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Na de voorjaarsvakantie beginnen we
weer met de veldcompetitie. Een goed
moment om in deze nieuwsbrief dus vast
even vooruit te blikken naar wat er de
komende weken op het programma
staat. Zoals bijvoorbeeld het huldigen
van de zaalkampioenen en het afbouwen
van de blaashal. Want natuurlijk willen
we volgend jaar weer gebruik kunnen
maken van deze prachtige faciliteit op
onze club. Dat betekent wel dat dat we
de blaashal netjes moeten afbreken.
Daarbij heeft Leonidas jullie hulp heel
hard nodig op zaterdag 23 februari. Kom
je ook gezellig?

Eerste Coachcafé op 19 maart

Trainingen zaal en op het veld

Hockeybitjes happen

In de laatste week voor de
voorjaarsvakantie zijn er geen
trainingen meer in de zaal (18-22
februari), omdat we in deze week de hal
moeten leegmaken. Van 25 februari tot 1
maart is het voorjaarsvakantie en zullen
er ook geen trainingen zijn. Vanaf
maandag 4 maart starten de trainingen
weer volgens het veldrooster. In de Leoapp kun je zien op welke dagen en
tijdstippen je ook alweer trainde op het
veld.

Coachavond junioren 6 maart
Op woensdag 6 maart is er wederom een
avond voor de coaches van alle
juniorenteams onder leiding van Bas
Dirks, trainer/coach van Heren 1. Deze
coachavond zal vooral in het teken staan
van de strafcorner (aanvallend en
verdedigend) en uitverdedigen.

Binnen Leonidas gaan we in 2019 starten
met een nieuw initiatief: coachcafés.
Zet het eerste Leonidas coachcafé vast
in je agenda: dinsdag 19 maart om
20.00 uur. Het belooft een gezellige en
informatieve avond te worden.
Wat is het idee achter de coachcafés? Op
een informele wijze gaan de coaches van
de junioren met elkaar in gesprek over
coachsituaties. Coaches kunnen eigen
ervaringen inbrengen. Binnenkort
ontvangen de coaches een uitnodiging
met meer details over deze avond.

Op zaterdag 16 februari is er de
gelegenheid om een afdruk te laten
maken voor een professionele
gebitsbeschermer tegen gereduceerd
tarief. SPTL is aanwezig van 10.00-14.00
uur in het clubhuis van Leonidas.
Graag wel even van tevoren aanmelden,
zodat je snel aan de beurt bent. Dit kan
op www.shop.gebit.nl.

Meer lezen?
Deze nieuwsbrief en andere
documenten vind je terug op
www.leonidas.nl.
Kijk bij Junioren > Documenten.

KNHB trainingen op Leonidas
In februari volgen zo’n 50 coaches en
trainers een opleiding van de KNHB op
Leonidas. Tijdens deze cursus leren de
coaches en trainers wat volgens het
KNHB-beleid de beste manier is om onze
jongste jeugd en junioren te
trainen/coachen. De eerste avonden zijn
achter de rug en de coaches en trainers
kijken ernaar uit het geleerde in praktijk
te gaan brengen op het veld.

Op zaterdag 23 februari hebben we op
verschillende momenten veel hulpkracht
nodig. Het is geen zwaar werk, want vele
handen maken immers licht werk. Het
gaat om:
- Blok 1: 08.00 - 12.00 uur;
- Blok 2: 12.00 - 15.00 uur;
- Blok 3: 15.00 - 18.00 uur.
Aanmelden voor het afbouwen kan via
de Leonidas website.
Vragen? Stuur een mailtje
aan blaashal@leonidas.nl

De rookzone is verplaatst

De trainers gingen op het veld aan de slag

Boeien en Binden
Eind januari heeft de jongste
jeugdcommissie en de jeugdcommissie
samen een brainstormsessie gehad om
te onderzoeken waar verbeterpunten
zitten om van Leonidas een nog leukere
hockeyclub te maken voor de
breedtespelers. De uitkomsten van deze
brainstormsessie zullen beide
commissies de komende periode verder
gaan uitwerken.

Afbouw blaashal
Na een succesvol eerste
zaalhockeyseizoen in onze nieuwe
blaashal, is het helaas weer tijd om de
hal te demonteren en op te slaan tot de
volgende winter. Net als bij het
opbouwen van de hal, hebben we ook bij
de afbouw de hulp van alle leden,
vrijwilligers en betrokkenen heel hard
nodig!

Het is al eerder gecommuniceerd, maar
omdat we na de voorjaarsvakantie weer
met z’n allen naar buiten gaan, een
kleine reminder: Sport en roken zijn
geen goede combinatie. Als hockeyclub
hebben we een verantwoordelijkheid om
onze jeugdleden te beschermen tegen de
negatieve gevolgen van (mee)roken.
Daarom heeft het Bestuur in
samenspraak met de
jeugdcommissies besloten om een
rookbeleid in te voeren. Concreet
houdt dit in dat op zaterdagen alleen
nog gerookt mag worden op het
balkon - aan de zijde van het plein.
Doordeweeks geldt tot 19:30 uur
dezelfde beperking. Let op: er mag
dus niet meer op het plein of langs
de velden gerookt worden!

Teamgesprekken
Traditiegetrouw hebben de
lijncoördinatoren in januari/februari een
gesprek met de coaches/teammanagers.
Hoe verloopt het jaar, waar lopen ze
tegen aan, hebben ze verbeterpunten
voor de jeugdcommissie? De
jeugdcommissie bespreekt de
uitkomsten van de teamgesprekken
tijdens hun overleg in maart en bekijkt
waar het juniorenbeleid aangepast moet
worden.

Nieuw beoordelingsformulier
spelers breedte
Zoals je waarschijnlijk wel weet vindt de
teamindeling plaats op basis van de
beoordelingsformulieren van de coaches
en trainers en op basis van eventuele
ingevulde vriendjesformulieren. De
jeugdcommissie heeft een nieuw
beoordelingsformulier ontwikkeld
waarmee de lijncoördinatoren een
accurater beeld krijgen van de spelers.
Ben je benieuwd hoe dit
beoordelingsformulier eruitziet? Deze zal
eerdaags op de website terug te vinden
zijn bij junioren-documenten.

Vriendjesformulieren
Begin april ontvangen alle spelers een
mail over het vriendjesformulier. Iedere
speler mag één vriendje opgeven bij wie
hij/zij graag in het team wil volgend
seizoen. Als het vriendje ook jou heeft
opgegeven als zijn/haar vriendje, dan
zullen de kinderen bij elkaar in het team
worden geplaatst op het niveau van de
minst vaardige speler van de twee.
Uiteraard is het niet verplicht om een
vriendje op te geven middels het
vriendjesformulier!

Vriendenteam in de meisjes Alijn.
Vanaf komend hockeyjaar start de
jeugdcommissie met een pilot voor een
vriendenteam in de meisjes A breedtelijn. Dit zal een gesloten team zijn van
zo’n 15 speelsters die zelf ook een coach
en teammanager regelen. Over de
procedure voor het aanmelden van een
vriendenteam in de A-lijn zal begin april
worden gecommuniceerd, tegelijkertijd
met de verspreiding van de
vriendjesformulieren.

Huldiging zaalkampioenen
Net zoals voorgaande jaren zullen we de
beste teams uit de zaal weer huldigen.
Bij de C- en D-teams worden de teams
geëerd die een eerste, tweede of derde

plek hebben behaald. Bij de A- en Bjeugd worden de nummers 1 op het
podium geroepen. Zet dus vast zaterdag
9 maart om 17.30 uur in je agenda!
We gaan een feestje bouwen!

Wist je dat…..
…….er 6 kratjes met ballen achter de bar
staan en dat iedereen deze tegen de
borg van hun clubpas, sleutel of mobiel
kan lenen.
….. er een kliko is voor gevonden ballen
en dat daar best aardig wat ballen in
terug worden gestopt en dat die kliko
tussen veld 1 en veld 6 staat!

Opzeggen moet vóór 1 juni

Opzeggen als lid voor seizoen 2019-2020
doe je bij de ledenadministratie
(ledenadm@leonidas.nl) Tot 1 juni 2019
kan dit kosteloos. Bij verlate opzegging,
dus na 31 mei, brengt Leonidas de
contributie voor 2019-2020 in rekening
in dezelfde categorie als in het
voorgaande jaar. Dan plotseling switchen
naar een goedkopere categorie is niet
toegestaan.
Je krijgt altijd bevestiging per e-mail. Let
er op dat je deze bevestiging echt krijgt,
want door op te zeggen, trek je
automatisch ook je toestemming voor
incasso's in; dit hoef je niet nog apart te
doen.
Vanzelfsprekend hebben we begrip voor
iedere opzegging en danken we je voor
jouw inzet voor onze vereniging. We
stellen op prijs wanneer je bij je
opzegging de reden(en) van opzegging
aangeeft, omdat wij zo een goed beeld
hebben en ook hier mogelijk van kunnen
leren.
Na 6 juli 2019 krijgt iedereen die in
2018-2019 lid was en lid blijft een
digitale factuur per email gestuurd. De
automatische incasso voor de contributie
2019-2020 wordt eind juli 2019 bij je
bank aangeboden.

Verdachte e-mails in omloop
Er is vernomen dat zogenaamde
phishing-mails in omloop zijn bij LISAgebruikers. Deze e-mailberichten
verwijzen vaak door naar frauduleuze
websites met als doel om uw
persoonlijke gegevens te achterhalen. In
de meeste gevallen is het vrij duidelijk
dat het om een nep-mail gaat, maar
helaas is dit niet altijd het geval.
Er is een e-mail opgedoken vanuit
een voorzitter@... e-mailadres die vraagt
om een betaling. Dit is een nepmail!
Daarnaast is er een mail opgedoken
vanuit een webmaster@... e-mailadres.
Deze e-mail beweert dat je e-mailadres
geblokkeerd is, met het verzoek om een
x-aantal bitcoins te betalen om deze te
deblokkeren. Ook dit is een nepmail!
Wees alert op dit soort vreemde mails
van 'bekenden' binnen onze club.

Alle senioren, vrijwilligers en ouders van
jeugdleden zijn van harte uitgenodigd
voor dit feest. A- en B-jeugdleden zijn
ook welkom, mits ze gedurende drie
avonden in april/mei stijldansles volgen.
Als zij deze cursus gedaan hebben,
mogen ook zij op het gala komen. De
stijldanslessen vinden plaats in april/mei.
Meer informatie hierover volgt tzt.
Raadpleeg voor meer informatie over de
kaartverkoop en de lustrumpakketten nu
snel de Leonidas website.

10 mei: Lustrumgala

We vieren dit jaar het 17e lustrum (85
jaar) van Leonidas vieren! Vrijdag 10
mei wordt ter ere van het lustrum een
groots gala georganiseerd op de club.
Deze avond gaan we weer even terug
naar de jaren '30. Live muziek, art deco,
flapperdresses en smokings, diverse
bands en DJ's, champagne, sigaren en
heel veel meer.
The Bonaparties (oud Hermes House
Band formatie) zorgen voor een
spetterend optreden deze avond.
Daarnaast zullen een big band,
saxofonist en DJ deze avond vullen met
de leukste, mooiste en zaligste muziek,
waar heerlijk op gedanst kan worden op
de houten dansvloer.
Dresscode voor de avond? Gala glamour
& Jaren '30 chique. Locatie? De zaalhal
van Leonidas zal worden omgetoverd tot
een stijlvol jaren '30-paradijs.

Niks missen?
Er gebeurt zo ontzettend veel bij
Leonidas, dat we lang niet alles kwijt
kunnen in deze nieuwsbrieven. Volg dus
zeker ook Leonidas Jeugd op de sociale
media en blijf op de hoogte van alle
gebeurtenissen! Vanaf maart starten we
weer op de sociale media met de
vrijdagtip van….. Volg ons dus!

Voor de Hockeyschool betaal je €30,-.
Besluit je daarna om lid te worden, dan
krijg je €30,- korting op de
contributie. Aanmelden voor de
hockeyschool kan via
het inschrijfformulier op onze website,
kies bovenin voor ‘Hockeyschool’.
Wanneer je vragen hebt, kan je mailen
naar jongstejeugd@leonidas.nl. Na de
aanmelding wordt er contact met je
opgenomen voor verdere informatie. Het
is net zo eenvoudig als gewoon
sportkleding aantrekken en komen
hockeyen!
Wanneer je geen stick hebt, dan kan je
deze tijdens de Hockeyschool bij ons
lenen. Een mondbeschermer en
scheenbeschermers zijn verplicht en
kunnen aangeschaft worden in de
clubwinkel.

Hockeyschool weer van start
De Hockeyschool gaat weer van start.
Leuk voor jongere broertjes, zusjes,
nichtjes, buurjongetjes en klasgenootjes.
De hockeyschool is een speelse
kennismaking met hockey voor kinderen
van 4 tot 12 jaar (peildatum 1 oktober).
Na deze 5 weken beslis je met je kind of
hockey voor hem/haar de favoriete sport
is.
De eerstvolgende hockeyschool zal
plaatsvinden op 16, 23 en 30 maart; 6
en 13 april 2019.
Kinderen van 4 en 5 jaar trainen op
zaterdagochtend Funkeyhockey van
10.15 - 11.05 uur.
Kinderen van 6-12 jaar trainen op
zaterdagochtend van 08.50 - 10.00 uur.

Voor in de agenda:
Za 16 februari
Ma 18- vr 22 februari
Jan/Feb
Ma 4 maart
Woe 6 maart
Za 9 maart
Za 9 maart
Di 19 maart
Begin april
Vr 19 april
Vr 19 april-zo 5 mei
Vr 10 mei
Woe 15 mei
Za 25 mei
Za 1 juni
Za 1 juni
Woe 26 juni
Di 2 juli
Woe 10 juli
Do 11 juli

Hockeybitjes happen van 10.00-14.00 uur in clubhuis
Geen training
Teamgesprekken LC-teammanager-coaches
Hervatting veldtraining
Coachavond juniorencoaches olv Bas Dirk om 20.00 uur
Huldiging zaalkampioenen vanaf 17.30 uur in het clubhuis
Hervatting veldcompetitie
Coachcafé voor alle junioren coaches
Ontvangst vriendjesformulier
Geen training
Meivakantie
Grote lustrumgala
Van E naar D informatieavond
Laatste competitiedag voor A en B
Laatste competitiedag voor C en D
Voor 1 juni lidmaatschap opzeggen
Nieuwe teamindeling bekend
Tafeltjesavond
Kennismaking A- en B-teams
Kennismaking C- en D- teams

