
sport WOENSDAG 5 MAART 2014 mlOEGSTGEESTERCOURANT

Alleen de coach links achteraan en Vova Balsutev <1 996) derde van rechts vooraan spreken een woordje Engels. Maar
dat doet niets af aan het plezier dat ze beleven in Oegstgeest.
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RUssische hockeyers
in Oegstgeest

HOCKEY. De internationale hockeycoach Roelant Oltmans
werkt in Rusland, en toen hij vroeg aan de leidsche Oegst-
geester Hockey Club (lOHC) om leden van een hockeyclub uit
Sint Petersburg van 3 tot en met 12 maart op te vangen, werd
daar enthousiast op gereageerd.
Door Wil van Elk
In de vroege ochtend van maan-
dag 3 maart kwamen de dames en
heren van HC Metrostroy St Peters-
burg aan bij het hotel Holiday Inn
Leiden. Dezelfde dag al stonden zij
te trainen op het hockeyveld in Oeg-
stgeest.
Tijdens een receptie op maandag-
middag werden de jongeren en
hun begeleiders hartelijk welkom
geheten in Oegstgeest. Slechts een
van de jonge mannen en de coach
spreken Engels, dus dat maakt de

communicatie best lastig. Wethou-
der [os Roeffen schonk de coach een
stropdas van de gemeente Oegst-
geest en wenste de Russische spor-
ters een mooie en sportieve week.
Zelf ontving hij een 'matroesjka',
een holle pop met daarin een aan-
tal steeds kleinere poppen die in
elkaar passen. Voor de echtgenote
van Roelant Oltmans was het een
hartelijk weerzien met de Russi-
sche clubleiding omdat ze die in
Sint Petersburg maanden geleden
ontmoette.

Alleen zaterdag hebben de Rus-
sische spelers vrijaf, de rest van de
week wordt er getraind en spelen
ze wedstrijden tegen Dames en He-
ren 1van LOHC,de Leidschendamse
hockeyclub Cartouche, MHC De
Reigers uit Hoofddorp en HC Bloe-
mendaal en tegen het Leiderdorpse
Alecto. De Russische dames spelen
Europees, dus daarvan wordt wel
iets verwacht. Zondag komen ze
supporten als Dames en Heren 1
thuis spelen. Op maandag nog een
wedstrijd tegen MeisjesAt en Jon-
gens Al van LOHCen dinsdag gaan
ze alweer naar huis. Voor de spelers
is het een aangename verrassing
om hier te spelen daar ze thuis
slechts een veld hebben en dan ook
nog eens van zand.


