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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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MB1 neemt de
handschoen op

ME1: Toppers
in de dop

MB1, behorend tot de vijf beste zaalteams van district Zuid-Holland,
weet dat deze roem niet zomaar vergaard wordt, maar dat het
keihard werken is. Dat doen ze niet alleen op het hockeyveld, maar
ook in de gym. En zo te zien zijn deze kanjers niet bang om er flink
op los te meppen. Hopelijk laten ze straks op het veld de tegenstanders ook sterretjes zien, maar dan door goed te hockeyen.

In maart komt de Paalpieper met een speciaal artikel over dit team
van aanstormende talenten. De vele oefenwedstrijden, gezellige
teamuitjes, enthousiaste coaches en betrokken (groot)ouders, maar
vooral het harde werk en goede hockey van de meiden zelf leidden
tot uitstekende resultaten in de zaal. ME1 werd ongeslagen zaalkampioen, 12 punten voor op nummer 2 en een doelsaldo van +38!
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D2 moe maar
voldaan terug uit
Lissabon
De Paalpieper kondigde vorige week al aan dat Dames 2,
dat door het leven gaat met hashtag #mooisteteamvanleo, Lissabon onveilig ging maken, euh… aldaar op teambuildingsoefening ging, of was het om ongelimiteerde
hoeveelheden alcohol te nuttigen? In ieder geval zijn ze
veilig terug.
Op hun Facebook-pagina https://www.facebook.com/
LeonidasDames2 kunt u genieten van dit #superdames2
team.

P.4

PAAL P I EP ER 1 2

Met korting als
VIP van ABN AMRO
naar de EHL
Al jaren is ABN AMRO als sponsor betrokken bij
de hockeysport, zo ook de Euro Hockey League.
Dit jaar zal de KO16 van dit Europese tophockey
toernooi gespeeld worden op HC Oranje-Rood van vrijdag
14 april t/m 17 april. In totaal komen 16 teams in actie tijdens
deze ronde, waaronder de Nederlandse teams van Oranje-Rood,
Kampong en AHBC Amsterdam.
Graag biedt ABN AMRO als hoofdsponsor de leden van Leonidas de mogelijkheid
VIP kaarten met 30% korting te kopen voor dit event. Een VIP kaart kost dan nog maar
€ 56,- en voor kinderen t/m 12 jaar kost hij € 35,-. De inhoud van een VIP kaart is als volgt:
• Toegang tot het evenement
• Toegang tot de ABN AMRO Lounge
• Catering (hapjes, drankjes, lunch/diner) gedurende het programma
• Gereserveerde (overdekte)plekken in het stadion
• Clinic veld voor de kinderen
Wil je graag bij de EHL als onze VIP gast aanwezig zijn? Koop dan nu je kaarten via onderstaande link:
https://ehl2017hockeyclubs.events.abnamro.nl/
ABN AMRO hoopt je te mogen begroeten bij de EHL met Pasen in de ABN AMRO Lounge.
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Hockeybitjes happen RHV Leonidas
Op zaterdag 11 maart 2017 (9.00 – 13.00 uur) in het clubhuis!

Op maat gemaakte gebitsbeschermers geven u of uw kind Betalen
Tijdens de hapdag kun je zowel met pin als contant betalen!
de perfecte mondbescherming!
Vanaf hockeyseizoen 2015-2016 is het dragen van een hockeybitje
verplicht. Letsel aan tanden, kiezen en kaken kan met een goede
mondbeschermer worden voorkomen of beperkt. Alle leden van RHV
Leonidas kunnen tijdens de hapdag, tegen een gereduceerd tarief een
bitje laten maken.

(betalen is voor het afdruk maken).

Factuur
U ontvangt een factuur, probeer deze te declareren bij uw
zorgverzekeraar. Factuur is voorzien van de code M 61
(€ 24.20)

De voordelen van een op maat gemaakte gebitsbeschermer Bitjes klaar
– goede pasvorm; goed ademen, praten en slikken
– maximale bescherming
– bitje nooit meer in het hete water vervormen
– ruimte uitsparing voor wissel gebit
– mogelijkheid declareren zorgverzekering
– voor elke kaak een passend bitje
– garantie wisselgebit

Je bestelde gebitsbeschermer kun je na ± 3 weken in het
clubhuis afhalen. RHV Leonidas maakt via de website bekend
vanaf wanneer en waar je je bitje kunt afhalen.

Aanmelden Hapdag
Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn verzoeken we je van te voren
via shop.gebit.nl aan te melden. Klik op 'Aanmelden Hapdag' en volg
Standaard:
de stappen. Je ontvangt automatisch een bevestiging.
2-laags (3+2mm) voorzien van naam en telefoonnummer
Lukt het niet om de hapdag te bezoeken, géén probleem, bestel dan
een thuispakketje (niet geschikt voor beugels) op www.shop.gebit.nl

Luxe:

2-laags (3+3mm) voorzien van naam en telefoonnummer

Speciale actieprijzen

Luxe Senior:
Wie

Type

Prijs

Kabouters + F-jeugd:
E+D+C-jeugd:
B+A-jeugd +senioren:

Standaard
Luxe
Luxe Senior

€ 30.00
€ 40.00
€ 50.00

(elk type beschermer is verkrijgbaar in 18 basiskleuren!!)
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2-laags (3+4mm) voorzien van luchtkamer, inclusief naam en
telefoonnummer

Beugels?
Heeft uw kind slotjes dan vervaardigen wij een
mondbeschermer waarbij ruimte is uitgespaard voor het roteren
van de tanden en kiezen, zodat de beschermer ook blijft passen
in de beugelperiode.

Hockeykamp op Leonidas
Een vroegboekkorting tot 1 maart voor de
kampen op Leonidas voor de snelle beslissers!
Of kies voor de gratis TK-hockeystick bij een
zomerkamp!

Iedereen zal worden ingedeeld op leeftijd en
niveau. Wil je graag bij een vriend(in) dan kan
dat natuurlijk altijd.

Joyce Sombroek komt naar de
Het eerste kamp op Leonidas zal plaatsvinden Nationale Hockey- en Keepersdag
van 24 april t/m 26 april 2017. Daarnaast organiseert Nationale Sportkampen ook in de
zomer een kamp op Leonidas.
Ga aan de slag met jouw techniek! Je krijgt een
clinic van een topspeler, traint met enthousiaste
en goede begeleiders en aan het einde van het
kamp ben jij een geweldige ervaring rijker!
Meld je vandaag nog aan:
www.nationalesportkampen.nl
 • Clinic van een topspeler
 • Uitdagend programma met veel balcontacten
 • Enthousiaste, ervaren trainers
 • Gezonde lunch, drinken en tussendoortjes
 • Voor iedereen van 6 tot en met 14 jaar

Yes! De start van het buitenseizoen komt er
weer aan. De traditionele niet-te-missen Hockey- en Keepersdag is op 25 februari 2017 in
Laren. Ben jij er ook bij?

Clinic van o.a. Joyce Sombroek (keepers)
& Floris van der Linden (Oranjespeler)
• Uitdagend programma met veel
balcontacten
• Enthousiaste, ervaren trainers
• Gezonde lunch, drinken en tussendoortjes
Voor iedereen van 6 tot en met 16 jaar

