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Een reünist is per definitie oud, maar niet persé oud.
Laatst hoorde ik iemand zeggen: “als ik aan reünisten denk, dan denk ik aan…” en er werd toen een naam van een
oud persoon genoemd. Grappig eigenlijk, want velen gaan al op jonge leeftijd naar een reünie van bijvoorbeeld een
universiteit en daar komen naast ouderen ook vele jongeren naar toe. Allemaal reünisten.
Volgens de definitie van reünist is dat inderdaad iemand die oud is, namelijk een oud-leerling, oud-medewerker, dus
oud met een streepje en iets erachter. En ja zo iemand kan oud in leeftijd zijn, maar is dat in veel gevallen niet.
Ook wij merken dat in onze hockeyvereniging een reünist een stoffig imago heeft. Wij hebben dan ook alweer enige
tijd geleden, toen er oudere leden uit de commissie stapten, er bewust voor gekozen om een verjonging in de
commissie te realiseren. En zoals u weet is dat gelukt.
De volgende stap is dat ook de jongere oud-leden, oud-vrijwilligers etc. ons gaan vinden en zich aansluiten bij de
reünisten van LMHC-LOHC. Dan hebben we straks met het eeuwfeest een mooie doorsnede van oud-personen, jong
én oud, aanwezig op de reünie en kan wat oud is ook aan jong worden doorgegeven. Overlevering heet dat toch.
Schroom niet dit uit te stralen als u weer eens wat oud-vrienden, -vriendinnen, -teamgenoten tegen het lijf loopt.
Op het moment van schrijven is de winterstop ingegaan en zijn vele teams alweer in de zaal begonnen. En voor je het
weet is het kerstmis en 2016. Ik wens u allen fijne feestdagen toe en een 2016 dat u alles mag brengen wat u graag
zou willen. Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie en langs de lijn.

Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
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 - 3 januari 2016 - NIEUWJAARSRECEPTIE
met voorafgaand de traditionele wedstrijd H1 en oud H1
aanvang 14.30 uur, borrel 16.00 uur

Heren 1 en Dames 1
Daar waar de dames bovenin poule B de dienst uitmaken en als winterkampioen de zaal ingaan, moeten de Heren de
2e seizoenshelft vechten voor lijfsbehoud.
De dames speelden in hun laatste wedstrijd tegen Spirit waar
coach Maurits Eikenhout ( oud speler/coach van Leiden) al
enkele jaren aan het roer staat. Uit wist Spirit nog de stand in
evenwicht te houden maar thuis zijn de dames van Eddie
Simmons nog ongeslagen. Het werd een sobere 1-0
overwinning en misschien ligt daar nu precies de kracht van de
dames dit jaar. Ook als er niet geweldig wordt gespeeld
verliezen de dames niet. Het enige verlies dat de dames de
eerste seizoenshelft leden was uit tegen Zwart-Wit. Coach Eddie
Simmons benadrukte in Studio LOHC dat fitheid van de selectie
de 2e helft van het seizoen de doorslag moet gaan geven. De
dames gaan komende winter met Eddie de zaal in en hebben
een oefenprogramma mee gekregen voor de Sportschool wat
moet resulteren in een topfitte selectie dat ook aan het einde
van het seizoen bovenaan staat.
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Bij de Heren is het ongemeen spannend. Op de laatste speeldag werd er in een mooi gevecht tegen Laren
gelijkgespeeld ( 4-4). Uit werd er kansloos met 3-0 verloren tegen een sterker Laren. Thuis liet Leiden zien dat er van
iedereen gewonnen kan worden. Al eerder dit seizoen won Leiden thuis van koploper HIC.
In de uitwedstrijden is er echter maar 1 punt gehaald en dat is te
weinig als de mannen van coach Craig Sieben ook volgend jaar weer in
de Overgangsklasse willen uitkomen. Bij het ingaan van de winterstop
staan de Heren op een 10e plek.
Mochten zij dit ook aan het einde van de competitie staan dan moeten
zij play outs spelen. De opdracht is dus duidelijk. De heren moeten 1
plek stijgen op de ranglijst om zo veilig te blijven voor degradatie en
dat is geen gemakkelijk klus in een poule waar iedereen van elkaar kan
winnen.
Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 ,
Dames 1

De eerste reünistenactiviteit
Op een regenachtige zondagmiddag, 29 november 2015, heeft de eerste reünistenactiviteit, sinds de invoering van het
ondersteunend lidmaatschap met jaarlijkse bijdrage, plaatsgevonden. Na de koffie bij de ontvangst, werden regen en
storm getrotseerd om Dames 1 aan te moedigen.
Tijdens Studio LOHC kon weer even worden
opgewarmd terwijl de coach van Heren 1 de
aanpak van de nog te spelen wedstrijd uit de
doeken deed. De heren sleepten er een
bloedstollende 4-4 uit, waarna in het Glazen Huis
onder het genot van een drankje en hapje werd
nagepraat.
De voorzitter gaf een exclusieve sneak preview
van het in opbouw zijnde digitale archief, wat tot
veler herkenning op de getoonde foto’s heeft
geleid.

Nieuw - Passing Shot 3 najaar 2015
De Passing Shot ligt in het clubhuis maar is ook digitaal in te zien, klik hier
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Oproep oude foto’s !!
Wie heeft “unieke” (oude) foto’s van de LMHC/LOHC?
Om ons fotoarchief uit te breiden zijn wij op zoek naar oude kiekjes;
heel specifiek zouden we graag foto’s van het hele oude clubhuis,
met de ‘golfplaten’- kleedkamers, willen hebben! (Op de foto
hiernaast is de half-ronde aanbouw nog net zichtbaar aan de
achterkant). Het clubhuis werd destijds gedeeld met de OLTC.
Stuur een scan of digitale foto van uw afbeelding naar:
reunisten@lohc.nl
Als we foto’s mogen lenen om te scannen laat dat ons svp even
weten.

De laatste reünisten nieuwsbrief?
Nee, we stoppen er zeker niet mee, maar als u zich nog niet hebt aangemeld als reünist “nieuwe stijl”, dan is dit wel de
laatste. Met de introductie van het ondersteunend lidmaatschap met jaarlijkse bijdrage van € 15, worden in het
ledenadministratiesysteem alleen de reünisten opgenomen die zich daarvoor hebben aangemeld. Via meerdere
mailingen bent u daarvan op de hoogte gebracht. Maar niet getreurd, u kunt zich nog altijd aanmelden en we houden u
graag bij de club. Vraag een aanmeldformulier aan via reunisten@lohc.nl.

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.

ALV van 23 november 2015
De najaar ALV werd deze keer wat minder bezocht dan anders, wat met name kwam door het tevoren aangekondigde
uitstel van de presentatie van het financiële jaarverslag. Door wat problemen met het administratie systeem konden de
cijfers nog niet worden getoond. Deze presentatie zal nu plaatsvinden in een special daarvoor bijeengeroepen ALV op
14 december 2015.
De voorzitter kon de door de ontstane ruimte in de agenda ruim aandacht besteden aan de zogenaamde 1000 dagen
doelen, waaronder veilig en plezierig presteren, de hockey organisatie en de belangrijke rol van de vrijwilliger. De
hockeyresultaten passeerden de revue, evenals de communicatie en de Horeca.
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Over het komende eeuwfeest kon worden gemeld dat de CVEF (Commissie ter
voorbereiding van het eeuwfeest) het opgestelde bidboek in januari 2016 met
het bestuur zal bespreken. In maart zal dan het definitieve advies op tafel liggen,
zodat in april 2016 een Lustrumcommissie en de benodigde subcommissies
kunnen worden benoemd.
Er was ook nog een bestuurswisseling. Jaap Goemans, bestuurslid
Hockeyondersteuning, maakte plaats voor Barbara van Duren.
De notulen van deze ALV kunt u binnenkort lezen op de website van LOHC.
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