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Eindelijk is het weer gelukt!
Na vele jaren achtereen als tweede te zijn geëindigd, is het Heren 1 dit seizoen gelukt het kampioenschap in de eerste klasse te
behalen en daarmee te promoveren naar de overgangsklasse. En ook ons Dames 1 heeft het jaartje in de tweede klasse met een
kampioenschap afgesloten, waardoor ze al weer snel terug zijn gekomen in de eerste klasse. Het was een seizoen, dat tot op de
allerlaatste speeldag nog spannend was. En toen barstte de feestvreugde los. Met
een geweldig feest werden alle kampioenen gehuldigd. Inmiddels is de omgeving
van het clubhuis aardig kaal aan het worden als gevolg van de voorbereidingen
voor de aanstaande sloop ervan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een
fantastische fundraising dag op 11 juni jl. heeft aardig wat geld binnengebracht
en ook weer gezorgd voor feestelijkheden, waaronder een wedstrijd van Heren 1
tegen de Leiden Legends, ook wel oud Heren 1 genoemd. De kersverse
kampioenen hadden het moeilijk, maar wonnen uiteindelijk toch. Tot diep in de
nacht werd er gefeest, het laatste feest in dit clubhuis. Begin juli begint de sloop
en vanaf dan gaan we ons voorbereiden op een seizoen van behelpen met
noodvoorzieningen, maar met het vooruitzicht op een fantastisch nieuw clubhuis
in 2012. Blijf ons volgen op de website,en u bent altijd welkom langs de lijn in het
nieuwe seizoen.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie

Voor alle foto’s rondom kampioenschappen en fundraising feest verwijzen wij u graag naar de fotoalbums op de website.
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!!

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

Uit de ALV
Op 25 mei jl. vond de seizoensafsluitende ALV plaats. Op de agenda de gebruikelijke verslagen van de diverse portefeuillehouders,
uiteraard de begroting voor het volgende seizoen en de uitreiking van trofeeën. De uitreiking van de keeperbekers werd uitgesteld
tot de dag van de kampioenenhuldiging, 29 mei. Uitgebreid werd verslag gedaan van de resultaten van een onder de senioren en
veteranen gehouden enquête over hun beleving van de club. Na sluiting van de vergadering was er nog een gezellig samenzijn met
een drankje en een hapje. De notulen van de ALV zullen t.z.t. op de website worden gepubliceerd.
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Stand van zaken nieuwe clubhuis.
Het kunstgrastegeltableau
Na de brand in het vorige clubhuis in 1982, is er niet alleen een nieuw
clubhuis gekomen, maar werd ook het eerste kunstgras aangelegd. Uit
bewaarde documenten en verhalen blijkt dat het een zeer roerige tijd
was met veel discussies, die zelfs een bestuurswisseling tot gevolg
hadden. Het resultaat was wel, dat toen nog LMHC een nieuwe
hockeyperiode in kon gaan met de overgang naar kunstgras. De geldinzamelingsactie in de vorm van het verkopen van tegels die
vierkante meters kunstgras representeerden, heeft een prachtig tegeltableau opgeleverd, dat bij de opening van het nieuwe clubhuis
door de burgemeester van Oegstgeest werd onthuld. Een belangrijke herinnering dus voor
LMHC/LOHC. Wij hebben met de bouwcommissie onderzocht wat de mogelijkheden zijn
om het tableau ook in het nu te bouwen clubhuis een plek te geven. Helaas is het
technisch niet mogelijk het tableau in de originele staat te bewaren. Wel heeft het bestuur
toestemmng gegeven om het tableau professioneel te laten fotograferen en mogen we
met de interieurcommissie gaan bekijken op welke manier een reproductie van het
tableau in het nieuwe clubhuis kan worden geintegreerd. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Het kampioenschap van 50 jaar geleden.
De versbehaalde kampioenschappen van dit seizoen inspireerden Bernard Goslings om nog eens in zijn archieven te duiken. Hij
stelde ons de gegevens van het kampioenschap van H1 van 50 jaar geleden ter beschikking, waarvoor onze dank.
Op 19 maart 1961 werd het toenmalige H1 kampioen in de overgangsklasse A door een uitoverwinning op HGC (1-2). Daarmee
promoveerden zij naar de eerste klasse, wat in die tijd de hoogste klasse in het hockey was, vergelijkbaar met de huidige
hoofdklasse. Het Leids Dagblad deed verslag
van de wedstrijd en de receptie na afloop.

(Foto LD/Holvast)
Het kampioensteam van leiden. Staande
v.l.n.r. B.T. de Haas, B.F. v.d. Bosch, J.C. van
Ravenswaay Claasen, W.A. Koekebakker, A.F.
Deutman, L.G. Krol, knielend B.M. Goslings
(captain), J.E. Moens, H.F. van Waveren, C.A.
van Hees, M.C. van Nieuwenhuyzen.
“(Van onze hockeymedewerker)
Het is gebeurd ....
Dankzij een 1-2 zege in de uitwedstrijd tegen
HGC is Leiden kampioen van de
overgangsklasse A geworden, waaraan
verbonden de automatische promotie naar de
eerste klasse.
Er heerste een echte derbysfeer op de
Roggewoning te 'Wassenaar. Er waren
spandoeken en het "puik der kelen -de
belangstelling was enorm - brulde de Leidse
hockeyploeg de eerste klasse in.
De eerste helft bood een afwisselend spelbeeld met dominerende verdedigingen. Uit een strafcorner, genomen door Krol, ontstond
het eerste doelpunt, want B. van den Bosch rondde de voor het HGC-doel ontstane scrimmage doeltreffend af. Leiden, enigszins
bevrijd van het nerveuse gevoel, werd daarna iets sterker, maar kon haar overwicht niet in meerdere doelpunten tot uitdrukking
brengen. Tenslotte ontworstelde HGC zich aan de druk en bouwde op haar beurt snelle en gevaarlijke aanvallen op,uit een waarvan
bijna een doelpunt ontstond. Er werd echter voor een overtreding in de cirkel gefloten en de daarop volgende strafcorner werd door
HGC gemist. .
Na de hervatting ontstonden spectaculaire momenten voor beide doelen. Bij Leiden blonk in deze fase de rustig spelende B. Goslings
uit.
Het enthousiasme van de spelers werd af en toe te enthousiast en enerverende momenten, gepaard gaande met valpartijen,waren
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daarvan het gevolg. Leiden zag de titel dichter in haar bereik komen, toen J. van Ravenswaay Claassen uit een strafcorner de stand
op 0-2 bracht. Maar voor het zover was moest er nog heel wat HGC-tegenstand overwonnen worden. Want de thuisclub beet fel van
zich af en kwam door een schitterend doelpunt van rechtsbuiten Hendrikse op 1-2. Maar Leiden rook de winst en fraaie solorushes
van Krol en dito voorzetten van Van Ravenswaay Claassen zaaiden paniek in de HGC-cirkel. Toch kwam HGC nog dicht, bij een
gelijkspel, want toen B. Peters een zeer gevaarlijk balletje van zijn stick liet vertrekken, scheelde het maar een paar centimeter. Met
een strafcorner voor Leiden kwam het einde. Het veld werd overstroomd door de supporters en captain Goslings onder de bloemen
bedolven. Leiden was kampioen en eerste klasser ....
Na afloop van deze belangrijke wedstrijd volgde een druk bezochte receptie in het Gulden Vlies te Leiden. De voorzitter van LMHC,
de heer J. Heringa, heette in het bijzonder de ereleden en de erevoorzitter welkom en complimenteerde vervolgens de spelers van
het eerste elftal, van wie speciaal captain Goslings in het zonnetje werd gezet. Vervolgens werd het woord gevoerd door de oudvoorzitter, de heer G. Krol, door de ere-voorzitter Verhey van Wijk, die enige anekdotes uit de “goede oude tijd” ophaalde, door
R.Kruize, voorzitter van de batavieren en de captain van HHYC, welke vereniging zich de promotie door Leiden heeft zien afsnoepen.
De ereleden boden de spelers van Leiden 1 een kleine herinnering aan. Aanvoerder Goslings sprak tenslotte een dankwoord. Vele
leden van de Leidse en Oegstgeester gemeenteraad woonden de geanimeerde receptie bij.”
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