
Casper Klijn (rechts), die zijn laatste wedstrijd speelde voor het eerste team van LOHC, gaat het duel aan. Folmer Houwert (11) kijkt toe. 
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LOHC houdt Ieren kort 
Het nationale Ierse hockeyteam heeft het 75-jarig be-
staan van overgangsklasser LOHC uit Oegstgeest gister-
avond opgeluisterd met een boeiend optreden in het ju-
bileumduel. Ondanks een groot overwicht van de Ieren, 
dat tot uiting kwam in een strafcomerverhouding van 
negen tegen een, bleef de score beperkt: 0-1. 
OEGSTGEEST • STEFAN FAAS 
HOCKEYMEDEWERKER 

„Ik ben het meest tevreden over 
LOHC dat er uitstekend in 
slaagde het spel van de Ieren te 
ontregelen", stelde Cees Koppe-
laar, die als coach aan beide 
teams is verbonden, maar gis-
teravond bij de Ieren op de 
bank zat (vrouwencoach Mau-
rits Eikenhout nam de hon-
neurs waar bij de jubilaris). 
„Natuurlijk had de Ierse ploeg 
meer moeten scoren uit de 
strafcorners, maar die liepen 
voor geen meter. Dat was onder 

meer te wijten aan de nieuwe 
regel dat de bal buiten de cirkel 
gestopt moet worden. Ik heb 
nog geen gelegenheid gehad 
om daaraan met de Ierse ploeg 
te werken. In mei ben ik voor 
het laatst in Ierland geweest." 

Gelegenheid op de nieuwe re-
gel te trainen krijgen de Ierse 
hockeyers komende week tij-
dens een reeks oefenwedstrij-
den in Nederland en Belgie. 
Vandaag en morgen treden ze 
aan tegen het Belgische elftal, 
daama fungeren de hoofdklas-
sers Amsterdam en Bloemen-
daal als tegenstander. 

LOHC gebruikt de goed bezoch-
te jubileumwedstrijd gister-
avond tevens om afscheid te 
nemen van Casper Klijn en Pe-
ter van der Meer, die na een mi-
nuut of twintig met een bloe-
metje vertrokken uit het hoog-
ste elftal van LOHC. Voor hen in 
de plaats kwamen Martijn Haks 
en Andrew Brom op verdedi-
gende posities. 

Brom begon hoogst ongeluk-
kig. Binnen een minuut veroor-
zaakte hij een strafcomer (toe-
gekend door de goed leidende 
scheidsrechter Hein van den 
Steenhoven) met een mislukte 
tackle-back binnen de 23 meter 
lijn. Uit die situatie scoorde Da-
niel Clark de enige treffer voor 
de Ierse gasten. 

Brom herstelde zich echter 
goed en behoedde zijn team in 
de laatste fase van de felle wed-
strijd voor een grotere achter- 

stand met een redding op de 
doellijn. 

Het was de enige keer dat LO-
HC-doelman Tom van der Meer 
voor en na het doelpunt assis-
tentie nodig had. Voor het ove-
rige had hij de zaken goed on-
der controle, zoals heel LOHC 
redelijk tegenstand hood. Na 
enkele veldkansen kreeg de 
ploeg vlak voor het einde van de 
wedstrijd nog een mogelijkheid 
om uit een strafcomer op gelij-
ke hoogte te komen. 

Het lukte niet, maar een ge-
lijkspel zou ook te veel van het 
goede zijn geweest voor de jubi-
laris. 

LOHC - lerland 0-1 (0-1). 21. Daniel Clark. 
Scheidsrechtersi Hein van den Steenhoven en 
Feiko van der Veen. 

LOHC: Tom van der Meer, Dubbeld, Van Vloten 
(Oomens), Leeuwenburgh, Dullaert, Klijn 
(Brom), Houwert, Van der Hout (Roelveld), Te 
Rijdt, Bonsing, Peter van der Meer (Haks). 
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