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Winterstop?
Vorig jaar rond deze tijd schreef ik over de vroeg ingevallen winter en het inhalen van daardoor afgelaste wedstrijden. Dat is dit jaar
wel even anders. Op het moment van schrijven schijnt de zon uitbundig en is het 10ºC. En eigenlijk is het de afgelopen weken niet
anders geweest. Af en toe een bui, wind en veel mist. Ja, zoveel mist, dat een wedstrijd van Heren 1 bijna werd afgelast, omdat
beide doelen vanaf de middellijn nog maar net zichtbaar waren. Dat zou weer eens wat anders geweest zijn. Tegen de tijd, dat u dit
leest, is de winterstop toch echt begonnen, op ‘n enkele wedstrijd na in het weekend van 3 en 4 december. Bij de jeugd speelt MA1
in de landelijke competitie, een prima prestatie, maar moet nu wel alle zeilen bijzetten. Op inter-district niveau (IDC) spelen JA1 en
JC1 die de winterstop ingaan als middenmoter, respectievelijk bij de bovenste drie. MB1, JB1 en MC1 doen het prima in de
topklasse, waarbij JB1 zelfs als koploper de winter in gaat. MC3 en JC3 spelen respectievelijk tweede klasse en eerste klasse en
draaien daarin goed mee. Voor Heren 1 was het eerste deel van de overgangsklassecompetitie niet slecht. Clubs met grote namen
als HCKZ hadden het moeilijk met onze mannen. Het team eindigde uiteindelijk als vierde in hun poule (van 6), en is begonnen aan
wat in de volksmond de degradatie poule heet. Dat loopt nog niet zo soepel: de eerste punten moeten nog worden behaald. Dat
Dames 1 in de 1e klasse thuis hoort, hebben ze nu al dik bewezen. Zij toonden een fanatiek en verzorgd spel en hebben inmiddels
alweer veel geleerd. Het resultaat is niet mis: ze gaan de winter in als de nummer twee op 2 punten achter de nummer 1.
Elders in deze nieuwsbrief en natuurlijk op onze website www.lohc.nl, kunt u lezen dat mede door het mooie weer, de bouw van het
nieuwe clubhuis voorspoedig verloopt. Op zondag 4 maart 2012 speelt Dames 1 alweer de eerste wedstrijd na de winterstop. Heren
1 begint ‘n weekje later (uit). Kom eens kijken, zou ik zeggen. Het is de moeite waard! En vergeet ook de nieuwjaarsreceptie niet,
op zondag 8 januari 2012.
Tot ziens.
Ed Patijn, Voorzitter reünistencommissie

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

Stand van zaken nieuwe clubhuis.
In de vorige nieuwsbrief stond: “Inmiddels is een begin gemaakt met de
bouw van de kleedkamerkelder”. We zijn nu een paar maanden verder
en het is ongelooflijk, wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. Niet
alleen is de kleedkamerkelder gebouwd, het hele gebouw staat er! Het
dak erop, met pannen, wanden dicht en binnenkort ook volledig
winddicht. Dit is hard nodig, want voor de bouw willen we geen
winterstop, en met een wind- en waterdicht gebouw kan er gewoon worden doorgewerkt. In de tussentijd vierden we ook het
bereiken van het hoogste punt. Op zondag 23 oktober 2011 werd onder grote belangstelling, tussen de wedstrijden van dames 1 en
heren 1 in, de eerste steen gelegd door onze ereleden John Coulier en Jaap Zwitser, beiden zeer nauw betrokken bij de bouw van
het clubhuis. U kunt de voortgang van de bouw van het clubhuis volgen via de link “het nieuwe clubhuis”, links op de homepage van
de LOHC-website (www.lohc.nl). Voor foto impressies kunt u tevens terecht in de foto galerij.
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Uit de Algemene Leden Vergadering
Op 25 november 2011 heeft er weer een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het was een knusse bijeenkomst met helaas
weinig deelnemers. De secretaris schreef daarover het volgende.
“Tijdens de ALV heeft het bestuur een terugkoppeling gegeven op de vijf strategische punten die zij een jaar geleden op de ALV
heeft gepresenteerd: SBC, wachtlijst, nieuwe media, senioren en de enquête.
Tevens zijn de plannen op langere termijn gecommuniceerd, welke zich onder meer richten op ophalen sponsorgelden, senioren,
nieuwe media, zaalhockeyhal en verenigingsmanager. Er is een update gegeven van de nieuwbouw. Voor wat betreft de funding is
medegedeeld dat er voldoende financiële middelen zijn: verdere funding is niet nodig. Wel zijn er vrijwilligers nodig die willen
meehelpen bij de laatste loodjes van de bouw: aanmelden bij Hans van der Salm. De jaarstukken zijn niet behandeld. De ALV heeft
de termijn voor behandeling van de jaarstukken met twee maanden verlengd. Gezien de vele ontwikkelingen met de nieuwbouw en
gezien de omstandigheid dat de financiële commissie het afgelopen jaar geheel is vernieuwd, is hiervoor iets meer tijd nodig. Er zal
een nieuwe ALV worden georganiseerd op 19 januari 2012.”
Zoals te doen gebruikelijk, werd er na de vergadering nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.
Het forellendiner
1 oktober 2011 is een historische datum voor het voormalige elftal
Veteranen C. Op deze datum werd voor de 35ste keer een evenement
georganiseerd, te weten: HET FORELLENDINER. Eens, lang geleden had het
toenmalige elftal Heren 9 (later Heren 11, Semi-veteranen, Veteranen B en
uiteindelijk Veteranen C), een zeer gezellig elftaletentje in waarschijnlijk
“de Malle Jan” in Leiden. Hier werd ondermeer forel geserveerd. De
gezelligheid (en drankrekening) werd alsmaar groter en onze illustere
rechtsbuiten, Sierk Plantinga, beweerde dat hij het beter zou kunnen dan
de uitbater van het etablissement. Weddenschappen werden afgesloten
met als resultaat dat er in Voorburg op een flat met een woonkamer van ca
25m² voor een man/vrouw of 35 forellen werden gebakken. Vanaf het
eerste moment werden deze geserveerd met gevulde tomaat,
thuisgemaakte knoflook/aardappelsalade en afgesloten met koffie en
eveneens thuisgemaakte appeltaart. Dit jaarlijkse evenement komt voort
uit een elftal dat al sinds jaar en dag gezamenlijk hockeyde, de eerste,
tweede en een altijd zeer intensieve derde helft.
Dit elftal heeft dan ook hier en daar trendsettend gewerkt en bijgedragen binnen de LM- en later LOHC.
Er was er eens een argeloze man die stond te kijken naar de weergaloze prestaties van het elftal. Hij vond echter toch dat er nog
ruimte was voor verbetering in spel en
drankgewoonten van het elftal. Hij werd hij dan ook
uitgenodigd om Heren 11 te gaan coachen op de
diverse gebieden. Na twee jaar hebben wij afscheid
van hem moeten nemen, aangezien Heren 1 vond
dat zij meer recht hadden op deze coach, Octaaf
Michiels van Kessenich. Met lede ogen, maar met de
wetenschap dat het voor het grotere goed was,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze
coach/financier.
Ook was dit herenelftal trendsettend op het gebied
van Sponsorkleding en was dan ook het eerste elftal
dat een plaatselijke middenstander, te weten Bart
Begemann van Jachthaven ‘De Bolder”, heeft kunnen
bewegen kleding ter beschikking te stellen.
Naast alle evenementen die in het verre en recente
verleden zijn gehouden door de deelnemers van dit
elftal, zoals het organiseren van kerstdiners,
zeilpartijen met de hele familie tot skiwedstrijden aan
toe, verheugt iedereen zich weer op het volgende
Forellendiner. De enige ingrijpende wijziging die er
zal zijn met de voorgaande 35 is dat er nu besloten
is om van ECHT servies en met ECHT bestek te gaan eten in plaats van het traditionele plastic.
Ingezonden door M.B. Krijt.
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