LEONIDO’S

LEONIDO’S
Leonidas in de strijd voor

Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau

Sportiviteit & Respect

lekker kan hockeyen. Dit willen we uiteraard ook zo houden. Prestatie en gezelligheid
gaan bij ons hand in hand en sportiviteit en respect hebben we hoog in het vaandel
staan. Toch blijkt in de praktijk ook minder respectvol gedrag voor te komen. Dat kan
natuurlijk niet waar zijn! Iedereen moet zich thuis voelen op het Toepad. Daarom zijn
de LeoniDO’s in het leven geroepen.

LeoniDO’s
De LeoniDO’s zijn onze gedragsregels die weergeven hoe we bij Leonidas met
elkaar om willen gaan, zowel op als naast het hockeyveld. Ze zijn van toepassing op
een ieder die betrokken is bij Leonidas (leden, trainers, coaches, ouders, etc.). Van
iedereen wordt verwacht dat zij zich gedragen in lijn met de LeoniDO’s. Wees dan ook
vooral niet bang om zelf het goede voorbeeld te geven en spelbrekers te wijzen op
ongewenst gedrag.
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Fair en respectvol

Positief aanmoedigen

Natuurlijk, je wilt graag winnen. Hockey is nu eenmaal leuker als je wint.

“Die schreeuwende man langs de lijn, is dat jouw vader?”. Uiteraard wil

Maar uiteraard niet ten koste van alles. Het blijft uiteindelijk een spelletje.

je als ouder dat jouw kind het meeste uit het hockeyleven haalt. Er wordt

Wees dus aardig voor je teamgenoten en waardeer hun inzet.

immers veel vrije tijd en geld aan gespendeerd. Maar eenmaal langs de
lijn heb je je te beperken tot positief aanmoedigen. De teambegeleiding
bereidt het strijdplan zorgvuldig voor en is tijdens de wedstrijd

Fanatiek en sportief

verantwoordelijk voor de uitvoering. Daar is jouw hulp niet bij nodig.

Heb respect voor je tegenstanders en drink na afloop van de wedstrijd

Houd het fijn langs de lijn

samen een drankje. En natuurlijk laat je de scheidsrechter in zijn/haar

Ook scheidsrechters zitten niet te wachten op extra ‘assistentie’.

waarde, ook als je het niet eens bent met een beslissing. Fluiten is al

Blijf altijd positief en zorg voor een goede sfeer, ofwel: houd het fijn langs

moeilijk genoeg, dus laat je commentaar liever achterwege.

de lijn!
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Voorbeeldfunctie

Houd het complex schoon

Als begeleidingsteam steek je veel tijd en energie in de voorbereiding

Leonidas heeft een schitterend complex en dat willen we graag zo

van het team. Voor jullie geldt eveneens: hockey is leuker als je wint en

houden. Ga er dus zuinig mee om en houd het met elkaar schoon. Je

complimenten voor goede prestaties zijn leuk om te ontvangen. Maar

consumpties opruimen en de kleedkamer schoon achterlaten is toch

uiteraard niet ten koste van alles. Vergeet niet dat je als staf zowel op als

zeker niet meer dan normaal? En je helpt er ons personeel erg mee.

naast het hockeyveld een voorbeeldfunctie hebt richting je team en de
toeschouwers.

Visitekaartje van Leonidas

Vrijwilligers met een blauw-wit hart

Richt je op zaken waar je invloed op hebt en laat commentaar

Een grote club als Leonidas draait op zowel vrijwilligers als betaalde

op scheidsrechters achterwege. Bij thuiswedstrijden worden de

krachten. Ze hebben allemaal een blauw-wit hart en willen het beste

bezoekende teams en begeleiding uiteraard gastvrij ontvangen.

voor onze vereniging. Behandel ze daarom altijd met het respect dat ze

Onthoud: jullie zijn het visitekaartje van Leonidas, dus gedraag je ook als

verdienen! Probeer natuurlijk ook zelf zo veel mogelijk je steentje bij te

zodanig.

dragen aan het gezellige verenigingsleven van Leonidas.

LEONIDO’S
We steken onze
handen uit de mouwen

Geen woorden, maar daden
Als Rotterdammers zit dat in ons bloed. En dat is maar goed ook! Onze
vereniging is de laatste jaren fors gegroeid, maar zonder een grote
groep vrijwilligers is het niet mogelijk om de boel draaiende te houden.

Dus leden, ouders en betrokkenen, help mee en meld je aan voor een
van de gezellige commissies die onze club rijk is, zodat Leonidas de
mooiste club is en blijft!

LEONIDO’S
Een leuke hockeyclub begint bij jou!

