3 juli 2010

Eindelijk zomer!!
We hebben even op het mooie, warme weer moeten wachten, maar nu is de zomer er dan toch. En dat is dan ook weer het einde
van het hockeyseizoen 2009-2010. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al vermeldde, is Heren 1 geëindigd op de tweede plaats in de
poule, dus ook dit seizoen geen promotie. Ons Dames 1 heeft gevochten voor behoud in de eerste klasse, maar helaas is dat niet
gelukt. De dames kunnen echter met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten, want ze hebben een ongelooflijke inzet getoond. Dat
belooft wat voor het komende seizoen. Op het eind mochten we ook nog een spannend weekend beleven op ons prachtige complex.

JB1 speelde in een play-off (best of 3) om een plaats in de finale voor het landskampioenschap. Na winst op Pinoké uit volgden twee
spannende wedstrijden thuis. Helaas…niet gehaald. Weer sloot LOHC een seizoen af met een super spannend en zeer druk bezocht
weekend, waarin tevens de D-jeugd twee dagen een toernooi had. Nu is het hockeygedruis verstomd en heeft plaats gemaakt voor
graafgeluiden en gebrom van machines. Veld 2 is op de schop gegaan en zal aan het begin van het seizoen herrijzen als het mooiste
veld dat LOHC ooit heeft gehad: een echt waterveld. Dat wordt genieten volgend seizoen. Kom dus vaak kijken, want ook de nieuwe
samenstelling van Heren 1 en Dames 1 ziet er veelbelovend uit. En…wellicht gaat de opening van veld 2 nog wel met een verrassing
gepaard. Daarover bericht ik u graag een volgende keer. Blijf kijken naar onze website (www.lohc.nl), want daar staat veel meer op
dan ik u een nieuwsbrief kan vertellen!
Rest mij u een zeer prettige zomer toe te wensen en ik hoop u weer eens langs de lijn te kunnen begroeten.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
Uit de ALV van 1 juli 2010
Tijdens de ALV op de bloedhete avond van 1 juli werden zoals
gebruikelijk weer de diverse trofeeën uitgereikt en passeerden
de verslagen van de diverse commissies de revue. Ook was er
de benoeming van twee leden van verdienste en de uitreiking
van de sleutel aan twee andere bijzondere vrijwilligers.
Uiteraard was er ook aandacht voor de stand van zaken
rondom de vervanging van veld 2 (elders in deze nieuwsbrief
hierover wat meer details). De begroting werd gepresenteerd,
inclusief een voorstel tot verhoging van de contributie. Het
aftreden van een aantal bestuursleden, onder wie de
voorzitter werd aangekondigd. In november, tijdens de
volgende ALV zal de opvolging ter sprake komen. Zie
www.lohc.nl waar binnenkort de volledige notulen van deze
vergadering te lezen zullen zijn.

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
DANK AAN ALLE GULLE GEVERS DIE U ZIJN
VOORGEGAAN!!

Vervanging kunstgrasveld 2 door een volledig waterkunstgrasveld op LOHC
Kunstgrasveld 2 is al op 9 jarige leeftijd toe aan vervanging. Oorzaak van de kortere levensduur hiervan was al bekend tijdens de
aanleg.
Na ampele overwegingen en nadat de kunstgrasveldenmarkt (Desso, Edelgrass, GM Floor Hockey)
is afgetast heeft het Bestuur van LOHC besloten tot de aanschaf van een volledig waterveld met een veerkrachtige en dichtgeweven
kunstgrasvezel (dichtheid 1.000.000 vezels /m2). Hierbij staat voor ogen om dit veld als nieuw hoofdveld te gaan gebruiken en voor
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onze topteams de speelkwaliteit te
bieden die om ons heen thans ook bij
andere verengingen beschikbaar zijn.
(Alecto, Cartouche enz enz.).
De keuze is gevallen op een Edelgrassveld met als handelsnaam Taeke
Taekema veld, zeer toepasselijk omdat
Taeke Teakema zijn jeugdhockeyjaren
bij LOHC heeft doorgebracht.
De werkzaamheden zijn op 1 juni gestart en lopen voor op schema. Verwachting is dat medio juli de mat gelegd zal zijn waarna de
eindkeuring door het NOC.NSF plaats kan vinden. Uiterlijk 1 augustus dient het veld bespeelbaar te zijn om alvast te kunnen
wennen.

Aanbrengen van zogenaamde e-layer

Een hele fabriek stond er op het oefenveldje

Kunstgrascommissie
Patrick Bruins, Jaap Zwitser, John Coulier

Helaas mochten we nog geen verhalen vanuit de reünisten ontvangen. Daarom herhalen we hier nog maar eens de oproep uit de
vorige nieuwsbrief.
Herinneringen uit de oude doos.
Onder dit kopje heeft u nu een paar keer een inbreng aangetroffen van een van onze
commissieleden. Wij vinden het leuk als ook uw herinneringen aan LMHC/LOHC een plekje
krijgen in deze nieuwsbrief. Daarom deze keer geen verhaal uit de oude doos, maar even
aandacht voor een oproep aan u. Graaft u nog eens in uw geheugen, pak nog eens dat oude
album of letterlijk de oude schoenendoos met foto’s, die u altijd nog eens zou inplakken. En
deel met ons allen wat u meemaakte. Wellicht hebt u nog steeds contact met uw oude elftal en heeft u
regelmatige bijeenkomsten of activiteiten. Vertel ons erover, stuur ons uw foto’s en laat uw verhaal niet
verloren gaan. Foto’s worden gescand en het origineel krijgt u weer terug. Wij zien uw inbreng graag tegemoet:
reunistenlohc@gmail.com.

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
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