1 december 2009
Vol verwachting klopt ons hart!!
Passend in deze tijd van het jaar zijn ook de harten van de LOHC-ers sneller gaan kloppen nu er misschien toch zicht komt op een
nieuw clubhuis. Het zal niet op 5 december keurig verpakt door de schoorsteen van het huidige clubhuis worden afgeleverd, noch in
de schoen van de voorzitter worden gestopt, maar toch. Elders in deze nieuwsbrief vindt u wat meer informatie over de stand van
zaken.
Qua temperatuur zou je het niet zeggen, maar over twee weken begint toch echt de winterstop. De tijd is omgevlogen. Inmiddels
spelen er twee B-jeugdteams in de landelijke competitie wat een uitstekende prestatie is. Dames 1 had een zwakke start, maar
inmiddels zijn de eerste winstpunten binnen en is er hoop voor de rest van het seizoen. Heren 1 kwam super uit de startblokken en
stoomde op naar de hogere regionen van de eerste klass A. De laatste wedstrijden kwam er een beetje de klad in, maar het seizoen
is nog lang. Uw aanwezigheid langs de lijn zal de teams ongetwijfeld ondersteunen en het is ook gezellig. Zo hoor ik, dat op 6
december de Business Club langs de lijn aanwezig zal zijn met snert!!
Voor de jeugd is de hockeyschool van start gegaan, waarmee de D-, E-tjes en F-jes professioneel begeleid worden bij hun eerste
stappen op het hockeyveld. Een stevige basis voor een club met zoveel leden.
Namens alle commissieleden wens ik u een fijne kerst en een goed nieuwjaar toe. Zien we u ook 10 januari op de
nieuwjaarsreceptie?
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
Nieuwjaarsreceptie 2010
Op 10 januari gaan we weer met elkaar vieren dat het nieuwe
jaar is aangebroken. Die zondagmiddag zullen er diverse
wedstrijden worden gespeeld, waaronder het niet weg te
denken duel tussen Heren 1 en Oud Heren 1. Altijd wel goed
voor wat spektakel. Daarna is er de nieuwjaarsreceptie met
natuurlijk ook altijd een hoog reüniegehalte U komt toch ook?
Zie www.lohc.nl voor de details

Aan commissiewerk zijn nu eenmaal kosten verbonden, die we
overigens zo laag mogelijk houden. Daarnaast is een
‘’spaarpotje’’ voor de volgende lustrumreünie altijd handig. Uw
vrijwillige bijdrage voor de reünistencommissie kunt u
overmaken naar:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest

Herinneringen uit de oude doos.
40 jaar geleden
1969. De L.M.H.C. en de tennisclub L.L.T.C. delen samen het oude houten clubhuis. Weet u het nog, met de golfplaten
‘’nissenhutten’’ als kleedkamers, ijskoud en met gewone stoeptegels op de vloer?
Zelf sta ik op de tennisbaan, terwijl mijn twee kinderen intussen met
hockeysticks aan de andere kant van het clubhuis lekker bezig zijn op en
langs de drie grasvelden van de hockeyclub. Han Drijver*, toentertijd een
hockey-coryfee en oud-international, is mijn tennispartner en uit zijn
verbazing over het feit, dat mijn oudste zoon nog geen hockeylid is. ‘’Nee,
Han, jammer genoeg kan dat nog niet, want hij is pas 9 jaar, en je moet 10
jaar zijn’’. ‘’Wát’’, zegt hij, ‘’ die jongen is een kop groter en flinker dan een
heleboel 10- en 11-jarigen. Dat is dus onzin, daar ga ik meteen wat aan
doen’’.
En zo geschiedde, wachtlijsten bestonden niet, het was zó geregeld en onze
start bij ‘’Leiden’’ was een feit. Onze start, omdat de zoon lid kon worden en
voor mij, omdat ik meteen als lid van de clubhuiscommissie van de ‘’tennis’’
werd ingeschakeld als trait d’union met de betreffende commissie van de ‘’hockey’’: het begin van een nu 40 jaar-lange
verbondenheid met de hockeyclub, waar ik me nog steeds thuis voel!
Voor de ouderen onder de reünisten: tegenwoordig kunnen 7-jarigen al bij de ‘’benjamini’s’’ beginnen ( de F-jes), terwijl de 8- en 9jarigen, de zogenaamde E-tjes, zelfs al in heus competitieverband spelen, zij het op een kwart veld. Je kunt er tegenwoordig dus
niet vroeg genoeg bij zijn …!
Machteld de Waard- van Stuyvesant Meijen
PS
Hebt u ook een verhaaltje of herinnering? Misschien iets voor onze nieuwsbrief? Wij houden ons zeer aanbevolen voor Uw inbreng.

* Han Drijver speelde 85 interlands, en won brons op de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen en zilver bij de Olympische
Spelen in 1952 in Helsinki. In 1948 werd de strijd om de derde plek gewonnen met 4-1 van Pakistan en op 24 juli 1952 werd er in
de finale verloren met 6-1 van India. Ook behoorde hij tot de Olympische selectie van 1956 voor Melbourne (Australië). Hij werd
gekozen als linksachter in het Nederlands elftal aller tijden. Meer weten? http://nl.wikipedia.org/wiki/Han_Drijver.
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Over het clubhuis
Op de ALV van 26 november jl. werd de stand van zaken met betrekking tot een mogelijk nieuw clubhuis uit de doeken gedaan.
Even terug naar hoe het ook alweer zat. Er waren plannen gemaakt, maar
daar zat een nogal hoog prijskaartje aan. De crisis kwam over ons heen,
dus werd besloten niet nu te bouwen, maar door te sparen tot ook de
gemeentebijdrage gunstiger uit zou vallen. Welnu, de gemeente heeft
onlangs besloten de bouw van nieuwe kleedkamers op de Krogt (die zijn
namelijk eigendom van de gemeente) op de begroting van 2010 te
plaatsen. Dat was de trigger om de ijskast weer te openen en de plannen
er weer uit te halen. Het is nog steeds niet een gelopen race. Er zijn nog
veel risico’s, die nu worden doorgerekend en afgewogen voordat er een
besluit kan komen. Een presentatie door John Coulier deed ons allen
watertanden. Een country house achtige constructie met rood pannendak,
kleedkamers half onder de grond, met daarboven een grote barruimte, zaalruimte en op de etage nog meer ruimte voor kantoren,
bijeenkomsten etc. Verder een open haard en natuurlijk een groot terras voor de lange zondagmiddagen in de zon. Je hart gaat er
sneller van kloppen. Het duurt nog wel even. Voor de komende zomer zal er zeker geen spa de grond in gaan en als dat wel
eenmaal is gebeurd, dan duurt de bouw minstens nog 8 maanden. Maar als het allemaal door gaat ……dan hebben we ook wel iets
heel erg moois!!!
Bridgedrive 12 december 2009
Bridgers opgelet. Bridgedrive op 12 december 2009 in het clubhuis van LOHC. Geef je op. Opgeven kan ook zonder
partner, de organisatie koppelt wel!!
Zie www.lohc.nl voor de details

Uit de ALV
OP 26 november heeft weer een ALV plaatsgevonden. Zoals
gebruikelijk in november, is daarin het seizoen 2008-2009
financieel afgesloten met de presentatie van de jaarcijfers en
het verslag van de financiële commissie. Financieel ziet het er
goed uit en staat de vereniging stevig. Daarnaast stonden er
wat bestuurswisselingen op het programma: de secretaris
werd herkozen en het ‘’hoofd’’ van de nieuwe ‘’hockeyschool’’
werd in het bestuur gekozen als lid. De voorzitter verwoordde
de stand van zaken op hockeygebied en de plannen rondom
het nieuwe clubhuis werden nog eens toegelicht. Aan het eind
werden, na een korte discussie over stemrecht, de gewijzigde
statuten en het gewijzigd huishoudelijk reglement
goedgekeurd. Zie www.lohc.nl waar binnenkort de volledige
notulen van deze vergadering te lezen zullen zijn.

Wijzig zelf Uw persoonlijke gegevens
U kunt zelf Uw persoonlijke gegevens wijzigen via de website
van LOHC: www.lohc.nl. Daarmee bespaart u de commissie
veel tijd.
Dat gaat als volgt:
- Log in op de website van LOHC
- Ga naar: Mijn LOHC/Gegevens bijwerken.
Daar ziet u welke gegevens door u kunnen worden gewijzigd.
Mocht het niet lukken mail ons dan: reunistenlohc@gmail.com

Hebt u:
•
suggesties voor het reünisteninitiatief;
•
bijdragen in de vorm van anekdotes, foto’s,
herinneringen;
•
ideeën voor activiteiten;
•
adressen van oud-leden en –vrijwilligers?
Uw inbreng is belangrijk.
Laat het ons weten: reunistenlohc@gmail.com
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