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Wat een weekend. Het regende pijpestelen
en afgelastingen en Thermopylae lag er
verloren bij met verslagen teams die niet
konden spelen. Veld 1 en 2 leken meer op een
Kralingse Voor- en Achterplas en ook veld 3 en
4 hadden het moeilijk met het overvloedige
water. Gelukkig konden de Dames1 en
Heren1 op veld 3 terecht dat bespeelbaar
was en waardoor zij zes punten konden
binnenhalen.
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Toch grappig dat ons alleroudste veld (10 jaar)
nog het best functioneert (zandvelden 5 en 6
doen het overigens altijd top, ook in de heftigste weersomstandigheden). Dat in tegenstelling
tot onze dramatisch slechte watervelden waar
nog nauwelijks een sprietje nylon op te ontdekken valt en ieder kledingstuk met de grootste
moeite nog gewassen kan worden. Dit weten
we natuurlijk al geruime tijd en er is licht in de
tunnel zoals ik u al eerder meldde.
De gemeente Rotterdam gaat het beheer over
de velden overnemen en als allereerste zullen de
watervelden worden voorzien van een nieuwe
toplaag. Op dit moment zijn de besprekingen
over de specificaties gaande en alles is erop
gericht om de velden gedurende de winterstop
(februari?) te vervangen. Dan moet het weer wel
een beetje meezitten want je kunt geen veld
aanleggen in winterse omstandigheden. Hoe
dan ook, u kunt nog drie zondagen genieten van
de huidige velden en dan is het leed geleden.

Het probleem wordt er ook niet eenvoudiger
door nu de schaatsbaan weer aangelegd gaat
worden en veld 3 en 4 komende zondag voor
het laatst gebruikt kunnen worden. Daarna dus
nog twee weekenden worstelen met de vier
overige velden waaronder algenparadijs 1 en 2.
Laten we hopen dat het dan droog blijft!
Inmiddels zult u wel opgemerkt hebben dat
de kleine schaatsbaan (de funbaan) in gebruik
genomen is. Overdag komen al busladingen
met schoolkinderen binnen. Dit seizoen verwachten we meer dan 20.000 kinderen! U weet
toch wel dat uzelf en uw kinderen gratis de
funbaan op mogen? Dat geldt dus voor alle
Leoniden gedurende het hele schaatsseizoen!
Ook het curlen kan weer beoefend gaan
worden, dit jaar weer beter dan vorig seizoen
omdat de dweilmachine nu gemakkelijker
de baan op kan en zodoende voor hen een
perfect gladde ijsvloer kan verzorgen. Welke
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elftallen gaan dit jaar een curlingcompetitie
aan? Belangstelling? Laat even weten aan Jorien
Gast of een van de andere organisatoren.
Veel succes in de laatste wedstrijden vóór de winterstop en ik hoop weer veel winterkampioenen
te mogen waarnemen!

Fred Nederlof

Personal Training

Voor kracht, conditie, explosiviteit, herstel,
kickboksen, boksen en zelfverdediging

Volwassenen vanaf 10 sessies

€55 p/u

Kids tot 14 jaar vanaf 10 sessies

€30 p/u

Groepen Team Fit of Company Fit

€75 p/u

Toepad 95, Rotterdam
(tegenover de Van Ghentkazerne, boven het
clubgebouw van hockeyclub Leonidas)

Groepslessen vanaf week 44
Maandag

Leonidas zoekt
een enthousiaste
communicatieadviseur

10:30 - 11:30
17:30 - 18:30
19:00 - 20:30
20:30 - 21:30

Dinsdag

10:30 - 11:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

Woensdag

P.3

250m2 Sportfaciliteiten

We zijn op zoek naar een communicatieadviseur die vrijblijvend wil meedenken
c.q. adviseren over de wijze waarop diverse
communicatiemiddelen doeltreffend
ingezet kunnen worden om met onze leden
over Leonidas te communiceren.
Interesse? Stuur dan een mail naar
verenigingsmanager Jacqueline Wilmink:
info@leonidas.nl

15:30 - 16:30
19:00 - 20:30
20:30 - 21:30

Donderdag
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
19:30 - 20:30

Vrijdag

11:00 - 12:00
19:00 - 20:00

Zaterdag

09:00 - 10:00

Ladies fit
Kids 7-14 kickboksen
Kickboksen volwassenen
Combi boksen
Kickboks combi zaktraining
Cross circuittraining: Total Body Workout
HIT boks en zaktraining
Kids 7-14 kickboksen
Kickboksen volwassenen
Cross circuittraining: Total Body Workout
Combi boksen
Bokszaktraining
HIT boks en zaktraining
Kickboks combi zaktraining
Fightclass
Cross circuittraining: Total Body Workout

www.succesfullliving.nl
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Oproep aan de Trutjes van Dames 1

Kom naar de
spelregelavond op
dinsdag 29 november
Op dinsdagavond 29 november om
20:00 organiseert Leonidas in het
clubhuis een spelregelavond ter voorbereiding op het aankomend zaalseizoen.
Het eerste gedeelte van de avond zal
ingaan op de basisregels van het zaalhockey. Tijdens het tweede deel van
de avond zullen de ‘meer’ complexe
spelsituaties aan bod komen.
Mede door het gebruik van videobeelden zal de avond een interactief
karakter hebben. Alexander Hubert zal
het inhoudelijke deel van de avond zal
verzorgen.

P.4

Dames 1 is na de goede resultaten van de
afgelopen jaren doorgedrongen tot de
Overgangsklasse A. En dat valt niet mee.
Ook niet omdat de vele nieuwe, jonge,
maar getalenteerde speelsters elkaar nog
niet zo goed kennen. Maar elke wedstrijd
gaat het een beetje beter. En na negen
wedstrijden staan ze toch mooi op de
negende plaats.
Dat kwam met name ook door de mooie 3-1
winst afgelopen zondag op EHV met goals
van Floor, Manouk en Zoey. En meer weet ik

niet van de wedstrijd. Er was geen wedstrijdverslag en Facebook kwam niet verder dan:
3-1 winst op EHV! Goals van Floor, Manouk
en Zoey! Wooeeehoeeeeeee 3 puntjaaaahs!
Dus hierbij roept de Paalpieperman de
Trutjes van Dames 1 op om iets meer van
zichzelf bloot te geven en de fans mee te
laten genieten van wat er op zondagmiddag
tussen de lijnen gebeurt.
Komende zondagmiddag speelt Dames 1
om kwart voor een uit tegen HC Rotterdam,
dat maar één plaats boven Leo staat. Daar wil
je echt bij zijn!

Aanwezigheid staat open voor alle leden,
ouders/verzorgers en overige belangstellenden die namens Leonidas wedstrijden
zullen fluiten tijdens het zaalseizoen.
Aanmelden kan via
scheidsrechter@leonidas.nl.
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Help Heren 1 om de overwinning Return of the
binnen te slepen/pushen/slaan* Paalpieperman
Vrijdagavond 11 november speelt Heren 1 om 21:15 thuis de resterende 24
minuten van de gestaakte wedstrijd tegen Hudito.
Kom ons geweldig Heren 1 steunen om de 3 - 4 achterstand weg te werken. Zij
zullen er in ieder geval alles aan doen!

Een jaartje geleden kon u in ons clubblad lezen
dat de redacteur het na 5 jaar wel welletjes vond
en een opvolger zocht. Die werd gevonden in
Danielle (of Daan) Stougie, een echte aanvoerster nog wel! Danielle nam snel het roer over en
verrichtte, samen met vormgever Machiel van
Tok, uitstekend werk.

*Gelieve door te halen wat niet van toepassing is.

De Deliverootjes van Heren 1 mogen natuurlijk ook geheel vrijblijvend hun literaire
verslagen aanbieden aan de Paalpieper om zo hun verbluffende capriolen in en
rond het veld (nou ja, niet te ver van het veld) ten toon te spreiden ‘ter lering ende
vermaak’ onzer Leoniden. Come on, you know you want to!

Maar Danielle leidt een druk leventje. Ze werkt hard,
volgt een pittige studie, en ze gaat nog trouwen
ook… Kortom, een beetje teveel en met pijn in het
hart heeft ze dit werk moeten opgeven.
Zoals gebruikelijk in onze vereniging werd er naar
een opvolger gezocht voor Danielle. Maar, ook
zoals gebruikelijk, meldden er zich maar weinig
(lees: geen) van onze 2500 leden zich om het stokje
van Danielle over te nemen.
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Dat kon ik als oud-redacteur niet op me laten zitten
en ik bood de vereniging wederom mijn diensten
aan. Op naar de volgende vijf jaar? Wie weet! De
Paalpieperman is terug! Ik werd afgelopen woensdag ook prompt herkend door… (maar dat kunt u
lezen in het stukje over de Drinies van Dames 20).
Rest mij alleen nog Danielle te bedanken voor haar
uitstekende werk voor de Paalpieper (Machiel gaat
gewoon door) en haar vast van harte te feliciteren
met haar aanstaande huwelijk!
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MB5 weet niet van ophouden
De laatste keer dat u over de enthousiaste
beauties van MB5 las, zag u waarschijnlijk dubbel van alle twee-tjes. Het verhaal
in de Paalpieper moet de meiden in ieder
geval geïnspireerd hebben, want die zaterdag maakten ze twee secondes voor
het einde de 2-2 tegen het sterke Westland MB2. Terwijl de Westlandses in tranen
uitbarsten, vierden de meiden van Leo
het gelijkspel alsof ze kampioen waren
geworden.
Maar het was pas de eerste wedstrijd in
een lang seizoen met zware tegenstanders,
allemaal MB2 en MB3 teams. Afgelopen
zaterdag moesten onze heldinnen al vroeg
bij HC Voorne zijn, waar ze op Veld 1 de
talenten van MB2 ontmoetten.
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Zeventien ouders waren meegereisd naar
het verre Westen om hun kroost aan te moedigen. Dit konden ze doen op een heuse
overdekte tribune wat door de grote gele bal
in de lucht in het zonnetje werd gezet. (Tien
minuten na afloop van de wedstrijd begon
het te regenen en het is sindsdien, geloof ik,
niet meer droog geweest.)
Na een beetje een rommelig begin, werd het
al snel 0-1 en niet veel later 0-2. Er volgde
een hele reeks aan kansen voor Leo die allemaal gemist werden, totdat Voorne eerst op
de paal sloeg en een paar minuten later toch

op 1-2 kwam. De voorsprong kwam daarna
niet meer in gevaar in de eerste helft.

het 1-3, 1-4 en twee secondes voor tijd ook
1-5.

In de tweede helft leek MB5 korte metten
te gaan maken met Voorne, maar wederom
hadden de meiden moeite met dat allerlaatste tikje om de bal in het doel te krijgen.

Een prachtig resultaat waarmee MB5 na twee
wedstrijden op de tweede plaats staat in de
tweede klasse. Ondanks al die twee-tjes, blijft
dit team voor mij nummer 1.

Voorne leek het helemaal opgegeven te
hebben en kwam nauwelijks meer over de
middellijn. In de laatste 10 minuten kon Leo
eindelijk het doel weer vinden en snel werd

Komende zaterdag speelt MB5 om kwart
over vier uit tegen Schiedam MB2. Komt dat
zien!
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Daemsz Four: Playing in the rain
Soms zit het mee, dan zit het tegen. Dan
heb je zon en daarna weer regen. Een
oude belangrijke les uit een D kamp van
lang geleden. Maar ook nu nog zeer actueel. Afgelopen zondag zat het niet mee.
Teveel regen in een keer wat veld 1 en
2 niet aankonden. De ene na de andere
wedstrijd werd afgelast.

P.7

In de zon naar Dames 1 op veld 3 kijkend, en
af en toe naar de lucht om te zien of er nog
meer regen aan kwam. De teamapp buzzde
voortdurend van iedereen die wilde weten
of de wedstrijd nog wel door zou gaan. Grappig om te zien hoe de inhoud ondergeschikt
raakt aan de interpretaties van enkele die
vanuit hun huis elders keurig konden weergeven hoe veld 2 eruit zag. Curieus.

Maar het bleef droog en onze tegenstanders die vanuit Zeist waren gekomen bleken
uit goed materiaal opgebouwd te zijn. De
enkele plassen die er lagen waren voor hen
geen reden om niet te gaan spelen. Kanjers!

we haar befaamde BH keepers kill shot weer.
Na de rust was er opeens totaal geen focus
meer wat een tegendoelpunt opleverde,
zonde. Voortaan in de rust iedereen een extra Ritalin.

En dus zo konden twee teams bestaande
uit blokjes beton van dapperheid beginnen
aan een soort ondiep waterballet waarbij
de ballen op sommige plekken al liftend/
laag scoopend gespeeld moesten worden.
Ondanks dat een zeer leuke wedstrijd met
fraaie spelacties en dito doelpunten. Vermeldenswaardig zijn een fraaie doorstoot
van een stuiterende assist langs de keeper
in de hoek door onze Margit, en onze Liek
terug van weggeweest op linksmid die een
rebound fraai panna erin schoot. Ook zagen

Heerlijk gespeeld en weer drie punten thuis
gehouden. Ben benieuwd wat we volgende
week zondag gaan meemaken.
Groetjes en succes voor iedereen die zijn
wedstrijd (alweer Dames 2??) moet gaan inhalen.

Daemsz Four
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De Drinies pakken weer eens een punt!
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Na een slapeloze nacht waarin ik met toenemende verbazing Donald J. Trump de
Amerikaanse verkiezingen zag winnen,
had ik behoefte aan een sloot cafeïne en
een stevig ontbijt. Half verdoofd liep ik
door de gestadig vallende miezel naar
de dichtstbijzijnde Mac en plaatste mijn
bestelling bij een aardige blonde jongedame. Ik schrok pas wakker toen zij vroeg
of ik de Paalpieper had gedaan.

gelijkspel uit het vuur te slepen. De eerste
helft waren wij de bovenliggende partij en
stonden we zelfs nog even op voorsprong
ook (tegenwoordig een unicum). Helaas
zakte dit wat in in de tweede helft, waardoor
we tegen een 1-2 achterstand aankeken. Dat
was ons één achterstand te veel dit seizoen:
op karakter, teamspirit en strijdlust hebben
we de 2-2 weten te scoren. Zo kennen we
elkaar weer, lekker bezig, Drinies!

Eerst reageerde ik nog wat sloom en vroeg
of ze bij Leonidas speelde. ‘Ja, bij Dames 20,
de Drinies,’ zei ze. Opeens was het alsof de
zon begon te schijnen op deze diepgrijze
dag. Een Drinie! Een echte Drinie in het wild!
En dat in de week dat ik terugkeer als de
‘Paalpieperman’! Het heeft zo moeten zijn.
Misschien komt het toch nog goed met deze
wereld.

Rest ons nog de illustere afsluiter van
Michelle E.: ‘Beste mensen, geniet van dit
punt.’ Want zo is het maar net. Vandaag tegen
de nummer 7, met goede moed op naar de
nummer 9 volgende zondag.

Of het ook goed komt met de Drinies, dat
weet ik nog niet. Wel hebben ze afgelopen
zondag weer een punt gepakt, het tweede
punt van deze competitie… Bijna helemaal
aan het eind van de middag begonnen ze
om kwart over vijf aan de wedstrijd tegen
Dames 3 van Dordrecht. Dit schreven ze er
zelf over op hun Facebook-pagina:
We hebben de verdubbelaar ingezet vandaag! Twee hele punten prijken er nu op de
ranglijst, want we wisten vanmiddag een

Én,als extra,bijgesloten een foto van Rebecca’s
foundationele souvenir van de spits van de
tegenstandert. Dat shirt wordt natuurlijk
nooit meer gewassen.
De Paalpieperman is terug en zal ook dit
seizoen weer zijn favoriete Drinies op de
meest onverwachte momenten komen aanmoedigen, to make the Drinies great again!
Go Drinies, go!
U kunt de Drinies aanstaande zondag om
half 10 bewonderen in de wedstrijd tegen
HC Nieuwkoop in het op een vroege zondagochtend toch wel verre Nieuwkoop. Succes,
dames!
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“ABN AMRO-ers” bij Leonidas
ABN AMRO is sinds 2011 hoofdsponsor
van Leonidas. Vanaf dat moment heeft de
opleiding van zowel de top- als breedte
jeugdteams een duidelijke kwaliteitsimpuls gekregen met als gevolg dat onze
jeugdteams over de hele linie op een
steeds hoger niveau spelen.

van Leonidas Heren 2. “Vroeger kwam ik bij
Leonidas om te kijken naar Heren 1, waar
enkele vrienden van mij speelden, zoals
Arnoud Bart de Jonge en Sebastiaan van den
Berg. Sinds dit seizoen speel ik bij Leonidas
H2, na jaren tegenstander van Leonidas H1
te zijn geweest met Kievieten H1”

De focus van ABN AMRO als sponsor, ligt
vooral op de jeugd, omdat zij als Partner van
de Toekomst graag jonge mensen hun talent
willen laten ontdekken. Als jeugdsponsor
van Leonidas hoopt ABN AMRO veel kinderen te kunnen inspireren het beste uit zichzelf te halen.

Joris vervolgt: “ Leonidas is een energieke
club, vol ambitie. Voor mijn gevoel staat
de club nooit stil en wil altijd vooruit, van
schaatsbaan tot nieuwe velden. Waar bij veel
andere clubs het komen tot vernieuwingen vaak langere trajecten zijn, stropen ze
bij Leonidas de mouwen op en wordt het
gerealiseerd. Zowel Leonidas als ABN AMRO
zijn zeer ambitieus. Ik kan mij nog goed het
vorige complex herinneren en als je dan kijkt
wat er in korte periode allemaal is neergezet
door de club dan is het mooi dat de ambities
ook waargemaakt worden. Dat ABN AMRO
daar een steentje in kan bijdrage als sponsor en financier van enkele projecten is gaaf:
Samen dromen waarmaken!”

Behalve dat ABN AMRO bancaire diensten
faciliteert of daarbij adviseert is ABN AMRO
als sponsor zeer betrokken bij onze club.
Samen met lokale medewerkers én de
Sponsor Manager van ABN AMRO wordt
er gezocht naar manieren om extra’tjes te
leveren voor de club, zoals de ABN AMRO
clinic/testcentre op 15 oktober jl.
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Ook als lid en/of ouder van, zijn ABN AMROers betrokken bij onze club. We laten er een
aantal aan het woord.
Joris Hermsen is Sponsor Manager bij ABN
AMRO en verantwoordelijk voor het ABN
AMRO World Tennis Tournament en alle
hockeysponsoring van de bank. Hij is speler

Susan Hoefnagel werkt bij ABN AMRO Mees
Pierson als assistent van de directeur van
kantoor Rotterdam is moeder van Anniek:
“Anniek is 3 jaar geleden bij de Funkey’s van
Leonidas gestart met hockeyen. Momenteel
speelt zij in Meisjes E13. Zelf heb ik bij verschillende clubs gespeeld in de jeugd en
senioren. Ik vind dat Leonidas zich erg inzet

voor de ontwikkeling van de jeugd en het
plezier in het hockeyspel stimuleert. En dat is
terug te zien in het team van mijn dochter!”
“Ik ben als vader van Zenne, meisjes A2, betrokken bij Leonidas sinds 2013, toen wij
overkwamen van HCC”, vertelt Richard de
Wee. “Inmiddels ik ook mijn zoon Jurre dit
jaar gestart als keeper van Jongens D2, na
jaren te hebben gevoetbald. De zaterdagen
zijn dus goed gevuld met hockey, waarbij ik
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vooral de rol van enthousiaste toeschouwer
vervul”.
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Richard de Wee is manager middenbedrijf
bij ABN AMRO Rotterdam. Het team dat hij
aanstuurt adviseert MKB bedrijven in de
sectoren Zakelijk Dienstverlening/Intermediairs, Technologie/Media en Leisure en
heeft vanuit de laatste sector dan ook met
Leonidas te maken.

Partner van de Toekomst
bij RHV Leonidas.

“Vooral de professionaliteit van Leonidas
is prettig: geen gedoe over bijvoorbeeld
bardiensten draaien”, zegt Richard. “Nu mijn
zoon keept, mag hij gebruik maken van
de keepersschool van Pirmin Blaak: leuk,
leerzaam een absolute meerwaarde voor
de keepers. Leonidas beschikt over een
prachtig complets, dat ook in de wintermaanden door de schaatsbaan en de zaalhockeyhal goed wordt benut. De club kan
hiermee invulling geven aan haar sportieve
ambities en dat straalt het ook uit!”

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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Veel vacatures
online bij
HockeyPeople
HockeyPeople is een nieuw recruitment bureau dat
nauw samenwerkt met meer dan 20 hockeyclubs,
o.a. met Leonidas, en verschillende professionele
recruiters. Het is opgericht door hockeyers voor
hockeyers. HockeyPeople begeleidt hockeyers op
een professionele manier bij het vinden van een
(nieuwe) baan en zorgt zo tegelijkertijd voor
extra inkomsten voor Leonidas: 30% van de fee
gaat namelijk naar de deelnemende clubs waarvan
wij er ook één zijn.
Er staan nu 23 vacatures online bij HockeyPeople
waaronder die voor een ervaren media man/vrouw,
accountmanager B2B, juristen (diverse richtingen),
ontwikkelaars/developers, financieel specialisten, etc.
Zie http://hockeypeople.nl/Clubs/leonidas.
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Dus als jij zelf of één van je vrienden voldoet aan het
profiel, reageer dan of stuur het profiel door. Wil je
zelf op de hoogte blijven van de vacatures van
HockeyPeople like dan hun Facebook-pagina HockeyPeople.nl.

Gratis bezorging op je eerste bestelling met code: LOVELEONIDAS.
Geldig tot 01/12/2016

Bestel het lekkerste eten van jouw favoriete
restaurant uit de buurt op deliveroo.nl

Tijdelijke actie van Heren 1 sponsor Deliveroo, de sponsor van Heren 1, heeft
een speciale actie voor alle Leoniden: de eerste bestelling van een maaltijd
via Deliveroo wordt gratis bezorgd. Vul hiervoor de code: LOVELEONIDAS in.
Deze actie is geldig tot 1 december 2016.

