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LEONIDAS AGENDA
3 november: A/B-Feest Halloween - open voor alle hockeyers
3 november: opening Funbaan - Schaatsbaan Rotterdam
8 november: Scheidsrechtersexamen
10 november: C-Feest
21 november: Scheidsrechtersexamen
28 november: Managersavond Zaal - Junioren
29 november: Coachavond Zaal - Junioren
1 december: Heren 1 Sponsordiner
1 december: Opening Schaatsbaan Rotterdam

Openingstijden Clubshop
De Leonidas clubshop is geopend op:
Woensdag & vrijdag: 16.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 15.00 uur
Zondag: 10.00 - 15.00 uur
VANAF DIT WEEKEND:
GRATIS SCHAATSEN VOOR LEONIDEN!
Deze zaterdag, 3 november, opent de Funbaan weer voor leden van Leonidas.
Vanaf dit weekend kunnen Leoniden weer gratis schaatsen op niet 800m2 ijs,
maar wel 1600m2 ijs!
De openingstijden in november zijn:
Vrijdag van 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur
Zondag van 12.00 - 16.00 uur.
Bij de bar bij de Funbaan kunnen schaatsen worden gehuurd vanaf slechts
€6,- per paar. Vanaf zaterdag 1 december is ook de 400-meter baan geopend.
Zie voor meer informatie www.schaatsbaanrotterdam.nl.
Meisjes D8 Picnic team van de Week
Waarom?
het meest enthousiaste team van Leonidas!
Op iedere (loop)training en tijdens de wedstrijden zetten de
meiden zich voor 150% in. Regen, wind en felle zon, niets
houdt ze tegen.
Meisjes D8 ontvangt een tegoedbon van 25 Euro van Picnic!
Wil jullie team ook kans maken op deze titel? Meld het team
dan aan via communicatie-jeugd@leonidas.nl

Leonidas
Heren 1
Vandaag, 28 oktober, zijn we met het team naar Xenios gereisd.
Het was, sinds een lange tijd, een heel koude dag. Toch stonden
we vol vuur op het veld en begonnen we zo ook de wedstrijd.
Jammer genoeg vond Xenios al redelijk snel een klein gaatje in
onze press, waardoor ze snel in de cirkel stonden. Hier werd een
backhand precies in het onderhoekje geschoten. We lieten het
er niet bij zitten en creëerde veel. Uiteindelijk leidde dit tot een
strafcorner, waar onze nieuwe linksbuiten Mathe het kanon klaar
stond. De corner werd niet goed aangenomen, maar via Bruno
op de achterlijn, kwam de bal toch weer bij Mathe, welke de bal
achter de keeper tipte. De wedstrijd ging hierna op en neer,
maar Xenios kwam bij ons de cirkel binnen, waarna we faalden
om de bal weg te werken. Hier werd de bal uit een rare hoek
met de backhand achter de keeper gewerkt. 2-1 achter. Weer
bleven we vechten en al snel bleek er weer een kans te komen.
Een lange corner werd snel genomen, de bal kwam bij Sander
terecht die vervolgens hard in het dak van het doel sloeg. 2-2
gelijk. Op slag van rust kreeg een speler van de tegenstander
nog een bal in zijn gezicht, dit begon te bloeden, maar gelukkig
ging het later weer goed met deze speler.
In de tweede helft stond het heel lang 2-2 met kansen over en weer.
Pas in de laatste 4 minuten van de wedstrijd gebeurde er weer wat.
Na een dubieuze, hoog geslagen bal, werd volgens de scheids
expres shoot gemaakt, waardoor we een strafcorner tegen kregen.
Deze corner vloog er in en zo stonden we met nog maar een paar
minuten te spelen weer achter. We probeerden nog van alles, maar
hierdoor gaven we achterin ook wat ruimte weg. Dit resulteerde in
een counter die afgemaakt werd. Hierna was de wedstrijd vrij snel
afgelopen, 4-2 verloren...

Op nieuw hard gaan trainen en op naar volgend weekend dus!

Mini van de week
21 oktober 2018
Wij vonden het geweldig om mini van de week te zijn!
De warming-up, het inspelen, samen broodjes eten en vooral het naar de
wedstrijd kijken was leuk. Zien hoe goed en snel het spel ging.
En de eindstand? Dat werd 2-2.
Tijdens de wedstrijd is het wel even stilzitten, maar wat je er voor terug krijgt
maakt dat meer dan goed. De dames uit Dames 1 zijn goed en ook nog erg
aardig.
Wij zouden het jullie echt aanraden om je in te schrijven voor mini van de week!
Jolie & Rosalie (ME2)

INTERVIEW MAN OF THE MATCH HEREN 16
ZONDAG 28 OKTOBER
Wat is het lievelingseten van Arvid de Kok?
Opgeklommen van een plek op de bank naar een solide
rechtsachter positie in H16 is hij inmiddels voor velen
een groot voorbeeld. Vandaar dat we op woensdag na
de hockeytraining in het clubhuis stonden te wachten
om hem dit, en nog veel meer, te vragen.
Arvid, kun je even een korte samenvatting geven van de
wedstrijd van zondag?
We speelden tegen DSHC, zon hing laag en aangezien
Fars (Stefan, de kapiteint) de tos had verloren werden we
door de Delftse studenten direct gehinderd. Ondanks dat
we op ons eigen Leonidas speelden moesten we van
kant wisselen waardoor we de gehele eerste helft met
petjes op hebben moeten spelen. Desondanks namen we
een goede positie in op het veld en wisten we de
tegenstander aardig te bedingen.
Toch kwamen jullie achter, hoe kan dat?
Daar was toch echt Fars weer bij betrokken. Groot
respect voor hem, als aanvoerder, maar na een lullig
stuiterballetje richting de goal van Willem (onze keeper)
miste Fars de bal. Langzaam stuiterde deze, over zijn
stick, de goal in. Je zou kunnen stellen dat het al mis ging
bij de tos, maar dat is speculeren. Dit wil ik dan ook niet
hier voor de camera gaan doen. Daarnaast zag je ook het
gemis van Marnix terugkomen. Hij neemt vaak mijn
rechtsachter positie over en dan kan ik shinen op
centraal.

Lukte het in de tweede helft om het tij te keren?
Ja en nee. Allereerst ja omdat we op 1-1 kwamen. De
tegenstander was zoek in de tweede helft. Het
middenveld liep lekker nadat Gorky (Thomas) de boel in
de rust op scherp had gezet. Leo 16 liet zien waar ze toe in
staat waren. Helaas werd ook pijnlijk duidelijk waar ze niet
toe in staat waren; goalen maken. Waar Diederik de weg
naar Freddy altijd goed weet te vinden en waar Robin
zelfs nog voor enige inspiratie had gezorgd door tijdens
de teambespreking zijn doelpunten mee te nemen, lukte
het zonder Meurs niet om de ballen af te maken. Of zat
Meurs in Dublin? Altijd wat met die Ajaxieden.
Eindstand bleef dus bij 1-1 begrijp ik. Voordat we naar de
wedstrijd van volgende week gaan wil ik je graag nog wat
dillema’s voorleggen, zodat het publiek je wat beter kan
leren kennen:
Favoriete slag: Flats, maar Pushen vind ik ook leuk.
Favoriete tackle techniek: Ik tackle graag vanachter,
zodat de opponent compleet verbijsterd is.
Strafcorner of velddoelpunt: Strafcorner, dan heb ik
meer tijd om te richten.
Feyenoord of Excelsior: Sparta natuurlijk.
Oké, dankjewel Arvid. We zijn aan het einde van het
interview gekomen. Volgende week speelt het equipe uit
tegen Ommoord. Zij staan met een indrukwekkend aantal
doelpunten voor op de eerste plek. Hoe gaan jullie de
wedstrijd in?
Daar ga ik natuurlijk niets over “disclosen”. Dat zou vrij
gênant zijn aangezien zij het dan ook kunnen lezen. Maar
ik krijg wel mijn nieuwe leasebak dus wie weet.

zondag 18 november
Leonidas thé dansant

LET OP
Kaarten voor dit feest zijn tot
2 november 23.59 uur online te koop!

Word lid van de
nieuwe vriendenclub van RHV Leonidas

DE TITANEN

Hockey, family & business
Draag jij Leonidas een warm hart toe? Steun jij onze
sportieve ambitie? Wil je clubleden beter leren kennen?
Bent u al bij de introductieavond geweest en gaat u
meedoen?
Lees dan verder en laat u zich enthousiast maken!

De Titanen – ooit opgericht op 1 augustus 2000 - is
een club van Vrienden van Leonidas, bestaande uit
enthousiaste (oud) Leonieden en ouders van de
(jeugd) leden.
Binnen de sterk gegroeide R.H.V. Leonidas (nu ruim
2500 leden!) is een toenemende behoefte om zowel
recreatie- als prestatiehockey te ondersteunen. Nu
blijkt elk jaar weer dat niet alles uit de contributie en
de sponsoring gefinancierd kan worden, zodat er
andere geldbronnen gezocht moeten worden om wat
extra's te doen. De Titanen willen daar gezamenlijk
een positieve bijdrage aan leveren.
De eerste events waren een groot succes met de
geweldige Curling Clinic en het varen met de KNRM
inclusief de vrijlating van genezen zeehonden.
De eerste sponsoring is inmiddels een feit, het
aanschaffen van de trainingsapp voor trainers en
spelers. Hier is lang naar uitgekeken en dankzij de
Titanen komt deze nu in het nieuwe seizoen
beschikbaar voor Leonidas. Het volgende doel is de
nieuwe Videotoren. Deze moet hoger, veiliger en
droger en wordt door sponsoring bijeengebracht.
Naast de club een warm hart toedragen, zijn er ook de
maandelijkse activiteiten, waarbij het plezier, het
kijken naar wedstrijden en het netwerk centraal staat.
We onderscheiden meerdere categorieën Titanen:
1. Leden boven de 35 jaar (die meestal een zakelijk
lidmaatschap kunnen nemen)
2. Leden jonger dan 35 jaar, de Young Professionals
die hun netwerk willen uitbreiden en veel baat
kunnen hebben van de oudere Titanen
3. Weldoeners die niet actief meedoen met het
programma, maar toch graag een bijdrage willen
leveren

Programma 2018-2019
(onder voorbehoud)
6 thuiswedstrijden (sept-mei) voorafgaand aan de
TD’s
Bedrijfsbezoek bij 1 van de leden
( 14 mei 2019 CocaCola)
Vrienden diner op de club met aansluitend live
muziek! (27 november 2018)
Nieuwjaarsborrel met beide teams (8 januari 2019)
Curling Clinic (dinsdagavond 12 februari 2019)
Presentatie van een bekende spreker (o.a. Tom van't
Hek, Marc Lammers, Max Caldas of Fatima Morero)
op 12 maart 2019
Jaarlijks uitje naar Hockeyclub Kampong (inclusief
clinic Jeux des Boules) op/rond 9 april 2019

De bijdrage 2018-2019 voor de ondersteuning
aan Leonidas is:
- 35 jaar > Jaarcontributie € 600,- excl BTW (per
factuur)
- 35 jaar < Maandcontributie € 25,- excl BTW (per
automatische incasso)
- Voor niet-actieve deelnemers € 300,- per jaar
Word lid en meld u zich aan via
titanen.leonidas@gmail.com
(bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer
en volledig adres).
Wij hopen u snel te kunnen verwelkomen!
Namens alle Titanen die zich al ingeschreven
hebben,
Erik-Jan Teunissen, Martin van der Spek, Fred
Nederlof, Remco Beuvens, Robbert Noorland,
Wijnand Rijkaart van Cappellen, Maarten Baardse,
Wessel Verhoeff, Bram Pruim en Robbert Wever!

