Nieuwsbrief 2 – 6 september 2018

De kop is eraf

Aangenaam kennis te maken!

De eerste (oefen)wedstrijden zijn
gespeeld, de scheidsrechter-, managersen coachavond zijn achter de rug.

Graag stelt de jeugdcommissie zich aan
je voor. Deze keer behalve met onze
namen ook met onze gezichten erbij. Zie
je ons lopen en heb je vragen, stel ze
gerust!

Aanstaande zaterdag gaat dan voor alle
juniorenteams de voorcompetitie
beginnen. Altijd weer een spannende
periode, want ‘hoe spelen onze
tegenstanders’ en ‘is ons team al
voldoende op elkaar ingespeeld’.
Als alles volgens planning verloopt zijn
de velden 3 en 4 snel weer tot onze
beschikking en kan het reguliere
trainingsschema ingaan. De
jeugdcommissie wil iedereen bedanken
voor het begrip in deze
overmachtssituatie waarin de velden
door leveringsproblemen bij de
kunstgrasleverancier niet helemaal op
tijd klaar waren.
De jeugdcommissie wenst alle junioren
veel succes in de voorcompetitie.

Op de foto: (Boven) Nicole Rasenberg
(MB-lijn), Hans Bouts (MA-lijn), Leon
Moor (JD-lijn), Saskia Spinhoven
(communicatie), Enno Kroesen
(voorzitter, JB-lijn ad interim). (Onder)
Rien van der Sluijs (JC-lijn), Gerrit Jan
Blakborn (secretaris).
Niet op de foto) Patricia Abrantes (JAlijn, MC-lijn), Sander van der Togt (MDlijn) en Carolina van Soest (technisch
coördinator).
De jeugdcommissie houdt zich bezig met
de breedteteams. Voor vragen over de
eerste teams en de opleidingsteams richt
je je tot de tophockeycommissie via
tophockey@leonidas.nl

Vacature jeugdcommissie
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen,
wordt de rol van lijncoördinator JongensB op dit moment ad interim
waargenomen door onze voorzitter Enno.
We zijn dan ook op zoek naar iemand die
de jeugdcommissie wil komen versterken
en deze taak van Enno kan overnemen.

De jeugdcommissie is op zoek naar
een lijncoördinator voor de Jongens
B-lijn. Als lijncoördinator ben je de
verbinding tussen de spelers en
ouders van jongens-B teams, en de
jeugdcommissie.
Lijkt het je leuk om je als vrijwilliger
voor de club in te zetten, schroom
dan niet je interesse kenbaar te
maken via jeugd@leonidas.nl.
Je hoeft overigens niet persé zelf
ouder te zijn van iemand uit de JBlijn.

Je mag niet zomaar invallen!
Zoals je misschien wel weet, kan NIET
iedere speler zomaar invallen bij ieder
ander team. Daar zijn strikte regels
voor, opgesteld door de KNHB.
Tijdens de teammanagersavond zijn de
teammanagers daar uitgebreid over
geïnformeerd. Belangrijk is dat spelers
niet zelf toezeggen ergens in te vallen.

Dit moet ALTIJD afgestemd worden
tussen de teammanagers van de
betrokken teams. Zij kunnen in de gaten
houden of iemand ook daadwerkelijk
MAG invallen ivm de klasse-indeling van
de teams en of deze speler niet al te
vaak heeft ingevallen, waardoor hij/zij
na het eerste deel van de competitie
verplicht in een ander team moet worden
geplaatst.
Wil je zelf de regels over de teamindeling
en het invalbeleid raadplegen. Dat kan
via de site: Junioren > documenten >
Speelgerechtigdheid-juniorenVeldhockey-2018-2019

Trainingsleden en wedstrijden

C

Leden die als trainingslid geregistreerd
staan in de ledenadministratie zijn niet
speelgerechtigd voor wedstrijden (ook
niet 1 keertje)! De KNHB controleert
daar via het wedstrijdformulier op! Bij
geconstateerde overtreding krijgt het
team 3 punten in mindering en 250
euro boete. Bovendien is een
trainingslid niet verzekerd als hij/zij
aan een wedstrijd deelneemt.

Teamindeling staat vast
In de eerste competitieronde mag er niet
meer geschoven worden met de
teamindelingen. Dit is een nieuwe regel
van de KNHB. Zoals de teams nu zijn
ingedeeld, zo zal er gespeeld moeten
worden. Pas aan het einde van een
competitieronde kan gekeken worden of
het noodzakelijk is bepaalde spelers in
een ander team te plaatsen.

Clinic op stakingsdag

D-Feest Onesie Party

Woensdag 12 september zullen veel
basisscholen de deuren sluiten vanwege
de staking in het basisonderwijs. Net als
tijdens de vorige staking, organiseren
Dames 1 en Heren 1 tijdens deze 'extra
vrije dag' weer een leuke, sportieve dag
vol clinics en andere verrassingen.

Op zaterdag 29 september vindt het
eerste jeugdfeest van dit seizoen plaats:
het D-Feest! Het thema van deze avond
is Onesie Party, dus trek je dieren-,
superhelden-, Minion- of Pokemon-pak
uit de kast en kom met jouw hele team
naar dit gezellige feest. De avond start
om 20.00 uur en eindigt om 23.00 uur.

De H1/D1-clinics starten om 09.00 uur.
Hier leer je alle toffe trucjes van de
sterspelers van Leonidas. Ook worden
andere leuke activiteiten georganiseerd!
In de middag wordt een lekkere lunch
verzorgd. De dag eindigt om 15.00 uur.
Iedereen is welkom tijdens deze dag,
dus neem je klasgenootjes, nichtjes of
buurjongens gezellig mee! Kaartjes
kunnen online gekocht worden via MIJN
LEO. Heb je geen account? Stuur dan
even een mailtje
naar info@leonidas.nl.

Kaartjes zijn vanaf vandaag te koop via
MIJN LEO of verkrijgbaar aan de bar.
Leden betalen €4,50 voor een kaartje,
daar een kaartje voor een introducee
€5,- kost (max. 2 introducees per lid).

Natuurlijk komen er voor de andere
juniorenteams ook toffe feesten aan.
Op 3 november is het C-feest en op
10 november is het partytime voor
de A- en B-teams.

Wedstrijdbezoeken
De lijncoördinatoren bezoeken al jaren
geregeld de wedstrijden van hun lijn. Tot
op heden gebeurde dit meestal bewust
met enige afstand, waardoor hun
aanwezigheid soms niet werd
opgemerkt.

De eerste initiatieven dit seizoen van
de commissie Sportiviteit & Respect
(S&R) zijn:
•

Vanaf komend seizoen zullen de
lijncoördinatoren wat prominenter bij
wedstrijden aanwezig zijn om langs de
lijn de sfeer van het publiek en op het
veld te proeven. En wellicht voor een
gezellig praatje met de ouders en
begeleiders van het team.

Op zaterdag 9 september zullen
een viertal jeugdleden van
Leonidas bij HCR van de
wethouder van Sport een
aanvoerdersband uitgereikt
krijgen voor alle jeugdteams van
onze club. Op de
aanvoerdersband valt een
boodschap te lezen in het kader
van Sportiviteit en Respect.

Heeft u tips voor de jeugdcommissie of
vragen, meld ze op zo’n moment gerust
aan de lijncoördinator.
SPORTIVITEIT & RESPECT

IN ROTTERDAM
RESPECTEREN WE DE
SCHEIDSRECHTER.

Toeslag eerste teams.
De toeslagen voor de eerste teams (A1,
B1, C1, D1) worden in september geïnd.
Het gaat om de volgende bedragen:
•
•

WEES TROTS!

€75 voor looptraining
Eerstelijns toeslag van €130.

Rotterdamse clubs slaan handen
ineen tegen onsportief gedrag
RHV Leonidas, HC Rotterdam, HV
Victoria en Delfshaven gaan samen de
strijd aan tegen onsportief en
respectloos gedrag op en langs het
hockeyveld. De samenwerking richt zich
op het uitwisselen van ideeën en
initiatieven die vervolgens kunnen
worden uitgewerkt op clubniveau.

•

Verder zullen binnenkort
billboards geplaatst worden bij de
ingangen van ons complex met
de bovenstaande afbeelding.

•

Zie je zelf een situatie rondom
het veld waarvan jij vindt dat dit
niet kan (zoals geschreeuw van
ouders, vandalisme, rotzooi
maken, ruzies), meld het dan
direct bij de wedstrijdtafel. De
gastheer/vrouw zal dan gelijk
polshoogte komen nemen.

Ouders kom je ook hockeyen?
•

•

Daarnaast willen wij iedereen de
kans geven om mee te denken in
het kader van Sportiviteit en
Respect binnen onze vereniging.
Mooie ideeën en initiatieven
kunnen worden opgestuurd
naar sportiviteit@leonidas.nl.
Enige tijd geleden introduceerden
wij de LeoniDO's.
Vanzelfsprekend vinden we het
belangrijk dat we tijdens het
hockeyen respectvol en gezellig
met elkaar om gaan, zowel op als
naast het hockeyveld.
Helaas komt ook minder sociaal
gedrag voor op Leonidas. Dat kan
variëren van het niet opruimen
van je afval tot het beledigen van
een scheidsrechter.
Als vereniging willen wij expliciet
uitdragen wat wij normaal gedrag
vinden. Van leden tot ouders,
begeleiding en vrijwilligers.
Daarom hebben wij de LeoniDO's
in het leven geroepen.

Bitjes happen
Op zaterdag 15 en 22 september is er de
gelegenheid om een afdruk te laten
maken voor een professionele
gebitsbeschermer tegen gereduceerd
tarief. SPTL is in het clubhuis aanwezig
van 09.00-14.00 uur. Graag wel even
van tevoren aanmelden, zodat je snel
aan de beurt bent. Aanmelden kan
op www.shop.gebit.nl.

In april is een fanatieke groep dames op
de woensdagochtend begonnen met
trimhockey. Van 9:00 tot 10:00 uur,
zodat ze op tijd klaar zijn voor alle
andere belangrijke dingen van de
woensdag.
Ze maken in deze trainingen kennis met
de sport en zijn lekker in beweging.
Daarnaast is er tijd om af en toe te
kletsen en drinken ze na afloop een
kopje koffie of een frisje.
In september gaan ze hier dan ook
gezellig mee door. Ben je ook
geïnteresseerd en wil je je aanmelden?
Schrijf je dan nu in via de site en
vermeld hierbij dat het om trimhockey
op woensdag gaat. De kosten zijn 140
euro voor het gehele seizoen.
Liever in de avond hockeyen? Er zijn ook
trimhockeyteams die op maandagavond
trainen.
Twijfel je nog of heb je vragen? Neem
dan gerust contact op met Joost van der
Voort, de trainer via joost@leonidas.nl

Picnicteam van de week
Heeft jouw team dit weekend een
geweldig doelpunt gemaakt? Of hebben
jullie supergoed getraind ondanks de
stromende regen? Kortom hebben jullie
een goede reden om Team van de Week
te worden? Nomineer dan jouw team
door een mail te sturen naar:
communicatie-jeugd@leonidas.nl

Als jullie gekozen worden als Picnic Team
van de Week, komen jullie op de
voorpagina van de Leonidas website en
op de sociale media van Leonidas en
ontvangt jullie teammanager een mail
met de kortingscode van 25 euro, te
besteden in de Picnic-app.

Vermeld in je e-mail:
•

Van welk team je bent

•

De reden dat jullie Team van de
Week zouden moeten zijn

•

Een leuke teamfoto of -video

•

Het e-mailadres van jullie
teammanager
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Voor in de agenda:

Za 8 september
Woe 12 september
Za 15 september
Za 22 september
Di 24 september
Woe 26 september
Za 29 september
Za 6-14 oktober
8, 9 en 10 oktober
Woe 10 oktober
Za 13 oktober
Vrij 19 oktober
Za 20 oktober
Za 27 oktober
Za 3 november
Za 10 november
Woe 28 november
Za 1 december
Za 8 december-zo 17
februari

Start competitie
Clinics heren 1 en dames 1
Bitjes happen, van 9.00-14.00 uur
Bitjes happen, van 9.00-14.00 uur
Algemene Leden Vergadering om 20.00 uur
Scheidsrechtersexamen (1)
D-Feest
Week van de scheidsrechter
Springtesten
Scheidsrechtersexamen (2)
Clinic Heren 1 en dames 1 voor C- en D-jeugd (niet C1 en D1)
Geen training ivm herfstvakantie
Geen competitie ivm herfstvakantie
Start herfstcompetitie, LET OP: laatste weekend herfstvakantie
C-feest
A-en B- feest
Managersavond zaalcompetitie
Opening schaatsbaan
Zaalhockeyperiode

