DE PAALPIEPER

Seizoen
2016-2017
nummer 19

P.4

P.5

P.9

Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas |

ME8 geniet van de
clinic van Dames 1

ME13 wint Gouden Ei

NK Shoot-Out helden
van Leonidas

P.11 Vrijwilliger van de
Opgericht 4 februari 1934

week:
Sander van der Togt

PAAL P I EP ER 1 9

INHOUD
• MB2 ongeslagen finalist op Easter
Hockey event te Hoorn
• Thé Dansant Strand op zondag 14 mei
• ME8 geniet van de clinic van Dames 1
• ME13 wint Gouden Ei
• C-feest Foute Fitness! 8 april 2017
• NK Shoot-Out helden van Leonidas
• Vrijwilliger van de week:
Sander van der Togt
• 30+ Vet feest! 13 mei 2017
• Familietoernooi Circus! 25 mei 2017

Partner van de Toekomst
bij RHV Leonidas.

COLOFON
Jaargang 83 | Nummer 19
Redactie
Ron Rosenbrand
Email: paalpieper@leonidas.nl

P.2

Fotografie
Tom Boer
Jan Lelieveldt
Ron Rosenbrand
R.H.V. Leonidas Archief
Vormgeving
Machiel van Tok
Studio Tok

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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MB2 ongeslagen finalist op Easter
Hockey event te Hoorn
Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 april heeft
MB2 deelgenomen aan het strak georganiseerde Easter Hockey toernooi in Hoorn waar maar
liefst zestien teams onder de 17 en zestien
teams onder de 19 jaar (helft jongens-; helft
meidenteams) aan meededen. Het was met
recht een mondiaal toernooi, met teams uit
onder meer Australië, Oekraïne, Canada en
Zuid-Afrika.
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Het toernooi begon heel goed voor MB2.
’s Ochtends nog een paar uurtjes school, dan
met zijn allen zo snel mogelijk naar Hoorn
afgereisd. Snel van start met de eerste pot, tegen
een Duits team. Altijd lastig. Maar niet voor
MB2, die de Duitse meisjes alle hoeken van het
veld lieten zien en hen ondertussen een lesje

scoringstechnieken gaven. Eindstand 8-0, in 35
minuten. Dat smaakt naar meer! Meteen door
met de volgende match, met een wissel, op
een strandveld, het leek de Sahara wel. Dat is
hard werken. De tegenstander was dit keer een
Hoornse ploeg, en was dit veld waarschijnlijk
gewend. In ieder geval hielden ze stand, dit keer
een gelijkspel. Vervolgens de derde en laatste pot
van de dag, tegen een Vlaams team. Vooraf werd
afgesproken ‘Allehop!’ veel punten te scoren. Nou
vooruit dan maar: 0-10 lonkte (heel aantrekkelijk
voor de uitspelende Rotterdamse ploeg), maar er
werd net iets te vroeg afgefloten, 0-9. Tijd voor
diner, en avondprogramma.

gramma van de vorige dag nog in de benen
moest MB2 even wakker worden. Gelijkspel
tegen Ypenburg, beetje jammer. Maar niet
getreurd en pieken wanneer het nodig is! Dus
werd het tegen Zuid-Afrika gelijk spel, waarna
MB2 helemaal wakker was en eerst drie punten
pakte tegen Apeldoorn en vervolgens tegen
Hoorn MB1 (die eerste in de poule stonden
en tot dan toe niet verslagen waren)! Dit bleek
voldoende te zijn voor de tweede plek. Leonidas
MB2 plaatste zich voor de finalewedstrijd! En dat
met het hoogste doelsaldo, 23 voor en slechts
3 tegen. Dat werd gevierd met een swingend
discofeestje.

De volgende dag werd het team versterkt met
een veertiende speelster. Met het avondpro-

Tja, en dan moet je er de volgende dag weer keihard tegen aan. Vooruit dan maar, de victorie
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lonkt. Ondanks pijntjes en kwaaltjes knokt MB2 70
minuten. Er wordt niet verzaakt, maar Hoorn MB1
pakt het net iets efficiënter aan en weet te winnen
met 3-1. Dit is even slikken, maar de tweede plaats op
dit geweldige toernooi met sterke tegenstanders is
een geweldige prestatie. Gefeliciteerd meiden, knap
gedaan! Hierbij speciale dank aan de invalmeiden;
Paulien en Yasmijn uit MB1 en Julia en Lotte uit MC2.
Zonder jullie inzet was MB2 niet zo ver gekomen! En
als laatste, heel veel dank aan de MB2 meiden zelf,
die er met heel veel teamspirit en gezelligheid voor
zorgden dat de begeleiding nu al zin heeft in een volgende activiteit. Maar eerst thuis aan de Paaseieren!

Voor in de agenda:

Thé Dansant Strand
op zondag 14 mei

Op zondag 14 mei spelen zowel Heren 1 als Dames
1 thuis, dus dat betekent dat het tijd is voor een
LTD! Het belooft een waanzinnige én zomerse
editie te worden, die we niet snel zullen vergeten...
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Dus zet het snel in de agenda en komt allen op 14 mei
naar onze paradepaarden van Dames 1 en de helden
van Heren 1 kijken, om vervolgens te dansen, drinken
en te genieten op het Leonidas Thé Dansant Strand!
Houd de website én app goed in de gaten voor acts en
heel veel andere verrassingen!
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ME8 geniet van de clinic van Dames 1
In oktober en november 2016 heeft ME8 enorm
haar best gedaan met het verkopen van loten
voor de sponsorloterij. Zij verkochten als team
de meeste loten en wonnen daarmee een clinic
van Dames 1!
Afgelopen woensdag stonden de dametjes van
ME8 dan ook klaar voor Pien en Ilse. Na een stevige
inloopperiode trainden de dametjes met in de
stick slaan bij teamgenoten, wippertjes maken
en flatsen. Het ging er fanatiek aan toe, maar er
was ook heel veel plezier! Na de clinic was er nog
tijd om Ilse en Pien wat persoonlijke vragen te
stellen, super leuk!
Lieve Pien en Ilse, nogmaals veel dank voor de leuke clinic. Tot volgend jaar of langs de lijn, liefs ME8
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ME13 wint Gouden Ei
ME13 heeft tijdens het ‘Gouden Kraaien Ei Toernooi 2017’ op HBS
Craeyenhout het Gouden Ei gewonnen! De terecht trotse meiden
zijn: Anniek, Carice, Ayah, Frederique , Lieve, Kate, Fay en Philiene.
Gefeliciteerd dames!

Het feest voor de C-Jeugd, welke eerst op zaterdag 8 april zou
zijn, is verplaatst naar zaterdag 6 mei. Het wordt nog groter, nog
leuker, nog gezelliger, nog later; het wordt een C/B-Feest!
Op zaterdag 6 mei is het tijd om de gymkleren weer uit de kast te
trekken. Glitters,strakke nylon pakken,fluorescerende sokken en hoofdbanden, glow-in-the-dark nagels; het kan niet fout en fitness genoeg!
Had je al een kaartje gekocht voor 8 april? Deze zijn nog steeds geldig
voor zaterdag 6 mei. Nog geen kaartje? Deze zijn online te koop. Log in
in MIJN LEO en ga naar evenementen. Lukt dit niet, dan kan je ook een
kaartje kopen bij de bar in het clubhuis.
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Het feest start om 20.30 uur en is afgelopen om 01.00 uur. Kaartjes voor
Leoniden zijn €5,-. Wil je een introducee meenemen? Kaartjes voor nietleden kosten €6,-. Als je je inloggegevens kwijt bent, stuur dan even een
mailtje naar info@leonidas.nl.
Let op: Als je tijdens deze avond iets wilt drinken, kan je alleen pinnen
of met je Leopas betalen! Deuren sluiten om 22.00 uur.

See you in the Leo-gym! #GymnasticFantastic
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NK Shoot-Out helden
van Leonidas
De helden die door zijn naar de districtskampioenschappen
van het KNHB NK Shoot-Out zijn bekend. Van de jongens gaan
Jochem Villain (keeper), Jasper Klijn en Rik de Jong door naar de
volgende ronde. De meisjes zijn Ilse van der Voorden (keeper), Mira
Sharman en Mila Scherrenberg. Gefeliciteerd én succes op 25 mei!

Op 25 mei is het tijd voor het jaarlijkse familietoernooi. De
voorbereidingen zijn al hard in gang gezet; het belooft een
waar circus-spektakel te worden! Schrijf snel jouw team in,
want deze circusshow wil je niet missen…
Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie van deze dag?
Dat kan! Leef je helemaal uit op originele spelletjes, waanzinnige versiering of grappige verrassingen; alles kan, alles mag,
niets is te gek voor het Leonidas Circus! Geïnteres-seerd? Stuur
dan even een mailtje naar info@leonidas.nl!
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Vrijwilliger van de week:

Sander van der Togt
Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zij
zijn dan ook zeer waardevolle mensen binnen onze club, die we graag extra aandacht
geven. Via een wekelijkse bijdrage kun je
kennis maken met onze vrijwilliger-helden
die op en rondom Leonidas te vinden zijn.
Deze week maken we kennis met Sander
van der Togt.
Kan je wat over jezelf vertellen?
Mijn naam is Sander van der Togt. Ik woon
samen met Sandra en onze drie kinderen in
Capelle aan den IJssel. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam bij Vialis, een bedrijf dat
elektrische installaties levert voor de infrastructuur.
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Hoe ben je bij Leonidas betrokken geraakt?
Sinds mijn oudste dochter Sophie, is gaan
hockeyen, ben ik afwisselend teammanager,
coach en scheidsrechter geweest.
Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
Ik ben coach, D-lijn coördinator voor de
meisjes en scheidsrechter.

Waarom ben jij dat gaan doen en wat vind
je er het leukste aan?
Ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat mijn
kinderen kunnen sporten. Het is leuk om een
team te zien groeien in het seizoen. Misschien
niet altijd met het winnen van wedstrijden,
maar wel als groep die samen dingen onderneemt.

Heb je nog tips voor andere (nieuwe)
vrijwilligers?
Gewoon doen! Zorg voor een leuke sfeer, blijf
positief en realiseer je dat Leonidas een vereniging is waar best veel is geregeld.
Wat is jouw wens voor de club?
Doorgaan op de ingeslagen weg: ondernemen
en een aantrekkelijke club blijven, die een belangrijke rol speelt in Rotterdam en omgeving.
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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!

