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Beste leden,
 
We hebben de deur van de blaashal nog maar net gesloten of de lentezon schijnt alweer over ons
prachtige complex. Er wordt door allerlei teams druk getraind en geoefend op onze velden, trainers en
coaches scherpen hun tactieken aan en de scheidsrechters lopen zich warm. Kortom, LOHC is klaar voor
een spetterende tweede helft van het veldseizoen!
 
Wat gebeurde er deze winter op en rond de velden?
De LOHC blaashal is een belangrijke schakel in onze ambitie om onze club naar een volgend niveau te
tillen. Zo kan er vaker en langer getraind worden en kunnen we op ons eigen complex genieten van
zaalhockey op topniveau. Er hadden zich 102 teams ingeschreven voor de zaalhockeycompetitie, waarvan
MD4, MD5, MD6, MB3, MC10, JB1, D2 en H2 kampioen zijn geworden. We hebben met tientallen
vrijwilligers de hal in november opgebouwd en onlangs afgebroken. Zonder deze vrijwilligers was het niet
gelukt; namens het bestuur, onze leden en alle ouders, heel veel dank voor jullie inzet!
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We hebben ook gemerkt dat een eigen blaashal tot verwachtingen heeft geleid, die we niet altijd waar
konden maken. Het is een gegeven dat niet ieder team in de blaashal kon trainen. Om deze reden weken
we soms uit naar omliggende zalen. Het is ook een gegeven dat niet ieder team altijd bij LOHC speelt. Dit
komt doordat de bond leidend is in het indelen van de competitie. Daarnaast hebben we regelmatig
materialen moeten vervangen en hebben we gezien dat er regelmatig afval achterbleef in de blaashal. We
gaan al deze zaken meenemen in het beleid voor volgend jaar. In de tussentijd blijven we een beroep
doen op alle leden om gezamenlijk bij te dragen aan het zorgvuldig omgaan met de clubfaciliteiten: we
doen het allemaal met elkaar en voor elkaar.

Na maanden van hard werken en tal van activiteiten op en voor de club, konden onze eerste heren-en
damesteams deze winter afreizen naar Spanje voor hun buitenlandse trainingsweek. De dames zijn in
februari als eerste op teamreis gegaan naar Sevilla. Het was heerlijk trainen met 24 graden in een
prachtige stad. De dames hebben een grote stap gezet en scoren makkelijker. Zelfs promotiepoule team
KZ werd verslagen in Spanje!

De heren vertrokken naar Valencia. Ook daar werd hard getraind, uitdagende oefenpotten gespeeld en
ook genoten van het weer en de ervaring. Teambuilding is met zoveel jonge en nieuwe spelers een
belangrijk onderwerp geweest. Het team is helemaal klaar voor de tweede helft van de competitie!

Wat gebeurde er deze winter in het clubhuis?
We zijn het jaar gestart met een heren 1 | oud heren 1 wedstrijd gevolgd door de nieuwjaarsreceptie. We
hingen met de benen buiten; zo druk was het. Daar hebben we met elkaar stilgestaan bij onze visie voor
LOHC en de plannen voor de aankomende jaren. Het wordt zeer gewaardeerd dat menig lid gerichte
interesse toont of zelfs betrokken willen worden. Dit geeft maar weer eens aan hoeveel samenhorigheid
onze club naast gezelligheid kent. 

In deze context, heeft het bestuur individuele leden en een aantal commissies uitgenodigd om met elkaar
dieper in te gaan op de inhoud van de visie en wat deze nu daadwerkelijk betekent. De gesprekken waren
eerlijk, vol inzichten en verwachtingsvol. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze leden; een
mooie ervaring hier op de club die leidt tot passie voor de hockeysport en bijdraagt aan de ontwikkeling
van mensen en teams - plezier staat altijd centraal.

Dat kunnen we niet bereiken zonder goede trainers en coaches, betrokken managers, ervaren
scheidsrechters, moderne faciliteiten, en vooral, gepassioneerde vrijwilligers en ouders. Door samen te
werken, positief kritisch te blijven en het gewoon te doen en ervan te leren maken we stappen in de
beoogde richting. De club blijft dan ook behoefte hebben aan vrijwilligers, die willen bijdragen aan het
reilen en zeilen van LOHC. Met één tot twee uur per week help je onze vereniging en daarmee onze leden
verder, klik hier voor meer informatie over de openstaande vacatures.
 
Wat staat er te gebeuren?
We leerden uit onze visiegesprekken dat veel vrijwilligers, leden en ouders nog veel mogelijkheden zien
met betrekking tot het uitnutten van het clubhuis. Daarom delen we graag met jullie een mijlpaal: onze
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barcommissie heeft in de laatste bestuursvergadering haar korte en lange termijn plannen
gepresenteerdom het clubhuis naar een hoger niveau te tillen. Zij hebben onder andere gesproken over
de aankleding van het clubhuis en de ontwikkeling van de barcrew. Verder zal het in de tweede helft van
het veldseizoen veel makkelijker worden om met je team op de club te eten. Er zijn
bijvoorbeeld samenwerkingen gezocht met een aantal partners en er kan gekozen worden uit
verschillende menu’s:van home style cooking tot luxe diners. Het barteam kan eventueel helpen met de
opbouw en het uitserveren of het uitschenken van een heerlijk drankje. Het barpersoneel geeft
graag meer informatie over de mogelijkheden of neem contact op via horeca@lohc.nl.
 
Verder zijn we blij met het aantal teams dat in de tweede helft van het seizoen meespeelt op het
gewenste niveau: meisjes en jongens C1 spelen IDC, meisjes en jongens A1 spelen Super A, meisjes en
jongens B1 spelen Super B, meisjes en jongens D1/2 spelen in de hoogste klasse. Hier is sprake van
groei ten opzichte van vorig jaar. De prestatie van deze teams staat niet op zichzelf. Deze hangt nauw
samen met de ontwikkeling van de gehele lijn. We zullen dan ook blijven investeren over de hele breedte
van de lijn om deze voortgang duurzaam te maken.
 
Op vrijdag 15 maart, stakingsdag in het onderwijs, verzorgen Dames 1 en Heren 1 tegen een schappelijk
bedrag een clinic voor de basisschool jeugd. Een mooie gelegenheid voor onze jeugd om te leren van
onze eerste teams en samen onze favoriete sport te beoefenen. De inkomsten zullen wederom worden
ingezet voor teamontwikkeling!

Tot slot…
We gaan op basis van alle, verzamelde inzichten verder met het operationaliseren van onze visie. We
zullen de uitkomsten met jullie delen in de volgende ALV. Daarnaast staat het bestuur altijd
open voor meningen, ideeën, zorgen, etc. Kortom, zoek ons op en geef het aan. Daar worden we allemaal
beter van! 
  
In de tussentijd blijven we met veel plezier hockeyen - en goed ook!
 
Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC

 

https://lohc.us11.list-manage.com/track/click?u=ed7590c83c13718cd89152776&id=5a46c3535b&e=55930d7117
mailto:horeca@lohc.nl


06-10-2021 11:33 Gmail - Passing Shot | clubnieuws en updates [maart 2019]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a8a8a203cc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1627898839088510815%7Cmsg-f%3A1627898868… 4/4


