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Kom MA1 en JB1 aanstaande zaterdag
aanmoedigen bij de playoff wedstrijden!
De voorcompetitie is voorbij. Aanstaande zaterdag zijn er nog playoff wedstrijden voor
de landelijke en Super A/B competities. MA1
en JB1 gaan zaterdag playoffs spelen, MA1
voor landelijk en JB1 voor Super B. Kom deze
teams aanmoedigen!
Meisjes A1 is 2e geworden in de voorcompetitie
(met slechts 2 doelpunten minder dan de nummer 1) en gaat aanstaande zaterdag strijden
voor een plaats in de hoogste Landelijke competitie. Zij spelen in Zoetermeer om 13.15 uur
tegen RingPass MA1 (een volledige wedstrijd).
De winnaar gaat “landelijk” spelen, de verliezer
gaat in de Super A competitie spelen.
Ben jij erbij? a.s. Zaterdag 15 oktober 13.15
uur bij MHCZ in Zoetermeer!

Jongens B1 is 1e geworden in de 1e klasse voorcompetitie en gaat aanstaande zaterdag strijden voor een plaats in de Super B competitie.
Zij spelen met 4 teams in een poule en de
eerste 2 van de poule gaan in de landelijke
Super B competitie spelen, de nummer 3 en 4 in
de Top-Klasse. Zij spelen aanstaande zaterdag
bij Hockeyclub Klein Zwitserland 3 wedstrijden
van 35 minuten. Het schema is als volgt:
14:25 - 15:05 uur HCRB JB1 - Leonidas JB1
16:00 - 16:40 uur HGC JB1 - Leonidas JB1
17:35 - 18:15 uur Leonidas JB1 - Barendrecht JB1
Ben jij erbij? a.s. Zaterdag 15 oktober vanaf
14.25 uur bij HCKZ in Den Haag!
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Overige resultaten voorcompetitie

Partner van de Toekomst
bij RHV Leonidas.

Meisjes B1 heeft zich al geplaatst voor de
lande-lijke Super B competitie.
Meisjes C1 en meisjes D1 gaan allebei in de
Top-Klasse spelen.
JA1 bleef weliswaar ongeslagen deze voorcompetitie met evenveel punten als de nummer 1,
maar werd op doelsaldo 2e. Zij gaan in de Top
klasse spelen.
JC1 gaat in de subtop spelen en JD1 in de 1e
klasse.
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MB2 werd 2e in de voorcompetitie en gaat in de
Top-Klasse spelen en ook JB2 heeft het goed
gedaan en gaat wederom in de Sub Top-Klasse
spelen!
Wij zijn trots op de behaalde resultaten en willen
alle spelers én de trainer/coaches en managers
van deze teams van harte feliciteren!
vervolg op pagina 4

ABN AMRO investeert samen
met Leonidas in hockeytalent.
Leonidas helpt samen met ABN AMRO ambitieuze
hockeyers bij hun ontwikkeling richting de top. Door het
organiseren van clinics, testcenters en andere activiteiten
helpen we talent zich verder te ontwikkelen. We kunnen niet
wachten wat de toekomst ons brengt.
Lees meer op abnamro.com/partnervandetoekomst
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Kampioenen voorcompetitie
Naast JB1 zijn er nog een paar teams kampioen
geworden in de voorcompetitie. Hulde ook voor
deze teams:
MC4 werd ongeslagen kampioen in de 4e klasse
met 56 doelpunten voor en 2 tegen.
MC7 werd kampioen in de 5e klasse
JC4 werd kampioen in de 4e klasse
JA3 is kampioen in de 3e klasse geworden.
Super goed gedaan allemaal!
Zoals al eerder is aangegeven is er sinds dit jaar
een nieuw “competitie-huis”, met een andere
klasse-indeling. De klassen zijn daardoor niet
vergelijkbaar met vorig jaar. Helaas hebben
enkele teams het zwaar gehad in de voorcompetitie, maar alle teams worden nu opnieuw op
sterkte ingedeeld.
Fijne herfstvakantie, De Jeugdcommissie

Met spoed gezocht:

Redacteur voor
de Paalpieper

P.4

De Paalpieper is er vóór jullie en dóór jullie.
Er zit genoeg schrijftalent bij Leonidas, dus
wie durft de uitdaging aan? We zoeken met
spoed een nieuwe enthousiaste redacteur. We werken je graag in. Ga je deze
uitdaging aan? Of wil je meer informatie?
Stuur dan een email naar clubmanager
Jacqueline Wilmink (info@leonidas.nl) en/
of de Paalpieper (paalpieper@leonidas.nl).

Na regen komt zonneschijn
Arthur schrikt wakker van een geluid..
Druppels op de ramen? Het is midden in de
nacht van 2 oktober en het regent buiten
dat het giet. Ach, dat waait wel over, denkt
hij. Arthur draait zich om en slaapt verder
tot een uur of twaalf. Dan is het tijd om uit
bed te gaan want de wedstrijd tegen H30
staat op het affiche. Houden we de ongeslagen status ook deze week?
Wat een heerlijke dag is deze zondag 9 oktober. Uw favoriete Herenteam speelt pas om
twee uur thuis tegen Tempo. De mannen van
Tempo staan aardig hoog in de poule, dus
wat tegenstand wordt verwacht. Hoe gaat
deze wedstrijd zich ontwikkelen?
Voorzichtig kruipt Arthur uit zijn bed en gaat
met zijn gare hoofd onder de douche staan.
Aankleden en spullen verzamelen, snel op
de fiets naar Leo. Het druppelt hier en daar
nog wat, maar de schade valt op zich nog
te overzien. Onderweg komt hij een paar
teamgenoten tegen. “He lul, alles lekker?”
klinkt het al snel over de Maasboulevard. Ze
fietsen samen door.
De wedstrijd start, en na ongeveer een
kwartier spelen valt het eerste doelpunt
voor Tempo. Ondanks het goede begin loopt

toch niet zo lekker als gedacht. Een tweede
goal volgt nog voor rust. Met 0 - 2 achterstand gaan uw gladiatoren de rust in. In de
rust volgt een peptalk en praat iedereen zich
weer vol goede moed. Knallen in de tweede
helft is het devies.
Nog voordat Arthur op zijn fietsje aankomt
op Leo barst de hemel open en komt het water met bakken naar beneden. Hij komt met
een nat broekje aan op Leo en ook daar beginnen zich snel enkele plassen te vormen
op het veld. Inmiddels zijn beide teams bijna
compleet en kan de strijd om Thermopylae
bijna beginnen.
De tweede helft speelt Heren 28 stukken
beter. Helaas vallen er ondanks een paar
kansen en mooie acties in alle linies geen
goals aan onze kant. We eindigen deze wedstrijd dan ook met 0 - 2 verlies. Toch wel
tevreden over de inzet in de tweede helft
wordt er een lekker kratje pils gehaald, met
een warm en vers gebakken tuintje 48. Want
op één been kan je niet lopen natuurlijk!
*%$#^ …wedstrijd toch afgelast! Voor niks
een nat broekje gehaald! Volgende week
meer over de inhaalwedstrijd tegen Heren 30.

Amersfoort en Daemsz Four Leonidas
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goed te bespieden. En met onze huil werd de
strijd ingeluid.
En de jacht begon en goed. Mijn maakte de
eerste buit bij de tweede boom, kansloos
was de prooi. Een afleiding zorgde ervoor dat
de gelederen niet waren gesloten en de wij
onze prooi zagen verdwijnen in de klauwen
van de andere roedel. Er kwam geen angst
of onrust, juist een gedrevenheid voor onze
nimmer aflatende honger. En zo pakte Tally
voor de rust de tweede prooi op schitterende wijze.

Weet u waar dat ligt? Dat ligt helemaal
ver weg in het oosten, ja buiten de randstad. Ik zeg, volgens mij ligt het te ver van
Rotterdam om het vanuit de Euromast te
kunnen zien.
En daar moesten we heen. Wedstrijd tegen
AMHC die op de 2de plek stonden, net onder
ons. Iedereen vroeg naar bed, want we moesten al heel vroeg weg voor dat lange eind.
Zijn we niet gewend in de res 1ste klasse.
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We wisten ook niet wat ons te wachten
stond. Schuchter en nerveus kwamen we het
terrein op en begonnen het te verkennen.
Naast hockey ook nog Lacrosse, leuk clubhuis op een terp met uitzicht over de velden
en aardige mensen die ons hielpen de

weg te vinden. Er werden handen geschud
met de coaches en trainers en de beide
scheidsrechters die met oorknoppen in, met
elkaar communicerend, de wedstrijd zouden
gaan leiden.
En toch bleef de roedel gespannen op dit voor ons vreemde terrein.
Tijdens de voorbespreking in het nest werden
alle tactieken besproken en doorgenomen.
De rangen en standen werden duidelijk
neergezet van de alfa tot de omega. Niets
werd aan het toeval overgelaten.
Op het open terrein bleven de oren hoog
overeind staan en keken de ogen spiedend
rond. Bij de laatste bespreking voor het begin van de jacht bleef ons oudste vrouwtje
rechtop staan in het open veld om de vijand

Terug in het nest likte we onze wonden en
bereiden we ons voor op het tweede deel
van de jacht. De tanden werden ontbloot, de
vacht glad gestreken voor meer snelheid en
al grommend wierpen we ons erin. En met
resultaat. Via een mooie voorzet van Munt
sloeg Pils met haar klauw de prooi in het net.
Even later een harde en verhoogde aanval
door Bel waarbij Munt de prooi in de lucht
opving en met haar stok langs hun omega in
het net afketste.
4 prooien tegen 1, een mooie winst.
Ons nageslacht, de hond, zou er genoegen
mee nemen om de 4 hoekvlaggen te besproeien, maar wij hebben het open veld
verovert en voor altijd van ons gemaakt.
Aoooooeeeeeehhh

PAAL P I EP ER 5

56 voor, 2 tegen, een record?
Leonidas MC4 is dit seizoen voortvarend
begonnen. Met vijf klinkende zeges uit
even zo veel wedstrijden en een doelsaldo
van plus 54 werd de voorcompetitie met
overmacht gewonnen. Dat belooft wat
voor de rest van het seizoen!

Afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd gespeeld tegen het toch niet te onderschatten Barendrecht MC6. Voorafgaand
aan dit duel hadden de speelsters zich tot
doel gesteld het doelsaldo op te krikken tot
plus 50. De voorgaande wedstrijden waren
met 11-0, 18-0, 8-1 en 3-1 gewonnen. Er was
dus een verschil van twaalf doelpunten
noodzakelijk, een schijnbaar onmogelijke
opdracht.

P.6

Maar niet voor de dames van MC4! Na een
wat aarzelend begin – de eerste treffer viel
pas in de vijfde minuut – kwam de doelpuntenmachine al snel op gang. Bij rust stond
het 8-0, en halverwege de tweede helft was
de benodigde marge bereikt. De meiden

namen echter geen gas terug. Integendeel,
met onvermoeibare passie werden nog vier
van de vele kansen benut; uitslag 16-0.
Opvallend was het goede samenspel en de
tomeloze inzet.
Waar de speelsters de doelpunten met veel
enthousiasme vierden begon bij het toekijkende publiek langzamerhand enig medelijden met Barendrecht te ontstaan. Met
plaatsvervangende schaamte zagen enkele
ouders het team met flitsend samenspel de
tegenstander totaal overklassen.
Hoe zal dat gaan in de rest van het seizoen?
Is dit team echt zo geweldig? Of is MC4
gewoon te laag ingedeeld? Deze vraag zal
de komende maanden beantwoord worden.

Krat met ballen en gele
veld-afgrenzers gezocht!
Dames 4 is op zoek naar haar krat
met ballen en veld-afgrenzers.
Vorige week stonden deze niet
meer in de lockerruimte. Heeft
iemand deze spullen gezien?
Ze willen ze graag terug! Neem
contact op met Ruud Kuiper,
coach van Dames 4.
r.j.kuiper@gmail.com
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Ze flikken het gewoon weer!
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Noem het geluk, noem het wijsheid maar
feit is, dat Leonidas MB2 voor het 2e seizoen op rij zich na de voorcompetitie
plaatst voor de Topklasse A. Een hele knappe prestatie, waarin alleen HC Rotterdam
ons kan volgen. Dat wordt, net als vorig
seizoen, een hele spannende derby.
MB2 zal zich wederom gaan meten met
sterke MB1 teams uit de ZH regio. Het is
natuurlijk ook een feit, dat onze jeugdopleiding hier ook een dikke pluim verdiend. Veel
van onze meiden kwamen in het verleden
uit voor 1e teams op het veld en/of in de

zaal en die ervaring en trainingsarbeid betaald zich toch uit. Maar niet op lauweren
rusten, de schrijver dezes is ook kritisch maar
daar gaat het nu even niet over.
De afgelopen twee seizoenen was MC2
uiterst succesvol te noemen, kampioenschappen en toernooiwinsten werden
oneindig aan elkaar geregen en vormen
zij thans de ware backbone van dit team.
Nu wacht echter een grote uitdaging, want
de ervaring van vorig seizoen Topklasse
heeft ons geleerd, dat dit toch wel een
dingetje is. Je komt sterkere teams tegen,

waarvan sommigen Super B kwalificatie
op een haartje na hebben gemist. Je komt
teams tegen, die niet graag onder willen
doen voor “maar een MB2” team. Fysiek
en tactiek gaan een grotere rol spelen,
indachtig koning Leonidas zullen wij onze
eigen Thermopylae moeten gaan bouwen.
Een mooie taak is hiertoe weggelegd voor
de prima teambegeleiding van Nico, Gert
Jan en Lissy, om dit in goede banen te leiden. Kortom #letsgoleo, lets do it MB2 !
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Fotoverslag ALV 3 oktober 2016

1

Zettie Leeuwenburgh werd in het zonnetje gezet

2

Margreet Husen werd benoemd tot ‘Vrouw van

voor haar vele jaren als pr-functionaris

het Jaar’ vanwege haar jarenlange verdiensten
als opleidingscoördinator van de clubscheidsrechters

3

De Gulden Kopspijker ging naar Monique Lander
vanwege haar inspanningen als lid en later voorzitter van onze jeugdcommissie

4

Ferry Makkinga werd benoemd tot Lid van
Verdienste aangezien hij reeds 22 jaar fungeert
als (assistent) coach in onze heren seniorenlijn

5
1
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2

3

4

Tijs Nederlof werd tot Lid van Verdienste benoemd vanwege zijn jarenlange inspanningen
die hebben geleid tot het huidige instituut dat
regionaal bekend staat als ‘het LTD’.

5
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De beste
Spelleider Ever!
De meiden van ME13 zijn
erg blij met hun spelleider
Mike Keppel.
Zij vinden hem zelfs ‘de
beste spelleider ever’!
Een felicitatie waard Mike,
en fantastisch dat je de
meiden fluit en begeleidt.

Feest voor de D-jeugd op 29 oktober!
Onze D-jeugdleden gaan griezelen en feesten op 29 oktober a.s.
Natuurlijk mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Een kaartje voor onze leden kost 4,00 euro en voor een introducee 5,00 euro.
Het feest begint is van 20.00 – 22.30 uur. De deuren sluiten om 21.00 uur.
Let op: kaartjes voor dit feest kan je online bestellen via MIJN LEO/evenementen; zie rechtsboven op onze website www.leonidas.nl Ben je je
inloggegevens kwijt? Stuur dan even een mail naar info@leonidas.nl

Nieuwe tuchtcommissie
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat Leonidas na een jaar
afwezigheid weer beschikt over een tuchtcommissie. De commissie bestaat
uit Leonard Oltmans (bondsscheidsrechter, CS+ examinator en ‘hockeyvader’),
Susanne ten Berge (advocaat en speelster Dames 3) en Rens van den Heuvel
(advocaat en speler Heren 4).

Wat doet de tuchtcommissie?
De commissie oordeelt in opdracht van het bestuur over situaties waarbij leden
van Leonidas individueel of als groep (mogelijk) hebben gehandeld in strijd
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met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de KNHB.
De tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld
naar aanleiding van klachten van andere clubs, notities van wangedrag van de
KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een
individuele speler.
Voor meer informatie kan het tuchtreglement worden geraadpleegd dat op
korte termijn beschikbaar zal worden gemaakt op de website.
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