
Leidsche Mixed spreekt weer
een hartig woordje mee

Wat betekenen tien jaar?Eenenzestig jaar oud nu, de Leidsche Mixed Hockey Club. Niet de eerste overigens
in deze Universiteitsstad. Dertien jaar eerder, omstreeks 1904, werd een hockeyver-
eniging opgericht waarvan niet meer bekend is gebleven dan dat zij, vermoedelijk
door de eerste wereldoorlog, werd opgeheven omdat de sportvelden in die tijd ten
offer vielen aan de noodzaak van een agrarische bestemming.
De LMHC, met direct al 160 leden (!) betrok een terrein achter "Posthof" waarop
de hele week, uitgezonderd op de maandagen geoefend en gespeeld werd; de heren
op de dinsdagen, de dames op de donderdagen en de rest van de weekdagen door
beiden. Meer oefengelegenheid werd verkregen door het gebruik maken van een
terrein ("Sportman") voor enkele dagen in de week. De herenafdeling van de LMHC
trad al direct toe tot de Nederlandsche Hockey & Bandy Bond. De dames volgden
een jaar later toen zij zich aansloten bij de toen bestaande Dames Hockey Bond.

Vanwege de beperkte plaatsruimte slaan
we een heel stuk geschiedenis over.
Had de LMHC in 1967 een grandioos lus-
trum gevierd, in 1977, dus nog maar zeer
kort geleden, was er het 12e lustrum. In
de lustrumkalender schrijft Hanco de Gruy-
ter o.m.: "Tien jaar is voor een hockeyclub
een belangrijke spanne tijds. Het is namelijk
een periode waarin drie heel verschillende
hockeygeneraties voorbij trekken: Lagere
school jongens en meisjes komen op onge-
veer tienjarige leeftijd bij onze LMHC.
Leren hockeyen, beginnen in D en als alles
normaal verloopt eindigen ze ongeveer acht
jaar later - in hun examentijd - in de hogere
elftallen. Vaak blijven zij - in hun studen-
tentijd nog enkele jaren als trouwe
"Leidenaren" onze club steunen, maar gaan
dan toch van het LMHC-toneel verdwijnen.
Ze worden reünisten.
In zo'n spanne tijds komt een groep op en
verdwijnt weer. Zo zijn er al vele golven
langs getrokken. In al die golven zitten en-
kele uitschieters die in het hoogste team of
in het bestuur terecht komen ...
De tweede groep is de "studenten-genera-
tie": nieuw aankomende Leidse studenten
komen rond hun achttiende jaar bij ons
spelen. Spelen hun hele studententijd voor
de LMHC en verdwijnen aan het eind van
de studie ook weer van het toneel (... )
Tenslotte is er een derde groep die in zo'n
decennium opkomt en weer afgaat: de oude-
ren. Veteranen, vaders en moeders van het
jonge grut (. .. ) Het zijn deze drie soorten
LMHC-ers die MET ELKAAR onze club
vormen."
Een beter beeld over dit soort gang van
zaken in de Leidse Mixed is niet te geven.

strijden in Den Haag te spelen.
In 1928 weer een verhuizing. Nu naar 1%
veld aan de Hoge Rijndijk. Als zovele
hockeyverenigingen in die jaren had ook de
LMHC een kleine paleisrevolutie te door-
staan. Met de Olympische Spelen in 1928 in
Amsterdam in het vooruitzicht werden de
"sinaasappel" en de stick met twee platte
kanten in het museum gezet en de toen
geldende internationale (Engelse) regels in-
gevoerd. De overgang van het een naar het
ander duurde twee jaar en stichtte nogal
wat verwarring.
Toch was de periode van .Leidens ontzet",
na een aantal magere jaren in zicht. Want
in 1932 streek de LMHC neer op de geest-
gronden aan de Warmonderweg. Goede
velden waar een ontwikkeling naar beter
hockey mogelijk werd. Toen een jaar later
op eind oktober een eigen clubhuis werd
geopend bleek dit een stimulans tot verdere
verbeteringen. Na twee jaar voorbereidend
werk werd voor het eerst gespeeld op vier
nieuwe velden van goede kwaliteit. Het le-
dental groeide en, wat belangrijk was, de
jeugd diende zich in steeds groter getale
aan. De LMHC was niet meer overwegend
een studentenclub.

In 1919 werden de heren kampioen van de
tweede klasse maar de toegang tot de hoog-
ste klasse werd hen ontzegd door "Hilver-
sum". Een jaar later misten ook de dames
de promotie naar de eerste klasse. Maar zij
slaagden hierin wel in 1921 om er in 1923
weer uit te verdwijnen.

Verhuizingen

Een verhuizing kon, door de gestage groei,
niet uitblijven. In 1923 werden velden be-
trokken aan de Haagsche Straatweg. De
aankoop van een keet van de Trammij
bracht de oplossing voor het verwisselen
van het civiel in het rood-wit-zwart. Nou
ja, dé oplossing is wat overdreven. Maar
toendertijd stelde men geen hoge eisen aan
de kleedgelegenheden waar men blij mocht
zijn met een kraantje met koud stromend
water, hoogstens een voeten bak als luxe
aanvulling. Van verwarming was geen spra-
ke.
Tijdens een vijfjarig verblijf op deze klei- en
veengronden kwam Leiden in last. Het aan-
tal leden slonk. De dames konden geen elf-
tal meer op de been brengen. Die overble-
ven sloten een verbond met de Haagsche
Hockey Club met de verplichting alle wed- Over het niet minder belangrijk technisch

Tweemaal de behuizing van "Leiden". Er is geentwillel aan wat het oude optrekje is en wat het nieuwe



De uitkomsten zijn bevredigend te noemen.hockeygebeuren schrijft het huidige be-
bestuurslid, voorzitter van de hockeycom-
missie Jan Willem Coebergh. Ik licht enkele
gegevens uit zijn artikel in dezelfde lustrum-
kalender: Bergafwaarts ging het aan het
eind van de jaren '60. Heren I degradeerde
naar de 2e klasse en dames I heeft zelfs
nog in de 4e klasse gespeeld. Lagere elftal-
len degradeerden onweerstaanbaar mee. De
meeste "goede" studenten bleven bij hun
oude club spelen of gingen naar naburige,
meer succesvolle verenigingen. Abominabel
trainingsbezoek, slechte opvang van jonge
talenten, weinig kader en een slechte ac-
commodatie. Dat kon zo niet doorgaan! In
1970 werd het hockeybeleid stevig aange-
pakt. Een Technische Commissie, nu Hoc-
keycommissie geheten, werd aan het bestuur
toegevoegd. Elf tal commissies en jeugdcom-
missarissen kregen meer invloed. "Profes-
sionele" krachten werden aangetrokken. Het
waren Ruud de Zeeuw in '71 en Lex Mulder
in 1974 die de trainingsaanpak sterk ver-
beterden. Een aantal leden ging trainings-
cursussen volgen. In 1975 werd een mini-
afdeling opgericht.
In die tijd waren er ontwikkelingen gaande
die hun invloed uitoefenden op de beschre-
ven aanpak. Coebergh noemt:o de prestaties van het Nederlands hockey-

elftal van Dames en Heren (wereldkam-
pioen in 1973)

o de instelling van de hoofdklase in 1973
o het beschikbaar komen van "professio-

nele" trainers van 1970 afo de veranderingen in de studentenwereld
die een meer serieuze instelling van de
studenten tengevolge had

o de uitgroei van Oegstgeest tot een ge-
meente met vele jonge, hockeyende ge-
zinneno het gereedkomen van een nieuw club-
huis, het half verharde veld met licht-
installatie en drie nieuwe velden.

Han Drijver
Op hockeygebied heeft Han Drijver in deze
periode een zeer belangrijke rol vervuld.
Hij nam het initiatief voor een TC, had
veel persoonlijke inbreng in de jongens-,
dames- en heren afdeling. Hij coördineerde
wat maar te coördineren was. Het resultaat:
de Nederlandse hockeywereld houdt weer
rekening met de LMHC op alle fronten.
Dames I promoveerde naar de tweede klas-
se waarin het zich hoog klasseerde. Gewel-
dige groei van de jeugd met weer kam-
pioenelftallen. Heren I wekt de verwachting
van een promotie naar de hoofdklasse. Het
wordt uiterst serieus aangepakt met 100
trainingen per seizoen. Een goed eerste
herenelftal werkt op de verbeelding van de
jeugd. Wat Han Drijver aanzette kreeg een
serieus vervolg. Coebergh besluit met twee
stellingen:
1. prestatie en gezelligheid in het hockey-

gebeuren hebben elkaar nodig.
2. het motto vóór en dóór leden moet het

uitgangspunt van de meeste activiteiten
blijven.

Wijze woorden die elke club ter harte kan
nemen.

Beleidsnota
Opdat de leidinggevende functionarissen in

de LMHC vertrouwd raken met de kern-
punten van het bestuursbeleid en met de
doelstellingen die een verwezenlijking van
de korte- en middellange termijnplanning
beogen, verscheen er in 1976 een eerste be-
leidsnota die, al naar de omstandigheden,
elk volgend jaar kan worden herzien. En-
kele aanvullingen cq wijzigingen werden in
de nota '77 aangebracht.
Het is een goed doorwrocht stuk werk waar-
in talrijke aspecten al of niet uitvoerig be-
licht worden. Om er, onder het hoofdstuk
Beleidsgrondslagen enkele te noemen: Pres-
tatieverbetering, training en coaching, kader-
vorming, spelregelkennis en arbitrage, vel-
den en veldenuitrusting, het hockeymate-
riaal, het clubhuis, financiële zaken, in- en
externe informatie, regionale samenwerking.
Wat de doelstellingen betreft: 1. uitgangs-
punten, 2. hoofddoelstelling, 3. korte-ter-
mijn-doelstellingen, 4. middellange-termijn-
doelstellingen. Een organisatieschema ver-
duidelijkt het geheel.

Trainingen

Alle elftallen ontvangen één uur training
per week, met uitzondering van de kernelf-
tallen die twee uur training ontvangen. De
vereniging telt 11 Herenelftallen + 3 vete-
ranenteams, 9 Dameselftallen + een huis-
vrouwenteam, 14 Jongenselftallen + 3 mini-
teams, 14 Meisjeselftallen + 2 miniteams.
De 5 miniteams staan onder leiding van
Carla ten Bosch.
Heren I wordt getraind en gecoached door
Rein Grippeling, leraar in de lichamelijke
opvoeding die voorts training geeft aan
Heren 1I en lIl. Bij de coaching wordt hij
terzijde gestaan door Harm Swieringa, men-
tor van Heren 1. Grippeling heeft ook Jon-
gens A 1 onder zijn hoede. A-oefenmeester
Van Beek heeft zich ontfermd over Dames I
die zich in het hoofd heeft gesteld naar de
Ie klasse te promoveren. Van Beek traint
tevens de Meisjes B, C en D kernelftallen.

Sportieve moeders

Niet minder dan 150 moeders verrichten
(wisselende) bardiensten. Vijfenzestig van
hen volgen elke maandagochtend een half
uur conditietraining om dan het uur vol te
maken met hockey. De leiding berust bij
twee leraressen (ook moeders van jeugd-
leden. De heren ondergaan een dergelijke
keep-fittraining op zaterdagochtenden.
Verscheidene moeders hebben een jeugdbe-
geleidingscursus gevolgd. Eens per jaar is er,
aan het eind van het seizoen, een mixed
trimdag met deelneming van zo'n 70 spelers
en speelsters. Een gebeuren dat vol aandacht
door de kinderen aan de kant wordt ge-
volgd.

Scheidsrechters

Het beschikbare aantal actieve C-scheids-
rechters ligt tussen de 60 en de 80, waaron-
der 31 vrouwelijke. Het volgen van een C-
cursus is niet verplicht gesteld. Er is een
begeleidersteam gevormd die de C-kaart-
houders praktisch begeleid. De leiding no-
digt elk jaar een aantal leden, die zij ge-
schikt acht, uit om een C-cursus te volgen.

Regionaal overleg

Voor het uitwisselen van informatie, de sa-
menwerking met miniteams, het organiseren
van onderlinge oefenwedstrijden voor de
jeugd, de contacten met trainers, het ge-
zamenlijk volgen van bondscursussen, is er
overleg met Alecto, Forescate, Noordwijk,
Hisalis en Roomburg. Er is een stuurgroep
gevormd die tot nu toe drie bijeenkomsten
organiseerde.

Clubhuis

Toen, in 1970, LMHC de bar in eigen be-
heer nam, werd dit in feite de aanloop voor
de bouw van een nieuw clubhuis. Er kwam
meer gezelligheid, meer belangstelling voor
het after-hockeygebeuren, meer jeugd en
meer ouders die neven taken op zich wilden
nemen. Het clubhuis groeide uit zijn jasje.
Direct gevolg: plannen voor een nieuw. Een
geweldig geslaagde fancy-fair in 1973 richtte
de aandacht op de bestaande plannen. In
1975 werd het nieuwe clubhuis geopend.
Kosten f 650.000,- (een-derde gemeente,
een-derde club, een-derde lening).
Dat de gemeente geweldig meewerkt blijkt
uit het feit dat deze, naast een à-fond-perdu-
storting, de totale kosten van de bouw van
de kleedkamers ad f 150.000,- op zich
nam.

De LMHC ligt goed in de race naar het
voorlopige einddoel. Gevolg van een meer-
jarenplanning en het uitwerken daarvan.
Het is interessant de resultaten van de in-
spanningen van zovele LMHC-ers in en bui-
ten het veld op de voet te blijven volgen.
Zeker is dat de Leidenaren in onze hockey-
gemeenschap weer een duchtig woordje
meespreken!

Latimer

DE LMHC VANDAAG

Bestuur: Wim Hei/bron, voorzitter; Mach-
te/d de Waard, secretaris; Syb van Aggelen,
penningmeester; leden van de hockeycom-
missie: Hans Steketee (Dames); Jan Willem
Coebergh (Heren); Harriet van der Hout
(Meisjes); Henk ten Bosch (Jongens); club-
huiscommissaris, Gerda Grevers; commissa-
ris materiaal en velden, Evert Slaghek.
In oprichting een adviesraad om in voorko-
mende gevallen het bestuur terzijde te staan.
Leden: ca 750, waarvan 400 jeugdleden.
Accommodatie 6 velden + een hal/verhard
veld met lichtinstallatie; ruim clubhuis met
eigen bardienst.
Contributie voor seniorieden f 170,-.
Adres secretariaat: mevrouw M. C. de
Waard-van Stuyvesant Meijen, Marelaan 15,
Oegstgeest, tel. 071-153791.
Zaalhockey: deelneming van 3 Herenteams,
3 Damesteams incl. 1dames-veteranenteam,
7 jongensteams en 3 meisjesteams.
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