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Positieve reacties
Het is een stuk stiller op het fraaie complex van LOHC nu de competitie ten einde is. Toch wordt er alweer getraind in nieuwe
formaties voor het volgende seizoen. De zomerpauze tussen twee seizoenen wordt steeds korter en eigenlijk rolt het
hockeyballetje altijd. De seizoeneinderituelen zijn achter de rug: kampioenen eren, vrijwilligers bedanken, coaches en
managers in het zonnetje zetten, team BBQ’s en onderlinge hockeypotjes tussen ouders en kinderen.
Intussen zijn wij binnen de commissie druk bezig met het verwerken van de vele positieve reacties die we kregen op de
mailing met de introductie van een reünistenbijdrage voor een stabielere financiële positie. Nog lang niet iedereen heeft
gereageerd en ik roep u op dat spoedig te doen, want de verwerking van de aanmeldingen vergt best wat tijd.
Rest mij u een fijne vakantie toe te wensen met hopelijk meer zon dan we tot nog toe in deze zomer hebben gezien.
Ik zie u graag volgend seizoen weer eens langs de lijn.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie

Aanmelden nieuwe reünisten

Gegevens wijzigen?

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de LOHC
website

De website is nog in ontwikkeling. Wilt u uw gegevens
wijzigen. Mail ons via: reunisten@lohc.nl

Dames 1
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Dames 1 op koers lag voor een play-off ticket voor promotie naar de
overgangsklasse. In de allerlaatste wedstrijd van het seizoen verloren de dames echter van Alphen en wist Breda door in de
laatste minuut te scoren de 2e plek over te nemen van Leiden. Geen play-offs voor de dames en dus nog een jaar in de 1e
klasse. Inmiddels is bekend geworden dat Eddie Simmons de nieuwe coach van de dames wordt. Eddie is afkomstig van
Leonidas waar hij met de dames op veld promoveerde naar de overgangsklasse en in de zaal zelfs naar de hoofdklasse. Hij
zal onze dames naar de felbegeerde overgangsklasse moeten brengen.
Heren 1
Onze heren zijn op de 8ste plek geëindigd en hebben een wisselvallig seizoen achter de rug. De laatste wedstrijden werd er
goed gespeeld maar steeds net verloren.
In de laatste thuiswedstrijd werd er afscheid genomen van Huib Camphuysen, Jur Buitendijk, Gareth Furlong en Sven Ole
Polkamp. Gelukkig is er een aantal spelers van buiten die zich hebben aangemeld om bij Leiden te komen spelen.
Erg leuk dat Seb Gardeniers na een kleine tussenstap bij Alecto weer terugkomt bij Leiden. Met hem komen er nog twee
talenten van Alecto naar Leiden. Vanuit de eigen jeugd is het de verwachting dat er ook minimaal twee spelers en misschien
wel meer zullen doorschuiven naar Heren1. Komend jaar dus een heel jeugdig Heren 1 met erg veel talent en eigen kweek.
Aan coach Craig Sieben de taak om hier snel een hecht team van te maken dat opgewassen is tegen de topteams uit de
overgangsklasse.
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Zet alvast 3 september in uw agenda. Dan komen enkele hoofdklasseclubs naar Leiden om te strijden voor de ABNAMRO
hoofdklasse cup. Door onderstaande link te openen kunt u het speelschema bekijken.
http://www.abnamrocup.nl/speelschema.php Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 , Dames 1
Veteranen A
Ook dit jaar waren er vele teams die kampioen werden. Meest in het oog springende prestatie was toch wel die van de Heren
Veteranen A. Zij werden in hun laatste wedstrijd uit tegen de Veteranen A van Klein Zwitserland kampioen door in een
bloedstollende wedstrijd met 5-5 gelijk te spelen. Komend jaar mogen de Veteranen A het proberen in de Hoofdklasse.
Bijdrage reünisten
Eind mei 2015 berichtten wij u over de reünistenbijdrage die we van u vragen als u reünist wilt blijven. Nog even ter
herinnering een korte samenvatting van de toelichting in eerder genoemde mailing. Tot nog toe worden alle zaken rondom
de reünisten gefinancierd uit vrijwillige bijdragen, die door enkelen van u genereus ter beschikking worden gesteld, maar we
moeten toch ook aankloppen bij de club om bij te springen.
Door een aantal structurele ontwikkelingen (ondersteunend lid status met daaraan verbonden mogelijkheden, opzetten van
een archief, reünistenactiviteit per jaar), vinden wij dat die financiering niet meer afhankelijk kan zijn van gunsten, maar
structureel moet zijn opgebouwd. Vandaar een jaarlijkse bijdrage. Inmiddels heeft de ALV de wijziging van het huishoudelijk
reglement, die nodig is voor de invoering van de bijdrage, goedgekeurd. Velen van u reageerden al enthousiast. Een
enkeling zegde het lidmaatschap op. We hebben echter nog lang niet van alle geregistreerde reünisten een reactie op onze
mailing/brief mogen ontvangen. Degenen die dit nog niet hebben gedaan vragen wij dat spoedig te doen, zodat de
administratie op orde gemaakt kan worden voor een soepele inning van de bijdragen.
Plannen voor een eerste activiteit zijn in de maak. Wij berichten u daar nog nader over.
ALV van 15 juni 2015
De ALV aan het einde van het seizoen kenmerkt zich voornamelijk door “in het zonnetje zetten” en belonen. Tijdens de ALV
van 15 juni 2015 werd Rolf van Mierlo benoemd tot Erelid en Annette Bordes tot Lid van Verdienste. Daarnaast heeft het
bestuur aan Cobi Coenen en Karen Timmer de Leidsche Sleutel uitgereikt. Allen zijn al jarenlang van onschatbare waarde
voor onze club en hopelijk blijft dat zo de aankomende jaren. Ook zijn tijdens de vergadering de volgende trofeeën
uitgereikt, aan leden die zich het afgelopen seizoen op verschillende vlakken verdienstelijk hebben gemaakt voor LOHC:
•
•
•
•
•

Keepers bokaal dames/meisjes: Marlies van Eck van der Sluijs
Keepers bokaal heren/jongens: Mike Briaire
Pietertje prijs voor beste coach: Robbert van Hasselt
Paul Wefers Bettink Trofee voor scheidsrechters: Reinier Lefeber
Het Krijtbord: Arbitrage commissie

Ook werd er afscheid genomen van het bestuurslid Sjoerd Zwanenburg. Zijn plaats is ingenomen door Niels van den Wall
Bake. De begroting passeerde de revue en werd aangenomen, inclusief een kleine contributieverhoging. Tot slot volgde de
presentatie van de nieuwe Huisregels, een set van afspraken die we met elkaar maken om alles op de club naar behoren te
laten verlopen. Voor een indruk van wat deze regels behelzen, kunt u een kijkje nemen op de website.

Contactgegevens: zo bereikt u de commissie:
website
: http://www.lohc.nl/
e-mail
: reunisten@lohc.nl
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
Bankrekening
: RABO Bank NL32RABO0146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest

Pagina 2

30 juni 2015

Ed Patijn winnaar van de Jeroen Schuitschaal !
Op de drukbezochte vrijwilligersbarbeque werd Ed Patijn uitgeroepen tot
vrijwilliger van het jaar. Uit handen van voorzitter Wim Iserief ontving hij de
Jeroen Schuitschaal. Ed is al jaren de huisfotograaf van LOHC. Daarbij zit Ed
ook in de redactie van de Passing Shot en is hij voorzitter van de
Reünistencommissie. Alles bij elkaar reden genoeg om hem eens in het
zonnetje te zetten.

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 meld 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 via dit inschrijfformulier
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