8 juli 2016

Turbulentie
Turbulentie tekende het einde van het seizoen 2015-2016. Dames 1 heeft een fantastisch seizoen achter de rug en
capituleerde pas in de zesde promotie wedstrijd voor een plek in de overgangsklasse. Net niet, maar wat hebben we
daardoor mooie wedstrijden kunnen zien. Klasse. Heren 1 bleef met de hakken over de sloot in de overgangsklasse en
het bleef dus tot op de laatste competitiedag spannend. Veel kampioenen bij de jeugd, iets minder bij de senioren. Het
lustrumbestuur is benoemd, aan ons voorgesteld en aan de slag gegaan. Wij zullen onze input gaan leveren om een
mooie reünie te organiseren. Op het terrein hebben we er nu een jeu de boules baan bij, weer een activiteit erbij buiten
het hockey, om maar aan te geven dat de club meer te bieden heeft dan alleen hockey.
Dan nu maar gauw zomervakantie vieren, als de zon tenminste nog wil komen, want voor je het weet klinken alweer de
eerste hockeyklappen op de velden.
Een fijne zomervakantie gewenst en op naar het pré-lustrum seizoen
Ed Patijn
Voorzitter Reünistencommissie
Aanmelden nieuwe reünisten
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de LOHC website via Reünistencommissie en de link inschrijfformulier

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

Heren 1 en Dames 1
Heren 1 ontloopt op slotdag playouts
Heren 1 heeft geen halve maatregelen genomen tegen Klein
Zwitserland. Hoewel, gezien het verlies van HBS bij Phoenix, een
gelijkspel had volstaan om de playouts te ontlopen, werd
ondubbelzinnig afgerekend met de Haagse club (3-1) die degradeert
naar de eerste klasse. De grote man was Olmer Meijer met drie benutte
strafcorners. Na afloop werd afscheid genomen van Olmer Meijer,
Pepijn Middeldorp en Rens Goudsmit (foto) die, wel of niet tijdelijk,
stoppen met hockey.
Dames 1 tikt heel even overgangsklasse aan
Dames 1 was zo dichtbij promotie maar bleef met lege handen achter. Dat is een enorm bittere pil die geslikt moest
worden, nadat een prachtige teamprestatie was neergezet gedurende zes playoffwedstrijden in tien dagen.
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Athena werd verslagen (2-1, 1-2 en 2-0) en QZ aan het wankelen gebracht (4-3 0-1 0-1). Vooral in de derde wedstrijd
waren er volop kansen om te winnen en gezien het veldspel en de druk naar voren was dat ook verdiend geweest. Maar
wat onze dames ook probeerden, het was QZ dat twaalf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.
Het 'finaleweekend' was begonnen op vrijdagmiddag toen werd ingecheckt in een hotel - betaald uit de wervingspot van
de Vriendenloterij - in Berg en Dal bij Nijmegen. Er werd op vrijdagavond en zaterdagochtend gegeten, gezwommen,
geslapen en de wedstrijdbespreking gedaan.
Het bestuur uitte haar waardering door voor alle speelsters een verrassingspakket klaar te leggen - iets wat volgens
coach Eddie Simmons 'enorm werd gewaardeerd'. De wedstrijd op zaterdag bij QZ werd onder moeilijke
omstandigheden (slecht veld, benauwd) met 1-0 verloren.
De herkansing kwam zondag op eigen veld, maar helaas: ondanks zes strafcorners, een strafbal en een reeks goede
kansen mocht het niet zo zijn.
Compliment
'Ik moet de ploeg een compliment maken', blikt Eddie Simmons
vijf dagen later terug. 'We hebben onze doelstelling (playoffs)
bereikt. We wilden onze mindset veranderen, fitter zijn, de
bereidheid tonen om ook te winnen op een andere manier,
hockeyen op een hoog niveau, dat is allemaal gelukt. We hebben
de playoffs gespeeld, we weten nu wat het is en hoe het moet.
Het lijkt ons geweldig om in het jubileumjaar (1917-2017, red.) te
promoveren naar de Overgangsklasse.'
Het team en de staf blijft grotendeels intact. Laurette de Jong is
de enige die stopt. Van Warande uit Oosterhout komt captain
Sanne Mulder de Leidse gelederen versterken.
Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 , Dames 1

Kampioenen
Kampioenen bij de jeugd waren:









Meisjes D4 (foto)
Meisjes D7
Meisjes C5
Meisjes B4
Meisjes A2
Jongens D3
Jongens C1
Jongens C5
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Bij de Senioren:








Leiden-Leidse Studs H3
Leiden-Leidse Studs H4
Heren 5
Leiden-Leidse Studs D3
Dames 13 (tevens team van het jaar)
Leiden-Leidse Studs D17
Dames Dinsdag Veterinnen

Vrijwilligers dankjewel borrel
Na een veel bewogen seizoen was het weer tijd om commissieleden, coaches, managers, scheidsrechters en anderen
die zich als vrijwilliger inzetten op en voor LOHC weer in het zonnetje te
zetten. Het is heerlijk om zo’n grote groep actieve, betrokken en enthousiaste
mensen te hebben rondlopen op de club.
Als dank voor die betrokkenheid in het afgelopen seizoen, organiseerde het
bestuur een barbecue voor alle vrijwilligers in en bij het clubhuis op 17 juni
2016. Tijdens de borrel werd de vrijwilliger van het jaar bekendgemaakt.
Willemijn van den Wall Bake kreeg de Schuit schaal overhandigd door de
voorzitter, Wim Iserief. Willemijn is momenteel manager van D1 maar heeft
zich al vele jaren breed ingezet voor LOHC. Volledig verrast nam ze de schaal in ontvangst.
De ALV van 27 juni 2016
De laatste ALV van het jaar staat als vanouds in het teken van de begroting en het belonen van leden voor bijzondere
prestaties. De begroting werd na een uitgebreide toelichting en enige
discussie door de ledenvergadering geaccepteerd.
Allereerst reikte het Bestuur een Leids Sleuteltje uit aan Leonie van der
Bruggen en Bert Bonsing voor hun jarenlange inzet. Bert verraste de
reünistencommissie voorzitter met een bestuurslint uit zijn bestuursperiode
in de LMHC tijd. Dit lint werd in dank aangenomen en zal in het archief
worden opgenomen.
De Pietertjes prijs voor een jonge, actieve jeugdcoach, ging naar Coen Frank
De Paul Wefers Bettink trofee voor bijzondere inspanningen op het arbitrage gebied was voor Maiko van Dam.
De keepersbokaal werd uitgereikt aan Diana van Bostelen, keeper van Dames veteranen B.
Jeroen Krijt reikte het Krijt-bord voor een commissie of groep vrijwilligers die zie zich uitzonderlijk heeft gemanifesteerd,
aan de DEC, de dames Clarine Schuurs en Evelien Luijt. De notulen van de ALV zullen binnenkort op de website van
LOHC worden gepubliceerd.
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Het historisch archief van LMHC-LOHC.
Uit de oude doos
Sinds de introductie van het digitaal archief, met een link op de website, is er vrijwel iedere week een foto met veel
vraagtekens gepubliceerd in de LOHC nieuwsbrief. Daarop volgde bijna iedere keer vele en vooral ook leuke reacties. De
fotogegegevens konden daarmee worden aangevuld.
Maar je hoeft niet te wachten op de nieuwsbrief. In het archief staan nog heel veel foto’s met en een vraagteken erbij
ten teken dat er nog informatie ontbreekt. Ga er dus gauw een kijkje nemen en help mee het archief te vullen door
gebruik te maken van de reactieknop.
Ook zijn we nog altijd op zoek naar nog meer materiaal. Documenten, foto’s, maar ook herinneringsvoorwerpen en
kleding. Eigenlijk alles wat bij LMHC/LOHC hoort of er aan doet denken. Als je wat hebt, mail dan archief@lohc.nl. Als je
het item zelf wilt behouden, maken we er een foto of scan van, zodat we het toch kunnen opnemen in het archief.

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 op de LOHC website via Reünistencommissie en de link inschrijfformulier.
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