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Is je Leo-tenue te klein of
je stick te kort?
De G-hockeycommissie is op zoek naar nog goede bruikbare hockeykleding en sticks in
alle maten. Zij willen deze gaan gebruiken voor clinics en (proef)leden die niet vanzelfsprekend hockeyspullen hebben, kunnen lenen of aanschaffen.
Dus heb je hockeyspullen en wedstrijdkleding liggen dat nog goed is en gedragen mag worden,
dan zorgen zij voor een ‘tweede leven’. Heb je (volwassen) hockeysticks, scheenbeschermers,
hockeyschoenen of Leo-wedstrijdkleding (rokjes, broeken, shirts) over? Wij zijn er blij mee!
Stuur een mailtje naar g-hockey@leonidas.nl of neem het mee op zaterdagochtend. Wij zijn
te vinden op veld 4 van 10.00-11.00 uur. Vraag naar Wil of Nicole (06-2038 6802).
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MB2 doet het goed op KNHB-regelementen
ABN Amro toptoernooi en speelgerechtigheid
Meisjes B2 heeft in de voorbereiding op het
nieuwe seizoen deelgenomen aan het ABN
Amro toptoernooi in Deventer.

seizoen

In de eerste wedstrijd, tegen Union MB1, begonnen de dames met een 2-0 verlies, maar daarna
ging het steeds beter. Na een gelijkspel tegen
Twente MB1 en een gelijkspel tegen Alecto
MB1 0-0 (een wedstrijd die we hadden moeten
winnen), werd er een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de middagwedstrijden.

De KNHB heeft een aantal belangrijke competitiedocumenten gepubliceerd op haar website, waaronder de
KNHB Reglementen uitgave 2016 (incl. het Bonds- en
Tuchtreglement) en de gewijzigde Speelgerechtigdheid-/Invalregels voor het seizoen 2016-2017.
Deze informatie is van groot belang voor een ordelijk
verloop van onze competities.

We speelden opnieuw tegen Twente en na een
raak ingeschoten strafbal werd er met 1-0 gewonnen. De tweede poulewedstrijd tegen Maarssen
MB1 werd er verdiend gewonnen, ook met 1-0.
De laatste wedstrijd tegen Hudito MB1 (een van
onze tegenstanders in de voorcompetitie) werd
er met 1-1 gelijk gelijkgespeeld, waardoor we
een eerste plaats in deze poule veiligstelden.

•	KNHB Reglementen 2016 (incl. het Bonds- en
Tuchtreglement) & KNHB Reglementen 2016, overzicht
belangrijkste wijzigingen t.o.v. uitgave 2015, klik hier.
•	Regels speelgerechtigdheid veldhockey
seizoen 2016-2017, klik hier.
•	Regels speelgerechtigdheid zaalhockey
seizoen 2016-2017, klik hier.

Het verloop van de wedstrijden en de stappen
die de meiden op deze dag in dit sterke deelnemersveld gemaakt hebben geven veel vertrouwen voor de voorcompetitie. Het was een
heel mooi toernooi en een hele goede prestatie
van dit team. Goed gedaan meiden.

Let op: wanneer je bij in onze ledenadministratie geregistreerd staat als proeflid of trainingslid, ben je niet speelgerechtigd bij competitiewedstrijden!
Check dit want anders riskeer je een boete en drie punten
in mindering voor je team.
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H28 opent seizoen 2016/2017 érg lekker
Het is weer even wennen als je na een paar
maanden weer aan de bak moet op de vroege
zondagmorgen. Brak in je bed uitkateren, ho
maar! En hoewel sommige vedetten van de
Heren 28 (voorheen 32) selectie nog een aardig
balletje (en pintje) geraakt hebben tijdens de
wedstrijden van de Zomeravondhockey 2016
bij onze vrienden van HCR, is het toch weer
even inkomen na de zomerstop.
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En laat nou net HCR H8 het team zijn dat wij
op deze eerste zondag van het nieuwe seizoen
aantreffen op de zandvelden van Leonidas. De
nederlaag van het vorige seizoen tegen de mannen met de lange matten stond nog redelijk
goed in het geheugen. Dat bracht ons natuurlijk
wat extra motivatie op deze vroege morgen.

Naast deze extra motivatie, hebben we natuurlijk ook weer wat vers bloed (dames, lees: vers
vlees) aan onze selectie toegevoegd. Zowel
Tijmen, Polle, Iwan, Michiel als Ewout mochten
deze ochtend in de voetsporen treden van de
H32-strijders die ons na een prachtig seizoen
2015/2016 verlaten hebben. En dat deden zij
zeker niet onverdienstelijk.
Opgeteld zorgde de inzet van deze nieuwe
vedetten, in combinatie met die van de andere
H28-legendes, dat de mannen van HCR tijdens
deze wedstrijd alle hoeken van de mat hebben
gezien. Al in de eerste helft wisten we ervoor te
zorgen dat we met een ruime voorsprong de rust
in gingen. Met meerdere assists van de jarige
Willem van den Noort (eindelijk credits voor
zijn harde werken) wisten onze spitsen meer-

dere fraaie punten te drukken in de eerste helft.
We hoorden tevreden geluiden van onze fans
langs de lijn! Daarbij kwam ook nog eens dat
onze keep het doel samen met de verdediging
brandschoon wist te houden. Dat is knap na een
strafcornerreeks van minstens vier of vijf corners
waar zelfs Max Caldas u tegen zegt. De uiteindelijke stand na een zweterige wedstrijd kwam te
staan op 6 - 0. Dus was het rond de klok van elf
de hoogste tijd voor een Tuintje 48 en een kratje
koude feestpalen. Dat smaakte weer als vanouds.
Volgende week de Rotterdamse Derby tegen
Victoria H12. Het belooft weer een spannende
strijd te worden, zowel op het veld als op de
eerste TD van het seizoen!
Zondag 18 september:
Victoria H12 - Leonidas H28, 14:45u
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MB5 staat te popelen
Zelden heb ik zoveel enthousiasme meegemaakt als bij de huidige lichting van
meisjes B5. Begin juli, daags nadat de
nieuwe indeling bekend werd en terwijl
er nog hier en daar een toernooi gespeeld
moest worden met de oude teams, kwam
het nieuwe MB5 al samen om beach hockey
te spelen!
En daar hield het niet op. De trainingen begonnen al toen nog niet iedereen terug was
van vakantie en in de oefenwedstrijden werd
er al volop goed gecombineerd en flink gescoord.
In de eerste echte wedstrijd, afgelopen zaterdag tegen HDS MB3, ging het team dan ook
voortvarend van start. De ene na de andere
aanval vloeide over het veld. HDS, dat vanwege wegwerkzaamheden al een kwartier te
laat was, wist niet wat er gebeurde en kwam
nauwelijks uit de verdediging. Na vijf, zes
gemiste kansen werd het dan eindelijk 1-0
door Evie en dat was dan ook de ruststand.
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In de tweede helft kwam HDS iets beter
voorbereid het veld op, maar toch domineerde MB5. Kansen genoeg, maar het scoren
wilde, mede door het uitstekende werk van
de keeper van HDS, maar niet lukken. En, net
zoals in het voetbal, kun je dan verwachten dat
de tegenstander scoort… En zo geschiedde.

HDS drong wat meer aan en scoorde. Twee
minuten later kreeg MB5 echter een strafcorner en Noa sloeg deze knoeihard langs
de keeper. MB5 stond weer voor: 2-1. En daar
bleef het bij. Ondanks een enorm veldoverwicht, werd er niet veel gescoord, maar met
het vele talent moet dat goed gaan komen.
MB5 weetjes
Weten jullie trouwens dat Veerle niet meespeelde omdat ze een botje in haar hand gebroken heeft en dat Desiree niet meespeelde vanwege een keelontsteking (beterschap
meiden!), dat Tessel een fantastisch hoogstandje liet zien door op snelheid met de stick
de bal hoog te houden en de verblufte tegenstander passeerde, dat Charlot onze captain
is (en Floor V. co-captain), dat de dames al een
heuse teamtrui hebben ontworpen en met
trots dragen, dat Natasha na acht seizoenen
in de verdediging nu voorin te vinden is en
al gescoord heeft, dat MB5 in vijf oefenwedstrijden dertien keer scoorde (en er negen
tegen kreeg), dat toen de training werd afgelast vanwege de hitte Captain Charlot alle
meiden (en ouders) uitnodigde om even te
komen ‘chillen’, en, last but not least dat het
eerste officiële teamuitje al gepland staat?
MB5 staat te popelen en jullie verslaggever
zal deze meiden dit jaar eens extra in de gaten
houden. Ik zou zeggen: Watch this space!

Jullie zullen nog meer horen over dit ambitieuze team. En met twee leuke fanatiekelingen als Coach Bert en Trayner(!) Raymond
als drijvende krachten, gesteund door onze
supergeorganiseerde Manager Marit en officieus Hoofd Feestcommissie Britt, kan dit
seizoen nu al geslaagd genoemd worden.
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Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste mensen die bepaalde
vrijwilligerstaken op zich kunnen en willen nemen. Hieronder vind je
een actueel overzicht van de vacatures waarvoor we op dit moment
op zoek zijn naar betrokken leden en/of ouders van jeugdleden.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over een van deze vacatures,
stuur dan een mail naar verenigingsmanager Jacqueline Wilmink,
via info@leonidas.nl.

Gezocht: mensen met gevoel
voor rechtvaardigheid en
organisatietalent
Geen wedstrijd zonder scheidsrechter! Op de achtergrond wordt door een
aantal vrijwilligers wekelijks keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat er voor
iedere wedstrijd twee scheidsrechters aanwezig zijn.
De scheidsrechterscommissie is per direct op zoek naar vier extra commissieleden.
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De taken voor deze commissieleden zullen o.a. bestaan uit het organiseren
van scheidsrechterscursussen (dus niet zelf geven) en het maken van ‘fluitschema’s’ t.b.v. jeugdwedstrijden.

Planner/opleider (club)
scheidsrechter-examens
Per hockeyseizoen wordt 4 tot 6 keer de mogelijkheid geboden om
examen te doen voor de (club)scheidsrechterskaart. Voor A- en B-spelers
geldt dat het behalen van deze scheidsrechters kaart verplicht is.
Leonidas heeft besloten dit KNHB-beleid verder door te voeren door
met ingang van seizoen 2013/14 een scheidsrechterskaart verplicht te
stellen voor alle A- en B-spelers en speelsters. Na maart van het lopende
seizoen zal het niet meer mogelijk zijn wedstrijden te spelen voor een
A- of B-speler als die geen scheidsrechterskaart heeft. Ook ouders
worden altijd van harte uitgenodigd om een scheidsrechterskaart te
halen. Voorafgaand aan het examen kan via E-learning in eigen tijd en
tempo worden geoefend. Als planner/opleider van het (club)scheidsrechters-examens ben je lid van de scheidsrechterscommissie.
Taken:
• In overleg met KNHB-examinator vaststellen van examendata.
•	Via ledenadministratiesysteem LISA uitnodigen van (jeugd)leden
die verplicht examen moeten doen.
• Aanmelden kandidaten bij de KNHB.
• Examenkandidaten voorzien van inlogcode voor de E-learning stof.
•	Aanwezig zijn en begeleiding van kandidaten tijdens de
examenavonden (1,5 uur )
•	Vanzelfsprekend zal je worden ‘ingewerkt’ door huidige
planner/opleider Margreet Husen.

De werkzaamheden zullen maximaal twee tot drie uur tijd per week vergen.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur een mail naar de
verenigingsmanager, Jacqueline Wilmink, jacqueline@leonidas.nl.

Naast de examenavonden ben je ca. 1 tot 2 uur per week tijdens het veldhockeyseizoen bezig met de planning. Dit kan natuurlijk gewoon van huis/
werk uit.
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Teamindelers voor
seniorenteams
Wij zijn op zoek naar twee personen die verantwoordelijk zullen zijn voor
het indelen van de heren of dames (recreatie)teams bij de senioren. Direct
na afloop van de competitie van het lopende seizoen wordt gestart met het
indelen van de teams voor het komende seizoen. Captains krijgen tot het
laatste weekend van het huidige seizoen de tijd om zelf nieuwe leden aan
te dragen. Direct na het einde van de competitie zullen de teams aangevuld
worden met spelers die uit de jeugd van Leonidas ‘overkomen’, spelers door
captains aangedragen en/of spelers die zich als nieuw lid hebben aangemeld
bij Leonidas. Hierbij is het van belang dat wensen van de teams, van nieuwe
spelers, niveau en ervaring zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

De werkzaamheden hiervoor liggen vooral in de periode van juni t/m september. Gedurende de rest van het seizoen blijf je voor eventuele aanvullingen/
wijzigingen van de teams het aanspreekpunt.
Met een dosis enthousiasme, goede communicatieve vaardigheden (zowel
persoonlijk, per mail als per telefoon), nauwkeurigheid en snel handelen kan
jij ervoor zorgen dat onze teams er een mooi en gezellig seizoen van maken.
Interesse of vragen: mail naar teamindeling@leonidas.nl
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Leden zondag-wedstrijdtafel
Voor de zondag-wedstrijdtafel zoeken wij enthousiaste (ouders van) leden
die aanspreekpunt zijn voor onze leden en gast-hockeyers en zo de zondag
voor iedereen in goede banen leiden.
Taken:
• Bezoekende teams welkom heten en naar het juiste veld wijzen;
• Zorg dragen voor een goed verloop van het wedstrijdschema;
•	Aanspreekpunt/vraagbaak zijn voor alle aanwezigen. Je ontvangt
een duidelijk herkenbaar vest, zodat iedereen je gemakkelijk kan
aanspreken voor vragen;
• Toezicht houden op het sproeien van de velden;
• Assisteren bij het invullen van het Digitale Wedstrijd Formulier.
Als nieuw lid van de Wedstrijdtafel kom je terecht in een gezellige groep
van vijf en zal je op een leuke en gezellige manier de club en al haar leden
leren kennen. Je zal snel een bekend gezicht worden op Leonidas! En je
staat er ook nooit alleen voor, want je zal altijd minimaal in duo’s de Wedstrijdtafel bemannen. Kost het veel tijd? We streven naar eenmaal in de drie
weken voor maximaal drie uur per keer. En samen met vriend of vriendin
opgeven is natuurlijk ook mogelijk. Er zijn geen speciale vereisten, jouw
enthousiasme is meer dan voldoende!
Heb je interesse of vragen? Stap op zondag op ons af of mail ons op
wedstrijdtafel.leonidas@gmail.com

