
1932 Een van de 'gezellige' elfta lien, die de Mixed Hockeydag en de rijsttafel (na afloop) even belangrijk vinden. Jan Postel is te lang voor de foto. Bram Dros speelde 

nog in de bekende zebrakousen. 

LOHC, opgericht door studenten als LMHC, is vandaag een eeuw oud 

Meer dan 100 jaar geen gat 
• 

••  Mart Spierdijk 
sportredactie@leidschdagblad.nl  

Oegstgeest De rode draad zoeken 
in honderd jaar clubgeschiedenis, 
dat is een hele opgave. Zelfs voor 
LOHC-archivaris Ed Patijn, ook wel 
de vertelvader van Oegstgeestse hoc-
keyclub, is het bij na niet te doen. Na 
lang denken, komt er toch wat: „Wij 
hebben nooit een gat gehad. Het is 
altijd een vereniging geweest. Dat is 
lets wat de club kenmerkt en waar 
de club heel trots op is." 
Hij weet veel van de club, maar lang 
niet alles, zo vindt Patijn zelf. Wie 
hem aan hoort, zal daaraan twij fe-
len. De verteller van de Leidsche 
Oegstgeester Hockeyclub doet dat 
op een hele boeiende manier, waar-
door je alles graag gelooft. 
Om de 'rode draad' of ook wel de 
grootste trots in honderd jaar LOHC 
te verduidelijken, begint Patijn bij 
het begin, zoals het een waardig ver-
teller betaamt. „Het begin begint ei-
genlijk voor het begin. Dat was in 
1904, toen richtte een groep studen-
ten LMHC op. De Leidsche Mixed 
Hockeyclub kwam voort uit een 
groepje studenten dat ook tenniste. 
Tennis was toen nog een seizoensge-
bonden sport. Voor buiten het sei-
zoen zochten zij toen een alterna- 

def. Dat werd dus hockey. De club 
was toen nog geen lid van de bond. 
Er werden gewoon onderlinge par-
tij tj es gespeeld." 

Onderbreking 

De Eerste Wereldoorlog zorgde in 
1914 voor een onderbreking. „Hoc-
keyen werd lastiger door reisverbo-
den. In 1917, op 18 oktober, is de club 
heropgericht, wederom door stu-
denten. De oprichtingsvergadering 
was in 'In den vergulde Turk', in de 
Breestraat in Leiden. De eerste voor-
zitter werd toen W.H. F Coebergh. 
Dit keer schreef de club zich wel 
meteen in bij de bond." 
Daarom werd 18 oktober 1917 de offi-
ciele oprichtingsdag van LMHC, al 
had de club toen nog geen vaste ac-
commodatie. „Het was een grote 
omzwerverij. Er is ooit begonnen op 
weilanden tegenover de Posthof in 
Oegstgeest, tegen de Leidse Hout 
aan. De Posthof zelf fungeerde als 
kleedkamers en kantine. Daarna 
heeft het sportpark op veel plekken 
gezeten, zelfs in Noordwijk." 
Pas in 1932 werd het eerste clubge-
bouw geopend op de plek waar het 
nog steeds staat, aan de Warmonder-
weg. Vanaf dat moment lijkt de club 
wat georganiseerder te worden. Zo 
zijn er in het archief van Patijn uit 
die periode ook steeds meer teamfo-
to's terug te vinden. Een foto van het 

allereerste heren kampioenselftal 
bijvoorbeeld. Maar ook gewoon van 
een mixteam, dat de rijsttafel na af-
loop belangrijker vindt dan het hoc-
keyen zelf. „ En dat over die rijsttafel 
staat er zelfs in de beschrijving bij. 
Dat is wel grappig en het laat zien 
dat het toen ook al echt den vereni-
ging was." 
In de loop der jaren wordt hockey 
steeds populairder en dat betekent 
ook dat een steeds bredere groep 
mensen lid wordt bij LMHC. „Ei-
genlijk moet je het zo zien: Het 
werd van studentenclub meer een 
familieclub, met studenten." 

Trimmen 

Een moment in de historie van 
LMHC dat die overgang illustreert, 
is de oprichting van het trimhockey. 
Om meer betrokkenheid te creeren 
van ouders werden in 1972 de eerste 
trimgroepen gemaakt. „Hans Huff-
nagel is daar ooit met een groepje 
mannen mee begonnen. Zij speel-
den dan gewoon een potje, niet in 
competitieverband. Om het spel te 
leren kennen of om vrijblijvend een 
balletje te slaan. Zoals LMHC eigen-
lijk ooit begonnen is." 
Het 'trimmen' bleek een groot suc-
ces en is zelfs uitgegroeid tot een of-
ficiele tak van de hockeybond, die 
nu nog steeds bestaat. 
Als Patijn gevraagd wordt naar een 

dieptepunt in de historie heeft hij 
dat snel paraat: het afbranden van 
het clubhuis in 1982. „Het heeft er 
voor gezorgd dat de club een volle-
dige renovatie onderging. En dus 
kregen wij kunstgrasvelden. Daar-
door liepen we daarin voor." 
Tien jaar na de brand, in seizoen '91- 

veranderde LMHC de naam 
naar LOHC. „Leidsche Oegstgeester 
Hockeyclub, die naam was logischer 
geworden. Gezien de ligging en de 
leden. 'Leiden' is wel altijd de roep-
naam gebleven. Klinkt lekkerder 
langs de lijn." 
Het siert Patijn dat hij het geen mo-
ment heeft gehad over prestaties. 
Niet over de Hoofdklasseperiode 
eind jaren zeventig. Niet over Taeke 
Taekema, of andere succesvolle 
jeugd, dat ooit bij LOHC begonnen 
is. Niet over welk kampioenschap 
dan ook. „De focus heeft nooit hele-
maal gelegen op de prestatie. Op een 
goed niveau acteren, is belangrijk, 
maar clubs die doorslaan in die fo-
cus creeren een gat met 'de rest'. Dat 
gat hebben wij dus nooit gekend." 
De trots van Patijn is aandoenlijk en 
genoeg reden voor een prachtig 
eeuwfeest. Daarna zal hij elke foto 
natuurlijk keurig bewaren. Van he-
ren 1, meisj es E3, Trimgroep Watjes 
en De Leidse Studs. Van iedereen. 
Ook in het archief van LOHC horen 
geen gaten. 


