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VoorWoorD

honDerD jaar LohC

inhouD

Ik wil in mijn voorwoord speciaal dank zeggen aan zowel alle 

vrijwilligers en betaalde krachten die deze club maken tot wat 

die is, als aan de ruim honderd vrijwilligers die zich tomeloos en 

belangeloos hebben ingezet om een mooi lustrumprogramma in 

elkaar te draaien. Dit alles onder leiding van een enthousiast en 

gedreven lustrumbestuur. Hun namen wil ik hierbij in het bijzonder 

noemen, want ik weet hoeveel tijd en energie zij in ons lustrum 

stoppen en hebben gestopt: Caroline Serlie, Kari Dirkse, Chiel 

Brouwer, Christian Diderich, Maarten Buitenhuis en Jeroen van 

Tongeren.

Daarnaast wil ik toch ook even terugkijken naar honderd jaar 

geleden. Er waren toen nog geen iPads, social media, elektrische 

auto’s, vliegtuigen om van A naar B te vliegen en een aantal landen 

zat nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Even om je geheugen 

op te frissen: in 1917 werd de derde Elfstedentocht gereden, de 

Nederlandse danseres Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als 

Mata Hari, werd in Parijs aangehouden op verdenking van spionage, 

Finland werd onafhankelijk van Rusland, de Huurcommissiewet werd 

ingevoerd om prijsopdrijving door woningnood en stagnerende 

bouw tegen te gaan, Rotterdam besloot als laatste stad in Nederland 

rechts te gaan rijden en het algemeen kiesrecht voor mannen werd 

ingevoerd; vrouwen kregen voorlopig nog alleen passief kiesrecht. 

Het was ook het geboortejaar van onder meer Erik Hazelhoff 

Roelfzema, John F. Kennedy en Wim Sonneveld. 

Maar nu terug naar het heden. Ik hoop u dit seizoen nog vaker 

te zien dan voorheen. Laten we er met elkaar een mooi, sportief, 

succesvol en onvergetelijk seizoen van maken. Op naar de volgende 

honderd jaar. Veel leesplezier!

Wim Iserief, 

Voorzitter LOHC

Voor u ligt een heel speciale Passing Shot: een lustrumeditie, 

waarin we terugblikken op een eeuw LOHC. Op 18 

oktober 2017 vieren we dat LOHC honderd jaar bestaat. 

Het wordt een groot feest: bijna elke maand tot en 

met het einde van het hockeyseizoen 2017-2018 

zijn er lustrumfestiviteiten. Alles is te lezen op de 

lustrumkalender, maar ook op de LOHC-site onder het 

kopje Lustrum, of op 100jaarlohc.nl. Op 30 juni 2018 

zullen we ons lustrumjaar afsluiten met een ‘Slotfeest 

in the Cloud’. Die dag staat LOHC precies een jaar in 

het teken van ons lustrum, dat begon met een spetterend 

openingsfeest op 1 juli 2017.

In de week van 18 oktober, de lustrumweek, zullen er in 

totaal negen evenementen worden georganiseerd. Sportief, 

muzikaal, officieel en intellectueel, culinair maar bovenal 

heel gezellig en voor alle doelgroepen: voor jong en oud, 

voor leden en oud-leden. En natuurlijk allemaal passend 

bij het thema ‘Eeuwige Bleidschap, te Oegstgeestig’. De 

evenementen, niet alleen in de week van 18 oktober maar 

ook daarna, zijn deels toegankelijk tegen betaling en deels 

gratis. Een speciaal woord van dank daarvoor gaat dan ook 

uit naar onze sponsors. 

Een unieke mijlpaal voor een unieke hockeyclub, een familie- 

en studentenvereniging met topsportambities, met op dit 

moment bijna 2.400 leden, nu zes kunstgrasvelden in eigen 

beheer (waarvan twee water), vierhonderd vrijwilligers en 

met naast hockeyactiviteiten ook aandacht voor andere 

activiteiten, zoals het LOHC-koor, de fietsclub, de wandelclub 

en onze jeu-de-boulesbaan. Ook zijn we uitgegroeid tot een 

centrale sociale ontmoetingsplaats in Oegstgeest, iets waar 

we trots op mogen zijn.

Van opriChting tot oorLog 1917-1945
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1917-1945: 

Van opriChting tot oorLog
Door het hele nummer heen komen LOHC’ers aan het 
woord die uitgebreid vertellen over een bepaalde 
periode. Maar als een vereniging honderd jaar wordt, 
heeft dat gevolgen: bij gebrek aan leden die over de 
beginperiode kunnen vertellen, dook redactielid Ed 
Patijn de archieven in. 
teKst: eD patijn. Foto’s: BLeuZé, LohC

Als je als vereniging honderd wordt, heb je veel historie, maar 
uit de eerste jaren zijn er geen mensen meer die je kunnen 
vertellen hoe het allemaal was. Ik blader daarom door een 
notulenboek, dat wonder boven wonder niet verloren is ge-
gaan in al die jaren. Een stapel oude Passing Shots, genereus 
gedoneerd door een van de leden, ligt naast me. Flarden 
van geschiedenis komen voorbij, opgetekend in grote ou-
derwetse krullen met vulpen of misschien wel kroontjespen. 
Ik probeer me voor te stellen hoe het was, de geluiden te 
horen van de kluiten modder en het kletteren van houten 
hockeysticks met grote krullen.

1904-1917: eerste oprichting
In het begin van de vorige eeuw werd in Leiden uitsluitend 
door leden van het Leidsche Studenten Corps hockey ge-
speeld. Er waren de zogenaamde Haarlemse hockeydagen 
en daar werd door de studenten met hun eigen vereniging 
regelmatig aan deelgenomen.

Door De jaren heen

Vanuit het lidmaatschap van de Leidsche Lawn Tennis Club 
van een aantal van deze hockeyende studenten, ontstond 
in 1904 het initiatief tot het oprichten van een mixed hockey-
club, naast de studentenvereniging. Zowel tennisdames als 
niet-studerende herenleden sloten zich daarbij aan.

Ondanks dat negentig procent van de leden ook lid was 
van de tennisvereniging, leed de hockeyclub een onaf-
hankelijk bestaan. In een weiland naast de tennisbanen 
van de Posthof werden de wedstrijden gespeeld. De eerste 
voorzitter was A. Frentzen, de eerste secretaris B. de Jong 
van Beek en Donk. Er werd veel geoefend, maar deelname 
aan een competitie is van later jaren. Wel werd er deelgeno-
men aan de Waalsdorper mixed-hockeydag in Den Haag en 
natuurlijk de eigen mixed-hockeydagen, en geoefend tegen 
de veel sterkere studentenverenigingen. Na het spel werd 
theegedronken op ‘Posthof’ of in de gastvrije woningen van 
de damesspeelsters. En natuurlijk waren er 
de hockeybals. Tijdens een van deze 
bals werd zelfs met groot succes 
een LMHC Revue opgevoerd, met 
daarin onder andere een lied met 
als refrein:

Hockeyhoogtepunt uit die eerste 
periode is wel het behalen van het 
kampioenschap van de Tweede Klasse
bij de heren in 1912. Helaas promoveerde het team in de 
play-offwedstrijden niet. Snel daarna namen de hockeyacti-
viteiten af, om begin 1914 geheel tot een einde te komen.

1917: het ‘echte’ LmhC
Op 18 oktober 1917 werd in een vergadering met grote 
opkomst in Den Vergulden Turk in Leiden de Leidsche Mixed 
Hockey Club opgericht door het benoemen van een bestuur 
onder voorzitterschap van W.H.F. Coebergh. De eerste hande-
ling van het bestuur was het houden van een hockeysticksvei-
ling die dertig gulden en zeventig en een halve cent opbracht.

Het was overigens wel bijzonder dat deze oprichting een 
succes werd. Immers, de kloof tussen burgers en studenten was 
nogal groot en om tot een succesvolle vereniging te komen, 
moesten de handen ineengeslagen worden. De oorlog had 
waarschijnlijk tot het succes bijgedragen. Men kon niet meer 
reizen en afleiding, met name bij de jongeren, werd gezocht 
in de sport.

Na korte tijd in drassige weilanden nabij de Posthof te hebben 
gespeeld, werd overgestapt naar het oude Ajax-terrein achter 
Pomona. De resultaten werden ook meteen beter.

Over de gezelligheid in die tijd schreef de vicevoorzitter uit de 
beginperiode, A.F. Visser van IJzendoorn: ‘De zin naar gezel-

‘Lang LeVe 
het hoCKey,

De sChoonste 
sport, Die hier in 
LeiDen BeoeFenD 

WorDt!’
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Door De jaren heen

ligheid kwam tot uiting in verschillende feesten, die in dien tijd 
werden gevierd. Niet alleen organiseerde men algemeene 
hockey-dagen, met gezamenlijke koffie-maaltijden, maar ook 
avondfeesten werden gehouden, soms voorafgegaan door 
eetpartijtjes, die niet nalieten de vroolijkheid te verhoogen.’

In die beginperiode werden naast de competitiewedstrijden 
vaak wedstrijden gespeeld tegen vaste tegenstanders, die 
uitgroeiden tot traditionele ontmoetingen. Zo werd de eerste 
wedstrijd in 1917 gespeeld tegen Saxenburg (terrein Duin en 
Daal in Bloemendaal), die daarna nog vele jaren op het pro-
gramma heeft gestaan. 

Op 17 december 1917 trad Leiden toe tot de Hockeybond, 
althans de heren. Met een ledental van 168 werd Leiden in het 
eerste seizoen kampioen van de Tweede Klasse B, maar kon 
dat echter niet in promotie omzetten.

Ook onder de dames was het enthousiasme groot. Mede 
doordat geoefende speelsters van elders als student in 
Leiden verbleven, kon het niveau van het damesteam 
hoog genoemd worden. Heel belangrijk voor de dames 
was ook de kleding waarin werd gespeeld, met daarin 
uiteraard de herkenbaarheid van Leiden, het rood en wit. 
De eerste secretaris van het bestuur (toen overigens nog 
‘secretaresse’ genoemd), mej. D.C.O. Siegenbeek van 
Heukelom, beschreef dat als volgt: ‘Natuurlijk moest ie-
dereen zien dat wij uit Leiden kwamen en werden dus de 
Leidsche kleuren, rood en wit, voor de club gekozen. Hoe 
deze nu aan te brengen vroeg veel van onze kracht. Het 
resultaat was een, natuurlijk vrij lange, zwarte rok, witte 
overhemdblouse met roode matrozenkraag. Hoofddeksel 
naar eigen keuze, mits in geschikte kleur.’

De matrozenkraag was kennelijk snel verdwenen, want 
die is op oude foto’s niet meer terug te vinden. 

Op 31 juli 1918 traden de dames van Leiden toe tot de 
Dames Hockey Bond. In 1919 ging het zienderogen slech-
ter met de LMHC, althans aan de herenkant. Het tweede 

elftal moest zich door gebrek aan spelers terugtrekken uit 
de competitie en het eerste elftal eindigde ergens in het 
midden van de Tweede Klasse.

Bij de dames ging het stukken beter, zij werden kampioen 
van de Tweede Klasse. Helaas hebben de promotiewed-
strijden toen niet geleid tot promotie.

De twintiger jaren
Het ledenaantal daalde dramatisch (tachtig in 1920) en 
hoewel de dames successen bleven boeken werd de 
situatie in de vereniging penibel. De voorzitter en secre-
taris traden in september 1921 af en opvolgers werden 
niet gevonden. In het notulenboek van jaarverslagen 
en ALV’s is daarna over de jaren 1921-1922 en 1922-1923 
niets anders terug te vinden dan enkele onbeschreven 
pagina’s.

uit enige aantekeningen van L.D. Frank (later voorzitter en 
eerste erelid) weten we dat het bestuurlijk en hockeytech-
nisch enigszins chaotisch is geweest in de voornoemde 
periode, maar dat plezier toch wel de boventoon voerde. Een 
anekdote van hem betreft een wedstrijd waarin de spelers 
niet allemaal hetzelfde tenue droegen. Dat hadden ze zelf 
besloten omdat de tegenstander een tenue droeg dat sterk 
op dat van Leiden leek. De scheidsrechter (toen was het 
er nog maar één) sprak hen daarop aan, waarop hij werd 
uitgelachen. Later bleek de scheidsrechter de heer Tresling te 
zijn, de voorzitter van de Hockeybond. Daarna werd er wat 
gedisciplineerder geacteerd. Ook werd er beter gepresteerd, 
wat leidde tot kampioenschappen en promoties midden 
jaren twintig van de vorige eeuw.

Inmiddels was in 1923 een nieuw veld in gebruik genomen bij 
de Haagsche Schouw, eigenlijk net zo’n modderpoel als bij de 
Posthof en Pomona. Een oude directiekeet van de N.Z.H.T.M. 
(Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij) diende als 
kleedkamer.

Het hockeyspel in de tweede helft van de twintiger jaren ken-
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merkt zich bij de dames door kampioenschappen en degra-
daties die elkaar opvolgden, te sterk voor de Tweede Klasse, 
maar te zwak voor de Eerste Klasse. Inmiddels was het tenue 
gewijzigd naar groene jumper met zwarte rok en vervolgens 
weer naar witte blouse met groene rok.

Eind twintiger jaren kwam ook het bestuur weer op orde, eerst 
onder leiding van voorzitter L.D. Frank en later de heer Cardi-
naal. Penningmeester J. Soeters reorganiseerde de financiën 
in 1928 met succes.

Er werd weer verhuisd, nu naar de Hooge Rijndijk en het eerste 
herenelftal klom in 1929 naar de Tweede Klasse. In hetzelfde 
jaar eindigden de dames weer onder aan de Eerste Klasse, 
met de onvermijdelijke degradatie tot gevolg.

De Dames Hockeybond stelde toen een Overgangsklasse in, 
in de hoop dat Leiden daar wat langer in zou blijven. Ze wer-
den kampioen in de Overgangsklasse B en… in 1931 degra-
deerden zij weer. Vele malen werd daarna een promotiestrijd 
gestreden en vanaf 1934 werden de dames een stabielere 
overgangsklasser.

tot aan de oorlog
In 1933 deed zich het fenomeen ‘trainen’ voor bij de heren. 
Er werden baantjes gelopen, ze sloegen, pushten en stopten 
eindeloos en de spelers gingen vroeg naar bed. Het gevolg 
was het kampioenschap van de Tweede Klasse. De promotie-
wedstrijden tegen Laren leverden echter geen promotie op.

LMHC verhuisde naar twee velden aan de Warmonderweg 
en kreeg in 1932 een nieuw clubhuis, compleet met stalruim-
te voor het paard van de terreinknecht. Naast de seniores, 
honderd procent Leidsche Corpsleden tot eind twintiger jaren, 
werden juniores geïntroduceerd en konden ook ‘burgerseni-
ores’ tot de club toetreden. Begin dertiger jaren kon worden 

geconstateerd dat: ‘de Leidsche student, de Leidsche 
burger en de Leidsche scholier tesamen de Leidsche Mixed 
Hockey Club vormen.’ In 1936 werd het clubblad, de Pas-
sing Shot, opgericht met als doel: ‘’s zomers de tennis- en ’s 
winters de hockeybelangen te behandelen.’

In 1937 werd voor een bedrag van 3500 gulden een nieuw 
clubhuis gebouwd (dat tot 1977 dienst heeft gedaan!), ‘dat 
menige club in het land ons zou benijden.’

In het jaarverslag 1938-1939 werd melding gemaakt van 
internationale allure: ‘Eenige leden brachten de roem van 
de Leidsche tot buiten de stad. Mejuffrouw D. Vos verkreeg 
de badge voor internationale scheidsrechters van de F.I.H. 
en was de eerste vrouw die zich in ’t scheidsrechteren zo 
bekwaam toonde.’

‘In de internationale dameswedstrijd Nederland-Ierland 
werd Leiden vertegenwoordigd door mejuffrouw Nagel en 
mejuffrouw Vos, als scheidsrechter.’

Het jaarverslag 1939-1940 gaf aan welke invloed de 
mobilisatie en later de oorlog hadden op het hockeyen bij 
Leiden. Intrekking van verloven, reisverboden en dergelij-
ke zorgden voor veel afzeggingen en afgelastingen van 
wedstrijden. Dat men toen nog niet kon vermoeden wat 
er allemaal zou komen blijkt uit de volgende passage uit 
dat verslag, waarmee het terugkijken op de periode vanaf 
oprichting tot 1940 wordt afgesloten: ‘Hoewel vele onzer 
leden ons geliefde vaderland dapper tegen den veel ster-
kere tegenstander verdedigden, hebben wij gelukkig geen 
slachtoffers te betreuren.’

Door De jaren heen
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Door De jaren heen

jaren ’60 en ’70: 
saamhorigheiD en trots

Al sinds de jaren zestig is Machteld de Waard-
van Stuyvesant Meijen (86) nauw betrokken bij 
LMHC en later LOHC. Een sterke, lieve en sportieve 
persoonlijkheid aan het woord over haar belevenissen 
op onze mooie club.
teKst: jeroen sChuit. Foto’s: eD patijn, LohC, hoLVast

Nadat Machteld met haar gezin in Oegstgeest was komen 
wonen, werd ze al gauw lid bij onze buren van tennisclub 
OLTC. Daar had zij al rap haar eerste vrijwilligersfunctie te 
pakken, in de Clubhuiscommissie. Al is clubhuis een groot 
woord voor de toenmalige accommodatie, die overigens 
door beide sportverenigingen werd gebruikt. Het was een 
geheel houten gebouw waarin slechts één potkachel voor 
de nodige warmte zorgde, met een veel te kleine bar en 
kleedkamers met stoeptegels op de vloer. Door de ene 
deur kwamen de tennissers in toen nog smetteloos wit naar 
binnen en door de andere deur de met gras- en modder-
vlekken besmeurde hockeyers met hun modderschoenen. 
Hoewel het tennis en het hockey elkaar toentertijd nog 
maar weinig overlapten, was er zelfs toen zo nu en dan wat 
wrevel tussen beide groepen.

In 1969 werd de oudste zoon van Machteld, een jaar eerder 
dan normaal, toegelaten als lid van LMHC. Er bestonden 
nog geen wachtlijsten en het aannamebeleid had nauwe-
lijks enige vorm. Door haar goede contacten zowel binnen 
OLTC als LMHC – in de Clubhuiscommissie – werd Machteld 

al spoedig ingezet als ‘trait-d’union’. Daarnaast werden er 
de nodige bardiensten gedraaid als gastvrouw ofwel ‘bar-
moeder’. Ook destijds werd je als vrijwilliger voor van alles 
en nog wat gevraagd en al rap kwam ook de ledenadmi-
nistratie op haar bordje. Daarnaast verzamelden Heren en 
Dames 1 voor de wedstrijden vaak bij haar thuis, met een 
kopje koffie of thee en haar eigen baksels. Een traditie die 
we nog maar zelden kennen, omdat de teams en begelei-
ding te omvangrijk werden.

FantastisChe sFeer
In 1972 trad Machteld toe tot het bestuur. Eerst heette haar 
functie nog abactis, later werd ze secretaresse en toen 
secretaris. Alles werd keurig op een tikmachientje met 
doorslagpapier uitgewerkt. Alle notulen, jaarverslagen en 
briefwisselingen. Het liefst ‘s nachts, want dan was het rustig in 
huize De Waard en kon ze zich goed concentreren. Door een 
zware knieblessure in haar jonge jaren, opgelopen tijdens het 
hockeyen, was het voor Machteld niet mogelijk actief aan de 
competitie deel te nemen en kwam zij niet veel verder dan 
het af en toe invallen bij de veterinnen. Een uitkomst was dan 
ook de oprichting in 1972 van de eerste trimgroep op LMHC, 
het huidige MATCH’72, een jaar later gevolgd door het huidi-
ge Heeren ’73. Veel damestrimmers hadden nog nooit een 
stick beetgehad en dus lag het tempo wat lager, waardoor 
de knie het aardig goed hield. In 1977 kwam dan eindelijk het 
zo dringend gewenste eigen stenen clubhuis voor de hockey-
ers. Tijdens de opening werd een groot wandkleed onthuld, 

MACHTELD DE WAARD-VAN STuyVESANT MEIJEN

maChteLD De WaarD, trouWe supporter

1992: aanBieDing CaDeau ereLeDen en LeDen Van VerDienste t.g.V. 
het 75-jarig Bestaan Van LmhC.
VLnr: Frans BeKer, VoorZitter LohC, De ereLeDen BernarD 
gosLings, maChteLD De WaarD en marijKe FLeuren
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dat door enkele moeders was gemaakt. Helaas ging dat 
goed fout: ‘Bij de eerste ruk tijdens de onthulling trok ik niet 
hard genoeg en dus moest er een tweede keer getrokken 
worden. Dat was iets te veel van het goede: opeens donder-
de het hele wandkleed naar beneden. Grote hilariteit onder 
de aanwezigen.’

De maandagavonden waren een genot, vertelt ze verder. 
‘Iedereen was aanwezig om het komende weekend en de 
wekelijkse Passing Shot voor te bereiden. Het hele bestuur, 
alle commissieleden, scheidsrechters en ook de coaches 
en trainers. Een groot aantal bezige hockeylieden en een 
fantastische sfeer maakten de maandagavond tot een 
unieke belevenis, waar ik later na mijn aftreden als secretaris 
nog met weemoed aan teruggedacht heb en die ik als groot 
gemis ervaren heb. Na die tijd, die zeer intensieve jaren, heb 
ik gewoon moeten afkicken.’ Bij haar aftreden in 1981 werd ze 
benoemd tot erelid. ‘Een grote eer, waar ik tot op heden nog 
zeer trots op ben. Er wordt mij weleens gevraagd hoe je erelid 
kunt worden bij een vereniging. Mijn antwoord is dan altijd: 
door heel erg lang, heel veel te doen.’

roKenDe puinhoop
En toen in 1982 de brand. ‘‘s Ochtends werd ik om 4.30 uur door 
de brandweer wakker gebeld met de mededeling dat er brand 
was in het clubhuis. Direct ging ik ernaartoe: uit het clubhuisge-
deelte sloegen de vlammen al naar buiten, het gebouw was 
niet meer te redden. Het staat nog op mijn netvlies, ik was er 
kapot van, mijn hockeythuis!’

Zo kort na de ingebruikname restte er alleen nog een rokende 
puinhoop, en dat nog wel zo vlak voor het 65-jarige bestaan, 
het dertiende lustrum van de club. Alles verloren! ‘Maar je moet 
verder. De eerste weken werden de wedstrijden geschorst, 
maar al snel verschenen er containers op de parkeerplaats en 
konden we zo goed en zo kwaad als dat mogelijk was weer 
verder. Gelukkig was het clubhuis goed verzekerd en konden 
we gaan denken over herbouw. Er waren twee opties. De eerste 
optie was het bouwen van een mooi nieuw en groots clubhuis, 
de tweede optie het bouwen van een iets minder mooi clubhuis 
en het tegelijkertijd aanleggen van een eerste kunstgrasveld. 
Kunstgras kwam toen net om de hoek kijken en om mee te kun-
nen draaien met de top van de competitie en goed voorbereid 
te zijn, was het nodig om ook kunstgras te hebben.’

Er ontstonden verhitte discussies tij-
dens de belegde ledenvergaderin-
gen en al gauw bleek een meerder-
heid van de leden voor optie twee te 
kiezen. ‘Ons Heren 1 had toen al een 
seizoen in de Hoofdklasse gespeeld 
en de noodzaak een kunstgrasveld te 
hebben als serieuze hockeyclub was groot. 
Het bestuur gaf echter de voorkeur aan een mooi 
nieuw clubhuis en trad op één lid na – een Heren 1-speler – 
af nadat hun plan was weggestemd. Clubhuisloos en toen 
om het nog erger te maken ook nog bestuurloos! Direct 
werd er een ‘Commissie van goede diensten’ gevormd en 
plotseling zat ik daar ook weer in. De zaak moest wel blijven 
draaien en er moest een nieuw bestuur gevormd worden.’

Op de club werden diverse fundraisingactiviteiten opgezet, 
waarvan het groene tegeltableau een zichtbaar resultaat 
was. Een afbeelding van dat tableau hangt nu in het huidige 
clubhuis. ‘De saamhorigheid op de club was geweldig en 
dat gaf iedereen een enorm gevoel van trots. Het was echt 
‘kracht naar kruis’. In 1983 stond er een nieuw clubhuis (afge-
broken in 2011, red.) en hadden we ook ons eerste kunst-
grasveld liggen. Na een periode van relatieve stilte werd 
ik gevraagd toe te treden tot de Reünistencommissie ter 
voorbereiding van het lustrum in 2007. Na het vorige lustrum 
in 2012 ben ik er bewust mee gestopt om plaats te maken 
voor de jongere garde.’ 

Maar nog steeds is ze vaak op de club te vinden. ‘Ik probeer 
tijdens alle thuiswedstrijden van Heren 1 en Dames 1 langs 
de lijn te staan en ook zo veel mogelijk ledenvergaderingen 
bij te wonen. Ondertussen speel ik nog steeds elke week 
tennis op OLTC. Hockeyen doe ik al lang niet meer.’ 
Kijkend naar buiten zegt Machteld (die in november 87 hoopt 
te worden!): ‘Zo jammer dat het zo veel heeft geregend, ik 
heb al twee weken niet kunnen tennissen!’ Ze sluit af: ‘LMHC 
werd na aandringen van de gemeente uiteindelijk LOHC en 
we zijn nu alweer honderd jaar oud. Als je nu kijkt naar de club 
met een werkelijk schitterend en groots clubhuis, zes kunstgras-
velden en zo’n 2.400 leden, dan kan ik alleen maar trots zijn 
daar na 48 jaar nog steeds deel van uit te maken.’

maChteLD De WaarD, reChts, onthutst aLs WanDKLeeD VaLt tijDens De onthuLLing erVan.

restant Van het CLuBhuis na De BranD op 10 oKtoBer 1982

Door De jaren heen

passing shot 66e jaargang nummer 110
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‘het oFFer Dat Zij met ZoVeeL 
anDeren BraChten’

Zodra je het clubhuis binnenloopt, zie je 
een bord met daarop een aantal namen. 
Erboven staat de zin: ‘Het offer dat zij met 
zoveel anderen brachten.’ Ed Patijn ging 
op onderzoek uit: wie waren deze mannen, 
waarom hangen hun namen daar en wat 
weten we van hun heldendaden?
teKst: eD patijn. Foto’s: LohC, ereLijst Van geVaLLenen 1940-1945

Na enige tijd in het archief te hebben gelegen, werd in 
november 2016 het bord met deze tekst weer in het clubhuis 
opgehangen. Daarop de namen van negen LMHC-
mannen die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet 
hebben gezeten en dat met hun leven hebben moeten 
bekopen. Ik ging op onderzoek uit in ons eigen archief, op 
internet en in diverse publicaties en voerde gesprekken 
met Ronald James, wiens vader destijds in hetzelfde team 
speelde als een aantal van deze negen mannen. Over de 
een is wat meer te vinden dan over de ander. Om ieder 
van hen een beetje een ‘gezicht’ te geven, volgen 
hieronder de resultaten van mijn onderzoek.

DaniëL ChristoFFeL Wouter 
Boom (Daan)
Soerakarta (Solo), 
13 september 1919 - Noordzee,
30 september 1941 (22 jaar)
Vermeld op de Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945
Student medicijnen
Verzetsstrijder, 
Engelandvaarder 

In het jaarverslag van LMHC 
van het seizoen 1944-1945 staat 

geschreven: ‘Zeer weinig hoop hebben we helaas voor 
Daan Boom, die steeds vrolijke en fluitende Daan, die per 
kano naar Engeland vertrok en waarvan nadien niets meer 
gehoord werd.’

Op de achterzijde van een foto staat geschreven: ‘…hondje 
sprong - al rijdend - op zijn bagagedrager van zijn fiets…’

LeonarD DaViD FranK (Leo)
Zwolle, 9 oktober 1903 - Auschwitz, 
21 januari 1943 (39 jaar)
Vermeld op de Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945
Sjoa, verzet, concentratiekamp Auschwitz

Werd op woensdag 30 september 1925 
tijdens de in Den Vergulden Turk gehouden 
Algemene Ledenvergadering voorge-

steld als kandidaat voor toetreding tot het bestuur als voorzitter en 
met algemene stemmen gekozen. In diezelfde ALV werd hij ook 
als lid van de Elftalcommissie benoemd. In september 1926 werd 
hij assistent-captain van het eerste herenelftal. Tijdens de ALV van 
17 september 1927 trad hij af als voorzitter en werd hij opgevolgd 
door de heer Cardinaal. Bij zijn dankwoord toonde hij zich ‘innerlijk 
geroerd’, zo staat in het verslag geschreven. Vervolgens werd hij met 
algemene (‘juichende’) stemmen tot erelid benoemd. Het eerste 
erelid van LMHC.

Watse tjeBBe hepKema (Watse)
Leeuwarden, 8 november 
1914 - Madioen a/b Ryan (Java), 
21 januari 1942 (27 jaar)
Engelandvaarder, 
adspirant officier-vlieger, 
Eerste Klasse
Vermeld op de Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945

Het was in de vroege jaren van LMHC gebruikelijk om in het jaarver-
slag ook personalia vast te leggen: huwelijken, geboortes en over-
lijden. Zo staat in het jaarverslag van het seizoen 1941-1942 onder 
andere geschreven: ‘Anders een rubriek vol kleur en leven van ver-
loving en huwelijk, thans overschaduwd door die ene zwarte tijding 
die ons in Maart bereikte: het sneuvelen van ons oud-bestuurslid Mr 

passing shot 66e jaargang nummer 112

VerZetsheLDen

Bronnen: 
LMHC-/LOHC-archief, Oorlogsgravenstichting, 

Erelijst van Gevallenen 1940-1945, 
Erebegraafplaats Bloemendaal, ‘Oegstgeest in 

bange dagen’ van Riet van Dort en Bert Driessen, 
Erfgoed Leiden en omstreken.
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Watse Hepkema. Strijdend voor ons land liet hij in Indië het 
leven. Wij sluiten aan bij het woord zijner vrienden, zo vol 
zin: ‘Hij was een voorbeeld.’’

In het jaarverslag van 1944-1945 werd daaraan toege-
voegd: ‘Allereerst kregen wij het droeve bericht, dat Watse 
Hepkema als piloot in het Verre Oosten gesneuveld was. De 
meeste der tegenwoordige leden zullen hem niet meer ge-
kend hebben, dien langen blonden Fries, de eerlijkheid en 
oprechtheid in persoon. Wij hadden niet anders van hem 
verwacht dan dat hij een voorbeeld voor ons allen zou zijn.’

eDuarD samueL aDriaan 
Van mussChenBroeK (sam)

Gemert, 25 augustus 1916 - Overveen
(duinen), 1 juli 1943 (26 jaar)
Ambtenaar, lid van het verzet, gefusilleerd
Vermeld op de Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945

Graf op de erebegraafplaats te 
Bloemendaal

Sam is in 1935 in Leiden rechten gaan studeren. 
Na zijn militaire diensttijd werd hij vanwege de oorlog 

in actieve dienst opgeroepen, waarna al snel de capitula-
tie volgde. Hij vluchtte, werd door de Duitsers gearresteerd 
en na enige tijd gevangen gezeten te hebben keerde hij 
terug op het ouderlijk nest in Wassenaar. Hij studeerde af 
(1942) als jurist te Groningen en ging in Amsterdam werken. 
Hij verleende onder andere hulp aan Joodse onderduikers, 
maar zijn grootste activiteit was wel zijn deelname aan de 
overval op het bevolkingsregister in Amsterdam, waaraan 
ook Guus Reitsma deelnam. Na wat omzwervingen werd 
hij kort daarop gearresteerd en op 1 juli 1943 gefusilleerd. In 
het jaarverslag van LMHC van het seizoen 1944-1945 wordt 
hij samen met Guus Reitsma vermeld als gefusilleerd voor 
de overval op het bevolkingsregister in Amsterdam.

CharLes oKKe Van Der pLas (oKKie)
Leiden, 8 september 1920 - utrecht, 

18 mei 1943 (22 jaar)
Verzet, student mijnbouwkunde,
 gefusilleerd
Vermeld op de Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945

Een van de jonge verzetsstrijders uit de Prins 
Hendriklaan. Pleegzoon van ‘tante Ol’ (mevrouw 

De Ferrante-van der Plas). Deed op 14 mei 1940 een 
poging om naar Engeland uit te wijken, maar die mislukte. 
In december 1941 probeerde hij het opnieuw, maar hij werd 
bij Lyon gearresteerd. Hij ontvluchtte echter en ging naar 
Delft, waar hij lid werd van een verzetsgroep. Op 9 maart 

1943 werd hij in Rotterdam gearresteerd en opgesloten in 
de gevangenis in Scheveningen. Niet veel later, op 18 mei 
1943, werd hij in utrecht gefusilleerd.

In het jaarverslag van LMHC van het seizoen 1944-1945 werd 
het volgende over hem geschreven: ‘Het was Ok van der 
Plas, die joviale glunderende Ok, die op 18 mei 1943 door 
de Duitsers werd gefusilleerd.’

august Chrétien joseph
reitsma (guus)
Nijmegen, 26 juli 1922 – 
Overveen (duinen), 
1 juli 1943 (20 jaar)
Student, lid van het verzet
Graf op de erebegraafplaats 
te Bloemendaal. Vermeld op de 
Erelijst van Gevallenen 1940-1945

Behoorde ook tot de groep van 
jonge verzetsstrijders, net als Okkie van der Plas. Guus 
woonde op nummer 4 en Okkie op nummer 10. Op 27 
maart 1943 deed hij mee aan de overval op en (gedeelte-
lijke) vernieling van het bevolkingsregister in Amsterdam. Hij 
werd echter verraden en gearresteerd in de sportkantine 
van de vereniging VuC op 15 april 1943. Op 1 juli 1943 werd 
Guus een van de geëxecuteerden bij de fusillade in de 
duinen nabij Overveen. In Oegstgeest herinnert de Guus 
Reitsmahof aan zijn heldendaden. In het jaarverslag van 
LMHC van het seizoen 1944-1945 vinden we de volgende 
tekst over Guus:

‘Eveneens verloren we op dezelfde wijze (verwijzend naar 
Ok van der Plas, red.) Guus Reitsma en Sam van den 
Musschenbroek op 1 juli 1943, gevonnist in het proces 
van de bevolkingsregister-overval te Amsterdam.’

arthur aLexanDer 
sChoon (aD)
Amsterdam, 2 mei 
1920 - Kdo Sandbostel, 
Neuengamme, 10 april 1945 
(24 jaar), Student, lid van 
het verzet, Oranjehotel
Vermeld op de Erelijst van 
Gevallenen 1940-1945

Werd wegens spionage en het bezit van een zender gear-
resteerd op 28 mei 1942 en overgebracht naar het Oranje-
hotel in Scheveningen. Via Haaren (NB) werd hij in 1943 als 
‘Nacht und Nebelgefangene’* overgebracht naar Oranien-
burg, Bergen-Belsen. Omgekomen in/nabij Neuengamme. 
In het jaarverslag van LMHC van het seizoen 1944-1945 lezen 
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we: ‘Nog steeds hoorden wij niets van Ad Schoon, die door 
de Duitsers werd gearresteerd en daarop via Oranienburg 
naar Sachsenhausen werd getransporteerd.’

henDriK De Veer (henK)
Buitenzorg, 21 september 1921 - 

Lublin-Majdanek (Polen), 
27 maart 1944 (22 jaar)
Engelandvaarder, 
concentratiekamp

 Na de terugkeer uit Indië (1934) 
ging Henk met zijn tweelingzus 

naar de HBS in Leiden. Hij woonde 
in Oegstgeest. Zijn ouders en zusje 

gingen weer terug naar Indië, maar Henk 
bleef hier. Hij weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen 
en moest derhalve zijn studie staken. Met een vriend maak-
te hij een plan om via Spanje naar Engeland te komen. Zij 
werden echter bij de Frans-Spaanse grens opgepakt en in 
Compiègne opgesloten. Op weg naar Buchenwald weet 
zijn vriend te ontsnappen, maar Henk niet en hij wordt te 
werk gesteld in een zoutmijn. Als gevolg daarvan gaat zijn 
gezondheid sterk achteruit. Hij komt uiteindelijk terecht in 
het vernietigingskamp Majdanek in de buurt van Lublin. 
Kort daarna overlijdt hij op 27 maart 1944. Voor zijn dood 
heeft hij nog vele stervenden in het kamp bijgestaan.
In het jaarverslag van LMHC van het seizoen 1944-1945 
staat: ‘Ook van Henk de Veer werd, nadat hij het laatst in 
Buchenwald was gesignaleerd, niets meer vernomen.’

eDuarD VroLijK, eDDy
Den Haag, 15 februari 1920 - 
Wassenaar, 9 maart 1945 (25 jaar)
Student uit Oegstgeest 
(Hofdijck 35), op 9 maart 1945 
dodelijk getroffen door een 
granaatscherf op weg naar 
Wassenaar

In het jaarverslag van LMHC van het seizoen 1944-1945 staat 
het droevige bericht: ‘Tenslotte de onvergetelijke Eddie 
Vrolijk, die in April 1945 op weg naar Den Haag dodelijk 
getroffen werd. Toen dit bericht ons bereikte, drong het 
nog niet tot ons door, wat dit voor de LMHC betekende. 
Nu wij echter voor schier onoverkomelijke moeilijkheden 
geplaatst zijn betreffend vacante bestuurszetels, beseffen 
wij enigszins dat met hem een harde werker voor de LMHC 
is heengegaan. Door hem werd niet alleen het spelpeil der 
seniores, maar ook in de wedstrijd zo noodzakelijke morele 

peil op een hoog niveau gebracht en wij zullen de vruchten 
van zijn grote werk nog lange tijd kunnen plukken.’

Watse Tjebbe Hepkema, staand derde van links 

Staand geheel links: Okkie van der Plas, derde van links: 
Henk de Veer, knielend tweede van links: Daan Boom

Staand geheel rechts: Eddy Vrolijk, naast Erik James, groeps-
leider Binnenlandse Strijdkrachten (BS) tijdens de oorlog

*Nacht und Nebel was een speciale strafklasse die de 
‘Chef des Oberkommando der Wehrmacht’ veldmaar-
schalk Wilhelm Keitel in opdracht van Adolf Hitler tijdens 
de Tweede Wereldoorlog liet instellen om verzetsmensen 
spoorloos te laten verdwijnen. 
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De gouDen jaren ’80
Paul van der Meer en Wouter Eikenhout: twee trouwe LOHC-leden die als geen ander kunnen 
vertellen over de jaren tachtig. Samen blikken ze terug op deze gouden periode.
teKst: pauL arps. Foto’s: pauL arps, LohC

Leiden behaalde zijn grootste successen uit het recente 
hockeyverleden in de jaren tachtig van het vorige decen-
nium. Oud-spelers Paul van der Meer en Wouter Eikenhout 
waren telgen van de club en maakten deze gouden 
periode mee als speler van Heren 1. 

BiZarre ontKnoping
Bij aanvang van ons gesprek worden Paul en Wouter 
direct weer enthousiast. Ze halen zonder enige problemen 
de feiten naar boven van het opmerkelijke kampioen-
schap dat het begin van een grootse periode van Heren 1 
inluidde. Leiden speelde met coach Rein Grippeling in het 
seizoen 1980-1981 nog in de toenmalige Promotieklasse, 
waarin aan het eind van het seizoen een herindeling zou 
plaatsvinden. De bovenste nummers vier zouden promo-
veren naar de Overgangsklasse, de rest zou overblijven in 
de nieuwe Eerste Klasse. Het lukte Leiden toen nét niet om 
bij de eerste vier te eindigen. Maar het daaropvolgende 
jaar ging het de heren, met Roelant Oltmans als coach, 
wel voor de wind. Hij introduceerde een derde training op 
de zaterdag om het team scherp te krijgen. 

Het competitiejaar 1981-1982 beleefde een uiterst 
spannend slot dat, voor promotie, ging tussen Kieviten en 
Leiden. De Kieviten waren, met nog twee wedstrijden te 
gaan, op titelkoers. In een tijdperk dat winst nog slechts 
twee punten opleverde moesten zij uit de laatste twee 
wedstrijden nog één keer winnen. Wouter: ‘Op de een-
na-laatste speeldag stond Kieviten vlak voor tijd voor en 
stond de band al te spelen… tot tegenstander Haas-
kamp in de laatste minuut met een prachtige goal in de 
kruising de gelijkmaker maakte. Weg feestje!’ De wedstrijd 
daarna moest Kieviten tegen Qui Vive en die verloren 
ze. Leiden moest zelf ook nog wel de punten pakken. De 
laatste wedstrijd was tegen HBS. Dat was ook wel een heel 
opmerkelijke wedstrijd. Leiden kwam eerst op achterstand 
en later op gelijke hoogte. Wouter: ‘Aan het eind van 
de wedstrijd waren we in de aanval en dribbelde ik met 
de bal richting cirkel. Vanuit mijn ooghoek zag ik invaller 
Sjoerd Zwanenburg in kansrijke positie. Maar hij was een in-
valler uit Heren 3 en ik was niet zo zeker of ik hém nou wel 
moest aanspelen. uiteindelijk deed ik het toch en scoorde 
Zwanenburg de winnende goal die promotie naar de 
Overgangsklasse bezegelde.’

heChte groep
In de Overgangsklasse (seizoen 1981-1982) misstond 
Leiden zeker niet. Onder aanvoering van de ambitieuze 
coach Roelant Oltmans zette het team de goede lijn 
voort. Paul: ‘Roelant richtte zich eerst op hoe de groep als 

team moest verdedigen. Toen dat goed stond, legde hij 
het accent op de tactiek van middenveld en voorhoede.’
Het team was in deze periode ook écht heel hecht, het 
was een groep die in balans was en waar geen jaloezie 
heerste. De kern bestond uit trouwe jongens: Wouter 
Eikenhout, Dirk Drijver, Tom van der Meer, Paul van der 
Meer, Edwin Dekker, Rients Henstra, Diederik Klop, Joan 
van Marwijk Kooy, Hans Willem Croll en Herman Hartevelt. 
Wouter: ‘Vooral Joan van Marwijk Kooy was toen erg 
belangrijk, hij heeft er veel aan gedaan om goede spelers 
binnen te halen.’

grastaCtieKen
Voor de lezer moet wel duidelijk zijn dat het hockey 
in deze tijd volledig anders was dan tegenwoordig. Er 
bestond bijvoorbeeld nog buitenspel vanaf de midden-
lijn. Wouter: ‘De combinatie van buitenspel en gras als 
ondergrond was wel mooi. Ik stond dan echt op scherp 
en rekende op fouten bij de aannames om zo te kunnen 
toeslaan. Je kon echt de diepte ingaan.’ Paul: ‘Als verde-
diger speelde je ook niet achteruit via een kom, het was 
allemaal redelijk diagonaal en naar voren, maar wel met 
een goede techniek van stoppen en slaan.’

Er waren in deze periode nog talloze andere spelregels en 
technieken. Je mocht bij de corner bijvoorbeeld nog met 
de hand stoppen en in het spel de gevaarlijke ‘wokkel’ 
slaan. Maar afhouden en sticks maken werden streng 
bestraft. De heren spreken likkebaardend over de huidige 
technieken. Paul: ‘Het is allemaal totaal anders geworden 
en het gaat veel sneller. Ik had het wel mooi gevonden 
om je lichaam in acties te mogen indraaien.’

PAuL VAN DER MEER EN WOuTER EIKENHOuT

1982: heren 1 Kampioen eerste KLasse, staanD geheeL reChts, 
pauL Van Der meer met maurits eiKenhout naast hem
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BranD en promotie
Het seizoen in de Overgangsklasse (1982-1983) verliep 
eerst nog best moeizaam. In de winterstop stond het 
team op de zesde plek. Door het afbranden van het 
clubhuis was de indeling aangepast en moesten ze 
voor de winterstop veel uit spelen en na winter meer 
thuis. Ook werd een aantal wedstrijden uitgesteld, 
waardoor de stand tot de winterstop dus vertekend 
was. Maar na de winterstop kwam het team in een 
goede flow. Beide heren erkennen dat Oltmans hier 
sterk de hand in had. Paul: ‘Hij zorgde dat alles gere-
geld was en zorgde voor balans in het team.’ Daar-
naast was Octave Michiels van Kessenich manager 
en een ware vader voor het team, bestaande uit een 
sterke kern van spelers: Marwijk Kooy, Drijver, Siderius, 
Van der Meer, Eikenhout, Klop en Croll. Paul: ‘We ver-
zamelden eigenlijk altijd bij de familie Michiels, met 
broodjes en koffie, zowel thuis als uit.’ Gedurende dit 
seizoen werd er ook met regelmaat getraind op het 
complex van Forescate in de woonplaats van coach 
Oltmans. Dit was een tactische zet van Oltmans, die 
zijn spelers zo meer kunstgrasvaardigheden wilde 
bijbrengen. En na de training werd veelvuldig bij hem 
thuis gegeten.

Alle inzet wierp zijn vruchten af en Leiden zette na de 
winterstop een ongekend goede reeks neer door zes 
wedstrijden te winnen. uiteindelijk, en toch wel ver-
rassend, werd Leiden dus kampioen en promoveerde 
het naar de Hoofdklasse. Het kwam in een poule met 
Venlo, Leonidas, Breda, Rotterdam en titelconcurrent 
Schaerweijde, waar de grasvelden er overigens altijd 
als een biljartlaken bij lagen.

Na de brand gingen vele vergaderingen op de club 
over de keuze of er geïnvesteerd moest worden 
in een nieuw clubhuis of het eerste kunstgrasveld. 
Daar was toch nog wel controverse over binnen 
de club. Heren 1 ging naar die vergaderingen en 
was natuurlijk voorstander van kunstgras. Vanuit de 
breedte werd meer gevraagd om een uitgebreid on-
derkomen. uiteindelijk werd het een compromis: een 
eenvoudig clubhuis en een eerste (zand ingestrooid) 
kunstgrasveld.

hoCKeyen op Kunstgras
In het eerste seizoen (sinds de jaren vijftig en een 
heel kort verblijf in de jaren zeventig) in de 
Hoofdklasse (1983-1984) kreeg de selectie een impuls 
met nieuwe krachten als Onno te Rijdt (HGC), 
Bob-Jan Dietrich (eigen jeugd), Harmen Jansen 
Schoonhoven, Boele van Hensbroek (Rotterdam) en 
Martin Bennis (Pinoké). De openingswedstrijd speelde 
Leiden tegen Amsterdam, de kersverse 
landskampioen met grote namen als Roderick 
Bouwman, Arno den Hartog en keeper Pierre 
Hermans. Tot ieders verbazing wist Leiden de reus 
in het eigen Wagenerstadion op een 2-2 gelijkspel 
te houden. Daar waren de heren wel vol van. Paul: 
‘Hans-Willem Croll noemden we toen Kortjakje 
omdat hij gedurende de week zo vaak ziek of 
geblesseerd was. Hij maakte zich helemaal zorgen 
dat hij tegen de topspits van Amsterdam moest. 
Maar uiteindelijk stond hij zijn mannetje.’ Daarna 
kregen ze wel behoorlijk veel klop, weten de heren 
zich te herinneren: van KZ en Kampong werd met 
heel ruime cijfers verloren.

Leiden was vanaf dat seizoen wel de trotse 
bezitter van een heus zand ingestrooid 
kunstgrasveld. Maar zowel Wouter en Paul geeft 
grif toe dat zij eigenlijk het grasspel hadden 
getransplanteerd naar de nieuwe ondergrond. 
En dat aan de techniek nog flink geschaafd 
moest worden: het was veelal rechtop hockeyen 
en vooral slaan, soms pushen en bij vernieuwing 
ook kaatsen en schuiven.

De omslag in de prestaties begon bij de 
uitwedstrijd tegen HDM, weet Wouter zich te 
herinneren: ‘Het had echt enorm geregend en 
iedereen maakte schuivers over het veld in de 
plassen. Maar de wedstrijd ging gewoon door en 
die wisten wij te winnen.’ Ook de trainingsarbeid, 
inmiddels opgeschakeld naar vier trainingen 
per week, betaalde zich uit. Er volgde een goede
serie, met overwinningen tegen onder andere 
Hattem en Laren, waardoor Leiden zich wist te
handhaven.

1984: heren 1 hooFDKLasse, VierDe Van LinKs CoaCh noL BaarsChers

1983: heren 1 hooFDKLasse, geheeL LinKs CoaCh roeLant oLtmans 
met naast hem pauL Van Der meer. geheeL reChts manager oCtaVe 
miChieLs Van KesseniCh, maurits eiKenhout DerDe Van reChts
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Door De jaren heen

passing shot 66e jaargang nummer 1 19

Kunst- en VLiegWerK
Het seizoen 1984-1985, het tweede jaar in Hoofdklasse, was 
toch wel een worsteling. Inmiddels waren enkele bepalende 
spelers vertrokken en de kwaliteit van enkele nieuwkomers nét 
een stukje minder. Roelant Oltmans was vertrokken naar Bloe-
mendaal en opgevolgd door Nol Baarschers, die in zijn coa-
ching en training wat meer hamerde op inzet en enthousiasme 
dan het team onder Oltmans gewend was. Een bizarre ont-
knoping volgde toen Leiden, inmiddels veilig voor degradatie, 
tijdens de laatste wedstrijd thuis aantrad tegen Bloemendaal, 
dat nog streed voor het landskampioenschap. Leiden had 
brutaal de leiding genomen uit een strafcorner door Harmen 
Jansen Schoonhoven. En aan het slot van de wedstrijd kon 
zelfs een ultieme stormloop van de Mussen met een overvloed 
aan strafcorners deze stand niet meer omkeren. Met kunst- en 
vliegwerk werden de vele corners gekeerd, onder meer door 
Paul van der Meer, die als lijnstop samen met keeper Hulscher 
niet te passeren bleek. Pikant detail was dat Jaap Bonjer (oud-
keeper van Leiden) keepte bij Bloemendaal, dat ook nog eens 
onder leiding stond van Roelant Oltmans.

Het jaar daarop (1985-1986) kon ondanks nieuwe spelers als 
Evert Vixseboxse, Casper Klijn en Patrick Citroen degradatie 
niet meer worden afgewend. Wouter: ‘Het was best spannend 
tot het eind, maar het kabbelde eigenlijk een beetje. De kaars 
was uit.’

terug in De oVergangsKLasse
Het eerste seizoen terug in de Overgangsklasse (1986-1987) 
speelde zowel Paul van der Meer als Wouter Eikenhout niet 
meer bij Leiden. Paul was gestopt en Wouter was inmiddels 

door Oltmans losgeweekt en overgehaald om vanaf dat 
seizoen voor Bloemendaal uit te komen. Leiden wist dat 
jaar met vaste krachten Onno te Rijdt, Hans Willem Croll 
en Harmen Jansen Schoonhoven en nieuwe aanvullingen 
zoals Peter van der Meer (de jongere broer van Paul) en 
Maurits Eikenhout (de jongere broer van Wouter) onder 
leiding van coach Cees Koppelaar een tweede plek in de 
eindstand te bemachtigen. Het jaar daarop (1988-1989) 
keerde Wouter Eikenhout weer terug op het oude nest. Hij 
speelde dat seizoen in een sterk verjongd team met onder 
meer zijn jongere broer Maurits, Friso van Deursen, Jeroen 
Dubbeld, Paul Arps en oudgedienden Onno te Rijdt en 
Harmen Jansen Schoonhoven, onder leiding van coach 
Martijn Drijver. Dat jaar werd met een negende plek in de 
eindstand afgesloten. Leiden behield de jaren daarna tot 
en met seizoen 1992-1993 een plek in de Overgangsklasse, 
maar speelde telkens om lijfsbehoud.

De jaren tachtig kenmerken zich 
door de transitie van gras naar kunstgras, 

van selectie op basis van conditieprestatie naar 
tactische slimheid, de introductie van nieuwe 

sticks (allemaal weliswaar nog van hout: Brabo, 
Slazenger, Ishan), outfits die opvielen 

(Le Coq Sportif, O’Neill en Slazenger). Maar 
voor Leiden was het bovenal een gouden tijd 
waarin onze club meedraaide in de top van 

het Nederlandse hockey.

1985: heren 1 hooFDKLasse 1987: heren 1, staanD LinKs manager sjoerD 
ZWanenBurg. Daarnaast CoaCh martijn DrijVer

1988: heren 1

1986: heren 1, staanD LinKs CoaCh Cees KoppeLaar, 
geheeL reChts manager sjoerD ZWanenBurg
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Door De jaren heen

Paul van der Meer (1959) speelde vanaf zijn 12e 
tot zijn 26e bij Leiden. Doorliep de jeugd en eindigde 
in Heren 1. Speelde in Heren 1 samen met zijn jongere 
broer Tom (keeper). Zijn jongere broer Peter speelde 

na hem ook nog in Heren 1 en werd later coach 
van Leiden. Paul vertrok in 1988 (kort na zijn trouwdag 
en de winst van het Nederlands voetbalelftal op het 

EK) met zijn echtgenote op een tandem voor 
een wereldreis, die een jaar zou duren. Bracht in 

Lucknow (India) nog een bezoek aan vrienden uit de 
hoofdklassecompetitie die daar met het Nederlands 

elftal een toernooi speelden. Hij keerde later nog 
terug op de velden bij de veteranen van HCKZ. Is 

thans werkzaam als fysiotherapeut.

Wouter Eikenhout (1961) speelde 
vanaf zijn 12e tot zijn 25e bij Leiden. Doorliep 

de jeugd en eindigde in Heren 1. Verliet Leiden 
voor het grote Bloemendaal, waar Oltmans coach 

was. Keerde in 1988 voor twee jaar terug naar
 Leiden, waarbij hij in Heren 1 samenspeelde 

met zijn jongere broer Maurits. Hij speelde één 
officiële interland in het Nederlands elftal, waarin 
hij de toenmalige Pakistaanse wereldster Shahbaz 

mocht dekken. Werd na zijn spelersloopbaan coach 
bij onder andere de heren van Roomburg, 

Forescate, Leiden en Victoria en de 
dames van Alecto. Is thans werkzaam 

als fysiotherapeut.

WOuTER EIKENHOuT EN PAuL VAN DER MEER

passing shot 66e jaargang nummer 1 21
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iConisChe Foto’s
Ed Patijn is al jarenlang de huisfotograaf van LOHC. 
We vroegen hem zijn favoriete foto’s van de 
afgelopen honderd jaar te kiezen, of hij ze nu zelf 
gemaakt heeft of niet. Deze zestien foto’s zeggen 
meer dan duizend woorden. Omdat ze een belangrijk 
moment in de geschiedenis van de club weergeven, 
laten zien wat (top)sport is, of gewoon mooi zijn.
teKst: eD patijn, CaroLine WaLenKamp. Foto’s: eD patijn, LohC (ZWart-WitFoto)

1934
Dames 1 in 1934.

november 2005
Ed: ‘Een koele zaterdagochtend bij de zaterdagtrimmers.’

april 2011
Heren 1 speelt tegen Cartouche. Het is volle bak op de 
Krogt. Ed: ‘Alles juicht, behalve groen.’

mei 2011
Heren 1 is kampioen van de Eerste Klasse en promoveert 
naar de Overgangsklasse. 

mei 2011
Dames 1 is kampioen van de Tweede Klasse en promoveert, 
een jaar na degradatie, weer naar de Eerste Klasse. 

juli 2011
Ed: ‘‘Lockerroom art’ 
wordt zichtbaar 
tijdens de sloop van 
het oude clubhuis.’

in BeeLD

passing shot 66e jaargang nummer 122
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iConisChe Foto’s

passing shot 66e jaargang nummer 1 23

in BeeLD

mei 2011
LOHC is trots!! 
Zowel Dames 
1 als Heren 1 
promoveert. 
De hele club 
viert feest.

juli 2011
Ed: ‘Eigenhandig gemaakte luchtfoto van het complex 
zonder clubhuis.’

mei 2013
Een foto voorafgaand aan de wedstrijd tussen Heren 1 en de nationale ploeg 
van India, met onder meer sterspeler Sardar Singh (vijfde van linksonder). 
De wedstrijd kwam tot stand mede dankzij Hans Streeder, voormalig coach 
van zowel LOHC Heren 1 als het Indiase uttar Pradesh Wizards, en technisch 
directeur van de Indiase hockeybond Roelant Oltmans.

juni 2013
Ed: ‘Heren 1 wacht op het resultaat van elders. Blijven of 
degraderen? Gelukkig werd het het eerste.’

maart 2014
Heren 1 tegen Huizen. Ed: ‘Waar is de pot met goud?’

april 2014
Ed: ‘Mooie lucht tijdens 
een oefenwedstrijd van 
Heren 1 tegen India.’
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passing shot 66e jaargang nummer 1 25

maart 2016
Ed: ‘In memoriam 
Bart Bartels, een 
kippenvelmoment.’ 
Bart was zeer 
actief op de 
club en een 
gewaardeerd lid 
van Heeren ‘73. 
Van 2001-2004 
zat hij in het 
bestuur als 
Commissaris 
Tophockey. Ook 
was hij manager 
van Heren 1 en 
stond hij altijd langs 
de lijn om onze 
topteams aan te 
moedigen.

mei 2016
Topsport kent mooie momenten, maar er zijn ook tegenslagen. Dames 1 heeft 
zojuist de play-offs voor de Overgangsklasse verloren van HCQZ.

mei 2016
Afscheid Pepijn Middeldorp, opgegroeid op LOHC en jaren-
lang vaste kracht in Heren 1. Ed: ‘Gewoon een mooie foto.’

maart 2016
Ed: ‘In memoriam 
Bart Bartels, een 
kippenvelmoment.’ 
Bart was zeer 
actief op de 
club en een 
gewaardeerd lid 

in BeeLD

april 2015
Plaatselijke sproeibui.
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CLuBhuiZen en terreinen
Een grote brand, verhuizingen, uitbreidingen: ons clubhuis en terrein hebben een hoop moeten doorstaan in de 
afgelopen eeuw. Bekijk deze fantastische foto’s en lees de anekdotes en je zult vast een paar keer ‘o ja!’ roepen.

teKst: eD patijn. Foto’s: erFgoeD LeiDen e.o., LohC, hoLVast, eD patijn

Posthof te Leiden, later 
Bellevue genaamd. 
Op de weilanden 
naast de tennisbanen 
bij de Posthof werden 
de eerste wedstrijden 
van LMHC gespeeld. 
De Posthof fungeerde 
als kleedkamer en 
ontspanningsruimte.

Feestelijke ingebruikname van het nieuwe clubhuis in 1937, 
compleet met stalruimte voor het paard van de terreinknecht, 
dat overigens ook vaak door de heren studentenhockeyers 
werd gebruikt om rondjes mee over de velden te rijden. Een 
passage uit de vergunningverlening door de ‘Bouwpolitie’ 
van de gemeente Oegstgeest: ‘…dat door ons vergunning is 
verleend tot het oprichten van een clubgebouw op het door 
u gehuurde speelterrein, onder voorwaarde, dat de bouw 
geschiedt overeenkomstig de overgelegde teekeningen en 
voorts onder de volgende nadere voorwaarden:
1. in het gebouwtje mag niet gestookt worden;
2. het  gebouwtje moet van buiten groen geverfd worden;
3. de privaten moeten ontluchting hebben, in verbinding met 
de buitenlucht, terwijl de afvoerleiding voorzien moet worden 
van een septictank met een overstort naar de sloot.’

Het nieuwe 
clubhuis bij de 
terreinen aan 
de Warmonder-
weg, dat in 1937 
in gebruik werd 
genomen en 
tot 1977 dienst 
heeft gedaan.

Het clubhuis bij de terreinen aan 
de Warmonderweg.
 

Het clubhuis bij de terreinen aan de Warmonder-
weg. Op de achtergrond nog net zichtbaar de 

kleedkamers. Deze waren ondergebracht in 
zogenaamde nissenhutten, metalen gebouwen 

met een rond dak van 
golfplaten.

Spotprent, gebruikt voor een 
actie voor een nieuw clubhuis 
met onder andere betere 
douchefaciliteiten.

In 1977 werd er hard gewerkt 
aan het nieuwe clubhuis. Hier zijn 
vader en zoon Smits bezig met het 
metselen van de open haard.

In 1977 kwam 
dan dat nieuwe 
clubhuis, hier te 

zien op de 
achtergrond van 

deze foto van 
een actie op 
(gras)veld 1.

passing shot 66e jaargang nummer 126

in BeeLD
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Lang heeft LMHC niet kunnen genieten van het 
nieuwe clubhuis. In de nacht van 10 op 11 oktober 
1982 werd het door brand verwoest. Slechts puin-
hopen bleven over. uiteindelijk is hierdoor wel de 
mogelijkheid ontstaan om het eerste kunstgras-
veld aan te leggen. Daarvoor werd een soberder 
clubhuis neergezet, zodat er geld beschikbaar 
kwam voor kunstgras. Niet iedereen was het 
daarmee eens. Bij het bereiken van het hoogste 
punt van de bouw schreef het Leidsch Dagblad 
daar op 16 juni 1983 over: ‘Nu het begin van de 
herbouw van het clubhuis een feit is, wordt geke-
ken naar een ander project: het kunstgrasveld. In 
januari was het nog zo’n heet hangijzer dat het 
toenmalige bestuur zich geroepen voelde om na 
wat perikelen op te stappen. Gardeniers (toen-
malig vicevoorzitter, M.H.G. Gardeniers, red.) 
geeft de huidige stand van zaken aan met de 
deun ‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.’’

Een groots opgezette tegeltjesactie leverde voor het nieuwe 
clubhuis niet alleen geld, maar ook een fraai wandkunstwerk op. 
Helaas kon dat bij de sloop van het clubhuis in 2011 niet worden 
gered. Dankzij een actie van de Reünistencommissie kon aan het 
bestuur van LOHC een fotoreplica worden aangeboden tijdens de 
lustrumreünie in 2012.

Het clubhuis heeft een 
rustieke ligging, met een 
terras omgeven door 
groen en hoge bomen.
Later zal van dat groen 
regelmatig wat worden 
afgeknabbeld om 
uiteindelijk een geheel 
geplaveid terras over 
te houden.

Het fl eurige en rijk met 
historie gedecoreerde 
interieur van het clubhuis. 
De banken zijn nu nog 
steeds in gebruik in het 
huidige clubhuis. Wel kre-
gen zij daarvoor een op-
knapbeurt van leerlingen 
van de Leo Kannerschool 
te Oegstgeest.

Allengs kwamen er meer kunstgrasvelden bij. 
Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Om de 
gemeente Oegstgeest over de brug te trekken, 
werd een ludieke actie gehouden door de jeugd 
onder het motto: ‘Stop ons niet in het 
WACHTHOCKEy.’ De wachtlijsten voor de jeugd 
waren zo lang dat uitbreiding van het aantal 
kunstgrasvelden broodnodig was. In april 2004 
werden de velden 5 en 6 feestelijk geopend. 
Veld 6 ook nog voorzien van een aantal 
tennisbanen, voor combinatiegebruik met OLTC.

Markante LOHC’ers werden in de nabijheid 
van het clubhuis geëerd door het plaatsen 
van naamborden.

passing shot 66e jaargang nummer 1 27

in BeeLD
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Op veld 1 verscheen 
een hand-mechanisch 
scorebord. Jeugdleden 
stonden daarachter 
en plaatsten bordjes in 
de openingen wanneer 
er werd gescoord. Nu 
gaat dat elektronisch met 
afstandsbediening op 
een bord waarop ook nog 
eens reclame kan worden 
gemaakt door onze 
sponsoren.

Op 23 oktober 2010 wordt het eerste echte waterveld 
compleet met sproei-installatie in gebruik genomen. 
Die installatie was toen niet nodig, want de regen kwam 
met bakken uit de lucht. Het werd toch een feestje, 
ondanks dat de geplande parachutesprong als openingsact 
niet door kon gaan vanwege het slechte weer.

Dan komt er in 2011 een einde 
aan het in 1983 geopende 
clubhuis. De sloop begint en 
de bouw van een spiksplinter-
nieuw clubhuis begint. Weg 
oude prenten, weg bekers, 
de vertrouwde geluiden van 
het clubhuis verstommen, het 
feestgedruis verdwijnt met 
het sloopgruis.

Een tijdelijk onderkomen op de parkeerplaats 
fungeert als clubhuis. En ook daar is het in no time 
gezellig en knus. Er wordt gelachen en een biertje 
gedronken. Voor auto’s is even geen plaats.

Een luchtfoto van Sportpark 
Hofbrouck in 2011, zonder clubhuis. 
Linksonder is de cricketpitch 
duidelijk zichtbaar op veld 4, 
dat toen al lang niet meer voor 
hockey werd gebruikt. Alleen de 
zaterdagtrimmers, Heeren ’73, 
hebben er tijdens hun befaamde 
mosseltoernooi nog enige tijd 
gebruik van gemaakt. Gewoon 
om de pitch heen spelen.

Dan verrijst er een schitterend nieuw clubhuis 
dat in 2012 feestelijk wordt geopend.

In 2017 nemen we defi nitief 
afscheid van het gras. Veld 4 wordt 
een kunstgrasveld. Daarmee is de 
beschikbare oppervlakte maximaal 
benut voor hockeyen op kunstgras.

Tegelijkertijd met het aanleggen 
van veld 4, wordt veld 1 omge-
bouwd tot een waterveld. Het 
wordt daarmee ook weer hoofd-
veld. De grote wens om wedstrij-
den vanaf het terras en het balkon 
te kunnen bekijken is daarmee in 
vervulling gegaan. LOHC gaat het 
lustrumseizoen 2017-2018 in met 
een schitterend complex.

passing shot 66e jaargang nummer 128

in BeeLD
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teKeningenWeDstrijD
We vroegen onze F’jes een tekening te maken 
met als onderwerp ‘Als ik aan LOHC denk…’ Er 
kwamen een hoop mooie tekeningen binnen, 
vooral het team werd vaak getekend. We 
hebben vier tekeningen uitgekozen om aan 
iedereen te laten zien.
teKst: CaroLine WaLenKamp

1. Dominique van rangelrooij 
 hockeyde afgelopen 
 seizoen met veel plezier 
 in de F6. Het team was 
 goed op elkaar 
 ingespeeld, en dat heeft 
 ze met haar tekening 
 heel mooi vastgelegd.

2. Floor snijder zat vorig jaar 
 in de F5. Als ze aan LOHC denkt, denkt 
 ze aan haar nieuwe team, meisjes E12. 
 Veel succes dit jaar, Floor en teamgenoten!

3. Ook het logo van 
 LOHC mag natuurlijk 
 niet ontbreken. 
 myrthe Bes heeft 
 ons mooie logo 
 nog eens extra 
 mooi versierd. 
 Dat is duidelijk een 
 hockeyclub!

4. roosmarijn van den heuvel is 8 jaar en laat zien 
 waar het in een team om gaat: met elkaar 
 overleggen en vooral met z’n allen plezier 
 hebben. Gelukkig lijkt iedereen te lachen!

teKeningenWeDstrijD

passing shot 66e jaargang nummer 1 29
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SANDER VINKESTEIJN

passing shot 66e jaargang nummer 1 31

Door De jaren heen

(keeper), Ronald Carpetier, Bert Bonsing, Onno te Rijdt, 
Casper Klein, René Grijpma, Harm van Bolhuis en Harmen 
Jansen Schoonhoven. Sander maakte zijn debuut uit tegen 
Den Bosch, dat enkele seizoenen later nog landskampioen 
werd. Leiden kende een moeizaam seizoen en wist uiteindelijk 
ternauwernood op doelsaldo degradatie te voorkomen. 
Maar ook destijds ging er toch al een supportersbus mee om 
de heren op de laatste speeldag uit op Breda fanatiek te 
supporten.

Ook het daaropvolgende seizoen 1991-1992 speelde Heren 1 
onder Tichelman in de Overgangsklasse. Sander: ‘Tijdens een 
teamweekend werd geoefend tegen en dik gewonnen van 
La Rasante Hockey Club, de kampioen van België. Om maar 
even aan te geven hoe de verhoudingen in het hockey zijn 
veranderd.’

geZeLLigheiD en strijD
Na het vertrek van Tichelman werd Cees Koppelaar, een 
ander Bloemendaal-icoon en oudgediende, teruggehaald. 
Hij werd in seizoen 1992-1993 trainer en benutte zijn netwerk 
om mooie oefenaffiches te regelen tegen hoofdklasseclubs 
als Amsterdam en Bloemendaal. Sander: ‘Na de 
oefenwedstrijd tegen en op Bloemendaal (net begonnen 

Om een goed beeld te krijgen van Heren 1 in de jaren 
negentig hebben we een gesprek met Sander Vinkesteijn. 
Sander maakte als product van de eigen jeugdopleiding de 
doorbraak naar de hoofdmacht exact bij het aanbreken van 
het laatste decennium van de twintigste eeuw en speelde 
daarin ruim tien seizoenen.

Laat je stiCK maar thuis
Het jaar 1990, we hebben het dan al over een kleine twintig 
jaar geleden. Hoe anders het hockey in die jaren was laat 
zich als volgt kenmerken: veld 2 was nog een grasveld, qua 
kunstgrasschoenen had je slechts twee merken (Adidas met 
de SRS en Puma met de Dietrich Weise universal), sticks waren 
nog van hout en de training werd steevast begonnen met 
minimaal twintig minuten conditie-oefeningen zonder bal en 
stick. Sander: ‘De eerste twee weken van het nieuwe seizoen 
kon je gerust je stick thuislaten. We kregen in die tijd nog 
looptraining van Frans Beker, die als oud-topatleet bij Heren 1 
werd betrokken.’ 

Trainer in seizoen 1990-1991 was Thomas Tichelman en Heren 
1 speelde dat seizoen in de Overgangsklasse. Spelers waren 
onder meer Willem de Keyser, Friso van Deursen, Eelko 
Leeuwenburgh, Hans Dullaert, Martijn Haks, Pieter Hoog 

De jaren ’90: KarBo’s en partijtjes 
om De aFWas

LOHC kent veel trouwe leden die al van jongs af aan lid zijn en boordevol verhalen zitten. 
Als geen ander kunnen zij vertellen over een bepaalde periode. Wat waren de hoogtepunten, 
de dieptepunten, wat is kenmerkend voor die periode? Sander Vinkesteijn neemt ons mee 
naar de jaren negentig.

teKst: pauL arps. Foto’s: eD patijn, LohC, LeiDsCh DagBLaD

Cees KoppeLaarWeDstrijD tegen aLeCto op 13 maart 
2000. sanDer VinKesteijn in het miDDen

1999 aCtie in De DerBy tegen aLeCto
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met het fenomeen ‘sleepcorner’) bleef Leiden alleen met 
Floris-Jan Bovenlander en zijn vader nog lange tijd op de 
club hangen. Vader achter de tap en zoon met ons aan 
het bier.’ Koppelaar regelde ook eens een gasttraining door 
oud-international Cees Jan Diepeveen, die zo’n ellendig 
zware bovenbeenspieroefening gaf dat het voltallige team 
de volgende dag de grootste moeite had een drieluik te 
voltooien.

In die tijd was het voor de trainers wel lastig om het 
studentenleven te combineren met prestatiehockey. Sander: 
‘Minervanen die gala hadden en op de gebruikelijke 
vrijdagavond niet konden trainen moesten de dag erna 
een extra training afwerken. Dat leidde natuurlijk tot 
hilarische taferelen. Een allerlaatste rondje in de late uren 
aan de Sociëteitsbar en daarna collectief brak op het 
veld.’ Ook legendarisch dat seizoen was een weekend in 
Groningen waar de zaterdagnacht eindigde met in de stad 
zoekgeraakte spelers, een gebarricadeerde spelerskamer 
en een oververhitte trainer. Maar op zondag werd strak van 
Groningen gewonnen.

uiteindelijk kon Koppelaar Heren 1 dat seizoen, na jaren van 
hockey op overgangsklasseniveau, niet behoeden voor 
degradatie en werd in 1993 afgegleden naar de Eerste 
Klasse.

Koppelaar bleef ondanks de degradatie aan als trainer 
in het daaropvolgende seizoen (1993-1994) in de Eerste 
Klasse. Rond deze tijd kende hockey een uit Amerika 
overgewaaide technologische innovatie: de ‘alu’. Deze 
sticks, in 1990 geïntroduceerd door Dita (in samenwerking 
met honkbalmerk Easton), waren gemaakt van met schuim 
opgevuld aluminium met een ingelijmde houten haak. Op 
trainingen leverden ze voor velen plezier door de bal zo ver 
mogelijk ‘over te knuppelen’; soms over bijna twee volledige 
velden. De alu’s waren echter meer een gevaar in de 
vorm van rondvliegende scherfdelen (na breuk) en zouden 
uiteindelijk langzamerhand door composieten sticks worden 
verdreven en zelfs worden verboden.

opLeVing Van Korte Duur
Koppelaar werd in seizoen 1994-1995 opgevolgd door Wouter 
Eikenhout, zelf oud-speler van Leiden uit de jaren tachtig. In 
dit team nog steeds bekende namen als De Keyser, Bonsing, 
Van Deursen en Dullaert en inmiddels ook nieuwkomers als 
Joost van der Hout en herintreders als Christian van Vloten. In 
dit seizoen maakte Taeke Taekema, nog spelend in Jongens 
A1, zijn eerste meters in Heren 1. Destijds mocht je nog spelers 
‘inwisselen’ nadat een strafcorner was toegewezen. Sander: 
‘Taeke werd regelmatig op deze manier ingezet en één keer 
wist hij zo zelfs drie keer uit een strafcorner te scoren bij een 
einduitslag van 3-3.’
De kampioenswedstrijd van dat succesvolle seizoen was 
uit op Cartouche, waar Bert Bonsing de enige goal van de 
wedstrijd optekende uit een strafbal. Sander: ‘We hadden 
een foto van dat moment en daaruit bleek dat de strafbal 
eigenlijk onreglementair was omdat Bert met zijn linkervoet 
voor de bal stond. Daar is hij later nog vaak aan herinnerd.’ 
De terugkeer op de club liep niet bepaald op een groot feest 
uit: eenmaal aangekomen was er helaas niemand aanwezig 
en was er weinig tot niets te beleven.
Leiden trok het jaar daarna (1995-1996) diverse versterkingen 
uit de regio aan: Johan Bikart (Roomburg), Gert-Jan Egberink 
(Forescate). En ook een zeer talentvolle jeugdlichting brak 
door, met spelers als Taeke Taekema, Roelant Groen, Michael 
van Es, Thijs Fleuren en Robin Zwart, maar het beleid was 
nog niet zo dat deze jonkies volwaardig meededen. Op de 
allerlaatste speeldag van het seizoen stond de loodzware 
wedstrijd uit tegen Hurley op het programma. Leiden kon 
enkel bij winst handhaven en Hurley had zelf nog zicht op 
het kampioenschap (en automatische promotie naar de 
Hoofdklasse). uiteindelijk werd lange tijd met veel kunst- en 
vliegwerk, vooral door keeper Niels Eegdeman, de nul 
gehouden, maar kort voor het einde vloog de 1-0 er toch 
in. Degradatie uit de Overgangsklasse terug naar de Eerste 
Klasse was een feit.

tijDperK peter Van Der meer
Seizoen 1996-1997, onder begeleiding van coach (en 
oud-speler) Diederik Klop en trainer Russell Garcia, kan 
worden getypeerd als een uiterst rumoerig jaar. Sander: 
‘Russell speelde destijds zelf in HDM Heren 1 en in het 
Engelse nationale team en uiteindelijk werd daar een grote 
concessie voor gedaan in het trainingsschema: wij moesten 
op maandag trainen, maar door de bedrijfscompetitie was 
er pas vanaf 21.00 uur een veld voor Heren 1 beschikbaar, 
waardoor wij een jaar lang elke maandag eerst een uur 
conditietraining op gras (het huidige veld 2) hadden. 
uiteindelijk wist Garcia van gekkigheid ook niet meer wat we 
moesten doen en toen zijn we slidings, zonder bal en stick, 
gaan trainen.’ Op aandringen van de spelersgroep werd in 
dat seizoen oud-speler Peter van der Meer door het bestuur 
als trainer/coach aangesteld. Hij haalde een groep oud-
Heren 1-spelers en ervaren spelers uit Heren 2. 

De volgende drie seizoenen (1997-2000) werd Heren 1 naast 
de vaste kern van spelers als Niels Eegdeman, Bert Bonsing, 
Dirk-Jan Oomens, Joost van der Hout weer aangevuld met 

passing shot 66e jaargang nummer 133

Door De jaren heen

heren 1 1991, staanD LinKs 
manager eDWin DeKKer, tWeeDe 

Van reChts CoaCh thijs 
tiCheLman. hurKenD geheeL 

reChts Looptrainer Frans BeKer. 
sanDer ZittenD VierDe Van LinKs
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Door De jaren heen

enkele oudgedienden als Paul Arps, Andrew Brom, Jeroen 
Dubbeld en Sjoerd Taekema en nieuwkomers Maarten en Bart-
Jan Kuck en Elmo Ferrier. Coach Van der Meer toonde zich een 
betrokken en bedreven coach. Sander: ‘Peter had altijd trucjes 
om spirit in het team te krijgen. Zo had hij een partij transparante 
Zippo-achtige aanstekers met discolampjes die glitterden als 
je ze opendeed. Deze reikte Peter altijd uit aan de man of the 
match. Iedereen kreeg er dat seizoen wel eentje, maar het 
was een soort dingetje waarbij sommige spelers die ernaar aan 
het vissen waren, zoals Jan Willem Sepmeijer, er bewust geen 
kregen.’ Peter, werkzaam als haptonoom, liet spelers 
ook zo nu en dan op een zogenaamde lolobal 
staan om de geestelijke en fysieke balans 
met elkaar te synchroniseren. Ondanks 
dat Heren 1 in deze jaren niet meer 
wist te promoveren draaide het altijd 
wel solide seizoenen en eindigde het 
team continu bovenin.

Wist u aL Dat in De jaren negentig…
…Ome Jan altijd op zijn vaste plekje 
achter de bar zat, genietend van 
een spa blauw?
…Heren 1 zelf zijn eten maakte op de club: 
karbo’s met friet van de Witte Prijzen Slager?
…Je altijd het partijtje ‘om de afwas’ speelde?
…Er vaak landelijk veel gereisd werd en er dus ook verzameld 
werd bij ouders in den lande of na afl oop op zondagavond 
Studio Sport werd gekeken?
…Er een vast clubje Heren 1-spelers was (Tom van der Meer, 
Friso van Deursen, Sander Vinkesteijn) dat op maandagochtend 
altijd het clubhuis schoonmaakte?
…Ook na de training veel bier werd gedronken?
…De spelers nog geen auto’s van de club hadden en het vaak 

dus een beetje sappelen was?
…Sunny Camp toen dé hockeyspeciaalzaak van Oegstgeest 
was waar iedereen zijn spullen haalde?
…Sommige spelers bij het selecteren van een nieuwe stick 
altijd alleen maar naar de dikte van de kop keken (Harmen 
Jansen Schoonhoven)?
…De heren gesponsord werden door Deloitte & Touche/TRN en 
later door Extran (blauw-roze pakken)?
…Sticks evolueerden van hout via alu naar composiet?
…De lage backhandslag nog niet of nauwelijks bestond?

…In het begin van de jaren negentig alleen nog maar 
schoenen van Puma Dietrich Weise en Adidas 

SRS bestonden, maar je langzamerhand 
nieuwe schoenmerken (Brooks, Nike, Dita, 

Kangaroo en Asics) kreeg?
…Buitenspel gefaseerd is afgeschaft?
…In het begin van de jaren negentig 
de strafcorner nog met de hand en in 
de cirkel mocht worden gestopt?
…Tijdens strafcorners spelers mocht 

worden ‘ingewisseld’?
…Je gedurende de wedstrijd ook nog 

van stick mocht wisselen? Men gebruikte 
zelfs nog zaalsticks voor de strafcorner.

…Heren 1 in die jaren één bekerwedstrijd (7-2 
verloren van Laren) speelde, waarbij je mocht scoren 

van overal binnen de 23-meterlijn?
…De dames van Leiden nog in een volledig 
bordeauxrood shirt speelden?
…Marijke Fleuren, thans voorzitter van de Europese 
hockeybond, toen nog in haar eentje de Commissie 
Tophockey was?
…In dit decennium onze clubnaam is gewijzigd 
van LMHC naar LOHC?

Sander Vinkesteijn (1972) speelde na zijn eerste stapjes bij 
Groen-Geel zijn hele jeugd bij Leiden. Na een tussenjaar in 
het tweede elftal maakte hij in 1990 de stap naar Heren 1 
en speelde hij in de hoofdmacht tot en met 2003. Daarna 
bouwde hij af naar Heren 2 (Reserve Overgangsklasse) en 
inmiddels speelt hij in Veteranen A (Hoofdklasse). Sander is 
makelaar in Oegstgeest.

Wist u aL Dat?
Lezende door zo’n terugblik 
op een decennium lijkt 
het wellicht allemaal 
nog niet zo heel erg lang 
geleden. Maar dat hockey 
in die jaren vaak nog 
totaal anders was dan 
tegenwoordig bewijzen 
onderstaande feitjes.

sanDer VinKesteijn

heren 1 1990, 
staanD geheeL reChts CoaCh eDWin DeKKer

heren 1 1995-1996. 
aChterste rij, VierDe Van reChtsjB sanDer VinKesteijn

heren 1 1992, miDDeLste rij LinKs 
CoaCh Cees KoppeLaar, Daarnaast 
sanDer VinKesteijn, reChts manager 
VaLentijn tWeehuysen
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teampagina heren 1

LohC heren 1 2017-2018

Datum Datum

WeDstrijDsChema LohC heren 1

aChterste rij:  Mike Briaire (K), Lars Barkmeijer, 
Quinten Mank, Bart Gijsbers, Jesse Webbers, 
Ruben Sterkenburg, Mats van der Pal.
miDDeLste rij:  Marissa Compier, Mats van uden, 
yvar Verseef, Nick Molcsan, Bob van Brussel, Fabio 
Blom, Derk Hoek, Cesar Lobais (K), Franklin Dikmoet. 
Voorste rij: Toby Pratt, Anthony van Veen, 
Seb Gardeniers, Bas de Vreeze, Simon Bertels, 
Dirk Rozemeyer
niet op De Foto: Maarten Wessels, 
Rutger Theijse

FotograFie: eD patijn

We zijn dit seizoen gestart met een geheel nieuwe staf. Naast Franklin Dikmoet en ikzelf zijn er 

ook een nieuwe keeperstrainer (Maurits Ongkiehong) en fysio (Marissa Compier). Het team 

heeft zich versterkt met zes nieuwe spelers (waarvan drie buitenlandse). Onze groep is een 

goede mix van jong talent en een aantal ervaren jongens. Wij willen met Heren 1 graag 

aanvallend, attractief maar voornamelijk effectief hockey spelen. Franklin en ik besteden 

graag veel aandacht aan het teamproces, want dat kunnen wij als team goed gebruiken! 

Het zou voor ons heel gaaf zijn als wij kunnen eindigen bij de bovenste zeven. Nummer zes 

en zeven spelen namelijk nog play-offs voor promotie naar de nieuwe Promotieklasse. We 

hopen uiteraard iedereen van LOHC langs de lijn te zien om ons aan te moedigen!

mats van uden, Trainer-coach LOHC Heren 1

22 OKT LeiDen h1 WERE DI TILBuRG H1

29 OKT HuIZER HC H1 LeiDen h1

5 NOV LeiDen h1 MMHC VOORDAAN H1

12 NOV u.S.H.C. H1 LeiDen h1

19 NOV LeiDen h1 NMHC NIJMEGEN H1

26 NOV HIC H1 LeiDen h1

4 MRT LeiDen h1 HC ZWOLLE H1

11 MRT MHCHBS H1 LeiDen h1

3

18 MRT LeiDen h1 THC HuRLEy H1

25 MRT BH&BC BREDA H1 LeiDen h1

8 APR LeiDen h1 SCHAERWEIJDE H1

15 APR WERE DI TILBuRG H1 LeiDen h1

22 APR LeiDen h1 HuIZER HC H1

29 APR MMHC VOORDAAN H1 LeiDen h1

6 MEI LeiDen h1 u.S.H.C. H1

13 MEI NMHC NIJMEGEN H1 LeiDen h1

PG 2017 LOHC OKT.indd   36 5-10-2017   12:25:34



passing shot 66e jaargang nummer 1 37

teampagina Dames 1

FotograFie: eD patijn

LohC Dames 1 2017-2018

Datum Datum

WeDstrijDsChema LohC Dames 1
22 OKT LeiDen D1 H.C. ALPHEN D1

29 OKT u.H.C. QuI VIVE D1 LeiDen D1

5 NOV LeiDen D1 ALKMAARSCHE M.H.C. D1

12 NOV B.H.C. OVERBOS D1 LeiDen D1

19 NOV LeiDen D1 H.V. MyRA D1

26 NOV MIxED H.C. ZOETERMEER D1 LeiDen D1

4 MRT LeiDen D1 H.C. HAARLEM D1

11 MRT xENIOS D1 LeiDen D1

18 MRT LeiDen D1 M.H.C. ALLIANCE D1

25 MRT M.H.C. AMSTELVEEN D1 LeiDen D1

8 APR LeiDen D1 H.C. ATHENA D1

15 APR H.C. ALPHEN D1 LeiDen D1

22 APR LeiDen D1 u.H.C.QuI VIVE D1

29 APR ALKMAARSCHE M.H.C. D1 LeiDen D1

6 MEI LeiDen D1 B.H.C. OVERBOS D1

13 MEI H.V. MyRA D1 LeiDen D1

Dit jaar hebben we een aantal nieuwigheden in en rond Dames 1. Niet alleen vijf nieuwe speelsters, 

maar ook een verandering in de competitie. Door het toevoegen van een extra klasse zijn de kansen om 

te promoveren dit jaar groter dan voorheen, de concurrentie zal ook groter zijn tot het einde. Als je bij de 

eerste drie komt ben je automatisch gepromoveerd, de nummer vier speelt play-offs tegen de nummer 

twaalf van de Overgangsklasse. Daarnaast is er de pilot van shoot-outs bij een gelijkspel. Je kunt hierdoor 

een extra wedstrijdpunt verdienen. Ook is er de Silver Cup, de bekercompetitie op de vrijdagavonden. 

Genoeg uitdagingen en doelstellingen dit jaar dus voor ons als begeleiding en als team. Als Dames 1 ben 

je samen met de mannen ‘het vlaggenschip’ van de club, je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om 

fitheid, inzet, het hockey dat je laat zien en hoe je je presenteert als team. Daarom hoop ik dat we in deze 

mijlpaal voor LOHC, het honderdjarig bestaan, weer veel jeugd en publiek langs de lijn hebben op de 

zondag en tijdens de Silver Cup.  |  eddie simmons, trainer/coach Dames 1

aChterste rij: Annick de Boer, Laurien Zeverijn, 
Sanne Mulder, Machteld Meijer, Lizzie Hoekstra, 
Kim Plasmans.
miDDeLste rij: Onno Zweers, Willemijn van den 
Wall Bake, Alice Engelkes, Sascha van den Wall 
Bake, Sterre van den Born, Laura Konijn, 
Maaike van Son, Noor Huurman, Eddie Simmons, 
Elise Ravensbergen.
Voorste rij: Danique Reidsma (K), Wietske 
Teunissen, Maike Spoon, Dimmy van Ruiten, 
Marcella Elen, Bauke Spoon, Lotte Vissers (K)
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De jaren ’00: BouWen aan 
De toeKomst

Niets leuker dan van trouwe leden mooie anekdotes te horen over onze mooie club. Steffi e Kleijn, 
LOHC’er in hart en nieren, blikt terug op de jaren rond de eeuwwisseling.
teKst: CaroLine WaLenKamp. Foto’s: priVéBeZit

STEFFIE KLEIJN

passing shot 66e jaargang nummer 138

Door De jaren heen

Het zal een bijzondere dag zijn geweest voor Steffi e (33), die 
zondagmiddag in mei 2010. Na achttien jaar bij LOHC te 

hebben gespeeld, stond de toen 25-jarige verdedig-
ster voor de laatste keer in haar LOHC-tenue op 

het veld. Acht jaar lang speelde ze in het eerste 
damesteam. De wedstrijd eindigde met een 

publiekswissel, een bos bloemen en applaus 
van haar trouwe fanclub, met moeder 
Sylvia als voorzitter. 

Steffi es hockeycarrière begon achttien jaar 
eerder in een volledig bordeauxrood shirt, 

waar de meisjes en dames van LOHC in die 
tijd nog in speelden. Als meisje van acht fi etste 

ze voor het eerst naar de Hofbrouckerlaan. De 
keuze voor LOHC was niet moeilijk: ‘We woonden 

dicht bij de club, dus als mini kon ik, met m’n bitje al 
in mijn mond, zelf op de fi ets naar de vroege wedstrijden op 
zaterdagmorgen.’ Ook zusje Miranda en broertje Matthijs 
werden lid. Moeder Sylvia speelde op een blauwe maandag 
trimhockey, maar stond met name bij haar kinderen langs de 
lijn. Steffi e: ‘Mijn moeder was mijn grootste fan en supporter. 
Mijn vader kwam ook weleens een praatje maken met men-
sen langs de lijn.’

Vragend naar het hoogtepunt in haar jeugdjaren, hoeft Steffi e 
niet lang na te denken: ‘In 1999 werden we met de B1 tweede 
van Nederland. We hadden een heel gezellig en evenwich-

tig team, met goede verdedigers en snelle spitsen voor de 
counters, zoals Alexandra Daly. Op papier waren we geen 
uitzonderlijk goed team, maar door hard te vechten en het 
achterin op slot te gooien, haalden we de landelijke voorron-
des.’ Dat ze met gesponsorde zevenpersoonsauto’s naar het 
Wagenerstadion werden gereden, droeg natuurlijk bij aan de 
onvergetelijke ervaring. ‘Helaas eindigde de fi nalewedstrijd 
tegen SCHC in een 1-1 gelijkspel, waarna zij de strafballenserie 
wonnen.’ 

KnoKKen
We maken een sprongetje naar 2001. Het eerste damesteam 
staat dan onder leiding van Michiel Cosijn. Clubs in Leiden en 
omgeving doen het goed en hockey leeft: LOHC, Forescate en 
Roomburg spelen in de Eerste Klasse, Alecto een niveau hoger 
in de Overgangsklasse. In Oegstgeest zijn het uitbreiden van de 
velden en het wegwerken van de wachtlijsten geregeld onder-
werpen van gesprek in de gemeenteraad. Volgens het bestuur 
van LOHC is een derde kunstgrasveld hard nodig: de club telt 
dan twaalfhonderd leden, gevreesd wordt dat een aantal 
talentvolle spelers overstapt naar andere clubs als de velden 
niet worden aangepast. Bij andere verenigingen kan namelijk 
wél meerdere keren per week op kunstgras worden getraind. 
In november 2001 is het zover: veld 2, op dat moment nog 
een grasmat, wordt een semi-waterveld. Het Leidsch Dagblad 
schrijft: ‘Dat heeft zo’n goed drainerend vermogen dat zelfs 
na een fl inke regenbui direct verder kan worden gespeeld.’ 
Burgemeester Timmers en wethouder De Ruijter kregen de eer 
het veld te openen door de eerste strafcorner te nemen. 

In hetzelfde jaar draait Steffi e voor het eerst mee in Dames 1. In 
een ervaren team, met vooral Aafke Pronk, Marieke Mattheus-
sens (die later nog in het Nederlands elftal zou spelen) en Joke 
Plug als spelbepalers, laat Cosijn geregeld een aantal A-juni-
oren meespelen. Naast Steffi e krijgen ook Claartje ten Broek, 
Dominique Fortuyn en Meike van Goozen speelminuten.

Steffi es seniorencarrière zou uiteindelijk tot mei 2010 duren. 
Hoewel LOHC al die jaren handhaaft in de Eerste Klasse, is het 
soms knokken. Krantenkoppen als ‘LOHC zet opmars voort’ en 
‘Stijgende lijn LOHC opnieuw zichtbaar’ wisselen af met termen 
als ‘het bijeensprokkelen van puntjes’, ‘gevarenzone’ en ‘een 
jaar van opbouwen’. Desondanks kan Steffi e niet spreken over 
dieptepunten. ‘Ik heb niets als dieptepunt ervaren op LOHC. 
Natuurlijk waren er soms minder leuke momenten: blessures, 
wrijving tussen spelers en coach en het verlies van cruciale 

steFFie KLeijn

D1 2007-2008 BehouDen Voor De eerste KLasse

PG 2017 LOHC OKT.indd   38 5-10-2017   12:25:46



Door De jaren heen

passing shot 66e jaargang nummer 1 39

wedstrijden. Dit valt echter weg tegen alle goede en positieve momen-
ten. Het waren fantastische jaren. LOHC is een belangrijk onderdeel 
van mijn jeugd en studententijd geweest. Dat was overigens goed te 
combineren: mijn halve jaarclub hockeyde, van wie Barbara Garde-
niers, Nadine Merks en Ernestine de Groot op LOHC.’

Als je negen jaar in het eerste team hockeyt, zie je vanzelfsprekend 
meerdere coaches voorbijkomen. Een kleine greep uit de leiders in 
die jaren: Michiel Cosijn, Jan Smid, Martijn van Delft, Willem van Basten 
Batenburg, Franc Veeger, Martijn Drijver, Ben Stuijts en Wouter Moojen. 
Met name aan Franc Veeger, coach in seizoen 2007-2008, heeft Steffie 
goede herinneringen: ‘Het zag er lang naar uit dat we als Dames 1 
geen coach zouden hebben. Franc is gelukkig in dat gat gesprongen. 
Naast een meer hockeytechnische ‘side kick’ had Franc een heel an-
dere manier van coachen. Zijn enthousiasme en meer psychologische 
benadering zorgden voor een andere aanpak, waardoor het een mooi 
en memorabel jaar werd.’

eerste Keus
Maar zoals bekend: aan alle mooie dingen komt een eind. Zo ook aan 
de ‘topsportcarrière’ van Steffie. In 2010, LOHC was net gedegradeerd, 
besloot ze te stoppen. Waarom? ‘Omdat we degradeerden uit de 
Eerste Klasse. Nee, grapje! Ik stond op het punt te beginnen met mijn 
coschappen. Daardoor verwachtte ik niet meer drie keer per week 
aanwezig te kunnen zijn, en niet meer op dezelfde manier te kunnen 
hockeyen zoals ik dat elk jaar deed. Ik koos voor andere sporten in mijn 
vrije tijd.’ 

Toch staat de deur nog op een kier. Is het niet voor haarzelf, dan wel 
voor haar eenjarige dochtertje. ‘Of ik ooit terugkom op LOHC? Wie 
weet. Als ‘moeder van’ misschien. Als we nog in Leiden of omgeving 
wonen, is LOHC zeker eerste keus. Mits ze op hockey wil, natuurlijk.’ 

Steffie Kleijn (33) speelde van 1992 tot en met 2010 bij LOHC. 
Ook zusje Miranda en broertje Matthijs waren lid, net als 
moeder Sylvia. Verdedigster Steffie was lange tijd een van de 
vaste krachten van het eerste damesteam. In 2010 stopte ze 
met hockeyen omdat ze coschappen ging lopen. Steffie is ge-
trouwd en heeft een dochter. Ze woont in Leiden en is huisarts.

Wist u Dat in De perioDe 2000-2010…
…De Passing Shot verdween? Tot 2004 viel wekelijks de Passing 
Shot op de mat bij de leden. Vanaf dat moment werd besloten 
papierloos te communiceren. Tót 2014, toen de Passing Shot 
terugkwam als (half)jaarlijkse glossy.
…De Leidse Studs op de Krogt kwamen hockeyen? Al in 1986 
werd de Studs opgericht als subvereniging van Minerva en het 
had ook een eigen locatie, maar die werd begin 2000 verruild 
voor de velden van LOHC. 
…LOHC een derde kunstgrasveld kreeg, waar nu veld 2 ligt? Om 
dit mogelijk te maken kreeg de Krogt een nieuwe indeling: wat 
nu veld 3 is moest twee meter opschuiven. Het resultaat: drie 
kunstgrasvelden naast elkaar, waaronder één semi-waterveld.
…Max Caldas coach werd van Heren 1? In seizoen 2005-2006 
stond hij aan het roer bij de mannen.
…Videoanalyse steeds populairder werd en 
inmiddels niet meer weg te denken is?

steFFies aFsCheiDsronDje

steFFie KLeijn, eLine mooyaart, KyoKo toLLenaar

Dames 1 2005-2006
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eD & Lies
ed patijn (68)
Hoe lang zijn jullie samen? ‘Bijna 28 jaar. December 1989 als 
voordeurdelers en in juni 1991 getrouwd.’
Status van jullie relatie? ‘Getrouwd, zes kinderen, van wie de 
jongste van ons samen is. De oudere kinderen zijn van daarvoor. 
Verder ook nog twee kleinkinderen.’
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst? ‘In het lustrumsei-
zoen 1987-1988, exact weet ik het niet meer. We zijn eigenlijk 
‘gekoppeld’ door een vriendin, die samen met Lies achter de 
tafel van de lustrumartikelenverkoop stond. En daar zag ik Lies 
voor het eerst.’
Liefde op het eerste gezicht? ‘Voor mij absoluut!! Vlinders en 
alles wat erbij hoort.’
In welk team zat je toen? ‘Bij de zaterdagtrimmers, toen nog ZAT 
geheten, nu Heeren ’73.’
Hoe oud was je? ‘38.’
Hoe lang duurde het voordat jullie een relatie hadden? ‘Dat 
had nogal wat voeten in de aarde gezien onze beider achter-
grond (partner recent plotseling verloren). Veel praten, delen, 
vertrouwen, huilen en lachen. En toen was het ineens ‘uit’, maar 
toch niet, bleek in 1989, want toen gingen we toch samenwo-
nen en in 1991 trouwden we.’
Waar viel je op? ‘Schoonheid, charme, warmte (wat was/is ze 
mooi!). En de acceptatie van al die grote kinderen ineens erbij.’
Leukste moment samen op de club? ‘Viering van mijn vijftigste 
verjaardag met heel veel vrienden.’
Op welke manier ben je momenteel nog verbonden aan de 
club? ‘Ik ben de fotograaf van vele LOHC-evenementen. 
Daarnaast ben ik voorzitter van de Reünistencommissie, zit ik in 
de redactie van de Passing Shot, heb ik het digitaal historisch 
archief opgezet en beheer ik dat. In het kader van het lustrum 
(honderd jaar) ben ik voorzitter van de Cineastencommissie 
en zit ik in de Passing Shot-commissie. Ik ben lid van verdienste. 
Bij de zaterdagtrimmers speel ik vanwege artrose al lang niet 

gesCoorD!
Op een plek waar zo veel mensen rondlopen, is het onvermijdelijk dat er stelletjes 
ontstaan. We lichten drie koppels uit bij wie de liefde op onze club begon.

teKst: CaroLine WaLenKamp. Foto’s: priVéBeZit

meer, maar ik ben wel MOL (Memorabel Oud Lid).’ 
Kijk/keek je naar haar wedstrijden? ‘Als het enigszins kon zeker. 
Ik heb ook nog een tijdje bij Veteranen L als keeper gespeeld 
en dan vielen onze wedstrijden weleens samen. Bij de DOTZ, 
waar ze nu speelt, kom ik alleen af en toe wat foto’s maken.’
Gaat het thuis niet alleen maar over hockey? ‘Niet alleen maar, 
wel heel veel. In een gezin met veel hockeyers zijn er veel 
ervaringen uit te wisselen. Ook de kleinkinderen zijn fanatieke 
hockeyers, dus als we hun zien of via WhatsApp komt hockey 
zeker voorbij.’
Leuke anekdote? ‘De allerleukste: in ’89 kondigden we aan dat 
we niet bij elkaar zouden blijven. We gingen als ‘afscheid’ nog 
eenmaal naar Frankrijk. De toenmalige jongste ging mee, de 
anderen moesten naar school en verbleven bij vrienden. Daar 
in Seillac zei Lies, tijdens het nagellakken, zomaar out of the 
blue: ‘Wil je met me trouwen?’ Daar zei ik geen nee tegen! Je 
had de gezichten van onze vrienden en de kinderen eens moe-
ten zien toen we thuiskwamen en ze dit grote nieuws vertelden. 
Zo is het gegaan en daar ben ik nog steeds dolgelukkig om.’

anna-Louise Wensink (Lies, 64)
Hoe lang zijn jullie samen? ‘We zijn ongeveer 28 jaar samen. In 
1989 ben ik gaan samenwonen met Ed.’
Status van jullie relatie? ‘Wij zijn op 8 juni 1991 getrouwd en 
hebben zes kinderen en twee kleinkinderen.’
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst? ‘Welke datum het 
was weet ik niet meer, maar we zagen elkaar voor het eerst op 
de hockeyclub tijdens het zeventigjarige bestaan van LMHC. 
Samen met Marijke Coulier, met wie ik in de Lustrumcommissie 
zat, stond ik achter een tafel om lustrumartikelen te verkopen, 
toen Ed voor de tafel stond om iets te vragen of te kopen.’
Liefde op het eerste gezicht? ‘Het was geen liefde op het eerste 
gezicht, ik was daar op dat moment nog niet aan toe. Ik vond 
Ed wel erg leuk en aardig.’
In welk team zat je toen? ‘Ik zat toen in het team Semi-Veterinnen.’
Hoe oud was je? ‘34.’
Hoe lang duurde het voordat jullie een relatie hadden? ‘Onze 
vriendin Marijke heeft ons eigenlijk gekoppeld. Het duurde wel 
even voor we echt iets kregen. We hebben heel wat uurtjes in 
een Voorschotens cafeetje doorgebracht, pratend over het 
verlies van onze partners en hoe we daarmee omgingen. Daar-
na gingen we gezamenlijk naar de film, schouwburg en natuur-
lijk niet te vergeten naar het Oostenrijkse Bal. Zo langzamerhand 
werd onze band serieuzer en begon er wat te bloeien.’
Waar viel je op? ‘Zijn vriendelijkheid en interesse in mijn doen 
en laten. Zijn zorgzaamheid en liefde voor zijn kinderen en mijn 
zoontje.’
Op welke manier ben je momenteel nog verbonden aan de 
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club? ‘Ik speel op zondagmorgen bij de DOTZ. En we zitten beiden in de 
Reünistencommissie. Ik zit ook regelmatig achter de ontvangstbalie op 
de zaterdag.’
Keek je naar zijn wedstrijden? ‘Ed heeft bij de Trimmers Heren ’73 
gespeeld en daar heb ik eigenlijk alleen maar naar gekeken als zij een 
wedstrijd op een toernooi speelden. Hij heeft ook nog bij Veteranen L 
gespeeld, maar die wedstrijden werden natuurlijk ook op de zondag 
gespeeld, dus ik keek alleen als Semi-Veterinnen op dat moment geen 
wedstrijd had.’
Gaat het thuis niet alleen maar over hockey? ‘Het ging en gaat thuis 
zeer regelmatig over de hockeywedstrijden van de (klein)kinderen 
en natuurlijk over de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 als we die 
hadden/hebben gezien, maar gelukkig hebben we het ook nog over 
andere zaken die ons interesseren.’

janine & Krieno
janine Wierstra (64)
Hoe lang zijn jullie samen? ‘47 jaar.’
Status van jullie relatie? ‘Getrouwd, twee dochters, vier kleindochters.’
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst? ‘In september 1970 in het 
houten clubhuis. Krieno was toen scheidsrechterscommissaris en ik 
verzamelde, corrigeerde en verstuurde de wedstrijdformulieren naar de 
Hockeybond. Het was handig om een lijst met scheidsrechtersnummers 
bij de hand te hebben en op aanwijzing van onze vriend Han Dalmijn 
stapte ik op ‘Fikkert, daar op de hoek van de bar’ (...) af.’
Liefde op het eerste gezicht? ‘Nou...?’
In welk team zat je toen? ‘Dames 5.’
Hoe oud was je? ‘Zeventien jaar.’
Waar viel je op? ‘Zijn vrolijke, directe uitstraling.’
Leukste moment samen op de club? ‘Te veel om op te noemen, maar 
bijvoorbeeld die fantastische maandagavonden…’
Op welke manier ben je momenteel nog verbonden aan de club? ‘Als lid 
van de Reünistencie en trouwe supporter van twee kleindochters en Heren 
1, en iets minder trouw van Dames Veteranen B (met dochter Marijke).’ 
Leuk weetje? ‘Met name met Krieno’s elftal (Heren 9 - 1970+) hebben we 
een dierbare vriendschap opgebouwd. Aanvankelijk (sinds 1979) orga-
niseerden we jaarlijkse hockeyhappenings met een team uit Engeland. 
Vanaf 1995 tot op heden is dat omgezet in (buitenlandse) golfevene-
menten. Een ander memorabel feit is het onthaal met een ereboog 
door twee miniteams na onze huwelijksvoltrekking bij het oude gemeen-
tehuis aan het Wilhelminapark in Oegstgeest op 3 november 1973.’

Krieno Fikkert (69) 
Hoe lang zijn jullie samen? ‘47 jaar!’
Status van jullie relatie? ‘Getrouwd, twee dochters en vier kleindochters.’
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst en wat weet je daar nog van? 
‘Begin september 1970, toen Janine mij op een commissie-avond (elke 
maandag ter voorbereiding van het daaropvolgende weekend) als 
kersverse scheidsrechtercommissaris benaderde met de vraag: ‘Bent u 
Fikkert?’’
Liefde op het eerste gezicht? ‘Van mijn kant wel, geloof ik.’
In welk team zat je toen? ‘Heren 9.’
Hoe oud was je? ‘22.’
Hoe lang duurde het voordat jullie een relatie hadden? ‘Een paar 
maanden.’
Waar viel je op? ‘Janine was (en is nog steeds!) een knappe meid zon-
der al te veel kapsones.’
Leukste moment samen op de club? ‘Eigenlijk waren alle weekenden en 
commissie-avonden op de club een aaneenschakeling van plezier en 
vertier.’
Op welke manier ben je momenteel nog verbonden aan de club? 
‘Als oud-voorzitter en erelid volg ik het bestuurlijke reilen en zeilen 
van de club. Daarnaast kijk ik graag naar wedstrijden van de 
jeugd (onder andere van teams waarin mijn kleindochters spelen), 
van senioren (vooral Heren 1 en 2 en Dames 1) en veteranen 
(vooral Vet HA en Vet DB waarin een van mijn dochters speelt).’
Leuk weetje? ‘Toen wij op een zaterdag in november 1973 trouw-
den, werden wij bij het verlaten van het gemeentehuis in Oegst-
geest verrast door een haag van minispelertjes (hockey voor mini’s 
bestond toen nog maar net!) die met hun sticks een lange boog 
vormden waar wij onderdoor liepen.’ 

nieLs & WiLLemijn
Willemijn van den Wall Bake (scholtes, 36)
Hoe lang zijn jullie samen? ‘Bijna achttien jaar.’
Status van jullie relatie? ‘Getrouwd en drie kinderen, Lucas, Julie en Veer.’
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst en wat weet je daar nog van? 
‘Geen idee wanneer we elkaar voor het eerst zagen. Ik denk dat ik hem 
pas ‘zag’ toen hij bij Heren 1 ging hockeyen. Ik speelde net in Dames 
1 en was daar de jongste. Onze trainingstijden waren hetzelfde en we 
woonden vlak bij elkaar. Ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar 
op een gegeven moment fietsten we steeds samen van en naar hockey. 
Ook maakten m’n teamgenoten er steeds opmerkingen over tijdens het 
inlopen, volgens mij hadden zij het nog eerder in de gaten dan ikzelf.’
Liefde op het eerste gezicht? ‘Nee, hij zat een klas lager op de middelbare 
school en daar keek je helemaal niet naar.’
In welk team zat je toen? ‘Dames 1.’
Hoe oud was je? ‘Achttien.’
Hoe lang duurde het voordat jullie een relatie hadden? ‘Niet zo heel lang, 
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als ik er nu aan terugdenk. We speelden net in het eerste, dus dan begint 
je seizoen in augustus, en op het A&B-feest in november is het bij ons echt 
begonnen.’
Waar viel je op? ‘Ik denk een beetje het hele plaatje. Ik vond hem knap, hij 
was erg leuk om mee te praten, we hadden dezelfde interesses en hij was niet 
zo’n macho of opschepper, het klikte gewoon supergoed. En gelukkig is dat 
nog steeds zo!’ 
Zagen jullie elkaar vooral op de club of ook daarbuiten? ‘Het leventje bestond 
toen vooral uit school en hockey en daar zagen we elkaar. Hij ging dat jaar 
wel van het Rijnlands af, maar hij was niet zo veel met school bezig, dus kwam 
nog vaak langs. We hockeyden vier dagen per week en daar zagen we elkaar 
natuurlijk ook.’
Leukste moment samen op de club? ‘Moeilijk! We hebben best veel meege-
maakt hier. De A&B-feesten waren superleuk, en natuurlijk veel zondagen die 
erg gezellig waren. Verder zijn we op een gegeven moment samen MC1 gaan 
coachen en dat was ook erg leuk om te doen. Ook de Feestcommissie van 
twee lustra geleden was enorm gezellig. Dat is een hechte groep geworden 
waar ook Niels erg bij betrokken was en waarmee we vele avonden tot diep in 
de nacht doorbrachten.’
Op welke manier ben je momenteel nog verbonden aan de club? ‘Ik ben sinds 
we terug zijn uit Argentinië direct weer wat verschillende dingen gaan doen, 
maar nu alleen nog manager bij Dames 1. Erg leuk, ik herken veel dingen waar 
zij nu mee bezig zijn en sommige speelsters heb ik nog gecoacht of ik heb met 
ze samengespeeld.’
Leuk weetje? ‘Jeetje, er is veel gebeurd in die achttien jaar! Ja, wat vaak 
gebeurt: ik zie zijn doelpunten nooit! Op de een of andere manier miste en mis 
ik ze altijd. Soms, bij belangrijke wedstrijden, was het bijgeloof zo erg dat ik met 
m’n rug naar het veld stond te kletsen met andere mensen. Maar ook als ik wel 
m’n best doe om ze te zien, lukt het negen van de tien keer niet en mis ik ze.’

niels van den Wall Bake (36)
Hoe lang zijn jullie samen? ‘Bijna achttien jaar.’
Status van jullie relatie? ‘Getrouwd en drie kinderen, Lucas, Julie en Veer.’
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst en wat weet je daar nog van? ‘We 
zagen elkaar voor het eerst toen we begonnen als jongste bij Heren en Dames 
1 in 1999. Ook al zaten we op dezelfde middelbare school, er was er nooit echt 
contact geweest daarvoor. Doordat we allebei in Warmond woonden en 
onze trainingen altijd samenvielen, fi etsten we samen en zagen we elkaar heel 
regelmatig.’
Liefde op het eerste gezicht? ‘Ze was zeker wel leuk, maar ik was meer met 

sporten bezig dan met meisjes.’ 
In welk team zat je toen? ‘Heren 1.’
Hoe oud was je? ‘Achttien jaar.’
Hoe lang duurde het voordat jullie een relatie hadden? ‘Ongeveer drie 
maanden. We zijn samen vanaf het A&B-feest op 15 november 1999 en 
het seizoen begon half augustus.’
Waar viel je op? ‘Leuk, sportief, mooi meisje met wie ik heel goed kon 
praten en lachen. Ik had vrij snel een heel goede band met haar en dat 
leidde tot meer.’
Zagen jullie elkaar vooral op de club of ook daarbuiten? ‘In eerste instan-
tie vooral op hockey, maar ik probeerde wel zo veel mogelijk met haar 
samen te zijn. Willemijn was heel erg druk met haar eindexamen en dat 
maakte het soms wat ingewikkeld om elkaar te zien, maar gelukkig was er 
drie keer in de week hockey!’
Leukste moment samen op de club? ‘We hebben heel erg veel dingen 
gedaan op de club, zowel individueel als samen. Ik denk niet dat er één 
moment bovenuit steekt, al denk ik wel dat 2007-2008 als seizoen boven 
aan de lijst staat, met alle lustrumactiviteiten en het coachen dat we 
samen hebben gedaan.’
Op welke manier ben je momenteel nog verbonden aan de club? ‘Ik 
speel in Veteranen A en train en coach JB1.’
Keek je naar haar wedstrijden? ‘Helaas kon ik haar wedstrijden vaak niet 
zien omdat ik met Heren 1 moest verzamelen of spelen als zij aan het 
spelen was, maar ik probeerde altijd wel even te kijken als dat uitkwam. Tij-
dens onze studententijd hebben we allebei een paar jaar bij een andere 
club gespeeld, maar al gauw zijn we teruggekomen en toen speelden we 
weer na elkaar. Willemijn stopte op een gegeven moment met hockeyen 
en toen was ze wel meestal bij mijn wedstrijden.’
Leuk weetje? ‘Hockey is regelmatig een stoorzender geweest in onze 
relatie. Weekendjes weg waren lastig, feestjes verlieten we vroeg om de 
volgende dag te kunnen hockeyen. Ik heb hockey echter ook gebruikt 
om Willemijn op een bijzonder onverwacht moment ten huwelijk te 
vragen. Ik was het al een tijdje van plan, maar toen ik een baan aannam 
in Argentinië was er haast geboden. Binnen drie maanden nadat ik had 
getekend zouden we namelijk vertrekken. Willemijn moest training geven 
en ik heb terwijl ze weg was het huis helemaal romantisch vol met kaarsen 
gezet en overal rozenblaadjes gestrooid en een enorme bos rozen op 
tafel gezet met een fl es champagne. Echter, terwijl ik met dit alles bezig 
was belde ze opeens dat ze eerder thuis zou komen vanwege noodweer 
en een afgelaste training. In zeer korte tijd heb ik alles moeten klaarzetten. 
Terwijl ze de deur opendeed, stak ik de laatste kaars aan. Ondanks alle 
stress van mijn kant zei ze toch ja.’
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Door De jaren heen

RENS GOuDSMIT

decennium van de 21e eeuw was het wat 
onrustig op het coach- en trainersfront 

van Leiden. Na de vele jaren dat Peter 
van der Meer aan het roer van het 
vlaggenschip had gestaan kwam 
Max Caldas naar Leiden, maar zijn 
verblijf was van korte duur. Caldas 
werd in het seizoen 2006-2007 opge-

volgd door Andries Versteeg, maar 
nog voor de competitie goed en wel 

was begonnen was Versteeg vertrokken. 
Cees Koppelaar werd bereid gevonden om 

dat jaar het coachschap op zich te nemen en 
bekleedde zo een derde termijn in deze rol bij Leiden. 

Koppelaar wist met enige moeite maar met een enorme 
drive de club voor degradatie te behouden. Zo stond 
Koppelaar tijdens een warming-up met een gebroken been 
met één kruk tussen zijn tanden om de vereiste mentaliteit te 
tonen. De selectie bestond in deze periode uit een redelijk 
vaste kern: Rens Goudsmit, Robin Zwart, Derk van Vierssen 
Trip en een inmiddels vast contingent oud-HDM-spelers Men-
no en Huib Camphuysen, Jeroen Tielbeek en keeper Patrick 
Jacobs. Vooral met strafcornerkanon Derk van Vierssen Trip 
kon Leiden in menig wedstrijd het verschil maken. Tijdens 
deze periode onder oud-Bloemendaal-keeper André Mo-
rees, in het seizoen 2007-2008, streden de heren telkens mee 
in de top drie van de Eerste Klasse.

LustrumFeest
Naast hockey was er in die tijd ook ruimte voor festiviteiten. 
Rens weet zich nog te herinneren hoe het team de mooie 
lustrumactiviteiten rondom het negentigjarige bestaan 
probeerde te combineren met een competitiewedstrijd, 
dat eerste seizoen onder Morees. Rens: ‘Voorafgaand aan 
het feest (op zaterdag, red.) was opgelegd dat er geen 
alcohol gedronken mocht worden. Maar op het feest in La 
France dronk bijna iedereen wodka-Red Bull, daaraan was 
niet te zien dat het alcohol was, het leek meer op appelsap. 
Iedereen deed die nacht geen oog dicht vanwege de 
Red Bull.’ Dit bleek helaas toch niet de juiste voorbereiding. 
‘We verloren de dag erna thuis tegen Groen-Geel met 3-4 
en daardoor verloren we de aansluiting. Juist in dit soort 
wedstrijden tegen de ‘kleintjes’ ging het in die jaren vaker 
mis. Leiden eindigde dat seizoen uiteindelijk als derde, terwijl 
wij een team hadden dat makkelijk mee had kunnen doen 
in de Overgangsklasse.’

Na een uiterst succesvolle periode in de jaren 
tachtig en begin jaren negentig behoorde 
Leiden Heren 1 sinds het midden van de 
jaren negentig definitief tot het leger 
van Eerste Klasse-clubs. Dit ondanks 
alle aspiraties. Leiden speelde wel 
vele seizoenen, onder andere onder 
coach Peter van der Meer, steevast in 
de top. uiteindelijk kwam het goed en 
behaalde het de zo felbegeerde plek in 
de Overgangsklasse. We bespiegelen de 
prestaties van Heren 1 gedurende de laatste 
vijftien jaar in een gesprek met Rens Goudsmit, 
die het grootste gedeelte van deze periode als speler van 
Heren 1 meemaakte.

VaarDigheiDsspeLLetjes
Rens Goudsmit doorliep bij Leiden het hockey vanaf de 
E-jeugd, de toen allerjongste categorie. Rens: ‘Ik ben van 
de generatie van de zoons van Roelant Oltmans, Boele en 
Hidde, dus ik kreeg in de jeugd altijd extra techniektraining van 
Roelant op zondagochtend. Dat was dan meestal naast de 
gewone training. Roelant bedacht allerlei vaardigheidsspelle-
tjes waarmee prijzen te winnen vielen. Zo konden we medailles 
of bekers winnen voor ballen hooghouden en heen en weer 
halen. Van deze trainingen heb ik de rest van mijn ‘carrière’ de 
vruchten geplukt.’ Toch had Rens de techniek niet direct onder 
controle: ‘In het begin hield ik mijn handen nogal eens anders-
om als ik de bal hoog moest spelen. Zo ontstond de grap dat 
dat de enige manier was waarop ik een bal boven de plank 
kon krijgen.’ Rens werd gedurende de jaren die volgden nog 
vaak aan dit feit herinnerd.

Later kreeg Rens ook training van Taeke Taekema en Daan 
van der Wilk, twee van de meest prominente talenten van 
de club uit de generatie voor hem. In de jeugd werd hij 
landskampioen met Jongens C1 en haalde hij de landelijke 
competitie met Jongens A1. Daarin werd hij derde, met 
onder meer met Sander ’t Hart, Steven Tromp en Hidde 
Oltmans.

FoCus naar BoVen
Rens maakte zijn debuut in Heren 1 in de Eerste Klasse tijdens 
een wedstrijd uit op Shinty, in 2004: ‘Dat was echt nog wel 
een andere tijd, toen stonden er bijvoorbeeld nog gewoon 
asbakken in de kleedkamer.’ In het midden van het eerste 

jaren ’10: Van asBaKKen 
tot eiershaKes

Op zijn zesde liep Rens Goudsmit al rond op LOHC. Echt een jongen van de club dus, 
die met veel enthousiasme en een beetje weemoed terugblikt op zijn tijd in Heren 1.

teKst: pauL arps. Foto’s: eD patijn, LohC

rens gouDsmit

PG 2017 LOHC OKT.indd   45 5-10-2017   12:26:11



nét niet
Dan moest het maar gebeuren in het seizoen 2008-2009, want 
Leiden beschikte met Van Vierssen Trip nog steeds over een 
sterk cornerwapen. Bij Leiden speelde dat seizoen Zeke Paulon, 
Argentijns oud-international en destijds teamgenoot van Max 
Caldas. Alhoewel Zeke de Nederlandse taal niet machtig was 
speelde hij wel een belangrijke rol. Rens: ‘Hij was heel solide 
en rustig als laatste man en riep telkens poséssion poséssion! 
We hebben een hoop lol met hem gehad en hij vond het 
echt heel bijzonder bij ons. Toen hij wegging verliet hij letterlijk 
in tranen de club. Dus ik denk dat hij het wel erg naar zijn zin 
heeft gehad. Soms krijgen spelers nog steeds berichten van 
hem vanuit Argentinië!’

Over het verloop van het seizoen kunnen we kort zijn: alles 
kwam aan op de allerlaatste speeldag. Thuis tegen Amstel-
veen moest gewonnen worden. Deze wedstrijd werd in een 
enorme entourage afgewerkt: het bestuur had een opzwe-
pende steeldrumband met tropische cheerleaderact inge-
huurd om het publiek op te warmen en iedereen was klaar 
voor een geweldig feest. Maar de droomdag eindigde in een 
deceptie: een achterstand werd weliswaar omgebogen tot 
een voorsprong, maar de bezoekers uit Amstelveen sleepten 
de 3-3 uit het vuur en voor Leiden restte na het bloed en zweet 
slechts de tranen. Net als het seizoen ervoor bleek de titel ver-
speeld tegen de kleinere ploegen uit de competitie.

Aan het tijdperk van coach Morees zou het volgende seizoen 
(2009-2010) een abrupt einde komen na een escalerende 
onenigheid binnen het team. Vlak voor het begin van het 
seizoen werd Jan Smid, vader van Heren 1-speler Haiko Smid, 
aangesteld als coach en ook onder zijn leiding werd de 

tweede plaats behaald achter Hudito, dat ruim voor het einde 
van de competitie op Leiden het kampioenschap bemach-
tigde.

missie VoLBraCht
Het daaropvolgende jaar (seizoen 2010-2011) trok Leiden de 
Brabander Hans Vermeer aan als nieuwe coach. Vermeer 
nam in zijn kielzog assistent Theo Wiercx mee uit het zuiden. De 
selectie was verder verbreed met eigen jeugd zoals Guus Syp-
kens, Pepijn Middeldorp, Tom van Mierlo en keeper Christopher 
Combe en enkele Minervanen als Ernst van der Touw en Emile 
Drost. Bijgestaan door de ervaren kern en inmiddels ook sterk-
houders Coen Verheijden, Joost Koning en Sven Ole Polkamp.

Daar waar het bij vele voorgaande pogingen mis was gegaan 
wist Vermeer wél het hoogst haalbare uit deze groep te halen. 
De focus was ook veel meer aanwezig, waarbij soms het heft 
in eigen hand werd genomen door de technische staf. Zo 
werd vanuit de begeleiding besloten dat Heren 1, dat de dag 
na Koninginnedag een belangrijke wedstrijd moest spelen, 
die Koninginnedag en -nacht verplicht afgezonderd van alle 
festiviteiten en verleidingen in een hotel moest doorbrengen. 
Rens: ‘Een aantal zagen daarvan niet direct de noodzaak, 
maar na de overwinning was iedereen Koninginnedag alweer 
snel vergeten.’ 

Cartouche was dit seizoen de grote concurrent, maar na de 
thuisoverwinning op die ploeg werd al een grote stap richting 
het kampioenschap gezet. Op de laatste speeldag werd met 
een ruime overwinning op Kieviten eindelijk het kampioen-
schap en de zo felbegeerde promotie naar de Overgangsklas-
se een feit. Dat werd groots gevierd. Het aandeel van enkele 
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jB1 2002-2003, rens aChterste rij geheeL LinKs

17 mei 2009, teLeursteLLing na het niet BehaLen Van het KampioensChap in De 
eerste KLasse, WaarDoor geen promotie naar De oVergangsKLasse VoLgDe

29 mei 2011, theo WierCx en hans 
Vermeer Vieren De Zojuist BehaaLDe 
promotie naar De oVergangsKLasse

8 mei 2016, 
rens neemt 
aFsCheiD 
Van LohC

29 mei 2011, het KampioensChap 
en Daarmee De promotie 

WorDen uitBunDig geVierD
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Delftenaren in de selectie liet zich gelden. Rens: ‘Een paar van 
die handige jongens hadden zelf een heus zwembad in elkaar 
geknutseld in de doucheruimte in de kleedkamer. 
Het kampioenschap werd daarin goed gevierd. De paar jaar 
voor promotie had Leiden al best wel een Overgangsklas-
se-waardige ploeg, maar we lieten het toch telkens liggen als 
het wat tegenzat. Het ruimschoots aanwezige talent kwam 
met name bovendrijven bij mooi weer op ons eigen veld. 
Dan waren we niet te stoppen. Dit was weleens anders op 
uitwedstrijden tegen HDS of Myra.’ Maar de resultaten van 
dit succesjaar spraken voor zich: Heren 1 verloor één keer en 
won verder alles. Derk van Vierssen Trip werd met 33 (van de in 
totaal 94) doelpunten topscorer.

aanpoten en VoLhouDen
Het eerste jaar, sinds tijden, weer terug in de Overgangsklasse 
(2011-2012) was er een van ‘aanpassen’ op meerdere fronten. 
Natuurlijk op sportief vlak nu een trede hoger werd gespeeld, 

maar ook in verband met de verbouwing van het clubhuis. 
Rens: ‘We hadden geen clubhuis maar slechts een keet, de 
bespreking deden we zelfs in het huisje van de 
plantsoenendienst. Maar dat bracht het team ook dichter 
bij elkaar.’ De selectie was ondertussen versterkt met Ben-
jamin van de Klundert (Hudito), eigen kweek Casper Janse 
van Mantgem en talenten uit Alphen: Robert-Jan van der 
Meulen en Thierry Ras.

Dit jaar had de KNHB een wijziging in de competitieregle-
menten doorgevoerd door een voorcompetitie te intro-
duceren, waarna via een herindeling de Overgangsklasse 
werd ingedeeld in één promotiepoule en twee degradatie-
poules. Het werd voor Leiden een lastig jaar. Het belandde 
in een van de twee degradatiepoules en uiteindelijk wist 
het zich pas op de laatste speeldag, thuis tegen HBS, na 
langdurig heen en weer geschuif met een bloedeloze 0-0 
veilig te spelen. Rens: ‘Een onvervalste salonremise waar ik 
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2011-2012

2013-2014

2014-2015

2012-2013

2015-2016
29 mei 2011, LohC sCoort in De Kampioens- en promotieWeDstrijD 
Voor De ogen Van een groot puBLieK
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nog steeds heel mooie herinneringen aan bewaar.’
Vanaf seizoen 2012-2013 kreeg Hans Streeder, gelauwerd coach en 
oud-assistent van Roelant Oltmans bij Oranje, het bewind over Leiden 
Heren 1. uiteindelijk belandde Heren 1 ook dit jaar in een van de twee de-
gradatiepoules en wederom sloop de angst in de ploeg. Rens: ‘Ik zou dat 
jaar samen met onder meer Boele Oltmans en Huib Camphuysen aan de 
Alpe d’Huzes gaan deelnemen en dat kwam richting het einde behoor-
lijk onder druk te staan. De vooruitzichten waren niet bijster goed, dus er 
werd serieus rekening gehouden met play-outs. Er werd zelfs een heel plan 
bedacht hoe ik direct na het fietsen gekoeld en liggend naar Nederland 
vervoerd moest worden om toch nog fit te zijn voor die beslissingswedstrij-
den.’ Tot ieders opluchting werden play-outs opnieuw vermeden.

Een jaar later, in het seizoen 2013-2014, nog steeds onder leiding van Hans 
Streeder, ging het aanmerkelijk beter. Rens: ‘Dat was wel het jaar dat alles 
op z’n plek viel. Zowel spelers als staf voelden elkaar echt heel goed aan. 
Er was een heel mooie chemie. Hans als de grote leider, Menno de bijzon-
dere en fanatieke looptrainer en Bert de immer enthousiaste assistent die in 
de jaren dat hij manager en assistent was een heel belangrijke spin in het 
web was. Ineens stonden we na acht wedstrijden zes punten los en brak er 
op de club lichte paniek uit. Wat als …? Als aanvoerder werd ik zelfs door 
het bestuur gebeld hoe groot ik de kans achtte dat we zouden promo-
veren naar de Hoofdklasse.’ Over Bert Bonsing is Rens dan nog even niet 
uitgepraat. Rens: ‘Bert stond voor iedereen klaar, altijd even bruisend van 
energie, zelfs als hij drie nachten achter elkaar had staan opereren. Je kon 
hem altijd bellen en velen, waaronder ikzelf, hebben dat ook regelmatig 
en uitgebreid gedaan.’ Het succesvolle seizoen (2013-2014) werd afgeslo-
ten met een bijzondere derde plaats in de eindklassering.

Via Bert komen we op een andere sleutelfiguur in deze periode die niet 
onvermeld mag blijven. Er is namelijk maar één iemand die deze gehele 
periode van dichtbij heeft meegemaakt: Ien. Rens: ‘Ien (erelid Ineke 
Michiels van Kessenich, red.) heeft ons in al die jaren door dik en dun 
gesteund. Voor belangrijke wedstrijden verzamelden wij ook regelmatig bij 
Ien en kregen wij heerlijke koffie, krentenbollen en bananen. Dat was echt 
het tweede clubhuis van het team. Ien is heel belangrijk geweest voor het 
team en wij zijn haar daar nog altijd heel dankbaar voor.’

Leaseauto’s, ViDeo en VoeDing
In retrospectief was de periode 2000-2015 er wel een van grote verande-
ringen en professionalisering. Eindelijk werd op sportief vlak de stap naar 
de Overgangsklasse gezet en daarmee ontstond voor de eigen jeugd een 
lonkend podium om naar door te groeien. De decennia daarvoor had de 
club nog zo veel opgeleide talenten naar Den Haag/Wassenaar, Rotter-
dam en Amsterdam zien vertrekken. Nu wist Leiden zelf talent uit de regio 
aan te trekken: met name Leiderdorp, Alphen en Zoetermeer.

De verandering uitte zich ook door professionalisering bij Heren 1 en Dames 
1. Deze teams werden gefaciliteerd met een poule van leaseauto’s. Rens: ‘In 
het begin was het wel een mooi gevoel dat je met die auto’s achter elkaar 
aanreed naar uitwedstrijden. We realiseerden ons wel dat het een voorrecht 
was, want nog niet veel teams hadden dat in die tijd. Het maakte het ook voor 
iedereen haalbaar om voor Leiden te blijven hockeyen. Een enkeling woonde 
nog in Leiden, de rest in omgeving Den Haag en het overgrote deel in Am-
sterdam. Het lokte ook wat geintjes uit. Zo hebben wij ooit de ventilatieroosters 
volgestopt met bloem. Bleek dat die jongen die avond terug moest naar een 
business course. Dat pak was bij terugkomst iets lichter van kleur.’ Daarnaast 
kregen de heren heuse spelerscontracten en werd de professionalisering 
van de begeleiding opgeschroefd: trainingsstages in het buitenland, loop-, 
stabiliteit- en krachttraining, begeleiding door fysiotherapeuten en voed-
seladvies. Rens: ‘In het eerste jaar in de Overgangsklasse waren wij minder 
bewust bezig met voedsel. Zo maakte manager Harold Massink dat seizoen 
op ons verzoek geloof ik wel tienduizend worstenbroodjes tussen de dubbel-
trainingen door. We kregen zelfs weleens broodje bal met pindasaus tussen 
de trainingen. Harold moest natuurlijk ook improviseren in die keet.’ Maar de 
laatste jaren trad er toch wel een kentering op in het voedingspatroon rond-
om trainingen en werd het gedomineerd door gezonde pasta’s.

Niet geheel nieuw, maar wel een revelatie vormde de video-ondersteuning 
in het hockey. Met dure apparatuur (professionele camera, Apple iMac en 
Gamebreaker-software) zou de stap moeten worden gemaakt naar een bete-
re techniek en met name tactiek, zowel individueel als door het gehele team. 
Hans Vermeer begon als eerste met het naar spelers toesturen van individuele 
filmclips in specifieke situaties. Ook in de pauze tussen de dubbeltrainingen 
werd in toenemende mate video gekeken, met het hele team of per linie. Op-
volger Hans Streeder ging daarmee door. Rens: ‘Bert Bonsing koppelde de iPad 
aan Gamebreaker en klikte live mee tijdens de wedstrijden. Hij kreeg daardoor 
heel weinig van de wedstrijd mee, maar zo stond wel de hele analyse direct 
na de wedstrijd klaar.’ Alles heeft ertoe geleid dat Leiden Heren 1 inmiddels 
voor het zevende achtereenvolgende jaar in de Overgangsklasse uitkomt.

Afsluitend benadrukt Rens nog eens dat hij een toptijd heeft gehad bij Leiden. 
Rens: ‘Ik denk hier ook nog vaak aan terug. Daar ben ik de club en iedereen 
die daaraan heeft bijgedragen heel dankbaar voor. Ik verwacht ook wel, in 
wat voor rol dan ook, terug te keren bij Leiden in de toekomst.’

Rens Goudsmit (1988) begon op zesjarige leeftijd in LOHC Jongens E6. Daar-
na maakte hij in de D-jeugd de stap naar het tophockey. Vervolgens door-
liep hij in de jeugd alle topteams om tien jaar later, in 2004, zijn toetreden tot 
de hoofdmacht van Leiden te maken. Hij speelde tot seizoen 2015-2016 in 
Heren 1. Sinds dit seizoen speelt Rens bij Pinoké 2 in de Reserve Hoofdklasse. 
Rens is werkzaam als advocaat.
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Business CLuB

In mei 1999, ik meen na afl oop van een OKH-
trimhockeytoernooi, stond een aantal mannen aan 
de bar na een aantal biertjes in toenemende mate te 
pochen over hun hockeyprestaties van die middag. 
Een normaal verschijnsel, maar in dit geval hét 
moment suprême om toe te slaan en het oprichten 
van een Business Club binnen onze hockeygelederen 
onder de aandacht te brengen c.q. door te drukken. 
Het idee van een LOHC Business Club werd omarmd 
en kreeg direct de steun van tien (club)coryfeeën, 
werkzaam bij hun (toenmalige) werkgevers, te weten: 

Ronald James is niet alleen erelid van 
LOHC, hij is ook oprichter en erelid van 
de Business Club. Hij blikt terug op het 
bijzondere ontstaan ervan. Geloof het 
of niet: het begon allemaal op een 
bierviltje, achttien jaar geleden in ons 
oude clubhuis.
teKst: ronaLD james. Foto’s: LohC

Van 
BierViLtje 
naar 
BLoeienDe 
Business 
CLuB

Driftig noteerde ik de namen op een bierviltje, 
hetgeen zou moeten dienen als onomstotelijk en 
hard bewijs van hun commitment, ongeacht de 
kennelijke staat waarin zij zich die dag bevonden… 
De LOHC Business Club (LOHC-BC) was geboren. 
Het fundament was gelegd en dat bleek achteraf 
een solide basis voor het succesvolle verloop dat 
volgde. Dank met name aan dit illustere tiental en 
uiteraard aan alle volgers nadien! 

Na zeven jaar voorzitterschap van de LOHC-
BC, enkele jaren later genoemd LOHC-SBC 
(Sponsorzaken en Business Club) en gesteund door 
vele voortreffelijke SBC-cie-leden (met name Ed 
Patijn, die zich bovengemiddeld inzette, what’s 
new) stond het totaal op bijna zestig leden en was 
de afdracht aan de club 20 tot 25 procent van de 
begroting. De meeste BC-deelnemers (vanuit het 
corporate, MKB- of lokale bedrijfsleven, maar ook 
privé) waren op de een of andere wijze verbonden 
aan de club. Maar ook buitenstaanders meldden 
zich aan. Onder de leden bevond zich tevens 
Multiplan, Cor van Erp die zich gedurende 
zeven jaar opwierp als loyaal en royaal LOHC-
hoofdsponsor.

Vanaf 2007 tot heden heeft de LOHC-SBC 
een gezonde continuïteit gekend onder 
voorzitterschap van Paul Teeuwen, Wim Iserief, 
Maiko van Dam en huidig voorzitter Pietia 
Laarhoven. Bij ons honderdjarig bestaan bloeit de 
SBC nog steeds, met veel gezelligheid enerzijds, 
een zekere jaarlijkse fi nanciële afdracht aan LOHC 
anderzijds en alles wat daar tussenin zit. Dat doet 
ons veel deugd!  

Ronald James, Erelid LOHC
Oprichter en erelid van de LOHC Business Club

Wijlen Bart Bartels - KHM 

Wijlen paul schröder - Residentie Investments 

Bernard Fortuyn - Hoek Loos

Chris Bierman - Bank Labouchere

jeff gardeniers - Adesta Verhuur   

jerome van Zuylen - Ten Cate  

Koos tromp - Heineken   

roeland Brokking - Parcom Investments 

teun hulshof - Hulshof Makelaars 

Willem scholtes - Grandinox 

21 maart 2005, LohC hunter DougLas-muLtipLan-huLshoF-eVent.
Business CLuB-LeDen Van het eerste uur. miDDen met roDe BroeK ronaLD james
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het lustrumbestuur
Vlnr: Kari Dirkse, 

Jeroen van Tongeren, 
Maarten Buitenhuis,

Caroline Serlie,
Christian Diderich,

Chiel Brouwer.
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sponsoren

LEIDSCHE EN OEGSTGEESTER HOCKEy CLuB

sponsoren seiZoen 2017/2018
hooFDsponsor

suBsponsors

sponsoren & partners

Anton den Held 
AVE Orthopedische Kliniek
BDO Accountants & Adviseurs 
Bean & Co Coffee company 
BMS Notarissen
Competentzijn.nl 
De Gouden Ton
De Gunst Juwelier 
Detom Autospecialisten 
DSignmarking B.V. 
Favoriet Sport 
Freek Reijniers
Hai 
Hairmaxx Ommevoort 
Helibel Holding BV 
(conferencecall.nl)
Hilvasco B.V. 
Hockeypeople 
Hof van Hoornwijck Kliniek 
Holland Property Group

Hovenier Massaar 
Infotheek Groep NV 
Kasteel Oud-Poelgeest 
KijkopMedia
Kone B.V. 
Lector studiebegeleiding
M2 tandartsen 
Maya Perfors
Mijn bosdag & Partners
Nova Zembla Zorg
Oudshoorn Serviezen 
Rabobank Leiden & Oegstgeest 
Relocation-Holland B.V. 
Rijnlands Lyceum 
Saton Optiek 
Schoonmaakbedrijf Oegstgeest
Schulpen Schuim Leiden B.V. 
Sligro
SMC Oegstgeest 
Steltmans watches 

Svala Auto B.V 
Teekens Karstens advocaten notarissen
The Frog 
Van Bellen Beheer B.V. 
Van Bentem Elektro Techniek 
Van der Zalm Beheer B.V. 
Van Leeuwen Vastgoedzorg en 

Projectmanagement B.V. 
Van den Berghe & Verdegaal 
Veilinghuis Onder de Boompjes 
Villa Beukenhof
Vinkenbosch Makelaardij
VP Solutions 
WAD Archief Depots B.V. 
WDOIT
xxL Carwash 
youngstreet Vastgoed 
ZPRESS Sport 
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