Leonidastoernooi zaterdag 29 augustus.
De ‘ouderen’ onder ons, herinneren vast nog wel dat we vroeger met de gehele vereniging naar het
Lintjotoernooi gingen. Dat vond ik als kind supergezellig! Dit jaar gingen we weer met een lange stoet
auto’s, nu niet naar Olderbekoop, maar
naar Noordwolde.
De jaren hiervoor ging Harich al eens met
de junioren en B’s. Vorig jaar ook de D’s en
nu gingen alle jeugdploegen mee! Zelfs de
hele kleintjes!
Het was keurig Corona-proof gemaakt bij
Leonidas. En ook al waren er meer
afzeggingen dan andere jaren, ze hebben er
toch het beste van gemaakt.
Ook wij! En ook al was buienradar niet heel enthousiast over deze zaterdag, we hebben het zo goed
als droog kunnen houden.
Allereerst begin ik met het bedanken van Jacob van Dijk, hij heeft 6 wedstrijden van een half uur
gefloten, zodat de anderen vrijwel alleen hoefden te coachen. Hopelik giest oar jier wer mei 
De A1 start als beginnend junioren met wedstrijdkorfbal, dit wordt nog een beetje lastig, maar
hebben toch leuk kunnen spelen ook al hebben ze alles verloren.
De A2 deed het beter en heeft ook wedstrijden gewonnen. De B1 wist de eerste wedstrijd gelijk te
spelen, daarna werd er verloren. De C1 moesten
ook even schakelen, maar hebben ook mooi aan
dit niveau en de korfhoogte kunnen wennen.
De D1 pakte wel punten! De D2 (zij hebben vorig
jaar als 4-tal vrijwel alles verloren), werden BIJNA
kampioen. De laatste wedstrijd eindigde in 0-0,
waarbij een doelpunt van Sigrid werd afgekeurd.
Het voelde in elk geval wel alsof ze kampioen
werden! Super gedaan ook. Zij konden mooi
wennen aan het grote veld (zie foto).
De E1 werd zelfs kampioen vandaag! Richtsje nam het
coachen even over van Anna en Myrthe omdat die
zelf moesten spelen. Super gedaan! (zie foto).
Ook de E2 deed mee, ook zij hebben punten gehaald.
1 gewonnen, 1 verloren en 2 keer gelijk gespeeld.

En als laatste de F-jes. In de zaal hadden
ze eens kleine toernooitjes gehad, maar
verder nog niet. Het werd nu dus voor
het eerst echt! Van dit team gaan we
ook zeker nog meer horen, want wat
een talent! (zie foto, Janne scoort bijna!)
Rijders en coaches/trainers bedankt!

