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Van de Voorzitter
Het eerste weekend zit er weer op en de
lente liet zich direct van haar goede kant
zien. Prachtig weer en daarom veel gezelligheid op de terrassen.
Het weekend stond in het teken van de landelijke campagne “ Sportiviteit en Respect”,
georganiseerd door de hockeybond. Een prima
initiatief, bedoeld om de hockeysport zoveel
mogelijk weg te houden van verruwing. Zaterdag werden leden en gasten al bij de poort door
enthousiaste vrijwilligers geïnformeerd over de
actie en werd de hele dag aandacht gevestigd
op het onderwerp. Een heuse Leo-leeuw werd
daarbij succesvol ingezet en volop aan zijn staart
getrokken als bewijs van groot respect...! En op
een enkele groene kaart na verliepen de jeugdwedstrijden dan ook vrijwel zonder incidenten.
Laten we dat altijd zo doen! Bemoei je niet met
beslissingen van scheidsrechters, loop niet langs
de lijn te schreeuwen, gebruik de vuilnisbakken
om je afval weg te gooien en breng je lege kopjes en glazen terug naar de bar! Allemaal kleine
dingetjes die het leven voor jezelf en anderen
aangenamer maken. Gewoon zoals je het thuis
ook doet. Het zijn per slot van rekening ONZE
vereniging, clubhuis en velden.
Na deze stichtelijke woorden terug naar het
hockey. De velden lagen er dankzij grote inspanningen van de groundsmen (mag ook
wel eens genoemd worden!!) weer prima bij

en waren weer van de vroege ochtend tot late
avond bezet. Dames 1 speelden thuis een zeer
belangrijke pot tegen nummer 3 en wisten in
de allerlaatste seconde de winst naar zich toe
te trekken. Door verlies van HIC staan zij nu
gedeeld 6e en komen dus serieus in de richting van het linker rijtje! Goed gedaan meiden!
Ook Heren 1 wist met 2-1 te winnen. Ondanks
de matige voorbereidingen door blessures en
vertrek van 3 spelers, blijven zij serieus in de race
om de play-offs te bereiken. Komend weekend
weer thuis tegen Derby, dus komt allen om hen
langs de lijn toe te juichen. Een kleine domper
op de zondag was het verlies van H2, tot nu toe
koploper zonder enig puntenverlies! Wat ging er
mis, heren? Nog niet uit de winterslaap? Gelukkig nog drie punten los maar volgens mij heeft
menigeen een weddenschap verloren..!
Ik wens jullie weer een aangenaam weekend
toe. Het lenteweer blijft voorlopig nog even
(zeggen ze..).

Fred Nederlof
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Fitland
sponsor van
Leonidas
De Fitland-groep is een keten met hotels, wellnessresorts, restaurants en fitnesscentra en is er trots op
sponsor te zijn van Leonidas. Wanneer je je op vertoon van de Leopas inschrijft, ontvang je zelf ruim
100,00 euro voordeel en Fitland doneert vervolgens
aan Leonidas 40,00 euro per ingeschreven lid.
Inschrijving vindt plaats bij de vestiging Rotterdam
Centrum aan Delftseplein 28, waarbij je dan aan kan
geven op welke vestiging je wilt sporten. Zie voor het
overzicht van de vestigingen: www.fitland.nl
Sporten bij Fitland Rotterdam Centrum doe je tegen
een gereduceerd tarief. Bij een lidmaatschap voor 52
weken, betalen Leoniden een gereduceerd tarief en
geen inschrijfgeld.
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H1 viert overwinning op TD van Etten-Leur

Na een turbulente voorbereiding van blessures, gestopte spelers en wat mislukte dabs
van de heuterman was het eindelijk tijd om
dit achter ons te laten en een competitie
pot te spelen. Voor onze nieuwe aanwinsten Stan en Tommy een grootst moment
om voor het eerst te schitteren, en dat zelfs
op Etten-Leur TD. Wat een eer!
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Het werd tijdens de wedstrijd gelijk duidelijk
waarvoor we gekomen waren en de score
werd dan ook snel geopend door de man van
twee meter breed en twee meter lang Cas
‘Mathé’ de Wit. Cas staat sinds de Malaga trip en
wat prestaties daar bom van het zelfvertrouwen en is niet meer te stoppen. Zowel verde-

digend als met zijn corner. Na de 0-1 leken we
de wedstrijd aardig onder controle te hebben
maar aan de fitheid van de boys uit Brabant
lag het niet en zo wisten ze ons de laatste tien
minuten voor rust goed onder druk te zetten.
Gelukkig was Lukemeister mentaal en fysiek fit
en wist hij ons met een paar prachtige zweefduiken met een voorsprong de kleedkamers in
te sturen.
De tweede helft wist Cas wederom raak te
pushen en leken we met een 0-2 veilig. Dit leek
nog even in gevaar te komen toen Etten-Leur
besloot dat met een verlies het TD in gaan je
de rest van de avond kansloos maakt en begonnen een slot offensief. Na het hoofd koel
gehouden te hebben, wat honkbal slagen uit

het doel van Hoffman en intimidaties van ons
eigen Ibo Nacho (die weer langs de lijn stond
na 3 maanden aan de voet van bergen gezeten
te hebben gezeten) werd de overwinning dan
ook zakelijk binnen gehaald.
De derde plek is bereikt met één wedstrijd
minder gespeeld door de griepepidemie bij
HBR van vorige week. Wij zijn dus op de goede
weg. De kop is eraf en wij hopen jullie volgende week allemaal langs de lijn te zien voor
meer spektakel en het mooiste TD wat Nederland rijk is!

Uw Heren 1
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Zaalkampioenen gehuldigd
op zonnige 1e competitiedag.
En hoe heurt het eigenlijk?
Afgelopen zaterdag was een bijzondere
dag. Zaalkampioenen werden gehuldigd
en er werd aandacht besteed aan het initiatief sportiviteit en respect. Natuurlijk
begon afgelopen zaterdag ook het tweede
deel van de veldcompetitie voor onze
jeugdteams. Qua weer kon deze dag niet
mooier zijn….

Bij de ingang van Leonidas werden teams verwelkomd en gevraagd om alleen positief aan
te moedigen. Op elk veld en bij elke wedstrijd
kregen de scheidsrechters en aanvoerders
een sportiviteitsband om. Rondom de velden
deelden leden van diverse commissies flyers
uit en zij werden hierbij geholpen door onze
eigen Leo-leeuw.

Hoe heurt het eigenlijk?
De seizoenstart vonden we ook een mooi moment om als club aandacht te besteden aan
het thema ‘Sportiviteit & Respect’. Hockey is een
mooie sport, Leonidas een gezellige vereniging en dat willen we allemaal graag zo houden!
Het doel was om met z’n allen (spelers, ouders
en vrijwilligers) stil te staan bij het belang van
sportief gedrag en “hoe het eigenlijk heurt”:

Huldiging door Ties en Mathe van Heren 1
Om 17.00 uur was het tijd voor het officiële gedeelte. Lees verder op de volgende pagina.

ü Wij accepteren beslissingen van de scheidsrechters
ü Wij supporteren en coachen op een positieve manier
ü Wij slaan alleen de bal en houden elkaar heel
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Onze voorzitter Fred Nederlof benadrukte
het belang van POSITIVITEIT, RESPECT en
SPORTIVITEIT binnen onze vereniging. De
toenemende agressie is een maatschappelijk
thema en samen met alle sportbonden werd
afgelopen week ook uitgeroepen tot de
‘Week van het Sportplezier’.

MA11 ZAALKAMPIOEN

MB4 ZAALKAMPIOEN

MC1 ZAALKAMPIOEN

Daarna namen Ties en Mathe van Heren 1
de microfoon over om het zaalseizoen af te
sluiten en een aantal jeugdteams te huldigen.
Bij de A en B lijn werden de nummers 1 gehuldigd en bij de C en D lijn de nummers 1,
2 en 3.
De volgende C en D teams zijn 3e geworden:
MD4, MD5, MD8, JD4, MC4, MC9 en JC12. Wist
je dat MD4 samen een eigen mascotte, Lea
de leeuw, heeft gemaakt?
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MA1 ZAALKAMPIOEN

Drie C en D teams behaalden de 2e plaats:
MD12, JD12 en MC5. Wist je dat de nummer 1
in de poule van JD12 maar 1x heeft verloren
en dat was tegen Leonidas!

Ook MB1 werd nog even naar voren gehaald.
Zij werden derde in de Top-klasse, waar-door
het team mocht deelnemen aan de playoffs
voor het NK.

Maar liefst 6 jeugdteams werden zaalkampioen: JD3, MC1, MC2, MB4, MA2 en MA11.
JD3 won alles en had maar 7 doelpunten
tegen. Ook MB4 heeft alle wedstrijden gewonnen.

Terwijl al deze teams konden genieten van
de welverdiende bitterballen, speelde ons
JA1 op veld 1 nog nooit met zoveel publiek
langs de lijn. De winst leverde hun een koppositie in de poule op.

Natuurlijk werd MB6 ook gehuldigd: Dit team is
zowel qua punten als doelsaldo gelijk geëindigd met de nummer 1. Alleen op grond van
de onderlinge wedstrijd tegen Derby MB2 ,
die ze verloren, zijn ze tweede geworden.

Wij willen iedereen bedanken die afgelopen
zaterdag geholpen of aangemoedigd heeft.
Op naar een sportieve, gezellige tweede
seizoenshelft!
De Jeugdcommissie

MC2 ZAALKAMPIOEN
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JB1 op feestweekend!
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Of was het trainingsstage?

14 sportieve enthousiaste jongens, 1 bevlogen coach uit het Zuiden, 1 assistent-coach
met een Leo-blauw hart en 1 Rotterdamse
manager vertrokken naar het zuiden.
Passen deze 17 personen, een fikse keeperstas, 14 paar sticks, een ontelbaar aantal koffers en diverse AH-tassen met fris en chips
in twee van ‘t Hart busjes??
Met wat duw- en trekwerk lukt alles! Helaas
bleven er in de gezellige hectiek wel per
ongeluk twee kratten met ballen staan op
het parkeerterrein.
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat de
eerlijke vinder zich na twee weken wat
bezwaard voelt, kan hij/zij zich anoniem
melden bij de redactie van de Paalpieper.
Bij voorbaat dank!
Tja, en toen.. Na twee uur rijden met de coach
als bestuurder van busje 1 en de manager als
bestuurster van busje 2 kwamen we rond middernacht veilig aan in ons gezellige huisje in
Arcen, Limburg. Busje 1 had een kapotte radio
en diende zich derhalve te vermaken met
goede gesprekken. In busje 2 heeft de manager dankzij de aanwezige AUX-kabel/Spotify
kennis gemaakt met muzieksoorten waarvan
zij haar hele leven niet heeft gehoord (en in

haar verdere leven ook niet verder wenst te
horen).
Dan kun je natuurlijk gaan slapen om je optimaal voor te bereiden op de interland van de
volgende dag, maar wat is een vrijdagavond
zonder een goed potje discobowlen in het
lokale bowling Walhalla van Venlo? De beeldige vetertjes werden gestrikt, de vingers
werden gekraakt, we waren er klaar voor.
Ego’s werden gecrusht, onverwachte talenten
kwamen bovendrijven, en de coach bewees
wederom waarom hij de coach is en niemand
anders. De manager? Ach, die had nog wat last
van die ene wintersportblessure, zo onhandig
tijdens het bowlen.
Eenmaal thuis rond 02.00 uur werd het toch
zoetjes aan bedtijd. En natuurlijk snappen we
dat het best wel spannend is om midden in
een stil bosrijk gebied in slaap te vallen met
drie teamgenoten in dezelfde kamer. Zo gezellig allemaal!!! Dus alle begrip dat het pas rond
04.30 echt stil werd, waarna de begeleiding
ook eindelijk het bed kon opzoeken.
En toen werd het tijd voor het serieuze werk.
Hoe beter de ochtend te beginnen dan met

een rensessie door de bossen van Venlo in
de mist. Onderweg wat foto’s schieten bij de
bierbrouwerij Hertog Jan en een plaatselijk
kasteeltje.Toch wel interessant dat alle 14 stadsjongens de geur van koeienmest niet wisten te
waarderen.
Na een relatief snel ontbijtje (waarbij alle proviand voor twee dagen ontbijt in 1 keer door
de 14 opgroeiende pubers werd verorberd,
leermomentje voor de manager), was het tijd
om te vertrekken richting Mönchengladbach,
alwaar wij bal-loos, maar gastvrij werden ontvangen. De coach zette zijn vriendelijkste gezicht en beste Duits op, waarna we met een
geleend kratje konden beginnen met inslaan.
Oefff, flinke Duitse knullen, hoe zou de wedstrijd tegen deze oudere knullen verlopen?
Daar kan ik kort over zijn: vertrouw op je eigen
krachten. Drie maal dertig minuten, 5 prachtige
Leonidas doelpunten, drie magistrale reddingen van onze enige echte keeper Daan B, what
more is there to say? 5-0 BAM!!
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Vol adrenaline besloten we na de wedstrijd het
relatief kleine Mönchengladbach over te slaan
(tja, komen we uit een grote stad of niet??) en
de busjes te dirigeren richting Düsseldorf. Ik zal
jullie niet vermoeien met de verhalen omtrent
het parkeren met twee busjes in de parkeergarage (steekwoorden: verkeerde info bij garage,
garage te laag, busje te hoog, draaien waar je
niet kunt draaien, hellingproef achteruit omhoog, hele grote bussen, hele kleine gaatjes, als
je het probeert lukt alles). Resumerend: coach
en manager zijn beiden werkelijk uitstekende
chauffeurs!
Mooie stad Düsseldorf! Goede winkels (happy
manager), goed eten (happy coaches), goed
ijs (happy jongens). Na een lekkere stadswandeling een typisch Duits restaurant gevonden
alwaar er 17 schnitzels met smaak werden
verorberd, en de tafel naast ons blij verrast
werd toen 17 Rotterdammers aanhaakten bij
het ‘happy birthday’ dat zij daar zongen voor
de jarige job. Dat wij daarna door de eigenaar
vriendelijk doch dringend werden verzocht
niet meer te zingen mocht de pret niet drukken.
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Maar ja, gingen wij eigenlijk niet op trainingsstage naar Venlo?? Dan toch nog maar even
Venlo in. Waar sommige jongens gebruik
maakten van de busrit om nog even wat bij
te slapen (danwel met danwel zonder geluid,
we noemen natuurlijk geen namen), luisterden andere jongens nog wat muziek in busje
2 (leermomentje 2 voor de manager: verstop

de AUX-kabel!). Tja, en wat schetste onze verbazing: Venlo is, zelfs rond 22.00 uur ‘s avonds,
eigenlijk best wel een hele leuke stad.
Minpuntje bleek dat Venlo de betreffende
avond had uitgekozen om opnieuw Carnaval
te vieren waardoor er (1) heel veel verklede
mensen van middelbare leeftijd rondliepen, (2)
er overal Hoempapa muziek werd gedraaid....
dan toch lekker terug naar ons gezellige huisje!
Tja, en wat doe je dan eenmaal thuis? De zeer
gedisciplineerde assistent-coach, uitkomend
voor een niet nader te noemen Utrechtse club
in de Hoofdklasse, besloot op tijd haar bed in
te duiken gezien haar wedstrijd de volgende
dag. En wat deed de rest? What happens in
Venlo, stays in Venlo!! All I can say: heel veel
muziek, heel veel spelletjes, wat is er mis met
chips, chocola, vlaai en broodjes knakworst
om 01.00 uur, 02.00 uur en 03.00 uur en 04.00
uur (Yes, we can!!), ping-pong, zingen, dansen,
ach, wat niet... De echte die-hards besloten de
avond rond 05.00 uur met de laatste selfie, die
natuurlijk wel nog even naar alle ouders gestuurd moest worden.
En weet je wat pas lekker wakker worden is? Als
je dan de woonkamer binnenloopt en de hele
ontbijttafel is gedekt, inclusief verse jus, verse
eieren en echte Limburgse worstenbroodjes...
heerlijk!! Gezien de geringe hoeveelheid slaap
stiekem toch wel een beetje blij dat de tegenstander van vandaag heeft afgezegd.
Na het huisje bezemschoon te hebben
achtergelaten (waarbij toch weer blijkt dat
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iedereen zijn eigen definitie van bezemschoon hanteert), zetten we koers richting
de ouders van de coach, alwaar we hartelijk werden ontvangen met drie heerlijke
Limburgse vlaaien. Na het betere smulwerk
stortten de jongens zich gretig op de jeugdfoto’s van de coach, waarna de coach hen trakteerde op een heuse DJ-muziek-draaisessie
in zijn eigen studio downstairs. Toch wel erg
cool!
En toen was het tijd om weer huiswaarts te
keren. Waar busje 1 er eindelijk achter kwam
hoe de muziek werkte en iedereen aan het
zingen sloeg, moest de manager het in in busje 2 doen met het geluid van 7 slapende jongens (wederom zal ik u niet vermoeien met
de details, ik zeg alleen maar: fijn dat het raam
open kon in dat busje).
Nu even zonder dollen. JB1: wat een ontzettend leuke knullen, en wat een super coach en
super assistent-coach! Genoten van het team,
genoten van de gezelligheid en het vertrouwen, genoten van het weekend. Topteam JB1,
nu weer lekker knallen op het hockeyveld!
JB1

P.9

HET
SPORTIEFSTE
TEAM

Wordt jouw team
het Sportiefste Team
van Leonidas?
Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau lekker
kan hockeyen! Prestatie en gezelligheid gaan
bij ons hand in hand en respect en sportiviteit
hebben we hoog in het vaandel staan. Daarom
zal dit jaar zal voor het eerst op onze vereniging
de actie ‘Het Sportiefste Team van Leonidas’
worden georganiseerd!

Punten scoren doe je door:
• je tegenstander voor en na de wedstrijd
goed te ontvangen, verwennen en
verzorgen;
• er een sportieve wedstrijd van te maken;
• géén gele of rode kaarten te krijgen;
• originele foto’s/filmpjes te maken van
jullie gastvrijheid en sportiviteit naar je
tegenstander.

Stuur foto’s en filmpjes van jullie sportieve acties naar secretaris@leonidas.nl.
Leuke acties worden vermeld in de Paalpieper en op Facebook!
Het Sportiefste Team van Leonidas zal aan het einde van het jaar uitgebreid in het zonnetje worden
gezet! Jouw team krijgt onder meer een hele fraaie beker en wordt opgenomen op de Leonidas
sportiviteit ‘Wall of Fame’! Ook win je leuke activiteit met jouw team: alle reden dus om mee te doen!
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Het dieselmotortje van
D28 komt op gang!
De hockeysticks en schoenen zijn weer uit het stof gehaald, het
mooie lentezonnetje staat klaar: laat de tweede seizoenshelft
maar beginnen!
Schoonhoven D2 stond op het programma. Een geduchte tegenstander, gezien het feit dat zij enkele plaatsen hoger staan dan wij. Hierdoor
laten wij ons uiteraard niet uit het veld slaan, dus vol goede moed
stelden wij ons op voor de eerste helft.
Zodra het fluitsignaal klonk, ging Schoonhoven in de aanval. Conditioneel gezien waren zij misschien wat sterker, technisch gezien lagen we
vrijwel op hetzelfde niveau. Lange klappen naar voren, sprintjes via de
achterlijn, de bal terug naar kop cirkel en afronden: hier konden wij niet
tegenop.. Evenveel aanvallen van onze kant, maar deze konden wij niet
goed afronden, er lag steeds een keeper voor.. Eerste helft 0-3.
D28 staat ook wel bekend als een dieselmotor: eerst een beetje op
gang komen, daarna knallen. De opstelling wat aangepast en een peptalk verder, begon de tweede helft. De tweede helft is van ons en zijn wij
beter en spelen we sterker! Wij waren veel aan de bal en speelden goed
over. De aanvallers hebben veel kansen gecreëerd in de cirkel, maar het
mocht niet baten.. Wéér die keeper die in de weg stond.
De verdediging stond als een huis, maar helaas waren wij niet opgewassen tegen de conditie en de lange klappen van Schoonhoven. Eindstand 0-4.
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Conclusie voor D28: scoren, scoren en nog meer scoren. De dieselmotor heeft wellicht wat extra aanloop nodig. Volgende week is de hele
wedstrijd van ons!
D28

25+ diner weer
daverend succes!
Onze vereniging kent een aantal tradities. Eén daarvan is het
jaarlijks terugkerende 25+ diner. Hiervoor worden alle leden
die 25 jaar over langer lid zijn van onze vereniging uitgenodigd.
Daarnaast worden ook ere leden, leden van verdienste, mensen
die de kopspijker hebben ontvangen en de mannen/vrouwen
van het jaar uitgenodigd.
Zaterdag 12 maart jl. vond dit diner weer plaats. Onder het genot van
een hapje en drankje werden vele herinneringen opgehaald. Evert
Geul, wiens vader ca. 40 jaar geleden voorzitter was, overhandigde
bovendien nog een mooie foto “uit de oude doos” aan de club. Zie
foto van H2 die promotie maakte naar reserve 2de klasse.
Voor het eerst waren er ook enkele “jongeren” aanwezig. Zij werden
lid van Leonidas toen zij 5 á 6 jaar oud waren en zijn nog steeds lid,
dus mogen zij nu ook aanwezig zijn bij dit diner.
Inmiddels lijkt er zich een initiatief te ontwikkelen om voor leden die
18 jaar of ouder zijn én minimaal 10 jaar lid zijn van Leonidas een
(jaarlijkse?) bijeenkomst te organiseren. Dit kan een leuke, nieuwe
traditie worden!
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De deceptie van Dames 9
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Een afgang. Mislukking. Malheur. Misère.
Huilen met de pet op. Dit geeft een gevoel
van ellende weer. De ellende die gepaard
gaat bij het schrijven van dit stukje. Oké,
daar gaat ie dan…: met pijn in het hart
kan ik u mededelen dat Dames 9 afgelopen
zondag heeft Verloren. Met een hoofdletter “V” welteverstaan.
Waar Feyenoord en Excelsior afgelopen
weekend hun mannetje stonden, waren wij
helaas het Vitesse en Groningen. De stand?
Die ga ik niet eens opschrijven. Na een dramatische eerste helft leek het de tweede helft
toch echt wat beter te gaan (tenminste, bij
mijn teamgenoten dan). Maar het mocht
niet zo zijn. Binnen vijf minuten was het
helemaal over met de pret. Erop of eronder
werd duidelijk eronder. Ring Pass stootte ons
van onze kampioenschapswolk. Met grof
geweld. Alsof ze een mug doodsloegen. Pats!
Er werd ons even verteld hoe het zat. “Leuk
geprobeerd die hele eerste seizoenshelft,...”.
En zo bleven wij achter met een “goed
gedaan Pietertje, kom maar ffkes wisselen”gevoel. Verslagen. Verloren. Ongeloof. Balen.
Beter gezegd: het huilen stond ons nader
dan het lachen.
Conclusie: verliezen is echt verschrikkelijk. Ik
kan het niet anders zeggen. Helemaal van
meisjes van rond de 16. En vooral omdat dit

toch wel de belangrijkste wedstrijd van het
seizoen was. De wedstrijd waar we de nummer 1 van hun troon zouden stoten. Niets is
minder waar gebleken.
We zijn hard op onze bek gegaan, maar “the
greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall”. Dus gaan
we gewoon weer lekker trainen en wedstrijden winnen. (en met een beetje geluk en
een beetje struisvogelpolitiek vergeten we
afgelopen zondag gewoon.)
En of we nu veldkampioen worden of niet;
met dit maffe team kan mijn seizoen in ieder
geval niet meer stuk. Daarnaast…., zo erg
is het nu ook weer niet, ik bedoel, we staan
gewoon op het balkon tijdens het kampioenen-TD : ). Want ja, in de zaal waren we
OP-PER-MACHTIG!!! U begrijpt dat we het
zaalkampioenschap nu extra zullen gaan vieren op 12 juni, en ik hoop dat u ons dan allemaal komt vergezellen (en zich een beetje
inhoudt met bier gooien)!
D9
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Kom als hippie naar
het familietoernooi!
Op donderdag 5 mei gaan we met jong en
oud op Hemelvaartsdag naar het traditionele familietoernooi dat dit jaar het
thema heeft ‘Keep Calm, wij gaan Flower
Power’. Laat de dagelijkse stress achter
je en laat je kleurrijk inspireren door de
Flower Power.

Kosten
De kosten voor deelname zijn voor volwassenen 16,00 euro en voor een kind tot 16 jaar
12,00 euro. Voor een extra maaltijd wordt
9,00 euro gerekend.
De prijs is inclusief: Koffie/thee, frisdrank,
lunch met fruit, ijs en BBQ als maaltijd.

Je kunt mee doen aan dit toernooi met de hele
familie of met een aantal families. De teams
bestaan uit kinderen, ouders, opa’s, oma’s,
neven, nichten, ooms, tantes en wellicht ook
nog aangevuld met de buurman en/of buurvrouw. Bij de poule-indeling wordt rekening
gehouden met de samenstelling van de teams
(Prestatie/Recreatie en leeftijd).

Doe jij ook mee?
Schrijf je dan hier in.

We beginnen de dag om 11:15 uur met een
ontvangst. Je kunt dan genieten van de zelf
gebakken taarten in het thema. We spelen
vervolgens partijtjes op een half veld (8
tegen 8) en sluiten de dag af met een verrukkelijke BBQ. Natuurlijk ontbreekt ook de
traditionele Bingo niet.

Aanbetaling:
Om de aanmelding definitief te maken dien
je een aanbetaling op het toernooigeld van
50,- euro te voldoen voor 14 april 2016.
Betaling kan geschieden op rekeningnummer
NL32 ABNA 045.82.66.493 ten name van R.H.V.
Leonidas te Rotterdam onder vermelding
van: teamnaam, welk toernooi en toernooidatum (dus bijvoorbeeld: familie de Zwart,
familietoernooi , 5 mei 2016).
Na bevestiging van deelname, dien je voor
het toernooi zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 28 april het resterende inschrijfgeld te
voldoen.

