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Van de Voorzitter
De zon liet zich het afgelopen weekend in
volle glorie zien en het effect op onze leden
en gasten is onmiddellijk te merken. Iedereen rekt de 3e helft maximaal op en geniet
van de warmte en gezelligheid. Wat is het
dan toch genieten van deze sport!
De resultaten van beide topteams waren helaas
minder zonnig. Misschien moet het kerstdiner
voortaan toch anders gepland worden dan begin april..?!
Ondergetekende heeft de paasvakantie eens
nuttig besteed om de resultaten van beide
teams van de afgelopen 25-30 jaar een op een
rijtje te zetten. Dat viel niet mee want daar zijn
niet gemakkelijk gegevens over te verzamelen.
Elders in deze PP ziet u de grafiekjes en valt
direct het grote verschil tussen de dames en
heren op. De Dames maken een golvende maar
gestage progressie van 3e klasse naar linker rijtje OVK (en ooit...?!) terwijl onze mannen na een
langdurige stabiele periode in de OVK vanaf
2001 in een ritmisch proces van degradatie en
promotie zijn terechtgekomen. Mijn aantreden
als voorzitter in 2001 heeft daar natuurlijk geen
causaal verband mee..., vind ik. Duidelijk moge
zijn dat de heren weer aan een promotie toe
zijn. Hoe de teams meer dan 20-30 jaar geleden
gepresteerd hebben is nog maar moeilijk te
achterhalen. Wellicht dat een uwer dat nog weet
of zin heeft dat na te speuren.

Helaas kunnen we het niet meer vragen aan
onze erevoorzitter Joop Heetman die enkele dagen geleden op hoge leeftijd overleden is maar
tot enkele jaren geleden nog regelmatig op
Thermopylae te zien was. Wij zijn hem veel dank
verschuldigd voor wat hij in zijn periode voor de
club gedaan heeft. Frits Mudde gaat hier in het
In Memoriam dieper op in. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Fred Nederlof
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Resultaten
D1 en H1
afgelopen
decennia
Zo af en toe duikt er iemand in de archieven van
onze 82 jaar oude vereniging. Zo zijn dit keer de
resultaten van Heren 1 en Dames 1, onze vlaggenschepen, gedurende de afgelopen 25 á 30 jaar op
een rijtje gezet. Duidelijk is dat de dames zich geleidelijk aan van de 3e klasse richting de top van
de overgangsklasse bewegen. De prestaties van de
heren schommelen de laatste jaren wat heen en
weer tussen de 1e klasse en de overgangsklasse.
Zonder de druk bij de heren op te willen voeren,
zouden de prestaties in de jaren 80 toch een mooie
uitdaging kunnen vormen.

Eindstanden competitie Dames 1
Klasse

3e

2e

1e

Eindstanden competitie Heren 1
OVG

Rank

Klasse

1e

OVG

Rank

2015/’16

??

2015/’16

??

2014/’15

7

2014/’15

10

2013/’14

10

2013/’14

1

2012/’13

1

2012/’13

10

2011/’12

12

2011/’12

11

2010/’11

9

2010/’11

2

2009/’10

4

2009/’10

4

2008/’09

8

2008/’09

4

2007/’08

5

2007/’08

11

2006/’07

5

2006/’07

9

2005/’06

8

2005/’06

1

2004/’05

10

2004/’05

7

2003/’04

1

2003/’04

5

2002/’03

5

2002/’03

11

2001/’02

11

2001/’02

1

2000/’01

9

2000/’01

11

1999/’00

8

1999/’00

4

1998/’99

9

1998/’99

4

1997/’98

1

1997/’98

6

1996/’97

5

1996/’97

4

1995/’96

8

1995/’96

4

1994/’95

9

1994/’95

5

1993/’94

9

1993/’94

6

1992/’93

1

1992/’93

10

Kampioen/promotie

Degradatie

Kampioen/promotie

Degradatie

ME13 1 plaats
Kuikentoernooi
HC Noordwijk
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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.

P.4

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 zaterdag voor Pasen, het zonnetje schijnt, 7
meiden staan te trappelen om heerlijk te hockeyen
met elkaar.
Onder bezielende leiding van coaches Kim en Bas gaan
de dames aan de slag. Is het de ambiance, is het de frisse
zeelucht, is het de speciale outfit, wie zal het zeggen.
Duidelijk is in ieder geval dat ME13 daar is om serieus
wat te laten zien. Snoeiharde ballen, linksom, rechtsom,
dummy’s, banaantjes, tip-ins, het houdt niet op, prachtig
staaltje teamwork en inzet! Het harde werken loont, de
dames winnen ongeslagen het toernooi, met als bonus
daarnaast ook nog de prijs voor beste outfit.
Annabella, Isabelle, Jip, Loeke, Sanne, Sarah en Selma,
harstikke goed gedaan!!
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In memoriam Joop Heetman

P.5

Op zondag 3 april 2016 overleed Ere-voorzitter Joop Heetman. Joop Heetman zal de
Leonidas-geschiedenis ingaan als de sterke
drijvende kracht, die onze vereniging in
de jaren na de tweede wereldoorlog weer
op de rails zette. Dit nadat in de laatste
jaren van de oorlog door de Duitse bezetter het hockeyen tot verboden sport was
verklaard.

Maar niet alleen de hockey outillage was
zijn zorg, ook het hockey zelf gaf hij alle
aandacht. Zo contracteerde hij een professionele hockeytrainer, een Pakistaan, Rex
Norris ( “When you hit the ball, hit it hard!”)
voor de eerste elftallen met als gevolg een
sterke stijging van hun prestaties, de dames
naar de promotieklas en de heren naar de
eerste klas.

Na onderhandelingen met de gemeente
Rotterdam werd Leonidas nog in 1945 een
2-tal grasvelden toegewezen aan het Lange
Pad, aan de west kant van de Kralingse Plas.
Maar toen even later Victoria vertrok van
hun velden naast het Kralings zwembad
naar hun nieuwe complex aan de Kralingse
weg, was Joop , kersverse jeugdige voorzitter sinds 1947, er als de kippen bij om de drie
grasvelden aan de Honingerdijk voor Leonidas gereserveerd te krijgen.

Wat hij ook met grote animo preekte en
uitdroeg was: “Sportiviteit, Vriendschap en
Gezelligheid”, waar Leonidas al snel om
bekend zou staan. Beroemd waren de door
hem gestimuleerde cabaret- en toneelvoorstellingen, ‘met bal na’, bijvoorbeeld in het
toenmalige Palace-theater aan de Zomerhofstraat.

Omgeven door een stel enthousiaste leden
wist hij het ledental vanaf 1947 in korte
tijd van circa 80 naar 250 op te voeren. Hij
rustte niet om zijn grote droom: ‘een eigen
clubhuis’ op een klein stukje vrij gebleven
grond naast de gammele houten kleedlokalen, te verwezenlijken. En dat lukte. Het zal
ongeveer 1955 geweest zijn, toen hij de
opening van het kleine houten gebouwtje
kon aankondigen.

Na zijn aftreden in 1958 en zijn benoeming
tot ere-voorzitter, bleef hij werken voor onze
club. Zo liet hij zich aanstellen als voorzitter van de Commissie Binnen- & Buitendaks,
in welke functie hij enige jaren later het
bestuur verraste met een voorstel van de
hand van architect Bakker voor de bouw van
een groot stenen clubhuis annex kleedlokalen. In een aantal bewogen vergaderingen
wist hij het toenmalige bestuur te overtuigen van zijn visie op de toekomst van
Leonidas. Dit vereiste, vooral financieel, een
grote sprong voorwaarts.

Zonder overdrijving kunnen we stellen, dat
zonder het inspirerende enthousiasme van
Joop Heetman, Leonidas mogelijk niet de
grote, gezellige vereniging van vandaag was
geworden.
Door zijn langdurige afnemende gezondheid heeft hij ons nieuwe clubhuis, de vele
kunstgrasvelden en de schaatsbaan niet
meer mogen zien. Wat zou hij er trots op
geweest zijn.
Joop Heetman is 96 jaar geworden.
Een onvergetelijke Leonied !

Frits Mudde
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In Rotterdamse derby zet
H32 zichzelf weer op de
kaart!
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente! En niet alleen in de ogen van de
tandartsassistente, want op een zonovergoten
hockeyveld barstte de Rotterdamse derby
Victoria - Leonidas vandaag om 16:30 uur los.

de Wanna (gelegenheidsspeler en invaller) het
middenveld over om een strakke backhand pass
te geven op Daniël. Die twijfelde geen moment
en peerde met een soepele move de bal in de
kruising. De 0 - 1 was gemaakt.

Nadat H32 vorige week onnodig punten had
laten liggen bij Hudito in Delft was het vandaag
zaak om de rest van de poule weer even te laten
zien dat H32 hem niet alleen in de derde helft
lekker kan raken!

Normaal niet te vinden in de buurt van de spits,
maar vandaag wel het kapsel en de skills van
Ronaldo in de voorhoede van Real Madrid, Stijn,
ramde na een lekkere pingelsessie de bal in het
net van de thuisploeg. Leonidas was echter nog
niet klaar met de mannen van de Kralingse club.

Dat bleek al in de eerste minuut, toen onze
keepert na een goede pegel van Victoria met
een magistrale redding een achterstand kon
voorkomen. Dat zette meteen de toon voor de
rest van de wedstrijd. De wolf in schaapskleren
was na een rustweekend weer volledig ontketend. De zon zorgde ervoor dat de testosteron bij
de selectie van H32 door het lichaam gierde. De
Kralingse hockeydames zaten als kinderen in een
snoepwinkel te kijken naar al het moois dat op
en om de velden van Victoria te zien was op deze
zomerse zondagmiddag.
Het tij keerde voor Victoria echter snel. Kort na de
gewaagde poging om de 1 - 0 te drukken vlam-

Een slappe push van Boris maakte namelijk een
einde aan de droom van iedere Victoria speler
(een keer winnen van Leonidas). De 3 - 0 werd
lafjes door Boris ingetikt met een push na een
onbewaakt moment van de Victoria-verdediging.
De selectie zat ondertussen al met zijn hoofd bij
de Vic TD, die deze namiddag aanstaande was.
Omdat menig H32 speler al met zijn hoofd bij
de wulps dansende en twirkende dames van
Victoria zat, kreeg de tegenstander de kans om
de eer voor eigen publiek enigszins te redden en
de 3 - 1 te zetten. Leonidas ging overtuigend met
de punten naar huis.

Dat gebeurde uiteraard pas nadat er een paar
heerlijke koude kletsers op de Victoria TD
werden genuttigd. De avond werd afgesloten
met een voortreffelijke BBQ bij Daniël (fanmail
en 06-nummers via de private messaging aub).
Volgend weekend speelt uw favoriete herenteam
weer op de vertrouwde velden van Leonidas om
12:30 uur tegen Ring Pass Delft H6.
Tot dan!
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NK shoot-outs op Leo

Vrijdag 1 april werden de clubkampioenschappen voor het NK shootout gehouden op Leonidas. Deze dag waren de jongens aan de beurt
en volgende week de meisjes.
Het werd een snelle en spannende ronde, waarbij alle 6 spelers op iedere
keeper een shoot-out moest nemen. Heel bijzonder was dat er na de 1e
ronde al gelijk de winnaars bekend waren.
De beste keeper: Jasper Loef uit JD3
Beste speler met 3 gescoorde shoot-outs: Tom Kalden uit JD3
2e beste speler met 2 gescoorde shoot-outs: Melchior van Dam uit JD2
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Zij zullen Leonidas gaan vertegenwoordigen bij de districtskampioenschappen. Deze worden gehouden op 16 mei bij HC Pijnacker. We wensen
deze jongens veel succes!

PA A L P I E P E R 1 6

P.8

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.

