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LEONIDAS AGENDA
23 november: Managersavond Zaal - Jongste Jeugd
24 november: Blaashal opzetten!
26 november: Spelregelavond Zaal - Junioren
27 november: Zaalhockey Coach-avond - Junioren
28 november: Zaalhockey Managers-avond - Junioren
29 november: Zaalhockey Spelleidersavond - Jongste Jeugd
1 december: Heren 1 Sponsordiner
1 december: Opening Schaatsbaan Rotterdam

Meisjes C5 is zaterdag
10 november
kampioen geworden!

FUNBAAN WEER OPEN
GRATIS SCHAATSEN VOOR LEONIDEN!
Leden van Leonidas kunnen weer gratis schaatsen op niet 800m2 ijs, maar wel
1600m2 ijs!
De openingstijden in november zijn:
Vrijdag van 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur
Zondag van 12.00 - 16.00 uur.
Bij de bar bij de Funbaan kunnen schaatsen worden gehuurd vanaf slechts
€6,- per paar. Vanaf zaterdag 1 december is ook de 400-meter baan geopend.
Zie voor meer informatie www.schaatsbaanrotterdam.nl.

Meisjes F3- Picnic team van de Week
Sinds deze week hebben wij nl een stoere team outfit. Dankzij onze trainsters
en coaches gaan we met spronger vooruit! Niet alleen meer zelf scoren maar
ook goed overspelen. En we zijn niet bang voor kou: na de ijskoude wedstrijd s
ochtends vroeg gingen we gewoon gezellig door op het ijs.
Enne Sofie ( onze trainster) we hopen dat je zaterdag kampioen bent
geworden!

JD2 ontvangt een tegoedbon van 25 Euro van Picnic!
Wil jullie team ook kans maken op deze titel? Meld het team dan aan
via communicatie-jeugd@leonidas.nl

www.leonidas.nl/BLAASHAL
CLUBLIEFDE IS:
SAMEN EEN TENT OPZETTEN!
Gisteren hebben bijna 70 Leoniden en andere
Leonidas-liefhebbers met een groot blauw-wit
hart samen het eerste gedeelte van onze
nieuwe blaashal opgebouwd. Iedereen heel
erg bedankt voor alle hulp en inzet!
De zaalhockey-hal is er VOOR iedereen
DOOR iedereen.

HELP MEE!

Aanmelden:
www.leonidas.nl/blaashal

Deze zaterdag, 24 november, gaan we om
08:30 uur verder met het tweede
gedeelte van het opzetten van de hal.
Voor morgen zijn we nog heel hard op
zoek naar extra hulp. Vele handen maken
immers licht werk! Heb jij jezelf en jouw
team al aangemeld om je steentje bij te
dragen aan de nieuwe hal?

MELD JE AAN EN HELP MEE!

Leonidas
Lustrum!
Het lustrum van RHV Leonidas komt er weer aan! In
2019 zal onze vereniging 85 jaar bestaan en dat
wordt uiteraard weer groots en op feestelijke wijze
gevierd met alle huidige én oud-leden.
Voor de organisatie van het lustrum zijn we op zoek
naar enthousiastelingen voor de lustrumcommissie!
Ben of ken jij iemand die geïnteresseerd is in het
organiseren van alle lustrum activiteiten voor de
jongste jeugd, junioren, senioren en/of oud-leden?
Stuur dan een mail naar info@leonidas.nl en meld je
aan voor de Leonidas Lustrum Commissie!

Nieuwe
scheidsrechters,
gefeliciteerd!
De opkomst was weer groot afgelopen woensdag bij het
scheidsrechtersexamen. 49 kandidaten hebben examen
gedaan in twee groepen. Veel kandidaten is het gelukt om
in een of twee keer te slagen. Zij gingen met de traditionele
fluit naar huis. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
Een bijzondere vermelding waard: Emma Boerebach. Emma
is dit seizoen tot nu toe de enige kandidate die nul fouten
maakte!

Marleen Nuijten (D31), Jan Delen (H31), Ronald Gideonse
(H31), Ronald van der Rest (H31) Mees Noorland (JB2)
Marcel den Outer (JB2), Tim Huisman (JB3) Gioia Talle
(MB1), Daantje van Tongeren (MB1), Amé Arkenbout (MB2),
Danaé van Wingerden (MB2), Zoë van Ark (MB3),
Emma Boerebach (MB3), Lisanne Boer (MB4),
Alyssa Broekhuizen (MB4), Marianne van der Meijs (MB4),
Kiran Moti (MB4), Willemijn Akerboom (MB5), Lux van
Baalen (MB5), Juul Zumker (MB6), Tara Janssen (MB7),
Megan Smits (MC2), Sandrien Bennebroek (ouder),
Ferdinand Verkerk (ouder), Jay Moti (ouder),
Natasja Lagerwaard (ouder), Eugene Nefkens (ouder),
Jos Vervoorn (ouder), Nourael Ouajdi (ouder), Sven
van Loon (ouder).

INTERVIEW MAN OF THE MATCH HEREN 16
MARNIX: “ARVID HEEFT EIGENLIJK DE GROOTSTE PRESTATIE GELEVERD”

Door: Michiel Colijn
Deze week ligt de focus van dit interview op Marnix. Of
zoals Wobbe het zou zeggen; Dhr. Van Dishoeck. Maar dat
terzijde.
Daarnaast feliciteren wij Kralings grootste kleine kroeg de
Pui met hun eerste verjaardag. Wij zjin vereerd jullie elitair
naam te binden aan ons H16.
Dan de wedstrijd. Na groot overwicht op het veld is het H16
toch niet gelukt om verder te komen dan 3-3. De focus werd
dan ook spoedig verlegt op de derde helft. Hiervoor verwijs ik
u graag door naar Arvid (MoM twee weken geleden). Hij weet
uit te leggen hoe je deze kan uitspelen bij Leonidas. Nu door
naar onze MoM:

Marnix, ik wil het eerst graag even hebben over de tegenstander.
Wat hadden zij in zich om ons op een 3-3 te houden?
Nou, dat is een goede vraag. We hadden de eerste helft goed
onder controle. Toch hadden zij met een gelukkig doelpuntje na
enige tijd de voorsprong in handen. Sterk aan H16 was dat ze het
daar niet bij lieten zitten. Onmiddellijk plaatste wij een tegenaanval
en deze was met succes.
Oké, maar hoe hebben jullie dan 2 punten weggegooid als jullie
zo’n overwicht hadden?
We hebben op dit moment vaak goede controle. Het probleem is
dat niet iedereen altijd de focus bij de wedstrijd heeft. Daardoor
beginnen we wat slapjes. Als we dat eruit kunnen trainen zijn we in
staat alle ploegen uit de competitie te verslaan.
Hoe proberen jullie dit in de toekomst te verbeteren?
Daar kan ik niet al te veel over vertellen. Maar we zijn veel aan onze
dynamiek in het veld aan het trainen. Dit heeft zijn resultaten, maar
het gaat wel ten koste van de derde helft. Onze spelers zijn soms
zo uitgespeeld door de inspanningen dat ze het eten thuis niet
redden.
Dat klinkt als een behoorlijke boel. Nu was afgelopen weekend
TD Victoria, dit weekend hebben we op ons eigen clubje een TD.
Hoe kijk je hier tegenaan? Wat zijn de verwachtingen?
Nou, het einde van het seizoen is in zicht. We krijgen van Leonidas
de fantastische kans om er nog een maal een feestje van te maken.
Hier gaan we natuurlijk sowieso voor. Zo kunnen we een maximale
stempel zetten op dit seizoen. H16 zal, na een wedstrijd tegen
Roomburg (niet te verwarren met Roompot) dan ook massaal
aanwezig zijn om de overwinning (hopelijk) te vieren!
Oké, dankjewel voor je tijd en interview. Dan rest mij alleen nog
De Pui te feliciteren met hun prachtige 1steverjaardag. Wij
hopen op nog veel samenwerking tussen jullie en H16! De eerste
seizoenshelft hebben wij in ieder geval van jullie genoten.
Zie voor een sfeerimpressie de foto’s bijgevoegd dit interview.
Ik dank u voor het lezen en tot de volgende.

Word lid van de
nieuwe vriendenclub van RHV Leonidas

DE TITANEN

Hockey, family & business
Draag jij Leonidas een warm hart toe? Steun jij onze
sportieve ambitie? Wil je clubleden beter leren kennen?
Bent u al bij de introductieavond geweest en gaat u
meedoen?
Lees dan verder en laat u zich enthousiast maken!

De Titanen – ooit opgericht op 1 augustus 2000 - is
een club van Vrienden van Leonidas, bestaande uit
enthousiaste (oud) Leonieden en ouders van de
(jeugd) leden.
Binnen de sterk gegroeide R.H.V. Leonidas (nu ruim
2500 leden!) is een toenemende behoefte om zowel
recreatie- als prestatiehockey te ondersteunen. Nu
blijkt elk jaar weer dat niet alles uit de contributie en
de sponsoring gefinancierd kan worden, zodat er
andere geldbronnen gezocht moeten worden om wat
extra's te doen. De Titanen willen daar gezamenlijk
een positieve bijdrage aan leveren.
De eerste events waren een groot succes met de
geweldige Curling Clinic en het varen met de KNRM
inclusief de vrijlating van genezen zeehonden.
De eerste sponsoring is inmiddels een feit, het
aanschaffen van de trainingsapp voor trainers en
spelers. Hier is lang naar uitgekeken en dankzij de
Titanen komt deze nu in het nieuwe seizoen
beschikbaar voor Leonidas. Het volgende doel is de
nieuwe Videotoren. Deze moet hoger, veiliger en
droger en wordt door sponsoring bijeengebracht.
Naast de club een warm hart toedragen, zijn er ook de
maandelijkse activiteiten, waarbij het plezier, het
kijken naar wedstrijden en het netwerk centraal staat.
We onderscheiden meerdere categorieën Titanen:
1. Leden boven de 35 jaar (die meestal een zakelijk
lidmaatschap kunnen nemen)
2. Leden jonger dan 35 jaar, de Young Professionals
die hun netwerk willen uitbreiden en veel baat
kunnen hebben van de oudere Titanen
3. Weldoeners die niet actief meedoen met het
programma, maar toch graag een bijdrage willen
leveren

Programma 2018-2019
(onder voorbehoud)
6 thuiswedstrijden (sept-mei) voorafgaand aan
de TD’s
Nieuwjaarsborrel met beide teams (8 januari
2019)
Curling Clinic (dinsdagavond 12 februari 2019)
Presentatie van een bekende spreker (o.a. Tom
van't Hek, Marc Lammers, Max Caldas of
Fatima Morero) op 12 maart 2019
Jaarlijks uitje naar Hockeyclub Kampong
(inclusief clinic Jeux des Boules) op/rond 9
april 2019

De bijdrage 2018-2019 voor de ondersteuning
aan Leonidas is:
- 35 jaar > Jaarcontributie € 600,- excl BTW (per
factuur)
- 35 jaar < Maandcontributie € 25,- excl BTW (per
automatische incasso)
- Voor niet-actieve deelnemers € 300,- per jaar
Word lid en meld u zich aan via
titanen.leonidas@gmail.com
(bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer
en volledig adres).
Wij hopen u snel te kunnen verwelkomen!
Namens alle Titanen die zich al ingeschreven
hebben,
Erik-Jan Teunissen, Martin van der Spek, Fred
Nederlof, Remco Beuvens, Robbert Noorland,
Wijnand Rijkaart van Cappellen, Maarten Baardse,
Wessel Verhoeff, Bram Pruim en Robbert Wever!

