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Ter herinnering aan Hendrick Quirijns

Het is onvoorspelbaar dat Hendrick niet meer in ons midden is.
Wij zullen hem vreselijk missen, Lies, Eric en Pim het meest van ons allen.
In de ochtend van 28 december is hij plotseling door de dood van ons
weggenomen.
Hendrick is slechts 35 jaar geworden. Hij zou binnenkort vader
worden en stond temidden van zijn vele vrienden nog aan het begin van
zijn maatschappelijk leven. De hockeywereld maakte daar een belangrijk
deel van uit. Na zijn Zwolse jeugd kwam Hendrick, 2 jaar na het begin
van zijn Leidse tijd, in 1974 uit het hoofdklasse elftal van Hattem naar de
L.M.H.C. In de daaropvolgende jaren was hij in diverse opzichten één van
de markantste spelers van ons Heren I. Velen zullen zich nog herinneren
hoe hij op nonchalante wijze van zijn ausputzersplaats naar voren komend
met de hem zo eigen korte zweepslag doeltreffend de strafcorners benutte.
Die jaren van zijn actieve hockey loopbaan culmineerden in het eerste
hoofdklasseschap van Leiden in het seizoen 1978-'79. Ue sportieve
capaciteiten van Hendrick vonden ook buiten de L.M.H.C. hun erkenning
in de uitnodiging om lid te worden van de Boekaniers.

Dat Hendrick zich zeer nauw bij onze club betrokken voelde was in
die jaren al duidelijk, toen hij o.a. lid was van de dames elftalcommissie.
Later zou hij diverse andere functies vervullen en werd zijn rol in de
bestuurlijke organisatie van het hockeyleven binnen de L.M.H.C. steeds
belangrijker. In 1982 was hij lid van de Lustrumcommissie en van de
eerste Bouwcommissie na de brand. Toen in het voorjaar 1983 een nieuw
bestuur aantrad, was Hendrick de aangewezen man om als vice-voorzitter
de verantwoordelijkheid voor de hockeyorganistaie op zich te nemen.
In die veeleisende functie heeft hij zich steeds volledig voor de gehele club
ingezet, van het dames- en heren tophockey tot aan de jongste jeugd.
Zijn goede sociale contacten, zowel in de club als daarbuiten in de
Nederlandse hockeywereld, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de
verbetering van het hockeyniveau binnen de vereniging.
Zelf nam hij daarbij het coachschap van Dames I op zich in de
overtuiging dat ook het dameshockey in de L.M.H.C. meer successen
verdient.
Dit jaar hoopte hij de vruchten te kunnen plukken met een inmiddels hecht
gesmeed team, waarin weer veel gezelligheid te vinden was, waarvan ook
Hendrick zeer genoot. Daarnaast bestede hij veel tijd aan de plannen om
de kwaliteit van de eigen hockey jeugd te bevorderen en had het werk van
de dit jaar ingestelde Hockeytechnische Commissie zijn volle aandacht.
Zijn grote betrokkenheid bij het bestuurswerk van de vereniging zullen
wij zeer node missen.
Hoewel Hendrick zich soms op een wat stug speelse of ook wel Leids
arrogante wijze kon uiten, was hij voor diegenen die hem beter kenden een
uiterst aimabel en bovenal ook uiterst integer mens, die intens van het
"hockeyleven" kon genieten. Wij zijn diep bedroefd hem zo onverwacht
verloren te hebben en wensen Lies de kracht om de vreugde, die Hendrick
in het leven schiep, te hervinden. Voor zover wij dat kunnen zullen alle
hockeyvrienden van de L.M.H.C. haar daarbij terzijde staan.
Namens het bestuur,
Bernard Goslings.

Bestuursmededelingen

Gezien de droeve omstandigheden zal de wedstrijd
Oud Heren I - Heren I op Zondag 5 januari geen doorgang vinden.

In overleg met Lies Quirijns en in de geest van Hendrick heeft het
bestuur besloten om andere clubactiviteiten, waaronder ook de nieuwjaarsreceptie, wel door te laten gaan. Het bestuur hoopt op Zondag 5 januari
om 16.00 uur vele leden in het clubhuis te mogen ontvangen om op
informele wijze over de voorzetting van dit hockey seizoen te kunnen
praten.

De volgende P .S. met nadere mededelingen over zaalhockeycompetitie,
buiten kunstgrascompetitie en aanvang van de trainingen voor de veldcompetitie zal op 23 januari verschijnen, waarvoor op maandag 20 januari de eerste commissieavond in 1986 zal worden gehouden.

VOOR AL UW HOCKEY ARTIKELEN
- UITGEBREIDE SORTERING-

- KORTING OP CLUBKLEDING -
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