21 juni 2013
Tranen, juichen en billen knijpen
Voor het tweede seizoen op rij plaatste Dames 1 zich voor de play-offs die promotie naar de overgangsklasse mogelijk konden
maken. Helaas lukte het de dames niet om Amstelveen van zich af te
schudden. Reden voor tranen, maar met een prachtig seizoen om op terug te
kijken, kon er weer snel worden gerelativeerd. Volgend seizoen gaan ze er
gewoon weer voor. Wel met een nieuwe technische staf, want van de huidige
werd al (emotioneel) afscheid genomen. Heren 1 maakte er in de laatste fase
van het seizoen een potje van en wel zo erg dat ze het veilig stellen van
handhaving in de overgangsklasse bij de laatste wedstrijd niet meer in eigen
hand hadden. Winnen moest, en dat deden ze, maar op een ander veld zou het
lot van Heren 1 worden bezegeld. Dat was dus billen knijpen na de wedstrijd.
Met z’n allen wachten in de middencirkel en ook het publiek in spanning. Dan
het verlossende gejuich, geen play-out spelen, gewoon blijven. Ook voor
Heren 1 kon het seizoen dicht. Een prestatie van formaat werd geleverd door
heren veteranen A, dat promoveerde naar de hoofdklasse. Chapeau! Ook petje
af voor alle andere kampioenen en promovendi. Voor alle kampioenen was er een feestelijke bijeenkomst, compleet met
balkonscene en veel rondspetterende bubbles. Het was weer een mooi seizoen voor LOHC, met veel (lustrum) feestelijkheden, de
officiële opening van het nieuwe clubhuis en mooie hockyprestaties. Ik wens u allen een fijne zomer toe.
Ed Patijn, voorzitter reünistencommissie
Uit de ALV
Ook dit jaar werd het seizoen afgesloten met een ALV waarin
de vele aspecten van het seizoen door de diverse
bestuursleden werden gepresenteerd. De vergadering begon
met een bestuurswisseling. Na 6 jaren trouwe dienst
(portefeuille hockeyzaken) trad Jeroen Schuit af en werd hij
opgevolgd door Jaap Goemans. De begroting toont een
gezonde vereniging en er waren complimenten van de
financiële commissie daarvoor. Er waren diverse kampioenen
bij zowel junioren en senioren, met toch wel de promotie
naar de hoofdklasse van Heren Veteranen A als kroon op het
hockeyseizoen. Uitgebreid was er aandacht voor degenen die
om hun inzet en/of prestatie werden beloond met een trofee.
Teun Hulshof werd geëerd met een zilveren sleutel. Voor de
toekomst twee markante zaken. Allereerst het voorstel van
het bestuur om de reünisten via het huishoudelijk reglement
een formele ledenpositie binnen de vereniging te geven (zie
elders in deze nieuwsbrief meer details daarover). Na alweer
enige jaren op het complex van LOHC te vertoeven, wordt er
nu gesproken over een integratie van de Leidse Studs en LOHC. De gesprekken daarover met zowel het Leidse studenten gezelschap
als met de KNHB zijn in een ver gevorderd stadium. Traditioneel werd afgesloten met een drankje voor de in grote getalen
opgekomen deelnemers aan deze ALV.
Voor de details verwijzen we u graag naar de notulen van de ALV die u op de website kunt terugvinden.
Een terugblik - de Passing Shot
Ja, de Passing Shot of wel de P.S. Die was jarenlang HET communicatiemiddel van de hockeyclub richting leden. Donderdag was de
dag, dat hij in de brievenbus lag; tenminste, als alles goed was gegaan! Iedereen rekende daar gewoon op, het was je hou-vast van
de week. Het was ons lijfblad met alle informatie over de elftallen, dikwijls voorzien van uitgebreide opstellingen. Soms heftige of
geestige verslagen van wedstrijden, tournooien, internationale uitwisselingen, de aankondiging van huwelijken (extra leuk, als
beiden eigen leden waren), en geboortes en natuurlijk de wijze woorden van de voorzitter of bijv. de scheidsrechterscommissaris.
De meesten van U weten het nog precies. De P.S. was een begrip. Het was echter allemaal handwerk, te beginnen op de bekende,
oergezellige maandagavond. In de club was het dan een komen en gaan van coaches, captains, scheidsrechters, diverse
commissieleden en bestuur: het naderende weekend moest worden rondgebreid. Alle lijstjes, berichten, mededelingen, veel met de
hand geschreven, moesten verzameld worden om de volgende morgen door hockey-moeders te worden ontcijferd en uitgetikt. De
club groeide en groeide, het was niet meer te doen. Het computertijdperk had intussen zijn intrede gedaan en er werd besloten om
de langzamerhand dure en arbeidsintensieve P.S., met de daarbij horende portokosten, te stoppen en over te gaan op digitaal. Je
moet nu eenmaal met de tijd meegaan, maar hoe efficient ook, zo is er met het wegvallen van de P.S. destijds weer een herinnering
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aan wat eens was, bijgekomen. Straks weet helemaal niemand in de hockeyclub meer, wat P.S. betekent, laat staan, dat de Passing
Shot ooit zo'n belangrijk en onmisbaar clubblad was...
Een archief
Sinds kort beschikken we over opslagruimte in het nieuwe clubhuis voor archiefmateriaal. Als u nog wat heeft liggen aan hockeymemorie, die wellicht bij u ligt te verstoffen en waar u toch niets meer mee doet, dan nemen we die graag van u over. Inmiddels
zijn we ook begonnen aan een inventarisatie van wat we in huis hebben. De opmaat naar een LMHC/LOHC archief, dat in de
toekomst ook digitaal voor u toegankelijk zal worden.
Reünisten leden volgens het huishoudelijk reglement
Tijdens de laatste ALV werd door de secretaris van de vereniging een presentatie getoond over de voorgenomen wijzigingen in de
ledenstructuur. Onderdeel daarvan
is het formeel als ondersteunend lid
onderbrengen van reünisten in de
ledenstructuur van de vereniging.
Hiervoor is nog wel een wijziging
van het huishoudelijk reglement
nodig. Dat komt in de november
ALV aan de orde.
Bijgaand de plaatjes die ons
werden getoond met betrekking tot
de reünisten.

•

•

Reünisten zijn mensen
–
die meestal actief zijn geweest op LOHC, als spelend-lid, als commissielid, als coach, als
vrijwilliger achter de bar, als ouder;
–
die nog een band voelen met LOHC,
–
die ofwel buiten het dorp zijn gaan wonen,
–
of nog in het dorp wonen, maar wat op afstand zijn gaan staan/geraakt;
Er is een reünistencommissie, die zich actief met deze groep bezighoudt:
–
De reünistencommissie organiseert onder meer tijdens lustra van de vereniging (een)
activiteit(en).
–
Het voornemen bestaat de reünistencommissie te verjongen en uit te breiden.
–
Richting het 100-jarig bestaan zal de reünistencommissie onder meer het ledenbestaand
gaan uitbreiden.

Als reünistencommissie ondersteunen wij dit voorstel. Inmiddels hebben wij afscheid genomen als commissielid van Ineke Michiels
van Kessenich.
Om een bredere vertegenwoordiging van reünisten in de commissie te krijgen, zijn we ook begonnen met het zoeken naar jongeren
die zich voor de reünisten willen inzetten. Zeker ook met het oog op het 100-jarig bestaan zullen we binnen de commissie meer
menskracht nodig hebben.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u suggesties, ideeën hebben, of met ons mee willen doen, laat het
ons weten: reunistenlohc@gmail.com.
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
Contactgegevens:
zo bereikt
u deucommissie:
reünistencommissie
kunt
overmaken naar:

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
over lohc/reünisten
website
www.lohc.nl/
RABO Bank 146964179, M: J.A.
Coulier-Schoenmakers
inzake
- Ga naar: Mijn LOHC/Gegevens bijwerken.
e-mail
: reunistenlohc@gmail.com
reünisten,
te Oegstgeest
Daar ziet u welke gegevens door u kunnen worden gewijzigd.
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
DANK AAN ALLE GULLE GEVERS DIE U ZIJN
Mocht het niet lukken
ons dan:
Bankrekening
: RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers
inzakemail
reünisten,
te reunistenlohc@gmail.com
Oegstgeest
VOORGEGAAN!!
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