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Beste leden,

Op zondag 11 oktober werd de zesde speelronde gespeeld, de dag begon zonnig en er werd volop
genoten. Hoewel de corona regels steeds beter werden nageleefd, maakten we ons toch zorgen als we
keken naar het stijgend aantal coronabesmettingen in Nederland. Hoe lang zouden we nog competitie
kunnen spelen en met elkaar kunnen trainen?

Op 13 oktober kwam er duidelijkheid, al was het niet wat we wilden horen. Er werden strengere
maatregelen afgekondigd en de competitie werd stilgelegd. Onze corona taskforce ging weer puzzelen. De
jeugd mocht samen verder trainen en op zaterdag worden sindsdien oefenwedstrijden en clinics
aangeboden. Heren 1 en Dames 1 startten een pilot om in groepjes van 4 te trainen met als doel dit later
naar de andere senioren teams uit te rollen. De keeperscommissie kon in groepjes van 4 ook weer aan de
slag.

Helaas, op 3 november werden de regels weer strenger en moesten alle seniorenactiviteiten weer
stoppen. Teams ontmoetten elkaar weer op Zoom en trainen was er niet meer bij.
De hardloopschoenen werden weer uit de kast gehaald.

We zijn nu 5 weekenden verder en we zien over in Nederland het aantal besmettingen gelukkig steeds
minder hard stijgen. De overheidsregels worden weer iets soepeler en de senioren mogen onder strenge
voorwaarden in groepjes van 4 gaan trainen! Dat is een kleine stap in de goede richting.

De KNHB heeft alle zaal- en midwinteractiviteiten geannuleerd en hoopt de reguliere veldcompetities in
januari of februari weer op te kunnen pakken. We gaan er vooralsnog van uit dat we de competitie uit
kunnen spelen, al zal het verloop mogelijk met horten en stoten gaan. We kijken er reikhalzend naar uit!
In de tussentijd pakken de senioren in kleinere groepjes de draad weer op. De jeugd traint en oefent
volgens schema verder.

Omdat dit jaar tijdens de winterperiode met name wordt getraind en geen zaal- of midwinter- competitie
wordt gespeeld, is de wintercontributie voor de jeugd aangepast. De details zijn naar de verschillende
lijnen gecommuniceerd. Op deze manier kunnen we de doorlopende kosten voor trainers,
trainingscoördinatoren, materialen, etc. opvangen.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar we kunnen allemaal een steentje bijdragen aan het
herstarten van de competitie. Dit begint en eindigt bij het navolgen van de corona-maatregelen: blijf
zoveel mogelijk thuis, reis zo min mogelijk, werk zoveel mogelijk thuis en draag een mondkapje in de
publieke ruimte. Alle (creatieve) toeschouwers moeten thuisblijven! Natuurlijk begrijp ik dat je je kind wil
zien hockeyen, maar de regels zijn er duidelijk over – blijf zoveel mogelijk thuis. De realiteit laat zien dat
het aantal besmettingen in Nederland misschien steeds minder hard stijgt, in Oegstgeest echter lopen de
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besmettingen hard op. Dat betekent dat de regels voor LOHC zijn aangescherpt, op de site staat het
laatste nieuws en protocol. Alleen als de besmettingen blijven dalen, kunnen we weer “normaal” trainen
en wordt de competitie opnieuw opgestart. Om dit te bereiken, zal iedereen zijn verantwoordelijkheid
moeten nemen door zich aan de coronaregels te houden.

Tot slot, in deze moeilijke tijden, zijn wij al onze sponsoren zeer erkentelijk! In deze nieuwsbrief lichten
we er eentje uit: Hulshof Makelaars. Teun Hulshof is een sponsor van het eerste uur. Hij heeft tot seizoen
2016-2017 zelf in het bestuur van de Sponsor- en Businessclub gezeten en heeft vele relaties weten te
overtuigen sponsor te worden van onze mooie club. Daarnaast heeft hij nog veel meer gedaan voor de
club en zijn vrouw Anneke ook. Eigenlijk teveel om op te noemen. Hulshof Makelaars kent iedereen
natuurlijk van de vlag tussen veld 1 en veld 2, maar bovenal van de rokjes van Dames 1. Hulshof
Makelaars is een makelaarskantoor in bedrijfsmatig onroerend goed dat landelijk opereert vanuit Den
Haag. Dank Teun en Anneke voor de trouwe inzet en sponsoring.

Op 10 december vindt de eerste virtuele ALV plaats. Houd onze site in de gaten, zodat u zich tijdig aan
kunt melden.

Blijf gezond en ik hoop iedereen zo snel mogelijk weer op het LOHC complex te ontmoeten.

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter
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