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Algemeen
De doelstellingen voor G/LG bij Leonidas, die een jaar of 5 geleden zijn opgesteld gelden nog steeds!
• ‘Normaal waar kan, speciaal waar moet’
• Plezier/Bewegen/Samen/Leren
• Continuiteit aanbod
Het was een rustig hockeyjaar. Basis goed verstevigen om continuiteit te borgen.
Een groot aantal trainers/coaches/coordinatoren blijft nodig om G/LG hockey mogelijk te maken.
In 2016-2017 bestond deze groep wederom uit circa 15 personen. Veel trainers doen het al jaren
achter elkaar met veel plezier en dit is voor de continuiteit en voor de spelers heel belangrijk!
Aan het eind van het hockeyjaar is Katherine van Poppel gestart als technisch coordinator. Weer een
stap verder voor een solide basis en continuiteit.
Het aantal leden schommelt rond de 40. Leeftijden varieren van 8 tot in de 40. De jongens/meisjesman/vrouw verhouding is 50-50. Onze leden werden in 5 teams opgedeeld in LISA.
G1, G2, G3, G4 en de LG.
In de regio zijn wij hiermee een van de grootste G hockeyverenigingen.
De diverse organisatie en instanties weten ons steeds beter te vinden voor hun ‘clienten’ (Rotterdam
Sportsupport, Sportmee, scholen, revalisatie-artsen enz.). Wij staan bekend als een leuke,
toegankelijke goed georganiseerde sportvereniging, waarbij echt vanuit de hockeyer gekeken.
Nieuwe leden weten ons steeds vaker vanzelf te vinden.

Trainingen
Continuiteit, het trainen met bekende trainers en het aanbieden van vaste dagen, vaste tijden, vaste
velden, werpt z’n vruchten af. Afgelopen seizoen was het 3e seizoen dat we de woensdagtrainingen
(17-18 en 18-19.30) hebben geintroduceerd. Steeds meer (nieuwe) leden maken gebruik van deze
trainingen. De goede samenwerking met Stichting Bont op woensdag is ook gecontinueerd.
Op de zaterdag bieden we altijd een training aan van 10-11 op veld 4.
We trainen dan steeds meer met het eigen team. Doordat er altijd wel een paar G-teams competitie
spelen was een half veld op zaterdag nog steeds voldoende.

Competitie
Afgelopen seizoen hebben we met 3 teams competitie gespeeld.
De G1 (8-tal), G2 en G3 (6-tallen). Allemaal in de regio met kleine competities.
Onze G3 heeft uitstekend gepresteerd en is in de middenmoot geeindigd. Bij de andere teams bleek
dat wij op hockeygebied nog vaak te kort komen. Ondanks dat, toch vooral veel plezier en geleerd.

Toernooien en overige activiteiten
Afgelopen seizoen hadden we, wat dat betreft, een rustig seizoen. Geen eigen toernooi. Wel de
gebruikelijke open dag begin september.
Het aanbod van G/LG toernooien landelijk is groot. Toch lukt het vaak nog niet om een team (6 of 8tal) op de been te krijgen voor een toernooi. De vraag hierna is bij onze leden niet zo groot. Dit heeft
verschillende oorzaken zoals: een hele dag is te lang voor veel G-leden (en ouders), te ver, andere
(werk) verplichtingen.

Betrokkenheid ouders/verzorgers
•
•
•
•
•

Gaat steeds beter!
Vaak geen hockey of teamsport achtergrond
Bij oudere G spelers (G1) contacten met ouders/verzorgers moeizamer of niet
Nieuwe ouders vaak direct 1 op 1 contact, ‘wat verwachten wij van hen’: dit helpt
Elk jaar informatie-avond voor ouders en verzorgers.

