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Beste leden,

Op 8 september 2021, hebben de leden tijdens de ALV een nieuwe voorzitter gekozen, Robert
Rodenburg. Het bestuur gaat de komende periode werken aan de toekomst van LOHC in de volgende
samenstelling; Robert Rodenburg (voorzitter), Ward Homminga (penningmeester), Stijn Hemel (vice-
voorzitter / senioren), Judith van Haersma Buma (junioren) en Robbert Homburg (tophockey). Anette
Bordes ondersteunt het bestuur als interim-secretaris. 

Het bestuur wil alle afgetreden bestuursleden danken voor de inzet en bijdrage van de afgelopen jaren.
Met name de laatste twee seizoenen waren niet eenvoudig door de steeds wijzigende coronamaatregelen.
Dit heeft veel tijd en energie van veel vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden gevraagd en juist
deze betrokkenheid zie ik als de katalysator van onze vereniging. Dankzij al het harde werk ligt er een
mooie basis om LOHC verder op de kaart te zetten.

In deze nieuwsbrief, stel ik graag de bestuursleden aan je voor. Wij zijn via e-mail goed bereikbaar voor
ideeën en suggesties. Gebruik daarvoor vooral de bijgesloten link(s) of spreek ons aan langs de lijn!

Allereerst vicevoorzitter en bestuurslid senioren Stijn Hemel (bestuurslidsenioren@lohc.nl). Ik ben heel
jong begonnen met hockey, in de d’tjes bij hockeyverenging HVA. Daarna heb ik enkele jaren bij GCHC in
het eerste en tweede herenteam gespeeld. Vervolgens ben ik gaan werken en is het hockey, buiten het
bedrijfshockey bij Victoria, er een beetje bij in geschoten. In 2007 ben ik weer begonnen bij de LOHC-
veteranen en daar hockey ik nog steeds met heel veel plezier bij VetA45+.
Mijn mooiste hockeyherinnering: Mijn kampioenswedstrijd met GCHC H1. In die wedstrijd heb ik
(linkshalf) een aantal keer de bal het veld over gechipt naar onze rechtsbuiten - spectaculair!

Bestuurslid Junioren Judith van Haersma Buma (junioren@lohc.nl). Ik ben getrouwd, met drie
(plus)dochters die allen hockeyen in de jeugd van LOHC. Hockey is mij met de paplepel ingegoten. Ik
’stond' al in de kinderwagen langs de lijn bij de wedstrijden van mijn vader, die toen hockeyde bij
Nieuwegein. Niet gek dat ik zelf ook ben gaan hockeyen! Vanaf de MD 8tallen vele teams doorlopen en
heel veel verschillende clubs gezien. Helaas hockey ik zelf vanwege blessures niet meer, maar kan nog
iedere week genieten van het spel. 
Mijn mooiste hockeyherinnering: Mijn eerste kampioenschap in 1992 met MB1 HC Holten op kunstgras
(bijzonder in die tijd!). Je eerste kampioenschap vergeet je echt nooit meer!
 
Bestuurslid Tophockey Robbert Homburg (bestuurslidcth@lohc.nl). Wij wonen sinds 2014 in
Oegstgeest. Ik hockey zelf bij VetA45+, mijn vrouw en zoon hockeyen ook en mijn dochter rijdt paard.
Mijn hockeycarrière begint bij Pinoké waar ik de hele jeugdtopopleiding heb doorlopen. Tijdens mijn
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studententijd heb ik GCHC D2 gecoacht en ben ik 1 jaar voorzitter geweest. Daarna heb ik gehockeyd bij
Voordaan en Kampong en gecoacht bij USHC D1, Shinty D1 en Phoenix H1. 
Mijn mooiste hockeyherinnering: Lastig kiezen uit zoveel mooie hockeymomenten. Het meest recente

moment is toch wel het kampioenschap met Veteranen C in de 2e klasse.
 
Penningmeester Ward Homminga (penningmeester@lohc.nl). Ik ben getrouwd en mijn drie kinderen
hockeyen allemaal in de jeugd bij LOHC. Vroeger ging ik mee met mijn moeder naar tennis en hockey.
Zelf heb ik ook gehockeyd waaronder nog een korte tijd bij de veteranen van LOHC.
Mijn mooiste hockeyherinnering: Mijn eerste hockeywedstrijd in 1984 uit bij Kerkrade op gras. Ouders
staan langs de lijn en een enthousiaste coach moedigt ons aan, terwijl wij in een kluitje over het veld
rennen. Na afloop ranja en een koek. Het ongedwongen plezier is me altijd bijgebleven.

Interim-secretaris Anette Bordes (secretaris@lohc.nl). Ik ben getrouwd, vijf volwassen kinderen,
waarvan er vier bij LOHC hebben gehockeyd en er ééntje nog altijd rondloopt bij LOHC. Ook manlief slaat
nog graag een balletje: inmiddels walking hockey. Via een vriendinnetje ben ik “op hockey gegaan” bij
Geldrop. Vervolgens via verschillende clubs terecht gekomen bij LOHC waar ik al weer heel wat jaartjes
rondloop. Ik hockey nu met veel plezier in Veterinnen Proud to B.
Mijn mooiste hockeyherinnering: Herfstkampioen worden in het korte corona-seizoen 20-21 met
Veterinnen Proud to B. Geheel coronaproof met elkaar gevierd, inclusief een discobakfiets. Dat is hockey
voor mij: een mooie lange herinnering aan vriendschap en samenwerken, hard bikkelen en feest vieren.
 
Tot slot, voorzitter Robert Rodenburg (voorzitter@lohc.nl). Ik ben getrouwd met drie kinderen. In 2012
zijn wij naar Oegstgeest verhuisd en inmiddels hockeyen we allemaal bij LOHC. Ik ben zelf begonnen met
hockey in de F-jes bij De Reigers, en heb daarna verschillende clubs en teams doorlopen. Ik ben een
aantal jaren geleden, na 20 jaar hockeystilte, weer bij de trimmers van OKH gaan hockeyen.
Mijn mooiste hockey herinnering: Het driedaagse AB toernooi in Emmen met een aantal Leidse teams.
Ondanks de regio-rivaliteit, waren we hier altijd een hechte groep. Samen maakten we van het toernooi
één groot feest!
 
Deze groep bestuursleden gaat zich buigen over en inzetten voor de toekomst van LOHC! Via de LOHC-
site, LOHC-app, nieuwsbrieven en de ALV houden we je op de hoogte van onze  stappen en
ontwikkelingen. Mocht je ideeën willen delen of een bijdrage willen leveren, dan zien we jouw reactie
graag tegemoet!

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Robert Rodenburg
Voorzitter
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