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100 jaar LOHC: 
meer dan een hockeyclub 
DOOR FREEK VAN BEETZ EN HARRY VISSERS 

EEN BIJZONDERE SPELREGEL 

it het Lustrumboek ter gelegenheid van het 75-

jarig bestaan van de Leidsche en Oegstgeester Hoc-

keyclub (LOHC): 

De kersverse hockeyclub kreeg een veld - dat wil zeggen wei-

land - naast de tennisbanen op de plaats waar nu De Leidse 

Hout ligt, tegenover de Van Slingelandlaan." De kleedkamers 

waren in het verderop gelegen café 'het Posthof, zodat men 

met competitiewedstrijden heen en weer moest wandelen via 
de Rijnsburgerweg. Volgens J.G.J. Verhey van Wijk, de eerste 
aanvoerder van Heren 1 van L.M.H.C., was het terrein veelal 
onbespeelbaar door drassigheid of door grote plassen. Hij ver-
volgt: 'later werd het terrein opgehoogd, hetgeen geen door-
slaand succes was, vooral toen de gerant van 't Posthof op het 

terrein in de zomer een kermis organiseerde, waardoor de 
grasmat zo goed als onbruikbaar werd, vooral het circus had 

zodanige sporen achtergelaten, dat men daarin als een circus-

paard ronddraafde.' (...) Hoe erbarmelijk de gesteldheid van 

het veld was, blijkt ook uit een bijzondere spelregel die in die 

tijd in twang kwam: er werd gestopt met spelen indien van 
een van de spelers de beide ogen met slik waren gevuld! 

* Dit terrein lag toen nog binnen de gemeentegrenzen van 

Oegstgeest, zoals ook de andere gebruikte velden. 

HOE HET AL IN 1904 BEGON 

Na het tennisseizoen van 1904 besloot een groep leden van 
de Leidsche Lawn Tennisclub (L.L.T.C.) tot de oprichting van 

een hockeyclub. Toen enkele andere dames- en herenleden 
van de tennisclub te kennen hadden gegeven graag mee te 
willen doen, was daarmee de oprichting van de Leidsche 

Mixed Hockeyclub een feit. 
Ja, 1904, het staat er goed en toch wordt dit jaar het 100-
jarig bestaan gevierd. Dat zit zo: met het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog waren er als gevolg van de mobilisatie 

kennelijk een paar jaar te weinig actieve sportbeoefenaren; 

door gebrek aan leden werd de hockeyclub in 1914 opgehe-

ven. Op 18 oktober 1917 werd in de toenmalige In den Ver-

gulde Turk aan de Breestraat in Leiden de club heropgericht 

en ingeschreven bij de Hockeybond. Daarom geldt deze 

datum nu officieel als oprichtingsjaar. Er meldden zich 

120 leden aan, voornamelijk studenten van Minerva. 

VAN ZOMPIGE WEILANDEN NAAR GEESTGROND: DUS OP 

NAAR OEGSTGEEST! 

Na enige omzwervingen besloot L.M.H.C. in 1932 tot, naar 

zou blijken, definitieve vestiging in Oegstgeest, op een ter-

rein aan de Abtspoelweg, de huidige plek, waar korte tijd 
later ook de L.L.T.C. neerstreek. Een clublid, geoloog van 

professie, had na alle deprimerende ervaringen met dras-
sig, vaak nauwelijks bespeelbaar polderland (zie kader), 

hockeyen op `geestgrond' aangeraden. In Noordwijk 

waren ook terreinen verkend, maar Oegstgeest lag toch 

dichterbij Leiden, waar de meeste spelers, immers nog 
steeds voornamelijk studenten van Minerva, van afkom-

stig waren. Een eenvoudige houten keet diende als onder-

komen. 

Opening eerste clubhuis, 1932. 
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CLUBHUIZEN 

In 1937 worden plannen gemaakt voor een echt clubhuis 
met kleedkamers. Die accommodatie komt nog hetzelfde 
jaar gereed en blijft - na een verbouwing in de jaren 60 -
tot 1977 dienstdoen. 
In 1937 komt een derde veld ter beschikking. De vereni-
ging telt bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
200 leden. In de oorlog biedt het clubhuis zelfs nog een 
tijdje onderdak aan ondergedoken clubleden. In de honger-
winter wordt het meubilair van het clubhuis en het hout 
van een aanpalend schuurtje verdeeld onder omwonenden 
om dat in hun potkacheltjes op te stoken. 

Halverwege de jaren 70 is het ledental gegroeid tot 750. 
Het oude clubhuis kan, ondanks die eerdergenoemde ver-
bouwing, die aanwas niet aan. In 1977 wordt een nieuw 
clubhuis geopend, maar daar hebben de leden niet lang 
van kunnen genieten, want op 10 oktober 1982, aan de 
vooravond van het 65-jarig bestaan, wordt dit moderne 
clubhuis door brand verwoest. 

Door te bezuinigen op een nieuw clubhuis en dankzij een 
grote sponsor-tegelactie, kwamen middelen vrij voor de 
aanleg van een kunstgrasveld. Een replica van het tegelta-
bleau werd bij het vorige lustrum door de reunisten aan de 
vereniging geschonken. En zo bracht de catastrofale brand 
ook iets goeds, want met de introductie van het kunstgras 
kreeg de hockeysport in het algemeen, maar zeker ook in 
Oegstgeest, een enorme impuls. Het nieuwe clubhuis, dat 
in 1983 wordt opgeleverd, barst in 2011 uit Naar voegen. 
Het ledental van LOHC is dan gegroeid van ruim 1000 in 
1983 naar bijna 2000 in 2011. 
Op 14 maart 2012, om 14.00 uur, precies op de afgesproken 
opleveringsdatum, wordt het huidige ruime en fraaie club-
huis geopend: een `parel onder de sportaccommodaties in 
Nederland', zoals een van de aanwezigen met terechte 
trots zei. 

Historisch overzicht locaties speelvelden 

1904-1914: weiland tegenover de Van Slingelandlaan 

(toen nog Oegstgeest); kleedruimte in café Het Posthof. 

1917-1923: oude cricketterrein van Ajax, achter Pomona 

"een soort van modderpoel achter Endegeest", waar tot 

ver in de winter koeien graasden... Kleedruimte; "een 

houten hokje zonder eenig comfort." 

1923-1928: Hoge Rijndijk (aan de Haagse Schouw) 

"hooge klei en droog, drainering, je zag de geulen in het 

veld (...) steenen kleedlokalen (...) Elk jaar weer de illusie, 

dat er wat aan het veld zou gebeuren, maar steeds zakte 

de drainage dieper." 

1932-heden: Abtspoelweg/Hofbrouckerlaan, Oegstgeest, 

aanvankelijk met twee velden, naar 6,5 kunstgrasvelden nu. 

Overzicht aantal leden (afgerond) 

2250, waarvan 1250 jeugdspelers. 

Uit Oegstgeest komen 1380 leden, waarvan 970 

jeugdspelers. 

870 leden komen van elders, waarvan 600 uit Leiden. 

Daarvan zijn er 430 senior lid. 

VERSTERKING VAN DE BANDEN MET OEGSTGEEST 

Begin jaren 70 neemt de gemeente Oegstgeest het onder-
houd van de terreinen over van Leiden. Tot ver in de jaren 
60 maakten ook padvindersgroepen, de voetbalvereniging 
`Oegstgeest', de korfbalvereniging 	Gemeentewerken 
en tot voor enkele jaren geleden Ajax Cricket gebruik van 
de terreinen aan de Abtspoelweg. Die verdwenen uit dit 

Restanten van het clubhuis uit 1977 na de brand in 1982. 	 Huidige clubhuis sinds 2012. 
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Samen gordijnen maken voor het nieuwe clubhuis, 1977. 

gebied nadat de gemeente met een herindelingsplan 
andere terreinen voor die activiteiten beschikbaar stelde. 
Hockey en tennis kregen daardoor meer armslag. Met de 
herinrichting van het voormalige voetbalveld en korfbal-
veld beschikt de LMHC dan over maar liefst vijf velden. 
De vereniging is dan al niet langer een vereniging van 
nagenoeg uitsluitend Leidse studenten van Minerva. LMHC 
wordt steeds meer een familieclub en de banden met 
Oegstgeest worden, niet alleen sociaal, steeds hechter: in 
1993 wordt de naam gewijzigd om aan deze veranderde 
situatie uitdrukking te geven: LMHC heet voortaan LOHC: 
Leidsche en Oegstgeester Hockey Club. De vereniging telt 
dan al meer dan 1000 leden en is ook door die omvang al 
niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de 
bewoners van Oegstgeest. Was er voorheen Minerva de 
bron van waaruit de hockeyclub groeide, gaandeweg heb-
ben de Oegstgeester basisscholen en de scholen voor voort-
gezet onderwijs in Oegstgeest en Leiden die rol overgeno-
men. Nog een tijdje hebben de Leidse studenten hun saam-
horigheid en 'hockey-heil' gezocht in een eigen vereniging 
`Leidsche Studenten Hockey Gezelschap', `Leidse Studs', 
spelend op een kunstgrasveld nabij het Gorleuscomplex 
aan de Wassenaarseweg, maar zij keerden uiteindelijk 
terug naar de Oegstgeester kunstgrasvelden. Zij maken, 
met behoud van hun eigen identiteit, weer volledig deel 
uit van LOHC. 
Ook de oude banden met LLTC zijn lang innig gebleven: 
's winters hockeyen en 's zomer op de tennisbaan, dat was 
een reeks van jaren zo'n beetje het sportieve ritme, met als 
verbindende factor de 'Passing Shot' dat 's zomers als tennis-
blaadje en 's winters als hockeykrantje dienstdeed. Maar 
sinds in 1983 het eerste kunstgrasveld - met verlichting - 
werd aangelegd en de jaren daarna de grasvelden met hun 
karakteristieke geur van gemaaid gras geleidelijk aan ver-
dwenen en plaats maakten voor kunstgrasvelden, kon het 
gehele jaar door en intensiever getraind en gespeeld worden. 
Tennis en hockey gaan nu ieder hun eigen weg, al blijven 

sportieve banden bestaan. En LLTC is omgedoopt tot OLTC: 
Oegstgeester Lawn Tennis Club. 

SPORTIEVE PRESTATIES OP EEN BREED VLAK 

In de loop van de afgelopen 100 jaar heeft LOHC heel wat 
sportieve prestaties geleverd. Het Heren 1 team heeft begin 
jaren 60 een aantal seizoenen in de toenmalige hoogste 
(le) klasse van de Hockeybond gespeeld en in de jaren 80 
weer een paar seizoenen in de Hoofdklasse. 
Het Dames 1 team heeft in het seizoen 1994-1995 Over-
gangsklasse gespeeld. Dat Hoofdklasseniveau is in deze tijd 
niet vol te houden. Financieel, sportief en bedrijfsmatig 
vraagt dat te veel van de club. Het op een na hoogste 
niveau, de Overgangsklasse, blijft een mooi en inspirerend 
niveau, ook voor de jonge leden van deze club met veel 
familietrekjes. 
Bekende hockeyers die zich vanuit LMHC/LOHC tot interna-
tionaal niveau verder hebben ontwikkeld zijn onder ande-
ren Corrie Nagel (1938) en Noor Holsboer. Evenals bij de 
heren Han Drijver, Leendert Krol, Taeke Taekema en Mar-
tijn Drijver, die ook een succesvol keeperstrainer is. 
Bekende trainers in de afgelopen jaren waren Roelant Olt-
mans, Russel Garcia, Max Caldas en Kees Koppelaar. 
Als bekende bestuurders zijn te noemen Til Gardeniers-
Berendsen en Marijke Fleuren. 
Een speelster die als eerste vrouwelijke internationale 
scheidsrechter optrad was D. Vos, in 1938 (!). In Fanneke 
van Alkemade heeft zij momenteel een waardige opvolg-
ster. 
Bij de start van het seizoen 2017-2018 beschikt LOHC over 
6,5 kunstgrasvelden. 
Inmiddels heeft LOHC bij na 2300 leden en is daarmee een 
van de grootste sportverenigingen in Oegstgeest en wijde 
omgeving. LOHC behoort tot de grootste hockeyclubs in 
Nederland. 
Het kan niet anders dan dat zo'n vereniging ook een grote 
sociale betekenis heeft in ons dorp. Er zijn families waar-
van al de vierde generatie clublid is. De inzet en betrokken-
heid van de leden is groot: ruim 400 leden zijn als vrijwilli-
ger actief: als coach, trainer, begeleider of scheidsrechter 
of als commissie- of bestuurslid. Ouders zorgen bij toer-
beurt voor het vervoer van kinderen naar wedstrijden. 

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN 

Ook hockey heeft te maken met de veranderende maat-
schappelijke werkelijkheid. Naast de democratisering -
hockey is allang niet meer louter een studentensport - 
dreigt verruwing, al zijn die ontwikkelingen niet zo indrin-
gend als bij voetbal. Om het plezier van spelers en toe-
schouwers te behouden en te waarborgen en om de orde 
langs de velden te bewaken heeft LOHC mediators ingescha-
keld, clubleden die oorspronkelijk de jeugdscheidsrechters 
ondersteunden, maar zich daarnaast nu ook toeleggen op 
de kwaliteit van de sportbeleving tijdens de wedstrijden en 
langs de lijn. De inzet van deze `Blauwe Jassen' op zaterdag 
en op zondag van de commissie `CHAOZ', wordt door de 
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Het Heren 1 team dat kampioen werd en promoveerde naar de hoogste klasse, voor de eerste keer in de historie van LMHC, seizoen 1960-

1961. Achterste rij v.l.n.r.: Bob de Haas, Benny van den Bosch, Jan Chris van Ravenswaay Claasen, Wim Koekebakker, August Deutman, 

Leendert Krol. Voorste rij v.l.n.r.: Bernard Goslings, Hans Moens, Freek van Waveren, Carel van Hees en Maarten van Nieuwenhuyzen. 

Dames 1 kampioen, promoveert naar de overgangsklasse, 1994. Achterste rij v.l.n.r.: Anneke Nube (manager), Annemarie Kerssemaekers, 

Karien Fikkert, Merlijn Thunnissen, Marije Nube, Charlotte Vintges, Maartje Fleuren, Florine Vinkesteijn, Biente Taekema, Maurits 

Eikenhout (trainer/coach). Voorste rij v.l.n.r.: Sophie van Hoytema, Kathelijn van Raadt, Simone Kokke, Ellen Palm, Charlotte Kokke, Karin 

Melzer. 
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BRONNEN 

■ Dit artikel is tot stand gekomen na lezing van de diverse lustrum-

boeken en een uitvoerig gesprek met de leden Janine Fikkert, Ed 

Patijn, Bernard Goslings en Iman van den Bosch. 

■ Via lohc.nl is nog veel meer over LOHC te lezen. 

Overzicht aantal teams dat in competitie-
verband speelde in het seizoen 2016/2017 

Dames Veteranen en Senioren: 21 

Heren Veteranen en Senioren: 19 

Meisjes D t/m A (so-i8 jaar): 36 

Jongens D t/m A (10-18 jaar): 19 

Mini's hockeyers meisjes (8-10 jaar): 23 

Mini's hockeyers jongens (8-10 jaar): 15 

De Benjamini's (6-8 jaar: 5) en Funkeys jaar: 3) nemen 

geen deel aan de cornpetitie. 

Dat geldt ook voor de grote groep Trimhockeyers. Er zijn 

5 heren- en 4 damesteams. In totaal 300 - 35o mannen 

en vrouwen. 

Bewoners van Hofwijck op bezoek bij LOHC, 2013. 

en zijn de kleedkamers en velden door de week overdag in 

gebruik door scholen. Kortom: LOHC, 100 jaar oud, maar 

steeds weer jong, is vernieuwend, is meer dan een hockey-

club en maakt deel uit van de samenleving van Oegstgeest 

en wijde omtrek. Op een vaste plek, die samen met een 

aangrenzend tennispark en het tegenoverliggende 

Hofbrouckerpark een groene oase vormt in de gemeente. 

bezoekende clubs zeer gewaardeerd, evenals de ontvangst-

balie. 
Maar LOHC heeft meer baanbrekende initiatieven ont-

plooid. Zo is het uiterst succesvolle `trimhockey' in 1972-

'73 in Oegstgeest begonnen en zijn er alleen al bij LOHC 

ruim 300 oudere, niet meer in competitie spelende leden 

actief met hun wekelijkse training en wedstrij den. 

Sinds enige tijd geldt een stringent alcohol- en rookbeleid 

en er is op meer terreinen grote aandacht voor sociale 

aspecten die niet rechtstreeks met het hockeyspel te 

maken hebben. Zo is er voor de schoolgaande jeugd huis-

werkbegeleiding in het clubhuis, dient datzelfde clubhuis 

als stemlokaal, oefent daar het koor dat uit leden van de 

club gevormd is, zijn er fietsclubs, een jeu-de-boulesbaan 

Familietoernooi, 2014. 
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