Nieuwsbrief 1 – Datum: 22 augustus 2018

.
We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en zin heeft in
een nieuw hockeyseizoen. De
jongste jeugdcommissie in ieder
geval wel! Laten we er met elkaar
een gezellig en sportief jaar van
maken.
Start training F-, E6- en E8-teams
Op maandag 27 augustus starten de
trainingen voor de jongste jeugd. Je1 en
Je2 komen die maandag voor het eerst.
Dinsdag 28 augustus is het de beurt aan
ME2.
Woensdag 29 augustus starten de
trainingen voor de E6 teams ( Me7 t/m
Me14 en Je4 en Je5) + Me1. Donderdag
30 augustus starten JF1 en Jf3.
Vrijdag 31 augustus starten ook de
trainingen voor de meisjes F-teams + Jf2
en de Superhelden en de Beren. (zie
Excel bestand, tabblad 2 voor het
trainingsschema)
Iedere vrijdag voor een vakantie vervalt
de reguliere training, maar is er wel de
mogelijkheid om met een eigen trainer
te trainen tijdens het instuiftrainingsuur.
De speciale keeperstraining voor de E6
en E8-teams start op vrijdag 7
september.
Start Superhelden en Beren
De Superhelden en de Beren trainen op
vrijdagmiddag van 17.00 – 18.00 uur. Zij
starten ook op vrijdag 31 augustus.
Daarnaast trainen zij ook op
zaterdagochtend van 09.00 – 10.00 uur.
Dit is alleen in periode I van het seizoen
(september – oktober).

Na de herfstvakantie gaan de kinderen
wedstrijdjes spelen in de Coolkidscompetitie.
Deze wedstrijden kennen net als in de
reguliere KNHB competitie (vanaf 2e
jaars F teams) thuiswedstrijden op
Leonidas en uitwedstrijden bij andere
clubs. Over de Coolkidscompetitie
organiseren we een aparte
informatiebijeenkomst.
De kinderen die deel gaan nemen aan de
Coolkidscompetitie ontvangen vanuit de
club een speciaal wedstrijdshirt.
Startdatum funkey
De funkey training start op zaterdag 8
september. De trainingstijd is van 10.15
tot 11.05 uur. Graag om 10.00 uur al
aanwezig zijn, zodat de kinderen ook
echt om 10.15 uur kunnen starten.
Opwarm toernooi voor F, E6 & E8
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 1
september voor alle F-, E6- en E8elftallen die competitie gaan spelen in
september met het “Yes, we gaan weer
beginnen” opwarm toernooi van 09.00 13.00 uur. Ieder team zorgt zelf voor
een scheidsrechter. Na afloop van de
wedstrijden kunnen de teams in het
clubhuis drinken en fruit eten. Het
wedstrijdschema sturen we begin
volgende week op.
Start competitie 8 september
Zaterdag 8 september start de officiële
competitie voor de jongste jeugd teams
(F, E6 en E8-tallen). Het wedstrijdschema is al zichtbaar in de Leonidasapp of via www.hockey.nl/standenmotor.

Ophalen keepersspullen voor de E6 –
en de E8 teams
Vrijdag 31 augustus kan tussen 17.30 en
17.45 uur de keeperstas worden
opgehaald bij het materialenhok aan de
achterkant van het clubhuis, tegenover
veld 6. Het is de bedoeling dat de tas het
hele seizoen bij het team blijft. Voor de
jongste jeugd teams zijn er geen lockers
(grote kluizen waar o.a. de keeperstas
wordt opgeruimd) beschikbaar. De tas
gaat dus wekelijks mee naar huis.
Informatie avond voor de managers
van de F-, E6-en E8-lijn
Donderdag 30 augustus zal de jongste
jeugdcommissie de teammanagers
bijpraten over de taken en
verantwoordelijkheden van een
teammanager en de plannen voor
komend seizoen. (Eerder is
donderdagavond 6 september
gecommuniceerd). Mocht de manager
niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we
dat graag van tevoren even.
De avond start om 20.00 uur en is om
21.15 uur klaar.
Van een aantal teams hebben we nog
niet de gegevens van de coach en
manager. Willen deze teams dit zo snel
mogelijk per mail doorgeven aan de
jongste jeugdcommissie:
jongstejeugd@leonidas.nl
Algemene informatiebijeenkomst
voor alle ouders
Dit nieuwe seizoen willen we alle ouders
informeren over de speerpunten waar wij
als jongste jeugdcommissie mee aan de
slag gaan en wat we verwachten van
ouders rondom het team en binnen de
vereniging. Deze informatiebijeenkomst
is niet vrijblijvend en wij waarderen
ieders aanwezigheid enorm.
Om alle ouders in de gelegenheid te
stellen om hierbij aanwezig te zijn
organiseren wij 2 bijeenkomsten:
vrijdag 7 september tijdens de
training van 17.00 – 18.00 uur of
donderdag 13 september van 20.00
– 21.00 uur. Ouders ontvangen per
mail een link om in te schrijven voor
een van de twee bijeenkomsten.

Spelregelavond
De spelregelavond is op donderdag 6
september om 20.00 uur, inloop vanaf
19.45 uur. Ook voor deze avond is
eerder een andere datum
gecommuniceerd. Evelien Knoops zal de
avond verzorgen. Vanuit ieder team
verwachten wij minimaal 3 ouders. Van
tevoren aanmelden voor deze avond is
verplicht ivm maximaal aantal
deelnemers.
Mocht het nodig zijn dan organiseren we
een 2e avond om iedereen goed te
scholen voor de start van het nieuwe
seizoen. Per mail wordt er een link
verstuurd om aan te melden voor deze
avond.
Nieuw: Facebook en Instagram voor
Leonidas Jeugd
Sinds de zomer hebben we een nieuwe
Facebook- en Instagram pagina voor de
jeugd (jongste jeugd en junioren
samen). We zullen hier wekelijks
belangrijke wetenswaardigheden
plaatsen, maar ook leuke foto’s en
filmpjes van de teams. Volg en like jij
ons al?
Instagram:
@jeugd_RHVLEONIDAS
Facebook:
JeugdRHVLeonidas

Ook roepen we spelers en ouders op om
onze razende reporters te zijn en berichtjes voor de sociale media aan ons te
mailen.

Tenue
Alle spelende leden zijn verplicht tijdens
competitiewedstrijden (F-,E6- en E8teams) het officiële Leonidas-tenue te
dragen.
Voor de jongens is het tenue:
 wit Leonidas shirt met blauwe piping
en ABN-AMRO vermelding op de
borst, blauw Leonidas broekje met
witte bies en blauwe Leonidas kousen
met wit boord.
Voor de meisjes is het tenue:
 wit Leonidas shirt met blauwe piping
en ABN-AMRO vermelding op de
borst, blauw Leonidas rokje en witte
Leonidas kousen
UIT-tenue
Als bij een UIT-wedstrijd het UIT-tenue
gevraagd wordt moet het witte Leonidas
shirt vervangen worden door het rode
(Leonidas) shirt. Bij F- en E6-teams mag
dat ook een gewoon rood shirt zijn.
Vanaf de E8-tallen is het wel
noodzakelijk om het officiële Leonidas
UIT-shirt te dragen.
De Leonidastenue’s zijn gedurende het
seizoen uitsluitend te koop in de
clubshop. De openingstijden van de
clubshop variëren en zijn afhankelijk van
de seizoen periode. Zie de website van
Leonidas voor actuele openingstijden
Er zijn strikte afspraken over het tenue
en eventuele extra sponsoring door
derden. Hartstikke leuk natuurlijk als een
ouder, een buurvrouw of een opa het
team wil sponsoren met een jas of een
trainingspak, maar om teleurstellingen
achteraf te voorkomen, is het handig
eerst even de regels omtrent tenue en
sponsoring te raadplegen (op de website
onder De Club/Tenue.)

Heb je er nog vragen over, mail dan naar
onze verenigingscoördinator Jorien Gast
via info@leonidas.nl
GoalieGoods verkoop
Op zaterdag 1 en zondag 2 september is
GoalieGoods aanwezig op RHV Leonidas
van 10.00 - 14.00 uur. GoalieGoods, de
leverancier van de Leonidas clubkleding,
ballen, trainingsmaterialen en teamwear,
heeft de nieuwe collectie A-merken in
huis. Alle leden van Leonidas ontvangen
op locatie en in de winkel 10%
kassakorting op de nieuwste collectie
schoenen, sticks, scheenbeschermers en
tassen.
Leonidas-app
De officiële app van RHV Leonidas is te
downloaden en deze is beschikbaar voor
zowel IOS als Android. Hiermee is men
altijd op de hoogte van het laatste
clubnieuws, programma en uitslagen.
De app is superhandig voor spelers,
ouders, coaches en managers en andere
geïnteresseerden in Leonidas. Download
de app en log in met het lidnummer en
wachtwoord. Mocht je deze
vergeten/kwijt zijn stuur dan een mail
naar info@leonidas.nl
Het is heel veel informatie die we jullie
nu toezenden. Mochten er vragen of
onduidelijkheden zijn, dan horen we het
graag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt
op woensdag 5 september.

