voor en door senioren

‘T ROTTERDAMMERTJE
Wat speelt binnen de teams? Hoe komen we de lockdown door?
Hier vind je tips, tricks en workouts van jouw clubgenoten.
MAART 2021

MOVING MARCH!
Na Fit February blijven wij ook lekker sporten tijdens Moving March!
Het succes van februari heeft buiten wat spierpijn, heel veel lol,
gelach, verbroedering, inzet en sportiviteit teweeg gebracht. We
kunnen weer zwaaien en schreeuwen naar elkaar zoals we gewend
zijn tijdens een potje hockey.
Daarnaast kunnen we tijdens de rondes met onze buddy even
reflecteren op die netflixserie, wandelroutes of de laatste editie van
‘t Rotterdammertje. En wie zijn wij om jullie dit te onthouden!
So we’re MOVING on in MARCH!
Wat kan je verwachten van Moving March? Uiteraard is alles Corona
proof en op 1,5 meter afstand. We gaan weer werken aan onze
spiertjes, conditie en onze techniek, want in maart hebben we ook
wat hockey oefeningen. So bring your hockeystick!
Dank allemaal voor jullie inzet,
en we zien jullie op zondag!
Onderstaande tijdslots blijven hetzelfde:
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

Side note: 7 maart zit
helaas al vol, maar houd
de aanvoerdersapp in de
gaten voor de edities op
14, 21 en 28 maart!
Wij gaan door zolang de
avondklok duurt.

DEZE WEEK AAN HET WOORD

DE TRIMHOCKEYERS VAN HC ROTTERDAM
Paul, Christine, Merel, Mark, Marieke, Mark Jan, Jan Sytze, Simon, Laura, Carola,
Leonne, Marielle, Eveline, Floriske, Marlon, Lesley, Lizan, Martijn, Kaya, Jochem,
Nicolette, Ruth, Ilja, Kim, Eline, Yvonne, Kirsten, Johan, Susan, Henrik-Willem,
Lesley, Patricia, Hendrik, Eddo, Linda, Steffen, Robert, Jens, Laura, Boukje, Pieter,
Arlon, Jan-Alexander, Karin, Michel, Wilmar, Conny, Andre, Franka, Robbert, Geke,
Yu Lan, Dandolo, Cathelijne, Fleur, Nienke, Corstiaan, Bas, Casper, Eva, Maria,
Hetty, Kim, Reini, Alessandro, Merel, Bregje, Marina, Michel, Maria, Joris, Martijn,
Debby, Minouche, Erik, Quirijn, Danique, Frank, Simon, Sam, Marnix, Desiree,
Wieteke, Jacqueline, Harald, Jeroen, Christiaan, Sabrina en Machiel.

Deze editie van ’t Rotterdammertje is gemaakt door de
trimhockeyers van HC Rotterdam. Wie zijn dat nou
eigenlijk die trimhockeyers? En wat is dat trimhockey?
Wij zijn een groep van bijna 100! leden. De meesten van
ons hebben vroeger gehockeyd, maar ook als beginner
ben je uiteraard van harte welkom. Wij trainen elke
maandag 1,5 uur onder de bezielende leiding van
Brend, Karsten en Veerle. Onze bonustrainer(t) is
Arthur. Ongeveer de helft van deze groep speelt ook (op
maandagavond) competitie tegen clubs uit de regio.
De trimhockeyers zijn erg betrokken bij de club. Je vindt
ze terug in diverse vrijwilligerscommissies en -functies,
als trainer of coach bij onze spelende kinderen, bij
zomeravondhockey, op het familietoernooi, bij de
pubquiz, op Super Sunday en op zowat elk feestje dat er
voor de senioren wordt georganiseerd!

WORKOUT TIPS

HARDLOPEN / JOGGEN
De trimhockeyers zijn heel
sportief. Als we niet kunnen
trainen of spelen, dan gaan
we graag een rondje joggen
of hardlopen. Het liefst
natuurlijk met een team
maatje. You don’t have to go
fast, you just have to go.

JACQUELINE VAN DIJK
Zit jij ook veel op je luie reet?
Ben je alleen je muisarm aan
het trainen? Check dan dit!
Een personal trainer in huis,
zonder het gedoe en de hoge
kosten. Jacqueline van Dijk
biedt online thuis trainingen,
die je maar 10-15 minuten
per dag kosten!

BOOTCAMP HCR
Je kunt ook op zondag
aansluiten bij de bootcamp op
HCR. Een uurtje met je 1,5
meter buddy knallen met de
beats van DJ HW. Goed voor je
conditie, de coronakilos en de
teamspirit. Mét de Sally squad
challenge natuurlijk!

WATCH & LISTEN

UNDERCOVER
Een op feiten gebaseerde
Belgisch-Nederlandse serie met
undercoveragenten die
infiltreren in de organisatie van
een drugsbaron. Alleen al voor
het fantastische acteerwerk zeer
de moeite waard om te kijken.
Bekijk de serie nu op Netflix!

LA CASA DE PAPEL
Acht dieven sluiten zichzelf
en hun gijzelaars op in de
Koninklijke Munt van Spanje,
terwijl een crimineel meesterbrein de politie manipuleert
om zijn plan uit te voeren.
Deze meeslepende misdaadserie kent vele verrassende
wendingen en won diverse
awards. Bekijk deze serie met
vier delen nu op Netflix!

IEX, de beleggers podcast
In IEX worden op een luchtige
manier de belangrijkste
beursontwikkelingen
besproken. Luister deze
podcast nu via Spotify.

DRIVE
Sportman Mark Tuitert gaat in
gesprek met mensen met een
DRIVE. Gedreven atleten,
ondernemers, artiesten en
wetenschappers schuiven aan.
Luister deze podcast hier.

VIKINGS
Deze historische drama
serie volgt de avonturen
van de Vikingheld Ragnar
Lothbrok, die het rijk van de
Noormannen uitbreidt door
zich te meten met een
ongeschikte leider zonder
visie. Bekijk het op Netflix!

HARDLOOPPODCAST DE PACER
Journalist Pim Bijl en hardloopondernemer Eric Brommert
bespreken de bijzondere wereld
van het hardlopen. De komende
8 maanden wordt Pim begeleid
op weg naar zijn doel om onder
de 2.30 u te finishen tijdens de
mooiste marathon van
Nederland. Volg het hier.

AANHAKEN=MEEMAKEN DE PLAYLIST
BY DJ HW
ook een trimhockeyer!

Onmisbaar bij bootcamps of workouts. Let’s get started!!

COFFEE TABLE JAZZ
Voor als de buurman of
buurvrouw op de koffie komt,
tijdens het thuiswerken of
relaxed op de zondagmorgen
(na de bootcamp). Luister deze
relaxte lijst op Spotify!

TECH HOUSE NOW
De lekkerste techtracks
om even los te gaan.
Bekend van de diverse
trimtoernooien…
Luister de lijst hier!

FOOD & DRINKS

GO LOCAL IN
ROTTERDAM
#Supportyourlocals

RIJNTJE
Met stip op nummer 1 onder de trimhockeyers. Rijntje kookt
graag voor je! Van donderdag t/m zondag wisselende Franse
klassiekers met elke maand een nieuw menu. Bekijk het hier.
Tip: In de zomermaanden kun je heerlijk buiten eten op het
zonnige terras. En de Rotte krijg je erbij cadeau! #etenaanderotte

YAM THAI
Een stukje Thailand aan de Straatweg! Heerlijke curry’s,
noedels, soepen en wokgerechten. Wel even zelf afhalen,
want Arjen en Chan zijn altijd knetterdruk met bestellingen
aannemen en heerlijke gerechten te bereiden. Lees hier meer.
Tip: Je kunt je bestelling doorbellen van te voren!

DE PIZZABAKKERS
Zin in een verse houtovenpizza? Deze populaire pizzaketen
bakt de lekkerste pizza’s voor een prima prijs. De Pizzabakkers
bakken door voor jou! Bekijk het menu.
Tip: Bestel het Film e Pizza Pakket,
heerlijke Italiaanse gerechten en een leuke film!

RECEPTEN
MOSSELEN VAN DE
BIG GREEN EGG

Met chimichurri.
Dit recept laat je zien hoe!

I NEED A DRINK!
OLD FASHIONED

De cocktail die elke man moet kunnen beheersen.
Met dit recept heb je het zo onder de knie.

BOMBARDINO

Een wintersport klassieker.
Dit recept is lekker warm!

HEEL HCR BAKT.

APPELTAART

Met havermout en cranberries.
Hier vind je het gezonde recept.
Verder zijn de trimhockeyers dol op bier en bitterballen, vooral in de
derde helft of gewoon na de training. We kunnen niet wachten!

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

Ingrediënten

MEREL’S
PAPPARDELLE
AL RAGÙ

400 gr pappardelle
1 kg runderriblappen
250 ml rode wijn
4 laurierbladeren
2 tl gedroogde tijm
4 teentje knoflook
2 witte uien (fijngesneden)
800 gr tomatenpulp
2 winterpenen (in plakjes
gesneden)
1 l water
1 runderbouillon blokje
Parmezaanse kaas
Peper en zout

Giet wat olie in de pan en voeg het vlees toe. Schroei op
hoog vuur het vlees dicht. Giet af met rode wijn en voeg
dan de wortel, knoflook, ui, tijm en laurierbladeren toe.
Voeg het water met bouillonblokje en de tomatenpulp
toe en breng het geheel aan de kook. Draai het vuur
laag en doe de deksel op de pan.
Laat de ragù drie uur op laag vuur sudderen. Controleer
regelmatig of er nog voldoende vocht in de pan zit.
Kook de pappardelle volgens de instructies op de
verpakking en meg het vlees door de papardelle.
Serveer met parmezaanse kaas. Eetsmakelijk!

WIE – WAT – WIST JE DAT?

TRIMHOCKEYERS
HCR BIJNA 100 TRIMHOCKEYERS HEEFT?
Dat is iets om trots op te zijn!

ER DRIE TRIMHOCKEYTEAMS COMPETITIE SPELEN!
De thuiswedstrijden spelen zij altijd in het stadion.

Een trimhockeyteam bestaat uit mannen en vrouwen.
Er zelfs een nederlands kampioenschap trimhockey bestaat
dat trimoncello’s de naam is van trim 3
En jij mag raden waarom…!

Veerle RUS niet alleen een stel trimhockeyers in bedwang houdt?
Ze traint ook een roedel pubers!

Het aantal trimhockeyers nog elk jaar groeit

En dat er heel veel trimhockeyleden ook sevens lid zijn.
Twee teamleden van de trimhockeyers samen

“stand-in” voor willem-alexander en máxima zijn geweest?
Iedereen zich kan aanmelden voor een proeftraining
Stuur een mail naar Merel Saura (trimhockey@hcrotterdam.com)

TOP 3 LEUKSTE TOERNOOIEN
#1 GUILTY PLEASURES
Ons eigen eindtoernooi
Met alles wat fout is,
maar wel lekker!

#3 MATROOS & HET
MEISJE TOERNOOI
Bij HC Feijenoord

#2 HALLOWEEN
TOERNOOI
Bij HBR

ACTIVITIES

Wandelen
Je hoeft niet intensief te sporten om goed bezig te zijn!
Dagelijks 20 minuten tot een half uurtje stevig wandelen is
al voldoende, dus ga lekker op pad met een teammaatje, je
partner, buurman of buurvrouw en loop gelijk even langs
Chez Lommerrijk, zodat je toch nog gezellig een drankje of
hapje met elkaar kunt doen. Bij Chez Lommerrijk am
(Hillegers)Berg, vieren ze nu de lente! Lees hier meer.

Padel
is een mix
van tennis
en squash
met vier
spelers

PADEL
Een aantal trimhockeyers heeft tijdens
de lockdown de hockeystick ingeruild
voor een padelracket en is enthousiast
geworden! Padel kan je met 4 spelers
(dubbelspel) spelen, maar tijdens de
lockdown wordt het gespeeld met 2
spelers. Het komt uit Spanje, maar het
wordt steeds populairder in Nederland.
Ook eens proberen? Bij Victoria (oeps)
kun je een baan inclusief racket en
ballen huren zonder lidmaatschap.
Boek hier een baan.

LEUKE TIP
Lootjes trekken met het gezin of met je partner.
Schrijf wat leuke activiteiten op, zoals een strandwandeling,
karaoke-avond, dropping, met z’n alle in de woonkamer
logeren etc. en maak zo van ieder weekend een feestje!

BORRELEN

De populariteit van koken en bakken neemt alleen
maar toe nu. Gewoon omdat we er veel meer tijd voor
hebben en tijd voor nemen. Maar maak ook eens een
uitgebreide ‘tapas’ borrelplank met een goed glas wijn
of een (speciaal) biertje en de sla de maaltijd daarmee
gewoon over! De ‘tapas’ borrelplank is ook een vaste
traditie na de wedstrijden van Rotterdam Trimteam 2.
De tegenstanders krijgen niet alleen een lekker koud
biertje, maar ook heerlijke happen geregeld door
onze eigen Tjeerd. Inspiratie nodig? Kijk hier!

ZIN OM EEN FEESTJE TE ORGANISEREN?
Lijkt het je leuk om mee te
denken over het grote
heropeningsfeest na corona,
de invulling voor senioren
activiteiten, ludieke acties of
heb jij gewoon geen reet te
doen, en wil je ook wel eens
in een commissie?
Meld je dan gezellig aan bij
Ellen-Claire of Sven-Olaf!

BELANGRIJKE BOODSCHAP
Het zit niet mee... Nog steeds blijven de corona
maatregelen roet in het eten gooien voor de senioren.
Het bestuur begrijpt heel goed dat dit vragen oproept
en wilt graag met ons in gesprek gaan. Daarom is er een
webinar gepland om onze vragen te beantwoorden.
De webinar vindt plaats op:

DINSDAG 16 maart om 20.30 uur
Denk hierbij aan het vervolg van het seizoen, de
contributie, toekomstige activiteiten voor de senioren
etc. Heb jij een brandende vraag om het bestuur te
stellen? Deel deze dan met jouw aanvoerder. Hij of zij
maakt een overzichtje van deze vragen en stuurt deze
naar de aanvoerdersapp. Je kan je vragen ook gelijk op
het aanmeldformulier vermelden via onderstaande link.
Lukt het niet om op dinsdag 16 maart mee te luisteren?
Wij doen uitgebreid verslag in ‘t Rotterdammertje van
donderdag 18 maart en zetten daar de vragen, en
antwoorden, voor jullie op een rijtje.
Meld je VAST AAN via deze link
Vergeet dinsdag 16 maart niet in je agenda te zetten!

#WHO’S NEXT?
Elke week vragen wij teams om hun lockdown survival tips te delen.
Wij hebben diverse rubrieken om samen in te vullen. Volgende keer
doen we het even anders en is het Bestuur aan de beurt. Willen jullie
de volgende zijn? Laat het ons weten! #aanhakenismeemaken

