18 december 2014
Kerstgedachten

Het was bitterkoud op de laatste competitiezondag voor de winterstop.
Een grijze lucht, gure wind en regen. Gelukkig waren de resultaten
van die dag goed: 6 punten in de pocket, Dames 1 nog steeds op de
(gedeelde) koppositie en Heren 1 behoudt de aansluiting met de
middenmoot. Een spetterend Thé Dansant (TD) sloot de pré
winterstopperiode feestelijk af. Nu weer massaal de zaal in, lekker
warm, veel regelen en rijden. Maar eerst gaan we genieten van de
komende kerstdagen, zonder hockey en met veel warmte en
vriendschap, zonder te vergeten dat er ook velen zijn die deze dagen
in de kou staan, zowel letterlijk als figuurlijk, voor wie kerst niet
vanzelfsprekend fijn is. Vier en geniet, en houdt hen in gedachten. Het
nieuwe jaar komt daarna alweer snel en voor je het weet staan we
weer met het glas in de hand op de nieuwjaarsreceptie (zie elders
voor details) nadat we eerst genoten hebben van een wedstrijd van
Heren 1 tegen de Leiden Legends. U komt toch ook?
Mede namens de Reünistencommissie wens ik u een bijzonder goede kerst en een super nieuw jaar toe!
Ed Patijn
Voorzitter Reünistencommissie
Heren 1 en Dames 1
Heren 1 kende een wisselende eerste seizoenshelft. Goede wedstrijden werden afgewisseld met slechte. De laatste wedstrijd voor de
winterstop werd met 4-2 gewonnen van Huizen, waardoor de heren toch met een goed gevoel de winterstop in gaan en 9 punten los
staan van de degradatiezone. Leuk om te zien dat de nieuwe coach Craig Sieben een aantal jongens uit A1 speelminuten laat
maken in de hoofdmacht. De heren spelen deze winter eindelijk weer op niveau in de zaal. Het team bestaat uit een paar jongens uit
het huidige Heren 1 en de rest is allemaal oud Heren 1. Zij spelen in de Topklasse in een loodzware poule met o.a. HGC 1.
Volg Heren 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1.
De dames kenden eigenlijk alleen een slechte eerste wedstrijd. Daarna werd de weg
naar boven ingeslagen en staan zij na de eerste seizoenshelft samen met De Warande
bovenaan in de eerste klasse.
Het belooft een zeer spannende tweede seizoenshelft te worden met De Warande en
Breda als grootste concurrenten. In de zaal zijn de dames vorig jaar kampioen
geworden, waardoor zij nu in de eerste klasse mogen spelen. Zij spelen in leuke poule
met o.a Alecto en het sterke Ring Pass. Dames 1 is ook te volgen op Facebook

Zet alvast in uw agenda :
4 januari, traditionele Nieuwjaarswedstrijd 14.30 uur Heren 1 – Oud Heren 1
(the Legends), aansluitend Nieuwjaarsborrel.
Dames 1 op teamweekend in de Ardennen

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

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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ALV

Bijna 100 mensen bezochten de ALV van 24 november jongstleden. Deze ALV stond in het teken van een aantal
bestuurswisselingen. Allereerst nam Edward van Oeijen ( bestuurslid Senioren) afscheid. Edward wordt opgevolgd door
Christiaan Roeterdink. Laatstgenoemde is afkomstig van de Leidsche Studs en heeft een grote rol gespeeld bij de integratie
van de Studs in onze vereniging. Penningmeester Rutger Reintjes gaf nadat hij de cijfers 2013-2014 had toegelicht zijn
bestuurjas over aan Richard Bitter. Richard heeft drie dochters hockeyen in respectievelijk Mb2, Mc1 en Md1. Zijn vrouw
Inge speelt bij de Maatjes en staat regelmatig achter de bar. Een echte hockeyfamilie dus.
Als laatste nam voorzitter Rolf van Mierlo afscheid en werd Wim Iserief gekozen tot voorzitter.
Wim is geen onbekende. Hij was de afgelopen vier jaar voorzitter van de Businessclub.
Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese Hockeybond was speciaal gekomen om enkele woorden
tot Rolf te spreken. In de vier jaar die Rolf de club heeft mogen leiden is deze enorm gegroeid. Marijke
prees hem voor zijn standvastige koers en gaf aan dat hockeyclub Leiden een voorbeeld is voor vele
andere clubs met al haar geledingen en zijn vele vrijwilligers.
Enige punt van opwinding binnen de ALV was het voorstel van een gedifferentieerde zaalhockey
contributie. Uiteindelijk werd hier overgestemd en werd het voorstel van het bestuur aangenomen.
Nieuwe bestuur

Wim Iserief

Het bestuur is sinds 24-11-14 als volgt samengesteld:
Voorzitter Wim Iserief
Penningmeester Richard Bitter
Secretaris Madelon Delfos
Bestuurslid Tophockey Sjoerd Zwanenburg
Bestuurslid Breedte Junioren Rene Coenen
Bestuurslid Breedte Senioren Christiaan Roeterdink
Bestuurslid Hockey ondersteuning Jaap Goemans
Vlnr: Richard, Jaap, Wim, Madelon, Christiaan, Rene en Sjoerd

Het is voltooid!
Toen Heren 1 in mei 2011 kampioen
werd en promoveerde naar de
overgangsklasse, beloofde Theo
Wiercx, destijds assistent-coach én
nog altijd kunstschilder, heel
enthousiast een aantal schilderijen te
maken voor het, toen nog te
bouwen, nieuwe clubhuis. Een viertal
van zijn kunstwerken hangt alweer
enige tijd in het clubhuis en op 3
november 2014 is zijn werk gecompleteerd met de laatste twee: Heren 1 en Dames 1 van dat seizoen. Zijn geweldige klus zit er op.
In de volgende uitgave van de Passing Shot (maart 2015) zal uitgebreid aandacht aan Theo en zijn werk worden besteed. Kom
alvast eens kijken, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsreceptie of bekijk ze online.
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.
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