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VOORWOORD

LATEN WE GAAN HOCKEYEN,
EN GOED OOK!
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar lang hebben
we het honderdjarig bestaan van LOHC gevierd. En dat hebben we
goed gedaan, heel goed zelfs en ook heel uitgebreid. Van openingsfeest tot slotfeest: alles is perfect verlopen. In deze Passing

Dit zal ook voor LOHC de komende jaren het uitgangspunt zijn. Het
belangrijkste hierbij zijn natuurlijk de hockeyers. Daarbij heeft iedereen
zijn of haar verantwoordelijkheid: wij als bestuur de bestuurlijke en de
commissies de organisatorische. Daarnaast hebben de hockeyers

Shot zal het lustrumjaar nogmaals de revue passeren. Veel lof

de verantwoordelijkheid te presteren binnen hun mogelijkheden. Dit

en dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

alles moet wel financieel mogelijk blijven. We merken dat sponsoren,
die dat vele jaren hebben gedaan, het stokje willen overdragen aan

We zouden het bijna vergeten, maar er wordt natuurlijk ook nog
gehockeyd op LOHC. LOHC behoort qua ledenaantal tot een
van de top tien hockeyclubs van Nederland. Voor eenieder is er

nieuwe, jongere sponsoren. Maar het blijkt lastig die te vinden. Ook
dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Spreek eens een
potentiële sponsor aan waarmee je langs het veld staat te kijken!

FOTOGRAFIE: ED PATIJN

hockeyplezier voorhanden: van G-hockey tot trim- en bedrijfshockey,
van hockeyschool tot topdames- en topherenhockey en ook nog

Daarnaast dient de omgeving goed te zijn, zodat iedereen op een

studentenhockey.

fijne en veilige wijze op LOHC kan hockeyen en aanwezig kan zijn.
Dit is de verantwoordelijkheid van alle (ouders van) leden, trainers,

Naast het feit dat we excelleren in de gezelligheid rond het hockey,

coaches en vrijwilligers. We dienen elkaar aan te spreken op gedrag

zoals het hockeykoor, willen we ook blijvend excelleren in het

zowel binnen als buiten het veld om zo de sfeer op LOHC goed en

hockeyen zelf. Het is knap dat Heren 1 zich heeft gehandhaafd in

gezellig te houden. Samen met regioclubs gaan we het thema ‘Spor-

de Overgangsklasse en supermooi dat Dames 1 is gepromoveerd

tiviteit en Respect’ actief benaderen. Zo zullen we gaan flyeren met

naar de Overgangsklasse. Maar ik ben ervan overtuigd dat we op

als thema: ‘Wees een voorbeeld, toon respect.’

hockeyniveau nog beter kunnen. We hebben als zevende club van
Nederland een uitdaging om ons in de volle breedte te profileren tot

Het is het hockeyspelletje dat ons bindt. Wanneer we dit met elkaar

een niveau dat recht doet aan het zijn van zo’n grote club. De komst

en in de volle breedte op een hoger niveau gaan spelen, zal dat ons

van een blaashal voor het zaalhockey zal hier zeker aan bijdragen.

nog meer binden. Goed hockey zal bijdragen aan een optimalisering
van het verbindende, sociale, familieclubgevoel. Op zaterdag bij je

In de 2020-strategie van de KNHB wordt uitvergroot: een leven lang

kinderen kijken, op zondag zelf spelen en daarna met elkaar gaan

hockey(en). We moeten hockeyers en hockeyfans langer verbonden

kijken bij jouw Dames 1 en jouw Heren 1. Hét hockeyweekend voor

en betrokken houden aan en bij de sport, met de hockeyvereniging

jong en oud.

als ontmoetingspunt. De plek waar mensen graag (blijven) komen en
elkaar treffen in een geborgen omgeving waar sport centraal staat

Laten we gaan hockeyen, en goed ook!

en mensen sport kunnen beoefenen of beleven op een wijze die
aansluit bij hun behoefte.

JURGEN VAN DER VELDEN, VOORZITTER LOHC
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LUSTRUMBESTUUR

Het Lustrumbestuur.
VLNR: Chiel Brouwer, Caroline Serlie, Maarten Buitenhuis, Jeroen van Tongeren, Chistian Diderich, Kari Dirkse

SIMPLY THE BEST(UUR)
Ze waren de motor achter het lustrumjaar. Reden
genoeg om de zes bestuursleden te vragen naar hun
hoogtepunten en wijze lessen.
FOTOGRAFIE: ED PATIJN, PETRA BOSMAN

blijven en dat het een feestjaar van, voor en vooral ook door
de leden is geworden, zoals we beoogd hadden.’
Wie wil je een compliment geven?
‘Caroline, de voorzitter, omdat vooral zij altijd de eindverantwoording moest én wilde dragen.’
Heb je een tip voor je opvolgers?

Kari Dirkse

‘Kies voor een duidelijke organisatiestructuur en communi-

Waar was je verantwoordelijk voor?

ceer daar zo helder mogelijk over.’

‘Lounge-avond, Expeditie LOHC, JeugdGaladiner, Taste of

Wat ga je het meest missen?

LOHC, Autorally.’

‘Het samenwerken, maar vooral ook het samen lachen met

Hoe is je deelname aan het Lustrumbestuur bevallen?

mijn medebestuursleden.’

‘Druk, leerzaam, soms vermoeiend, nét als de echte we-

En wat niet?

reld…’

‘Het steeds weer vergaderen en overleggen… hoe gezellig

Leukste moment van het lustrumjaar?

ook!’

‘Er gaat nog het een en ander komen, maar nu al veel leuke

4

momenten achter de rug! Ik vond de beleving bij Expedi-

Caroline Serlie

tie LOHC wel heel bijzonder, wat een fanatieke honden

Wat was je functie?

allemaal!’

‘Ik was voorzitter van dit toplustrumbestuur. Ik deed vooral de

Waar ben je het trotst op?

afstemming met het bestuur, het overleg met verschillende

‘Dat we erin geslaagd zijn om zelf op de achtergrond te

(externe) partijen, communicatie en promotie van de ver-
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schillende evenementen. Daarnaast heb ik samengewerkt

hulde! Ik wil natuurlijk niemand tekortdoen, maar degene die

met de commissies voor het Pre-Lustrumfeest, het Symposi-

mij persoonlijk heel erg geholpen heeft is Emiel van Leeuwen,

um in de lustrumweek, de Lustrumreceptie, de Musical en

door veel mogelijk te maken met betrekking tot de websites.’

zijdelings ben ik bij nog een aantal andere evenementen

Heb je een tip voor je opvolgers?

betrokken geweest.’

‘Werk samen en blijf lachen!’

Hoe is je deelname aan het Lustrumbestuur bevallen?

Wat ga je het meest missen?

‘Enorm goed. Ik vind het echt gaaf om te zien dat we met

‘Onze app en onze gezellige vergaderingen. Hoewel, die

dit diverse clubje (van wie ik een deel voordat we van start

app houden we er wel in.’

gingen nog niet kende) zo goed in staat zijn geweest om

En wat niet?

elkaar aan te vullen en uit te dagen.’

‘Geen idee, ik ga het merken. Na ruim twee jaar aan het

Leukste moment van het lustrumjaar?

lustrum gewerkt te hebben, kan ik mij geen leven meer voor-

‘De Lasershow in de lustrumweek. Wat een enorme spanning

stellen zonder Eeuwige Bleidschap.’

en ontlading, het zinderde over het veld. Van jong tot oud
was aanwezig om met elkaar dat moment te beleven. Ik

Chiel Brouwer

weet zeker dat we dat gevoel aan het einde van het laatste

Waar was je verantwoordelijk voor?

feest op 30 juni weer gaan beleven met elkaar.’

‘Penningmeester, Fundingcommissie, Jeugdtoernooien,

Waar ben je het trotst op?

Happy Kids Club, Autorally.’

‘Dat we echt in staat zijn geweest om heel veel mensen

Hoe kijk je terug op je deelname aan het Lustrumbestuur?

te betrekken bij het organiseren van het feest van onze

‘Het is een mooie uitdaging om als team een jaar lang met

honderdjarige club. Dat was een duidelijke missie voor ons.

elkaar op te trekken en met alle vrijwilligers mooie activiteiten

Mede ingegeven door het vooronderzoek van de Com-

voor de club op te zetten. Vaak leuk, af en toe lastig.’

missie ter Voorbereiding van het Eeuwfeest, hebben wij als

Leukste moment van het lustrumjaar?

Lustrumbestuur de thema’s voor de evenementen bedacht,

‘We hebben natuurlijk nog een aantal prachtige activiteiten

de organisatie ervoor opgezet en vervolgens mensen bena-

voor de boeg, maar Das Ewige Bierfest was qua beleving

derd die met hun eigen commissies aan de slag zijn gegaan.

redelijk episch.’

En hoe! De lat lag vanaf het begin hoog en elke commissie

Waar ben je het trotst op?

heeft echt kunnen shinen. Daarmee zijn we erin geslaagd

‘De participatie van al die leden die hun steentje bijdragen

om het niet als Lustrumbestuur alleen te doen, maar juist met

om van het eeuwfeest een fantastisch jaar te maken.’

elkaar en voor elkaar.’

Wie verdient er een compliment?

Wie wil je een compliment geven?

‘De Fundingcommissie (Victor Monster, John Coulier, Jan

‘Er zijn natuurlijk heel veel mensen betrokken geweest bij

Willem Kakebeeke en Annet Koster), die onvermoeibaar en

dit lustrumjaar en stuk voor stuk verdienen zij voor hun inzet

met veel creativiteit telkens weer op zoek zijn gegaan naar
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LUSTRUMBESTUUR

de benodigde funding van alle activiteiten.’

Leukste moment van afgelopen jaar?

Heb je een tip voor je opvolgers?

‘Dat is lastig kiezen, ik vond het openingsfeest met de

‘Gewoon doen. Het is erg leuk om de club en haar leden ook

Kamelenrace, Barry Badpak en de Hermes House Band een

op een andere wijze te leren kennen.’

geweldige aftrap. De lustrumweek was best spannend gezien

Wat ga je het meest missen?

de planning midden in de herfstvakantie, maar verliep in

‘Het is ontzettend leuk om samen met zo’n grote groep vrijwil-

vrijwel alle opzichten boven verwachting. Ik vond – zonder de

ligers een jaar lang aan eenzelfde doel te werken.’

andere hoogtepunten tekort te willen doen – het Bierfest echt

En wat niet?

legendarisch.’

‘Ondanks dat afstemming natuurlijk noodzakelijk is, ga ik

Waar ben je het trotst op?

genieten van een iets lagere overlegfrequentie...’

‘Dat we een lustrumjaar door en voor leden hebben weten

Christian Diderich

heidscommissies bezig geweest om elk hun onderdeel op

Wat was je functie?

een zo origineel en goed mogelijke wijze neer te zetten. We

‘Naast het ondersteunen van de commissies voor de

hebben altijd de ambitie gehad om ons niet te veel met de

twee jeugdtoernooien in de lustrumweek, het A&B-feest

inhoud te bemoeien maar de grote lijn te bewaken en de

van de Eeuw en het Eindfeest, was ik verantwoordelijk

kaders te geven. Het is zo veel makkelijker om alles zelf maar

voor de afstemming van alle activiteiten met ‘de horeca

te gaan doen – ja, geloof me, dat kost soms minder tijd en

op de club’ onder leiding van Patrick en Jeroen.’

energie –, maar dat zou ten koste gaan van de originaliteit,

Hoe is je deelname aan het Lustrumbestuur bevallen?

diversiteit en betrokkenheid van de leden. Ik denk dat we

‘Ik heb een geweldige tijd gehad en de club en haar

er op deze manier in zijn geslaagd om voor vrijwel ieder wat

leden op veel verschillende manieren leren kennen.

wils neer te zetten en een zo breed mogelijk publiek hebben

Het is geweldig om te zien hoe zo veel gemotiveerde en

laten genieten van het Eeuwfeest.’

enthousiaste mensen zich in (hebben) willen zetten ten

Wie wil je een compliment geven?

behoeve van de lustrumactiviteiten. Het geeft enorm

‘Patrick Bruins en Jeroen Schuit met hun team: zij hebben

veel voldoening om zo veel mensen te zien genieten

geweldig meegedacht en ons met raad en daad bijgestaan,

tijdens de evenementen en dat maakt alle tijd en

geduldig en flexibel waar dat nodig was. Daarnaast was

moeite gedurende de afgelopen twee jaar meer dan

Alfred Jitta onmisbaar (en heel gezellig) in de aanloop naar

goed.’

en tijdens de lustrumweek. Speciale dank aan de commissie-

te realiseren. Er zijn zo veel verschillende teams en gelegen-

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2

7

r
o
o
v
k
Oo
Lap

tops

Smartphone reparatie

n
Pri

ters

C
P
e
m
uw Ga

da
Vrij

gav

ond

Tablet reparatie

Com

pute

rs

IT-Shop Rijnsburg • Anjelierenstraat 40 • ‘‘in de Hoftuin’’ • T. 071-8895060 • www.itshoprijnsburg.nl
0214484.pdf 1

25-7-2018 10:01:56

Lucky’s Bowling
Veerpolder 14
2361 KV Warmond
T : 071-3058888
E : info@lyckysbowling
I : www.luckysbowling.nl
0215336.pdf 1

7-8-2018 10:27:32

LUSTRUMBESTUUR

voorzitters: Teun Hulshof (Eindfeest), Bob van Brussel en Dimmy

geleverd aan de activiteiten.’

van Ruiten (Jeugdtoernooien), het Jeugdbestuur (E&D-Disco

Heb je een tip voor je opvolgers?

en A&B-feest) voor hun inzet, enthousiasme en flexibiliteit.’

‘Neem het serieus… maar niet té. Het is vooral feest!’

Heb je een tip voor je opvolgers?

Wat ga je het meest missen?

‘Gewoon doen! En dat is op vele verschillende manieren uit

‘De momenten van lachen en momenten van trots. Bijvoor-

te leggen en in te vullen…’

beeld aan het eind van de oktoberweek. Na een week lang

Wat ga je het meest missen?

bikkelen en de handen uit de mouwen waren we natuurlijk

‘De gezelligheid tijdens de vergaderingen met het Lustrumbe-

moe, maar oh zo voldaan… mooi!’

stuur en de commissies.’

En wat niet?

En wat niet?

‘...En weer op de ladder om de tekst aan te passen op de

‘Alle overleggen en vergaderingen.’

lichtkrant…’

Jeroen van Tongeren

Maarten Buitenhuis

Waar was je verantwoordelijk voor?

Wat was je functie?

‘Ik was een van de leden zonder specifieke functie. Natuurlijk

‘Ik was verantwoordelijk voor onder andere de Lounge-cie,

hadden we portefeuilles en festiviteiten verdeeld. Ik was ver-

lustrumwebsite en merchandising.’

antwoordelijk voor de opening in de feestweek van oktober,

Hoe is je deelname aan het Lustrumbestuur bevallen?

het Bierfest en het Après Ski Feest. Dat neemt niet weg dat

‘Super.’

we het meeste vooral samen hebben gedragen.’

Leukste moment van het lustrumjaar?

Hoe is je deelname aan het Lustrumbestuur bevallen?

‘De openingsdag: alles kwam perfect samen na alle voorbe-

‘Ik vond het enorm leuk om te doen. Druk uiteraard, maar

reidingen. Diepgang op het Symposium en parallel de kids

dat was van tevoren bekend. Het is niet niks als je een heel

op de club, de receptie die overging in de openingsact en

jaar lang festiviteiten organiseert.’

de gin-tonics met oesters tijdens het loungefeest in de tent.’

Leukste moment van het lustrumjaar?

Waar ben je het trotst op?

‘Ik kijk vooral terug op een veeltal aan leuke activiteiten. Het

‘Het gehele jaar. 1 + 1 = 3. Binnen het Lustrumbestuur, maar

is gaaf om de vele doelgroepen binnen onze club te kunnen

ook alle leden die in de commissies gebuffeld hebben om

bedienen. Persoonlijk kijk ik met een brede glimlach terug op

een mooi jaar neer te zetten.’

de Lasershow en het Bierfest.’

Wie wil je een compliment geven?

Waar ben je het trotst op?

‘De fotografen en filmers die alles hebben vastgelegd.’

‘Ik ben er trots op dat we zo veel mensen hebben kunnen

Heb je een tip voor je opvolgers?

mobiliseren. Ieder vanuit hun eigen talent of enthousiasme.

‘Roze is een lastige kleur…’

Door die betrokkenheid is het een zeer divers geheel aan

Wat ga je het meest missen?

feestelijkheden geworden.’

‘Met name de gezelligheid tijdens en na de vergaderingen.’

Wie wil je een compliment geven?

En wat niet?

‘De voorzitters van de verschillende commissies. Deze men-

‘Ondanks de gezelligheid zal ik het vele vergaderen en

sen hebben in de rol van ‘kartrekkers’ een enorme bijdrage

overleggen minder missen.’
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GOUDEN L(OHC)EEUW FEEST

HET FEEST KON BEGINNEN
Een goed begin is het halve werk, dat bewees Heren 2
maar weer eens.
TEKST: NIELS ELZENGA. FOTOGRAFIE: CONSTANTIJN DE BEAUFORT, ED PATIJN, PETRA BOSMAN.
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Heren 2 organiseerde in hun kampioensjaar het ope-

als aftrap sfeervolle muziek van de Soft Skin Jazzband en

ningsfeest van het lustrum: het Gouden L(OHC)eeuw

de Acousticurls. Vervolgens werd de hele tent op zijn kop

Feest. In de ochtend werden er clinics georganiseerd

gezet door niemand minder dan Barry Badpak, gevolgd

met onder meer international Sander de Wijn. Gedu-

door de fantastische Hermes House Band. Tussen de ar-

rende de dag kon de jeugd genieten van verschillende

tiesten door zorgden DJ Paul Kolodz en MC Tab met hun

activiteiten, waaronder bubbelvoetbal, foot darts en met

hippe hitjes dat niemand een moment had om te rusten.

als kers op de taart de 3 oktober-kamelenrace. Tijdens

Aan het einde van de avond kreeg DJ Jan-Willem Mulder

de veiling, die door Roeland Oltmans werd geleid, werd

echt iedereen op de dansvloer. Het was een onvergete-

er rond de dertienduizend euro opgehaald. Dit bedrag

lijke dag met een nog veel hogere opkomst dan Heren 2

werd geheel besteed aan het honderdjarig lustrum.

ooit had durven dromen. De toon was gezet voor de rest

Tijdens de borrel begonnen de muzikale optredens, met

van het lustrumjaar.
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VIT-TOERNOOI

VIS & STICKS

Een hapje, drankje en o ja, hockey: het VIT-toernooi
heeft het allemaal.

het lustrumfeest van LOHC hebben wij dit jaar gepro-

TEKST: MARTIJN TANS. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

In de eerste plaats door niet alleen mannenteams uit

beerd het toernooi nog leuker te maken dan anders.
te nodigen, maar ook een aantal damesteams. In de

Op 14 oktober 2017, vlak voor de start van de lustrumfesti-

tweede plaats door een band te laten optreden met

viteiten in de herfstvakantie, vond het VIT-toernooi plaats.

lekkere dansmuziek. Die combinatie bleek een gouden

Dit toernooi, ook vaak het ‘Mossel-toernooi’ genoemd,

greep. Het was een fantastische dag met twintig teams,

is een hockeytoernooi voor trimhockeyers en kent al een

spannende potten hockey, gezelligheid bij de borrel en

jarenlange traditie. Dit jaar was de 29e keer. Elk jaar met

swingende muziek om het af te ronden. Volgend jaar

dezelfde formule: hockeywedstrijden, borrelen en een

heeft het VIT-toernooi zijn eigen lustrum als het voor de

mosselmaaltijd voor alle deelnemers. Geïnspireerd door

dertigste keer wordt georganiseerd.
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LUSTRUMRECEPTIE

LANG ZAL DE CLUB LEVEN
Eindelijk was daar de dag waar dit hele lustrumjaar om
draaide: LOHC was precies honderd jaar oud.

den en veel actieve (commissie)leden waren uitgenodigd.

TEKST: COLINDA HEEMSTRA. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, PETRA BOSMAN.

geborreld en kreeg men zalige happen – verzorgd door

Na ontvangst met een feestelijk glas cava werd er vrolijk
Van der Zalm – geserveerd. Het was prachtig weer en de

Op woensdag 18 oktober 2017 – de officiële honderdste

sfeer was ontspannen en vrolijk. DJ Jolanda van Remundt

Organisatie:

verjaardag van LOHC – hebben wij de Lustrumreceptie

en saxofonist Jan Kiewiet de Jonge zorgden voor heerlijke

Anne Plaizier,

mogen organiseren. Een officieel moment waarbij geno-

muziek. Een drukbezochte receptie met een verrassende

Corien van der

digden in de gelegenheid werden gesteld het bestuur

heuse ‘flash mob’ verzorgd door het LOHC-koor. Er werd ge-

Zalm, Colinda

van LOHC te feliciteren met het honderdjarig bestaan.

filmd, geïnterviewd en via een spannend scherm kon men

Heemstra

Ereleden, leden van verdienste, oud-bestuursleden, KNHB,

net gemaakte foto’s met een speciale app op een scherm

besturen van lokale sportclubs, besturen van andere hoc-

vertonen. Een mooie aftrap van een geweldig lustrumjaar.

keyclubs, burgemeester en wethouder van Sport, SBC-le-

Een eer om te hebben mogen organiseren!

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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Woon Interieur `t Binnenhuys verzorgd voor u een complete woningstoffering. In onze winkel vindt u een groot assortiment aan harde en zachte
vloeren van de merken o.a. Desso, Tarkett en Cunera. Tevens kunt u
terecht voor binnen zonwering en gordijnen van o.a. de merken Luxaflex,
Chivasso, Eijffinger. Ook voor behang en verf bent u bij ons voor het
juiste adres. Met de woonaccessoires die `t Binnenhuys biedt maakt u
uw woning compleet en sfeervol.Voor bed en bath collectie voeren wij de
merken Vandyck, Heckett & Lane en Yellow. Sinds kort hebben wij een
nieuwe lijn op het gebied van fashion; bestaande uit tassen, sjaals en
armbanden. Kom de gehele collectie in onze winkel bekijken.

Lijtweg 4 | Oegstgeest | Tel. 071-5237417
www.apotheekbeker.nl

www.tbinnenhuys.nl
De Kempenaerstraat 59 - 2341 GH Oegstgeest
T: 071-5237251 - E: tbinnenhuys@tiscali.nl

Herhaal nu uw medicijn via
de gratis app RecAppt.
Om de app te kunnen
koppelen aan de apotheek
gebruik koppelnummer
504029
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De Hollandse
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VOLGENS
KUIVENHOVEN

OMDAT SCHOONMAKEN EEN VAK APART IS.

Omdat schoonmaken
een vak apart is.

Service, hygiene en kwaliteit.

Schoonmaakbedrijf Oegstgeest
06‐11786867
www.schoonmaakbedrijfoegstgeest.nl
Service,
hygiëne en kwaliteit.

‘ Wij ontwerpen en bouwen
meer dan keukens, wij
creëren sfeerplekken.’

‘ Inclusief diverse
topmerken

Schoonmaakbedrijf Oegstgeest
Tel. 06-11786867
www.schoonmaakbedrijfoegstgeest.nl

maatwerk
xclusief
aar E
j
0
5

Liebherr, Gaggenau,

’

Neff en Miele.

Oegstgeesterweg 204b | Rĳnsburg | 071 402 13 39 |
www. kuivenhovenkeukens.nl

HAPPY KIDS CLUB

HAPPY KIDS CLUB
FOTOGRAFIE: GIJS VAN UNNIK

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2

15

Peter de
Jong
Peter de Jong

365 dagen
per jaar
geopend

F 2341KA
Oegstgeest,
Zijdelwaardplein
60601422DN
Uithoorn
Lange Voort
2F 2341KA Oegstgeest,
Zijdelwaardplein
1422DN Uithoorn
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nieuwbouw - uitbouw
verbouw - onderhoud
Vinkenweg 43a | 2231 NR Rijnsburg
Erik : 06-20615290 / Nico : 06-51364603

www.itersonbv.nl • info@itersonbv.nl
0214195.pdf 1

13-7-2018 13:20:02

Bloemenkiosk

″Corinda″

Muziek, Events & Organisatie

Endegeesterlaan 1A
2340 NA OEGSTGEEST
071-5172490

Oranje Nassaulaan 18 | 2361 LE Warmond
Tel: 071-3010401 | info@pasadena.nl | www.pasadena.nl
WWW.SMALLBANDS.NL
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Voor de hockey-liefhebbers:

9-7-2018 15:04:28

lees het nieuwe boek van Maartje Paumen

Verwarming

Ventilatie

Airconditioning

Zwembad techniek

Kamphuizenlaan 20
2343 AE Oegstgeest
06 - 46 31 53 49
info@webklimaattechniek.nl

www.webklimaattechniek.nl

“Altijd tot het uiterste” ¼20,00
kopen of bestellen bij:

SYMPOSIUM

OVER POEN EN PLEZIER
Naast een hoop gefeest, was er dit lustrumjaar ook
ruimte voor serieuzere zaken. Tijdens het Symposium
bijvoorbeeld, waar ervaren sprekers uit de sportwereld
aan het woord kwamen.
TEKST: HADEWYCH VERSNEL. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Hoofdklasse-ambitie als club, maar loop je aan teOrganisatie:

gen de kosten daarvan? Hoe houd je zowel top- als

Annemarie

breedteteams tevreden? En wat is eigenlijk je ambitie?

Schaafsma,

Tijdens het Symposium kwamen dit soort vragen aan de

Hadewych

orde. Bijna honderd genodigden, mede- en oud-be-

Versnel, Dirk-Jan

stuurders, leden van verdiensten, ereleden, Leidsche

MONEY TALKS, SPONSORING IN DE SPORTWERELD

de Vreeze

Sleutels, sponsoren, businessclubleden en voorzitters

Madeleine Bakker (oud-voorzitter SCHC, bestuurslid

van diverse commissies van LOHC waren aanwezig,

KNHB), Mart Vergouwen (voorzitter VV Katwijk) en

net als bestuurders van de gemeente, bestuurders van

Marcel Verburg (voorzitter Zorg en Zekerheid Leiden

andere hockeyclubs, van omliggende sportverenigin-

Basketball) lieten onder de bezielende leiding van dag-

gen in de regio en de KNHB. Levendige presentaties

voorzitter Huub van Mackelenbergh hun licht schijnen

vonden plaats in twee sessies met keynotesprekers uit

op diverse uitdagingen en successen met betrekking tot

de sportwereld:

sponsoring in diverse takken van sport.
UITDAGINGEN VAN SPORTBESTUURDERS
Huub van Mackelenbergh en Steven Pont gingen in
deze sessie dieper in op de psychologie binnen sport
en teams. Dit door middel van de case ‘The Mission
Impossible van Heren 1 Hockey Club Den Bosch’ en de
systeemtheorie. De aanwezigen maakten een korte
interactieve clubdiagnose vanuit de systeemtheorie.
Op de prachtige locatie, Kasteel Oud-Poelgeest, en ook
nog eens tijdens de Jan Wolkers-week (WolkersWeken),
bleek dit een leerzaam, inspirerend Symposium en een
‘bleie’ aftrap van het honderdjarige lustrum van LOHC.

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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ONTBIJ
LUNCH
HIGH TE
HAPJE
SALADE
BBQ'S
BUFFETT
WALKINGD
KOK AAN

ONTBIJT
LUNCH ONTBIJT
HIGH TEA LUNCH
HAPJES HIGH TEA
SALADES HAPJES
BBQ'S SALADES
BUFFETTEN BBQ'S
BUFFETTEN
WALKINGDINNER
WALKINGDINNER
KOK AAN HUIS
KOK AAN HUIS

WARMOND
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Slachthuislaan 31 • 2316 DE Leiden • 071 - 887 1162
info@steakhouse-terroir.nl • steakhouse-terroir.nl
Openingstijden
Maandag t/m zondag vanaf 17:00 uur
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OPENING LUSTRUM

KLAAR VOOR DE START

18 oktober 2017, 19.45 uur: met een druk op de knop begon het lustrumjaar officieel.
En dat leverde bij velen kippenvel op.
TEKST: JEROEN VAN TONGEREN. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, PETRA BOSMAN.

Wat doe je met de officiële opening van het lustrum als je
club honderd jaar bestaat? Wat is speciaal? Wat maakt iets
indrukwekkend? Wat maakt het passend bij zo’n bijzondere
mijlpaal? Dit was de breinbreker bij aanvang van het organiseren van de opening. Aanvankelijk werd gedacht aan
een vuurwerkshow, maar al snel stuitten we op financiële en
logistieke belemmeringen. Bovendien konden we niet echt
‘een verhaal’ kwijt en vonden we het geheel daarmee nog
onvoldoende honderdjarig waardig. Zo zijn we uiteindelijk
op de lasershow uitgekomen.
Samen met Maarten Buitenhuis en de rest van het Lustrumbestuur hebben we passende beelden en woorden
verzameld en een script gemaakt voor de show. Vervolgens
heeft Sigma Laser Vision de show op professionele wijze
in elkaar gezet. We vonden het belangrijk om onze lange
geschiedenis bij de aftrap al zichtbaar te maken. Wat fijn
dat we daarom meerdere voorzitters van verschillende
generaties bereid hebben gevonden om de lasershow te
starten. En daar was dan dat moment... 18 oktober, 19.45
uur, the countdownklok op de gevel van het clubhuis op
nul... Vijf voorzitters… Een druk op de rode knop en... wauw:
een kippenvelmoment. We zijn begonnen!

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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Contactlenzen
Contactlenzen
proberen?
proberen?
Voor
Voor LOHC-leden
LOHC-leden
gratis!
gratis!

Kunst met een verhaal
ArtWise heeft zich ten doel gesteld om Nederland en Europa kennis
te laten maken met Native Art. Bekijk meer kunstwerken van de First
Nations in Canada en Maori in Nieuw Zeeland op onze website.
Bezoek artwise.com ook voor het inschrijven op de nieuwsbrief
of het maken van een afspraak bij u thuis of op kantoor.
info@artwise.com | 06 546 944 70

OEGSTGEEST
OEGSTGEEST

Terweeweg
52,52,
2341
CSCS
Terweeweg
2341
T T+31(0)71
5652090
+31(0)71
5652090
oegstgeest@satonoptiek.nl
oegstgeest@satonoptiek.nl

ONE HUNDRED AND… LOUNGE

ONE HUNDRED AND… LOUNGE
FOTOGRAFIE: ED PATIJN, PETRA BOSMAN.

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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HOCKEYBOOTCAMP EN -TOERNOOI

KLEIN GELUK
De jongste jeugd kreeg dit lustrum de kans om de
allerbeste trucs te leren van de vlaggenschepen van
onze club. Én om te laten zien wat ze al konden.
TEKST: DIMMY VAN RUITEN. FOTOGRAFIE: CAROLINE RIJKS, ED PATIJN.

‘s Middags was het tijd voor het Hockeytoernooi van de
eeuw. De jongens en meiden uit de D en E streden in
zelf samengestelde teams om het eeuwige kampioenschap. Alle teams verzamelden op het veld voor een
goede warming-up, waarna het toernooi van start ging.
De wedstrijden werden op een kwart veld gespeeld en

22

Op donderdag 19 oktober stond de jongste jeugd in het

er werd gefloten door vrijwilligers en MB1, terwijl Dames

stralende middelpunt op LOHC. Het begon ’s ochtends

1 de scores en uitslagen in de gaten hield bij de wed-

vroeg met de Hockeybootcamp voor de F’jes, Benja-

strijdtafel. Punten konden worden verdiend tijdens de

mins en Funkeys. Na een warming-up onder leiding

wedstrijden, maar ook tijdens de gave Slackline-clinic.

van Dames 1 waren de kleine hockeyers klaar om het

Aan het einde van de middag werd er tijdens de finales

parcours van oefeningen af te gaan. Liftjes, schijnbe-

gestreden om de overwinning, wat soms tot het laatste

wegingen en afmaken op doel: dankzij de tips van de

fluitsignaal spannend was! Na de prijsuitreiking werd het

toppers van MB1 en Dames 1 kwamen alle deelnemers

kampioenschap afgesloten met een feestmaal en een

weer een stukje handiger van het veld af. Zo zat ieder-

spectaculair feest onder leiding van het Jeugdbestuur.

een meer dan tevreden aan de lunch!

Het was een lustrumwaardige dag!

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2

HOCKEYBOOTCAMP EN -TOERNOOI
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DAS EWIGE BIERFEST

LEVEN IN DE BROUWERIJ
Bier, worst en een heleboel gezelligheid: zo kun je het bierfest
wel samenvatten.
TEKST: ANNEMARIE MONSTER. FOTOGRAFIE: VIA SNAPPSHOT.

Een vrijmibo waarbij je je in München waant: dat was de bedoeling van Das Ewige Bierfest. En we kunnen wel zeggen dat dat gelukt is. Alle ruim vijfhonderd leden op het feest
waren gekleed in lederhosen en dirndls, lieten hun pullen vollopen in de Beierse biertent
en zongen natuurlijk mee met de foutste hits. Voorzitter van de commissie Annemarie
Monster: ‘Wat was het een feest om dit met elkaar te mogen organiseren. Dank aan
iedereen die heeft meegefeest. Wij kijken er met veel plezier en voldoening op terug!’

24

De commissie van Das Ewige Bierfest.

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2

DAS EWIGE BIERFEST

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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LUSTRUMREÜNIE

TOOSTEN EN TERUGBLIKKEN

Er werd gehoopt op een mooie dag met veel reünisten. En dat werd het!
TEKST: MARIJKE COULIER. FOTOGRAFIE: PETRA BOSMAN.

21 oktober 2017, de Lustrumreünie. Een middag waar wij nog

mensen die elkaar al jaren niet hadden gezien. Mensen uit de

graag en met een brede glimlach aan terugdenken. Het weer

tijd van LMHC en LOHC. Allen met een warm hart voor de club.

zat mee, de zon scheen en er stond een beetje een harde

Halverwege werd het cadeau van de reünisten (een scherm

wind, maar dat mocht de pret niet drukken. Allerlei teams uit

om in het clubhuis dingen uit het archief te kunnen bekijken)

allerlei jaren speelden tegen elkaar. Een genot om naar te

aangeboden aan het bestuur. Het was een heerlijke middag

kijken. En ondertussen stroomden de reünisten binnen. Bij de

en wij hopen dat allen die nog niet officieel reünist zijn, zich als-

aanmeldtafel schreven zij zich in en kreeg iedereen een naam-

nog opgeven (reunisten@lohc.nl), want hoe leuk is het om naar

bordje opgespeld, zodat niemand hoefde te denken: oh ja, ik

een volgend evenement te komen? Want wij als Reünisten-

ken je wel, maar hoe heet je ook alweer? Vervolgens gingen

commissie gaan komend jaar natuurlijk weer dingen organise-

ze met muntjes voor gratis drankjes en een hapje het clubhuis

ren. We hopen dat diegenen die zijn geweest net zo genoten

in, om daar urenlang bij te kletsen en herinneringen op te ha-

hebben als wij. We zien jullie allemaal graag weer terug.

len. De lachsalvo’s en de ohh’s en de ahh’s waren niet van de
lucht. Het was een bonte mengeling van allerlei leeftijden en

26

De Reünistencommissie
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LUSTRUMREÜNIE

De Reünistencommissie, vlnr.
Achter Jeroen Behrend, Frits Weiland;
Midden Enne van Ham, Marijke Sterk, Janine Fikkert, Marijke

Coulier, Astrid van de Polder;
Voor Ed Patijn, Lies Patijn, Onno Dorresteijn.

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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LUSTRUM-GALA-KERSTDINER

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

Vijf gangen, prachtig gedekte tafels, mooie outfits en lol met je hockeymaatjes: een Kerst om nooit te
vergeten.
TEKST: KARI DIRKSE. FOTOGRAFIE: LOHC.

Om er zeker van te zijn dat ook de jongvolwassenen uit de

Kaarten werden gekocht, er waren evenveel mannen als

A- en B-jeugd een lustrumjaar zouden beleven om niet te

vrouwen aanwezig. Bijna honderd leden hadden een kaartje

vergeten, werd op 9 december 2017 een Lustrum-Gala-

weten te bemachtigen, de keuken draaide op volle toeren

Kerstdiner georganiseerd.

om een uitgebreid en luxueus vijfgangendiner te bereiden.
De jongedames in het lang (óf in het kort) en de mannen in

Moeders van wie de kinderen tot de doelgroep behoren of

smoking of minimaal in een feestelijk pak gaven de avond

nog niet zo lang geleden behoorden, namen het initiatief, in

een glansrijke uitstraling. Geanimeerd werd gegeten aan

samenwerking met een aantal leden van het Lustrumbestuur.

de prachtige, in kerstsfeer gedekte tafels in het glazen huis.
Gewoon gezellig met teammaatjes of aan gemengde

Drinken of niet drinken, sinds een paar jaar hét issue rond A-

vriendentafels, voor ieder wat wils.

en B-happenings op elke hockeyclub, en zeker ook de onze.

28

Een prachtige oplossing werd bedacht: op deze besloten

Het was een experiment, maar gezien de enthousiaste reacties

avond mochten de gasten in intieme sfeer genieten van een

van de aanwezige A- en B-leden staat vast dat geen honderd

geweldig kerstmaal mét een feestelijk drankje.

jaar gewacht hoeft te worden op het volgende A&B-galadiner!

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2

NIEUWJAARSACTIVITEITEN

NIEUWJAARSACTIVITEITEN
FOTOGRAFIE: ED PATIJN, LOHC.
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EXPEDITIE LOHC

CODE ROOD

Het is wel vaker spannend op de club, maar dit keer
kwam er geen stick bij aan te pas.
TEKST: LEONIE VAN DER BRUGGEN EN MAYA PERFORS. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, LOHC.

Op 10 februari 2018 vond Expeditie LOHC plaats. Maar
liefst 23 teams hadden zich ingeschreven voor deze
spannende avond. Alle met veelbelovende namen
als Flikken Oegstgeest, de Houdini’s en Joe Alcatraz. Er
werd dan ook heel wat van de teams verwacht: een
clubquiz met honderd vragen, puzzels en opdrachten
zoals het raden van geluidsfragmenten. Dit alles
gecombineerd met een competitie darten, bierpongen
en een puzzeltocht op de fiets. Maar het klapstuk van de
avond was toch wel het ontsnappen uit de waanzinnige
escaperoom, die door Escaperoom Leiden speciaal voor
LOHC was ontworpen en in drie kleedkamers gebouwd.
Er moest binnen twintig minuten een bom ontmanteld
worden met een cijfercode. Slechts zes teams wisten de
code te kraken. Zo werd het een enerverende avond
en het competitieve element deed de spanning hoog
oplopen. Overal gebeurde wel iets en het was een race
tegen de klok. De teams hadden nauwelijks tijd om de
pizza’s te eten. De ontknoping was tegen middernacht
met de bekendmaking van de absolute winnaar: Dames
1, dat een geldprijs won en eeuwige roem.

De Evenementencommissie: Vlnr: Hans van Gangelen, Willemijn van den Wall
Bake, Leonie van der Bruggen, Elles van Gestel, Maya Perfors, Jan-Peter
Duijvestijn.

30
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APRÈS SKI FEEST

ANTON AUS OEGSTGEEST
De hockeysticks werden tijdens het feest van de (sn)eeuw
voor één avond ingeruild voor skistokken. Jodelahiti!
TEKST: LISANNE VAN DER ZWET EN MELISSA KREEFT. FOTOGRAFIE: LAURENS VAN HERPEN.

Gehuld in skipak of lederhose meldden de eerste
gasten zich rond een uurtje of vijf op de club. Wie
dat wilde kon namelijk komen kaasfonduen. Het was
best een uitdaging om dit voor zo’n tachtig mensen

Op 9 maart 2018 luidde Dames 9 de tweede helft van het

te regelen. Maar dankzij het nodige teamwork (het

seizoen in met het Aprés Ski Feest van de (sn)eeuw. Voor

was weer eens duidelijk dat we een teamsport

één dag werd het clubhuis omgetoverd tot Oostenrijkse

beoefenen) heeft iedereen voor de start van het

Stube. Op een beetje sneeuw na waren alle ingrediënten

feest de nodige gesmolten kaas tot zich kunnen

aanwezig: skischoenen, kaasfondue, glühwein én natuur-

nemen. Na het eten ging de muziek aan en kwam

lijk een heleboel leden om een mooi feestje mee te vie-

ook Der Rudi nog even langs. De avond vloog voorbij

ren. Want net als in de gemiddelde aprés-ski-tent stond

en voordat we het wisten was het alweer tijd om af

het hartstikke vol. Kortom, het was duidelijk dat men de

te sluiten. Al met al kijken wij terug op een leuk feest

wintersport nog niet zat was. Althans, het niet-sportieve

en mooie opening van de tweede seizoenshelft. Auf

deel ervan.

Wiedersehen!

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2
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A&B-FEEST VAN DE EEUW

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
Die weet wel hoe je een gezellig en onvergetelijk feest viert.
TEKST: CHRISTIAN DIDERICH. FOTOGRAFIE: NYNKE WETERINGS.

Op 21 april 2018 vond in het clubhuis het A&B-feest

eigen A&B-leden en introducés genoten van cocktails

van de Eeuw plaats, georganiseerd door ons eigen

en dj’s Lucas van Dorff en Max Eekel. Zij brachten het

Jeugdbestuur. Waar aanvankelijk nog werd gedacht

publiek met hun optredens vanuit de nok van het club-

aan een ‘valentijnsfeest’ en later aan een festivalachtig

huis boven de bar in extase.

‘jeugd-thé dansant’ werd uiteindelijk gekozen voor een
beproefd – maar tegenwoordig o-zo-lastig te realise-

Fleur, Brenda, Nynke, Eline, Jacomijn, Juliette, Benjamin,

ren – concept: een ouderwets A&B-feest. Mede dankzij

Thijmen, Maurits en alle vrijwilligers van de ordedienst

de promotie door de leden van het Jeugdbestuur via

en de ‘medische bijstand’, namens de A&B-jeugd

hun eigen sociale kanalen werd het een onvergetelijke

en het Lustrumbestuur enorm bedankt voor dit

avond. Oude tijden herleefden: meer dan 350 van onze

superlustrumfeest!

Het Jeugdbestuur: Jacomijn Melis, Nynke Weterings, Benjamin Siegert, Maurits Mudde, Juliette Mudde, Thijmen Brouwer en Eline Overbeek
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TASTE OF LOHC

DAT SMAAKT NAAR MEER

De organisatie van de Taste of LOHC kreeg heel wat uitdagingen voor
de kiezen. Maar wat er uiteindelijk stond, was om te smullen.
TEKST: WILLEMIJN VAN WEEREN. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, GIJS VAN UNNIK, WIL VAN ELK.

Een lunch moest het worden… Dát was de opdracht
voor een van de twaalf evenementen ter viering
van het honderdjarig jubileum van LOHC. Een lunch
waaraan iedereen kon deelnemen. Het liefst nog
buiten de grenzen van de LOHC-gronden en óók
toegankelijk voor omwonenden en andere sporters. Maar er is géén budget, dat moeten jullie zelf
bij elkaar zien te krijgen! Met deze opdracht is een
kleine delegatie van Dames Veteranen B aan de slag
gegaan. Een commissie van drie dames, gesteund
door de rest van het team waar nodig.
Buiten de grenzen van het LOHC-complex, dát was
nog een hele uitdaging. De gemeente was er niet
happig op om mee te werken aan een food fair in
het Hofbrouckerpark en dus werd er ten gunste van
het verkrijgen van de benodigde vergunning uitgeweken naar de Hofbrouckerlaan en het parkeerterrein van LOHC/OLTC. Een hele kluif die vergunning,
waarmee al gestart was op 7 december 2017 en die
pas op 16 april 2018 daadwerkelijk in onze brievenbus
lag.
En géén budget, de andere uitdaging. Al snel hebben wij om deze reden de Taste of LOHC toegevoegd aan de lunchwens van het Lustrumbestuur.
Een leuke en sfeervolle manier om budget te creëren
én iets toe te voegen aan de invulling van de lunch.
En zo gingen wij langs alle leveranciers van Food &
Beverage in Oegstgeest. Willen jullie op onze Taste
of LOHC staan? Het resultaat van deze tour door
Oegstgeest: twintig lokale aanbieders met de heerlijkste hapjes en drankjes om de lunch aan de tafel
compleet te maken.
Die tafel was de derde uitdaging: de langste picknick-/lunchtafel, die we nog het liefste in het Guiness
Book of Records hadden willen hebben. Helaas bleek
ons budget hiervoor niet toereikend, maar lang was
hij, die tafel! De langste van Oegstgeest in elk geval.
Op 12 mei was het stralend weer, Dames Veteranen
B is de hele dag in touw geweest, van opbouw (fantastisch geholpen door Heren Veteranen C en een
aantal tennissers, dank heren), verkeerbeheer, tenten standbouw tot het uiteindelijke evenement zelf.
De bezoekers hebben heerlijk gegeten, gedronken
én genoten van het vrolijke entertainment dat in een
volledig en gevarieerd programma werd aangeboden. Dames Veteranen B vond het een feest en
organiseert wellicht nog wel weer eens een Taste.
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De organiserende commissie: Dames Veteranen B
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GHOSTRIDERS RALLY

RALLY, SET, GO

Weggebruikers keken hun ogen uit op die ene zaterdag in mei: 45 prachtige auto’s (én
hun passagiers) streden om een felbegeerde beker.
TEKST: MARTIN TEN BRINK. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, MARIËLLE VERRECK.

De Rally-commissie.
Vlnr: Andrew Brom, Pietia Laarhoven, Raoul Niesten, Martin ten Brink

Op een zonovergoten zaterdag, 26 mei 2018, vond de
Ghostriders Rally plaats. Maar liefst 45 equipes hadden
zich voor deze rally ingeschreven en verzamelden zich
’s ochtends op de sprookjesachtige locatie van Kasteel
Oud-Poelgeest voor de start. Het weer speelde enorm
mee, maar de meeste aandacht ging natuurlijk uit naar
de vele glimmende old- en nieuwtimers, de een nog
mooier dan de ander. De auto’s werden afgevlagd
voor de start door Ineke en Lola Michiels van Kessenich, samen honderd jaar oud en daarmee het ideale
duo voor deze taak. Het was een rally van niveau met
meerdere etappes – en de nodige uitdagingen – door
het Groene Hart. Alle equipes wisten de finish bij de
hockeyclub te bereiken, alwaar de borrel en prijsuitreiking plaatsvonden. Er werd gestreden in vele categorieën en het duo Van Mierlo/Mous nam de beker voor de
eerste plaats in ontvangst!

34

PASSING SHOT 66E JAARGANG NUMMER 2

G-HOCKEYCLINIC

KNAKWORSTEN EN KNOTSHOCKEY
Het nieuwste team van onze club is tegelijkertijd misschien wel de grootste aanwinst:
onze G-hockeyers. En ook zij kwamen natuurlijk aan bod dit lustrumjaar.
TEKST: CAROLINE SERLIE. FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

Op 20 juni 2018 vond op onze honderdjarige club het meest

Hoogtepunt op het veld was de opblaasarena waarin zij

intieme lustrumevenement plaats, speciaal voor onze

konden knotshockeyen. De kids waren superblij met de

G-hockeyers. Dit team – waar Nynke Schulpen de initiatief-

verschillende lustrumartikelen die voor hen klaarlagen

neemster van is – heeft met hun eigen trainers van G Spirit

en het feest kon niet op toen er ook nog broodjes knak

en hulptrainers uit Team van het Jaar JD3 op hun vaste

en ijsjes kwamen. Wat een geweldige sfeer heerst er

trainingstijd een superleuke en speciaal op hen afgestemde

in dit team en bij de ouders. Wij zijn heel blei dat wij dit

hockeyclinic gekregen, mogelijk gemaakt door ABN AMRO.

voor dit nieuwste en daarmee jongste team van onze

De kids deden enthousiast mee, ondanks het warme weer.

honderdjarige club hebben kunnen organiseren.
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LOHC DE SHOW

WAT EEN VERHAAL!

En dan bedoelen we niet alleen op de planken, maar ook wat er aan de revue
voorafging.
TEKST: ROLF VAN MIERLO. FOTOGRAFIE: ED PATIJN, PETRA BOSMAN.

(begrijpelijkerwijs) liever op een veld. Het was inmiddels
oktober 2017 en het lustrum stond op het punt te beginnen.
De kosten liepen op en de Musicalcommissie besloot de
stekker eruit te trekken. Was dit een brug te ver? Of toch…?
Totaal onverwacht meldde de familie Van Hoytema zich.
Opa Nanne en oma Aukelien hoorden van kleindochter Maya, die al auditie had gedaan, dat het niet meer
doorging. Deze muzikale duizendpoten trommelden
hun familie op om de musical te redden. De musical
werd een revue en de rollen werden verdeeld. Sophie
– oud-speelster van Dames 1 en professioneel zangeres, presentatrice en actrice – werd de regisseur van
de revue, Nanne leidde het orkest en arrangeerde alle
muziek, Aukelien schreef het script en ontfermde zich
over de allerjongsten, David speelde in het orkest en was
back-up van zijn vader bij de repetities en de jongste Van
Hoytema, Maya, schitterde op het podium.
Meer dan twee jaar geleden kwamen vier enthousiaste
leden op het idee om iets te doen bij LOHC wat de afgelopen honderd jaar nog niet vertoond was. In het kader
van het eeuwfeest wilde de zichzelf in het leven geroepen
Musicalcommissie een unieke theatervoorstelling op de
planken brengen rondom onze hockeyclub.
De commissieleden dachten met al hun bestuurlijke,
ondernemers- en verenigingskennis dat ze dit varkentje
wel even konden wassen. Een professionele regisseur,
scriptwriter, choreograaf en arrangeur werden gecontracteerd. De Stadsgehoorzaal werd bijna een week geboekt
en de fantasie deed de rest. Na een klein jaar hard werken
bleek dat de Musicalcommissie meer verstand van hockey
dan van theater had en de gehele productie vloog uit de
bocht. Het script zou op elke gemiddelde hockeyclub van
toepassing zijn, de regisseur nam ontslag en jongens tussen
de zes en achttien jaar deden geen auditie. Zij stonden
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LOHC DE SHOW

Waar we allemaal van gedroomd hadden werd op 28
en 29 juni 2018 waarheid: drie bijna uitverkochte voorstellingen, uitzinnig publiek en LOHC’ers die ongekende
zang- en acteerkwaliteiten lieten zien. Er werd gelachen,
meegezongen en er vloeide menig traan. De revue
was immers op een ludieke wijze de spiegel van onze
club geworden. Vele LOHC-issues werden onder de
loep genomen en theatraal uitvergroot. Zoals selecties,
scheidsrechters en de rol van het bestuur. Maar ook de
saamhorigheid van een levenslang LOHC, de clubhuizen
en de dankbaarheid voor de vele vrijwilligers. Bij menig
toeschouwer zullen de YMCA-klanken nog lang nagegalmd hebben: ‘Oh ja, ik hockey bij LOHC, Dit is mijn
cluppie, LOHC, Wij bestaan alweer honderd jaar.’

Creatief was er weer een enorme spirit en de productie
kreeg een nieuw leven. Er was nog wel een grote financiële hobbel te nemen. De Stadsgehoorzaal werd een
grote tent op de hockeyclub. De repetitieruimte werd
verplaatst van de Pauluskerk aan de Warmonderweg

De organisatiecommissie van De Show: vlnr. Teun Hulshof,

naar het oude clubhuis van ASC. En om de kaartjes niet

Desi Schreiner, Chris Bierman, Rolf van Mierlo

te duur te maken hadden we de hulp van sponsors nodig. Zo kwam het fantastische idee om de avond voor de
officiële voorstelling een Gala Generale te organiseren.
Sponsors kochten voor het sponsordiner tafels, waardoor
een groot gedeelte van de kosten gedekt werd.
Inmiddels had de cast, die bestond uit dertig leden
tussen de 6 en 71 jaar, al maanden twee keer per week
gerepeteerd. Het LOHC-koor onder leiding van Annick
van Gennip oefende ondertussen hard aan hun partijen.
Decors werden gebouwd, rekwisieten aangeschaft en
kleding verzameld. De groep betrokkenen werd steeds
groter en op het laatst waren er bijna negentig mensen
bezig met de revue genaamd LOHC De Show.
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LOHC GOES BACK TO THE MUSIC EINDFEEST

HELEMAAL HET EINDE
Aan alles komt een eind, ook aan het lustrumjaar. Maar
niet zonder een knalfeest als afsluiter.
TEKST: SANDER VINKESTEIJN EN KARI DIRKSE. FOTOGRAFIE: ED PATIJN,
GIJS VAN UNNIK.
De avond kwam tot een hoogtepunt
met ‘good old’ Lee Towers. Na zijn
optreden werd men voorzien van
champagne en oliebollen, waarna
men doorliep naar veld 4. Omdat er
zo veel feestgangers waren, kon men
niet binnen het beoogde time-slot en
evenmin op voldoende afstand van
het vuurwerk gaan staan, waardoor
het vuurwerk helaas moest worden
afgelast. Desondanks ging het feest in
het clubhuis nog even verder. Jong en
oud zong uit volle borst mee en met
zijn slotnummer You Never
Walk Alone ging het
dak eraf en kwam
er een mooi
Eindfeestcommissie. Vlnr. Pieter-Gerrit Binkhorst, Marijke Sterk, Sander Vinkesteijn,
Brigitte Verdegaal, Teun Hulshof, Ina ten Brink, Edward van Oeijen.

einde aan een
jaar lang festiviteiten in het
kader van

Op 30 juni 2018 vond het muzikale eindfeest van het

100 jaar

lustrumjaar plaats: LOHC Goes Back to the Music! Een

Leiden.

feest voor de hele club – van Funkey tot trimhockeyer – was de opdracht, en dat is gelukt. Met meer dan
duizend verkochte kaarten was het gezellig druk op de
club.
Het slotfeest ging van start met circus Fantasia. Voor
de pauze werden acrobatische kunsten vertoond met
onder andere messenwerpen en verdwijntrucs en na de
pauze volgde een spannende show met boa constrictors, tijgerpythons en zelfs twee alligators. Dit tot grote
hilariteit van de toeschouwers. Na het circus konden de
bezoekers genieten van heerlijke biologische frieten,
saté en hamburgers, bereid door diverse foodtrucks.
De Nanne van Hoytema Band opende het muzikale
programma. Diverse bekende evergreens uit de eerste
jaren van de vorige eeuw werden vol enthousiasme
meegezongen. De bekende zanger Xander de Buisonjé
zong met grote passie eigen werk en bekende covers.
Hij had veel interactie met het publiek en zorgde voor
een dampende tent. Deze sferen zou de band Cooldown Café naderhand op uitstekende wijze overnemen
met echte meezingers die met groot en ongedwongen
enthousiasme werden meegezongen en de menigte tot
hossen en polonaise lokten. Tussen de optredens door
zorgde DJ Haas voor continuïteit van de zo feestelijke
sfeer. Hij draaide echte discohits van toen en nu.
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LOHC GOES BACK TO THE MUSIC EINDFEEST
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VRIJWILLIGERSBARBECUE

VRIJWILLIGERSBARBECUE
FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

OKH SATHÉ TOERNOOI
FOTOGRAFIE: ANDRÉ LEINARTS.
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FUNDINGCOMMISSIE | SBC

WAT EEN SCORE!

Zonder sponsors en donaties geen feesten en evenementen. Aan de
Fundingcommissie de taak dit te realiseren en dat is meer dan gelukt.
TEKST: VICTOR MONSTER.

Met veel enthousiasme is het lustrumjaar gestart met de or-

het voor de jeugdleden mogelijk om mooie prijzen te win-

ganisatie van een heuse veiling tijdens het openingsfeest.

nen. De actie werd afgesloten met een gezellige prijsuitrei-

Onder de bezielende leiding van Roelant Oltmans werden

king en de overhandiging van een cheque van meer dan

dertig kavels verkocht, waarmee meer dan € 15.000 werd

€ 11.000.

opgehaald. Een mooi startbedrag, dat werd aangevuld
met een aantal sponsorbedragen van bedrijven die het

De Fundingcommissie heeft met de organisatie van boven-

hart voor de club op de juiste plaats hebben. Met behulp

staande evenementen met veel plezier gewerkt aan een

van een eigen gemaakte brochure zijn deze sponsorbe-

positieve bijdrage voor het lustrum. Namens alle leden van

dragen binnengehaald en gekoppeld aan evenementen

de Fundingcommissie willen we alle leden en bedrijven

tijdens het lustrum.

hartelijk danken voor de ondersteuning!

Tijdens het lustrumseizoen heeft de jeugd van LOHC haar
best gedaan om tijdens de actie ‘Scoren voor de club’

Commissiesamenstelling: John Coulier, Jan Willem

geld in te zamelen voor het lustrum. Met deze actie was

Kakebeeke, Annet Koster, Victor Monster

HART VOOR DE ZAAK

In een gewoon jaar speelt de SBC al een belangrijke rol, tijdens een lustrumjaar al
helemaal.
TEKST: PIETIA LAARHOVEN-VAN DER MARK.

Het seizoen 2017-2018 was een bijzonder jaar. En

dezelfde, altijd al volle, agenda. Het heeft ons dan ook niet

natuurlijk niet in de laatste plaats door de viering van

geheel verbaasd dat er op een gegeven moment sprake

het honderdjarig bestaan van onze mooie club. Een

was van een soort ‘sponsorvermoeidheid’.

lustrum waar wij ook als SBC graag aan hebben willen
bijdragen. Bijvoorbeeld door een van onze bestuursleden

Mede in het licht van het volle lustrumjaar alsmede

af te vaardigen richting de Fundingscie van het lustrum.

door het feit dat er van een aantal loyale SBC-leden

Door een goede verbinding te leggen met het lustrum

afscheid genomen gaat worden, heeft het bestuur van

zouden immers specifieke lustrumsponsoren ook na het

de commissie besloten uit een ander vaatje te gaan

jaar kunnen worden behouden voor de club. En we

tappen. Bij de Langs de Lijn-openingsborrel van het nieuwe

kunnen voorzichtigjes concluderen dat juist dat precies

seizoen zullen wij een vernieuwde SBC bekendmaken:

is gelukt! Ook hebben wij gestalte gegeven aan door de

De Sponsorclub. Een concept waarmee wij de drempel

Lustrumcommissie gemaakte sponsordeals, zoals borden

richting sponsoring verwachten te verkleinen en het

en andere sponsoruitingen. Daarnaast hebben we zo

netwerk van sponsoren verwachten te vergroten. Indien u

kunnen borgen dat onze huidige sponsoren als eerste de

nieuwsgierig bent geworden en graag al eerder informatie

gelegenheid kregen lustrumactiviteiten te adopteren of er

ontvangt, contact ons dan gerust via sbc@lohc.nl!

een bijdrage aan te leveren.
SBC-bestuur: Pietia Laarhoven-van der Mark (voorzitter),
Tegelijkertijd is zo’n bijzonder lustrumjaar ook wel een

Jeroen Nagel (penningmeester), Annemarie Ritchie-

uitdaging gebleken voor de SBC: je doet niet alleen een

Beltman (secretaris), Annet Stolk-Koster (acquisitie), Piet

beroep op dezelfde portemonnee maar tegelijk ook op

Hein Niessink (acquisitie), Lucienne Rob (evenementen)
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MERCHANDISING | TD’S

MERCHANDISING
FOTOGRAFIE: ED PATIJN.

TD’S
FOTOGRAFIE: LOHC.
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CINEASTENCOMMISSIE

(MET) BLEIDSCHAP
VEREEUWIGD
Een heel jaar aan evenementen en activiteiten
vastleggen op foto’s en video’s.
Hoe dóé je dat? Nou, de juiste mensen vragen!
TEKST: ED PATIJN. FOTOGRAFIE CINEASTENCOMMISSIE.

Zorg dragen voor visuele verslaglegging, foto
én video van alle lustrumactiviteiten, publiceren
daarvan en beschikbaarstelling voor leden
realiseren. Zo ongeveer luidde de opdracht die ik
meekreeg in het gesprek met het Lustrumbestuur,
alweer heel erg lang geleden.
Knap uitdagend en behoorlijk spannend. Ik zei ja,
maar wist bij god niet hoe deze klus te klaren. Even
laten liggen en het op de goede momenten bij
de juiste mensen ter sprake brengen. Zo kwam de
commissie tot stand, stuk voor stuk creatievelingen
op hun vakgebied, fotografie, regie, filmen en editen.
Contouren van een plan tekenden zich af, het
thema werd: vastleggen vanuit de activiteiten door
de commissies onder onze aansturing. Workshops
gepland, maar al snel over naar plan B, want die
aanpak lukte niet.
We doen het zelf werd het nieuwe thema, zoeken
extra handjes en maken een schema. Out-of-theboxoplossingen werden gezocht en gevonden in
de app Snappshot, waarmee toch weer een beetje
van het oorspronkelijke thema werd gerealiseerd. Er
volgden vele uren doorgebracht met de camera en
pc. Het was vermoeiend, maar heerlijk om op deze
manier vrijwel elk moment mee te maken.
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CINEASTENCOMMISSIE

Met als resultaat vele albums met nog veel meer foto’s en
fraai gemaakte films, allemaal te zien via de lustrumwebsite
en voor eeuwig bewaard.
Met dank aan mijn commissie van mensen met inzet
en gouden handjes. Petra met de heldere, creatieve
ideeën, mijn klankbord en fotoprofessional. Huibert die
het regisseren beheerst vanuit zijn bedrijf Sterk Verhaal en
die met name in de opstartfase van groot nut is geweest.
Roderik die ontelbaar veel van zijn eigen bedrijfsuren in dit
cineastenavontuur heeft gestoken, belangeloos, gewoon
omdat hij de club een warm hart toedraagt, wat een
sponsor!!
Dank aan mijn freelancefotografen Caroline, Gijs en
Mariëlle die zo veel fraaie foto’s hebben geleverd. En tot
slot de freelancefilmers Lisanne, wat een kanjer is dat, en
Olivier, jong, gedreven en nu al professioneel.
En ik? Ik heb genoten, met volle teugen. Of ik het weer zou
doen? Denk het niet, ik maak nu graag ruimte voor een
jongere generatie.

Commissiesamenstelling: Ed Patijn (voorzitter), Petra
Bosman, Huibert Sandberg en Roderik Patijn. Freelancers:
Caroline Rijks, Gijs van Unnik, Lisanne Patijn, Mariëlle
Verreck en Olivier Binkhorst
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FOOD & BEVERAGE EN TERREIN

DAAR MOET OP GEDRONKEN WORDEN

Er was geen lustrumevenement waar de Food &
Beverage- en Terreincommissie géén rol bij speelden.
Een flinke klus, die met verve werd geklaard.
TEKST: CHRISTIAN DIDERICH. FOTOGRAFIE ED PATIJN.

voorafgaand aan het lustrumjaar als aanspreekpunt
en adviseur voor het Lustrumbestuur en alle
organiserende commissies fungeerde. Daarnaast
coördineerde Alfred Jitta alle zaken met betrekking
tot het clubhuis, de tent en het LOHC-terrein tijdens

Vele dienstverlenende handen maken licht werk:

de lustrumweek in oktober. Zelfs voor een geoefende

een van de belangrijkste pijlers onder vrijwel alle

en professionele organisator een helse klus, die hij

lustrumactiviteiten was zowel qua financiën als

mede dankzij de uitstekende samenwerking met

sfeer ‘de horeca’. Keer op keer stond het team van

onze groundsman Kluuk Walenkamp met verve

enthousiaste barmedewerkers onder leiding van

klaarde.

Jeroen Schuit klaar om alle bezoekers te voorzien
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van ‘een natje en een droogje’. Waar gewenst

Namens alle bezoekers en organisatoren een extra

werd er door de verschillende commissies tijdens

woord van dank voor al het barpersoneel, dat

evenementen gebruikgemaakt van externe partijen

zich tijdens de lustrumevenementen zo gastvrij en

uit Oegstgeest of de directe omgeving. Dit alles ging

flexibel heeft opgesteld, ondanks de vaak lange

in zeer goed overleg met Patrick Bruins, die tijdens en

werkdagen/-weken.
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FOOD & BEVERAGE EN TERREIN

Alfred Jitta
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I’m changing my lifestyle

Sport Medisch Centrum Oegstgeest
Lange Voort 2c
2341 KA Oegstgeest
071-5157801
www.smc-oegstgeest.nl

LUSTRUMVRIJWILLIGERS

LUSTRUMVRIJWILLIGERS
Beste lustrumvrijwilligers, dankzij jullie hulp, vele uren werk, vergaderingen, ideeën,
hartverwarmende inzet, gezelligheid en enthousiasme was het lustrumjaar een
groot succes!
Alfred Jitta

Dimmy Ruiten

Johan Amersfoort

Olivier Binkhorst

Andrew Brom

Dirk-Jan de Vreeze

Johan Stakenburg

Paul Arps

Anette Bordes

Ed Patijn

John Coulier

Paul Kolodziej

Anne Plaizier

Ed van Oeijen

Karen Timmer

Petra Bosman

Annemarie Monster

Edith Veldman

Kari Dirkse

Petra de Waal

Annemarie Schaafsma

Elles Huizing

Kiki Jansen

Pieter de Rotte

Annet Koster

Enne van Ham

Leonie van der Bruggen

Pieter-Gerrit Binkhorst

Astrid Brouwer

Esmee den Hollander

Lies Patijn

Pieter van Schie

Babette Verburg

Frits Weiland

Lisanne Patijn

Pietia Laarhoven

Bob van Brussel

Germen Koot

Lisanne van der Zwet

Raoul Niesten

Brigitte Verdegaal

Gijs van Unnik

Lucienne Slooter

Robert Rodenburg

Caroline Rijks

Hadewych Versnel

Maarten Buitenhuis

Roderik Patijn

Caroline Serlie

Hans van Gangelen

Madelon Delfos

Rolf van Mierlo

Caroline Walenkamp

Helene Reintjes

Marie-Jose Tonino

Sander Vinkesteijn

Chiel Brouwer

Heren 1

Mariëlle Verreck

Sanne Steensma

Chris Bierman

Heren 2

Marijke Coulier

Saskia Rijnsburger

Christiaan Wentink

Huibert Sandberg

Marijke Sterk

Teun Hulshof

Christian Diderich

Ina ten Brink

Martin ten Brink

Victor Monster

Coen Koekenbier

Jaap Sypkens

Mathilde Voorwinden

Victorine Nicholson

Colinda Heemstra

Jan Peter Duijvestein

Maurits Akkerman

Vincent Snoek

Corien van der Zalm

Jan Willem Kakebeeke

Maya Perfors

Willemijn van de Wall Bake

Dames VETB

Janine Fikkert

Melissa Kreeft

Willemijn van Weeren

Dames 1

Jeroen Schuit

Mieke Oudshoorn

Yvar Verseef

Dames 9

Jeroen Slooter

Mirthe de Graaf

Desi Schreiner

Jeroen van Tongeren

Niek Schaper

Diana van Bostelen

Jettie Prins

Niels Elzenga

EXPAT
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SPONSOREN

LEIDSCHE EN OEGSTGEESTER HOCKEY CLUB

SPONSOREN SEIZOEN 2017/2018
HOOFDSPONSOR

SUBSPONSORS

SPONSOREN & PARTNERS
Anton den Held
AVE Orthopedische Kliniek
Bean & Co Coffee company
BMS Notarissen
Competentzijn.nl
De Gouden Ton
DsignMarking B.V.
Favoriet Sport
Hairmatters Ommevoort
Hilvasco B.V.
Hof van Hoornwijck Kliniek
Holland Property Group
Infotheek Groep NV
Kasteel Oud-Poelgeest
KijkOpMedia

Kone B.V.
Lector studiebegeleiding
M2 tandartsen
MOOVS B.V.
Nova Zembla Zorg
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 Leeuwen Vastgoedzorg en
Projectmanagement B.V.
Van Lennep Kliniek
Van den Berghe & Verdegaal
Veilinghuis Onder de Boompjes
Villa Beukenhof
Vinkenbosch Makelaardij
WAD Archief Depots B.V.
WDO IT
Youngstreet Vastgoed
ZPRESS Sport

LUSTRUMSPONSOREN
Bedankt sponsoren, dankzij jullie financiële bijdrage, lunches, tenten, drankjes,
versieringen, inzet, gezelligheid en enthousiasme was het lustrumjaar een groot succes!
ABN AMRO
All Areas
Anneke Hulshof-Faber
Anton den Held
ArtWise
Ben Bits
Bestuur LOHC en Lustrumbestuur
Brasserie Streeder
Chris Bierman en Ingela Witte
Claartje Heerema
Club van 100
CTH
De Beukenhof
De Gouden Ton
De Menken Keuken
Desi Schreiner en JP Duijvesteijn
Detom
Dierentuin Artis
Dita
DSign Marking
Edward van Oeijen/PG Binkhorst
Familie Dirkse
Favoriet Sport
Femsfeestje.nl
Fresch Real Estate BV
Graal Makelaardij

50

Heineken
Hulshof Makelaars
IBIS Budget Hotels/ACCOR HOTELS
Ina en Martin ten Brink
Infotheek
iSource
Jochem Myjer
Kasteel Oud-Poelgeest
Kijk op Media
KNHB
Limeau
M2 Tandartsen - Rolf van Mierlo
Maessen Tenten
Mamma’s Sate
Mauritskliniek
McDonald’s
Michiel Bruns en Sophie Pfauth
Nieuwenburg
Nationale Sportkampen
OKH
Patissier van Oegstgeest
Paul de Wilde
Poelméér Warmond, exclusief Vrijstaand wonen
Portland Partners
Rabobank Leiden
Record Industry/Music on Vinyl

Rob Oudshoorn
Roderik Patijn - Cinematographer
Seafood Centre
Skichalet.nl
Sligro
Sponsorclub LOHC
Steakhouse Terroir
Steltman Juwelier
Svala
Teekens Karsten - Nico Cusell
The Conference Company
Urban Interest
Van der Zalm
Van Duren Makelaardij
Volvo Svala
VP Solutions
W.do.IT
Westerlingen
Wijnimport Camaiore - Paul Teeuwen en
Jerome van Zuylen
Wilmod Heating & Systems
Wine & Dine
XXL Carwash
Ziggo Dome
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Al sinds 1992 ben ik werkzaam in de makelaardij,
maar sinds begin 2018 heb ik de stap genomen
om een eigen kantoor op te richten, Van Duren
Makelaardij.
Ik richt mij zowel als aankopende dan wel als
verkopende makelaar op de regio Oegstgeest,
Leiden, Warmond, Leiderdorp en Voorschoten.
Daarnaast ben ik geregistreerd taxateur en
kan ik daarmee al uw gevalideerde taxatie
opdrachten voor de banken verzorgen.
Ik ben een professionele, betrokken en concrete
makelaar die haar uiterste best doet uw wensen
zo goed mogelijk waar te maken.

Van Duren Makelaardij
Koninginnelaan 2
2341 EX Oegstgeest
06-53999439
info@vandurenmakelaardij.nl
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ABN AMRO WENST
IEDEREEN EEN SPORTIEF
HOCKEYSEIZOEN TOE

