
Fit February & Moving March zijn inmiddels verleden tijd. Of Active
April er komt ligt geheel aan jullie! Nu we gelukkig weer in viertallen
mee mogen trainen met de jonkies is het aantal deelnemers voor
de bootcamp (hopelijk) tijdelijk afgenomen.

Nu we ook weer doordeweeks kunnen hockeyen is het de vraag of
jullie nu massaal weer terugkomen om op zondag ook even de
kilootjes te verbranden tijdens Active April!

Om een schatting te maken van het enthousiasme onder onze
eigen leden en om de organisatie daarom heen te plannen vragen
we jullie deze korte enquête in te vullen.

Hopelijk zien we jullie weer snel bij de bootcamp om ook weer actief
met april te beginnen! #aanhakenismeemaken

Deze zondag, 3 april, is er in verband met Pasen geen bootcamp.
De club is gedurende het paasweekend ook gesloten.

‘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

TO BOOTCAMP OR NOT TO BOOTCAMP?

Vul de enquête in via deze link 

https://docs.google.com/forms/d/12y-a4_XixtaCpiGvI7MCcvO3479dUBsk7lN1sS7IOj0/edit


WORKOUT TIPS

DEZE WEEK AAN HET WOORD

HEREN 7
Floris, Pim, Berend, René, Daan, 

Christiaan, Thom, Michaël, Marko, 
Yoeri, Robert, Kjeld, Auke, Frederik, 

Willem-Jan, Dennis, Wessel en Mees.

PAMELA REIF
Super goede workouts voor
ieder niveau, gewoon thuis te
volgen. Bekijk de workouts via
Youtube.

Dames 5
Janneke, Maartje, Sophie, Nienke, 

Floor, Hannah, Desi, Kiki, Inez, 
Rosalie, Aira, Margriet, Bo, Noelle, 

Simone en Dominique.

VOCHT VERPLAATSEN
Kratten tillen! Zorg voor 
teambuilding en goede 
hydratatie na het sporten, 
terwijl je stiekem nog aan 
het sporten bent.

In deze editie vertellen Dames 5 en Heren 7 wie zij zijn en wat 
zij tijdens de lockdown doen. Hoe blijven zij fit? Welke series 

worden er gebinged? Op welke hitjes wordt er nog een beetje 
gedanst? En welke activiteiten organiseren zij met het team? 

Lees het nu in deze editie van ‘t Rotterdammertje!

https://www.youtube.com/c/PamelaRf1/videos


WATCH & LISTEN

DAS BOOT
Absolute filmklassieker voor de 

eenzame avondklok-avonden. Waar 
veel oorlogsfilms proberen de kijker 
aan zich te binden door een enorm 

budget aan special effect te gebruiken. 
Das Boot gebruikt een voor ons 

bekend scenario, wat als je een lange 
tijd in een kleine ruimte op elkaars 

lip zit, maar toch de moed er in moet 
houden? Kijk snel op Netflix.

PRINCE CHARMING
Ontzettend fout. Een enorme  

groep vrijgezelle mannen met ieder 
hetzelfde character proberen zich 

van elkaar te onderscheiden om 
indruk te maken op de allersaaiste

hoofd-vrijgezel. Er wordt intrigige
en achterklap beloofd. In de 

praktijk is er niet meer dan ordinair 
geroddel. Wel verslavend. Bekijk 

het op Videoland. 

BIBIAN MENTEL: LEEF
Afgelopen week overleed voormalig 
snowboarder Bibian Mentel. Zij heeft 21 jaar 
met kanker geleefd. Deze documentaire laat 
het intieme portret zien van de drievoudig 
paralympisch kampioene die weigerde deze 
rotziekte alles te laten bepalen. Bekijk de 
documentaire via Videoland.

https://www.netflix.com/title/319867
https://www.videoland.com/series/500540/prince-charming/3924
https://www.videoland.com/films/80413/bibian-mentel-leef


THE SERPENT
Het verhaal gaat over Charles 
Sobhraj, die midden jaren 70 
verantwoordelijk zou zijn 
geweest voor de dood van zo'n 
20 jonge Westerse toeristen in 
Thailand, Nepal en India... 
Vanaf 2 april te zien op Netflix.

MADAME CLAUDE
Op haar 60e begon Fernande

Claude met het opzetten van een 
luxe bordeel met callgirls. Een 
chique bordeel in één van de 

duurdere wijken van Parijs. Onder 
haar gasten: belangrijke politici, 

presidenten en maffiabazen. 
Genoeg stof voor een boeiende 

film. Ook vanaf 2 april op Netflix.

SEASPIRACY
Onze wonderbaarlijke en 
waardevolle zeewereld wordt 
bedreigd. Filmmaker Ali Tabrizi laat 
met gevaar voor eigen leven de 
duistere wereld van de visserij zien. 
Geld, macht en een vuurrode zee 
van bloed. Nog maar net uit, maar 
de hele wereld heeft het erover. 
Een must see op Netflix!

BINNENKORT OP NETFLIX

https://www.netflix.com/search?q=the%20serpent&jbv=80206099
https://www.netflix.com/search?q=madame%20claude&jbv=81381634
https://www.netflix.com/search?q=seaspiracy&jbv=81014008


THE UNMADE PODCAST
Twee vrienden bespreken hun pitches voor 
het opstarten van nieuwe podcasts. Deze 
podcasts gaan ze echter nooit maken. 
Resultaat is een groot scala aan inside
jokes waardoor je je als luisteraar deel 
voelt van hun gesprek. Oordeel pas als je 
minimaal 2 afleveringen hebt geluisterd 
want het is niet heel makkelijk om koud in 
te stappen! Luister de podcast hier.

DE UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND
Altijd al het antwoord willen weten op 
spraakmakende vragen? In deze korte 
colleges van 15 minuten leer je meer 

over allerlei onderwerpen. Van 
donkere materie tot verliefdheid bij 

dieren, alles komt voorbij! Luister nu. 

DÉJÀ VU
Twijfelen tussen de 80s, 90s, 
00’s of modern. Deze lijst heeft 
alles met een nostalgie sausje. 
Met deze lijst ontdek je muziek 
die je eigenlijk allang kende! 
Voeg hem nu toe op Spotify.

DADA’s DANSJES
Als je gewoon zin hebt om even lekker te dansen, 
luister deze lijst op Spotify gemaakt door Hannah uit Dames 5! 

https://www.unmade.fm/
https://open.spotify.com/show/0z2ydI7p9BA6wxFiq8U0lF?si=oA0LyCwrRy-SxeWgy_oMUQ
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX5vd6FCn1mLx
https://open.spotify.com/playlist/382fmBNwFBQJhyXlGMdJf6?si=OhhgP59aQs6ENpgmNloZfg


80’s ALLERBESTE
De allerbeste songs van de 80’s. Erg 
lekker om mee te zingen en even 
terug in de tijd te gaan. Bekijk, luister 
en zing mee met de lijst op Spotify.

MARC-MARIE & AAF VINDEN IETS
Als theatermakers en schrijvers 

verwonderen Marc-Marie en Aaf zich 
over alledaagse zaken, waarvan de 

gewone man zich zelden afvraagt of 
hij er uberhaupt een mening over 
heeft. Veel gelach en erg gezellig! 

Luister deze podcast hier. 

JONG BELEGGEN, DE PODCAST
Niet werken voor je geld, maar geld 
voor jou laten werken – dat wil toch 
iedereen? Pim Verlaan neemt je mee 
in de zoektocht naar de kunst van het 
dividendbeleggen en heeft ook groei 
aandelen. Luister nu op Spotify.

DAM SWINDLE RADIO
Van deep tot disco en van tech tot soul. 

House is misschien de basis van Dam 
Swindle, maar hun tunes gaan veel 

verder dan dat. In deze wisselende lijst 
vind je diverse artiesten met vergelijke 

bare tunes. Get in the mood op Spotify.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX24qPmFcsLjy?si=ZQc_CUMHSDCpCDyhpWC-nA
https://open.spotify.com/show/6bWnoMPM3nUv1FP3hGTSHg?si=V_HCpNioSE2r20qOq6XIbQ
https://open.spotify.com/show/0iqubvN9iIGLGRBTJOPlVf?si=7uiIixAfTjCIKAdFp3-0yg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1E4oBTAufIarMv?si=AzgUtqP0Sv20zE10ISexzQ


HET INSTITUUT
Een 544 pagina tellende 
spannende page turner 

geschreven door de koning 
van het spannende genre. 

Benieuwd naar het verhaal? 
Lees de samenvatting hier

en bestel hem gelijk!

12 rules for life
Cultuur fenomeen dr. Jordan 

B. Peterson maakt met zijn 
onmiskenbare anekdotes en 

oneliners structuur in de chaos 
waarvan je niet wist dat het in je 

hoofd zat. Aan een kapstok van 12 
vrij banale regels verteld hij zijn 

levensverhaal, zijn visie op normen 
en waarden en geeft 

hij vanuit zijn psychiatrische 
achtergrond tips voor je mentale 

gezondheid. Lees meer

WHAT TO READ?

EX LIBRIS
Pulitzerprijswinnaar en literair criticus 
Michiko Kakutani deelt meer dan 100 
persoonlijke, tot nadenken stemmende 
essays over boeken die voor haar 
belangrijk zijn en die helpen de wereld 
waarin we leven te verlichten. Bekijk het 
boek, lees meer en raak geïnspireerd.

https://www.bol.com/nl/f/het-instituut/9200000108556699/
https://www.bol.com/nl/p/12-Rules-for-Life/9200000077627133/?Referrer=ADVNLGOO002008M-BA2WOCDDI7OHG-246027590612&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1263476&Referrer=ADVNLGOO002008M-BA2WOCDDI7OHG-246027590612&gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7Qv6xgT-VyQsCxrnip9VH3ukto4vsNaDCfN14qehFWIdwPIa2kaO1YaArBjEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/p/ex-libris/9300000018467007/?bltgh=tMzskQstbYHocVikn9NEoA.2_9.10.ProductTitle


WIE – WAT – WIST JE DAT?

EEN Van onze teamgenoten het clubrecord adje trekken heeft?
Wij horen een wedstrijdje aankomen volgend seizoen…

HEREN 7

Ons team dit jaar en vorig jaar veel nieuwkomers kende?
Inmiddels zijn we met 18 spelers!

Wij onze eigen barbecue meenemen naar hockeytoernooien?
Dan kunnen we die heerlijke team BBQ burgers zelf maken.

Wij een mooie combo zijn van 40 plussers en 25 minners?

Wij het meest paarse team van hcr! (self proclaimed)
Als in LGBT vertegenwoordigd.

Wij de vaste sLuitploeg op de donderdagavond in het clubhuis waren?
Hopelijk kunnen we dat volgend seizoen weer doorzetten.

Wij graag het clublied zingen?
GREEN – WHITE – DYNAMITE!

Wij heel regelmatig de wedstrijden van heren 1 bezoeken?
Momenteel alleen via de livestream…

Wij borrelen bij van eijk of pppl?
Wij halen ook graag de borrelhappen bij PPPL!



FOOD & DRINKS

GO LOCAL IN 
ROTTERDAM

#Supportyourlocals

PPPL
De goede vrienden van PPPL, die voor Heren7 menig derde helft 
hebben verzorgd, hebben heerlijke tapasboxen en andere gerechten! 
Zeker een aanrader om eens te proberen. Bekijk het menu hier.

OSTERIA LIZ
Een osteria is een buurtrestaurantje. Ergens voor niet te veel geld 
lekker eten, gezellig en informeel. Helaas niet buiten voor de deur, 
maar voor heerlijke Italiaanse gerechtjes en pizza’s kan je zeker bij hen 
terecht in het Liskwartier. Klik hier voor afhaal menu.

PIERRE
Pierre viert feest! Ze vierden namelijk hun 10 jaar bestaan in maart. 
Voor alle favoriete gerechten, van ontbijt en lunch tot diner, kan je bij 
hen terecht. Bestellen kan heel makkelijk via de website.

CALABOOSE
De combinatie Indonesische eten en geweldige cocktails spreekt toch 
iedereen wel aan? Ze hebben een gezellige tuin voor als we weer het 
terras op mogen. Tot die tijd kan je bestellen of afhalen in Kralingen.

GAUCHOS AAN DE PLAS
Voor de lekkerste Argentijnse steaks moet je een keer afhalen of 
bestellen bij Gauchos. De kwaliteit van het vlees is zo goed, dat het 
ritje naar jouw voordeur daar niets aan verandert. Bekijk het menu 
met heerlijke bijgerechten op hun website.

https://peppeletenendrinken.nl/
https://www.lizrotterdam.nl/files/liz-open-afhaal.pdf
https://bestellen.pierrerotterdam.nl/menukaart
https://www.calaboose.nl/nl/
https://www.gauchosgrill.nl/afhalen/


RONDJE PLAS
Ondernemers uit de buurt, 
Hillegersberg en Schiebroek, 
starten met een rondje plas vol 
gezelligheid en langs mooie eet-
en drinkgelegenheden in de 
buurt. Door het kopen van een 
stempelkaart à € 21,00 kunnen 
mensen hun “rondje plas” starten 
en eindigen bij hun favoriete zaak. 
En van iedere stempelkaart gaat 
er € 1,00 naar Plaswijckpark. 
Samen sterk! 

3 en/ of 4 april is uitverkocht, 
maar de volgende editie is op 17 
en 18 april! Reserveer je ticket bij 
een van de zaken via de 
telefoonnummers hiernaast.

ETEN, DRINKEN & WANDELEN

HEERLIJK ROTTERDAM
Om in het thema te blijven, zijn er nog meer leuke 
wandelroutes door Rotterdam die langs diverse restaurants 
gaan. Zo heeft heerlijk.nl vijf gastronomische wandelroutes in 
onze regio uitgestippeld vol heerlijke restaurants. Bekijk hier
de mogelijkheden en bestel gelijk tickets.

https://www.restaurantwandeling.nl/


Pak 700 ml lauw water met 10 gram zeezout, steeds een handje 
van de 1kg Tipo 00-bloem erdoor dan een zakje van 7 gram droge 
gist erdoor en een flinke scheut olijf olie. Goed kneden tot een 
glad deeg! 

Het deeg in een met bloem bestrooide kom leggen, natte doek 
erover, minimaal 1uur laten rijzen tot het volume verdubbeld is. 

Oven zo hoog mogelijk zetten eventueel met pizza steen erin op 
laten warmen. Deeg in balletjes op een met bloem bestoven 
aanrecht uitdrukken of met de deegroller tot een pizza bodem 
rollen.  

Tomaten saus erover (vers gemaakt of uit blik), verse basilicum 
blaadjes erover, goede mozzarella in stukjes erop en Parmezaanse 
kaas erover raspen. Beetje olijf olie erover en de oven in! Tot hij 
goudbruin en krokant is. 

Uiteraard zelf met andere lekkere toevoegingen aan te vullen!

Ingrediënten
700 ml warm water 
10 gr zeezout
1 kg Tipo 00-bloem
7 gr droge gist
Scheut olijfolie
Tomatensaus
Verse basilicum
Mozzarella
Parmezaanse kaas

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

KIKI’S
HOME MADE PIZZA



RECEPTEN

DE PERFECTE BOTERKOEK
Van buiten licht knapperig, van binnen smeuïg.
Gebruik voor dit recept goede roomboter.

EASTER MOJITO
Rum, cocosnoot en mint voor summer vibes.

Dit recept is perfect voor Pasen!

PITTIGE ZOETE 
AARDAPPELSOEP
Een smaakvolle, pittige soep.

Dit recept heeft maar 5 ingrediënten.

VIJGEN-BURRATASALADE 
MET PARMAHAM 
Om alvast in de zomerse sferen te komen.
Dit recept ziet er mooi uit en is heerlijk!

CACIO E PEPE
Cheesy, peppery, Italian pasta!

Dit recept is makkelijk en smaakt naar meer!

https://rutgerbakt.nl/koek-recepten/recept-de-perfecte-boterkoek/
https://goodlivingguide.com/white-christmas-mojito/
https://chickslovefood.com/recept/pittige-zoete-aardappelsoep-5-or-less/
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192858/vijgen-burratasalade-met-parmaham-en-basilicum
https://thestayathomechef.com/authentic-cacio-e-pepe/


1. Zet de BBQ aan.

2. Gooi de hamburgers erop zodra deze warm is.

3. Snijd de broodjes open.

4. Leg de broodjes klaar.

5. Verplaats de hamburgers van de BBQ naar de broodjes.

6. Doe er wat sla op.

7. Maak af met ketchup en mayonaise.

8. Klap het broodje dicht.

Easy does it! 

Dit zijn de Team BBQ Burgers van Heren 7.

Ingrediënten
Hamburgers
Sla
Weekendbollen
Ketchup 
Mayonaise

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

TEAM BBQ BURGERS
VAN HEREN 7



WIE – WAT – WIST JE DAT?

Wij met smart uitkijken naar een clinic van Jeroen hertzberger?
Hij mag overigens ook door Maurits gegeven worden.

DAMES 5

Ons team pas twee jaar bestaat?
Maar het nu al het leukste team van HCR is!

Je ons regelmatig kan spotten in de nieuwsbrief of ‘t rotterdammertje?
Twee van onze speelsters zitten in de communicatie commissie, 

maar ook in de lustrumcommissie zijn wij vertegenwoordigd!

Wij een week lang spierpijn hadden van de aanhaken=meemaken bootcamp?
Nu durven we niet meer te komen op zondag…

Afgelopen december de eerste teambaby geboren is?
Wij zijn benieuwd wie de volgende wordt!

DE oudste speelsters de moeders van de jongsten hadden kunnen zijn?
Ondanks het grote leeftijdsverschil, voelt dat helemaal niet zo!

Wij het heel leuk vinden als jullie ons volgen op instagram?
Onze Inez zorgt dat alles gepost wordt via @hcrdames5.

Onze trainer samenwoont met onze aanvoerder?
Je vraagt je vast af of dat tijdens de trainingen ontstaan is..

Onze zaalhockey coach een van onze speelsters op de wereld heeft gezet?



Zomer of winter. Een paar stoelen in de tuin, 
veel pils en de aanvoerder achter de grill. Die 
bakt die bekende burgers. De beste combinatie 
voor de stimulatie van team dynamiek. 

ACTIVITIES

TEAM 
BBQ

FAVORIETE TEAMACTIVITEIten

Hockeytoernooi voor het hemelvaartsweekend
in Eindhoven. Goede sfeer, goede feestjes en 
mooie potjes. Nieuwsgierig? Bekijk de website.

OET!

Spelletjes avond, maar dan online! Het spel 
weerwolven werd vaak tijdens de lockdown in 
kleine groepjes online gespeeld, inclusief 
wapperende vellen papier voor het scherm.

WEERWOLVEN

In september, net voor de lockdown zijn de 
speelsters van Dames 5 gaan windsurfen bij de 
Brouwersdam. Echt een aanrader!

WINDSURFEN

Geen trainingen, geen competitie, dus dan 
maar mee in de Zoomhype van tegenwoordig. 
Tijdens de lockdown een online pubquiz, met 
algemene vragen en foto’s uit de oude doos!

PUBQUIZ

https://oet.nl/


Schilderen op nummer
Bestellen en inkleuren, kan niet fout 
gaan! Bestel snel en makkelijk.

Wandelen door het 
schiebroekse park

En wie weet kom je een 
Schotse Hooglander tegen!

De huiskamer verven
Dit moet eens in de zoveel jaar gebeuren, 

kan het net zo goed dit jaar zijn.

mountainbiken
Huur een mountainbike en verken het 
Bergse Bos via Outdoor Valley.

BREINBREKERS

#1
Welk woord 
wordt kleiner als 
je er twee letters 
aan toevoegt?

#2
Welk dier is 
altijd alleen 
thuis?

#3
Welk gezegde zonder 
medeklinkers staat hier?

OO E OO A E AA UIE

#1 klein ---#2 een slak ---#3 door het oog van de naald kruipen.

De antwoorden vind je hier

MORE ACTIVITIES

https://www.bol.com/nl/l/schilderen-op-nummer/N/37816/
https://outdoorvalley.nl/familie-en-vrienden/verhuur/mountainbike/
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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 30B en Heren 35E van de veteranen aan de beurt. Willen
jullie de volgende zijn? Laat het ons weten! #aanhakenismeemaken

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

RADJE DRAAIEN
Rad met verschillende 

opties, bijvoorbeeld twee 
bier of twee wodka of niets.

KARAOKE
Alleen voor de echte 
nachtegaaltjes onder ons…

HCR CUPIDO
Zo veel leuke mensen en nog altijd 

zijn er vele vrijgezel, moeten we 
daar niet iets aan doen…?


