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Beste leden,
 
Dit is de één na laatste nieuwsbrief, voordat we het hockeyseizoen 2018-2019 afsluiten. Ambitie staat
deze keer centraal. En ambitieus zijn we! Onze club heeft meters gemaakt: op sportief én organisatorisch
gebied. Lees hieronder de hoogtepunten van het afgelopen kwartaal. Daarnaast blikken we ook vooruit op
het seizoen na de zomervakantie. Maar we starten met de geleverde prestaties van onze teams en
spelers.
 
Kampioenen
Bij de meisjes zijn dit seizoen 9 teams kampioen geworden: MA4, MA6, MC10, MC6, MC5, MD10, MD8,
MD7 en MD4. Bij de jongens zijn de teams JC1 en JA2 kampioen in hun klasse geworden. Een
topprestatie, waarop staf en spelers trots kunnen zijn! 

KNHB-selectierondes district Zuid-Holland
De KNHB-selectierondes voor het district Zuid-Holland voor het seizoen 2019-2020 zijn achter de rug.
Eliott van der Jagt (JC1), Rory Bleeker (JD1) en Gregoriy Donders (JD1) hebben deelgenomen aan de
eerste ronde op 13 mei. Eliott van der Jagt werd ook uitgenodigd voor de 2e ronde op maandag 27 mei!
Bij de meisjes hebben Karlijn Boender en Marle Keetman (MD1) en Maria Huntjes (MC1) deelgenomen
aan de eerste selectieronde op 20 mei. Anne-Chris Nije (MC1) was nog geblesseerd en kon helaas niet
deelnemen. Marle Keetman heeft ook de tweede ronde op 3 juni deelgenomen. LOHC is trots op alle
deelnemers aan de selectietrainingen. Het was voor iedereen een leuke en leerzame ervaring en vast en
zeker een goede stimulans om verder te ontwikkelen als hockeyer.
 
Kroatisch bondselftal op trainingskamp bij LOHC
Norbert Nederlof is niet alleen prestatiemanager bij LOHC, maar ook bondscoach van het Kroatisch heren
elftal. Deze combinatie heeft geleid tot een vierdaags trainingskamp in april jongstleden ter voorbereiding
op het EK. Het EK vindt plaats in Gibraltar van 28 juli t/m 3 augustus. Hockey is overigens maar een
kleine sport in Kroatië en staat niet in verhouding tot het populaire voetbal daar. Desalniettemin is het
niveau van het nationale team hoog en speelt een aantal spelers zelfs bij buitenlandse clubs. Het
trainingskamp werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen ons Heren 1 onder het mom van “You never
lose: you either win or learn!”.
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Dames 1 ambitie: Eddie Simmons en Taeke Taekema gaan door!
In navolging op de LOHC ambitie om een sterk tophockeyklimaat te realiseren, zijn we trots op het feit
dat Dames 1 opnieuw kan rekenen op Eddie Simmons als trainer/coach en Taeke Taekema als assistent
trainer/coach. Onder leiding van dit duo heeft Dames 1 het afgelopen seizoen een mooie start gemaakt in
de overgangsklasse. Beide heren brengen de juiste mix van tophockey ervaring en ambitie mee, waarvan
we allemaal wat kunnen leren!
 
Vrijwilligers BBQ op vrijdag 21 juni
Dit kan niet vaak genoeg worden benadrukt, maar wat is LOHC trots op de honderden vrijwilligers die de
club rijk is. Het is dan ook een traditie dat de vrijwilligers worden geroemd voor hun bijdragen tijdens de
jaarlijkse BBQ. Dit jaar vindt deze plaats op vrijdag 21 juni. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers, klik voor het laatste overzicht hier.

LOHC – lange termijn visie en beleid
Zo’n 70 leden hebben in februari en maart deelgenomen aan een LOHC visie workshop om mee te praten
over de toekomst van LOHC en de ambitie om in 2025 in de hoogste KNHB competities mee te spelen.
Zowel de visie als succesfactoren, prioriteiten en vervolgstappen zijn aan de beurt gekomen. De
uitkomsten hiervan hebben we naast elkaar gelegd om de visie aan te scherpen en prioriteiten te
definiëren voor het seizoen 2019-2020. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag
24 juni zullen we hierop nader ingaan. We doen dan ook een beroep op al onze leden om hierbij
aanwezig te zijn en inspraak te hebben. De ALV start om 20.30 uur en eindigt om 23.00 uur.
 
Dit brengt mij ook op het volgende ter afsluiting van deze nieuwsbrief. LOHC breed de hoogte in is en
blijft ons streven. We weten dat dit een haalbaar streven is, maar wel om de juiste prioriteiten en keuzes
vraagt. In de laatste nieuwsbrief, die uitkomt in de week van 15 juli, komen we terug op de prioriteiten
voor het seizoen 2019-2020.
 
In de tussentijd blijven we met veel plezier hockeyen - en goed ook!
 
Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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