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Van de Voorzitter
Er lijkt maar geen einde te komen aan het
mooie zomerweer! Het blijkt nog steeds uitstekend vertoeven op het terras. Geen naargeestig herfstweer waarin je als speler of
toespeler loopt te koukleumen in wind en regen. Is het klimaat dan toch langzaam maar
zeker aan het veranderen en wordt de zomer
langer en de herfst milder?
Hoe dan ook, de temperatuur blijft de komende
dagen zeer aangenaam en zal het langs de lijn
en op het terras druk bevolkt blijven. Er is immers
genoeg te zien. De junioren strijden om een
goede plek in de voorcompetitie en een flink
aantal teams heeft kansen om als eerste te
eindigen. Nog twee spannende weekenden te
gaan en dan kunnen we de balans opmaken.
Over de gehele breedte gezien neemt het
niveau van de jeugd steeds verder toe en spelen
we (gemiddeld) aanzienlijk hoger dan een aantal jaren geleden. De verdere professionalisering
van de jeugdbegeleiding begint haar vruchten
af te werpen en daar zijn we natuurlijk geweldig
blij mee.
Bij de senioren zijn we inmiddels ook een aantal
weken met de competitie bezig. Nog veel te kort
om voorspellingen te doen maar de start is voor
heel wat teams uitstekend. Zo blijken de eerste
8 herenteams nauwelijks een punt verloren te
hebben en staat H1 op een gedeelde 2e plaats.
De dames volgen deze trend helaas nog niet.
D1 liet enkele keren het kaas van het brood eten
en hebben nog geen punten verzameld. Daar

moet komende zondag maar eens verandering
in komen en de hulp van de 12e man, u dus, is
daarbij zeer welkom! Kom daarom massaal naar
de club en moedig de dames van harte aan!
Ondertussen ziet u op het terrein alweer de
voorbereidingen voor de schaatsperiode. Het
ijsplein wordt opnieuw geplaveid met houten
planken en de mobiele bar heeft een nieuwe
plek gekregen. Medio november gaan we de
schaatsbaan weer opbouwen en wordt de capaciteit weer wat beperkter, reden waarom een
aantal teams gevraagd is hun wedstrijden in de
laatste competitiedagen voor de wintersport te
verplaatsen naar 23 oktober. Gelukkig hebben
veel van deze teams daar aan meegewerkt, reuze
dank daarvoor! Hopelijk is dit het laatste jaar
dat dit probleem speelt. We zijn immers bezig
met de verwerving van het 7e veld en als het
allemaal gaat zoals we willen, kunnen we daar
komend seizoen over beschikken en ontstaat er
veel meer ruimte voor trainingen en wedstrijden. Meer hierover tijdens de ALV die komende
maandag op de rol staat. U bent van harte
welkom en hopen u dan te mogen begroeten!
Fred Nederlof
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H28 doet ’t op z’n Duits
Het was op de druilerige namiddag van
zondag 25 september. Na een lange dag in
spanning wachten op de wedstrijd die
komen ging mocht uw favoriete Herenteam om 17:00 uur thuis tegen Dordrecht
H3 spelen. Het afgelopen seizoen, uw
mannen nog onder de vlag van H32, bleek
al dat Dordt zich niet zomaar gewonnen
zou gaan geven.
Met een selectie van 15 spelers betraden de
gladiatoren van Leonidas H28 om half vijf
het warme en vochtige veld 3. Eindelijk een
beloning voor de mooie prestaties van de
afgelopen twee weken. Na een lekkere warming up en een sportieve shake-off klonk
het eerste fluitsignaal, waarmee een minstens zo sportieve wedstrijd aanving.
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Leo ging per direct lekker van start en
Dordrecht had moeite om ons van hun helft
te houden. Continue dreiging op de goal van
onze gasten was daarvan het resultaat. Toch
was ‘t het team van Dordt dat in het tweede
deel van de eerste helft als eerste wist te
scoren. Gelukkig wisten we dit vrij snel recht
te zetten door een strafcorner, afgemaakt
met een soepele sleep van Tijmen.
In de middenmoot van de wedstrijd werd
door Leo vrij slecht gespeeld. Ballen kwamen
niet door het middenveld heen, en de coun-

ters van Dordt die er wel doorheen kwamen
resulteerden in regelmatige kansen. Vrij snel
was het dan ook 1-2. Met Dordrecht bijna
onderaan de poule konden we dit toch niet
zomaar weggeven?
Met het aanstaande Oktoberfest TD in het
vooruitschiet op zondag 30 oktober, was het
tijd om er alvast even op z’n Duits in te gaan.
Man of the Match Oscar Kortenhorst drukt
in de laatste minuten dan ook met een
smerige panna een punt bij de keeper van
DMHC. Niet lang daarna klinkt ook eindsignaal en eindigen we op gelijke stand. H28
blijft dus ook dit weekend (op de valreep)
ongeslagen, en na een groot deel van de

wedstrijd achter gestaan te hebben voelt
deze pot als pure winst.
Gelukkig stond Joel al met een big smile
en een kratje pils langs de kant, en kon er
gelijk een lekker koud pintje opengetrokken
worden. Intussen was Brian stiekem naar
de bar gesneld voor een tuintje 48, spoedig
gevolgd door een tuintje 24. De avond werd
afgesloten met wat bier en burgers in De
Stoep, waarna iedereen snel zijn weg vervolgde naar Café de Mand.
Aanstaande zondag om 12:45u: de slag
bij Thermopylae tussen Leonidas H28 en
Leonidas H30.
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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
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Zaterdag 1 oktober a.s.
tussen 09.30 en 14.00 uur:

Verkoop van
Mees kinderkleding
op RHV Leonidas
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