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Alle-hoofdrolspelers, betrokken bif de glossy, bij elkaar op de banK;EdPatijn was verhinderd. IFoto WillemienTimmers
~

L08e presenteert eigen
glossy; Passing shot

LE8'bLlII.Lollc heeft 10 jaar Îang, van 2004 tot 2014, papierloos
zijn"vinger op. '~DatwaS$eenmooi
.
gecáïn,nuqiceerd.
Door de láncerlng
vaft"Passing Shot" aIs klusje voor mij."
Schuit, die .zelf enkele verhalen
glossy ver~pi'pngsmagàzine
kwam daar vorig jaar verand,eschreef, voIIIit de redactie met Paul
-fÏng~. De derde"pitgave verscheen ~aterdag 7 november~
Arps (te}<st),Carbline WaleDkamp
Het glossy magazine is een fraaie weemoeq tel}!gaall die tijd;
(eindredactie) en Ed Patijn (foto- .~
,,,,aanV1.!llihg
oQ de ,digitale commu- Maandagavond tikken, dinsdag gr~.fie).Vorigjaar verschellep twee",
nk1'ii'êmix (website, nieuwsbrief, drukkeg,woensdàg op de 'post en ÎlUmmers(begin en halverwf:gehet
sodal medi~). Passing Shot is !lliIf~ donderdag belandde de Passing seizoen), dit jaar blijft het bij één
der snel, he~ft meer oog voor ach- Shot bij de leden thuis op de mat.
uitgavË(novelllber).
-tergronden en inhoud, en heeft "Het waS een wekelijks ritueel. We "We hèbben-in ju%, onze redàc- .
daardoor een langere h01J.dbaar-- hadden op maandagavond de vaste tievergadering ('allè doelgx:oepen
. heid.s..
redactieavond. De stukken werden moeten aan bpd komen') gehad,
Elk exemplaar draagt 'bW aan de toen voorgelezen' en. getikt, leden hebben de onderwer}:>envérdeeld
geschiedschrijving van LOHC,een van diverse commissies en elftallen en zijn de helezomei aan de slag
betekenis die weleenswordt onder- kwamen nog hun stukjes brengen. gegaan. Hetwa,s fijn dat dit jaar de.
schat,.Elknummer van Passing Shot Het was.het enige orgaan waarmee deadline wat later lag, zodat we na
is uniek, vertelt ook iets over de tijd je de leden kon bereiken. Dat is nu de zomervakantie tot in september
waariil het is gemaakt en de fase overgenomen door WhatsApp en kond.~nuitlopen.'
'.{f
waarin de vereniging zich bevindt.
ancleredigit.ale.media."
De presentàt!ie van het magazine
De Passing Shot is van origine, en Uitgever Z-Press,actief in het druk-vond
afgelopen zaterdag tijdens
bleef dat tot februari 2004, een we- ken van.IIlagazines voor bedrijven een sfeervolle. bijeenkomst plaats
kelijks verenigingsblad dat aanvan- en verenigingen; benaderde iÎ12014 in het GlazeIÎHuis,de bovenverdiekelijk gedriIkt werd op een stencil- toenmalig voorzitter.Rolf van Mier- ping van. het clubhuis van LQHC. ~
I!macnin~ en later op een kopieer-! 10met een zakelijk voorstel dat op . De n!ê'uwste'pas~IngShot is op dit'
'printapparaa,t. Jeroen Schuit en Ed bescheiden wijze bijdroeg aan de mom~nt overal'inhet clubhuis verPatijn,'twee lede!).van de Passing baten vanLOHC. Hij hapte toe en krijgbaar.
Shot'-redactie,d~nken af en toe met meteen daamastak Jeroen' Sêhuit
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