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Pasfoto’s aanpassen in Sportlink Club

Tot en met vrijdag 9 september kunnen de foto’s in Sportlink Club aangepast worden. Een lid kan ook zelf via de app
zijn/haar foto aanpassen. Wanneer je op de foto drukt, zou je deze gewoon moeten kunnen wijzigen. Er wordt dan
gevraagd: "Kies een foto" of "Maak een foto". Kom je er niet uit? Mail dan je pasfoto naar info@kvleonidas.nl of app
hem naar Henry Bakker via telefoonnummer 06 533 726 74.

Geslaagd jubileum weekend
We mogen met z’n allen trots zijn op het jubileumtoernooi dat we zaterdag onder toch moeilijke omstandigheden hebben
gehouden. De aanloop was problematisch, heel lang was het de vraag of er wel gespeeld kon worden. Veel sproeien
zorgde er voor dat er nog net genoeg ruimte over bleef om te kunnen sporten. Maar een aantal velden werden er in de
loop van de dag niet beter op en dat leidde tot flinke stofwolken. Maar van de deelnemende clubs kwam geen enkele
kritiek, alleen maar begrip.
Met hopelijk deze week wat regen op komst, nog een bespuiten en doorzaaien moet het veld in de loop van het najaar een
andere uitstraling krijgen. Maar of we dan echt van het probleem af zijn zien we volgend voorjaar wel weer. Volgend
jaar: Henry wil nu naar 120 deelnemende teams, we hadden er zaterdag 103. En dat kan best als we de beschikbare ruimte
optimaal kunnen benutten.
Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij het uitleggen en opruimen van de velden, het maken
van het wedstrijdschema, de mensen in de horeca, de schoonmakers, de leiding van het toernooi, verkeersregelaars en
EHBO, scheidsrechters en uiteraard spelers en coaches: we hebben er samen een prachtige dag van gemaakt. Een mooi
begin van het nieuwe seizoen. Op Facebook en Instagram zijn foto’s te zien en ook in de krant wordt verslag gedaan:
https://stellingwerf.nl/sport/Ooststellingwerfse-winst-bij-A-junioren-op-toernooi-Leonidas-in-Noordwolde27906483.html

Programma

Vrijdag 9 september
18:30
ODIS/DIO/Donkerbroek/VZK F1
Zaterdag 10 september
10:30
DOS '46 B2
11:00
Lintjo E1
11:00
SlOS/Jumbo Wolvega D2
11:00
DTG B1
12:00
Lemmer B1
15:30
SCO/Leonidas A1
15:30
EKC 2000 1

Leonidas F1
Leonidas/SCO B1
Leonidas E1
Leonidas D1
Leonidas/SCO B2
SCO/Leonidas B3
DOW/TFS/Wêz Handich A1
Leonidas 1

