30 maart 2012

Een prachtig nieuw clubhuis
Deze nieuwsbrief komt wat later dan u van ons gewend bent. We hebben namelijk
even gewacht tot het nieuwe clubhuis is opgeleverd, zodat wij u daarover kunnen
berichten. Exact op de datum die in augustus vorig jaar werd genoemd, 16 maart
2012, vond de overdracht plaats en kon iedereen er gebruik van gaan maken. Het
was ook meteen een druk weekend met veel jeugdwedstrijden op de zaterdag en
thuiswedstrijden van zowel Heren 1 als Dames 1 op de zondag. Meteen een goede
test voor dit prachtige gebouw. Elders in de nieuwsbrief wordt wat meer ingegaan
op het clubhuis en de oplevering ervan. Kom gauw eens kijken want het is de
moeite waard. Ook de sportieve prestaties liggen op goed niveau. Het vorig seizoen
naar de eerste klasse gepromoveerde Dames 1 speelt een voortreffelijke competitie
met fraai hockey en een groot doorzettingsvermogen. Ze staan nu tweede en wie
weet wat dat nog zal brengen. Heren 1 moet, na het eerste deel van de nieuwe
overgangsklassecompetitie, in het tweede deel overeind zien te blijven om niet te degraderen. Geen makkelijke opgave, maar de
mannen tonen veerkracht na zwaar verloren partijen en winnen op belangrijke momenten. De vierde plaats, die ze nu bezetten
betekent het behouden van een plaats in de overgangsklasse, maar er moeten nog vele spannende wedstrijden worden gespeeld, en
gewonnen, om dat te realiseren. Bekijk het wedstrijdprogramma op de website, www.lohc.nl, zet de data in uw agenda en Kom ze
aanmoedigen!
Tot ziens langs de lijn en in ons paleis aan de Hofbrouckerlaan.
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, verslag van de oplevering
Er wordt geklust, geboend, geboord en getimmerd. Niets wijst er op dat vanmiddag, vrijdag 16 maart 2012, het nieuwe clubhuis in
gebruik zal zijn. Dan verschijnen de jasjes en de dasjes, teken dat er iets officieels staat te gebeuren.

Laatste bouwgroepsfoto

Op het nieuwe clubhuis

Op de bovenetage begint aan de oude tafels, die zo prachtig staan in het nieuwe clubhuis, de
laatste bouwvergadering, zoals gebruikelijk voorgezeten door John Coulier. Het is een korte
vergadering. Er blijven weinig restpunten te bespreken. Als punt van de rondvraag, wordt
gevraagd om een laatste groepsfoto op het balkon. Prachtig al die mannen en één vrouw die
de afgelopen maanden zo hard hebben gewerkt om dit punt te bereiken.
Dan volgt er als een soort processie een inspectierondje om het clubhuis, gevolgd door een
rondgang door alle ruimtes. Een enkel puntje wordt nog opgeschreven. Verder ziet het er
prima uit. De douches werken, het geluid doet het, de keuken draait en de bierpompen zijn
klaar voor gebruik.
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Om half vier wordt de stamtafel op het podium gebruikt voor het ondertekenen van het proces verbaal van oplevering. John tovert
met papieren en handtekeningen vliegen over de tafel. Dan is het zover: het clubhuis is overgenomen en kan officieel worden
gebruikt.
Uiteraard zijn er woorden van de voorzitter, als dank aan allen die dit resultaat hebben neergezet en op een fijne toekomst voor ons
allen in deze super behuizing. Terwijl hij spreekt komen er voorzichtig mensen naar binnen. Op hun gezichten is het wow af te lezen.
Hoe kan het ook anders als je zo’n hockeyclubpaleis binnentreedt.
John bedankt iedereen met iets meer persoonlijke details, met name zijn twee “maatjes”
Jaap Zwitser en Ruud Janse van Mantgem, zonder wie hij deze klus niet had kunnen klaren.
Het is gezellig druk tijdens de borrel die volgt. Vooral ook veel jeugd die voor of na de
training nieuwsgierig bezit neemt van hun nieuwe clubhuis. En het went heel snel, je voelt je
al snel thuis.
U kunt wat er zich heeft afgespeeld tijdens de bouw van het clubhuis lezen 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.
De feestelijke opening van het nieuwe clubhuis zal plaatsvinden samen met de viering van het 95-jarig bestaan van de club in het
weekend van 19, 20 en 21 oktober 2012. Er zal dan ook zeker iets voor de reünisten worden georganiseerd!
Herinnert u zich het nog?
Het kunstgrastegeltableau
De brand (1982), die het clubhuisgedeelte geheel verwoestte, heeft
heel wat teweeggebracht. Een zwartgeblakerd clubhuis en een
doemscenario als nabije toekomst? Hoe de verzekeringsgelden het
best te besteden? Het bestuur wilde een riant clubhuis, de
ledenvergadering gaf de voorkeur aan een eenvoudiger clubhuis met
de mogelijkheid tot aanleg van een eerste kunstgrasveld. Crisis! Het
bestuur verloor en stapte op, op één na, een Heren 1-speler… De
problemen maakten plaats voor een enorme eensgezindheid in de
club en met allerlei eigen acties en renteloze leningen van leden en
oud-leden (sponsors bestonden toen nog niet) lukte de
verwezenlijking van
inderdaad beide projecten.
Een tegeltableau,
voorstellende een
kunstgrasveld, met vele
namen van gulle gevers heeft
tot aan de sloop van het
clubhuis in 2011, als symbool van deze belangrijke fase in de
geschiedenis van de club, in het clubhuis gehangen. Zo kreeg dit dieptepunt in de historie van de vereniging toch ook een “silver
lining”.
In september vorig jaar berichtten wij u in onze nieuwsbrief dat er van het tableau professionele foto’s zijn gemaakt, zodat we het in
het nieuwe clubhuis kunnen laten terugkomen. Op dit moment wordt er een replica van het tableau gemaakt, dat een mooie plek in
het clubhuis zal krijgen.
Uit de oude doos.
Het bijzondere Heren V
In 1935 werd Heren V opgericht in navolging van toenmalig HHYC, een elftal van goede spelers en minder goede,
eigenlijk een stelletje ongeregeld met soms “gastspelers als Han Drijver en Leendert Krol (beiden internationals).
Ze droegen uit principe geen LMHC tenue en je wist van te voren niet wie in het veld zouden staan. Er was een
afspraak, dat ze niet mochten promoveren of degraderen. Dit elftal heeft tot ongeveer 1970 een rol gespeeld en veel bestuursleden
e.d. opgeleverd, met later maatschappelijk zeer geslaagde, belangrijke “burgers”.
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