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Van de Voorzitter
De weergoden waren ons de laatste weken niet
gunstig gezind en hebben menig trainingsen wedstijdplanning flink verstoord. Hoewel
de nieuwe mat van veld 1 nog redelijk op tijd
klaar was bleek veld 2 aanzienlijk meer problemen te veroorzaken. Tot vier keer toe werd de
onderlaag (de e-layer) afgekeurd en moesten
we wachten op een periode van tenminte
drie droge dagen voordat een nieuwe poging
gedaan kon worden om deze onderlaag goed
te egaliseren. Het bleef echter steeds regenen
en kon de aannemer niet verder.
Het goede nieuws is dat deze laag afgelopen
dinsdag wél werd goedgekeurd en er momenteel hard gewerkt wordt om de matten uit te
rollen en aan elkaar te lijmen. Helaas helpt ons
dat het komende weekend nog niet want het
vervangen van de mat kost ongeveer een week.
We hebben dan ook met grote spijt een aantal
teams moeten teleurstellen omdat we geen
reservevcapaciteit hebben. Daar kwam nog
bij dat de afbouw van de schaatsbaan door de
weersomstandigheden eveneens enkele dagen
langer duurde en dus ook veld 3 en 4 later beschikbaar kwamen.Tot overmaat van ramp begaf
de sproei-installatie op veld 3 het ook nog en
spoelde een deel van het veld weg waardoor
er afgelopen weekend niet op gespeeld kon
worden. Kortom, het zat door overmacht de
laatste weken allemaal niet erg mee.

Ik ben blij dat de meeste leden begrip hebben
getoond voor de gevolgen hiervan en ik reken
erop dat de situatie komende week weer normaliseert en het geleden leed gauw vergeten wordt.
En dan hebben we wél de twee mooiste en
beste watervelden van Nederland liggen!! Het
zal wel even wennen zijn om hierop te spelen!
Binnenkort zal de officiële feestelijke opening
plaatsvinden en zal het bestuur zorgen voor een
aangename compensatie voor de onrustige start
van de tweede helft van het seizoen. Vóór die tijd
gaan we echter alvast een feestje geven want
zondag a.s. is het weer TD-tijd en verwacht ik u
weer in grote getale. Ook om H1 te zien spelen in
een belangrijke wedstrijd tegen Zoetermeer om
de tweede plaats in de competitie te heroveren.
Laten we ze als twaalfde man volop toejuichen
en helpen om de felbegeerde play-off positie te
bereiken. Aan het veld zal het in ieder geval niet
meer liggen, toch?!
Fred Nederlof
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Dames 1 en Expeditie R
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Afgelopen zondag speelden wij bij Union
de eerste uitwedstrijd van de tweede seizoenshelft. Met een zesde plek op de ranglijst voor ons en een derde plek voor Union
was het knallen geblazen voor uw sterrendelegatie uit Kralingen om niet richting het
afvallerseiland te worden gestuurd.

te brengen! Met deze gelijke stand bleek
het hardcore survivallen toch niet helemaal
lekker te gaan voor uw Rotterdamse team
en kreeg Union vlak voor tijd nog een strafcorner. Deze werd door hun captain tegen
de plank gesleept. De eindstand blijft steken
op 3-2 en de pot is verloren.

Onder leiding van de twee reclamevogels in
het geel ging de wedstrijd van start en denderde Union over ons heen. Het energieniveau in de eerste helft leek nergens op
en resulteerde dan ook al snel in de 1-0 via
een tip in de lucht voor de Nijmeegse ploeg.
Hoewel het hoge schot niet op de goal
was gericht, telde hij toch. (We verwachten
wel eventjes excuses van Union hiervoor,
aangezien Celine een kokosnoot zou koppen
als ze niet zou hebben gebukt. Maar goed,
je kan niet alles hebben.) Niet veel later was
het wederom de beurt aan Union om er nog
een balletje in te prikken en de score naar
2-0 te tillen.

En dan dit nog…
Maar dan, ondanks dit zure verlies, wil ik toch
even aan de lezers de aandacht vragen voor
een bijzonder filmpje wat jullie hoogstwaarschijnlijk al voorbij hebben zien komen op
Facebook. Onze lieve Bo/Belder-B/oppergranny heeft zich opgegeven voor Expeditie
Robinson. Om mee te kunnen doen aan deze
survivalrace ergens op een of andere onbewoonde eilandengroep op de Filippijnen,
heeft ze wel de broodnodige likes nodig!
Momenteel staat ze op 1050, maar dit is
nog echt niet genoeg om Bo te kunnen zien
shinen in het zoeken naar bananenbomen,
het openbreken van kokosnoten en het
primitief vissen met de hand. Dus wil jij zien
of Bo de nieuwe Bertie wordt en de eetproef
kan doorstaan? Stem dan allemaal met 1 klik
(meer is niet nodig: het is super makkelijk)
op jullie trots uit Dames 1 via de volgende
link: http://www.expeditierobinson.nl/profile/1103. Want zeg nou zelf, wie wil nou niet
dit mooie wijf/lijf in bikini zien?

Tijdens de rust concludeerden we dat er
echt gas moest worden bijgegeven, wilden
we nog enige kans maken op drie punten.
Gewoon je taak uitvoeren en normaal doen
op z’n VVD’s. Na rust schoten we uit de startblokken en al snel gleed Viv bloedmooi de
2-1 binnen met een backhandtip. Niet veel
later was het de eer aan Elleke om de 2-2 op
haar naam te zetten en ons terug in het spel

Dames 1

Like Bo
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Heren 1 haalt uit tegen Etten-Leur
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Het zonnetje scheen, de temperatuur was
heerlijk en nog lekkerder, het was droog!
Wat een wereld van verschil ten opzichte
van vorige week zondag. Dit was niet alleen
terug te zien in TD-weertje maar ook in ons
spel, iets met mooi-weer hockeyers?
We begonnen de wedstrijd gecontroleerd en
na een aantal kansen en corners in de eerste
minuten werd de score nog niet geopend.
In minuut 22 kwam hier verandering in, na
een sprintduel van eigen helft trok Sander
via de buitenbocht aan het langste eind,
soleerde via de achterlijn de cirkel binnen
en werkte de bal handig achter de doelman:
0-1. Niet veel later, minuut 24, omspeelde el
capitano ‘Heutchi’ Heuterman zijn directe
tegenstander op de achterlijn en assisteerde

Sander bij zijn tweede goal van de dag, hard
in de lange hoek: 0-2. Drie minuten later was
het de beurt aan Pepijn, Floris legde de bal
handig terug en eerstgenoemde kon direct
uit de loop uithalen met een keiharde backhand, 3-0. Oh ja, in de tussentijd kreeg mister
Leo, Thomas, nog groen wegens het maken
wegwerpgebaren.
We gingen met een lekkere 0-3 voorsprong
de rust in. Het ging in principe goed en hadden weinig te bespreken, dit spel meenemen
naar de tweede helft!
Na vijf minuten spelen in de tweede helft
kreeg Etten-Leur een corner, Etten-Leur was
op jacht naar de 1-3 om zodoende nog enigszins in de wedstrijd te blijven. Eerste uitloop

Bruno Kamikaze Bolsius dacht hier anders
over, hij incasseerde de sleeppush direct
op zijn knie. Helaas was hij niet in staat om
terug het veld in te komen, einde wedstrijd.
Tot onze verbazing kreeg Etten-Leur echter
nog een corner vanwege ‘shoot’ van Bruno,
goal: 1-3.
Het was nu in elk geval duidelijk dat we nog
even gas moesten geven om het niet spannender te laten worden in de rest van de
tweede helft. Na een vloeiende aanval behield Stan het overzicht en zag Alexander
vrij staan, hij werkte met een harde flats de
bal langs de keeper: 1-4. We wisten dat we
deze wedstrijd niet meer uit handen gingen
geven. Etten-Leur verloor de resterende
hoop op een goed einde en de ruimtes werden steeds groter. In de 62e minuut mochten
we aanleggen voor een strafcorner. Mathe
greep zijn kans en vlamde de bal de goal in,
5-1.
Aanstaande zondag spelen wij thuis tegen
Zoetermeer om 14:45. Er schijnt na afloop
een klein feestje te zijn op Thermopylae dus
Leonieden, wij hopen op jullie support aanstaande zondag!
Heren 1
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Special: De kanjers van ME1
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In een vorige Paalpieper werd al aangekondigd dat de Paalpieperman op bezoek zou
gaan bij de talenten van ME1. Na een uitstekend zaalseizoen stonden de dametjes
afgelopen zaterdag voor het eerst weer op
de grasmat. Door omstandigheden hadden
ze na het zaalseizoen pas één keer op gras
kunnen trainen; hoe zou dat gaan?

De meisjes van Cartouche hadden ogenschijnlijk meer getraind. Ze voelden zich
helemaal thuis op Veld 6 en ME1 wist even
niet hoe ze het hadden. Ondanks enkele
goede reddingen van keepster Gaia, was het
al snel 0-2!
Maar langzaamaan kwamen de meiden in
hun spel en rolde de bal voornamelijk op de

helft van Cartouche. Dit leidde tot een 2-2
ruststand. Ook na de rust was ME1 de bovenliggende partij en kwam op een 3-2 voorsprong. Toen ze even gas terugnamen werd
het 3-3; Cartouche was duidelijk een niet te
onderschatten tegenstander! De eindstand
van 4-4 was dan ook voor beide partijen een
verdiende uitslag.
Passie en gedrevenheid
Na de wedstrijd was er toch taart, maar
dan vanwege de verjaardag van manager
Wijnand. De Paalpieperman ging met de
twee coaches van ME1 praten. En wat een
bijzonder gesprek was dit. Ik loop al wat jaren
mee bij Leonidas maar deze twee coaches
zijn van een zeldzame gedrevenheid.
Kim de Heer en Sebastiaan Klaassen staan nu
twee jaar aan het roer van dit team en stoppen er heel veel van hun energie, kennis en
passie in. Kim is oud-hockeyster, Sebastiaan
oud-voetballer en beiden hebben op hoog
niveau gepresteerd. Ze zouden de topteams
van Leonidas ook graag op dat niveau zien
presteren. En daar zouden we dan al vroeg
mee moeten beginnen, het liefst al bij de
F-jes.
ME1 traint twee keer per week, soms zelfs
drie keer. En daarnaast worden ze getraind
op looptechniek door Rob Luns, daar is eker
nog winst te behalen. ‘s Maandags krijgen
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ze op maat training van Emily Verhage en,
op haar advies, ‘s vrijdags van Bibi (MA1)
en Daan (JA1). Al deze trainingsarbeid, de
professionele begeleiding van de coaches,
de steun van de ouders en grootouder (zo
doet een oma de warming-up voor de training) en natuurlijk de inzet van speelsters
Annabella, Lina, Sanne, Sarah, Selma, Isabelle,
Imara, Loeke, Sara en Gaia beginnen hun
vruchten af te werpen.

Partner van de Toekomst
bij RHV Leonidas.

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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H28 pakt volle punten op
zonovergoten countryclub Den Haag
Het was alweer even geleden dat de voltallige Heren 28 selectie zijn aantrede had
gemaakt op de buitenvelden. Met bloed,
zweet en tranen werd tijdens de zaalcompetitie om de één á laatste plek in de ranglijst gevochten. Onze vrienden van HCR
bleken echter nog minder te presteren in
de zaal dan uw H28. Zij ontvingen uiteindelijk de troostprijs.
Nu was dan toch eindelijk het weekend
aangebroken dat H28 weer deel mocht gaan
nemen aan de veldcompetitie. Beginnend
met een schone lei, want het commissariaat
had tijdens de winterstop besloten dat H28
meer talent heeft in het drinken van koude
feestpalen en het verorberen van vers gebakken tuintjes dan echt hockeyen.
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H28 treedt namelijk vanaf de tweede helft van
het seizoen aan in de 5e klasse. De eerste
wedstrijd op het affiche was afgelopen zondag die tegen de mannen van Groen-Geel
H16. Om 11:00 klonk het eerste fluitsignaal
van deze wedstrijd, in de heerlijke zonnestralen die over de Wassenaarsche Duintjes
schenen.
Vanaf seconde één was uw Leo H28 de dominante partij in deze match.

Dat bleef natuurlijk niet onbeloond en het
eerste doelpunt volgde al vroeg in de eerste
helft. Verbazing alom, toen ook nog eens

bleek dat Willem van den Noort zich tijdens
het zaalseizoen ontpopt heeft tot Strafcorner Koning van de regio Zuid-Holland.
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Het zou ook te maken kunnen hebben met
zijn laffe borrelmentaliteit van de zaterdagavond. Evengoed scoorde hij voor de rust al
een paar fraaie strafcorners.
Dat resulteerde in een voorsprong van 0-2
tijdens de rust. Goalgetter Van den Noort
was echter nog niet klaar met Groen Geel en
knalde er met gemak nog even twee punten
in tijdens de tweede helft. Ook lukte het onze
kersverse keeper Tobias om het doel in de
tweede helft nog steeds leeg te houden.
U begrijpt het al, Brian “Tuintje” Woerdenbach
stond binnen 5 minuten na het eindsignaal
bij Haagse Harrie aan de bar om kratje bieâh
en een lekker dampend tuintjâh te bestellen.
Teruggekomen op Leonidas werd nog een
klein afzakkertje gehaald. Om ook de laatste
hongerige magen te stillen werd hier een
tuintje 24 aan toegevoegd. De teleurstelling
was echter nogal groot toen bleek dat de
frikandelballen vervangen waren door vegetarische loempia’s.
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Heren 28 doet hierbij dan ook een beroep op
de keuken van Leonidas en hoopt van harte
dat deze dramatische beslissing met gepaste
spoed teruggedraaid wordt. To be continued..
Volgende wedstrijd: zondag 19 maart 10:15u,
Leonidas H28 - Leonidas H27 in “De Zandbak”
a.k.a Veld 5.

Jongens A1 nog steeds
ongeslagen!
Afgelopen zaterdag heeft JA1 in een
spannende wedstrijd Forescate JA1
met 2-1 verslagen. Dit betekent dat de
jongens sinds de start van de competitie
nog geen wedstrijd hebben verloren. Wat
een knappe prestatie! We staan nu op de
derde plaats, 1 punt achter Hudito, waar
we aanstaande zaterdag tegen moeten
spelen.
Tijdens de zaalperiode is het team opgedeeld in twee teams, JA1 en JA11. Er zaten
zes vaste spelers in JA1 , en de rest van de
jongens heeft in een roulatie schema ingevallen. De overige jongens zaten in JA11,
samen met een aantal spelers van JB1.

JA1 is zaalkampioen geworden en JA11 is
tweede geworden op doelpunten. De huldiging van JA1 hebben wij afgelopen zaterdag na de wedstrijd gevierd!
Begin dit seizoen was er twijfel over de
mogelijkheden van dit team omdat het is
samengesteld uit jongens van vier verschillende teams. Gelukkig hebben de jongens
door hun motivatie, inzet en het plezier in
hockey het tegendeel bewezen. De sfeer
binnen het team is heel goed, wat de
prestaties ook zeker verbeterd. Op naar de
rest van de competitie en dan kijken waar
we staan aan het einde van de rit! Ga zo
door JA1!!
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Scheidsrechters/Vrijwilligers gezocht
voor KNHB Schoolhockeycompetitie
Al jaren mag Leonidas voor de KNHB éénvan de voorrondes organiseren voor de Nationale Schoolhockeycompetitie. Dit jaar is er een primeur! Niet één, maartwee speelcategorieën zullen op 7 april op onze velden
aanwezig zijn. Jongens Oud én Meisjes Oud zullen beide strijden om een plek in de landelijke finale in
Amsterdam op 2 juni 2017.
Voor de organisatie van de Nationale Schoolhockeycompetitie op vrijdag 7 april hebben
we wel nog wat hulp nodig. Zo zijn we bijvoorbeeld nog steeds hard op zoek naar scheidsrechters die deze wedstrijden willen fluiten en
leiden. Één wedstrijd duurt 25 minuten. Deze
fluit je samen met bondsscheidsrechters. De
eerste wedstrijd wordt gespeeld om 9.00
uur. De laatste wedstrijd van de dag duurt tot
uiterlijk 17.00 uur. Hiertegenover staat uiteraard een compleet verzorgde dag met lunch
en drinken!
Daarnaast hebben we nog vrijwilligers nodig
die het leuk vinden om tijdens deze dag te
helpen met ontvangst, het uitleggen van de
(spel)regels en het verwerken van de standen
gedurende deze dag.
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Lijkt dit je wat? Meld je dan aan via schoolhockey@leonidas.nl en geef aan waarmee jij
ons kan helpen.
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Op zaterdag 13 mei is het weer tijd voor het enige, echte 30+ Veteranen Feest! Verzamel je team, vrienden
en/of familie en zet de datum alvast in je agenda, want dit wordt een avond die je niet wilt missen!
De coverband Shaky Ground zorgt deze avond voor de nodige portie funk, soul en disco-hits!
Daarnaast hebben we nog enkele verrassingen voor jullie in petto. Enthousiast? Kan je nu al niet wachten
op wederom een waanzinnige avond? Houd dan de website en de Leonidas-Facebookpagina goed
in de gaten voor meer informatie en voor de kaartverkoop!

