4 oktober 2014
Kom op Leiden!
Deze aanmoediging klinkt alweer regelmatig langs de lijnen op ons mooie hockeycomplex nu de competitie alweer enige weken aan
de gang is. Het zomeronderhoud is uitgevoerd, de vlaggen zijn gewassen, de teamindelingen gemaakt. De hockeymachine van LOHC
draait weer op volle toeren. Een nieuwe website, deels nog “under construction”, is beschikbaar en aan het archief wordt door ons
nog hard gewerkt. We gaan uw hulp daarbij ook vragen, zoals elders in deze nieuwsbrief toegelicht. Een nieuwe voorzitter is
voorgedragen in de persoon van Wim Iserief. Geen onbekende, Wim is al jarenlang lid van LOHC. Hij heeft zich op verschillende
gebieden ingezet als vrijwilliger bij LOHC, meerdere jaren coach van jeugd- en seniorenteams, CS+ scheidsrechter en de laatste 4
seizoenen als voorzitter van de Sponsor & Business Club commissie van LOHC. In de ALV van 24 november 2014, zullen de leden
over zijn voordracht stemmen. Krijgt u de kriebels bij het lezen van al deze nieuwe energie bij LOHC? Kom op Leiden, zou ik zeggen
en maakt het mee. U bent welkom.
Tot (gauw) ziens!
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie.
Heren 1 en Dames 1
Ook dit jaar is er weer mooi en goed hockey te zien op Leiden. De mannen spelen onder leiding van coach Craig Sieben wederom in
de overgangsklasse en wonnen hun eerste thuiswedstrijd met 5-0 van Cartouche. Helaas werd de tweede wedstrijd met 3-1 verloren
van een slimmer spelend Huizen.
De Heren hebben een leuke Facebook pagina LOHC Heren 1. Hier proberen zij elke week een kort filmpje van de gespeelde wedstrijd
op te zetten. Dus als u niet in de gelegenheid bent om op zondag te komen kijken, kan u de doelpunten toch zien.
De dames van Leiden spelen in de 1ste klasse en moesten hun eerste wedstrijd ook tegen Cartouche. Met een sterk gewijzigd tea m
ten opzichte van het vorig seizoen verloren zij met 5-1. Raoul Grevenstuk heeft ook dit jaar weer de vrouwen onder zijn hoede en hij
wordt bijgestaan door Willemijn van den Wall Bake-Scholtes. Willemijn is oud speelster van Dames 1 en is dit seizoen de
teammanager. Dames 1 is ook te volgen op Facebook
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!!

Gegevens wijzigen of aanmelden als reünist?
De website is nog in ontwikkeling. Wilt u uw gegevens
wijzigen of u aanmelden als reünist?
Mail ons via: reunistenlohc@gmail.com

Nieuwe reünisten van onze vereniging
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe reünisten van onze vereniging, maar zeker met
het oog op de viering van het komende 100-jarig bestaan in 2017, willen wij proberen
zoveel mogelijk oud-leden, vrijwilligers, trainers, etc. te benaderen. Daarbij vragen wij
graag uw hulp! Dus meldt het bestaan van de reünistenvereniging aan familieleden,
vrienden en bekenden; zij kunnen zich officieel aanmelden als reünist en worden dan
regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze mooie vereniging en
van de geplande activiteiten.
Aanmelding kan op: reunistenlohc@gmail.com.

Contactgegevens: zo bereikt u de commissie:
website
: http://www.lohc.nl/
e-mail
: reunistenlohc@gmail.com
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
Bankrekening
: RABO Bank NL32RABO0146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest
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Wie o wie
We zijn druk bezig om het archief in kaart te brengen. Met de officiële stukken zijn we al een eind op weg. Daarbij zijn we
ook veel foto’s tegengekomen, waarvan we weinig weten. Graag roepen we jullie hulp in bij het identificeren.
In deze nieuwsbrief een eerste voorbeeld. We zoeken nog naar een mogelijkheid om dit uitgebreider aan te pakken.
Wat we





graag van de foto willen weten is:
Wanneer de foto is genomen;
Bij welke gelegenheid;
Wie er op staan;
Wie de foto heeft gemaakt.

Wilt u deze foto beter bekijken klik dan hier.
Stuur uw reactie naar reunistenlohc@gmail.com.

Nieuw - Passing Shot Glossy najaar 2014

In het voorjaar van 2014 heeft het bestuur besloten om weer een periodiek uit te geven dat op
ouderwetse wijze op gedrukt papier een mooi beeld schetst van de leukste hockeyclub. Een glossy
met allure, tussen alle sociale media, apps en websites. Dat mag ook, omdat wij trots zijn op onze
club en we niets liever zien dan dat LOHC schittert. De Passing Shot (glossy) is nu ook digitaal in
te zien.

OPROEP
We hebben geïnventariseerd welke Passing Shot uitgaven er in het archief zitten. Daarbij is gebleken dat we nog aardig wat
exemplaren nodig hebben om het PS-archief compleet te maken.
Met name van de periode vóór het seizoen 1978/1979 en ná het seizoen
1996/1997 hebben we weinig exemplaren.
Misschien heeft u nog ergens opgeborgen een of meerdere PS-en liggen. Graag
willen we die van u lenen om de inhoud te scannen, het liefst zouden we
natuurlijk een echt exemplaar in het archief opnemen.
Als u PS-en heeft, mailt u dan welk nummer van welke jaargang, en eventueel
datum naar: reunistenlohc@gmail.com. Daarna nemen wij contact met u op.
Alvast dank.
Nieuwe website
De oude website is vervangen. De nieuwe site is nog Under Construction.
Bekijk ook de nieuwe website van LOHC
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