14 juli 2014
Wereldsportevenementen.
Alweer een mooi hockeyseizoen afgesloten. De vrijwilligers werden bedankt, de kampioenen geëerd. Het LOHC koor (LOHK), The
voice of LOHC, presenteerde zich met een flashmob tijdens het lustrumfeest van de zondagtrimmers. Vanaf een volle tribune in het
glazen huis van ons mooie clubhuis klonken de toejuichingen voor onze hockeyers en hockeysters op het WK. Op de club
verstommen nu de geluiden, terwijl de grote wereldsportevenementen alle aandacht opeisen. Maar al heel snel zal het tikken van
hockeyballen tegen sticks weer te horen zijn, als vroeg in augustus de eerste trainingen alweer beginnen. Het volgende seizoen gaat
op 7 september van start. En ik ga uit van mooie sportieve prestaties en veel gezelligheid. Voor nu wens ik u een fijne zomer toe,
veel sportkijkplezier en tot in september langs de lijn. U komt toch ook weer eens kijken?
Ed Patijn
Voorzitter Reünistencommissie

Dames 1 en Heren 1
Na een goede 1ste seizoenshelft wist Heren 1 de competitie af te sluiten met een keurige derde plek. Nr 1 van de poule, Push,
promoveert naar de Hoofdklasse.
Hoogtepunt voor spelers en coach was de thuiswedstrijd tegen het Nationale Team van India. Voor het tweede jaar op rij kwam
India op bezoek. Vorig jaar werd er in de laatste minuut met 4-3 verloren, nu had Leiden niets in te brengen en verloor kansloos
met 7-0 tegen de in WK-vorm verkerende Indiers . Komend seizoen staat de Zuid Afrikaan Craig Sieben aan het roer bij
Heren 1.
Dames 1 wist door een zeer goede eindspurt een zesde plek te behalen en moet komend seizoen meedoen voor promotie naar de
overgangsklasse. Pikant detail is dat komend seizoen de derby tegen Alecto op het programma staat. De dames van Leiden staan
ook komend seizoen weer onder leiding van Technisch Manager Raoul Grevenstuk.
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

ALV
Op de ALV van 30 juni jongstleden is een nieuw bestuurslid Jeugdzaken gekozen. Rene Coenen die de functie al interim vervulde zal
de komende jaren de kar gaan trekken. Penningmeester Rutger Reintjes zal tot de volgende ALV aanblijven en in de tussentijd zijn
mogelijke opvolger gaan inwerken. Speciale aandacht op de ledenvergadering was er voor Jeroen Schuit en Paul Wefers Bettink.
Zij werden benoemd tot Lid van Verdienste.

Ook zijn de volgende bokalen, schalen en trofeeën uitgereikt:
Keepers beker: Bart Timmer

Keepster beker: Shasha Gao

Krijtbord: Materiaalcommissie

PWB (Paul Wefers Bettink) bokaal: Pieter van Schie

Schuit schaal: WK commissie (uitgereikt tijdens de vrijwilligers bbq)


Voorzitter Rolf van Mierlo deelde mee dat het bestuur op zoek is naar zijn opvolger. De vacature en het functieprofiel staan
inmiddels op de site, opdat het Bestuur op de volgende ALV met een geschikte kandidaat naar voren kan komen.
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: http://www.lohc.nl/over LOHC/reunisten
e-mail
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: RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest
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WK programma op LOHC
Van 31 mei tot 15 juni is het glazen huis omgebouwd voor het WK hockey. Op 31 mei werd het WK Hockey Dome officieel
geopend door Koningin Maxima. De WK commissie heeft een prachtig programma samengesteld, zodat alle leden met elkaar
van de hockeywedstrijden hebben kunnen genieten. Zo hebben er 600 LOHC-ers in tenue met LOHC sokken en WK toeter op
de tribune van ADO de wedstrijden bekeken.

Wist u dat?

LOHC weer veel kampioenen heeft dit seizoen:
H6, H12 en Vet B, MC5, MD4, JD1, JD3. Daarnaast heeft JD1 zich geplaatst voor het landskampioenschap en is daar 4e geworden.

The Voice of LOHC
Schrijven wij hockeygeschiedenis? Wij hebben het eerste hockeykoor van ons land opgericht. Het ensemble dat bestaat uit leden,
vrijwilligers, ouders en reünisten oefent wekelijks onder begeleiding van een professionele dirigente op een breed repertoire.
De eerste optredens hebben plaatsgevonden.
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