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Van de Voorzitter
De vlaggenschepen deden afgelopen weekend goede zaken. Beiden pakten de volle
winst, de Dames met gemak, de Heren met
wat meer moeite maar in de laatste minuten
viel het kwartje gelukkig de goede kant op!
Onze dames zijn nu een stevige middenmotor
met kansen op verdere stijging op de ranglijst,
de heren zijn weer een stapje verder gekomen
in de richting van de play-offs. Het gaat dus nog
spannend worden in de komende twee maanden waarin nog zeven wedstrijden gespeeld
moeten worden. De heren mogen aanstaande
donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen
Berkel spelen en daar ligt dus een goede kans
om vier punten los te komen van de dichtstbijzijnde belager Hudito. Uw aller steun is daarbij
zeer welkom dus laat uw gezicht langs de lijn
zien en juich hen als legioen van Leonidas hartstochtelijk toe!
H2 was duidelijk geschrokken van het 1e punten-verlies tijdens de vorige wedstrijd en zette
zondag de zaak met een 8-0 overwinning weer
even duidelijk neer. Zij willen, moeten en gaan
dit jaar het balkon op om het kampioenschap
te vieren. Toch?
De zondag werd feestelijk afgesloten met de
eerste TD na de winterstop en het was volgens
ingewijden weer buitengewoon gezellig. Het
is en blijft een mooi evenement en we zijn de

organisatoren en alle mensen achter de bar
daarvoor weer veel dank verschuldigd. Het is een
forse inspanning om ieder TD alles weer gereed
te maken en na afloop de onbeschrijfelijke puinzooi op te ruimen zodat maandagochtend het
clubhuis weer schoon en bruikbaar is.
Pasen valt dit jaar vroeg dus komend weekend
mogen we weer eieren gaan zoeken, uitrusten
en zo nodig bijkomen van blessures en ander
leed. Maar eerst nog even donderdagavond
naar Thermopylae. Laat u zien en horen!
Ik wens u een mooi Paasweekend en/of
vakantie toe.

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 feest!
En niet alleen
op het
hockeyveld…
1 keer knipperen, 2 keer knipperen.. Wat
een avond. De zwarte gaten van gister moeten nog een beetje ingevuld worden en oh
ja, er is ook nog een wedstrijd gespeeld.
Derby reisde afgelopen zondag af naar
Kralingen met maar één doel. Dat was zeker
niet om te winnen maar het befaamde leo TD.
Dat spreekt voor zich.
De wedstrijd was geen gelopen race. Het verschil op de ranglijst en het aantal doelpunten
wat Derby maakt zijn prima met elkaar in contrast en we konden ons dan ook klaarmaken
voor een zware middag.
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De score werd geopend door ‘sexy’ Lexi. Na
twee weken de krukken-act opgevoerd te hebben om bij te komen van de vrijdagmiddag
borrel van zijn nieuwe werkgever is hij weer
terug, en hoe. Mooi lopje in de kruising. 1-0.
Individueel werd er slordig gespeeld, vooral die
linksback met dat haarbandje, begon zelfs wisselspelers aan te passen.Toch was het overwicht

duidelijk zichtbaar. Zoals het wel vaker loopt in
dat soort wedstrijden wordt er twee keer niet
opgelet en sta je 2-1 achter.
Gemotiveerd door de aanmoedigingen van
onze trouwe achterban op het balkon zouden
we er alles aan doen om ons in de tweede helft
te herpakken. Onder aanvoering van de man
die iedereen kent van zijn foute dansmoves
werd de 2-2 gemaakt. Goeie hockeyer, die
Heuterman!
Via een terechte strafbal wist Lex de 3-2 binnen te pushen en leek de middag beslist. Niks
was minder waar en alle credits naar Derby die
bleven doorzetten en de 3-3 op het scorebord
kregen.

De schouders werden er vol ondergezet
en Derby stond flink onder druk de laatste
minuten. Dan is het wel fijn dat je altijd kan
rekenen op een beetje hulp van je collega
hockeyers en toen Lex de bal maar voor de
goal beukte legde een verdediger van Derby
hem er dan ook keurig in. Mooi die hockey
cultuur.
Donderdag avond gaan we verder met onze
missie ‘de inhaal wedstrijd tegen Berkel en
Rodenrijs’. Met een mooie tweede plek en een
wedstrijd minder gespeeld ziet de toekomst
er rooskleurig uit. Tot donderdag 20.00 op het
Toepad!!

Uw Heren 1
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DOE MEE AAN DE
ABN AMRO
TRIMHOCKEYCLINIC!
Leonidas heeft op maandagavond trimhockey voor beginners en gevorderden.
Trimhockey bestaat uit dames en heren en is geschikt voor iedereen! Bijvoorbeeld voor herintreders maar ook voor dames en heren die nog nooit eerder
een hockeystick hebben vastgehouden. Leeftijd en ervaring is onbelangrijk.
Trimhockey is meer vrijblijvend en zeer gezellig.
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Heb je vroeger hockey gespeeld of altijd al willen doen? Zie je jouw kinderen spelen
en denk je; dat moet ik ook kunnen! Moet je wat aan je conditie doen of vind je het
gewoon gezellig om met andere te sporten en te borrelen, dan is trimhockey wellicht
is voor jou! Speciaal voor alle huidige Trimhockeyers, nieuwe Trimhockeyers en geïnteresseerden in Trimhockey organiseert Leonidas in samenwerking met ABN AMRO
op maandag 11 april, om 20:00 uur een super leuke trimhockeyclinic. Verschillende
trainers uit de hoofdklasse en overgangsklasse begeleiden de clinic. Ze zullen de clinic
inrichten op basis van het niveau van de groep. Natuurlijk sluiten we de clinic af met
een gezellige borrel.
Enthousiast geworden? Geef je dan nu op via Info@leonidas.nl.voor deze gratis clinic
op maandag 11 april om 20:00 uur. Lees meer informatie op onze website.

De lente begint
voor D10 wel
heel vroeg!
Op het niet al te christelijke tijdstip, namelijk
9.30 uur, mochten wij aantreden op het hoofdveld. Na een kop koffie en het doornemen van
de opstelling begonnen we met frisse moed
aan de wedstrijd tegen Ommoord.
Ommoord verdedigt de 10e plek in onze poule en
wij de 8e, dus een overwinning moet toch te doen
zijn?! Dit bleek helaas iets minder waar. Binnen 10
minuten had Ommoord een strafcorner te pakken
en schoten zij de bal de korte hoek in waardoor
wij 1-0 achter kwamen te staan. Daarna hebben
we ons herpakt en vooral op balbezit gespeeld.
Meestal liep dit best lekker, maar helaas volgde
daaruit geen doelpunt. Totdat in de tweede helft
het briljante besluit werd genomen om onze troef
in te zetten: Daniëlle vanuit de achterhoede naar
de spits. Binnen 5 minuten stond Daan oog in oog
met de keep en scoorde ze! We kregen nog wel
een aantal kansen, maar de bal wilde maar niet in
het goal van de tegenstander.Helaas bleef het dus
bij dat ene doelpunt en liepen wij met een gelijkspel het veld weer af. Volgende week pakken we
die drie punten!
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Lissabon ‘uit’, altijd lastig!
Vrijdag 18 maart vertrok de harde kern van
Leonidas trimhockey Team-1 via Schiphol
naar het altijd zonnige Portugal. Daar hebben we tot en met zondag 20 maart onze
kennis en ervaring met betrekking tot
de mooie hockeysport met de Portugese
bevolking kunnen delen. Onze input werd
gewaardeerd!
Het succes van deze trip hebben we mede
te danken aan een goede voorbereiding. De
grondige deskresearch door het doortastende
boekingsteam, een verkwiste jeugd en studietijd aan plaatselijke uitgaanservaring van de
reisleider plus het indrinken op Schiphol
waren duidelijk de Kritische Succesfactoren!
Meer hadden we er echt niet aan kunnen
doen. Wel ontbrak het hier en daar aan rek en
strekoefeningen voor het drinken van Portugese wijn, dit zou mogelijk de reden kunnen
zijn dat niet iedereen weer even snel fit was op
zaterdagochtend.
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Door het heuvelachtige speelveld hebben we
veel van onze talenten moeten aanspreken.
Maar door slim gebruik te maken van de lokale
resources zoals taxi’s tegen uiteenlopende
tarieven en tramlijn 28, hebben we zowel down
als up hill goed kunnen presteren. Sommige
stukken terrein zoals de Champanharia do Cais
waren meer een soort van stuiterveld waar de
vrouwelijke tegenstanders handig gebruik van

wisten te maken, de ballen gingen werkelijk
alle kanten op. Kwestie van alert zijn en goed
blijven kijken volgens de kenners. In de Pensão
Amor was het weer wat makkelijker, daar hadden ze voor vermoeide hockeyers zelfs een
paal waar je je aan vast kon houden als het te
wild werd.
De tegeltjes in de binnenstad waren goed te
bewandelen bij droog weer. Tijdens de pauzewandelingen hebben wij diverse musea gepasseerd waaronder de beroemde Fado en
tegelmusea.
Geen onvertogen woord over de inzet. Iedereen heeft zich volledig gegeven. Mede door
de wisselspelers die later invlogen kon de consumptie op constant niveau worden voortgezet gedurende de hele wedstrijd.
De vooraf gestelde teamdoelstellingen zijn
ruimschoots behaald:
- vlagvertoon op meerdere high profile locaties;
- nuttigen van Portugese dranken en spijzen;
- licht tot fors verkleuren in de zon;
- gelijktijdig pas uitgedoofde worst eten en
fado luisteren in het donker;
- niets kopen van de ambulante Angolees;
- met een heel klein kwastje stapels kip
insmeren met iets wat Portugezen viagra of
piri piri noemen;
- winnen derde helft van weekendlengte.
Check!

Ook de van de gestelde persoonlijke
doelen zijn velen behaald*, waaronder:
- Ginja drinken zonder je in de kers te verslikken;
- bestrijden van verse muntthee met honing
mentaliteit;
- simultaan fado vertalen (nooit geweten dat
het over Starwars ging);
- slaapje doen vlakbij de DJ in een drukke bardancing;
- dansen met hipsters en ander jong volk;
- zonder inspanning toch tot op je onderbroek nat worden;
- zeearm oversteken zonder zeeziek te
worden;
- kastanjes uit het vuur halen;
- al je geld en papieren in de kerk te doneren
aan een anonieme wereldburger.
Check!
Conclusie; Doorslaand succes en voor herhaling vatbaar, zij het dat een aantal spelers eerst
een weekje moeten bijkomen.
* vraag gerust om uitleg aan een deelnemend teamlid
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Dames 9 is zoet
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Ik ben verheugd u te vertellen dat het afgelopen zondag de “International Day of
Happiness” was.
Na aangenaam en summier onderzoek via
Google, kan ik u opgetogen mededelen dat de
International Day of Happiness in 2013 in het
leven geroepen is door de VN om er jaarlijks
bij stil te staan dat the pursuit of happiness a
fundamental human goal is. Vindt u dat ook
niet geweldig? Omdat u wellicht kritisch bent
en denkt “Ja…oké….en dan?”, is het mij een
genoegen u te vertellen wat er op zo’n dag
gebeurt. Uiteraard zijn we met z’n allen heel
blij. En de VN zou de VN niet zijn als er niet een
nobel doel wordt nagestreefd op deze dag.
Zo wordt er onder andere aandacht besteed
aan het tegengaan van klimaatverandering,
bestrijden van armoede, het bevorderen van
duurzame energie en het verminderen van
ongelijkheid. Men dient in te zien dat ontwikkeling gemeten moet worden aan hoe gelukkig de mensen zijn in plaats van alleen maar
aan de hand van economische groei. Wat een
fantastisch wijze les. Ik ben hier zeer enthousiast over; wat een heugelijke dag. En wie kan dit
beter promoten dan de zanger van het liedje
“Happy”? U raad het al, de ambassadeur is niemand minder dan Pharrell Williams. Wow!
Was u afgelopen zondag ook gelukkiger dan
normaal? Voelde u zich ook als een “room

without a roof”? Dames 9 wel hoor. Vrolijk
en opgewekt stonden wij direct naast onze
bedjes nadat de wekker afging (of in sommige
(ADHD-)gevallen zelfs voordat de wekker afging). Fris en fruitig stapten wij om een uur of
9 de auto in om af te reizen naar die schitterende stad achter de duinen. We waren helemaal in onze sas toen we zagen dat we op een
WK-veld mochten spelen. Wat een eer. Geweldig was het dat de tijd en de score op een
professioneel scorebord werd bijgehouden.
De scheidsrechters waren magnifiek en HDS
was buitengewoon sportief. De zon scheen
volop, kortom het was een prachtige ochtend.
We scoorden al redelijk snel de 0-1. De 0-2
volgde even later. Wat een puike en volmaakte
doelpunten. Vervolgens hebben we ons niet
bezig gehouden met scoren, maar hebben
we keurig netjes balbezit gespeeld. De uitgelezen kans om ons nieuwe systeem en onze
opbouw te oefenen. Wat een fijne wedstrijd.
Iedereen was goedgemutst. Er werden geen
ballen ingeleverd en we hadden totaal niet de
neiging om, als we over de middenlijn waren,
direct een eindpass te geven. Chips! Even later
werd er wel een kansje voor open doel gemist,
maar het mocht de pret niet drukken. We hadden tenslotte ook maar een paar strafcorners
nodig om de 0-3 te scoren. Dit doelpunt was
uiteraard voorbeeldig, gescoord door Sanne,
heel braaf strak in de linkerhoek. Wat waren

we content met onze 3 doelpunten. De overwinning werd dan ook verrukt en jolig gevierd.
Vervolgens zijn we gaan douchen en hebben
we voorbeeldig geluisterd naar de formidabele eindexamen-verhalen van HDS.
Op TD waren we erg braaf en hebben maar
een paar biertjes gedronken. Er zijn geen onreine grappen gemaakt of dansjes gedaan.
Geen enkele beschonken foto heeft de revue
gepasseerd en we zijn welgemanierd op tijd
naar bed gegaan.
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JB2 was afgelopen JD2 maakt gehakt
weekend niet op volle van Pollux JD1
kracht
JB2 moest even schakelen afgelopen weekend. De ploeg had
namelijk te kampen met 2 uitvallers in het team.
De eerste helft lukte dit schakelen aardig en werd een goede strijd geleverd. 0-0 de rust in. In de tweede helft kwam Leo meer onder druk;
combinaties liepen niet goed, positiespel was rommelig, waardoor er
veel gepingeld werd. Het eerste onvermijdelijke doelpunt tegen viel
dan ook. De situatie waarin het doelpunt gemaakt werd moest overlegd worden door de scheidsen. Dus nog even extra spanning, maar
helaas. 0-1. Daarna kwam Forescate steeds meer in hun spel en kwam
Leo niet terug. 0-3 Eindstand. De wedstrijd leverde toch wat mooie
foto’s op! Dank aan Max en Meint voor het invallen!

Het is nog vroeg als er bij Leonidas verzameld wordt om gezamenlijk op weg te gaan naar onze laatste onbekende tegenstander:
Pollux JD1. De jongens hebben er weer zin in.

Eenmaal aangekomen in Vlaardingen verdwijnen de mannen in een
kleedkamer voor de teambespreking; dit keer met maar één van de
twee coaches. Zou dit weer een voorspellende waarde hebben? Voorzien van goede raad en een opdracht gaan de mannen richting veld.
Daar doet het team zelfstandig zijn warming-up voordat de strijd losbarst.
Het is even wennen aan het kluitjeshockey van de tegenstander, maar
wanneer de wedstrijd eenmaal op gang is valt al snel het eerste doelpunt. En nog één. En daarna nog één. Zo gaat het even door totdat de
jongens vinden dat de tegenstander ook een keer mag scoren. Over
sportiviteit gesproken! (Of kwam het nou omdat de aandacht verslapte?) Tijdens de rust worden de neuzen weer allemaal dezelfde kant
op geduwd en geeft de coach nog wat goede raad. Na de versterkende
Dextro’s gaat de wedstrijd weer verder. De opstelling is dan enigszins
veranderd waardoor het spel iets anders gespeeld wordt, maar de
doelpunten vallen nog steeds. Keeper Sem valt nog net niet in slaap en
test de glijfactor van het kunstgras uit. Gelukkig draait het spel heel af
en toe even om maar echt spannend wordt het niet. Pollux krijgt nog
één keer de kans een doelpunt te scoren maar dan vinden de heren
van Leonidas het genoeg. Ze gaan zelfs voor de dubbele cijfers. Van de
spits tot de laatste-man, en van linksvoor tot rechtsmidden, iedereen
probeert de bal richting de plank van de tegenstander te werken. En
dat lukt: met 7 doelpuntenmakers worden uiteindelijk 11 ballen in het
doel van Pollux geschoten. En zo is de 7e overwinning op rij een feit.

Taaie sessie voor de selectie van H32
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doelpunten ook meerdere malen de bal uit de
goal roste, en daarnaast ook een paar heerlijke
kamikaze-schuivers over het waterveld maakte.
Ondanks het verlies was iedereen toch wel
tevreden over de gespeelde wedstrijd, dus
werd besloten om om 10:40 het eerste koude
pilsje van de dag aan te laten rukken. Natuurlijk
mocht een vers biologisch gebakken tuintje
ook niet ontbreken, want menig H32 speler
had ondertussen wel een beetje trek gekregen.

De verwachtingen van de fanbase waren
wederom hoog gespannen voor de wedstrijd uit tegen Hudito afgelopen zondag.
Begrijpelijk na de titanenstrijd van de week
ervoor. Toch ging het al mis voordat H32
zijn aantrede maakte in Delft.
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Begrijp ons niet verkeerd, wij waarderen alle
mannen en vrouwen die zich iedere week het
zweet uit de bilnaad werken om ons te kunnen
laten spelen op de strijdvelden van de Nederlandse hockeyverenigingen. Maar H32 op
zondag om 09:00u uit laten spelen in Delft, u
snapt wel dat daar iets mis gaat.
De selectie ging dus op de zaterdag al vroeg
naar Café de Mand, om zondag bij dag en dauw

te verschijnen in Delft. Dat de dauw nog op het
veld stond was te merken, want door beide
partijen werden een paar unieke schwalbes à
la Louis van Gaal gemaakt waar je u tegen kunt
zeggen.
Er moet vermeld worden dat H32 zijn uiterste best gedaan heeft om een paar punten te
drukken. Dat lukte alleen niet zo best, en toen
de 1 -1 dan toch gemaakt werd, werd deze ook
nog eens afgekeurd. Tel daarbij nog een paar
strafcorners op, en een zeer strakke goal van
Hudito in de korte hoek. Uiteindelijk belandde
uw favoriete Herenteam op een achterstand
van 4 - 0.
Een speciale vermelding nogmaals voor onze
nieuwe keeper Maurits, die ondanks 4 tegen-

Rond de klok van vier werd de borrel doorgezet
op de eerste TD van het jaar. Het bier vloeide
rijkelijk, er werden nog enkele dansjes gewaagd, en na een stop bij de plaatselijke
Koninklijke HAS Döner kon iedereen weer
voldaan onder de wol kruipen.
Geniet u van de Paasdagen, dan zien wij u na
de feestdagen graag weer terug bij de Rotterdamse Derby op de velden van Victoria zondag 3 april!
Wist u trouwens dat wij een heuse fanpagina
hebben op Facebook? Hier vindt u nog meer
smeuïge informatie over dit leuke herenteam.
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Trainingsstage
Nationale elftallen
op Leonidas tijdens
het Paasweekend!
Gedurende het komende paasweekend hebben het Nederlands Herenelftal
onder 16 jaar en onder 18 jaar én het Engels Herenelftal onder 16 en onder
18 jaar hun trainingsstage op Leonidas.
Vind je het leuk om deze toppers aan het werk te zien? Kom dan kijken naar hun
onderlinge wedstrijden. Deze worden gehouden op:
Zaterdag 26 maart:
14.30 uur Nederland – Engeland onder 16 jaar
16.30 uur Nederland – Engeland onder 18 jaar
Zondag 27 maart:
14.30 uur Nederland – Engeland onder 16 jaar
16.30 uur Nederland – Engeland onder 18 jaar
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Maandag 28 maart:
09.30 uur Nederland – Engeland onder 16 jaar
11.30 uur Nederland – Engeland onder 18 jaar
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Met ingang van seizoen 2016/2017 zijn wij op zoek naar:
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Planner/opleider
(club)scheidsrechter
examens
Per hockeyseizoen wordt 4-6 keer de mogelijkheid geboden
om examen te doen voor de clubscheidsrechters kaart.
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 het seizoen 2013/2014 een
scheidsrechters kaart verplicht te stellen voor alle A- en B-spelers.
Na maart van het lopende seizoen zal het niet meer mogelijk
zijn voor A- en B-spelers om wedstrijden te spelen, als ze geen
scheidsrechters kaart hebben. Ook ouders worden altijd van harte
uitgenodigd om een scheidsrechters kaart te halen. Voorafgaand
aan het examen kan via E-learning in eigen tijd en tempo worden
geoefend.

Taken:
- In overleg met KNHB-examinator vaststellen van examendata.
- Via LISA ( ledenadministratiesysteem ) uitnodigen van (jeugd)
leden die verplicht examen moeten doen.
- Aanmelden van 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 )

Als planner/opleider van het (club)scheidsrechters examens ben je
lid van de scheidsrechterscommissie.

Naast de examenavonden ben je ca. 1-2 uur per week bezig met
de planning. Dit alleen tijdens het vedhockeyseizoen. Dit kan
natuurlijk gewoon van huis/werk uit.

Vanzelfsprekend zal je worden “ingewerkt” door de huidige
planner/opleider ( Margreet Husen ).

Geïnteresseerd? Mail dan naar de verenigingsmanager Jacqueline
Wilmink, via info@leonidas.nl
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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.
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