
Symposium 'Poen, Prestatie, Pushen, Plezier' biedt handvatten voor honderdjarig LOHC 

Partituur voor toekomstmuziek 

Dagvoorzitter Huub van Meckelenburg leidt het sportsymposium van LOHC in. 

Oegstgeest Topsport en breedte-
sport kunnen niet zonder elkaar. 
Maar hoe die twee grootheden te 
verbinden? Hockeyclub LOHC or-
ganiseerde ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan woensdag op 
landgoed Oud-Poelgeest een sym-
posium onder de noemer 'Poen, 
Prestatie, Pushen, Plezier' voor een 
kleine honderd genodigden over 
het onderwerp, met in het achter-
hoofd dat er ooit weer op hoofdklas-
seniveau wordt gehockeyd aan de 
Hofbrouckerlaan in Oegstgeest. 
Het onderwerp kon niet los worden 
gezien van de eventuele ambitie van 
een van de grootste hockeyvereni-
gingen van het land. LOHC staat 
met ruim 2300 leden in de top tien, 
het niveau blijft erbij achter. De 
mannen lijken veroordeeld tot de 
overgangsklasse, na dit seizoen het 
derde niveau in Nederland, de vrou-
wen spelen in de eerste klasse, nog 
een niveau lager. Ooit, eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw, speelde 
de als LMHC opgerichte club met de 
mannen een aantal jaren op dat 
hoogste niveau. Het lijkt uitgeslo-
ten dat die tijden herleven onder de 
huidige omstandigheden. „Voor 
hoofdklasse mannen heb je een bud-
get van minimaal 500.000 euro no-
dig", zei voorzitter Wim Iserief 
woensdag. „Vrijwel elke club heeft 
een paar internationals of buiten-
landse spelers." Bij de vrouwen ziet 
Iserief wel kansen. „We hebben een 
zeer talentvolle groep. Wellicht dat 
we naar de hoofdklasse toe kunnen 
groeien." 

Toekomstmuziek 

Het leek er verdacht veel op dat 
LOHC zijn leden woensdag de parti-
tuur wilde bieden voor die toe-
komstmuziek. Al sprekers had de 
jubileumcommissie drie ervaren 
rotten uitgenodigd. Madeleine Bak-
ker-Smit is als voormalig voorzitter 
van SCHC uit Bilthoven en wethou-
der van de gemeente De Bilt een er-
varingsdeskundige op hockeyge-
bied. Voorzitter Mart Vergouwen 

van vv Katwijk mocht uitleggen hoe 
zijn familieclub zich staande houdt 
in de tweede divisie - de hoogste 
amateurklasse van het voetbal. Mar-
cel Verburg ten slotte kon uiteenzet-
ten hoe Zorg en Zekerheid Leiden 
binnen vijf jaar na de oprichting 
kampioen van Nederland werd en 
nog altijd een factor van betekenis 
op het hoogste basketbalniveau, 
waar links en rechts bolwerken om-
vallen. 
Drie verschillende sporten en enti-
teiten en tegelijkertijd zo veel zaken 
gemeen. Bakker-Smit sprak over het 
dilemma waar SCHC voor stond 
toen het de keuze voor tophockey 
maakte. „De hoofdklasse is een an-
dere wereld, met andere regels. Je 
hebt ineens te maken met een trans-
fermarkt, met contracten en werk-
vergunningen en met veeleisende 
buitenlandse spelers die net zo mak-
kelijk voor een andere club kiezen, 

omdat daar de randvoorwaarden be-
ter zijn. Spelers willen niet in Bilt-
hoven wonen, wel in Amsterdam. 
Tegelijkertijd moet je het karakter 
van de club bewaken. Het dorp moet 
trots kunnen zijn. En wat doe je als 
degradatie dreigt? Ontsla je dan een 
topcoach die uit het dorp komt en 
wiens kinderen lid zijn van de club? 
Ja dus, maar het doet wel pijn. Dat is 
de clash tussen een topclub en de fa-
milievereniging. Een harde maatre-
gel vanwege prestatiedrang conflic-
teert met de doelstellingen van de 
familieclub." 

Nadruk 

Mart Vergouwen, aangetreden als 
preses van vv Katwijk toen de club al 
lang en breed de keuze voor ama-
teurvoetbal op het hoogste niveau 
en meer al gemaakt had, benadrukte 
het belang van de familieclub. „Ja, 
alles moet wijken voor het eerste. Ja, 
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we betalen spelers en ja, we hebben 
een aparte stichting voor dat eerste 
elftal. Maar de topsport ondersteunt 
de breedtesport. Dankzij sponso-
ring kunnen we ook de jeugd wat 
bieden. Dat brengt verbinding." 
Dat voetbal in de tweede divisie niet 
zonder guile sponsors kan, is ook 
evident. „Gelukkig hebben we in 
het dorp bedrijven die zich willen 
binden aan de club. Want het mag 
niet ten koste van de leden gaan. De 
contributie en de prijs van het bier 
moeten op een laag niveau blijven." 
Dat het uitblijven van prestaties ook 
niet ten koste van de gezelligheid 
gaat, stond voor Vergouwen ook als 
een paal boven water. „We verspeel-
den eens op de laatste dag de titel te-
gen HHC dat ook nog kampioen 
kon worden en die dag van ons won. 
Terwijl Excelsior Maassluis ergens 
in Spakenburg de titel wegkaapte 
voor ons beider neus, hebben we een 

kwartier staan janken, maar toen 
zijn we maar samen gaan zuipen. 
Wat moesten we anders? Om twee 
uur 's nachts konden we iedereen de 
kantine uit schuiven." 
Marcel Verburg mocht als voorzitter 
van ZZ Leiden een compleet andere 
benadering uit de doeken doen. 
Voor de oprichting van een eredivi-
siebasketbalclub was twaalf jaar ge-
leden geen sportieve promotie no-
dig. „Als je geld hebt en je beschikt 
over de vergunningen kun je de ere-
divisie in", sprak Verburg. Leiden 
had als Parker en Elmex een verle-
den op basketbalgebied en dat heb-
ben de initiatiefnemers als voe-
dingsbodem gebruikt. Maar niet 
buiten de steun van de zittende bas-
ketbalclub BS Leiden. „We wilden 
unanieme steun van de bestuursle-
den. Als er eentje nee had gezegd, 
hadden we het niet gedaan. Tegelij-
kertijd wilden we het als een bedrijf 
opzetten, zonder bemoeienis van de 
leden van BS Leiden. Die weten toch 
niet waar het over gaat." 

Florerende business club 

Met een florerende business club is 
de ZZ niet afhankelijk van een 
hoofdsponsor zoals in het verleden, 
wat de continditeit waarborgt vol-
gens Verburg. Hij bindt de leden van 
de businessclub door vermaak te 
bieden en een kans am te netwer-
ken. „Zelfs als we verliezen, moeten 
de mensen een leuke avond hebben 
gehad. En: ook al hebben we de poen 
nodig, wie voor een jaar wil sponso-
ren, komt er niet in. We werken met 
langlopende contracten, omdat we 
een coach of een spelers soms voor 
langere tijd willen vastleggen." 
Dat breedtesport niet zonder top-
sport kan - iets waar gemeentes in 
hun ondersteunende rol zich niet al-
tijd van bewust zijn schamperde zo-
wel Verburg als Vergouwen als Bak-
ker-Smit - blijkt volgens Verburg uit 
de groei van BS Leiden sinds de 
komst van ZZ. „BS had 250 leden en 
is nu met 600 leden de grootste bas-
ketbalvereniging van Nederland." 
Het vormde al met al genoeg aan-
knopingspunten voor LOHC om in 
de volgende eeuw van het bestaan 
uitvoering te geven aan zijn wellicht 
minder latente ambities. 
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