5 oktober 2015

Het bruist weer van de activiteiten!
De strijd in de diverse competities is alweer losgebarsten. De eerste successen zijn behaald en op de trainingsdagen
wordt er hard gewerkt aan conditie en techniek. Nieuwe gezichten in de commissies, niet in de reünistencommissie
overigens, en ook een nieuwe communicatiecommissie. Hun werk onder leiding van Gijs van Oosten werpt direct al
vruchten af. Een wekelijkse digitale nieuwsbrief, die u als reünist ook ontvangt, rubrieken op de website waarin
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en spelers en speelsters zich introduceren.
De Commissie ter voorbereiding van het Eeuwfeest (CVEF) is aan het werk gegaan om alles rondom het aanstaande
100-jarigbestaan te inventariseren en vandaaruit te adviseren over de aanpak en inrichting van het ongetwijfeld
grandioze eeuwfeest in het seizoen 2017-2018. Ook wij hebben onze wensen en ideeën ingebracht. Zodra er meer
duidelijk wordt, brengen wij u daarvan op de hoogte. Met het oog op dat eeuwfeest is het belangrijk dat u zich
registreert als reünist, zoals wij dat eerder per e-mail aan u hebben verzocht. Velen deden dit, maar nog lang niet
allemaal. Een meer gedetailleerde reminder leest u elders in deze nieuwsbrief. Ook over de eerste reünistenactiviteit
in dit seizoen leest u meer. Wij hopen u dan, maar ook gewoon zo maar eens, langs de lijn en in het clubhuis te
mogen ontmoeten.
Ed Patijn
Voorzitter Reünistencommissie LOHC

Aanmelden nieuwe reünisten

Gegevens wijzigen?

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de LOHC
website via clubinfo-lidmaatschap

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

Save the date - Reünistenborrel 29 november aanstaande.
Op 29 november organiseren wij de eerste reünistenactiviteit. Het exacte programma volgt spoedig.

Dames 1
De dames zijn het nieuwe seizoen nog
ongeslagen. Na een 3-0 overwinning in de
eerste thuiswedstrijd op Zwart Wit werd er
daarna gelijkgespeeld tegen Spirit en Pollux.
De vierde wedstrijd werd thuis gewonnen
van de IJssel met 1-0. De nieuwe coach
Eddie Simmons is er heilig van overtuigd dat
fitheid van zijn selectie moet gaan leiden tot
promotie naar de overgangsklasse. Voorlopig
liggen de dames op koers. Een aantal
nieuwe spelers is ingepast en meest in het
oog springende nieuwelingen zijn Dimmy
van Ruiten en Britt Uljee. Britt is na één
seizoen bij Cartouche weer terug op het
oude nest. Dimmy speelde haar hele jeugd
bij Alkemade en wilde kijken of zij het
niveau in de 1e klasse aan kan. Beide wisten
in de eerste drie wedstrijden al twee keer te
scoren. Laten wij hopen dat dat deze trend
zich voorzet.
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Heren 1

Coach Craig Sieben van Heren 1 staat in zijn tweede seizoen voor een moeilijke klus. Heren 1 speelt in een loodzware
poule en moet een aantal jeugdige talenten inpassen.
In de eerste wedstrijd werd er met 3-2 gewonnen thuis van Gooische. In de tweede wedstrijd bleek Laren een maatje
te groot. In Laren werd Leiden met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd.
De derde wedstrijd werd in Breda door Push beslist in de laatste minuut . Bij vlagen goed gespeeld door Leiden maar
helaas werd er met 4-3 verloren. In de vierde wedstrijd speelde Leiden tegen de koploper HIC en werd er de eerste
helft goed gespeeld door Leiden. De tweede helft was HIC beter, maar Leiden wist in de laatste minuten het duel toch
te beslissen door 2x te scoren in de laatste 5 minuten en won voor een enthousiast publiek met 4-2.
Ook leuk om te melden is dat middenvelder Steijn van Heijningen is geselecteerd voor de trainingsgroep van Jong
Oranje. Steijn kwam afgelopen zomer over van hockeyclub Alecto en nadat wij hem een mooie zwarte hockeybroek
hebben gegeven is hij nu wekelijks bij ons op de velden te bewonderen.
Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 , Dames 1
Veteranen A
In de vorige nieuwsbrief werd er gemeld dat Veteren A vorig seizoen is gepromoveerd naar de Hoofdklasse. Met Tom
van der Meer nog steeds in de goal zijn zij voortvarend begonnen aan het nieuwe seizoen.
De eerste drie wedstrijden ( Schaerwijde, Pinoke en Rotterdam) werden gewonnen en het lijkt erop dat zij zich dit
seizoen zullen gaan handhaven in de hoofdklasse. Dat zou een geweldige prestatie zijn !

LOHC Hockey & Music Event
Op zondag 1 november 2015 heeft op LOHC het Hockey & Music Event plaats waarbij cultuur en sport elkaar zullen
ontmoeten. LOHC is één van de drie clubs in de Leidse regio die voor dit nieuwe initiatief is benaderd door de KNHB
en de BUMA. Een unieke gelegenheid om eens kennis te maken met verschillende manieren van muziek maken in een
gezellige hockey omgeving.
Ons uitgangspunt is dit vóór, dóór en mét onze leden te doen. Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.
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Bijdrage reünisten
Eerder hebben wij u een brief gestuurd met betrekking tot de reünistenbijdrage. 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.

Ideeën
Heeft u een idee hoe u het 100-jarig bestaan van LOHC zou willen vieren? Al uw ideeën zijn van
harte welkom. Mail ons via reunisten@lohc.nl
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 oudleden, 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 via clubinfo-lidmaatschap
op de website.

Wist u dat?
LOHC inmiddels haar 2.200e lid heeft verwelkomd!
LOHC wekelijks een nieuwsbrief heeft ontwikkeld, deze kunt u wekelijks op de website www.lohc.nl lezen, zo bent u
altijd up to date!
Voortgang archief, helpt u ook mee?
Voor de zomervakantie kregen we prachtige kasten voor de opslag van de
archiefstukken. Deze staan in een kamer in de benedenruimte van het clubhuis.
We zijn nog niet veel verder gekomen dan het overbrengen van alle spullen naar
die kasten, maar na de zomervakantie hebben we de draad weer opgepakt. Dat
wil zeggen, inventariseren, documenteren, ordenen, scannen of fotograferen. Ook
zijn we bezig met het opbouwen van een website waarop we straks alle
geïnventariseerde stukken en objecten kunnen presenteren. Heel veel werk, maar
erg leuk om te doen. U kunt ons helpen met het verder vullen van het archief door uw LMHC/LOHC artikelen, foto’s,
plakboeken en noem maar op ter beschikking te stellen. Permanent of in bruikleen. Wij leggen uw bezit dan vast,
waarna u het weer terug krijgt. Als u wat heeft gevonden, laat het ons dan weten via reunisten@lohc.nl.
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