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Grote clubactie
Onze jongste jeugdleden zijn bezig
met het verkopen van loten, zodat
Leonidas van het opgehaalde geld
prachtige ‘3D-skills trainingsmatten’
kan kopen.

Jaarplanning 2017 - 2018
Als bijlage is de jaarplanning
bijgevoegd. Er zijn een paar kleine
aanpassingen.
Twee weekenden wat ongemak
Nu de schaatsbaan en de hockeyhal
opgebouwd gaan worden, zijn er
vanaf 24 november maar 3 velden
meer beschikbaar. Hierdoor zijn ook
een aantal jongste jeugdwedstrijden
op 24-11 of 1-12 in de middag
gepland i.p.v. de ochtend omdat er
minder veldruimte beschikbaar is.

Met de matten kunnen onze kids hun
techniek nog verder verbeteren. We
zijn reuze benieuwd of we ons doel
halen. Dus hierbij roepen we de
kinderen nog even op voor een
eindsprintje met de verkoop.

Zaalhockey 3.0 bij Leonidas!
Nog een paar weken… en eventjes
letterlijk met veel mensen de
schouders er onder zetten, en we
gaan net als 15 andere verenigingen
zaalhockeyen in onze eigen blaashal.
Onze 3e hal alweer, vandaar 3.0.

Inleveren boekjes

Groot, groter, grootst: Leonidas zet
de eerste hal neer die een heel veld
(Veld 5) overspant. Op deze 6000
m2 overkapt kunstgras kunnen we
gemakkelijk 4 zaalvelden à 800 m2
elk kwijt. Overdaad in plaats van
schaarste!

De boekjes graag komende
vrijdag 16, zaterdag 17 of zondag
18 november inleveren bij de bar
Een aantal vrijwilligers van de
jongste jeugdcommissie gaan alle
verkochte loten invoeren van 18 t/m
22 november.

De hele vereniging kan nu naar
hartenlust trainen en competitiewedstrijden spelen. Ook hebben we
nog ruimte om 1 zaalveld te verhuren aan HCR, tijdens het gehele
seizoen. Dit om uit de kosten te
komen.

In het middengebied tussen de
velden komt een bar zodat niemand
ver hoeft te lopen voor koffie e.d.
Op internet zijn diverse filmpjes te
zien van ervaringen bij andere
verenigingen: Kampong, Cartouche,
HGC, Ring Pass, Zoetermeer etc.
Clubliefde is……samen opbouwen
De opbouw en afbouw vraagt op enig
moment veel menskracht. Geen
zwaar werk, want ‘vele handen
maken inderdaad licht werk’, maar
we hebben wel zo’n 100 personen
nodig op het 100 meter lange
veld, één per meter dus, om
zeilen uit te vouwen en
dergelijke.
Er zijn twee dagen dat we jullie hulp
hard nodig hebben:
Op donderdagavond 22
november van 18.00 tot 21.00
uur en zaterdagochtend 24
november van 08.30 tot 13.30
uur. Hierbij de link om je aan te
melden
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSddxWJL7PYKvc_GZk_kkUu7p
Oi4BNcsa832CSL0HbJP93HfZg/viewf
orm
Zaalhockey voor de F- E6-en de
E8-teams
De F-, E6- en E8- teams gaan in de
maanden december, januari en
februari zaal hockeyen.

Er zijn in totaal 9 weekenden waarop
wedstrijden in gepland kunnen
worden, waarvan er twee in
december vallen.
Het uitgangspunt van het district
Zuid Holland is om zoveel mogelijk
poules van 7 teams te formeren,
zodat zij 12 wedstrijden (6
wedstrijddagen) kunnen spelen.
De indeling is tot stand gekomen op
basis van de eindstand van de
voorcompetitie en de herindeling
voor de herfstcompetitie.
Wedstrijddagen
De F- en E6-teams spelen hun
wedstrijden op zaterdag. Doordat de
KNHB lang niet alle hallen op
zaterdag in de ochtenduren heeft
kunnen huren, is het ook mogelijk
dat er op zaterdagmiddag
wedstrijden worden ingedeeld.
De E8 teams worden zoveel mogelijk
op zaterdag ingepland, maar door de
enorme toename van jongste
jeugdteams in het district (ruim 900
teams jongste jeugd in Zuid Holland)
kan het in voorkomende gevallen zijn
dat wedstrijden ook op
zondagochtend worden in gepland.
Het wedstrijdschema
Het streven van het district Zuid
Holland is om het wedstrijdschema te
publiceren op 19 november.

Daarna wordt het zichtbaar in de
standenmotor en in de Leonidas-app.
Start zaalhockey
Voor de E6- en de E8-lijn start de
competitie op zaterdag 8 december.
Voor de F-teams start het
zaalseizoen in het laatste weekend
van de kerstvakantie.
Het laatste weekend van de
kerstvakantie wordt er gezaalhockeyd.

Zaalstick
Voor zaalhockey hebben de kinderen
een andere stick nodig. Het kleine
veld en de zijbalken maken
zaalhockey een snel, technisch en
fysiek spel. Daarom
zijn zaalhockeysticks lichter en
platter dan veldhockeysticks. Een
juniorstick is al nieuw te koop vanaf
€15,00. Het winkeltje in het clubhuis
heeft ook mooie aanbiedingen.

Zaterdag 5 en zondag 6 januari
zijn wedstrijddagen en het kan
dus zijn dat jullie team op deze
dag wordt ingedeeld.
Zaalhockeytraining voor de E6-en
de E8-teams
Wij zijn nu in de gelukkige
omstandigheid dat we een mega
zaalhockeyhal krijgen, waardoor alle
jongste jeugdteams 1x per week
kunnen trainen.
Alle zaaltrainingen zijn op
woensdagmiddag. Vanaf maart 2019
gaat het veldschema weer in en
starten de trainingen op maandag,
dinsdag en vrijdag weer.

Handschoen
Daarnaast hebben de kinderen ook
een handschoen voor hun
rechterhand nodig met dichte
vingers, omdat bij zaalhockey de
stick plat op de grond gelegd mag
worden.
In veel sporthallen is het verplicht
dat kinderen op binnen-schoenen te
hockeyen. De gymschoenen die voor
schoolgym worden gebruikt zijn
meestal prima om ook mee te
zaalhockeyen.

Picnic team van de week
Wij zouden het echt heel leuk vinden
als ook teams van de jongste jeugd
aangemeld worden voor het Pinic
team van de week.
Heeft jouw team dit weekend heel
veel plezier gehad? Of hebben jullie
supergoed getraind ondanks de
stromende regen? Hebben jullie
samen met de tegenstander een
grappige shake hands gedaan?
Kortom hebben jullie een goede
reden om Team van de Week te
worden? Nomineer dan het team
door een mail te sturen naar:
communicatie-jeugd@leonidas.nl
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
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 €25,00 te besteden in de
Picnic-app.

Ouders welkom bij de Titanen
Hockey, Family & Business. Daar
staat de vriendenclub van Leonidas,
De Titanen, voor. Binnen Leonidas is
een toenemende behoefte om zowel
het prestatiehockey als de
breedtehockey financieel te
ondersteunen. Niet alles kan worden
betaald uit de contributie en de
sponsoring. De Titanen willen een
bijdrage leveren aan de club.
Er zijn verschillende lidmaatschappen
van de Titanen mogelijk. Iedereen
die zich een vriend van Leonidas
noemt, is welkom bij deze
vriendenclub. Mail met vragen over
het lidmaatschap met
titanen.leonidas@gmail.com

Sinterklaas & Piet
Op vrijdag 30 november zal
Sinterklaas samen met een flink
aantal pieten Leonidas bezoeken. Alle
kinderen ontvangen hier een speciale
uitnodiging voor.

Schaatsbaan
Na het daverende succes van vorige
winter is het geweldig dat er vanaf
nu alweer geschaatst kan worden
aan het Toepad. De funbaan is al
open.

De planning voor het feest is:
Alle kinderen uit de funkygroep + de
Beren & Superhelden vieren vanaf
17.15 uur samen met Sinterklaas en
een paar pieten feest in het clubhuis.
Voor ouders is de bar boven dan
geopend.

De 400 meter baan van Schaatsbaan
Rotterdam opent haar deuren voor
alweer het zesde seizoen op zaterdag
1 december.

Voor de F-, E6- en E8-teams is er
een speciale pietentraining van 17.00
tot 18.00 uur. Natuurlijk zijn er ook
pieten die graag mee willen
hockeyen. Voor ieder kind neemt
Sinterklaas ook een leuk cadeautje
mee. Wij zouden het heel leuk
vinden als de kinderen verkleed
komen als Sint of Piet.

Ook dit jaar kunnen alle leden van
Leonidas weer gratis schaatsen
gedurende de 3 maanden dat de
schaatsbaan open is. Met de Leopas
hebben de leden toegang tot de
schaatsbaan.
Heb je nog geen Leopas en wil je er
een aanvragen? Op de website vind
je aan de rechterkant op de
startpagina de button voor de
Leopas.

Voor in de agenda:
Do 22 november
Vrij 23 november
Za 24 november
Ma 26 november
Do 29 november
Vrij 30 november
Za 1 december
Za 1 december
2 t/m 31 december
Ma 3 december
Woe 5 december
Za 8 december-zo 17
februari
Za 5 en Zo 6 januari
Za 12 januari
Za 12 januari

100 sterke vrijwilligers voor de hockeyhal van 18.00 –
21.00 uur
Managers bijeenkomst zaal olv Annemiek Dijkhuizen van
17.00 – 17.45 uur
100 sterke vrijwilligers voor de hockeyhal van 08.30 –
13.30 uur
Scheidsrechters avond zaal voor de E8-teams
Spelleidersavond zaal olv Evelien Knoops van 20.00 –
22.00 uur voor de F- en de E6-teams
Sinterklaas bezoekt Leonidas en Pietentraining
Opening 400 meter schaatsbaan
Laatste veldwedstrijd jongste jeugd
Geen training voor de funky en de Superhelden & Beren
Coachavond zaal jongste jeugd olv Joost vd Voort van
20.00 – 22.00 uur
Instuiftraining zaalhockey van 14.00 – 15.00 uur en van
15.00 – 16.00 uur. Teams kunnen zich per mail
aanmelden
Zaalhockey competitie voor de E6 en E8. De F-teams
starten in januari.
Let op! Zaalcompetitie (laatste weekend kerstvakantie)
Start Leonidas MidWinterCompetitie voor Superhelden &
Beren
Start Leonidas MidWinterTraining voor de funky

