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Helaas konden wij de afgelopen twee weken niet bootcampen op
de club, maar hebben we wel maximaal kunnen genieten van
sneeuw en ijs! Aanstaande zondag, 21 februari, organiseert de
commissie #aanhakenismeemaken weer twee rondes bootcamp,
dit keer met tijdslots per veld, zie de tijdslots onderaan.

Met deze bootcamps blijf jij fit en in shape en zorgen zij voor de
tips, tricks en training. Ook hebben we aangescherpte regels, dus
neem deze goed door! We kunnen niet wachten!

BOOTCAMPS TIJDENS Fit February

Meld je nu aan via deze link 

Anne van Huijstee 
is de winnaar van 

de sneeuwpop challenge!

RONDE 1
09:45 op veld 4
10:00 op veld 5
10:15 op veld 7

RONDE 2
11:00 op veld 4
11:15 op veld 5
11:30 op veld 7

Wat speelt binnen de teams? Hoe komen we de lockdown door? 
Hier vind je tips, tricks en workouts van jouw clubgenoten.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn7VtkPqPi7fqKAi4YONWNA2GYwo0aJlbabafnq2tJfjnJ1g/viewform?fbclid=IwAR0JhbAiDFt4HUCdMXvZDDAUeHwbqZt_E7N4j6cNr-2oJyOXLUhaHaSCuGQ


In deze editie vertellen Dames 3 en Heren 3 hoe zij de 
lockdown doorkomen. Wat kijken, luisteren en koken zij? 
Hoe handig zijn zij in de keuken? Wat speelt er binnen 
het team en wie zijn zij eigenlijk? Lees het nu hieronder!

WORKOUT TIPS

DEZE WEEK AAN HET WOORD

HEREN 3
Twan, Robbert-Jan, Daan, Dirk, 
Jasper, Ignance, Jasper, Lars, 

Kai, Daan, Roel, Stefan, David, 
Jim, Otto, Wouter en Arno.

IN SHAPE MET GABY
Gaby Blaser daagt je uit om
weer helemaal in shape te
komen. Bekijk de trailer of
ga direct naar videoland!

Dames 3
Robin, Ellen Claire, Camille, Maud, 
Vivienne, Clara, Anne, Birgit, Linda, 

Emily, Jolijn, priscilla, Kirsten, Hester, 
Renee, Leonie, Aiohbinn, Maayke

en trainers Allard en Martijn

THUISWORKOUT
Train in 15 minuten alle 
spiergroepen met deze 
thuisworkout. Bekijk de 
oefeningen hier.

https://www.youtube.com/watch?v=ZywWTuU0Vuw
https://www.videoland.com/series/500573/in-shape-met-gaby
https://www.menshealth.com/nl/fitness/g23357191/sportschool-dicht-zo-train-je-al-je-spieren-thuis/


CHLOE TING
Gratis workout programma’s
via YouTube. Benieuwd? Klik
hier om naar haar kanaal te
gaan. Good luck!

BILLEN VAN DE BANK
Een full-body workout 
met Arie Boomsma, 
gewoon vanaf de bank. 
Bekijk het hier.

APARTMENT PROOF
Worden de buren gek van
jouw gesport en gespring?
Deze workout is “apartment
proof”! Bekijk hem hier.

WATCH & LISTEN

CARNAVAL KRAKERS

De beste carnaval hits van 2021 om dit jaar thuis helemaal
in de stemming te komen. Luister de lijst nu op spotify

https://www.youtube.com/c/ChloeTing/videos
https://www.youtube.com/watch?v=e2JTCFqyV3U
https://www.youtube.com/watch?v=MiJ2OtqhJGw
https://open.spotify.com/playlist/2aKhQTiMLCNFf3KMpClDGm?si=CINCZjvBR6OWTNO7a4QB3A


THE GOOD DOCTOR
De jonge chirurg Shaun Murphy 
gaat werken in een prestigieus 
ziekenhuis. Murphy lijdt aan een 
autistische stoornis, maar zijn 
gebrek aan sociale vaardigheden 
compenseert hij met zijn 
buitengewone medische gave. 
Bekijk de trailer van de serie hier
of ga direct naar videoland.

ZELFSPODCAST
In deze Zelfspodcast
nemen jeugdvrienden Jaap 
Siewertsz van Reesema en 
Sander Schimmelpenninck 
hun leven en de wereld 
door. Luister de podcast 
nu op Spotify.

BRIDGERTON
Acht hechte broers en 
zussen van de familie 
Bridgerton zoeken liefde 
en geluk binnen de 
Londense high society. 
Bekijk de trailer hier of 
ga direct naar Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=fYlZDTru55g
https://www.videoland.com/series/1135/the-good-doctor
https://open.spotify.com/show/2pPm0GUfuNSAghPT7XSW5V?si=3mn5DdXlQfGFqG0cW2ydaQ
https://www.youtube.com/watch?v=gpv7ayf_tyE
https://www.netflix.com/title/80232398


Le Club & Sommeljj
de podcast
Jan Jaap (@sommeljj) en Nadien 
(@leclubdesvins) raken niet 
uitgepraat over wijn en nemen 
dat gekeuvel op in een podcast. 
YES! Luister nu op Spotify.

VIVIR SIN PERMISO
Wanneer de Galicische
schipper en drugsbaron, die z’n 
Alzheimer probeert te 
verbergen, met pensioen gaat, 
wil zijn rechterhand het 
imperium van z’n erfgenaam 
ontvreemden. Bekijk de trailer 
van deze Spaanse serie hier of 
ga direct naar Netflix.

Ook in het Engels: Unauthorized Living

Força KOEMAN
Ronald Koeman verruilde 
vorig jaar het Nederlands 
Elftal voor FC Barcelona. Hoe 
gaat zo'n grote transfer in z'n 
werk? Bekijk de driedelige 
docureeks Força Koeman nu 
op Videoland of klik hier voor 
de trailer.

https://open.spotify.com/show/00DLNCMIuDhbKLPKozbi6p?si=eNty5rTBTWmqn_d-Mf5ypQ
https://www.youtube.com/watch?v=eJW_n9NBmn0
https://www.netflix.com/title/80241001
https://www.videoland.com/series/500595/forca-koeman
https://www.youtube.com/watch?v=G_yvBkST0VU


WIE – WAT – WIST JE DAT?

Kirsten in april haar eigen duurzame kledingmerk lanceert. 
De producten zijn gemaakt van 100% organisch katoen of 
gerecyclede materialen en bevatten een vleugje humor. 
Volg haar nu op Instagram @Bakkerbot. 

Dames 3 smult van de Tiramisu van Maud 
en dat wij daarom heel blij zijn dat ze het recept gedeeld heeft!

Wij hofleverancier zijn aan deelnemers bij ZOMERAVONDHOCKEY 
en daarom hopen dat het dit jaar doorgaat!

Kirsten de langzaamste is 
als het om atje trekken gaat.

Dat er al een paar meiden uit ons team op ZAH 
de liefde van het leven zijn tegengekomen? 

En wij benieuwd zijn hoeveel andere stellen ontstaan zijn op ZAH?

Onze Anne winnares is van de SNOWCAMPCHALLENGE
met haar prachtige sneeuwpop!

Wij dit jaar een Spaanse schone in ons midden hebben? Si Si! Clara! 

We hard op zoek zijn naar een OF twee nieuwe 
trainer(s) / coach(es) voor komend seizoen?

DAMES 3

https://www.instagram.com/bakker.bot


FOOD & DRINKS

GO LOCAL IN 
ROTTERDAM

#Supportyourlocals

SPECK
Voor heerlijke pizza’s 
en lekkere bites in 
Rotterdam Noord. 
Bekijk hier het menu.

Guliano
Italiaans lekkere 
broodjes in hartje 
Rotterdam. Het 
menu vind je hier. 

PROEFLOKAAL 
REIJNGOUD
Een no-nonsense 
biercafé dat houdt 
van écht Rotterdams, 
dus ook van Heren 3!
Bekijk het menu hier.
#sponsorvanheren3

HAPPEN EN STAPPEN
Ga happen & stappen door 
Rotterdam! Bij Café van Zanten 
haal je een strippenkaart af voor 
€ 22,50 p.p, waarmee je bij zes 
horeca hotspots een hapje of 
drankje kan afhalen. Koop nu een 
ticket voor aankomend weekend.

Ben je toe aan een wandeling
door een andere stad? TASTYWALK!
Doe een culinaire take-away
proeverij en laat je verrassen door 
zes restaurants in de volgende 
steden: Amsterdam, Delft, Den 
Haag, Haarlem, Rotterdam of 
Utrecht. Lees er hier meer over.

http://www.speckrotterdam.nl/images/menu.jpg
https://guliano.heerlijkinhuis.nl/
https://www.thuisbezorgd.nl/menu/proeflokaal-reijngoud?k1111=k1111&gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfOjFXAzSWUsf1MW7-J6Ir3u533zwkeYl9KuTqv4zwAZUfgKq-lj-bhoCPz0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-happen-stappen-rotterdam-139408224753
https://www.tastywalk.com/


RECEPTEN

KAISERSCHMARRN
Voor het wintersportgevoel.
Hier vind je het recept met warme kersen

DARK ‘N STORMY
Een stoere, kruidige cocktail.

Dit recept is stormachtig lekker!

PITTIGE POMPOENSOEP
Om het warm van te krijgen.

Dit recept heeft lekker veel pit.

LONG ISLAND ICE TEA
Met 5 verschillende soorten dranken.
Met dit recept is het net alsof je ice tea drinkt.

I NEED A DRINK!

HEEL HCR BAKT.

https://www.laurasbakery.nl/kaiserschmarrn-met-warme-kersen/
https://www.cocktailicious.nl/dark-n-stormy/
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R853188/pittige-pompoensoep
https://www.cocktailicious.nl/long-island-iced-tea/


JIM’S 
SUNDAY ROAST
Zet de oven vast op 200 °C. Wikkel de knoflookbol in
aluminiumfolie en doe deze een half uurtje in de oven. Dan
even laten afkoelen. Snij dwars door, druk de
knoflookpuree eruit, roer er mayonaise en zure room en
bieslook door. Nu is de aioli klaar en mag in de koelkast op
smaak komen.

Meng nu de Dijon mosterd en de grove mosterd en doe er
de gesnipperde dragon doorheen. Eerst een klein beetje
zout over de rosbief en smeer die dan in met de mosterd.
Leg het stuk vlees in een passende braadslee en schuif in
de oven voor 25 minuten, hoog uit een half uur. Dan de
oven uitzetten, deur een stukje open en laat zo 5 minuten
rusten.

Pak een vlijmscherp mes en snij er mooie plakken van.
Maak het af met een lekkere klodder zelfgemaakte aioli
erbij en eventueel wat aardappeltjes en groenten.

Ingrediënten
1¼ kg rosbief van de dikke plaat
1 hele bol knoflook
2½ dl mayonaise
1 dl zure room
2 el gehakte verse bieslook
2 el grove mosterd
2 el Dijon mosterd
2 el gehakte verse dragon

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek



MAUD’S 
TIRAMISU
Splits de eieren en klop het eiwit in een schone kom stijf
totdat je de kom op z’n kop kunt houden zonder dat het
eiwit eruit loopt. Zet zolang in de koelkast. Klop daarna de
eierdooiers samen met de suiker tot een luchtige massa.
Schep de mascarpone door het eigeelmengel en schep als
laatste het eiwit er luchtig door. Schenk de koffie in een
bordje en voeg een scheutje drank toe. Doop de helft van
de lange vinders er een voor een in en leg op de bodem
van een schaal. Giet de helft van het mascarpone mengsel
er gelijkmatig bovenop, laagje cacaopoeder en leg er weer
een laag met koffie gedoopte lange vingers op. Gier dan
de rest van de room met mascarpone er boven op en zeef
de cacaopoeder er overheen. Laat ten minste 4- 8 uur
opstijven in de koelkast. Het beste is om de tiramisu al een
dag van te voren te maken! Smakelijk!

TIP Liever kleine bakjes tiramisu voor 1 persoon? Gebruik
de variant met cantuccini in een klein glaasje i.p.v. lange
vingers.

Ingrediënten
500 g mascarpone 
3 kopjes redelijk sterke koffie 
4 eetlepels suiker (+/- 50g) 
4 eieren 
Lange vingers (meer dan 1 pak 
nodig)  
Cacaopoeder 
Amaretto (je kan ook andere 
drank gebruiken) 

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek



WIE – WAT – WIST JE DAT?

HEREN 3
Roel het minste speelminuten uit de hockeycompetitie op zijn naam heeft?

En ook de meeste blessures aan een stuk heeft gehad?

We een toekomstig scheidsrechter talent in ons team hebben?
Dat is onze Twan, hij draagt het liefst een geel shirt bij het fluiten!

Arno het snelste rietadtje trekt?
Namelijk in 2,4 sec!

De aanstormend vloggende influencer van HCR bij ons in het team zit? 
Daan is regelmatig te zien bij Eyecons!

Sebas al een jaar afscheid neemt? 
Maar nog steeds in Heren 3 zit…

Kai & Jasper zwagers zijn…?
Kai is verliefd geworden op het zusje van z’n teamgenoot.

De blote billetjes van heren 3 al vaker in het wild gespot zijn?
Nieuwsgierig? Er zijn er nog genoeg vrijgezel!

HEREN 3 een instagram account heeft?
Deze is wegens voor de hand liggende redenen niet te volgen.



DE CHALLENGE VAN DAMES 3

Wandelen houd je hersenen gezond. 
Maak het nóg leuker met de wandel 
app Ommetje! Dit is een app van de 
Hersenstichting, te vinden onder de 

naam Ommetje Lopen in de app store. 
Je spaart medailles en hersenweetjes 
door dagelijks een ommetje te lopen.

Lees meer

ACTIVITIES

ESCAPE ROOMMONDKAPJE MAKEN SCRUNCHIES MAKEN

Heb je 
vandaag 

al een 
ommetje 
gemaakt?

TEAMACTIVITEIT
De speurtocht van Heren 3
Een paar spelers van heren 3 hebben 
voor hun teamgenoten een speurtocht 
uitgezet door het Scheepvaartkwartier. 
Ze kregen een tasje met speciaal bier 
en moesten in groepjes vragen over 
Rotterdam, hun team, de spelers en de 
hockeyclub beantwoorden. Of er nog 
spelers de weg kwijt geraakt zijn, laten 
ze verder in het midden…

https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
https://virtueleescape.nl/
https://www.zeeman.com/nl/mondkapje-maken
https://www.youtube.com/watch?v=f34ib88imqs&feature=youtu.be


DONDERDAG DILLEMA’S

Je moet eerst spijkerpoepen, 
voordat je echt mag poepen.

Je moet elke ochtend 
bootcampen tussen 6 en 8.

Je moet elke ochtend een 
halve liter lauw bier drinken.

Je kunt alleen eten als het 
door iemand je mond in 

wordt gesjoeld.

- OF - - OF -

#WHO’S NEXT?
Elke week vragen wij twee teams om hun lockdown survival tips te
delen. Wij hebben diverse rubrieken om samen met je team in te
vullen. Volgende keer zijn de Trimmers aan het woord. Willen jullie de
volgende zijn? Laat het ons weten! #aanhakenismeemaken


