
Deze “walk through workout” maakt het mogelijk om 1,5 meter van
elkaar te sporten op de hockeyvelden van HC Rotterdam!

Vanaf deze week mogen de senioren van 27 jaar en ouder ook weer
buiten sporten en dat betekent dat we weer mogen trainen!! Helaas
nog wel op 1,5 meter met vier personen, maar het is een begin!

Is dit voor jou nog niet voldoende om van de zomer strak in bikini of
zwembroek te kunnen? Geen zorgen, de bootcamps gaan voorlopig
nog door en zijn nu uitgebreid met hockey oefeningen!

Dus schrijf je snel in voor komend weekend, met z’n vieren of zelfs
met jouw hele team! Meld je nu makkelijk aan via de registratielink
of stuur een mail naar eventssenioren@hcrotterdam.com.

In verband met de grotere groepen en de herstart van de trainingen zijn er nog 
twee tijdslots voor de bootcamps, namelijk 10:30–11:30 uur en 11:30–12:30 uur.

‘T ROTTERDAMMERTJE
voor en door senioren

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 CONTINUES! 

Meld je nu aan via deze link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN8mPj-E2hSkojnsfGqZPMTqsKPhYH7TMfFuN9K4Py0V1M0A/viewform


Deze week een speciale editie van ‘t Rotterdammertje. Afgelopen
dinsdag, 16 maart, heeft het bestuur diverse vragen van senioren,
veteranen, trimhockeyers en Sevens beantwoord tijdens de
webinar. In deze editie vind je een beknopte versie van de notulen.

Ook zijn wij benieuwd wat het bestuur het liefst kijkt, luistert, eet,
drinkt en doet tijdens de lockdown. Zij hebben ons voorzien van
tips om de komende weken door te komen voordat (hopelijk!!) de
terrassen weer open gaan en we met elkaar bij kunnen praten!

Vice-voorzitter Herman deed het welkomst woord, Niels gaf
toelichting op de financiën en Sven-Olaf vertelde over de plannen
voor de senioren. Via de Q&A werden de vragen van leden
voorgelezen door Mignonne en beantwoord door het bestuur.

DEZE WEEK AAN HET WOORD

HET BESTUUR  VAN HC ROTTERDAM
V.l.n.r.: Herman (vice-voorzitter), Claudia (junioren), Friso (topsport),  

Diederick (mini’s), Erna (maatschappelijk ondernemen), 
Diederik (voorzitter), Mignonne (communicatie), Angela (secretaris), 

Niels (penningmeester) en Sven-Olaf (senioren).

.Speciale editie

Dat iedereen zich gezien en betrokken voelt bij de club 
en dat wij met z’n alle straks een goed nieuw seizoen 

in kunnen gaan met, zoals vanouds, veel hockey!
DOEL
Van de meeting



HOE STAAT HET MET DE FINANCIËN?

In het voorjaar van 2020 ging de club dicht. Het jaar hebben wij af 
kunnen sluiten met een klein plusje en geven momenteel zo min 
mogelijk uit. De grootste kostenposten zijn de vaste lasten (huur, 
rente, groot onderhoud, cv-ketel, kleedkamers), lonen en het 
aflossen van schulden. Dit moet gedekt worden uit de inkomsten. 

De drie inkomsten pijlers zijn: opbrengsten (horeca), sponsors en 
contributie. Wij zijn heel blij dat 98% van de contributie voldaan is 
en dat leden onze vereniging blijven steunen. 

Jullie hulp hebben we hard nodig!

Alle kosten voor dit jaar blijven binnen de begroting, alleen de top 
gaat er iets over heen. Er is steun en subsidie voor diverse kosten 
aangevraagd en toegekend. Helaas valt de omzet van de horeca 
hard terug, omdat deze nog steeds niet open mag. Toch 
verwachten we dit jaar positief af te sluiten.

Wat is er gezegd over kosten en contributie?

• Er zijn gesprekken gaande met de bond over het lidmaatschap 
en een bepaalde afdracht voor senioren. Dit wordt gedaan met 
meerdere hockeyverenigingen. Er is helaas nog geen uitkomst.

• Het bestuur denkt na of senioren nog iets terug kunnen 
krijgen van de betaalde contributie. Wij zijn niet in de 
gelegenheid om bijvoorbeeld een korting te geven, dus we 
kijken naar andere manieren. 

• Voorstellen die tijdens de webinar aangediend zijn ter 
compensatie zijn: een leuk seniorenfeest, loyaliteitskorting, 
kaartjes voor wedstrijden Heren-1 of Dames-1, kaartjes voor 
de ProLeague of Play Off’s. Deze voorstellen worden 
meegenomen in de overwegingen.

• Ook wordt er met de bond gesproken over flexibele 
lidmaatschappen, alleen is er nog geen duidelijkheid over.



DE TOEKOMST VOOR DE SENIOREN

De KNHB hoopt de competitie medio maart weer op te kunnen 
pakken. Wij hopen met hen mee. Ons belangrijkste uitgangspunt 
is het behouden van de leden en koesteren wat wij nu hebben. 

Als we weer mogen hockey gaan we het nóg leuker maken!

Vanaf zondag 21 maart mogen alle senioren weer trainen (in 4 
tallen). Wanneer de avondklok verdwijnt gaan we terug naar het 
normale trainingschema. De bootcamps gaan gewoon door!

Doortrainen in de zomer is mogelijk met uitzondering van de 
zomerstop 31 juli tot 15 augustus. Ook worden de mogelijkheden 
onderzocht om een regionale competitie op te zetten voor de 
zomerperiode, als dit volgens de maatregelen mag.

SENIOREN TIJDENS CORONA

Tijdens corona is al het een en ander georganiseerd voor de 
senioren, namelijk de swingo, de bootcamps op zondag en elke 
week een nieuwsbrief via ‘t Rotterdammertje. 

Overige mogelijkheden, zoals het plaatsen van padelbanen op 
de club, worden nog onderzocht.

Wil je meedenken over senioren events? 

Laat het Ellen-Claire of Sven-Olaf weten!



HET TRAININGSCHEMA

Er werd een vraag gesteld wat de overweging is geweest om jeugd 
gewoon twee keer per week te laten trainen en senioren niet. Het 
antwoord van het bestuur was dat er altijd aan het normale 
trainingsschema is gehouden, maar dat het moeilijk is om de 
senioren in te plannen op een doordeweekse avond, aangezien 
deze groep vaak pas op een later tijdstip tijd heeft om te trainen. 

Ben je als team eerder op de dag beschikbaar, dan kan je dit 
aangeven bij de TCC en zullen zij kijken of er mogelijkheid is om 
een wijziging door te voeren. Het is wel lastig plannen met de 
avondklok en de beschikbare ruimte. Naar andere 
trainingsmogelijkheden wordt gekeken.

TOT SLOT EEN VRAAG AAN DE SENIOREN

Hoe denk jij dat wij het nog leuker kunnen maken met elkaar? En 
hoe kan jij jouw steentje hierin bijdragen? Laat het ons weten!

#aanhakenismeemaken

ACTIEPUNTEN BESTUUR

• Mogelijkheden contributiekorting onderzoeken.

• Voorrang voor senioren bij events zoals Pro League
(afstemming met de KNHB vereist) en hopelijk ook de Play-Offs.

• Onderzoeken of het mogelijk is dat een seniorenteams een 
jeugdteam (liefst een A- of B-team i.v.m. verbinding jeugd & 
senioren) training geeft in ruil voor de trainersvergoeding die 
hiervoor is gereserveerd. Dit bedrag zou dan bijvoorbeeld 
(verdeeld in termijnen) bijgeschreven worden op de horecapas.

• Mogelijkheid onderzoeken of seniorenteams om bijv. 19.00 of 
19.30 uur kunnen trainen. Dat zou bijv. dan kunnen door 
jeugdteams de ene week 1x en andere week 2 keer te laten 
trainen. De vraag is wel of en zo ja hoeveel seniorenteams dit 
relatief vroege tijdstip halen ivm werk.



WORKOUT TIPS

WALK THE DOG 
Op de Maasvlakte Rotterdam. 
Helemaal naar het einde links 
ligt een strand waar je heerlijk 
met de hond kan wandelen. Je 
moet wel een flinke duin 
aflopen en weer op, dus dat is 
goed voor de beentjes. Zoek 
gelijk op via Google Maps.

HARDLOPEN
Een trainingsschema voor 
een halve marathon. Die is 
minder saai dan gewoon een 
rondje hardlopen. Meer 
variatie door bijvoorbeeld 
combinatie duurloop met 
tempoversnellingen, lange en 
korte(re) afstanden. De link 
naar het schema vind je hier.

BOOTCAMPS OP DE CLUB
Iedere zondag worden er 
bootcamps georganiseerd 
door de events commissie. 
Ben je nog niet geweest? Dan 
wordt het hoog tijd om je in te 
schrijven! Je kan je makkelijk 
inschrijven via deze link.
#aanhakenismeemaken

https://goo.gl/maps/W4BjcwzchGRNzw7TA
https://www.run2day.nl/hardloopschema-halve-marathon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN8mPj-E2hSkojnsfGqZPMTqsKPhYH7TMfFuN9K4Py0V1M0A/viewform


WATCH & LISTEN

MIXTAPE SPAGHETTI,
BEST SONG PENNE OF

SIMPLY CLASSIC LINGUINE
Barilla Italia heeft Spotify lijsten 
gemaakt voor elke pastasoort. 

De hele afspeellijst duurt net 
zo lang als het bereiden van 
je pasta. Verdomde handig!

Luister de lijsten nu op Spotify!

THE GREAT HACK
Ontdek hoe het databedrijf 
Cambridge Analytica in de 
nasleep van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen van 2016 
een symbool werd voor de 
duistere kant van social media. 
Bekijk de documentairefilm op 
Netflix via deze link. 

KNETTERLEKKER DE PODCAST
Drie ‘foodies’ testen de pareltjes 
van de Nederlandse cuisine 
zoals pindakaas en de bitterbal 
en vertellen er smakelijk over. 
Niet luisteren met een lege 
maag! Luister de podcast hier.

https://open.spotify.com/user/w2p1oq867ns7jele6g3lw66fk?si=ATzm1Al_SYeZ5iHpZdXFCg
https://www.netflix.com/title/80117542
https://open.spotify.com/show/1kNeWoulnXV299Y5pjXK5V?si=95Pd2xzDR4S4Gec9azQgKg


DE JONGEN, DE VOS 
EN HET PAARD

Wat wil jij worden als je groot 
bent? Deze en meerdere 

levenswijzen komen voorbij 
in dit prachtige moderne 

fabel voor jong en oud. 
Een indrukwekkend boek. 

Nieuwsgierig? Bestel hem hier. 

DE STILTE VAN DE WITTE STAD
Spanning, mysterie, cultuur, 
geschiedenis en veel sfeer: 
een aanrader voor alle Zafón
liefhebbers die ook van thrillers 
houden. Tasio Ortiz de Zárate is een 
briljante archeoloog die twintig jaar 
geleden werd veroordeeld voor een 
reeks bizarre moorden in het rustige 
stadje Vitoria. Bestel het boek hier.

WHAT TO READ?

Een nieuwe rubriek toegevoegd door Angela,
zij is benieuwd of jullie nog goede tips hebben!

https://webshop.maximushillegersberg.nl/actueel/top-60/9789026623844-de-jongen-de-mol-de-vos-en-het-paard/
https://webshop.maximushillegersberg.nl/9789400511224-de-stilte-van-de-witte-stad/


FOOD & DRINKS

GO LOCAL IN 
ROTTERDAM

#Supportyourlocals

MAN MET BRIL KOFFIE
Hier moet je zijn voor goeie koffie en een all day breakfast. Ook 
verkopen ze Cronuts. Cronuts? Ja, dat is een combinatie van een 
donut en een croissant. In één. En dat is waanzinnig! Loop langs 
op de Vijverhofstraat 70 of check de website.

MEVROUW MEIJER
Mevrouw Meijer is een knus restaurant in Rotterdam-Noord. Een 
geliefde en vertrouwde zaak waar alles draait om lekker, eerlijk en 
seizoensgebonden eten en drinken in een quasi franse entourage; 
ongecompliceerd maar met veel aandacht voor detail. Bekijk de 
website voor meer informatie.

91 spices
Hou je van de Indiaase keuken? Een bezoek aan dit restaurant is 
een aanrader. Haal de Indiaase keuken in huis, geniet van de lekkere 
curry’s, versgebakken naan en al het goede uit de tandoor oven. 
Bekijk de menukaart via deze link.

HÉROINE
Iets te vieren? Ga dan voor een overheerlijk 4-gangen diner van 
Héroine at home. Met of zonder bijpassende wijn erbij. Ook de Spotify
afspeellijst voor de restaurant vibe ontbreekt niet. Evenals video’s om 
de gerechten net zo mooi op te maken als topchef Michael Schook. 
Lees meer op de website.

https://www.manmetbrilkoffie.nl/
https://www.mevrouwmeijer.nl/
https://91spices.nl/
https://restaurantheroine.nl/


RECEPTEN

VLAAMS STOOFVLEES
Lekker sudderen tijdens de livestream van Heren1
Voor dit recept heb je vooral veel geduld nodig.

Ingrediënten
0,5 kg kristalsuiker
circa 1 ltr water
0,5 ltr zuivere alcohol (94vol)
circa 6 biologische citroenen

Bereiding
De citroenen goed wassen en 
met een dunschiller schillen. 
De schillen in een pot doen 
samen met de alcohol. De pot 
afgesloten (tenminste) een 
week laten staan. Na een week 
de suiker en het water koken tot 
suikerwater (circa 5 minuten). 
Het suikerwater (siroop) laten 
afkoelen en aan de citroengele 
alcohol.

I NEED A DRINK!

LIMONCELLO

https://www.francescakookt.nl/vlaams-stoofvlees-met-friet/


Klop de slagroom luchtig met de vanillesuiker. Meng de witte 
basterdsuiker en het citroensap door de mascarpone en klop deze 
luchtig op met een garde.

Hak de pistachenootjes grof, dit wordt later gebruikt als garnering. 
Druk 100 gram van de frambozen plat met een vork en schep de 
frambozen luchtig door de mascarpone.

Verdeel de slagroom, het mascarpone mengsel, de 
pistachenootjes en de rest van de frambozen over 4 glaasjes en 
verkruimel hier de meringue over. Eet smakelijk!

Tip: Je kunt dit toetje goed voorbereiden door van te voren alles
klaar te maken tot de laatste stap (de glaasjes vullen). Bewaar de
ingrediënten afgesloten in de koelkast en doe ze vlak voor het
serveren in de glaasjes.

Doe je dit eerder, dan wordt de merengue slap en je wilt echt die
knapperige ‘bite’ in dit toetje, dat maakt hem juist zo lekker!

Ingrediënten
250 ml slagroom
175 gram frambozen
125 gram mascarpone
25 gram pistachenootjes
2 grote meringues
1 zakje vanillesuiker
1 eetlepel witte 
basterdsuiker
1 theelepel citroensap

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

ETON MESS
BY SVEN OLAF



WIE – WAT – WIST JE DAT?

VIER VROUWEN IN ONS BESTUUR HEBBEN ZITTEN?
Angela, Erna, Mignonne en Claudia!

ER een ex-international in het bestuur zit?
Hint: ze speelde 12 jaar in Dames-1.

NIELS REGELMATIG ALS SCHEIDSRECHTER OP DE VELDEN TE VINDEN IS?

VEEL BESTUURSLEDEN OP ZATERDAG LANGS HET VELD STAAN?
Ze komen graag hun kinderen aanmoedigen!

Dat we veel nadenken over onze maatschappelijke rol als club?
Zo worden er in samenwerking met andere partijen clinics op 

pleintjes in de buurt georganiseerd en kun je oude sportkleren 
inleveren voor de sportspullenbank. Meer weten? Vraag het Erna!

FRISO gaat verhuizen waardoor hij zal stoppen met het bestuur dit jaar?
We zoeken een nieuw bestuurslid, bekijk de vacature verderop!

Wij heel blij zijn met het nieuws dat sEnioren weer mogen gaan trainen!

ER een aantal bestuursleden ook hockeyen op onze club?
En dus ook contributie betalen.

Het bestuur een piepjestest heeft gedaan?
Hieruit bleek dat ze bijna net zo fit zijn als Thijs van Dam!

BESTUUR



VACATURE TOPSPORT

BESTUURSLID TOPHOCKEY

VACATURE

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid tophockey!

Friso heeft aangegeven zijn functie in de zomer 
over te willen dragen. Daarom zijn wij op zoek naar 

iemand met een topsport mentaliteit en affiniteit met 
tophockey, zoals dat op HC Rotterdam gespeeld wordt.

Dit bestuurslid houdt zich bezig met de twee 
selectie elftallen (Heren-1 en Dames-1) en de 

opleidingsteams Heren-2 en Dames-2. De ambitie 
van de club is om zowel met de heren als de dames 

structureel in de Hoofdklasse te spelen.

Benieuwd naar deze vacature? 
Bekijk hem op onze vacaturebank.

https://hcrotterdam.club/gezocht/bestuurslid-tophockey-senioren/


Tijdens deze stadswandeling loop je (in duo’s) 
langs een aantal echte Rotterdamse iconen en 
voer je workouts uit bij de diverse stations. 

Bij elk station staat een trainer met dumbells
en kettlebells op je te wachten en word je 
begeleid bij het uitvoeren van de oefeningen. 

Meer te weten komen? Klik hier!

ACTIVITIES

Walk by
Culture

Club

DOBBLE
Een observatie en snelheidsspel.

Alle spelers spelen gelijktijdig. Het is lekker laagdrempelig, 
iedereen kan meedoen, je wordt er bloedfanatiek door en er is 

vast een variant voor te bedenken met drank… Lees meer. 

FAVORIETE TEAMACTIVITEIT
Bestuursvergadering
Iedere twee weken praten wij bij over de club en over hockey. 
Er is altijd een strijd of dat via Whereby of Teams zal gaan…

https://www.wodbycultureclub.com/walk
https://www.dobblegame.com/nl/spellen/


PA
RT

Y T
IM

E Wat mag er absoluut niet ontbreken op het 
eerstvolgende seniorenfeest bestuur?

DJ 
PAUL
ELSTAK!!

100% SPRINGGARANTIE 
BIJ COVERBAND JEWELSTE

NIETDRINGEN
STAAT GARANT 
VOOR EEN AVOND 
VOL MUZIEK, FEEST 
EN ENTERTAINMENT MAAR HET ALLERLIEFST 

WILLEN WIJ DAT JIJ ER 
NATUURLIJK BIJ BENT!

#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
zijn Dames 5 en Heren 7 aan de beurt. Willen jullie de volgende zijn?
Laat het ons weten! #aanhakenismeemaken

‘t Rotterdammertje wordt gemaakt door de events- en de communicatie commissie.


