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Van de Voorzitter
We zijn al weer even bezig maar alsnog van
harte welkom in het nieuwe seizoen! Ook dit
jaar kunnen we weer veel nieuwe leden verwelkomen en zijn alle elftallen weer aangevuld, waaronder maar liefst 74 seniorelftallen, 5 (L)G-teams, 44 jeugdteams en talloze
jongste jeugdteams. En niet te vergeten onze
dinsdagdames, de trimmers en vrijdagochtenddames. Kortom, het is weer volle bak op
Thermopylae!
In de vakantieperiode heeft de club ook niet stil
gezeten. Er is veel aan onderhoud gedaan (dank
ook aan H1 en D1!) en in juli is een nieuwe activiteit gestart, de Springvallei, een springkussenevenement van 2 weken waar bijna 20.000
bezoekers (ca 13.000 kinderen + ouders) op af
zijn gekomen en een geweldig succes werd. De
vereniging is hiermee vrijwel 12 maanden nonstop bezig met activiteiten! Ook dit jaar zal de
schaatsbaan weer worden opgebouwd waarbij
getracht zal worden de overlast voor de hockeyers tot het minimum te beperken, onder meer
door een aantal wedstrijden op een andere dag
te plannen dan de laatste 2 weekenden van
november.
Er is goed nieuws te melden met betrekking
tot de vervanging van de toplagen van veld 1
en 2. Deze zijn tot de draad toe versleten. Op
initiatief van het bestuur van Leonidas heeft
de gemeente besloten om alle Rotterdamse
hockeyverenigingen dezelfde regeling aan te

bieden die de voetbalverenigingen met kunstgras hebben. Dit betekent dat de gemeente het
beheer over de velden gaat overnemen en verantwoordelijk wordt voor de vervanging van
de matten en het onderhoud van de velden en
het complex. De verenigingen hoeven dus niet
meer zelf te investeren maar betalen een jaarlijkse huurprijs. In ons geval betekent het dat,
als het weer het toelaat, de matten van veld 1
en 2 begin komend kalenderjaar (winterstop)
vervangen gaan worden. Overigens moet deze
regeling nog formeel door de gemeenteraad
worden goedgekeurd, maar de verwachting is
dat daar geen verrassingen meer uitkomen.
Daarnaast lijkt overeenstemming bereikt te zijn
tussen alle partijen over de herverdeling van de
velden op het Toepad. Hoewel een aantal zaken
nog afgestemd moeten worden, lijkt het erop
dat wij komende seizoen ook een 7e veld mogen
verwelkomen waarmee extra capaciteit ter beschikking komt voor trainingen en wedstrijden.
Ik houd u daarvan op de hoogte. Een andere
ontwikkeling is de overname van de Leo-shop
lees verder op pagina 3

PAAL P I EP ER 2

door de vereniging. Dit seizoen zullen wij die zelf
gaan exploiteren i.p.v. Masq en deze periode gebruiken om naar een andere leverancier van onze
tenues te zoeken. Gelukkig hebben we de meeste
artikelen op tijd kunnen aanvullen en kunt u daar
nu terecht. Indien u betaalt met een Leo-pas krijgt
u zelfs nog korting!
De eerste TD werd afgelopen zondag weer druk
bezocht en was heel gezellig. Dit jaar heeft Bouke
Sakkers de organisatie ervan overgenomen van
Tijs die dit 10 jaar lang heeft gedaan en groot gemaakt heeft! Bouke, dank en succes gewenst!
Rest mij nog u een onvergetelijk sportief en gezellig seizoen toe te wensen!

Fred Nederlof
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H1 wint van sterke Etten-Leur
Vandaag stond de wedstrijd tegen Etten-Leur
op het programma. Vorig seizoen hebben
we twee spannende wedstrijden tegen hun
gespeeld dus we wisten dat we scherp moesten beginnen. Het veld lag er mooi bij. Met
een lekker tunetje aan tijdens het inspelen,
motiverende woorden van onze omroeper
Martin en het publiek langs de lijn waren we
klaar voor de afslag.
We begonnen terughoudend waardoor EttenLeur al snel grote kansen had. Geen van deze
kansen werden benut door het briljant keeperswerk van Luke. Het spel ging beide kanten
op waarbij Etten-Leur met hun snelle spitsen
een paar keer gevaarlijk kon worden. De sterke
verdediging van Leonidas kon de spitsen echter
weren.
We kregen een aantal corners maar deze werden
helaas niet benut. Halverwege de eerste helft
konden we door een mooie actie vanaf rechts en

een dodelijke klap van Sander scoren. Pogingen
om de voorsprong uit te breiden werden in de
eerste helft niet benut. Ruststand: 1-0.
De tweede helft kwamen wij frisser uit de startblokken en kon Stan de eerste kans direct benutten. Zeer blij met zijn eerste goal van het nieuwe
seizoen zetten we de wedstrijd voort. We konden
de rest van de wedstrijd rustig de bal rond laten
gaan en er kwam geen echte dreiging uit van
Etten-Leur. De kansen die werden gecreëerd om
de voorsprong te vergroten werden niet benut.
Vijf minuten voor tijd krijgt Etten-Leur nog een
corner waarmee ze de aansluitingstreffer konden
maken. Maar deze werd mooi gekeerd door Luke.
Na 70 minuten klonk het eindsignaal. Als terechte
winnaar konden we blij van het veld afgaan met
nog een lekker TD’tje voor de boeg. Volgende
week spelen we uit tegen Zoetermeer. Waar, met
een mooie confrontatie tussen de gebroeders de
Wit, wij zullen strijden om de 3 punten mee te
nemen naar Rotterdam!
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Slapend in hun Leo tenue kan D8 niet
wachten op de wedstrijd!
Heerlijk, het is weer zondag! De mooiste dag
in de week is aangebroken. Sommige teamgenoten konden niet wachten op de wedstrijd
tegen Barendrecht. Weet u het nog? Dat je
als F-je het liefst vrijdagavond ging slapen in
je Leonidas tenue, en zaterdag veel te vroeg
wakker werd omdat je zo gespannen was voor
de wedstrijd? Onze Sanne, toch niet meer zo
heel jong, heeft hier nog steeds last van. Of
plezier, het is maar hoe je het ziet.
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Haar enthousiasme werkte echter aanstekelijk,
want de dames 8, voorheen 9, voorheen 5 & 6, betrad vol goede zin het toch niet zo heel inspirerende terrein van HC IKEA, euh, Barendrecht. Nu
was het weer ook fantastisch. En we waren nog
een beetje high van onze overtuigende winst
tegen Derby van vorige week, waardoor we nr 1
in de poule staan. En de voorbereiding stond als
een huis . En we hebben na uitgebreide assessments een goede trainer/coach gevonden die
qua kleuren fantastisch aansloot bij het management drives profiel van ons team.

De voorbespreking werd door Lies gedaan. In
haar nieuwe rol als aanvoerder in het veld is zij
nu onze inspirator, motivator en facilitator. Haar
speech draaide om één ding: focus. Altijd goed.
En scherp beginnen natuurlijk. Na de yell, de
handshake en het fluitsignaal gaven we daar gehoor aan. Zeer gefocust scoorden we een scherp
doelpunt binnen 5 minuten speeltijd. Mission
accomplished!
Maar stopte D8 daarna? Zakte het spel in? Welnee! De doelpunten 2, 3 en 4 rolde er in de eerste
helft in. Focus. Magisch woord! In de rust sprak
Freddy bemoedigende woorden. Hij was na zijn
eigen wedstrijd meteen naar ons toegekomen,
had anderhalve minuut van de wedstrijd gezien
dus kon zijn waardering voor ons spel uitgebreid
onderbouwd op ons overbrengen. Zijn wijze les
voor de tweede helft was: doe alsof het 0-0 is, ga
niet achterover leunen. Anne lette waarschijnlijk niet op doordat er een supporter op haar
schoot zat, want even later stonden we door een
mislukte pass 1-0 achter (maar eigenlijk stond

het dus 4-1 he!). Het leven van een verdediger
is hard… of had ze gewoon medelijden met de
Vinex-meisjes? Laten we het er maar op houden
dat ze tijdelijk verblind werd door de neon oranje
broekjes die op onverwachte momenten onder
de grijze rokjes uit piepte. Gelukkig is hockey een
teamsport en compenseerde we de misser door
twee keer uit te halen en er 2-1 van te maken. De
scheidsrechters deden de laatste tien minuten
wat ze konden om het tij te keren, maar het was
niet meer om te buigen: Leonidas dames 8 verliet
met een 6-1 winst het veld.
Na zo’n wedstrijd verheug je je natuurlijk op een
lekker drankje. Het was genieten geblazen van
de twee matig gekoelde flessen Fanta en CocaCola. Snel naar ons eigen clubbie dan, voor een
welverdiend koud biertje tijdens het TD! Coach
Freddy was ook op dat vlak een ziener: hij vertrok
meteen na de wedstrijd naar Leo. De dames zijn
tevreden met hun keuze!
Met dank aan aanvoerders-magagers Am en An

PAAL P I EP ER 2

Hoe lang blijft H28 nog ongeslagen?
Zondag matchday, tijd voor de tweede
Rotterdamse Stadsderby van dit seizoen.
Uw favoriete Herenteam mocht namelijk
aantreden in het Kralingsche waar de heren
van “The Noisy Neighbours” Victoria klaar
stonden om de strijd aan te gaan. Zondag
blijft zondag, dus voor enkele mannen
was ook een Christelijke tijd van 14:45u
lastig te halen. Waar was die keeperstas?
En de scheidsrechters? Gelukkig nam Vic
deze nobele taak snel op zich, niet iedereen krijgt zomaar de kans om Leo H28 te
fluiten.
De eerste helft is altijd even inkomen, maar
met het vooruitzicht van de eerste Leo TD
van het seizoen, met vele wulps dansende
Leonie’tjes trok het bloed spoedig waar het
niet gaan kan. De laatste promillages alcohol
trokken met een noodgang door de poriën
naar buiten. Een zwaar bevochten wedstrijd
ontketende zich...
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Na het eerste fluitsignaal lag de bal al vrij
snel in het kasteel van de tegenstander. Voor
Victoria reden om er wat harder in te gaan,
en door een fout in de verdediging kwam de
stand jammerlijk spoedig weer gelijk te staan.
Meer kansen om op de goal te schieten vielen
ons gelukkig ten dele en daarmee kwam de
ruststand op 1-2 te staan.

In de tweede helft vlogen de strafcorners
ons letterlijk rond de oren, wat het nodige
commentaar opleverde. Rest van het seizoen
mondje dicht dus, anders gaan er nog kaarten vallen. De straf hierop kwam ook, maar
na deze tweede tegengoal van Vic (2-2)
wisten we zelf ruim voor het eindsignaal een
extra puntje te drukken. De eindstand kwam
op 2-3 te staan. Door een aantal magnifieke acties van onze keeper werd verder
alles namelijk netjes uit de cirkel geslide,
geschopt en gekopt.

Al met al weer een leuke wedstrijd afgesloten met winst voor Leonidas H28, waardoor we na twee Stadsderby’s stijf bovenaan
staan. Het mag gezegd worden, er werd een
lekker potje gehockeyd. Maar, alle inspanningen eisen hun tol. Tijd om bij te tanken
op de Leonidas The Dansant van dit weekend. Gezien het tijdstip moest die inmiddels
wel lekker op gang aan het komen zijn. Niets
bleek minder waar en u raadt het al, meerdere glazen pils en een lekker tuintje werden
soldaat gemaakt. Het bleef nog lang onrustig
op en rondom Leonidas...
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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

