Nieuwsbrief 6 – 19 april 2019

De meivakantie staat voor de deur. Dus
de competitie en de trainingen liggen
even stil. Maar dat wil niet zeggen dat er
niks te doen is op Leonidas in de
meivakantie. Lees er alles over in deze
nieuwsbrief. Fijne vakantie!

Vriendjesformulieren
Vorige week zijn de vriendjesformulieren
per mail aan de (toekomstige) junioren
gestuurd. 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 zal geprobeerd
worden de kinderen bij elkaar in het
team te plaatsen 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!
De vriendjesformulieren moeten
uiterlijk 10 mei zijn ingevuld. Geen
vriendjesformulier ontvangen in je
mailbox? Dan zit deze mogelijk in je
spambox. Vraag er anders een aan via
jeugd@leonidas.nl

Nieuw: vriendenteam in de
meisjes A-lijn.
Komend hockeyseizoen wil de
jeugdcommissie het formeren van een
vriendinnenteam in de meisjes A-lijn
mogelijk maken. Het betreft hier een
proef voor het hockeyjaar 2019-2020.
Zo’n vriendinnenteam heeft veel invloed
op de algehele teamindeling van de
meisjes A-lijn, daarom hebben we een
aantal voorwaarden opgesteld:

-

Op het gemailde formulier voor
het vriendinnenteam moeten
minimaal 10 meiden zich opgeven
en mogen er maximaal 12
aangemeld worden.
Vriendinnenteams kleiner dan 10
speelsters of groter dan 12
kunnen zich dus niet aanmelden.

-

Er zullen een aantal andere Aspeelsters bij het
vriendinnenteam ingedeeld
worden. Bij een niet-warmeontvangst/acceptatie van deze
speelsters, zal het
vriendinnenteam niet
gehonoreerd worden.

-

Het vriendinnenformulier moet
door iedere speelster én een van
haar ouders/verzorgers worden
ondertekend. Het formulier
kunnen jullie vervolgens inleveren
bij Carolina. Lever het formulier
uiterlijk vrijdag 10 mei in.

-

De jeugdcommissie behoudt te
allen tijde het recht om toch af te
zien het vriendinnenteam als er
een specifieke situatie ontstaat
die niet wenselijk is. Er worden
vooraf geen garanties gegeven.

-

We raden aan om, naast het
vriendinnenteamformulier, óók
altijd een vriendjesformulier in te
vullen .

Als je vragen hebt over deze pilot in de
meisjes A-lijn, mail dan je vragen aan
ma-lijn@leonidas.nl

Managers, spelers, coaches!

Familietoernooi

We hebben een huishoudelijke
mededeling voor jullie. Te vaak blijft er
troep liggen in de dug-out. Elastiekjes,
lege flesjes, snoeppapiertjes. Verlaat je
het veld na een training of wedstrijd,
check of alles is meegenomen uit de
dug-out! Laten we onze velden samen
netjes houden!

Op Hemelvaartsdag, 30 mei, vindt het
traditionele familietoernooi plaats op
Leonidas! Doet jouw familie dit jaar ook
mee aan het gezelligste toernooi van het
jaar? Schrijf je in!
http://bit.do/Familietoernooi

Een andere ongeschreven regel is: Als je
het veld betreedt en je voorgangers zijn
nog niet weg, leg dan eerst als team je
spullen náást de dug-out. Ga vast
beginnen met de warming up en leg
daarna pas, als het andere team de dugout verlaten heeft, jullie spullen erin. Zo
voorkom je dat ze per ongeluk de
verkeerde spullen meenemen en kan het
voorgaande team de dug-out ‘leeg en
opgeruimd’ achterlaten.

Verdwenen wedstrijdformulier
De KNHB heeft een nieuw
wedstrijdformulier geïntroduceerd. Het
was even wennen en de overgang verliep
niet geheel vlekkeloos, maar inmiddels is
iedereen redelijk gewend aan de nieuwe
methodiek.
Er is één punt waar nog wel veel vragen
over komen en dat is ‘het verdwijnen
van het wedstrijdformulieruit de app/van
de website’.
Het is de bedoeling dat scheidsrechters
en managers/coaches het
wedstrijdformulier op zaterdag direct na
de wedstrijd afhandelen, maar in enkele
gevallen lukt het niet om dit meteen te
doen. Als je vervolgens het
wedstrijdformulier op zondag wil
benaderen, staat deze niet meer
standaard in de LEO-app of op de
website. Je moet dan de wedstrijdcode
invullen en op ‘wedstrijd koppelen’
klikken en dan zal de wedstrijd vanzelf
tevoorschijn komen. Je kunt de
wedstrijdcode altijd terugvinden in de
mail die je op donderdag ontvangt van
de KNHB.

Rotterdampashouders opgelet!

Wanneer je in het bezit bent van een
Rotterdampas ontvang je €25 korting op
je contributie voor seizoen 2019/20!
Geef het nummer van de Rotterdampas
samen met de naam van de pashouder
door aan penningmeester
via penningmeester@leonidas.nl.
Dit kan nog tot 29 februari 2020.
LET OP: als je voor seizoen 2018/19 je
nummer hebt doorgegeven, dan geldt
dit niet automatisch voor het volgende
seizoen; je moet voor seizoen
2019/2020 opnieuw een mail sturen!

Shoot-out en Scoop
kampioenschappen
Op zondag 23 juni 2019 organiseert de
KNHB wederom het NK Shoot Out. Dat
betekent dat hockeyers t/m 17 jaar
uitmaken wie zich een jaar lang beste
shoot-out nemer, scooper of stopper van
Nederland mag noemen.
Clubkampioenschappen
Op dinsdag 14 mei om 17.30 uur
(meisjes) en donderdag 16 mei om
17.30 uur (jongens) worden hiervoor de
clubkampioenschappen op Leonidas
gehouden. Per club worden 2 jongens, 2
meisjes, 1 keeper en 1 keepster voor het
districtskampioenschap van het NK
Shoot Out geplaatst. Daarnaast vaardigt
iedere vereniging 1 jongen en 1 meisje
af die op hun club het verste en beste
kan scoopen.
Via de teammanagers is de informatie
verspreid hoe je je kunt aanmelden (via
je teammanager) en aan welke
voorwaarden moet worden voldaan.
NK Shoot Out en NK Scoop
De finaledag vindt plaats op 23 juni bij
hockeyclub AMVJ te Amsterdam. Hier
meten de beste shoot-out-nemers en stoppers zich met elkaar en de beste
scoopers.
NK Skills
Tenslotte wordt er op de landelijke
finaledag ook nog gestreden om het NK
Skills. Door middel van een online actie
gaat de KNHB op zoek naar de 15
beste trick masters van het land. Dit
kunnen natuurlijk jongens én meiden
zijn. Bij jouw vereniging lopen
ongetwijfeld genoeg jeugdspelers rond
die superhandig zijn met bal en stick en
het misschien nog wel het allerliefste al
3D-hockeyend over het veld vliegen?
Houd dan de NK Shoot Out pagina op
hockey.nl en het nieuws van de KNHB in
de gaten.

Vragen
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan
horen wij dat graag. Mailen kan
naar shootout@leonidas.nl

Werken in het horecateam

Ben je ouder dan 16 en ben je minimaal
2 dagen beschikbaar, dan hebben we
een leuk bijbaantje als
horecamedewerker of
keukenmedewerker in het horecateam
bij Leonidas voor je. Je kunt de
vacatures terugvinden op de website van
Leonidas.

Rotterdam Easter Tournament

Dagje fluiten in de meivakantie op een
van de gaafste internationale
jeugdtoernooien van Rotterdam? Dat
kan! Gewoon bij je eigen kluppie
Leonidas. Wees er bij! Je kunt gratis
meelunchen, krijgt tussendoor een
drankje en een vergoeding van 20 euro
per gefloten blok. Aanmelden via
communicatie@leonidas.nl

Sportiviteit en respect
Ken jij ze nog onze Leonido’s? Ook
komend seizoen zullen onze
gedragsregels weer regelmatig onder de
aandacht worden gebracht.
Ook start na de meivakantie een proef
bij de jongste jeugd met het gebruik van
de blauwe kaart. Dat is een kaart die
je na de wedstrijd aan je tegenstander
geeft waarop het team kan schrijven wat
ze goed/leuk aan het bezoekende team
vonden.
Na de zomer zullen we ook bij de C- en
D-junioren met de blauwe kaart gaan
werken.

switchen naar een goedkopere categorie
is niet toegestaan.
Je krijgt altijd bevestiging per e-mail. Let
erop dat je deze bevestiging écht 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.

Kampen op Leo in de meivakantie
Je hoeft je deze meivakantie niet te
vervelen! Er gebeuren een hoop leuke
dingen op Leo. Verschillende aanbieders
hebben leerzame programma’s voor
jullie opgesteld:

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

Tijdens het BP TOP Hockeykamp op
Leonidas op 1 en 2 mei krijg jij de kans
om te trainen met de beste hockeyers
van de wereld. Jij gaat op dit kamp
tijdens de meivakantie twee dagen lang
knallen en trainen als een echte
international. Met niemand minder dan
tophockeyers Thijs van Dam en Nick
Budgeon! Schrijf je snel in
op www.BPcollege.nl
Op dinsdag 30 april wordt voor de D-CB-jeugd op RHV Leonidas een
Masterclass georganiseerd door
International Sander de Wijn. Je kan
je individueel inschrijven, maar ook per
team. In de Masterclass wordt uitgebreid

aandacht gegeven hoe het leven is als
topsporter. De nieuwste technieken,
tactieken en spelvormen worden
uitgebreid getraind. Lijkt het jou of je
team leuk om hierbij te zijn? Meld je dan
op www.bovelander.nl.
Kom jij deze meivakantie op 22 april
naar de nationale hockey- en
keepersdag van Nationale
Sportkampen op Leo of op 1-2-3 mei
naar de NSK clinics? Meer informatie
lees je op: www.hockeykampen.com

Aanmelden
Komen jullie helpen? Gezellig samen met
één van je ouders of een vriend of
vriendin? Ouders en kinderen kunnen
aangeven op welke dag/dagen ze willen
komen helpen op 22-26 juli en of dan de
ochtend (10-13) of de middag (13-16)
de voorkeur heeft. Opgeven doe je via
een mail aan jeugd@leonidas.nl We
horen graag zo snel mogelijk of je ons
kan komen helpen!

10 mei: Lustrumgala
Leonidas goes Jeugdvakantieland
We zijn op zoek naar enthousiaste
Leonieden die willen komen helpen
tijdens Jeugdvakantieland. In de eerste
week van de zomervakantie (22 juli t/m
26 juli) zal Leonidas met een veld
aanwezig zijn op het grootste speelplein
van Nederland in Ahoy. Met een aantal
simpele hockeyoefeningen en een
wedstrijdje willen we geïnteresseerde
kinderen kennis laten maken met de
hockeysport én Leonidas, de gezelligste
hockeyclub van Rotterdam!

Vrijdag 10 mei wordt ter ere van het
lustrum een groots gala georganiseerd
op de club. 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.
Tijdens het gala kan je mooie prijzen
winnen in het Leonidas Casino tijdens
een pot Black Jack, Roulette of Poker.

Kom jij ons helpen in Ahoy?
We hebben per dagdeel (3,5 uur) 6
begeleiders nodig, waarvan 3
volwassenen en 3 junioren. Ouders en
kinderen die komen helpen, kunnen de
rest van de dag gratis rondstruinen op
het grootste speelplein van Nederland en
krijgen een lunch aangeboden.
Best een nuttig én leuk uitstapje dus
tijdens die lange zomervakantie. We
denken dat tweedejaars D- en de Cspelers het het leukste zullen vinden om
te helpen, maar oudere kinderen zijn ook
van harte welkom om zich op te geven.

Uitgespeeld? Kom tot rust in de sigaren
lounge bar! Dresscode voor de avond?
Gala glamour & Jaren '30 chique.
Locatie? De zaalhal van Leonidas zal
worden omgetoverd tot een stijlvol jaren
'30-paradijs.
Alle senioren, vrijwilligers, A- en B-leden
en ouders van jeugdleden zijn van harte
uitgenodigd voor dit feest.
Koop je kaarten via MijnLeo of bij de bar.

De volgende junioren nieuwsbrief
verschijnt op donderdag 16 mei!

Kijk nu op de website voor een compact en handig spelregelboekje voor de junioren.
Handig en leuk voor spelers, ouders en coaches. Je vindt het spelregelboekje bij
junioren-documenten.

Voor in de agenda:
Vr 19 april
Vr 19 april-zo 5 mei
19-21 april
30 april
1-2 mei
1-2-3 mei
Vr 10 mei
Vr 10 mei
Di 14 mei
Woe 15 mei
Do 16 mei
Za 25 mei
Za 25 mei
Za 1 juni
Za 1 juni
10 juni
16 juni
22 juni
23 juni
Woe 26 juni
Di 2 juli
Woe 10 juli
Do 11 juli

Geen training
Meivakantie
Rotterdam Easter Tournament
Masterclass Sander de Wijn
BP Tophockeykamp
NSK Clinics
Deadline inleveren
vriendjesformulier/vriendinnenteamformulier MA
Grote lustrumgala voor ouders en A/B leden
Clubkampioenschappen Shoot-out en scoop meisjes,17.30 uur
Van E naar D informatieavond, 20.00 uur
Clubkampioenschappen Shoot-out en scoop jongens, 17.30 uur
Laatste competitiedag voor A en B
Huldiging veldkampioenen (alle juiorenteams)
Laatste competitiedag voor C en D
Voor 1 juni lidmaatschap opzeggen
Districtskampioenschappen Shoot-out en Scoop in Pijnacker
Bron Luijke D-toernooi op Leonidas
Bron Luijke C-toernooi op Leonidas
NK Shoot-out en Scoop in Amsterdam
Nieuwe teamindeling bekend
Tafeltjesavond
Kennismaking A- en B-teams
Kennismaking C- en D- teams

