
April is alweer twee weken geleden van start gegaan en wat een tijd
hebben we gehad. Van sneeuwstormen tot korte broeken van open
terrassen tot verlening van de avondklokdown…

Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Maar wist je dat… 
• Je je geen zorgen meer hoeft te maken over spierpijn aan de 

billetjes? De bootcamp is namelijk tijdelijk gepauzeerd tot de 
zomer! #toolateforasummerbody

• De club met een regio competitie bezig is voor in de zomer 
#gratizzzz #bieraandebuitenbar #zeiiemandhockey? 

• Niet alleen de club bezig is met plannetjes om snel weer volle 
bak te mogen hockeyen maar ook de KNHB. Lees meer.

• Heren-1 en Dames-1 stiekem geen idee hadden dat ‘t 
Rotterdammertje bestond maar nu over niets anders meer 
praten… Zij zijn namelijk de volgende!

• Zij vinden ‘t Rotterdammertje zo leuk dat ze nu zelf al bezig zijn 
met content bedenken voor over 2 weken? Whoop whoop!

‘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.

APRIL 2021

ACTIVE APRIL

Veel succes met de trainingen en vergeet niet:

#AANHAKENISMEEMAKEN

https://www.knhb.nl/nieuws/maak-sporten-snel-weer-mogelijk-voor-iedereen


DEZE WEEK AAN HET WOORD

HEREN 35E
Timo, Leidus, Edwin, Rene,

Jan Michiel, Niels, Erik, Richard, 
Hein, Ernst, Richard, Dirk Jan, 

Dick, Hans, David en Lars

Dames 30B
Claartje, Maaike, Merle, Ilda, 

Maaike Barbara, Sasha, Nicolette, 
Marije, Marieke, Roos, Esther, Eva, 

Annemarijne, Ilonka, Chantal, 
Annelies, Jolanda en Pascal 

Aan gezelligheid ontbreekt het zeker niet bij deze teams! Deze
week hebben wij de veteranen van Dames 30B en Heren 35E
gevraagd om ons te vertellen wie zij zijn, hoe zij zich door de
lockdown slaan, of zij een beetje kunnen kokkerellen en hoe zij fit
blijven. Je leest het allemaal in deze editie van ‘t Rotterdammertje!

Van ervaren veteranen gaan wij volgende keer over naar Dames-1
en Heren-1. Zij doen er alles aan om in shape te blijven en staan
ook in het weekend weer op het veld voor de competitie. In de
volgende editie vertellen zij hoe zij de lockdown doorkomen.

WORKOUT TIPS

TRILPLATEN
Waarom moeilijk doen als het 
makkelijk kan? Wij hebben het 
nog geprobeerd, maar als het 
zo veel op tv langskomt moet 
het wel kloppen. Bestel direct.

https://www.coolblue.nl/trilplaten?cmt=c_a,cp_11696730634,a_112571848006,t_aud-918309158136:kwd-1045296796756,n_g,d_c&gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpUv3j8tkaeyiMiLAClRmW96tvRDbntGZsu6gf4m8DoMdlgEEmGAtPBoCNPkQAvD_BwE


TRAINING TIPS
Oefeningen om in viertallen te doen op 1,5 meter!

De dames van 30B zijn
weer lekker het veld op
om te trainen nu het weer
mag. Helaas nog maar in
groepjes van vier en op
1,5 meter… Toch willen ze
jullie inspireren met deze
oefeningen om ook het
veld op te gaan en lekker
te trainen. Gelijk leuk om
elkaar weer te zien en een
beetje bij te kletsen!



WATCH & LISTEN

COUNTRY COMFORT
Nadat haar dromen om een grote 

countryzangeres te worden in het water zijn 
gevallen, komt Bailey als nanny op een ranch 

terecht bij een weduwnaar met vijf charmante 
en muzikale kinderen. Country comfort wordt 

omschreven als: hartverwarmend, feelgood, 
serie voor het hele gezin en muzikale serie. 

Nieuwsgierig? Bekijk het nu op Netflix.

WHEN THEY SEE US
Absolute aanrader op 
documentaire gebied 

op. Indrukwekkend 
verhaal van een aantal 

zwarte jongeren die 
onterecht worden 

veroordeeld voor een 
moord in Central Park. 

Bekijk het nu op 
Netflix. 

F1: DRIVE TO SURVIVE
Johan is Johan Cruijff, Marco is 
Marco van Basten en er is ook 
maar één Max. Beleef de F1 
achter de schermen en voel 
wat de coureurs voelen. Voor 
de diehards en de beginners. 
Inmiddels zijn er al drie 
seizoenen te zien op Netflix.

https://www.netflix.com/title/81064555
https://www.netflix.com/title/80200549
https://www.netflix.com/title/80204890


MORDEN I SANDHAMN
Een detective die zich 
afspeelt in het fantastische 
gebied rond Stockholm. Je 
zou er zo zelf willen wonen, 
ware het niet dat er zoveel 
wordt gemoord. Bekijk het 
op Netflix.

BODYGUARD
Zes afleveringen lang (of juist 

kort) zie je hoe beveiliger en 
oorlogsveteraan David Budd

(gespeeld door Richard Madden) 
in de knoop zit met zijn ex-vrouw 

en kinderen, de minister die hij 
moet beschermen en waar hij 

ook het bed mee deelt, vele 
terroristische aanslagen en een 

posttraumatische stressstoornis. 
Bekijk de afleveringen via Netflix.

RED LIGHT
Red Light is een wervelende, 
actuele dramaserie over drie 
vrouwen die zichzelf verliezen en 
elkaar vinden in de wereld van 
prostitutie en mensenhandel. Een 
Nederlandse serie met Carice van 
Houten en Halina Reijn als actrices 
én als creatieve producers. Bekijk 
deze serie op NPO start. 

https://www.netflix.com/title/81041445
https://www.netflix.com/title/80235864
https://www.npostart.nl/red-light/BV_101404578


SATIN JACKETS NU-DISCO
Nu-disco is een herleving van de 
Amerikaanse disco aan het eind van de 
jaren zeventig, de Europese dansstijlen van 
de jaren tachtig met veel synthesizers en 
de elektronische dansmuziek uit de vroege 
jaren negentig. Luister op Spotify.

NRC VANDAAG
Dit is de dagelijkse podcast van NRC. 
Elke werkdag hoor je hét verhaal van 

de dag, verteld door verschillende 
journalisten van NRC. Blijf op de 

hoogte en luister de podcast hier. 

AANHAKEN=MEEMAKEN
SPORTIFY LIJST
Hij is al eerder benoemd in ‘t 
Rotterdammertje, maar toch 
blijft het een aanrader! De 
aanhaken=meemaken sportify
lijst van DJ HW! Luister hem hier.

BESTE VAN NL
Gewoon even zin in Hollandse 
muziek? Luister de lijst met de 
grootste Nederlandse hits van 

vroeger en nu. Lekker door elkaar 
om te ontdekken of mee te zingen. 

Luister de lijst op Spotify.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F0KUF6SR96VHkAK1DaKiSU0&psig=AOvVaw22QEwQaxScDO1wO0R0vEVR&ust=1618427060675000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCItuL0--8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://open.spotify.com/show/73vZPMVjxTqC02OYZdcCr7
https://open.spotify.com/playlist/4gOyvVqt2DkLO20G2iBCP5?si=1fGtU1IDTo2ouerClj8IoA&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXdKMCnEhDnDL


DE MEESTE MENSEN DEUGEN
De mens is een beest, zeiden de 

koningen. Een zondaar, zeiden de 
priesters. Een egoïst, zeiden de 

boekhouders. Al eeuwen is de westerse 
cultuur doordrongen van het geloof in de 

verdorvenheid van de mens. Maar wat 
als we het al die tijd mis hadden? In dit 

boek neemt Rutger Bregman ons mee op 
een reis door de geschiedenis en geeft 

nieuwe antwoorden op oude vragen. 
Bestel het boek nu.

Dames 30B neemt je graag 
mee terug in de tijd: de jaren 
80 waarin zij puber waren. Weet 
je nog? Coupe soleil in je haar? 
Labello op je strippenkaart? 
Maar één telefoon voor een 
heel gezin? Bekijk de vrolijke 
flashback op Youtube.

WHAT TO READ?

DE FONTEIN
Lockdown en tijd om eens verder te 
kijken. Het boek zorgt voor grip op je 
leven door inzicht in je familiesysteem. 
Dit praktische boek geeft aan de hand 
van de metafoor van de fontein inzicht 
in vele menselijke thema’s zoals je 
(on)schuldig voelen, teveel 
verantwoordelijkheid nemen, relaties in 
stand houden en loslaten. Must read!

https://www.bol.com/nl/f/de-meeste-mensen-deugen/9200000105939292/
https://www.youtube.com/watch?v=KfsFGErWLMM
https://elsvansteijn.nl/


WIE – WAT – WIST JE DAT?

VET E het oudste veteranen team van HCR is in de zondag competitie?
De E staat niet voor het niveau in de 35+ competitie, 

maar voor… 35 E(n ouder).

ONS TEAM in topconditie is?
Want we zijn al bijna een jaar niet op een terras of in de kroeg 
geweest. Desondanks is de huisvoorraad limoncello (=vitamine C) 
op… dat dan weer wel.

VET E reeds begonnen is aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen?
Met een teamwandeling door de Bergse natuur. Dit is absoluut 

geen voorbode voor het tempo op het veld!

…BOVENDIEN…
…staat Niels zijn “motivational speech” al op papier.

…heeft kleine Richard de opstellingen en speelwijze bedacht.
…is grote Richard speciaal in training gegaan… met de Green Egg!

…zit Timo in zijn laatste (revalidatie) fase: 
“They have rebuilt him and made him better, stronger, faster…”

…zijn Hans en Rob wekelijks bezig met bal en stok.
…en wordt Rene al maanden in trainingspak in het 

Bergse Bos gesignaleerd.

Kortom, wij kunnen niet wachten op een wedstrijd, 
bitterballetje en biertje… Gooi ‘t terras maar open!

HE
RE

N 
35

E



FOOD & DRINKS

GO LOCAL IN 
ROTTERDAM

#Supportyourlocals

LAKE HOUSE
Maak een lekkere wandeling of fietstocht (zie de activiteiten tips)
door het Bergse Bos en haal bij de Lake house een heerlijke
picknickmand op om van te genieten. Naast afhalen, bezorgen zij
van donderdag t/m zondag. Bekijk het menu hier.

FERRO
Op de plaats waar ooit de Berkelse smid zijn vuur ontstak en het
ijzer smeedde, is in het water restaurant/wijnbar FERRO verrezen.
Gelukkig zijn al hun lekkerste recepten ook af te halen of kunnen
bezorgd worden. Benieuwd naar het menu? Bekijk het hier.

MULLER & CO
Bij Muller&Co geniet je normaal gesproken van ‘s morgens vroeg tot
laat in de avond van de mooiste gerechten. Gelukkig kunnen we
deze gerechten zelf in huis halen! Take away of borrelbox? Bekijk de
menukaart en bestel het hier.

KITCHEN OF HEEMSKERK
Onze clubtopper Ross bezorgt nog steeds een wisselend
weekmenu vanuit de club. Heb je het nog niet geprobeerd? Dan
raad Heren 35E je dat zeker aan om eens te proberen. Vanaf deze
week zijn staan ook de asperges tussen de mogelijkheden. Bestel je
maaltijd hier.

https://lakehouserotterdam.nl/
https://ferro-afhalen.nl/
https://mullerenco.nl/takeaway/
https://bezorgen.kitchenofheemskerk.com/


RECEPTEN

BANANENBROOD
Met noten, dadels en pure chocolade.
Een gezond recept en in 5 minuten te maken.

SCROPPINO
Alsof er een engeltje over je tong plast.

En makkelijk te maken ook met dit recept!

CAMEMBERT UIT DE OVEN
Met rozemarijn en grof zeezout.

Dit recept is heerlijk met brood of grissini

ZOETE AARDAPPEL CURRY
Deze curry wordt extra speciaal door pindakaas.
Dit recept is vegetarisch en kan in één pan.

CITROENRISOTTO
Met garnalen en zeekraal.

Met dit recept ben je zo in de mood for food!

https://uitpaulineskeuken.nl/recept/healthy-bananabread
https://www.cocktailicious.nl/scroppino/
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R534928/camembert-uit-de-oven-met-rozemarijn
https://uitpaulineskeuken.nl/recept/vegetarische-curry-met-zoete-aardappel
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192720/citroenrisotto-met-garnalen-en-zeekraal


Amaretti’s met citroen. 
Voor wie ze niet kent, het lijkt een beetje op Franse macarons, maar
dit is een Italiaanse variant. Knapperig van buiten, zacht van binnen
en een heerlijke subtiele geur.

Op internet en in verschillende kookboeken vind je recepten voor
Amaretti’s. Ze lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Soms
moet je gewoon een keuze maken en beginnen. Als dan blijkt dat
het recept voor jou niet werkt dan kan je gaan aanpassen.

Amandelmeel, suiker, citroenschil en eiwitten op een bepaalde
manier mengen met elkaar en dan kleine koekjes opspuiten op een
bakplaat. Bestuiven met poedersuiker en dan zo’n 12 uur laten
rusten. Voordat je ze kort gaat bakken allemaal nog even indeuken
aan de bovenkant. Na slechts 10 minuten zijn ze klaar, uit de oven
meteen twee koekjes aan elkaar plakken en dan nog een keer 2 uur
laten drogen. Als je ze in een goede koektrommel luchtdicht
bewaart heb je er nog lang plezier van.

Vervang de ingrediënten eens door mensen en kwaliteiten. 
Het recept door communicatie, waarden en normen. De benodigde
tijd door, nou ja gewoon tijd want een optimaal werkend team heb
je ook niet van de ene op de andere dag. De koektrommel door
aandacht voor je mensen.

En als iets niet werkt dan zal je het recept aan moeten passen. Net
als bij de koekjes kan je dan lang plezier hebben van het team!

Er is echter één groot verschil in deze twee voorbeelden. De
ingrediënten van het bakrecept kunnen je niet vertellen als iets niet
goed gaat. Je teammates wel, zodat je ook tijdens het “bakproces"
kunt bijsturen.

En voor ik het vergeet, de Amaretti’s zijn heerlijk! 
Hieronder een recept om het eens zelf te proberen!

“AMARETTI’S OP VERSCHILLENDE WIJZE”



Ingrediënten
150 gr amandelmeel
75 gr fijne kristalsuiker
1 eiwit
Half buisje amandelessence 
of amaretto di saronno
1 bio citroen
Poedersuiker

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

DE AMARETTI’S
VAN DAMES 30B
Verwarm de over voor op hetelucht 170 graden. Rasp de schil van 
de citroen en doe alle ingrediënten, behalve de poedersuiker, in 
een kom en meng tot een gladde bal.

Doe een laagje poedersuiker in een lage schaal of diep bord. Maak 
met natte handen kleine balletjes en leg ze in de poedersuiker. Rol 
de balletjes zodat ze bedekt zijn met een laagje poedersuiker. Leg 
ze op een bakplaat, bedekt met bakpapier. 

Druk de koekjes in met duim en wijsvinger, of druk er een stukje 
gekonfijte citroenschil, kers of blanke amandel in. Bak de koekjes 
ongeveer 10-12 minuten. Ze zijn nog zacht als je ze uit de oven 
haalt, maar worden iets harder bij het afkoelen.

EXTRA: ZOMERS TEAMDRANKJE
Breng de frambozen met de rode besjes, de 
suiker, citroentijm, het sinaasappelsap en een 
scheutje water aan de kook. Laat 10 minuten op 
een laag vuurtje pruttelen. Haal alles door een 
zeef, vang het sap op en duw er met de bolle 
kant van een lepel het resterende sap uit. Laat 
volledig afkoelen. Vul 2 glazen met ijs, giet er het 
bessensap in, vervolgens de gin en tot slot de 
tonic. Werk af met een takje citroentijm.

Ingrediënten
50 g frambozen

100 g rode besjes
2 el suiker
sap van ½ 

sinaasappel
bosje citroentijm

100 ml gin
220 ml tonic

IJsblokjes



“HEREN VETERANEN E HCR”

‘Tijd’ is bij de rijper wordende hockeyer een bekend probleem. 

De lengte in minuten van een hockeywedstrijd is gelijk aan de 
ervaring die je per jaar als veteraan hebt opgedaan. Tot het 70ste 
levensjaar (2 maal 35 minuten voor de nerds) is er daarom ook 
een stijgende ervaringslijn. 

NB: De gemiddelde veteraan heeft de break niet bedacht.
Pauze is ná de wedstrijd. 

Nu externe krachten bedacht hebben dat het beter is, gezien de 
opwarming van de aarde, om een wedstrijd in 4 kwarten van 17,5 
minuten te verdelen, wordt het kwantitatief maar ook kwalitatief 
nagenoeg onmogelijk voor een vooruitziende veteraan zijn 
talenten nog op de juiste manier te verdelen. Het putgevoel 
dreigt.

Wij zouden geen veteranen E zijn 
als we voor deze uitdaging geen oplossing hadden 

Onze scouts ontdekten een in het land van luctor et emergo en in 
het land van King Gustav ontdekt revival brood. Een zege voor 
buik en brein. De rest volgt…….

In deze barre COVID-19 tijden wil heren veteranen E HCR zijn 
pauze bolus graag ter beschikking stellen. 

Leve de HCR bolus, leve de HCR teamspirit.

(niet voor ongeletterden, dan kom je slechts tot vet. A)



Begin met de eerste ingrediënten 
van het lijstje . Los de gist op in de 
melk, met de hand of in een 
staande mixer. Voeg de suiker en 
het bloem toe en kneed alles tot 
een elastisch deeg. Ongeveer 5 
minuten in de keukenmixer of 10 
minuten met de hand. Dek het 
deeg af en laat het ongeveer 30 
minuten rijzen tot het dubbele 
formaat op een kamer op 
kamertemperatuur.

Ingrediënten
HET BEGIN:
50 gr verse gist
2,5 dl volle melk op 
kamertemperatuur
100 gr basterdsuiker
350 gr tarwebloem

AFWERKING:
2,5 dl volle melk op 
kamertemperatuur
150gr kristalsuiker
200 gr boter in stukjes 
gesneden
10 gr zout
750 gr tarwebloem
1 ei
3 el versgemalen 
kardemom

VULLING:
200 gr boter op 
kamertemperatuur
200 gr basterdsuiker
3 el kaneel
2 snufjes zout

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

DE BOLUS
VAN HEREN 35E

Maak ondertussen de vulling door suiker, boter, kaneel en zout 
door elkaar te mengen. Maak ook de kardemomsuiker klaar als 
je deze als topping wilt gebruiken. Dit doe je door de basterd 
suiker en de versgemalen kardemom te mengen. Zet dit 
allemaal opzij (op kamertemperatuur). 



Voeg de ingrediënten voor de afwerking toe aan het stukje van 
het begin en kneed het deeg elastisch. Ongeveer 15 minuten 
met de hand of 10 minuten met de keukenmachine. Speel hier 
niet vals, je wilt veel gluten in het deeg en een echt elastisch 
deeg. Vorm het deeg op een met bloem bestoven oppervlak tot 
een dunne rechthoekige “plaat” van ongeveer 60 x 60 cm. Dit 
doe je door middel van een deegroller. (Mogelijk moet je een of 
twee keer wat meer bloem onder het deeg doen terwijl je het 
deeg vormt met de deegroller).

Verdeel de vulling over het hele deeg en vouw 1/3 van het 
oppervlak van boven naar beneden naar het midden. Vouw 
vervolgens 1/3 van het oppervlak vanaf de onderkant van het vel 
over wat je zojuist hebt gevouwen. Snijd dit in reepjes van 
ongeveer 2 cm breed. Ongeveer 80 gram per bolus. Nu kun je 
kiezen of je elke reep wilt verdraaien en tot een knoop wilt 
samenvoegen. Of, als je dat liever hebt, draai de strook tot een 
twist en vouw de rand van de strook onder het broodje.

Leg de broodjes op een bakplaat bedekt met bakpapier en laat 
afkoelen. Zet de bakplaten op een koele plaats, zoals een kelder, 
maar niet in de koelkast. Laat 4-5 uur rijzen. Breng de bakplaten 
vervolgens op kamertemperatuur en laat ze rusten tot ze luchtig 
en ongeveer twee keer zo groot zijn.

Bestrijk met een eimengsel voor het bakken en bestrooi met 
(kardemom) suiker (zie instructies hierboven). Bak in het midden 
van de oven op 220 graden tot de bolussen een goudbruine 
kleur krijgen. Laat de broodjes afkoelen en eetsmakelijk!



WIE – WAT – WIST JE DAT?

DAMES 30B
Wij diverse spelers hebben die met de Masters hebben meegedaan? 
Maaike V, WK Zaalhockey 2019, Hong Kong (zilveren medaille),
Sasha WK en EK twee keer goud en Chantal goud bij de Masters 
georganiseerd op ons eigen complex in Rotterdam. 

Een van onze dames met winsterport elke dag een ander outfitje aanheeft? 
En wij daar stiekem allemaal jaloers op zijn

Dat wij elke dinsdag en de zondag in viertallen trainen? 
Dankzij inzet van onze trainert!

Elke training eindigen met sally goes up sally goes down? 
Dit hebben we doorgezet na de bootcamps

Ons gemiddelde op de training op 16 aanwezig staat? 
En deze dan ook gewoon komen!

Een derde van ons team bij generatie X hoort?
Generatie X de meeste flexibele is van alle generaties tot nu toe….

OUD LEDEN NIET BESTAAN IN ONS TEAM?
Die krijgen een andere rol en blijven meedoen met alle activiteiten!

Wisten jullie dat alleen vrouwelijke muggen steken? 
Dit is een uitdaging om met ons in gesprek te gaan!



ACTIVITIES

Stop onderweg voor een heerlijk kopje 
koffie bij de Prins van Terbregge of een 
stukje verderop bij Restaurant Nova. 

Ook kan je heerlijke verse eitjes en bak 
producten halen bij Molen de Vier Winden 
aan de Terbregse Rechter Rottekade.

Stap op de fiets 
en maak eens 

een lekker 
rondje langs de 
Rotte. Inspiratie 
nodig voor een 

route? Hier
vind je een 

route van 18,3 
km langs de 

Rotte en door 
het Lage 

Bergse Bos. 

RONDJE ROTTE FIETSEN

MOUNTAINBIKEN
Vlaardingen heeft een 12 

kilometer lange mountainbike 
route in de Broekpolder. Het is de 
langste Single Track in Nederland. 

Zeker de moeite waard om eens 
te proberen! Lees meer.

http://www.deprinsvanterbregge.nl/
https://www.restaurant-nova.nl/
http://www.3kleur.nl/index.php
https://www.fietsknoop.nl/fietsroute/17760479/langs-de-rotte-en-door-het-lage-bergse-bos
https://www.polderpoort.nl/content/page/index/56/1/81


WINTERSPORT
Elke jaar gaan we met een 

groot deel van het team skiën. 
Vorige jaar hebben we tot 

onze spijt letterlijk Oostenrijk 
afgesloten in verband met 

covid. Het blijkt helaas dat we 
de sleutel nog steeds niet 

teruggevonden hebben. 

ONLINE SINTERKERST
Voor deze gezellige borrel 
hebben wij online loodjes 
getrokken en een cadeau met 
gedicht via de post verstuurd. 
Via Zoom hebben we alle 
cadeautjes uitgepakt en de 
gedichten voorgelezen.

FAVORIETE TEAMACTIVITEIten

BORREL & BBQ
De teamuitjes van VET E 

bestaan vooral uit 
borrelen, bier en BBQ. 

Met hun eigen 
masterchef Richard 

achter de Green Egg is 
het elke keer weer een 

groot succes! 
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E Wat mag er absoluut niet ontbreken op 
het eerstvolgende seniorenfeest?

#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-1 en Heren-1 aan de beurt. Willen jullie met het team de
volgende zijn? Laat het ons weten! #aanhakenismeemaken

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

KROKODILLEN
Shotten met flügel, een 

gegarandeerd succes!

PHOTO BOOTH
Dit moet natuurlijk 
vastgelegd worden!

PARACETAMOL
Wel zo verstandig voor de 

volgende dag, want dit kan niet 
anders dan een knalfuif worden!


