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LEONIDAS AGENDA
10 november: C-Feest
18 november: Leonidas Thé Dansant!
21 november: Scheidsrechtersexamen
23 november: Managersavond Zaal - Jongste Jeugd
26 november: Scheidsrechtersexamen
28 november: Managersavond Zaal - Junioren
29 november: Coachavond Zaal - Junioren
1 december: Heren 1 Sponsordiner
1 december: Opening Schaatsbaan Rotterdam

Openingstijden Clubshop
De Leonidas clubshop is geopend op:
Woensdag & vrijdag: 16.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 15.00 uur
Zondag: 10.00 - 15.00 uur
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.

Jongens D2 - Picnic team van de Week
Waarom?Jongens D2 van Leonidas bestaat louter uit stoere binken.
Ondanks heftig verzet van de weergoden, die tijdens de training deze week
tot twee maal toe winterse hoosbuien op het team lieten neerdalen, wisten
ze zich tot in de puntjes voor te bereiden op een heroïsche strijd tegen HCB
in Barendrecht. Om 9 uur ’s ochtends, onder Siberische omstandigheden
(gevoelstemperatuur -31), hakten onze helden de gastheren
onverschrokken en doortastend in de pan: 2-4. Een topprestatie! De opmaat
voor een nakend kampioenschap. Maar daarover later meer!
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

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!
Evenals de vorige keer, was de opkomst bij het
scheidsrechtersexamen weer groot afgelopen
donderdag. Het examen is echter een stuk lastiger dan de
voorgaande jaren. Donderdag zijn van de 36 deelnemers,
14 mensen geslaagd. De geslaagden werden beloond
met een eigen Leonidas scheidsrechtersfluitje.
Onze kersverse nieuwe scheidsrechters zijn: Jasper Klijn
(JB1), Tijmen de Ridder (JB1), Bauke Veenstra (JB3), Cas
Magnin (JB3), Floris van der Sanden (JB3), Tom Kalden
(JB3), Lotte Linde (MB1), Luna Vukovic (MB1), Donna
Thissen (MB4), Sarah de Witte (MB4), Tamar van Peet
(MB4), Zoë Aartsen (MB4), Kim de Bruijn (MB8), John
Broekhuizen (vader).
Van harte gefeliciteerd! We hopen dat jullie enthousiaste
scheidsrechters worden. Als je als jeugdlid vaker wilt
fluiten dan je verplichte beurt en 5 euro per wedstrijd wilt
verdienen, geef dit dan door aan de
scheidsrechterscommissie
via scheidsrechter@leonidas.nl We zullen je dan vaker
vragen!
Het volgende examen staat gepland voor woensdag 21
november. We raden iedereen die dan examen gaat doen
aan, echt ruim van tevoren te beginnen met studeren!
Alvast veel succes!

INTERVIEW MAN OF THE MATCH HEREN 16
MOM ARTHUR H16 STELLIG OVER WEDSTRIJD OMMOORD
“NADAT IK ERUIT WERD GESLAGEN WAS HET GEDAAN.”

Door: Michiel Colijn

Vandaag interviewen we
Arthur. Na de eerste helft leek
de wedstrijd voor de
legendes van H16 verloren. 61 stond er op het scorebord.
Maar met zijn geniale
doelpunt zette Arthur de weg
naar boven in. De tweede
helft kwamen we terug tot 64 en dwongen we Ommoord
H3 tot enkele gespannen
trekjes. Uiteindelijk bleken de
wat op leeftijd zijnde heren
toch tegen ons opgewassen.

Voor we naar het interview gaan wil ik eerst even Gorky feliciteren. Hij wist als
enige het lievelingseten van Arvid te raden! Daarom mag jij dit weekend een
sponsor drankje komen ophalen bij Groen Geel. Geniet ervan.
Vertel eens Arthur, wat ging er mis in de eerste helft?
We zaten al slap in de voorbereiding en dat trokken we door naar de eerste
helft. Daarnaast was Ommoord buitengewoon efficiënt. Iedere tip of slagkans
vloog de goal in. Iedere fout werd afgestraft. Ook deze week begon dat weer bij
de toss, die Stefan helaas weer wist te verliezen. Aandachtspuntje voor de
training zammazeggen.
Hoe werd er in de rust om gegaan met deze enorme achterstand?
Ondanks de achterstand voelde we dat we best makkelijk door hun verdediging
heen kwamen. Kansen om te scoren moesten we alleen gaan omzetten in echte
doelpunten. Het doel was dan ook helder; geen tegendoelpunten en de tweede
helft winnend afsluiten. Mede dankzij mijn goal en mijn verdedigende
capaciteiten is dat dus gelukt.
Ik wil het inderdaad even over jouw bijdrage hebben. Bij de goal beginnend, hoe
kun je zo legendarisch scoren?

Gaaf! Daarna ging het snel bergafwaarts met jouw wedstrijd. Tijdens
een strafcorner werd je hard op de knie geraakt (Voor de lezer; zie
foto). Wat gebeurde er?
Ik zat er lekker in en had er vertrouwen in dat ik de slag eruit ging
lopen. Willem wees me de slagman aan en vol vastberadenheid liep
ik recht in zijn schot. Helaas was hij nog niet zo geoefend met laag
slaan en dat kostte mij de wedstrijd. De bal kwam vol tegen de knie
en strompelend verliet ik het veld. Gelukkig was zijn aanvoerder er
als de kippen bij om hem voorlopig af te zweren op het slaan van de
strafcorner. Eerst maar eens oefenen op het miniveld.
Hoe voelt je knie nu?
Best wel goed. Ik heb Robin er een tatoeage van laten maken en
van mijn werk een hele grote ballon gehad. Helaas heb ik van de het
team nog geen grote beterschap kaart gehad. Dat zou mijn herstel
wel echt bespoedigen.
Dan een preview op aanstaande partij; zondag speel je tegen IJssel
H2O. Om 0930 al. Wat verwacht je van deze pot?
Ze staan tweede en daarmee is het opnieuw een geduchte
tegenstander. Het is afhankelijk van onze scherpte. Als wij allemaal
op tijd komen en strak aan de warming up beginnen zie ik met
vertrouwen deze pot tegemoet. Dit is dan ook een oproep aan mijn
collegae; be there or be vierkant. Ik verwacht louter frisse koppies
tegen deze mannen.
Voor al mijn fans; handtekeningen na de training zijn altijd te krijgen.
Je mag samen met mijn knie op de foto zelfs.
Prijsvraag
De vraag over het lievelingseten van Arvid liep goed, er kwamen legio
aan reacties. Dit keer staat er alleen wel wat meer op het spel. Vertel
eens Tuur, waar gaan de lezers deze week om spelen?

Voor degene die de prijsvraag van deze week winnen verloot ik
een horloge van mijn lievelingsmerk. De vraag luidt dan ook; wat
ontbijt ik de dag van de wedstrijd?

Dat zit hem voornamelijk in de snelheid en de techniek. Nadat ik de pass
ontving was met mijn snelheid de verdediging compleet gezien. Ik kwam
helaas wel in een moeilijke hoek ten opzichte van de keeper de cirkel in.
Echter toen ik dat witte lijntje van de cirkelrand zag dacht ik maar één ding;
hard en laag de verre hoek in. Gefocust op de bal deed ik precies wat ik in
mijn hoofd al dagen, zo niet jaren, had afgespeeld.

zondag 18 november
Leonidas thé dansant

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!

