
Aanhaken=meemaken is volop bezig met de organisatie
rondom het openingsfeest van HCR! De ideeën kunnen niet gek
genoeg en ook de input uit de edities van ‘t Rotterdammertje
worden meegenomen. Stay tuned, want het wordt echt top!

De events commissie is in samenwerking met Leonidas en
Victoria bezig met een zomercompetitie voor de Regio Rotterdam.
Dus blijf lekker trainen, want dit kan van de zomer nog goed van
pas komen! Daarnaast belooft het erg gezellig te worden..!

HEREN 1 HEEFT DE PLAY-OFFS GEHAALD! 
Op woensdag 5 mei om 20:30 uur wordt de eerste wedstrijd
gespeeld tegen Kampong. Dit is te volgen via een livestream op
hockey.nl. Om de mannen (digitaal) te supporten wordt er
mogelijk een zoom meeting gestart. Ben jij er ook bij?

‘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.

MEI 2021

GOOD THINGS ARE COMING!

#AANHAKENISMEEMAKEN



DEZE WEEK AAN HET WOORD

HEREN 1
Albert Kees, Alexander, Derk, 

Diede, Guus, Jeroen, Jesse,
Joaquín, Jochem, Jochem, Justen, 
Kai, Mahinder, Marnix, Mattias, 

Menno, Nick, Olivier, Pim, Robin, 
Thijs, Timo, Tjep en Tristan

Dames 1
Amber, Annebregt, Aprilia, Brian, 
Bobby, Cecile, Charlotte, Emma, 

Frederique, Iris, Iris, Jori, Laure-Sophie, 
Lieke, Lieve, Lisanne, Lotte, Luca, 

Marlieke, Nicolette, Rebecca, Rosanne, 
Pien, Simone, Sophie en Steven.

Van breedtesport naar topsport. De mannen en vrouwen van onze
eerste teams laten ons in deze editie zien wat hen bezig houdt
tijdens de lockdown. Vele onderdelen staan in het teken van sport,
maar ook zij genieten van het (on)verdiende biertje na de wedstrijd
en hopen op de kampioensbeker van de hoofdklasse heren. Het
behalen van de hoofdklasse is een ambitie waar de dames hard
voor aan het trainen zijn.

Ben je ook benieuwd hoe Heren-1 zich voorbereid op deze pittige
wedstrijden en hoe Dames-1 zich klaarmaakt voor de competitie?
Je leest het in deze speciale editie met Heren-1 en Dames-1.

WORKOUT TIPS

SQUATS
Voor de allerbeste oefening op
weg naar een zomer-bips
moet je zeker naar Instagram!
Bekijk de oefeningen van
Yolanthe nu hier.

https://www.instagram.com/yolanthecabau/


BRING SALLY UP CHALLENGE
Het nummer ‘Bring Sally Up’ kan
voor meerdere oefeningen gebruikt
worden. Squat (de favoriet), maar
kan ook met push ups, lunges,
bridges, verzin het maar! Ga nu
aan de slag op Youtube.

DE ERROL
Een soort huppel en coördinatie
oefening maar dan met een hele
hoop gekkigheid. Check de de
insta van @jochembakker16
of vraag of Tjep het even
voordoet.

MAMA MIA FULL BODY WORKOUT
Bij deze full body workout ga je op
muziek van Mama Mia / ABBA
bewegen/dansen, het is heel leuk en
motiverend en toch ook best pittig.
Trek je danspak aan en begin!

BUIKSPIERKWARTIER
MET PAMELA REIF
Spreekt voor zich. Ben je benieuwd?
Kijk snel naar Pamela op Youtube
voor die killer six-pack!

https://www.youtube.com/watch?v=51_2XMbwxqo
https://www.instagram.com/jochembakker16/
https://www.youtube.com/watch?v=lr6WPH7CQm8
https://www.youtube.com/watch?v=EfJ4aB_enVE


WATCH & LISTEN

SNELLE: Zonder jas naar buiten
Een korte documentaire over de
Nederlandse artiest Snelle waarin een
kijkje wordt gegeven in zijn creatieve
proces en privé relaties tijdens het
uitbrengen van een album en de
pandemie. Je kan de docu nu
bekijken op Netflix.

THE LAST DANCE
Een documentaire over Michael
Jordan en zijn carrière als topsporter.
De ins en outs van het leven van een
topsporter met daarin de geweldige
wedstrijden die hij gespeeld heeft,
worden getoond. De concurrentie,
het basketbal en het wereldje van het
beroemd zijn komen duidelijk naar
voren. Echt een geweldige serie!
Bekijk het nu op Netflix.

FORçA KOEMAN
We blijven in de sport
sferen. Força Koeman is
een korte docu over de
transfer van Ronald
Koeman naar Barcelona.
Bekijk de drie afleveringen
nu op Videoland.

https://www.netflix.com/title/81351690
https://www.netflix.com/title/80203144
https://www.videoland.com/series/500595/forca-koeman


EX ON THE BEACH
Gegarandeerde chaos! Zodra
de eerste ex aankomt in de
villa begint het drama al. Met
de tablet of terror wordt de
boel continue een beetje
opgestookt. Het kijkt lekker
weg op Videoland.

MOCRO MAFFIA
De drie beste vrienden Romano,
Potlood en De Paus maakten samen
de overstap van de kleine criminaliteit
naar het grotere werk. In no time
hebben ze de hele cocaïnehandel in
Amsterdam in handen. Door jaloezie
valt de vriendengroep uiteen,
waardoor ze lijnrecht tegenover
elkaar komen te staan. Bekijk de serie
met drie seizoenen nu op Videoland.

GeUze & GORGELS
Dit duo heeft meerdere podcasts
en is erg informeel en vooral
humoristisch. Een leuke podcast
om in je vrije tijd te luisteren.
Met vraagstellingen als: ”Kunnen
mannen en vrouwen wel echt
vrienden zijn?”. Even weg van de
oppervlakte en samen de diepte
in. Je luistert het op Spotify.

https://www.videoland.com/series/1033/ex-on-the-beach-double-dutch/4164
https://www.videoland.com/series/1324/mocro-maffia
https://open.spotify.com/show/6C1XBOjNXCFLHVwPk6oXva?si=1f3YNj48TmKy8Vge7UMJxg


ZELFSPOTCAST
Een podcast waarin jeugdvrienden Jaap
Siewertsz van Reesema en Sander
Schimmelpenninck hun leven en de
wereld doornemen met een mooi
vleugje zelfbeklag. Volg ze nu via Spotify.

VAREN - AFSPEELLIJST
De lijst ‘varen’ is het genre lounge/
techno music. Dit is een lijst die heerlijk
bij de zomer past wanneer je lekker aan
het genieten bent met je vrienden in de
zon en een drankje in je hand. Maar ook
tijdens een workout komt deze muziek
helemaal van pas. Voeg hem toe aan
jouw favorieten op Spotify.

KLEEDKAMER TUNES
De lekkerste hitjes van Justen
om in de kleedkamer van te
genieten. Voeg de afspeellijst
snel toe op Spotify voor het
nieuwe seizoen!

JUNGLE-AUTOTUNE-RAP
Ieder z’n smaak, maar ook
hier gaan de mannen van
Heren-1 goed op.
Nieuwsgierig? De lijst van
Nick vind je op Spotify.

https://open.spotify.com/show/2pPm0GUfuNSAghPT7XSW5V?si=TlGa8IzOQW2I0Qc1SqHUbA
https://open.spotify.com/playlist/5nU6ADJ5w9vSTVvh7nNuIQ?si=rE4Dz-8IRROv86VDTezGvA
https://open.spotify.com/playlist/3F5caJetontWseFl79iC1F?si=pJfGrN-hT7CbLzL8g1pcpg


WIJ ZIJN ONS BREIN
Het verhaal van je leven is
het verhaal van je brein.
Alles komt voorbij het
boek: van puberteit,
seksualiteit, anorexia, tot
aan alzheimer, medicatie,
criminaliteit, het geloof,,
psychische problemen en
bijna-doodervaringen. De
schrijver gaat vooral in op
de werking van de
hersenen van de mens en
hoe het komt dat je bent
wie je bent. Lees meer of
bestel dit boek gelijk!

WHAT TO READ?

DE WIM HOF METHODE
Wim is a freak of nature. Wim Hof is
bekend geworden met baden of
douchen met ijskoud water. Wim Hof,
ook wel The Ice Man genoemd, vertelt
in ‘De Wim Hof Methode’ op
aangrijpende en gepassioneerde wijze
hoe hij deze methode heeft ontwikkeld
en over de verbluffende resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek naar zijn
methode. Bestel het boek.

https://www.bruna.nl/boeken/wij-zijn-ons-brein-9789046705063?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrdf3UIJsJw5YkovvBOv4Rns-PM3hhI7TRAhB9Cfw8fCYyKEanm30xEaAgaLEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/p/de-wim-hof-methode/9300000004862584/?bltgh=tey6bJHK0Yd-5RhUr2FKJA.4_12.13.ProductTitle


WIE – WAT – WIST JE DAT?

ANNEBREGT, BECCIE, FRE, LOTT, LIEV EN ROOS AL RUIM 6 JAAR BIJ DAMES-1 ZITTEN?
Over een groen hart gesproken!

ONZE EIGEN BRIAN EN BOBBY OOK AL JAREN BIJ ROTTERDAM LOPEN?

WIJ HOOFDKLASSE SPELEN IN DE ZAAL?
En daar zijn wij super trots op!

Simone (assistent-coach) nog hoofdklasse heeft gespeeld met dames-1?
Zij viel zelfs in bij een oefenpotje in Valencia.

Wij met z’n alle wel houden van gezelligheid?
Elke vrijdag. Na de training wordt er dan ook gezellig gegeten en 

Perudo (zie activiteiten) gespeeld met eventueel een lekker 
drankje. Het enthousiasme spat er dan vanaf!

WIJ ook altijd op leo td te vinden zijn?
Nu hopen dat we snel weer mogen!

Wij een heel jong en ambitieus team zijn?
De gemiddelde leeftijd is 21 jaar en de ambitie is hoofdklasse!

DAMES 1



FOOD & DRINKS

GO LOCAL IN 
ROTTERDAM

#Supportyourlocals

FINCA
In hartje Kralingen schittert restaurant
Finca. Geniet van puur eten en de
lekkerste wijnen. Ze hebben ook een
prachtig terras! Bekijk Finca hier.

GAUCHOS AAN DE PLAS
Een schitterende ambiance en perfecte
steak. Gelukkig is er ook Gauchos Grill
voor thuis. Bekijk het menu voor de
lekkerste vleesgerechten bij jou thuis.

OHANA POKé SUSHI
Bij Ohana kan je zelf heerlijke poké
bowls samenstellen voor een mooie
prijs. Benieuwd wat je allemaal toe kan
voegen? Bekijk het menu hier!

KIP GALLERY
Hier kun je genieten van Portugese
gebraden kip op houtskool volgens
grootmoeders recept. De kip eet je met
rijst, frites, gepofte aardappel, maiskolf
of salade. Deze eenvoud is tevens de
grote kracht van De Kip Gallery. En tegen
een lage prijs! Bestel gelijk!

LA VITA È BELLA
Voor heerlijke broodjes, 
maar ook lasagnes of 
andere Italiaanse 
delicatessen. Lees meer.

Guliano
Nog meer lekkere 
Italiaanse sandwiches 
en delicatessen op de 
Meent! Bekijk het menu.

Bun
Voor lekkere broodjes in 
Blijdorp ga je naar Bun! 
De Bun Club is zeker 
een aanrader! Het 
menu vind je hier.

SAJOER
Voor een goed bakkie 
pleur zijn wij hier wel 
eens te vinden op de 
wedstrijddag… Lees 
meer op de website.

https://www.fincarotterdam.nl/
https://www.gauchosgrill.nl/afhalen/
https://www.ohanapoke-rotterdam.nl/?k1111=k1111&gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqre66tMlpF-eWwGYpH0Uj4ItpmsLMGsmsobgbUkLaCASwu9CcdFJVaIaAr4HEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.thuisbezorgd.nl/menu/de-kip-gallery-1
https://www.instagram.com/lavitaebellarotterdam/
https://www.instagram.com/lavitaebellarotterdam/
https://guliano.heerlijkinhuis.nl/
https://www.bunrotterdam.nl/
https://sajoer.nl/


RECEPTEN

MIMOSA COCKTAIL
De ultieme brunch cocktail.
Dit recept heeft maar drie ingredienten.

COURGIATELLE
Met avocado-limoensaus.

Dit recept geeft pasta een gezonde twist.

BLOEMKOOL RISOTTO
Met aubergine en Parmezaanse kaas.
Dit recept ga je toch van watertanden?

ESPRESSO MARTINI
Maakt elke avond speciaal.

Dit recept is een absolute guilty pleasure.

PAULANER HEFE WEISSBIER
Geen recept, maar wel heel lekker.
Dit biertje is een favoriet van Heren-1!

https://www.gall.nl/ontdek/cocktails/mimosa/
https://chickslovefood.com/recept/courgiatelle-met-avocado-limoensaus-skinny-six/
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1194744/bloemkoolrisotto-met-aubergine-en-grana-padano
https://www.culy.nl/recepten/espresso-martini/
https://www.ah.nl/producten/product/wi238777/paulaner-hefe-weissbier


Ingrediënten
1 ananas
Flinke scheut rum
Kokosmelk
Eiwit opgeklopt
Ananassap

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

DE PIÑA COLADA
VAN HEREN-1
STAP 1: Koop een ananas 

STAP 2: Hol de ananas uit. 

STAP 3: Vul hem met de helft van de stukken ananas. 

STAP 4: Gooi er een flinke scheut rum bij

STAP 5: Voeg kokosmelk toe

STAP 6: Klop eiwit op en voeg toe aan de ananas.

STAP 7: Tot slot naar smaak ananassap toevoegen.

Als het goed is heb je iets moois gemaakt, 
dus neem een lekkere teug en geniet!



1. Snijd de kippendijen in bite-size
stukjes. Voeg deze toe aan een
kom samen met 1 el sojasaus, 0,,5
el knoflookpoeder en een snufje
zout en peper. Laat dit liefst 15
min marineren.

2. In een andere kom voeg je 2 el
bloem, 1,5 el maïzena en 3 eieren
toe. Klop dit beslag tot een
geheel. Nadat de kip even heeft
gemarineerd voeg je dit toe aan
het beslag. Zorg dat de kop goed
bedekt wordt met het beslag.

Recepten voor het HC Rotterdam senioren kookboek

SWEET & SOUR 
CHICKEN
VAN DAMES 1

3. In de wokpan voeg je 400 ml archideolie toe. Laat dit op een
midden-hoog vuur 10-15 min warm worden. Pak een houten
saté/sushi stokje en zodra er bubbels ontstaan rondom het
stokje, weet je dat de olie heet genoeg is om de kip te frituren.
Laat de kip 5 minuten frituren.

Ingrediënten
200/300 gr kippendijen
1 rode paprika
1 gele paprika
1 ui
Sesam zaadjes
400 ml arachideolie
150 gr basmati rijst
200 gr sperziebonen
Sajoer curry pakje (Conimex 
boemboe sajoer boontjes)
100 ml water

Marinade van de kip:
1 el sojasaus
Snufje peper & zout
0,5 el knoflookpoeder

Sweet & Sour saus:
3 el ketchup
2 el witte wijnazijn
2 el witte suiker
2/3 el sweet chili saus
1 el soja saus
3 tenen knoflook



4. Kook ondertussen de basmati rijst volgens de instructies op
de verpakking.

5. Als de kip na 4 min bijna goudbruin gefrituurd is, schep deze
dan met een schuimspaan/frituurschep over in een schone
schaal. Zet het vuur zo laag mogelijk zodat de olie nog warm
blijft. Je gaat de kip hierna nog een keer frituren voor 2-3 min.

6 .Kook in een pannetje de sperziebonen voor 4-5 min. Giet ze
hierna af in hetzelfde pannetje en voeg je 1 el olie toe. Bak de
sperziebonen even aan en voeg vervolgens 2 el van de conimex
boemboe sajoer boontjes curry paste toe samen met 100 ml
water. Roer het goed door elkaar en laat op een zacht vuurtje de
boontjes met de curry paste dikker worden. Leg een deksel op
de pan zodra de boontjes klaar zijn om ze warm te houden.

7. Terwijl de bonen sudderen in de curry paste, snij je de ui in
halve ringen. Snij ook 1/3 van de rode en 1/3 van de gele paprika
in grove stukjes.

8. In een bakje voeg je 3 el ketchup, 2 el witte wijnazijn, 2 el witte
suiker, 2 a 3 el sweet chilli saus, 1 el soja saus en 3 tenen
knoflook toe. Roer dit tot een geheel en voeg de zoetzuur saus
toe in een koekenpan. Vervolgens zet je de frituur weer op
midden-hoog vuur. Wacht even 3 min tot de olie weer goed heet
is en voeg de kip terug toe en bak voor nog 2-3 min tot ze
goudbruin zijn. Voeg de gesneden ui en paprika toe aan de saus
in de koekenpan en meng met dit door elkaar. Laat dit 3-4 min
even bakken.

9. Zodra de kip goudbruin is voeg je deze toe aan de koekenpan
met de zoetzure saus en groente. Voeg nu ook de sesam zaadjes
toe. Roer alles door elkaar en bak dit nog 2-3 min goed aan.

10. Vul een rond bakje en vu deze tot de top met rijst. Druk goed
aan en draai om op een diep of plat bord. Zo krijg je het
klassieke rijst bolletje. Hierna schep je ook de boontjes en
zoetzure kip op naast de rijst. Et voilà! Bon Appétit!

PS. Je kunt de zoetzure kip ook lekker op een wrap eten!



WIE – WAT – WIST JE DAT?

HEREN 1

De Zeeuwse Zot eet Duracell-batterijen bij ontbijt ( Jesse)

The Juice is low-key de hendigste jongen (Guus)

Marra rijdt nog steeds in een Volvo (Marnix)

‘De grafiek stijgt dus je moet bijkopen’ (Nick)

Lil Drunky is niet meer ( Justen)

El Pantera wordt vader (Thijs (is niet waar))

de coaching staf is fan van George Stephenson

Soufyan heeft een vlindertuin (Diede)

Maccie is straight outta Manchester (Mahinder)

‘Niet-Kokkie’ over de vloer bij de voorzitter (Pepijn)

Mr. Kortehoek laat tegenwoordig ook z’n poort open staan (Derk)



RANKING THE TEAM
Stel een aantal (gekke) vragen op. Laat het hele team de vragen
beantwoorden door een top vijf te geven. Geef voor elke keuze een
reden, hoe gekker, leuker, hoe beter! Deel vervolgens de leukste
met elkaar. Dit kan natuurlijk gewoon via de zoom. Voor inspiratie
uit het tv-programma “Ranking the Stars” kijk je hier.

ONE BOUNCE
Tijdverdrijf numero uno voor H1. Benodigdheden: 1 voetbal en
een X-aantal spelers die er van genieten als hun teamgenoten de
boot in gaan. De bal mag 1 keer stuiteren tussen touches van de
participanten, wordt er een fout gemaakt krijg je een letter. Spelen
voor het woord ‘e-z-e-l’, de eerste die klaar is verliest. Hoe idioter
de straf voor de verliezer, hoe meer plezier en spanning. Onthoud:
het kan niet gek genoeg!

FAVORIETE TEAMACTIVITEIten

RESTAURANT WANDELING
Maak groepjes van acht, wandel
naar en bezoek verschillende
restaurantjes in Rotterdam.

ACTIVITIES

https://www.rtlxl.nl/programma/ranking-the-stars/ec271617-fc37-385a-8286-41cee316e1b7


Door corona helaas nog niet vaak voorgekomen, maar goed. De
ontspanning opzoeken met z’n alle na de wedstrijd, in het zonnetje
met een koud drankje in je hand, is iets wat er bij hoort. Met een
zachte fristi uit blik of een beslagen pilsje terugkijken op de pot,
genieten van een overwinning of verschrikkelijk balen van
verliespunten. Ook dat soort momenten dragen bij aan een
teamproces. Wel maat houden natuurlijk, want vanaf maandag is
het weer volle bak toewerken naar de volgende wedstrijd.

HET 
(ON)VERDIENDE 
BIERTJE
NA DE
WEDSTRIJD

Een teamfavoriet! Fantastisch om wekelijks door Petri, Thijs en
andere vrijwilligers een stokje in je neus geschoven te krijgen en te
hopen op een negatieve uitslag. Ondertussen richting de 30+ tests
per persoon aan het gaan, dus we mogen in onze handen knijpen
(en afkloppen) dat we zo weinig positieve tests hebben in 2021.
Aan de andere kant ook niet gek, de voorschriften en regels
worden goed nageleefd en de handen worden meermaals per dag
30 seconden met zeep gewassen.

DE
Wekelijkse

CORONA
TESTEN



PERUDO
Leer je teamgenoten kennen, wie is te
vertrouwen en wie bluft alles bij elkaar?
Perudo is voornamelijk een bluf spel vol
spanning. Iedere speler krijgt een beker met
daarbij vijf dobbelstenen. Je schudt de
dobbelstenen in je beker, je draait hem om op
de tafel, gluurt even naar je eigen score en
gokt hoeveel dobbelstenen van een bepaald
getal minimaal op tafel liggen. Binnen het
team ging dit gepaard met opdrachten voor
de verliezer… Wie o wie is het haasje!?

CODENAMES
Vijfentwintig spionnen liggen op tafel. Eén
speler van elk team weet welke bij zijn team
hoort. Lukt het hem aanwijzingen te geven van
één woord, opdat zijn team de juiste aanwijzen
en zij als eerste contact maken met al hun
spionnen?

KEEZENSPEL
Een echt Hollands en oergezellig
bordspel! Keezen is een combinatie
van pesten en Mens Erger Je Niet. De
spelkaart die je opgooit, bepaalt wat
je met je pion mag doen. Zorg dat je
je pionnen als eerste op de
thuishonken hebt en probeer met
pestkaarten te voorkomen dat je
tegenspelers hetzelfde doel bereiken!

MUST-PLAY SPELLETJES



PA
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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 de Sevens 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.

BALLENBAK
“Brian Vervoort wil opgehaald 

worden uit Småland” 

FRITUUR
Een schaal bittergarnituur is een must!

POOLPARTY
Voor het ultieme 
vakantiegevoel!

DE KAMPIOENSBEKER 
VAN DE HOOFDKLASSE

Spreekt voor zich!


