13 april 2017

Gras
Nog even en dan zal er helemaal geen
grasveld meer zijn op het Hofbrouckerpark.
Niet dat er nu nog op gras wordt gehockeyd,
maar het is toch nog niet zó lang geleden
dat de zaterdag trimmers (Heeren ’73) veld
4 nog in het wedstrijdprogramma hadden
staan van hun befaamde Mosseltoernooi. De
aanwezigheid van een cricket pitch midden
op het veld werd daarbij voor lief genomen.
Zelf ben ik van na de vreselijke brand in het
clubhuis in 1982, de gebeurtenis die het
kunstgras tijdperk inluidde bij toen nog
LMHC. Ik herinner mij hoe nog langere tijd
het veld 2 als grasveld ingeklemd zat tussen
de KG-velden 1 en 3 en we meewarig vaststelden dat het toch niet echt hockeyen was op die velden.
Geen kluiten om je oren, geen grasvlekken op je kleding die er nooit meer uitgingen en geen
onbetrouwbare stuiterballen vlak voor mijn goal…
De velden 2, 5 en 6 werden allengs ook tot kunstgras omgetoverd en zo resteert alleen nog veld 4 in gras
uitvoering. Nog even, zonder goals, zonder lijnen, en dan ook weer wedstrijden op een schitterende
kunstgras mat.
Heb je nog mooie herinneringen uit de “good old” gras tijd, deel ze dan met ons (reunisten@lohc.nl).
Foto’s, anekdotes, alles is welkom Het archief neemt alles graag tot zich.
Nu ook nog even genieten van mooi hockey langs de LOHC-lijnen. Het wordt een spannend seizoen einde!
Tot ziens.
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
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Van het Lustrumbestuur
18 oktober 2017 Niet zo maar een datum….
… want dan is het 100 jaar geleden dat de Leidsche Mixed Hockey Club
werd opgericht, de voorloper van het ons LOHC. En dat gaan we groots
vieren. Het door het Bestuur in gestelde Lustrumbestuur is als sinds mei
2016 bezig met het ontwikkelen van een aantrekkelijk feestprogramma
voor jong en oud, leden, oud-leden, ouders en andere betrokkenen bij
de club. Het thema van lustrum luidt:
Eeuwige Bleidschap, te Oegstgeest. Een verwijzing naar de naam (
Leidsche ….) en de locatie van onze club. In het lustrumlogo is een
(Oegst)geestje met hockeystick uiteraard, goed zichtbaar. En door de
clubkleuren bordeauxrood, wit en zwart goed te mixen kwamen we op
roze en grijs uit voor de lustrumkleuren. Vanaf mei/juni zal de webshop geopend zijn waarin verschillende
lustrumartikelen in deze kleuren verkrijgbaar zullen zijn.
De verschillende subcommissies zijn bemand en hard bezig om hun evenement een spetterende invulling te geven.
Inmiddels gonst het door de club en zijn we in afwachting van het Pre Lustrumfeest dat op 1 juli as georganiseerd wordt
door Heren 2. Hiermee wordt het startsein gegeven voor een jaar lang feesten.
Van 18 tot 21 oktober 2017 vindt een aantal evenementen plaats. Op de verjaardag van de club zelf is er een
symposium en receptie voor genodigden, een jeugd-activiteit en een lounge-avond met muziek en speciale hapjes en
drankjes. Daarna volgen twee hockeydagen voor de jeugd en op vrijdagavond een Bierfest voor 18+.
Op zaterdag 21 oktober vindt de reünie plaats en uw reunistencommissie is al hard bezig met de voorbereidingen om
hier een onvergetelijk programma neer te zetten.
We vervolgen in november het lustrumprogramma met een avond waarop alle niet-hockey activiteiten van op onze club
aan bod komen; bridge, klaverjas, jeu de boules etc. aangevuld met uitdagende en actuele games, in februari een feest
voor de jeugd en een apres-ski feest voor 18+ in maart.
Uw speciale aandacht vragen wij voor de musical die in eigen beheer wordt ontwikkeld en uitgevoerd op 12, 13 en 14
april in De Stadsgehoorzaal in Leiden! Een unicum voor onze club, waar wij u als reünisten ook graag zullen
verwelkomen.
In mei hebben we twee buitenactiviteiten gepland staan, namelijk een longest lunch table waarin we ook de
buurtgenoten willen betrekken en een autorally door de regio. Na 365 dagen feest, sluiten we met een spetterend
eindfeest op 30 juni 2018 het lustrumjaar af.
Genoeg evenementen om een keus uit te maken, wees erbij en mis niets van de viering van het 100-jarig bestaan van
onze club. Het complete programma is binnenkort te zien op de website, facebook (@LOHC100jaar) Instagram
(100_jaar_lohc)
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Wist u dat
1. L.O.H.C. op 18 oktober 2017 al 100 jaar bestaat
2. Er een reünie is op 21 oktober, voor oud leden en iedereen die op wat voor gebied dan ook iets gedaan heeft
voor de club, zoals coachen, bardiensten, trainen enz
3. Dat u voor 15 euro “reunist” kan worden en een paar keer per jaar wordt uitgenodigd voor leuke dingen en de
drankjes en hapjes per evenement vrij zijn
4. Dat het heel leuk is oude teamgenoten te bellen, mailen, facebooken en enthousiast te maken ook te komen en
lid te worden?
5. Dat wij gewoon de leukste hockeyclub van Nederland zijn?
6. Dat veel oud leden ons prachtige nieuwe clubhuis nog niet hebben gezien?
7. Dat dat een reden is op 21 oktober te komen?
8. U zich daar wel even voor moet opgeven via deze link www.lohc.nl/reunist

Het historisch archief van LMHC-LOHC.
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. Idee om mensen te enthousiasmeren.
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Dames en Heren 1 in actie
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