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Beste leden,
Het hockeyseizoen 2018-2019 zit erop! De laatste wedstrijden zijn gespeeld, de teamindelingen zijn
bekend en hier en daar is de voorbereiding op het volgend seizoen alweer gestart. De trimmers vormen
hierop natuurlijk een uitzondering; deze enorme groep fanatieke enthousiastelingen traint het liefst het
hele jaar door; rain or shine!

Bekers en Trofeeën
Traditiegetrouw worden aan het einde van het seizoen altijd mensen in het zonnetje gezet. Tijdens de
jaarlijkse LOHC vrijwilligers barbecue op vrijdag 21 juni zijn alle vrijwilligers van het afgelopen seizoen
bedankt. Tijdens dit evenement wordt ook altijd de “vrijwilliger van het jaar” aangekondigd. Deze keer
ging de eer naar Judith van Haersma Buma (Voorzitter Juniorencommissie). 

Tijdens de ALV is de prijs voor beste keeper uitgereikt aan Mila de Kuijer (MB1). Mila heeft zich het laatste
jaar mooi ontwikkeld tot een assertieve en coachende keeper. De “Paul Wefers Bettink bokaal” wordt
uitgereikt aan de scheidsrechter die het afgelopen seizoen het meest is opgevallen door enthousiasme,
ontwikkeling en vlieguren. De eer gaat dit jaar naar Erik van Noort. Het “Krijtbord” is naar de
barcommissie gegaan. Zij hebben zich onder leiding van Emiel van Leeuwen, enorm ingespannen om de
horeca en het clubhuis naar een hoger niveau te brengen.
 

Terugblik ALV 24 juni
Op maandag 24 juni kwam het Bestuur met ongeveer 30 leden samen in het Glazen Huis voor de ALV
(notulen). In de ALV van november 2018, heeft het Bestuur met succes haar nieuwe visie “LOHC breed de
hoogte in” gepresenteerd en is aansluitend in gesprek gegaan met diverse LOHC-commissies en leden in
visie workshops. De goede, constructieve, maar ook kritische gesprekken en geboden inzichten hebben
geleid tot het verder aanscherpen van de nieuwe visie. Hiermee kon ook antwoord worden gegeven op de
vraag ‘welke speerpunten voor het seizoen 2019-2020 moeten eerst aandacht krijgen?’ om focus aan te
brengen in onze (geformuleerde) ambities. De volgende 6 doelen zijn gedefinieerd en aan de ALV
voorgelegd:

1.    Activeren betrokkenheid van ouders en leden
2.    Verbeteren aansluiting tophockey en breedtehockey
3.    Verbeteren van niveau coaches en trainers
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4.    Professionaliseren van dienstverlening rondom complex en horeca
5.    Aantrekken van KNHB-events en organiseren van LOHC-events voor iedereen 
6.    Inzetten op actieve externe communicatie in regio Groot Leiden 

We zouden graag rondom ieder doel een actie- of werkgroep vormen, die met het vraagstuk aan de slag
gaat. In eerste instantie ‘quick wins’ identificeren en uitvoeren, maar ten tweede vooral ook vaststellen
wat nodig is voor de lange termijn. Door plannen te maken, waar nodig in samenspraak/samenwerking
met actieve LOHC-commissies, deze voor te leggen aan het Bestuur en aansluitend ook uit te voeren. 
Graag nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan een actiegroep, en zijn dan ook actief op zoek!
Maar let op: de nadruk ligt wel echt op actie! Alleen meepraten of (on)genoegen(s) uiten, is binnen een
werkgroep niet gepast. Alle deelnemers moeten de intentie hebben om pro-actief en constructief bij te
dragen aan het toewerken naar verbetering. Meld je aan, als jij degene bent die ook echt iets wil
bereiken! Stuur een e-mail naar communicatie@lohc.nl waarbij je vermeldt voor welk(e) doel(en) jij je
sterk wil maken om resultaat te boeken.
 

Heren 1: Peter Kalfsterman en Wouter Tazelaar gaan door!
In navolging op de LOHC ambitie om een sterk tophockey klimaat te realiseren, zijn we trots op het feit
dat Heren 1 opnieuw kan rekenen op Peter Kalfsterman als trainer/coach en Wouter Tazelaar als assistent-
trainer/coach. Zij brengen beiden een flinke dosis hoofdklasse en internationale hockey-ervaring. Naast
hun inzet voor Heren 1, zullen we beide heren meer in actie zien op LOHC. Zo zal Peter ook Jongens A1
begeleiden en zich het aankomende jaar wederom als de trainingscoördinator voor de Hockeyschool
inzetten. Wouter zal naast zijn werkzaamheden voor Heren 1 ook aan de slag gaan als assistent-trainer en
video-analist van jongens A1, B1 en C1. Zo kunnen we op allerlei vlakken binnen de club profiteren van de
hockeyervaring van deze mannen en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

Wedstrijdsecretaris Junioren
Helaas is er, ondanks herhaalde oproepen, nog steeds niemand van onze leden opgestaan om de vacature
‘Wedstrijdsecretaris Junioren’ invulling te geven. Let op: Zonder deze wedstrijdsecretaris kan de jeugd
geen competitie spelen! De Wedstrijdsecretaris junioren deelt de wedstrijden van de jeugd in aan de hand
van een vast blokkenschema, beoordeelt de beschikbaarheid en toewijzing van velden op zaterdag voor
aanvragen van oefenwedstrijden, toernooien, etc. én is het aanspreekpunt voor de wedstrijdsecretarissen
junioren van andere clubs en de KNHB. Het indelen van de jeugdwedstrijden gebeurt om de drie weken
en duurt maximaal twee uur. Het controleren van mail vergt gemiddeld 0,5 tot 1 uur per week.

Wacht niet langer; er is dringend iemand nodig!!! Meld je nu aan via hockeyondersteuning@lohc.nl.

Complex en Horeca 
Onder leiding van Quirijn Kemmink heeft Q’s horeca per 1 juli jongstleden de horeca bij LOHC in handen.
Wij verwachten met Q’s Horeca het aanbod, assortiment en de service sterk te verbeteren. We geloven
dat een goede horeca belangrijk is in het waarmaken van onze ambities en verwachten met Q’s horeca
een goede stap in de juiste richting te zetten. 

Daarnaast zal Iwan Doyer in augustus starten als verenigingsmanager (20 uur p/w). In deze rol ziet Iwan
toe op het dagelijks beheer van ons hockeycomplex. Hij gaat ons helpen met het verbeteren van de gang
van zaken rondom onze faciliteiten, om zo LOHC gereed te maken voor de toekomst. Naast zijn taak als
verenigingsmanager, zullen we Iwan ook veel op en rond de velden in actie zien. Hij zal zich in gaan
zetten als veldcoördinator voor de Hockeyschool (Peter Kalfsterman blijft trainingscoördinator voor de
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Hockeyschool), als trainingscoördinator voor de Senioren en als coach van Jongens D1.

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief; met elkaar kunnen we terugkijken op een prachtig seizoen, waarin
flinke stappen zijn gezet! Dit zien we bijvoorbeeld heel specifiek terug in hogere KNHB competitie-
indelingen voor seizoen 2019-2020, die hun oorsprong vinden in de veelbelovende resultaten van het
afgelopen seizoen. Dat we allen het nieuwe seizoen vooral met de juiste focus aan de slag blijven gaan
om de volgende stappen waar te maken, waarbij we met veel plezier blijven hockeyen - en goed ook!

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
 


