’

nog prima, hoor,’ zegt ze zelf. ‘Deze stick
is nog van mijn dochter, die van mij heb ik
destijds doormidden geslagen.’ En inderdaad,
ze staat haar ‘mannetje’ in het veld, en scoort nog
menig doelpunt. Overdag heeft Gerda een druk sociaal
programma, maar de maandagochtend houdt zij altijd vrij.
Voor de ‘jongere’ vrouwen van de Trim, is Gerda bovenal
een voorbeeld van het belang van sport en goede zin. Wij
hopen allemaal zo lang, zo vitaal te blijven...
Het nieuwste lid van MATCH’72 is Elske Sigmund. Zij hockeyt
ook al lang. Eerst was ze lid bij onder meer Klein Zwitserland,
maar ze verhuisde uiteindelijk met haar kinderen naar LOHC.
Teammanager, bar- en taxivrouw. Net zoals de meeste dames van de Trim, heeft ook Elske haar steentje bijgedragen
aan het jeugdhockey op zaterdag. Zelf speelde ze in
Dames 4. Na een korte hockeystop heeft ze zich onlangs
bij MATCH aangemeld. LOHC wint het van de sportschool
want, zoals Elske zelf zegt: ‘Ik hol toch het liefste in de wei.’
DE DERDE HELFT
Ook de derde helft is bij MATCH’72 een belangrijk moment.
De trimmersgroep blijkt dan plotseling verdubbeld. Want de
dames die (on)gewild afhaken vanwege werk of gezondheid blijven lid voor het leven. Sommigen schuiven gezellig
deden, heel goed in was. Na het inlopen wordt er gerekt

aan bij de koffie na de training, maar het hoogtepunt van

en gestrekt. Dan worden de pylonen geplaatst en komt

het jaar blijft ‘Chez Marthje’. Dan worden de fietstassen

de techniek aan bod. Maar iedereen kijkt toch uit naar

gevuld met culinaire hoogstandjes, mooie verhalen voor

het obligate spelletje. Afhankelijk van de opkomst wordt

goede gesprekken en wijnen van over de hele wereld.

gekozen voor een heel of half veld. En iedereen speelt

Hoofdpijn verzekerd! Maar o zo gezellig, kleurrijk en vitaal!

mee. De sterken en de zwakkeren, Marthje verdeelt ze zo
eerlijk mogelijk over de twee teams. Want winnen is niet

Aanmelden kan bij Fieke de Kluis (06)51114787 of

belangrijk, maar stiekem toch wel.

Dekluis@kpnmail.nl. Of kom spontaan een keertje meedoen!

Vóór Marthje was er een aantal andere trainsters.
MATCH’72 bestaat immers al bijna 43 jaar. Het is de eerste
en daarmee oudste trimmersgroep van Nederland en misschien wel van de wereld. De trimmersgroep is in 1972 opgericht. Carla ten Bosch was de eerste trainster. Het idee
van trimmen is bedacht als geste naar de hockeymoeders
die verplicht op zaterdag bij LOHC achter de bar moesten
staan, als zij hun bloedjes wilden laten hockeyen. Want
ouders waren destijds allemaal verplicht een bijdrage te
leveren en als je niet kon fluiten of training kon geven, dan
maar achter de bar! Als je wilde, mocht je dan op maandagmorgen komen trimmen om kennis te maken met
het spelletje. Kunstgras bestond nog niet. Als de velden
waren afgekeurd, werd uitgeweken naar bijvoorbeeld het
Hofbrouckerpark of het pleintje bij het zwembad. Want het
trimmen ging altijd door, en dat is nog steeds het geval.
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HET ABCD VAN LOHC

Prestatiehockey, recreatiehockey en breedtehockey: het zijn termen die je
geregeld op en rond de velden hoort, maar wat houden ze eigenlijk in en wie
houden zich ermee bezig?
TEKST: JEROEN SCHUIT. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Breedtehockey behelst eigenlijk alles wat niet onder
prestatiehockey valt. Bij de jeugd worden de A1, B1,
C1, C3, D1 en D3 tot de prestatieteams gerekend. Alle
andere teams vallen onder ABCD-breedtehockey. Dat
zijn dus zo’n veertig elftallen.
Karen Timmer (47), commissaris ABCD-breedte en René
Coenen (51), als bestuurslid verantwoordelijk voor de
ABCD-breedte en de Hockeyschool (Funkeys, Benjamins, F’jes en E’tjes), proberen op een zo transparant
mogelijke manier alles in goede banen te leiden. Karen
en René doen dat samen met een enthousiaste groep
van lijncoördinatoren die op hun beurt een elftalgroep,

Karen Timmer en René Coenen

trainingscoördinator en vele coaches en managers

volgen een scheidsrechterscursus. Voor deze relatief

onder zich hebben.

grote groep van circa zeshonderd leden binnen LOHC
zijn twee zaken uitermate belangrijk. Dat zijn de twee

Elke leeftijdsgroep heeft globaal genomen zijn eigen

o’s, die staan voor opleiding en organisatie. Dat houdt

aandachtspunten en eigenschappen. Zo staat bij de

in dat men streeft naar beter opgeleide trainers en dus

spelers in de C- en D-elftallen veelal de prestatie voor-

betere trainingen, betere begeleiding en daardoor

op, vindt bij de B-jeugd vaak een omslag van presta-

goed geïnformeerde coaches en managers en tot slot

tie naar recreatie plaats en voert bij de A-jeugd juist

meer vrijwilligers en daardoor een verhoogde betrok-

recreatie de boventoon. Ook is de betrokkenheid bij de

kenheid.

ouders in de C en D vaak groot en neemt die wat af in
de B en A.

Veel jeugdspelers uit de A- of B-teams geven al training
aan jongere teams, verlenen hand- en spandiensten bij

OPLEIDING & ORGANISATIE

jeugdevenementen, hebben zitting in het Jeugdbestuur

Betrokkenheid van ouders is een belangrijk thema en

of helpen achter de bar in het clubhuis.Het is elk jaar

zeer van belang voor het functioneren van de teams.

weer een enorme klus om alle teams te voorzien van

Zij zorgen immers deels voor de gezelligheid rondom

een goede trainer. In totaal is er wekelijks voor 172 uur

een team en verhogen daarmee de hockeybelevenis.

aan veldtraining te verzorgen en dat ook nog eens in

Veel hockeyende ouders geven zelf ook trainingen of

een vastomlijnd tijdschema.
Ter verhoging van de kwaliteit van de trainingen en
ook ter verbetering van de structuur en organisatie
rondom de trainingen stelt LOHC een aantal zaken ter
beschikking. Beginnende en gevorderde trainers kunnen bijvoorbeeld een trainersopleiding volgen, die bij
voldoende animo op LOHC zelf gevolgd kan worden en
anders bij een andere vereniging dicht in de buurt. Er is
daarnaast oefenstof aanwezig voor alle teams met hun
leeftijdsspecifieke trainingsbehoefte op Hockeyacademie.nl, waar naast oefeningen ook filmpjes staan ter
instructie. En tenslotte is er een functiehuis voor trainers
waarin diverse voorwaarden omschreven zijn, zoals bijvoorbeeld opleiding, groeimogelijkheden en beloning.
HOCKEY OP MAAT
Natuurlijk en haast vanzelfsprekend is de communicatie

JD4 (TEGEN WESTLAND) VLNR: Hidde van der Flier, Joost de Haan en Philip Koller.

met de leden en hun ouders enorm belangrijk. Eigen-

Achtergrond: Michaël de Bruijn.

lijk valt of staat het hele beleid hiermee. Transparantie
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rondom teamindelingen, de juistheid van informatie

waarschijnlijk plekken vrij. Het kost

van beslissingen en de uiteenzetting van het beleid en

maar een paar uur per week.

achtergronden zijn cruciaal voor het goed functioneren
van de club.

DANKBARE TAAK
De problematiek rond het zaal-

‘MEN H
OU
MET IE DT REKENIN
G
DEREE
PROBE
N EN
E
JUISTE RT ELK LID O
PLEK IN
P
TE DEL DE
EN’

De teamindelingen zijn een jaarlijks terugkerend

hockey is en blijft complex. De

hoogtepunt. De selectie vindt plaats aan de hand

beschikbare uren voor zaalhoc-

van de beoordelingen van de coaches die daarvoor

keytraining in en rond Oegstgeest

tweemaal per seizoen een formulier invullen, de be-

zijn zeer beperkt. Zaalhockey staat

oordelingen van de trainers en de voorkeuren van de

meestal onder aan de lijst bij het verge-

spelers en speelsters. Dit laatste geldt alleen voor de

ven van de beschikbare uren en daardoor

A- en B-teams. Voor deze teams geldt het zogenaamde

ontkom je er niet aan een groot deel van de trainingen

‘hockey op maat’-systeem.

buiten af te werken, op de eigen velden. Hogere teams
krijgen voorrang boven de lagere bij de zaalhuur, maar

Elk lid kan hierbij individueel aangeven wat hij voor

desondanks probeert de club te regelen dat elk team

het komende seizoen graag zou willen. Bijvoorbeeld

minstens eenmaal in de zaal kan trainen. Door het

prestatie- of recreatiehockey of een combinatie

verder promoten van de midwintercompetitie zou de

daarvan. Zaalhockey of midwintercompetitie of liever

druk op de zaalhuur iets verlicht kunnen worden; dit

geen hockey in de winter maar fitness. Ook kunnen ze

jaar was er echter slechts één team dat zich hiervoor

aangeven met welke vrienden ze graag zouden willen

had opgegeven.

samenspelen. Al deze informatie wordt meegenomen
bij het indelen van de teams en hiermee wordt zo veel

De belasting van de gehele organisatie neemt voortdu-

mogelijk rekening gehouden. Zo hadden we dit seizoen

rend toe. Het seizoen begint alsmaar vroeger en eindigt

een meisjes B-team dat lekker naar de fitness is gegaan

steeds later. Steeds eerder willen de teams trainen om

en een jongens A-team dat midwintercompetitie heeft

goed beslagen ten ijs te komen en ook tijdens vakan-

gespeeld.

tieperioden gaan veel trainingen gewoon door om het
speelniveau op peil te houden. Dit heeft natuurlijk ook

Naast deze kwalificaties worden de teams op sterkte

verregaande invloed op het beschikbare trainingsbud-

ingedeeld en is bijvoorbeeld MA3 sterker dan MA5 en

get voor deze groep. Daarnaast is de personele belas-

zijn die op hun beurt weer sterker dan MA8. Ook wordt

ting behoorlijk groot en is al menig vakantie vroegtijdig

gekeken of iemand in zijn leeftijdsgroep, dus A, B, C of

beëindigd om alles goed te kunnen begeleiden. René:

D, eerste- of tweedejaars is.

‘Ondanks alle perikelen en ondanks het vele werk
hebben we een prachtige en dankbare taak binnen

DE LAT LIGT HOOG

LOHC en kunnen we op deze manier ons steentje aan

Men houdt dus echt rekening met alles en iedereen en

het reilen en zeilen van de club bijdragen.’

probeert elk lid op de juiste plek in te delen. Niet alleen
bij het maken van de indelingen, maar eigenlijk gedurende het gehele seizoen is er intensief overleg met de
Commissie Tophockey (CTH). Het is al menig keer voorgekomen dat een speler pas op latere leeftijd in een
prestatieteam terechtkomt, zelfs tot en met Heren 1.
Hoe goed geprobeerd en hoe zorgvuldig ook, er zijn
altijd vragen en opmerkingen zodra de teamindelingen bekendgemaakt zijn. ‘Je streeft naar een honderd
procent tevredenheid, maar je weet ook dat die lat met
zo’n enorme groep leden met zo veel leeftijdseigen belangen wel erg hoog ligt,’ zegt Karen met een bemoedigende blik in haar ogen.
Wat de organisatie betreft zijn Karen en René naarstig
op zoek naar nieuwe enthousiaste lijncoördinatoren, die
de vraagbaak vormen voor spelers en ouders. Op dit
moment is er een acute behoefte aan lijncoördinatoren

MA8 ZAAL VLNR: Thijs Gostelie, Emma muller, Koosje koolbergen, Amyleigh Imthorn,

en ook voor volgend seizoen komen er door verloop

Robine Theunissen, Lina Vermeer, Sophie Fok, Mijntje Sevenster
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DE HOCKEYFAMILIE

DE FAMILIE COULIER

‘DIE KNEUTERIGHEID
HAD OOK ZIJN CHARME’
Op een gure winterse avond tussen Sinterklaas en Kerst
heb ik afgesproken bij John (70) en Marijke Coulier (67)
thuis. Hartelijk word ik ontvangen, waarna ik de warme
huiskamer inloop en me installeer in een comfortabele
fauteuil.
TEKST: PAUL ARPS. FOTOGRAFIE: ED PATIJN EN PRIVÉBEELD.

de maandagavonden op de club waren legendarisch.
Marijke: ‘Het krappe clubhuis zat werkelijk stampvol en
er werden tegelijkertijd allerlei commissievergaderingen
gehouden. Octave Michiels van Kessenich, verantwoordelijk voor de bar, maakte laat op de avond vaak nog
zijn beroemde satés. Het was toen allemaal een stuk
kneuteriger, maar dat had toch ook wel z’n charme.’ In

De tweede familie die het verhaal van een leven op

die periode werd bijvoorbeeld ook de wekelijkse Passing

LOHC mag vertellen, vraag ik om te beginnen hoe het

Shot nog helemaal, stukje voor stukje, handmatig met

eerste contact met de club heeft plaatsgevonden. Marij-

de typemachine getikt. Daarin kwam verbetering met

ke: ‘Onze oudste dochter Sabine (41) begon met hockey-

de overgang naar een digitale productiemethode en

en toen ze 8 was, in 1982. Zij begon in de jongste jeugd en

daar waren ook Koos de Looff en Onno Dorresteijn bij

mocht direct aan de slag met het verkopen van tegeltjes

betrokken.

voor het eerste kunstgrasveld.’ John: ‘Toen is Marijke ook
begonnen bij de groep van de maandagtrimmers. Dat
was de eerste damestrimgroep in Nederland.’
John werd een jaar daarna, in 1983, lid van de zaterdagtrimmers Heeren ’73 en ging later in Veteranen L spelen.
John: ‘Veteranen L was wel een roemrucht clubje waarin
onder meer Sjef Gardeniers, Arie ten Bokkel Huinink en
ook Krieno Fikkert speelden. Helaas is het team uiteindelijk doodgebloed.’ Inmiddels was ook dochter Fleur (39)
in 1984 lid geworden bij de D’tjes. Marijke is later overgestapt naar Dames Veteranen D op de dinsdag en heeft
daar nog tijden met groot plezier in gespeeld. Beiden
werden zelfs nog een keer kampioen, alleen van welke
klasse weten ze niet meer.
Al snel werd duidelijk dat vooral Marijke op bestuurlijk
vlak haar ei goed kwijt kon op de club. En zo trad Marijke
in 1987 toe tot de lustrumcommissie van het 70-jarig bestaan. Ook tijdens het daaropvolgende lustrum maakte
zij deel uit van de organiserende commissie. In welke rol
eigenlijk? Marijke: ‘Dat was toen nog niet zo uitgekristalliseerd. Ik was secretaris, maar eigenlijk ook een beetje
manus van alles.’ Na de eerste ervaring in de lustrumcommissie nam ze zitting in het clubbestuur. Daar wel
‘echt’ als secretaris, van 1991 tot 1997. Marijke: ‘Dat was
een fantastische tijd, onder voorzitterschap van Frans
Beker en Krieno Fikkert. In het bestuur zaten verder onder
meer Marc Mellema, Bart Smits, Micky Groen en Koos de
Looff.’
LEDENADMINISTRATIE OP ZOLDER
In die tijd vierde spontaniteit hoogtij op de club, het
was vaak een kolderieke boel en vele ouders stonden
regelmatig tot laat aan de bar. Marijke: ‘Sjoerd Zwanenburg en Paul Bruidegom bleven nog weleens bij ons op
zolder logeren na de lustrumvergaderingen.’ En vooral
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John raakte zo ook betrokken bij de modernisering

enorme operatie, waarbij pakken met acceptgiro’s

van de ledenadministratie. Samen met Hans Verlinden

thuis geprint moesten worden. Onno Dorresteijn heeft

werd onderzoek gedaan en specifi eke software

daarin een hoop verbeterd door het proces te automa-

aangeschaft. John: ‘Daarmee konden we naast de

tiseren.’ Janine Fikkert is later bij de ledenadministratie

ledenadministratie ook de fi nanciën doen en de

betrokken geraakt en Marijke heeft nog jaren met haar

Passing Shot verzenden.’ Maar de overgang naar

samengewerkt.

een nieuwe ledenadministratie ging niet eenvoudig.
John: ‘Het oude ledensysteem ging nog op voornaam

ONZICHTBARE VRIJWILLIGERS

en we moesten dus eerst de namen van het oude

John en Marijke benadrukken keer op keer dat ze niet

systeem naar het nieuwe systeem overzetten. En dat

willen dat het artikel verzandt in een lofzang van hun

ging allemaal handmatig.’ Avonden hebben John en

inspanningen op de club. Je doet zoiets nooit alleen.

Marijke thuis op zolder zitten invoeren.

Daarom noemen ze juist met opzet de medevrijwilligers
met wie zij hebben samengewerkt. John: ‘In al die jaren

Ook Sini Liera, de toenmalige secretaris, kwam overdag

hebben zo veel vrijwilligers meegeholpen om van alles

helpen. John: ‘Dat nieuwe systeem was een enorme

op de club tot stand te brengen. Veel van die vrij-

verbetering, maar nog steeds ging het allemaal best

willigers zijn eigenlijk best wel vaak onzichtbaar

omslachtig. Het was bijvoorbeeld nog een enorm ge-

gebleven... Zoals bijvoorbeeld Jaap Zwitser

doe om aan het begin van het jaar te achterhalen wie

en later Ruud Janse van Mantgem, die altijd

van de jeugd naar een hogere leeftijdscategorie ging

heel veel hebben gedaan voor het com-

en daardoor meer contributie moest gaan betalen.’

plex, samen met onze helaas overleden

Marijke: ‘Het afhandelen van de betaling was een

groundsman Koos van Es.’

‘OP DE L
EG
MAANDA ENDARISCHE
GA
ZAT HET VONDEN
CLUBHUIS KRAPPE
WER
STAMPV KELIJK
OL’

DE FAMILIE COULIER ANNO 2014: V.l.n.r. ACHTER: Emiel van Leeuwen, Fleur van Leeuwen-Coulier, Sabine Zondag-Coulier, Gerben Zondag; VOOR: Kiki van Leeuwen,
Floor Zondag, Sam van Leeuwen, Bo Zondag, John Coulier, Marijkje Coulier en Max Zondag
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Vernieuwd en gerestyled SAN-T Catering
by Visgilde Hugo van der Meij

SAN-T Catering richt zich nu met name op de catering van visproducten.
Dat het succes van een catering-event meer is dan alleen maar
kwaliteitsproducten leveren
blijkt uit
de wijze
Lange
Voort
2d waarop SAN-T Catering
invulling geeft aan ‘de totaalbeleving’ op het gebied van presentatie.
2341lunchbox
KA Oegstgeest
De unieke SAN-T Boxlunch
is daar een voorbeeld van.

071 - 20 00 105
beeld- 270
van 160 46
06

Krijg een smaakvol
het vernieuwde SAN-T Catering
Receptie-, Buffet-, BBQ- en
Vergaderlunchaanbod op san-t.nl

olga.knotter@san-t.nl
www.san-t.nl

Lange Voort 2d | 2341 KA Oegstgeest | 071 - 20 00 105
info@san-t.nl | www.san-t.nl
spread.indd 6
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Oranje Nassaulaan 18 | 2361 LE Warmond
Tel: 071-3010401 | Fax: 071-3010402
info@pasadena.nl
www.pasadena.nl
www.smallbands.nl
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DE HOCKEYFAMILIE

Het complex bood John een prachtige uitdaging om
zijn tanden in te zetten. Octave Michiels van Kessenich
was in 1983 nog verantwoordelijk voor de aanleg van
het eerste kunstgras op veld 1 en John geeft aan dat hij
van hem een hoop heeft meegekregen. John: ‘Daarna
heb ik vrijwel continu in de kunstgrascommissie gezeten
voor de nieuwe velden die werden aangelegd. Een
enorm issue was altijd de indeling en het soort kunstgras. Konden de velden naast elkaar blijven liggen
of moest het toch haaks? Ook een eventuele samenwerking met OLTC was altijd weer onderwerp van de
nodige discussies.’
Het aanleggen van nieuwe velden ging niet altijd van
een leien dakje. John: ‘Bij het graafwerk voor kunstgras
2 en 3 werd koolas gevonden, dat mogelijk duidde op
verontreiniging. Gelukkig bleek bij nader onderzoek dat

DE FAMILIE COULIER: Anno 1987/88, tijdens het 14e lustrum

het een sintellaag betrof die toevallig naar boven was
gekomen.’ Ook de gemeente vormde soms een uitda-

Ondanks alle ervaring vindt John nu de tijd rijp dat een

ging. John: ‘Zij hebben een keer een aanval gedaan

nieuwe generatie het van hem overneemt. Wel is hij

op de velden 4, 5 en 6. Ze wilden daar woningbouw

nog altijd actief op de club als trimmer bij de zaterdag-

plegen en waren van mening dat de club, gezien

trimmers van Heeren ’73. Marijke zit nog in de reünis-

het ledental, wel met drie velden uit de voeten moest

tencommissie. Inmiddels is ook de derde generatie van

kunnen.’ De gemeente bleek zich echter misrekend te

de familie volop actief op de club. Dochters Fleur en

hebben. John: ‘Zij waren uitgegaan van een wedstrijd-

Sabine zijn allebei tussendoor weliswaar even gestopt,

duur van 35 minuten en dan kun je natuurlijk veel meer

maar inmiddels weer lid als trimmer op maandag-

wedstrijden afwerken met een beperktere veldenca-

avond. Ze zijn twee keer tegelijkertijd zwanger geweest

paciteit. Dat was wel even een hachelijke fase, maar

en hebben dus kinderen die redelijk in dezelfde leef-

gelukkig konden wij de gemeente tot inkeer brengen.’

tijdsklasse zitten. Er zijn in totaal vijf kleinkinderen, die
allemaal hockeyen op LOHC: Max (11) in jongens D4,

OP ZATERDAG LANGS DE LIJN

Sam (9) in jongens E3, Floor (9) in meisjes E2. De twee

Het voorlopig laatste huzarenstukje was natuurlijk de

jongste meisjes Bo (6) en Kiki (6) spelen in de benjami-

bouw van het nieuwe clubhuis. En ondanks alle erva-

ni’s en gaan naar de F.

ring ontstond bij de aanleg toch ook nog een penibele
situatie. John: ‘Nadat de contouren waren ingeme-

Met veel plezier en trots staan John en Marijke

ten, bleek dat het hele complex beter één meter kon

nu weer wekelijks op zaterdag en komend

worden opgeschoven.’ In Oegstgeest was er net een

seizoen ook op zondagmorgen langs

bouwzaak geweest met een vergelijkbare situatie. Daar

de lijn. Marijke: ‘En vorig jaar heeft de

had de aanpassing ertoe geleid dat de goedkeuring

complete familie nog met het familie-

via een procedure bij de Raad van State verkregen

toernooi meegedaan. Dan staan er drie

moest worden. John: ‘Gelukkig werden de plannen

generaties op het veld en dat is toch wel

uiteindelijk toch goedgekeurd.’

heel leuk.’

Marijke en John op weg naar het familietoernooi (2013)

Sabine en Fleur met de familitoernooitrofee (mei 2013)
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DE STUDENTEN

GEZELLIGHEID KENT
GEEN TIJD VOOR
DAMES 13
Een groot deel van de leden van LOHC is student of
net afgestudeerd. Goede reden om deze groep eens
onder de loep te nemen. Dit keer: Dames 13, een
team dat je bijna niet kunt missen. ‘Ze stellen zichzelf
even voor
TEKST: SANNE STEENSMA. FOTOGRAFIE: TIM CHRISTEN.

In 2012 begon Dames 13 als nieuw team bij LOHC. Een
mix van studenten en werkenden, al was dat werk voor
de meesten toen een bijbaan bij Soldaat van Oranje.
Inmiddels werkt niemand van ons daar meer, zijn er een
hoop dames afgestudeerd en is het team uitgebreid
met zussen, studiegenoten en vrienden.
Ondertussen zijn we alweer bezig aan ons derde
seizoen bij LOHC. En het is nog lang niet ons laatste!
HET BEGIN
MARGOT (CAPTAIN): ‘Ik heb vroeger bij Noordwijk
gehockeyd. Toen ik in Leiden ging studeren, was
dat niet meer goed te combineren. Dus stopte ik.
Uiteindelijk begon het toch weer te kriebelen. Omdat
het mij niet leuk leek om in mijn eentje bij een team aan
te sluiten, besloot ik om zelf een team op te richten.
Via vrienden, mijn studie Criminologie en mijn baantje
bij Soldaat van Oranje verzamelde ik een clubje meiden
om mij heen. We werden Dames 13 en speelden na
slechts één training onze eerste wedstrijd. We kenden
elkaar nog maar net en niet iedereen kende elkaars
naam. Ondanks deze handicap wonnen we wel. Die
overwinning werd gelijk gevierd met een biertje in de
zon. Een mooi begin van ons eerste seizoen dus.’

DAMES 13 KAMPIOEN IN DE ZAAL 2014-2015
Bovenste rij vlnr: Jeanine, Stella, Henk (coach),
Melissa, Margot, Gera, Sanne, Mandy, Joyce, Roesja.
Beneden vlnr: Marije, Crista, Lisanne, Janneke

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN...
MARGOT: ‘Bijzonder aan ons team is het verschil in

wisselschema’s. Dit houdt Henk, sinds dit seizoen onze

niveau. Vooral toen we net begonnen. Sommige

toegewijde coach, ook goed in de gaten.’

meiden die zich hadden aangemeld, hadden nog
nooit een stick vastgehouden. Terwijl anderen al bijna

NIET MEER WEG TE DENKEN

hun hele leven hockeyden. Best wel een groot verschil

MELISSA: ‘Wie vaak op LOHC is, kan ons eigenlijk niet

dus. Gelukkig is het nooit een probleem geweest.

missen. En dat komt niet alleen door onze opvallende
vesten (zie foto). We trainen bijna elke week, ook tijdens

Daarbij moet ik wel zeggen dat ik het bijzonder vind

de zomer- en de winterstop. Daarnaast zijn we actief in

hoe de meiden die nog geen ervaring hadden in 2,5

de materiaal- en seniorencommissie.

jaar tijd zijn gegroeid. Als je hen nu ziet spelen, zou je

36
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echt niet denken dat ze pas zo kort op het veld staan.

Uiteraard slaan we ook geen enkel TD over en blijven

En hoewel we natuurlijk graag winnen, vinden we het

we na de training en de wedstrijd meestal nog wel even

ook belangrijk dat iedereen mee kan spelen.

plakken voor een drankje. Erg gezellig. Alleen vergeten

Daarom bij ons geen tactische maar ‘eerlijke’

we soms een beetje de tijd én dat we de dag erna
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DE STUDENTEN

moeten werken. Maar dat nemen we voor lief. Een vaak

MELISSA: ‘Ons andere gekke getal is 2. En dan vooral

gehoorde tekst is ‘Kom op, nog eentje, dan gaan we

de tweede plaats. Dit begon al meteen in ons eerste

daarna fietsen.’ Gelukkig trainen we op woensdag, dus

seizoen (2012-2013) met de verkiezing voor Team van het

dan is het weekend alweer in zicht.’

jaar. Als kersvers team deden we hier vol enthousiasme
aan mee. We organiseerden een netwerkborrel op

GEKKE GETALLEN

de woensdagavond en verkochten roze cupcakes op

MARGOT: ‘Als team zijn we erg gehecht aan ons

zaterdag en zondag.

nummer: 13. Ieder jaar is het weer spannend of we
dit nummer kunnen houden. Vooral toen we vorig

Toen kwam de uitslag: tweede. Uitslag van de

jaar promoveerden van de 5e naar de 4e klasse.

veldcompetitie dat seizoen: tweede. Seizoen 2013-

We hebben een dansje, een fantastische yell en

2014, ook tweede. Hiermee konden we gelukkig wel

verschillende kledingstukken. Dus we zijn blij dat we

promoveren. 1 februari 2015 was dit eindelijk voorbij,

nog steeds Dames 13 zijn. En dat hopen we te blijven. Al

want we werden zaalkampioen. Voor het eerst eerste

willen we natuurlijk nog wel een keer promoveren.’

dus, en hopelijk niet voor het laatst!’
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IEDEREEN WINT
De Volvo Clubbonus

Koop of lease een nieuwe
Volvo bij Svala Auto Leiderdorp
en Volvo Cars Nederland B.V.
stort €1.000 in de kas van je
hockeyclub!

Volvo Cars Nederland B.V. is partner van de KNHB. Met, als hoofdsponsor
van Jeugd en Talent, de focus op de nationale jeugd- en district selectieteams.
Ook steunen we de team Volvo ambassadeurs Naomi van As en Billy Bakker.
Meer over Volvo en hockey lees je op www.volvodrivingdutchhockey.nl

Svala Auto Leiderdorp - Rietschans 70 - Leiderdorp - 071-5810950
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SPONSOREN

LEIDSCHE EN OEGSTGEESTER HOCKEY CLUB

SPONSOREN SEIZOEN 2014/2015
HOOFDSPONSOR

SUBSPONSORS

SPONSOREN
&Partners

Hairmaxx Ommevoort

Rabobank Leiden en Oegstgeest

Accor Hotels

Heerema

Rijnlands Lyceum

AKZO Nobel

Helibel Holding BV/Conferencecall.com

SATON Optiek

Arena Finance

Hilvasco B.V.

Schulpen Schuim BV

AVE Orthophedische Kliniek

HOF van Hoornwijck Tandheelkunde

Shell international

BDO Accountants & Adviseurs

Hunter Douglas Europe BV

Sligro Food Group BV

Bean & Co Coffee Company

Infor Epiphany

SMC Oegstgeest

Bedrijfsfi etsen.nl

Infotheek Groep

Steltman Juwelier & Watches

Beleg van Oegstgeest

Instituut Mentor

Tax Connection BV

Van Bentem Electro Techniek

Jerôme van Zuylen

Teekens Karstens Advocaten & Notarissen

BMS Notarissen

Juliana van Poelgeest Beheer BV

The Frog

Chef de Cabine

Jumbo Supermarkt P.J. De Jong BV

Urban Interest Real Estate Investment

Competentzijn.nl

KEES + CATO

Van Bellen-Weijnen Management en

De Gunst Juwelier

KFMS Management consultants

Advies BV

De Leeuw Flowerbulb Group BV

Kijk op Media

Veilinghuis onder de Boompjes

DETOM Autospecialisten

KONE BV

Verpakapotheek B.V.

DsignMarking

Lector Studiebegeleiding

Volvo Svala Leiderdorp

DUFISCO N.V.

M2 Tandartsen

VP Solutions

Farringwell BV

Mariska Jagt Interior Design

WILMOD Heating & Systems BV

Favoriet Sport Oegstgeest

Neerlandic Shipping

Wine & Dine Restaurant

Friesland Campina Benelux

Oranjewoud Realisatie BV

XXL Carwash

Geelkerken Linskens Advocaten

Oudshoorn Serviezen

Youngstreet Vastgoed

Greenpark Hotels & Restaurants

Pasadena Productions

Zalm Beheer BV

Proformance
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FAN VAN DE NIEUWE
HOCKEYGENERATIE
ABN AMRO houdt van hockey.
De liefde voor hockey gaat bij ABN AMRO verder dan het spel. Als hoofdsponsor van 60 lokale verenigingen, zes
hoofdklasseclubs en de Hockey Academie, dragen we graag bij aan de ontwikkeling van hockey in Nederland.
Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk jonge kinderen de kans krijgen om te groeien. We zijn dan ook extra
trots dat topspelers Jeroen Hertzberger, Billy Bakker, Marcel Balkestein en Kim Lammers zich daar samen met
ons voor inzetten. Op hun persoonlijke platformen houden ze jou op de hoogte en kun je leuke prijzen winnen.
Check kimlammers.nl, marcelbalkestein.nl of jeroenhertzberger.mobynow.com. Ga naar abnamro.nl/hockey
voor een overzicht van alle sponsoractiviteiten.

0141604.pdf
1 New.indd 40
PG
2015 LOHC

17-2-2015
6-3-2015 15:58:24
9:22:19

