12 april 2016

Het bruist van de activiteiten!
Het laatste deel van het seizoen is van start gegaan. De winterstop heeft weer vele kampioenen opgeleverd, die op 12
maart in het zonnetje werden gezet. Dames 1 en Heren 1 kwamen goed uit de startblokken (zie elders in deze
nieuwsbrief) en het belooft nog een spannend tweede deel van de competitie te worden.
De E-tjes hielden een shoot out competitie en speelden weer het traditionele Eitjes toernooi op paaszaterdag. Feesten
staan in de agenda, toernooien komen er aan. Het archief is in de lucht en ook voor de reünisten komt er weer een
activiteit. Het bruist op LOHC van de activiteiten.
Kom gauw eens langs voor een mooie pot hockey, een drankje, bekende gezichten en veel gezelligheid.
Tot 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
Zondag 8 mei a.s. nodigt de reünistencommissie u graag uit voor de laatste reünistenactiviteit van dit
seizoen. Op die dag spelen Dames en Heren 1 hun laatste wedstrijd.
Leuk om elkaar weer te treffen en te genieten van 2 mooie hockeywedstrijden .
12.45 uur Dames 1 – Hudito D1
U bent ook welkom om 14.15 uur in het “Glazen Huis”, waar de coach van H1 Craig Sieben vooruit zal
kijken op de wedstrijd van de heren en de Coach van D 1 Eddie Simmons zal terug kijken op de net
gespeelde wedstrijd van de dames.
14.45 uur Heren 1 – Klein Zwitserland H 1
Aansluitend op de wedstrijd ontvangen wij u allemaal graag in het
“Glazen Huis” voor een drankje en een hapje.
MELD U METEEN EVEN AAN VIA REUNISTEN@LOHC.NL

Heren 1 en Dames 1
Inmiddels is de 2e seizoenshelft alweer in volle gang. De dames misten het kampioenschap in de zaal op 1 punt. Het was
Klein Zwitserland dat hier onze dames nipt voor bleef.
De heren zorgden wel voor succes. Zij werden voor Cartouche en Victoria kampioen van Zuid-Holland en mochten begin
februari spelen voor promotie naar de Hoofdklasse. In een poule met Eelde, Push en Voordaan was het Push dat
promotie wist af te dwingen. Desalniettemin een geweldige prestatie van de heren.
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Op het veld begonnen de dames goed aan de 2e seizoenshelft. Pollux
en de IJssel werden met ruime cijfers verslagen. In de wedstrijd hierna
werd er in eigen huis verloren van medekoploper Ring Pass met 4-1. En
ook de volgende wedstrijd tegen Alphen werd met 2-1 verloren.
Hierdoor zijn de dames gezakt naar de 3e plek op de ranglijst en zal er
op 1 mei gewonnen moeten van de nummer 2 Cartouche om de playoffs binnen handbereik te houden.

De heren hadden in hun eerste wedstrijd na de winterstop een off-day.
Thuis werd er met 5-1 verloren van Push. In de twee opeenvolgende wedstrijden herstelden de mannen van coach Craig
Sieben zich knap en werd er gewonnen van koploper HIC en het sterke Victoria. Dit waren zeer belangrijke punten in de
strijd om degradatie en play-outs te ontlopen. Hierna volgde de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Phoenix en na een
goede eerste helft van de heren volgde een veel mindere 2e helft waardoor Phoenix met de winst aan de haal ging.
Hierdoor staan de heren weer op de gehate 10e plek en zullen zij in de resterende 5 wedstrijden in ieder geval 1 plek
moeten stijgen om play-outs te ontlopen en zo volgend jaar weer in de overgangsklasse te mogen spelen. De laatste
wedstrijd van het seizoen thuis tegen Klein Zwitserland zou wel eens beslissend hierin kunnen zijn. Dus noteer alvast 8
mei in de agenda !
Bekijk hier het verslag van de uitwedstrijd HIC H1 – Leiden H1
Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 , Dames 1

Het historisch archief van LMHC-LOHC.
Al eerder hebben we melding gemaakt van onze activiteiten voor het opzetten en inrichten van een historisch archief
van LMHC-LOHC. Achter de schermen is vele uren gewerkt aan zowel het “papieren” archief als het digitale archief. Dit
laatste is onlangs officieel in de lucht gekomen en toegankelijk via
de website van LOHC of direct via deze link.
In de nieuwsbrief van LOHC van 11 maart jl. werd daar uitgebreid
aandacht aan besteed en inmiddels heeft dit nieuws ook hockey.nl
bereikt. Zij plaatsten onlangs een artikel over ons archief. Op beide
publicaties kregen we al aardig wat reacties en we kijken uit naar
nog veel meer.
Het doel is om volgend jaar bij het honderdjarig bestaan een op en
top archief te hebben. Wij doen om die reden een oproep om
meer foto’s en ander materiaal aan te leveren en aanvullende
informatie te geven bij het al beschikbare materiaal. Er ontbreekt
nog veel informatie, zoals bijvoorbeeld van onderstaande foto.
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Vragen als: Wie staan er op de foto, wanneer en waar is de foto gemaakt, bij welke gebeurtenis en wie is de maker van
de foto?
Dezelfde vragen gelden voor vele foto’s in het archief en ook voor documenten en objecten.
Wij rekenen op veel inbreng van leden en oud-leden. ‘We hebben de website laagdrempelig, eenvoudig en toegankelijk
gemaakt. We willen dat heel veel mensen gaan kijken. Heb je informatie of historisch materiaal? Kom maar op!’

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.
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