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Huldigen en verzamelen.
Van een winterstop, in de zin van geen of weinig hockey, is al lang geen sprake meer. Op de velden wordt het wel wat
rustiger in de winter, maar ook daar gaat met de huidige zachte winters erg veel gewoon door. In de zaal bruist het van de
hockeyactiviteit, wat ook weer een aantal kampioenen heeft opgeleverd. Die zijn feestelijk gehuldigd in ons fraaie clubhuis.
Velen kwamen naar de nieuwjaarsreceptie, na een leuke wedstrijd te hebben gezien tussen Heren 1 en de Leiden Legends.
Dit keer won Heren 1 met ruime cijfers. In het Glazen Huis was de jongste jeugd intussen druk in de weer met het ruilen van
de hockeyplaatjes, om het Jumboalbum vol te krijgen, voordat de actie van deze supermarkt zou eindigen. Blije
kindergezichten en rode koppen van zwoegende ouders die op lange lijsten minutieus bij hielden wat er nog ontbrak. Je zou
je haast afvragen wie er de echte verzamelaar was!

Bekijk de foto’s van de Huldiging zaalkampioenen, ruilbeurs en de
nieuwjaarsreceptie.
Een en al gezelligheid dus. De laatste fase van het seizoen is alweer onderweg, met wisselend succes. De zomertijd is er ook
al, nu de zomer zelf nog. In juni gaan we weer de kampioenen huldigen en is er weer een ALV, op 15 juni. U mag ook
komen! Ook langs de lijn bent u altijd welkom en natuurlijk aan de bar. Kijk eens op www.lohc.nl om het reilen en zeilen van
deze schitterende vereniging te volgen en de agenda te bekijken. Wellicht tot gauw.
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!!

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: reunisten@lohc.nl

Heren 1 en Dames 1.

De dames hebben hun zaalseizoen afgesloten met een vijfde plek in de 1e klasse. Zij begonnen voortvarend aan de
zaalcompetitie en het leek erop dat zij mee zouden doen voor het kampioenschap. Helaas morsten zij steeds vaker punten
en zo ging Ring Pass uit Delft uiteindelijk met de titel er vandoor.
Op het veld staan de dames op een keurige 2e plek. Deze geeft aan het eind van het seizoen recht op het spelen van
promotiewedstrijden voor een plek in de overgangsklasse.
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Het gat naar de nummer 1 in de poule (Warande) is op dit moment 8 punten en lijkt onoverbrugbaar. De dames zullen er
nog een hele kluif aan hebben om Breda en Gouda van het lijf te houden voor de 2e plek. De coach van de dames Raoul
Grevenstuk heeft aangegeven dat hij na zes jaar actief te zijn geweest, de club zal verlaten. Hij gaat volgend jaar aan de
slag als assistent bij de heren van HGC.
De heren hebben deze winter boven verwachting gepresteerd in
de zaal. Na twee kampioenschappen op rij in de zaal speelden zij
dit jaar in de Topklasse. In hun eerste wedstrijd werd HGC met
5-3 verslagen. Uiteindelijk plaatsten de heren zich voor het
kampioenschap van Zuid Holland.
In een drieluik tegen HGC en Victoria werd uitgemaakt wie zich
kampioen van Zuid Holland mocht noemen. De drie ploegen
eindigden allen met drie punten en HGC ging door een beter
doelsaldo met het kampioenschap aan de haal. Een week later
promoveerde HGC na het spelen van de promotiewedstrijden
naar de Hoofdklasse.
Op het veld boekt heren 1 wisselende resultaten. Coach Craig
Sieben heeft veel blessures in zijn team en kan maar zelden
spelen in dezelfde opstelling. Gelukkig kan hij beschikken over
veel jeugdig talent uit JA1. Inmiddels hebben 5 spelers uit JA1 hun debuut gemaakt in de hoofdmacht. Dat beloofd veel
goeds voor de toekomst. Met nog 5 wedstrijden te spelen lijkt Leiden nu al veilig en zullen zij volgend jaar weer te
bewonderen zijn in de overgangsklasse.
Vrijdagavond 22 mei spelen de heren een leuke oefenwedstrijd thuis tegen de kampioen uit China. De wedstrijd begint om
20.00 uur en wie wil komen kijken, is van harte welkom.
Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 , Dames 1

Nieuw - Passing Shot 2 voorjaar 2015
De Passing Shot ligt in het clubhuis maar is ook digitaal in te zien, klik hier.

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:

reunisten@lohc.nl.
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