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NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt verzorgd door de RoCoCo (Roomburg Communicatie Commissie).
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 10 december 2021.

Kopij daarvoor kun je t/m zondag 5 december sturen naar rococo@roomburg.nl.

Shuffle in het Roomburg bestuur

Tijdens de ALV op 28 september hebben we na een aantal jaar officieel afscheid genomen van drie bestuursleden: Jeroen Blüm
(penningmeester), Jirko Patist (voorzitter Technisch Hart) en Margot Nicolaes (tijdelijke portefeuille Roomburgerpark en
vicevoorzitter). Zij hebben zich enorm ingezet en grote stappen gezet voor LHC Roomburg de afgelopen jaren en daarvoor willen
we hen nogmaals bedanken!

De benoemde penningmeesters Niclas von der Thüsen en Anton de Groot hebben tijdens de ALV hun afzonderlijke rollen en
plannen gepresenteerd en Hein van den Steenhoven is aangetreden als opvolger van Jirko Patist voor het Technisch Hart.
Hieronder stellen ze zich aan jullie voor, ieder met een persoonlijk verhaal en zijn eigen beweegredenen om in het bestuur te
stappen. Klik hiervoor op de naam onder de foto.

We zijn blij met hun komst en wensen hen alle drie heel veel succes in hun nieuwe functie!



Niclas von der Thüsen Anton de Groot Hein van den Steenhoven

LHC Roomburg is op weg naar rookvrij

Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Veel
kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op onze sportvereniging. Daarom vragen we aan iedereen die
op het sportterrein komt het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil LHC
Roomburg kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Wat verandert er op de club?
Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! Wel vragen we rokers om alleen op de speciaal daarvoor ingerichte
plaats achter het keepershok te roken, buiten het zicht van kinderen. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en
aanverwante producten. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Dit is even
wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als LHC Roomburg onze jeugd willen beschermen en hen een gezond
voorbeeld willen geven!



Zien roken doet roken
Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij
opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder
kind is er één teveel. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel
komen rookvrij maken. LHC Roomburg is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een
rookvrij LHC Roomburg bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Even voorstellen: Lukas van Schaik
We zijn blij met onze nieuwe barmanager Lukas van Schaik; een 55-jarige Roomburger in hart en nieren! Bij de vraag of hij iets
over zichzelf kan vertellen zodat we hem wat beter leren kennen, antwoordt hij:

‘Eigenlijk is het raar als mensen mij niet kennen. In ben het zesde kind van zeven van
een SISEO echtpaar en zolang ik me kan herinneren loop ik op Roomburg rond (LHC
Roomburg is in 1971 ontstaan door een fusie van de hockeyverenigingen Zuidwijck en
SISEO). Via de D, C, B, A naar Heren 1 en daar van mijn 17e tot 32e gespeeld.
Trainer/coach geweest van meisjes C1, A1, jongens A1, Heren 1/2/3, Dames 2, Heren
Veteranen en nu de Trimmers en assistent/backup bij Dames 2. Dus... als ik niet
bekend ben als speler, betweterige trainer of coach, dan kennen ze me misschien wel
van de bar, het kloppend hart én de ziel & zaligheid van de vereniging. Ik spring nu
vooral bij tijdens afwezigheid van de vaste barman Peter Braas en de komende periode
gaan we kijken welke rollen ik nog meer kan invullen op Roomburg. Wat is verder
wetenswaardig? Ik vind het lastig gezichten en namen te onthouden. Verzoek is daarom
om niet boos te worden als ik je niet herken.’

En leuk nieuwtje: Lukas zal elke maandag per nieuwsbericht op de
app ‘De Pluim van de week’ uitdelen voor hét team dat zich die week
positief heeft onderscheiden!

Veel regen maar één en al plezier tijdens de Taptoe!
Het mocht weer, de taptoe ging dit jaar weer door!!
Na een goede hutspotmaaltijd en lang wachten op de Kaasmarkt trok Roomburg met de Taptoe door de stad. Voorzitter Bas
Pietersen droeg trots het vaandel, vergezeld door Heren & Dames 1 en de hele D-lijn met begeleiders. De Evenementen
Commissie had dit jaar met hulp van handige vrijwilligers en klusjesman Martin weer gezorgd voor een fantastische kar met een
grote verlichte molen met draaiende wieken en een heus veld waarop werd
gehockeyd!

Langs de kant van de route stonden ook dit jaar weer talloze leden en ouders
onze clubvertegenwoordigers aan te moedigen. Dat het stroomde van de regen
mocht de pret niet drukken, "Wij zijn Roomburg, wij strijden”.



LHC Roomburg is weer geweldig voor de dag gekomen tijdens de Taptoe op 2
oktober! Zie hier een vrolijk compilatiefimpje.

De Evenementen Commissie krijgt tegenwoordig hulp van Max de Loor, die met
zijn nieuwe coördinerende rol ook het Jeugdbestuur weer nieuw leven gaat
inblazen en onder andere toernooien onder zijn hoede gaat nemen. Vind jij het als AB-lid leuk om je ook in te zetten voor leuke
evenementen op de club zoals de AB- en CD-feesten? Meld je dan bij hem aan via
max@roomburg.nl.

Nieuwe talenten op Roomburg
De KNHB kent al jaren de ambitie om met de vertegenwoordigende elftallen tot de wereldtop te blijven behoren en zet zich in
voor de ontwikkeling van hockeytalent in Nederland. Er zijn verschillende programma’s voor de elftallen die uitkomen in diverse
leeftijdscategorieën, van opleidingsteam tot nationaal elftal.

Afgelopen weken hebben verschillende junioren Roomburgers selectie mogen doen voor deze vertegenwoordigende elftallen
van de KNHB. Een grote eer dus en natuurlijk hebben alle genodigde  spelers ontzettend hun best gedaan en alles gegeven om
de bond selecteurs te overtuigen van hun kwaliteiten. We zijn dan ook heel trots en blij dat een aantal Roomburg spelers de
selecties heeft doorstaan en is geselecteerd voor het opleidingsteam U14 jongens - regio Midden-Holland. Dit zijn: Linus
Reterink, Vic Wolkers en Mack de Bruijne, allen uit Jongens C1. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes dit seizoen! Wij
hopen dat jullie het heel goed gaan doen.

Ook een vermelding waard is dat Tamar Buijtendijk (MB1) 3 weken stage heeft gelopen bij de selectiegroep van Nederlands
Meisjes U16. Helaas is ze na deze periode afgevallen, maar ze is wel overladen met complimenten door de bondscoach. Super
knappe prestatie!



Help mee en lever je ongebruikte Roomburg kleding in!�
In tegenstelling tot eerdere plannen hebben we om diverse redenen samenhangend met de coronacrisis, moeten besluiten om
het huidige kledingplan met nog een jaar op te rekken. Bij de in 2017 gemaakte leveringsafspraken was daar echter geen
rekening mee gehouden. Daardoor hebben we dit seizoen leveringsproblemen van clubkleding waardoor er een tekort aan
kleding voor de huidige leden is ontstaan. Daarbij maakt het mondiale grondstoftekort dat we hier niet snel verandering in kunnen
brengen.

Op de club lagen gelukkig nog oude voorraden gebruikte kleding die nog prima te gebruiken blijken te zijn. Deze zijn terug in het
kledingplan gegaan om de voorraden weer enigszins aan te vullen. Toch is het nog niet genoeg. We vermoeden echter dat er
ook nog kleding bij mensen thuis ligt; het kan gaan om te klein geworden extra kleding, oude keepershirts of niet ingeleverde
kledingstukken van oud-leden.

Ons verzoek is om deze oude Roomburg kleding in te leveren achter de bar. Hier staat een doos voor kleding die terug kan naar
het kledingplan.

Dit alles helpt ons om de voorraden weer op orde te krijgen en iedereen die recht heeft op een tenue, er eentje te kunnen
dragen. We hopen op jullie hulp. Alvast bedankt!

Heb je vragen? Mail met Gijs Jansen via kleding@roomburg.nl.

Uitgereikte wisseltrofeeën�

Het bestuur van Roomburg kent jaarlijks de Willy Pleij Trofee en de Ridder
Roelof Wisseltrofee toe aan individuele vrijwilligers of commissies die
opvallend werk hebben verricht in het afgelopen jaar.

Tijdens de ALV in september is de Willy Pley wisseltrofee vol lof uitgegaan
naar de Senioren Activiteiten Commissie (SAC) voor de succesvolle
evenementen die zij hebben weten te organiseren gedurende de lockdown
en daarna, zoals de ‘Ugly Christmas Sweater Quiz’ en het ‘Onder de Molen
hockeytoernooi’.



De Ridder Roelof wisseltrofee is dit keer ook niet naar één persoon
gegaan maar naar de gehele Corona app groep; de vrijwilligers die
telkens maar weer het veranderende coronabeleid hebben uitgezocht,
geïmplementeerd, verdedigd, uitgevoerd én gehandhaafd op de club. Van
bar tot accommodatie, communicatie, lijnco's, wedstrijdsecretariaat,
bestuur en TH: iedereen bedankt voor zijn/haar inzet hierbij in dit lastige
coronajaar!

Word ook actieve vrijwilliger bij onze club!�
Vrijwilligers zijn van onmisbare en onbetaalbare waarde voor een vereniging. Het afgelopen jaar is een lastige geweest door
corona. Dankzij de inzet van velen hebben we toch veel eruit weten te halen en is Roomburg zo actief mogelijk gebleven binnen
de beperkende maatregelen. Voor die extra stap is Hockeyclub Roomburg door Sportstad Leiden zelfs uitgeroepen tot
sportvereniging van het jaar 2021!

Actief zijn als vrijwilliger op LHC Roomburg brengt een hoop lol en gezelligheid. Dat was ook goed te zien tijdens de
vrijwilligersborrel afgelopen zondag 10 oktober, waar jong en oud elkaar weer vond nu het eindelijk weer kon.

Er zijn altijd vrijwilligers nodig. Kijk hier welke vacatures nu vacant zijn. We zoeken versterking voor de  Sponsorcommissie,
Evenementencommissie, RoCoCo (ook als club fotograaf), Barcommissie, Vrijwilligerscommissie, Arbitragecommissie,
Lijnorganisatie, Commissie Prestatie Hockey en de Materiaalcommissie. Het is ook altijd mogelijk om op projectbasis een klus
aan te pakken.
Zit er iets voor je bij of heb jij zin om je in te zetten voor een commissie die hier niet bij staat? Daar zijn we blij mee! Meld je aan
via vrijwilligers@roomburg.nl.



Arbitrage-organisatie: een enorme uitdaging!
Elk weekend speelt LHC Roomburg met haar 1350 leden rond de 40 wedstrijden thuis. Thuis op de Van Vollenhovenkade, op
Trigon, en per huidig seizoen wegens ruimtegebrek zelfs op een derde locatie, het studenten complex bij het Gorlaeus. Voor al
deze wedstrijden moet LHC Roomburg ook scheidsrechters leveren. Deze scheidsrechters moeten niet alleen worden ingedeeld
op een tijdstip dat niet conflicteert met hun eigen wedstrijd (op een andere locatie), maar ook worden opgeleid, ieder op hun
eigen niveau. Een wedstrijd op topklasse niveau kan je immers niet vergelijken met een wedstrijd bij de Jongste Jeugd. De
arbitrage commissie heeft dus niet alleen elke week de puzzel wie waar fluit, maar moet ook nadenken over de strategie op
lange termijn.

Nieuw hierin is de samenwerking met de arbitragecommissie van Berkel & Rodenrijs, zowel in algehele aanpak van de arbitrage
als in de uitvoering van workshops voor verschillende doelgroepen, zie dit document.

Dit neemt niet weg dat we op Roomburg een sterke arbitragecommissie nodig hebben, want zonder arbiters zijn er geen
wedstrijden. We zoeken twee vrijwilligers die plaats willen nemen in deze belangrijke commissie. Het is daarbij niet nodig dat je
zelf kan fluiten. Voor meer informatie mail je met vrijwilligers@roomburg.nl.

Agenda voor de komende periode

maandag 18 oktober 2021
09:00�-�17:30: Bovelander hockeykampen op Roomburg
�
zaterdag 23 oktober 2021
12:00�-�17:00: Heren 1 clinic voor C,D,E en F-lijn
�
maandag 25 oktober 2021
17:15�-�18:00: Strength & conditioning training van SMC Rijnland
�
vrijdag 29 oktober 2021
19:15�-�21:30: Praktijkworkshop Spelbegeleider Jongste Jeugd
�



maandag 1 november 2021
17:15�-�17:45: Strength & conditioning training van SMC Rijnland
�
dinsdag 2 november 2021
19:00�-�22:00: AED training voor vrijwilligers
�
vrijdag 5 november 2021
17:30�-�20:00: VrijMiBo
19:15�-�21:30: Praktijkworkshop Clubscheidsrechter D-ouders
�
woensdag 10 november 2021
20:00�-�22:00: Informatie zaalseizoen 2021-2022 JR/JJ
�
maandag 15 november 2021
19:00�-�22:00: AED training voor vrijwilligers
�
woensdag 17 november 2021
20:00�-�22:00: Informatie zaalseizoen 2021-2022 JR/JJ
�
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