
* Leiden Heren I (boven) in het seizoen 1983-84. Toen nog hoofdklasser onderleiding van de huidige bondscoach Roeland Olt-
mans. In 1987 viel het doek en tot op heden speelt men nog steeds Overgangsklasse. Nog twee spelers op de foto komen voor 
het eerste elf tal uit, Tom van der Meer en Onno te Reijdt. 
De dames (onder) na promotie naar de eerste klcrsse. Rechts trainer Maurits Eikenhout. 
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Lustrum- 
wedstrijd 
tegen 
lerland 
De komende maanden is het 
groot feest bij de Leidsche en 
Oegstgeester Hockey Club 
(LOHC). Op zaterdag 29 au-
gustus is er een groot vereni-
gingstoernooi voor de gehele 
vereniging. Een week later 
gevolgd door een toernooi 
met bevriende verenigingen, 
trimmers- en jeugdtoernooi-
en. En op de kalender voor 
1993 staat onder meer een in-
ternationaal toernooi. Maar 
hockeyclub Leiden (de oude 
naam van de club) heeft een 
begin om van te smullen. 
Want... op donderdag 27 au-
gustus komt het nationale 
elftal van Ierland naar de 
Hofbruckerlaan in Oegst-
geest. Een geweldige eer 
voor manager Valentijn 
Tweehuysen, die het komen-
de jaar een belangrijke spil 
bij de jubilaris wordt. 

Om 20.00 uur spelen de Ierse groen-
hemden met spelers als Jimmy Kik-
wood, Daniel Clark, Neil Cooke, Paul 
Halway, Ger Casey, Peter Richardson 
en captain Sloan Marty een oefenduel 
tegen LOHC. Dat de Ieren in Oegst-
geest spelen is overigens niet zo gek 
als je weet dat de nieuwe trainer van 
Leiden, Cees Koppelaar, ook trainer-
/coach van lerland is. Daarom zal de 
vrouwentrainer van Leiden Maurits Ei-
kenhout de coaching van LOHC op 
zich nemen. 
Bij LOHC worden een groot aantal 
spelers gebruikt om de sterke Ieren te 
bestrijden. Van de oude garde zien we 
doelman Tom van der Meer en Onno 
ter Reijdt zeker in de basis. Andere 
spelers die een kans krijgen van coach 
Eikenhout zijn Willem de Keyzer, 
Jeroen Dubbeld, Christiaan van Vlo-
ten, Mark Jan Drok, Eelko Leeuwen-
burgh, Martijn Haks, Dirk Jan Oomens, 
Hans Dullaert, Casper Kleijn, Folmer 
Houwert, Joost van der Hout, Friso van 
Deursen, Sander Roeleveld, Bert 
Bonsing, Peter van der Meer, Andrew 
Brom en Dirk Jan van der Kwast. Of ze 
inderdaad allemaal in het veld komen 
ligt natuurlijk aan Maurits Eikenhout. 

Clubman 
Maurits Eikenhout is een echte club-
man, als oud- eerste-elftalspeler, staat 
hij altijd voor de club klaar. Ook als 
het wat minder gaat met het 'eerste' is 
Eikenhout steeds weer oproepbaar. 
Maar Eikenhout wil meer. Zijn dames-
team moet hoog nodig promoveren. 
"Jets wat bij Alecto lukt moet ook bij 
ons kunnen. Maar het heeft wel wat 
tijd nodig", aldus Eikenhout die zelf 
vijf jaar eerste elf talspeler was. 
Dat hij de coaching van Cees Koppe-
laar moet overnemen vindt hij een he-
le eer. Met de steun van manager Va-
lentijn Tweehuysen moet dat zeker 
lukken. Het tweetal weet dat Ierland 
sterk is. Immers, het team heeft enkele 
spelers die 'Barcelona' net niet haal-
den. Vier geleden was dat wel het ge-
val, omdat enkele spelers voor Groot 
Brittanie uitkwamen. 

Competitie 
LOHC speelt niet meer op het hoogste 
niveau. Het komende seizoen acteert 

men in de Overgangsklasse. En dat 
wordt volgens insiders een zware op-
gave, ondanks dat er geen spelers ver-
trekken naar een andere club. Natuur-
lijk wil Koppelaar met zijn mannen zo 
snel mogelijk terug naar de hoofdklas-
se. Maar LOHC heeft voldoende reali-
teitszin om te weten dat dat nog enkele 
jaren kan duren. 
Dit jaar treft LOHC moeilijke tegen-
standers. Bekende namen als Victoria, 
Forward, Breda, Push, Laren, Gronin-
gen, Ring Pass, EHV, MOP en Geel 
Zwart komen alien een keer op bezoek 
in Oegstgeest. Voor de competitie be-
gint wordt nog geoef end tegen DSHC, 

Forescate en Schaerweijde. 
Misschien dat de fusie van hoofdspon-
sor TRN doorwerkt in goede prestaties. 
De sponsor draagt tegenwoordig de 
naam 'Deloitte en Touche'. Een naam 
die zeker bij de 75-jarige jubilaris past. 
Bij de dames komt ook een nieuwe 
sponsor. Fokker Space en Systeems is 
bier de naam. 
De club werd opgericht in 1917 bij Mi- 

nerva als Leidse club. Landelijk was 
LOHC beter bekend als hockeyclub 
Leiden. Maar omdat al jaren in Oegst-
geest gespeeld wordt, is men tot de 
nieuwe naam van Leidsche en Oegst-
geester Hockey Club gekomen. 
Op zaterdag 29 augustus is de ope-
ningshandeling van het lustrumfeest. 
Een feest dat door beide burgervaders 
Schemstra en Goekoop wordt bezocht. 
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