23 maart 2014
Na een warme winter
Qua winter stelde de winterstop niet zoveel voor. In de zaal werd er echter op het scherp van de snede gestreden om de hoogste
eer. En met resultaat: veel zaalkampioenen konden worden geëerd in het eerste thuisweekend na de winterstop. De eerste
veldcompetitiewedstrijden zitten er ook alweer op. Heren 1 was de koppositie in de overgangsklasse A al voor de winterstop kwijt
geraakt en de start van deel 2 was wat matig. Op het moment van schrijven staan ze op een gedeelde derde plaats, maar in een top
met miniem puntenverschil. Er is dus nog van alles mogelijk. Dames 1 is de tweede helft van de competitie goed begonnen en blijft
zich manifesteren als een gretige tegenstander. Handhaving in de eerste klasse zal dan ook geen probleem gaan opleveren. De WKkoorts is nog steeds stijgende bij LOHC, zoals blijkt uit diverse activiteiten. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief. Dus als u tijd
heeft, kom eens langs. Wie weet loopt u dan ook een van onze nieuwe leden van de reünistencommissie tegen het lijf. Elders in deze
nieuwsbrief worden ze aan u voorgesteld.
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 NL32RABO0146964179, M J.A. CoulierSchoenmakers 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

Even voorstellen: nieuwe leden reünistencommissie
Alweer enige tijd geleden kondigden wij aan dat enkele leden van de commissie afscheid hebben genomen en we op zoek zijn
gegaan naar vervangers en ook uitbreiding. Dat laatste met name gericht op het komende 100-jarig bestaan in 2017. Verjonging
stond ook op het verlanglijstje. De wervingsactie heeft vier zeer enthousiaste nieuwe leden opgeleverd, die allemaal al vele jaren
LOHC-ervaring hebben en de club een warm hart toedragen. Van links naar rechts op de foto’s hieronder: Enne van Ham, Maarten
Buis, Astrid Brouwer – Van de Polder, Marijke Sterk – Fikkert.

Wij heten hen van harte welkom!

WK Hockey 2014
Zoals jullie als hockeyliefhebbers ongetwijfeld hebben vernomen, staat er dit jaar een groot topsportspektakel te gebeuren; van 31
mei tot en met 15 juni 2014 spelen de beste hockeyers en hockeysters van de wereld in Den Haag de Hockey World Cup.
De Hockey World Cup 2014 biedt maar liefst 76 wedstrijden op het hoogste niveau. Het Kyocera stadion, thuisbasis van ADO Den
Haag, vormt het hart van alle activiteiten. Daarnaast wordt er ook buiten het veld een bijzonder evenement van gemaakt. In de
nabije omgeving van Den Haag vindt een tal van activiteiten plaats.
Bij LOHC laten we dit grootse evenement natuurlijk ook niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. We gaan er namelijk een
spetterende twee weken vol gezelligheid en hockeyplezier van maken waarin we het WK hockey in huis gaan halen! Onze prachtige
hockeyvelden en het nieuwe clubhuis worden de thuisbasis van allerlei festiviteiten rondom het WK voor zowel jong als oud. Waarbij
we uiteraard ons nationale dames- en herenteam gezamenlijk gaan aanmoedigen. Op naar de finale….!
Op de website van LOHC is er een speciale pagina voor alle informatie over dit geweldige evenement! Klik hier.
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Zo hadden we zaterdag 15 maart de WK beker met de WK
mascotte Stockey in huis! Het was een gezellige boel waarbij alle
WK fans (zowel van LOHC als daarbuiten...) de kans kregen op de
foto te gaan met de WK beker en te voelen hoe het is om
kampioen te zijn! Uiteraard was de WK mascotte Stockey ook van
de partij!!
Uw reünistencommissie, met een deel van de nieuwe leden, was
ook van de partij en liet zich als RC-team vastleggen.

Archief
Voordat het oude clubhuis werd gesloopt, heeft de reünistencommissie alle
herinneringsvoorwerpen en het hele archief veilig gesteld. Van die actie vertelden
wij u in een eerdere nieuwsbrief. Alles heeft in opslag
gelegen in afwachting van ruimte in het nieuwe clubhuis.
Uit de dozen en mappen, vol met papier, zijn we nu bezig
om een heus archief op te bouwen. We worden daarbij
professioneel ondersteund door Peter Sigmond, een
trimhockeyer bij de OKH (Oude Knarren Hockey) en
verbonden geweest aan Het Rijksmuseum. We leren veel
over indelen en vooral ook doordacht weggooien. Eens zal
alles ook toegankelijk worden, maar daarover berichten
we u als we zover zijn. Hierbij een kleine fotoimpressie
van de werkzaamheden op de zolder van de voorzitter.
Heeft u ook nog wat liggen om in het archief op te nemen? Laat het ons dan weten.
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