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Beste leden,

It’s a wrap – seizoen 2019/2020 zit erop!

In alle jaren dat ik bij hockey betrokken ben, heb ik niet eerder zo’n bijzonder jaar meegemaakt. Het
begon voorspoedig in september. Een vliegende start voor Heren 1, Dames 1 draaide goed, verschillende
jeugdteams wisten een plek te bemachtigen in de hoogste competities, de blaashal ging conform planning
de lucht in en ineens werd alles stilgelegd. Wekenlang complete stilte op de club. Geen kinderen, geen
senioren, geen trimmers en geen ouders – iedereen zat thuis. Na een aantal weken konden we gelukkig
starten met de (jongste) jeugd, waarop de senioren snel volgden. Sinds half juni zijn ouders en bezoekers
ook weer welkom en is de horeca weer open (reserveren klik hier). Natuurlijk blijft iedereen op het terras
of de bankjes en op 1,5 meter afstand.

Gedurende de stilte wisten teams veel contact te houden. Het werd goed duidelijk welke belangrijke rol er
voor een hockeyclub en specifieke teams is weggelegd, zeker in een moeilijke tijd als deze. Eén van de
vele mooie voorbeelden werd met ons gedeeld door Heeren’73. Zij spraken met trainer Reiner af, dat hij
iedere zaterdagmorgen, een aantal trainingsfilmpjes in de Whatsapp-groep van Heeren’73 plaatste. De
leden konden dan binnen of in hun tuin naar hartenlust trainen. Om negen uur volgde dan de
zogenaamde virtuele “coronavirus-koffieochtend” en kon ieder vanuit zijn eigen huis, met een kop koffie,
gezellig bijpraten met elkaar. Dit groeide uit tot een wekelijkse activiteit waaraan niet minder dan 55 leden
meededen!

Verder werd de time-out door de Hockeyschool gebruikt om verschillende nieuwe activiteiten te
ontplooien. Eén van de uitkomsten is de nieuwe mascotte Lootje. De mascotte is ontworpen door één van
onze eigen jongste jeugdleden. Daarnaast is een plan opgesteld om ook de allerjongste jeugd (2 tot 4
jaar) op een leuke manier kennis te laten maken met hockey. De ambitie is om daar in september mee te
starten. Er werd een instuif georganiseerd om nieuwe leden te werven. Super dat veel nieuwe kinderen
zich inmiddels hebben aangemeld om volgend seizoen te gaan hockeyen bij LOHC. Tot slot bleken de
clinics voor onze eigen jongste jeugd een schot in de roos, de opkomst was enorm en het enthousiasme
groot.

Het bestuur heeft ook niet stil gezeten. Eén van de belangrijke beslissingen in de afgelopen weken betrof
de noodzakelijke vervanging van twee kunstgrasvelden (veld 5 en 6) in de zomer van 2020. De huidige
velden 5 en 6 zijn afgekeurd door de KNHB en doorspelen op deze velden is daarmee niet verantwoord.
Om het speelschema (met name op zaterdag!) te kunnen invullen, heeft LOHC echter wel 6 velden nodig.
In nauw overleg met de eigenaar en exploitant van het LOHC complex, Sport Activiteiten Complex
Oegstgeest B.V. ("SACO") en de financiële commissie is gebleken dat het financieel haalbaar is. Daarom is
ook besloten om deze zomer tot vervanging over te gaan. Vervanging past bij onze ambitie om over de
breedte van de club een stap omhoog te maken.
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Zoals gebruikelijk is begin juni de nieuwe teamindeling gecommuniceerd. In heel veel gevallen ontvingen
de Hockeyschool, Commissie TopHockey en Commissie Junioren positieve reacties. Dat is goed nieuws,
want daar doen we het met elkaar voor: om te kunnen hockeyen én goed ook! Ouders met vragen ten
aanzien van gemaakte keuzes hebben zich gemeld, om in overleg bepaalde keuzes beter te begrijpen.
Prima, want alleen als we met elkaar in gesprek blijven, staan we sterk. In een enkel geval waren ouders
dusdanig emotioneel, boos en verwijtend in hun reactie op de indeling dat de fatsoensnormen
overschreden werden. Dat vind ik als voorzitter een zeer verontrustend signaal en ik trek hier een
duidelijke grens. Zo gaan we niet met elkaar om binnen onze vereniging, zo spreken we onze vrijwilligers
niet aan, voor dit gedrag is bij ons geen ruimte! Dat volgt ook duidelijk uit de huisregels die wij hebben
vastgesteld.

Nu de corona maatregelen verder worden versoepeld, worden de mogelijkheden om binnen redelijke
termijn de ALV te organiseren verder in kaart gebracht. Zo snel als mogelijk volgt nadere berichtgeving.
Ook wordt gezocht naar een geschikte formule én datum om de LOHC-vrijwilligers van seizoen 2019-2020
te kunnen bedanken. Op korte termijn worden de vrijwilligers hieromtrent nader geïnformeerd.
 
Tot slot – staan vooralsnog alle signalen op groen om in september 2020 weer met de competitie te
kunnen beginnen. Dan gaan we weer hockeyen – én goed ook!!!

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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