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Toekomst vol uitdagingen
Het bestuur en de jeugdcommissie hebben maandagavond samen de toekomst van Leonidas besproken. Er liggen een paar
duidelijke uitdagingen om te zorgen dat er over twee jaar nog een vitale vereniging bestaat. Met het aantal leden gaat het
sinds ruim een jaar de verkeerde kant op. Er moet meer gedaan worden aan ledenwerving om de korfbalsport voor
Noordwolde te behouden. Vele jaren werd het ledenverloop bijna automatisch aan de onderkant wel weer aangevuld via
de kangoeroes. Dat gaat nu duidelijk moeizamer, waardoor we maar een enkel F-team en E-team hebben. Het idee is om
een commissie ledenwerving in het leven te roepen, die op korte termijn met concrete acties komt om de toekomst van
Leonidas veilig te stellen.
Wie Leonidas een warm hart toedraagt moet nu echt opstaan.
Laat me even weten of je bereid bent bij een eerste overleg daarover aanwezig te zijn. We houden in ieder geval op
woensdag 14 oktober in de herfstvakantie een vrienden- en vriendinnentraining van 14.00 tot 15.30 op ons veld. Jongens
en meisjes die al lid zijn Leonidas (leeftijdsgroep basisschool) nemen hun vriend, vriendin, klasgenoot, neef, nicht,
buurjongen of buurmeisje mee om samen te korfballen. Ook daar zoeken we nog enkele mensen die op die middag willen
helpen die training te geven. Doel is uiteraard om iedereen een leuke middag te bezorgen in de hoop ook dat het nieuwe
leden oplevert.
Zoals bekend bestaat het bestuur maar uit drie mensen, omdat op ledenvergaderingen niemand wilde aanschuiven. De
zorg was in februari al dat je dan van een bestuur niet meer kan verwachten dan op de winkel passen. En dat gaat zich nu
dus wreken als er geen mensen opstaan om juist deze extra activiteiten te ontplooien. De vereniging is nog steeds gezond,
er lopen een paar mooie teams rond, maar als je voorbij dit moeizame corona-seizoen kijkt is het perspectief niet gunstig.
Ledenbehoud is net zo belangrijk als ledenwerving. Dat is ook de reden dat we toch de mogelijkheden voor
samenwerking met andere verenigingen gaan onderzoeken. Dat is enerzijds nodig, omdat we op dit moment het volgend
seizoen twee spelers hebben die D-worden. Maar we hebben geen D-team. Dus ook die spelers willen we binnen onze
vereniging perspectief blijven bieden.
Maar het heeft ook te maken met het niveauverschil binnen eigenlijk alle jeugdteams. Dat roept irritatie op en leidt tot
ledenverlies. Via samenwerking zouden we samen met een buurtclub wellicht sterkere en evenwichtiger jeugdteams
kunnen samenstellen, meer wedstrijdkorfbal met medespelers op het eigen niveau. We denken dat we als Leonidas nu
zeker nog iets te bieden hebben ook voor andere verenigingen, gelet ook op de mooie resultaten in de laatste weken. Het
zoeken is dus naar een sterke partner.
Lourens Looijenga
l.looijenga@hetnet.nl

Programma:
Woensdag 23 september
20:00 De Hoeve/Leonidas MW1
Zaterdag 26 september
09:30 Leonidas E1
09:30 Leonidas F1
10:50 Leonidas C1
12:10 Leonidas C2
13:30 Leonidas A1
15:10 Leonidas A2

DOS'46 MW1
KIOS (R) E1
Lintjo F2
Roreko C1
Lemmer C2
Hoogkerk/Nic. A3
DOS '46 A3

Scheidsrechter
Lenie
Astrid
Jurgen
Lourens
Jan

Kantinedienst
Tijd

Thuisteam

Uitteam

Kantinedienst

van - tot

09:30
09:30
10:50
12:10
13:30

Leonidas E1
Leonidas F1
Leonidas C1
Leonidas C2
Leonidas A1

KIOS (R) E1
Lintjo F2
Roreko C1
Lemmer C2
Nic./Hoogkerk A3

ouder Silke Duin
ouder Eva Veurman
ouder Sanne Verra - Kaylin Slot
ouder Dewi Veldhuizen - Lieke vd Laan
ouder Kevin Hoen - Ilse Visser

9.00 - 10.30
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.00

15:10

Leonidas A2 DOS '46 A3

ouder Daniëlle Verra - Ynna Mellema

15.00 - einde

Aandachtspunten:
De ouder waarvan de naam vetgedrukt is haalt de sleutel en de kas op bij Hannes en Fokje de Vries, Nieuwstraat 40.
De ouders die de laatste kantinedienst van die dag draaien zorgen ervoor dat de kas en de sleutels
weer bij Hannes en Fokje worden gebracht.
Mocht de datum u niet uitkomen, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. Dit ook graag doorgeven richting het
weekbericht
Eten & drinken wordt verkocht via het snackloket in de keuken. De kantine blijft op slot!!
Sportkantines, verenigingsgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen van de Koninklijke Horeca
Nederland.
Dat betekent contactgegevens, gezondheid checken en reserveren. Dat is bijna onmogelijk.
Vandaar dat we gaan werken via het snackloket van de keuken, uiteraard met gepaste afstand in een rij.
Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder
reservering, gezondheidscheck of placering.
Houd wel 1,5 meter afstand op de picknickbanken buiten.

Corona maatregelen
We zijn inmiddels een paar weken onderweg in de nieuwe competitie. We roepen als bestuur iedereen op dringend de
maatregelen te blijven respecteren, zowel op bezoek bij een andere vereniging als bij thuiswedstrijden. Dus blijft
ontsmetten bij aankomst en blijft acht houden op onderlinge afstanden. Het laatste nieuws geeft helemaal geen reden om
de teugel te laten vieren. Friesland ging dit weekend over de grens van 1000 coronabesmettingen. Zaterdag hadden sinds
maart 1011 Friezen positief getest, zondag 1056. Het aantal positieve tests neemt snel toe. Tussen afgelopen woensdag en
vrijdag testten in drie dagen tijd zestig mensen positief. Dit weekend kregen over twee dagen 72 mensen een positieve
uitslag. De provincie gaat bijna over de signaalwaarde heen van 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit cijfer geeft aan
dat het de verkeerde kant opgaat. Vrijdag stond de signaalwaarde nog op 3,7. Kortom: blijf nadenken over wat je doet.

Er is weer vraag naar de Leonidastrainingspakken.
De prijs is ongewijzigd: € 40 zonder en € 45 met naam.
Graag met juiste maat even melden aan ons secretariaat.
Als we ze per minimaal vijf bestellen is het financieel voordeliger.
Graag even bestelling met juiste maat en eventueel naam naar:
info@kvleonidas.nl

Technische kaderopleiding
Zoals wellicht bekend is, is in iedere gemeente in Nederland een Lokaal Sportakkoord opgesteld, ook in
Weststellingwerf. Er is ruimte voor het aanvragen van (gratis) services. Dit zijn ondersteuningsmogelijkheden (producten
en diensten) van de sportbonden, provinciale sportservice organisaties (Sport Fryslân) en andere experts, met als doel om
de sportverenigingen te ondersteunen en te versterken. Uit de analyse van de sportakkoorden is o.a. gebleken dat in veel
gemeenten er een tekort is aan opgeleid (vrijwillig) technisch kader. In Weststellingwerf richt de werkgroep ‘Vitale
Sportaanbieders’ zich specifiek op deze doelgroep. Omdat er in de door de sportbonden aangeboden services ook
(basis)opleidingen voor (potentiële nieuwe) trainers worden aangeboden, vraagt men ons het volgende;
-

Zijn er binnen Leonidas kandidaten die een technische kaderopleiding willen volgen?

Op basis van behoefte willen we in noordelijk verband (Groningen, Friesland en Drenthe) deze opleidingen in
gezamenlijkheid en lokaal aanbieden. Dit betekent dus geen lange reisafstanden, iets wat vaak de reden blijkt om af te
haken. Zee ontvangen graag op korte termijn, het liefst uiterlijk 9 oktober, van het bestuur van Leonidas een reactie of er
behoefte is aan sport-specifieke opleiding en zo ja welke opleiding(en) en om hoeveel personen het zou gaan. Daarnaast
zal de werkgroep ‘Vitale Sportaanbieders’ vanuit het Lokaal Sportakkoord in Weststellingwerf het komende jaar
meerdere workshops organiseren waar vrijwilligers of beginnende trainers gezamenlijk kunnen werken aan thema’s die
de beginnende trainer kunnen helpen om trainingen inhoudelijk te verbeteren. Dit is een mooi opstapje voor beginnende
trainers richting een sport-specifieke kaderopleiding.

Voorlichting over nieuwe enkelbrace
Het verzwikken van de enkel is de meest voorkomende sportblessure wereldwijd. Elk jaar verzwikken miljoenen mensen
tijdens sport, dagelijks leven of in het werkveld. Een enkelbrace biedt uitkomst en voorkomt het verzwikken. Sinds kort
meten Fysio Gorredijk en Wolvega de speciale braces aan. Daarnaast hebben ze in schoenmakerij Feenstra uit
Heerenveen een partner gevonden die de opzetstukjes op de schoenen maakt.
Het betreft de EXO-L Enkelbrace, die volgens de fysiotherapeuten de beste bescherming biedt tegen een
enkelverzwikking. ‘De EXO-L is op maat gemaakt en daardoor erg comfortabel om te dragen. De brace voorkomt dat de
enkel de verzwikbeweging kan maken. Deze werking is gebaseerd op de werking van het lichaam, de EXO-L Enkelbrace
grijpt alleen in wanneer je dreigt te verzwikken. Je behoudt hierdoor je bewegingsvrijheid en tegelijkertijd de optimale
bescherming.’
De EXO-L ondersteunt de eigen enkelbanden met een veiligheidsriem die via een speciaal bevestigingsmechanisme
wordt verbonden met de buitenzijde van een schoen. Het product wordt op maat gemaakt met een 3D-enkelscan en een
geavanceerde 3D-printtechniek, op die manier ontstaat een perfecte aansluiting met het lichaam van een gebruiker en een
effectief verlengstuk van de (sport)uitrusting.
Binnenkort worden twee informatieavonden gehouden
waarvoor sporters zich op kunnen geven. Vanwege
het corona-virus is maar een beperkt aantal plekken
beschikbaar.
De bijeenkomsten zijn in Gorredijk op woensdag 30
september (Stationsweg 24A) en op woensdag 7
oktober in Wolvega (Van der Sandeplein 5).
Opgave kan via daniellehulst@fysiogorredijk.nl of
telefonisch via 0513-462862.

