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NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt verzorgd door de RoCoCo (Roomburg Communicatie Commissie).

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 17 juni 2022.

Kopij daarvoor kun je t/m zondag 12 juni 2022 sturen naar rococo@roomburg.nl.

Rodenburgermolen 
Geweldig, de molenaar van de Rodenburgermolen heeft met zijn

bootje 100 ballen uit de sloot gehaald! Andries Veloo is 72 jaar en

sinds 5,5 jaar molenaar van de in de volksmond geheten

"Kanaalwegmolen". Daarvoor was hij molenaar bij molen

Meerburg, die niet meer bestaat. 

De Rodenburgermolen, kenmerkend voor ons logo, is een

voormalige poldermolen voor de Rodenburger- en Cronensteinse

polder. De stenen molen werd gebouwd in 1704 maar herbouwd

na een blikseminslag met brand in 1893. Bij de herbouw zijn in

plaats van de traditionele houten onderdelen, gietijzeren raderen gebruikt. De molen was

tot in 1953 in bedrijf. Het scheprad bevond zich op ca. vier meter afstand van de molen in

de groene ronde kast.

De Rodenburgermolen is prachtig van binnen.

Hij is niet meer maalvaardig, maar gelukkig nog

wel draaivaardig! Met zijn vlucht van 19,10

meter heeft hij in het jaar 2021 maar liefst 389

duizend omwentelingen gemaakt. En hoewel de

molen is bewoond, is hij toch op afspraak te

bezichtigen.
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De molenaar heeft een LHC Roomburg vlag

cadeau gekregen om elk

weekend op te hangen en is

toegetreden tot de ‘Vrienden van Roomburg’. Hij zal dus regelmatig op

ons complex te vinden zijn. Wint Heren 1 het kampioenschap, dan zet hij

graag de molen in de feeststand. Gaaf toch!

Heren 1 speelt (vanavond) weer de Silver
Cup

Sinds seizoen 2016-2017 organiseert de KNHB een bekercompetitie voor de verenigingen

en Roomburg Heren 1 speelt dit jaar ook weer mee.

Achtergrondinformatie

De Silver Cup is gericht op teams uitkomend in de 1e Klasse tot en met 4e Klasse.

Daarnaast wordt een Gold Cup gespeeld die zich richt op teams uit de Hoofdklasse, de

Promotieklasse en de Overgangsklasse. De wedstrijden worden gespeeld op de

vrijdagavonden.

Opzet Silver Cup

In de eerste ronde starten de 4e Klasse teams. Daarna stromen in de volgende rondes de

teams in uit de 3e Klasse en hoger. De competitie kent maximaal 10 ronden en er wordt

gespeeld volgens het knock-out principe. Tot de kwartfinales speelt het laagst spelende

team thuis. Wanneer teams in dezelfde Klasse spelen én vanaf de kwartfinales, bepaalt

loting wie thuis speelt. Tot en met de achtste finales wordt het land verdeeld in regio’s en

wordt gespeeld binnen de regio. Vanaf de kwartfinales worden de regio’s losgelaten en

wordt het schema volledig door loting bepaald. 

Roomburg Heren 1, ingestroomd in de vijfde ronde op 25 maart, heeft zijn eerste wedstrijd

gewonnen met 0-6 van de Ijssel (uit onze competitie poule). Vanavond (8 april) spelen ze

de zesde ronde thuis tegen Hudito (ook uit onze competitie poule). Kom je hen ook

aanmoedigen?



De Roomburg evenementen gaan weer los!

Na een onderbreking van twee jaar staat onze Evenementen Commissie te trappelen om

de draad weer op te pakken. Al hun favoriete Roomburg evenementen worden deze

tweede seizoenshelft weer georganiseerd dus dat wordt feest! Ook de SAC blijft actief en

heeft nog wat seniorenactiviteiten in petto maar nog niet alle data zijn bekend. Daarnaast

organiseert Technisch Hart ook nog een jeugd hockeydagkamp en clinics. Noteer dus

alvast maar in je agenda:

• maandag 11 april: Inhaal Clinics breedteteams junioren + senioren – Op

inschrijving. Bram Lomans en 2 internationals komen langs. 

• maandag 2 en dinsdag 3 mei: 2-daags hockeydagkamp voor tweedejaars-F t/m D

(inschrijving sluit 15 april). Twee dagen hockeyen, spelletjes doen, vette trucjes

leren van een (oud)international en plezier maken met je vriendjes!

• vrijdag 3 – zondag 5 juni: PIMS (18+, zie speciaal artikel)

• maandag 13 juni: Clinics breedteteams junioren + senioren* – Sleep- en of

specialistentraining op inschrijving. De clinics staan onder leiding van (top)trainers

en internationals.  

• vrijdag 17 juni: Jong Senioren Slotavond

• zaterdag 18 juni: Jongste Jeugddag (verplicht) - Aan het einde van ieder seizoen

spelen alle eerste- en tweedejaars E en F een toernooi tijdens de Jongste Jeugddag

van de KNHB. Dit toernooi, dat thuis of uit gespeeld wordt, maakt onderdeel uit van

de competitie en deelname is daarom verplicht.

• zondag 19 juni: Het Molentoernooi* - Recreatief toernooi voor de D-juniorenteams

uit de wijde omgeving en staat garant voor sportiviteit en gezelligheid.

• zaterdag 25 en zondag 26 juni: D-kamp* -  Hockey, geweldige activiteiten en met

z’n allen overnachten op de club voor onze eigen D-lijn.

• zaterdag 2 juli: Nieuw Roomburg Onderlinge (verplicht voor alle ABCDEF

jeugd) – Maak kennis met je nieuwe team en begeleiding en speel tegen andere

Roomburg teams op ons feestelijk aangeklede complex.

• zaterdag 3 juli: Het familietoernooi* – Vorm een team met je familie, vrienden of

straatgenoten en beleef de gezelligste hockeydag. 

*Informatie over wanneer je je kan inschrijven volgt binnenkort. Houd de website/app dus

in de gaten!
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Familietoernooi 2019

LHC Roomburg neemt laatste stap naar
100% rookvrij

Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en

sport passen daarom 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. 

Wat verandert er op de club?

Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers. Maar de trend in de

maatschappij is duidelijk: steeds meer sportclubs worden geheel rookvrij. Vorig jaar is



Roomburg gestart met de rookvrij campagne. Het bestuur koos voor een overgangsfase

waarbij nog alleen op zondag en alleen op de speciaal daarvoor ingerichte plaats achter

het keepershok gerookt mocht worden. Rokers vonden dit niet ideaal maar het vinden van

een goede plek, uit het zicht van kinderen en weg van de sporters blijkt erg lastig. Hen

werd gevraagd om met een passend alternatief te komen want ook de ingang moet rookvrij

blijven. Deze is nog niet gevonden. Daarom neemt het bestuur vooralsnog de stap naar

100% rookvrij. Dit blijft zo indien zich niet binnen één maand een goed voorstel aandient. 

Durf rokers aan te spreken 

LHC Roomburg is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en een

rookvrij LHC Roomburg draagt bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie. Als

kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Help elkaar

dan ook er aan te denken dat we als LHC Roomburg onze jeugd willen beschermen en

hen een gezond voorbeeld willen geven. Spreek dus gewoon iemand aan die het even

vergeet!

Draag bij aan een upgrade van ons
clubhuis

Binnen onze vereniging wordt een nieuw project gestart: van en voor leden. We willen

verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een upgrade en modernisering van ons

clubhuis. De inrichting moet toekomstbestendig worden en nieuwe functies en

programmering mogelijk maken.

Wij gaan drie verschillende scenario’s uitwerken waarbij wordt gekeken naar verbetering

van de functionaliteit en uitstraling van het clubhuis. Hierbij willen we ons richten op

verschillende thema’s: ‘een fijn verblijf’, het horecaconcept, functionaliteit, architectuur en

design, duurzaamheid, financiering en de mogelijkheden voor een clubhuis met meerdere

functies onder één dak. Dit laatste ter ondersteuning voor hockey, maar ook voor de

binding met de buurt.

Dit leuke en uitdagende project zal in samenwerking met het bestuur en de

accommodatiecommissie verder vorm worden gegeven. Wij zoeken een aantal vrijwilligers

die in een werkgroep of klankbordgroep hun professionele expertise op deze thema’s

willen inbrengen, of die ervaring hebben met project management.

Vind jij het leuk om hierbij betrokken te zijn? Mail dan met Niclas von der Thüsen via

finance@roomburg.nl.

Reminder: uiterste opzegtermijn en
aanmelding nieuwe leden
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We hopen natuurlijk niet dat je afscheid van ons neemt, maar de uiterste opzegtermijn is

voor jeugdleden 1 mei en voor senioren 1 juni. Als je echter al weet dat je stopt dan is

het voor ons handig om dit zo vroeg mogelijk te weten. Je dient voor 1 mei / 1 juni op te

zeggen, anders wordt jouw lidmaatschap automatisch verlengd en ben je contributie-

plichtig. Vermeld bij opzegging ook altijd de reden. Dit kan leerzame informatie voor

Roomburg opleveren. Opzeggen doe je via onze website.  

De inschrijfperiode voor nieuwe jeugdleden loopt van 1 maart tot 1 mei. Snel na 1 mei

bepalen we op basis van het aantal inschrijvingen/opzeggingen het aantal jeugdteams dat

we kunnen formeren, het aantal nieuwe inschrijvingen dat we eventueel moeten weigeren,

en het aantal kinderen die buiten hun eigen lijn moeten spelen om voltallige teams te

maken. Na 1 mei is het daarom vaak moeilijk om nog een plekje te bemachtigen.

Attendeer daarom bevriende potentiële nieuwe leden op onze inschrijftermijn.   

Neem je vriendje mee naar de training 

Er zijn bij de jongste jeugd nog plekken vrij voor seizoen 2022-2023. Daarom starten we

met de actie 'neem je vriendje/vriendinnetje mee naar de training’. Weet jij ook iemand?

Meld degene aan bij jongstejeugd@roomburg.nl en laat hem/haar zien hoe leuk het is!

Voor de funkeys wordt een speciale vriendjes/vriendinnetjes ochtend georganiseerd op

zondag 8 mei.

PIMS 44: It giet oan!

Staat PIMS 44 al met hoofdletters in je agenda? Zo niet,

dan is dit het moment! Want jawel...het gaat weer

gebeuren: hét 18+ evenement waar heel Nederland, of

in elk geval Leiden en omstreken, al meer dan twee jaar

reikhalzend naar uitkijkt. PIMS44 - Hollandse Glorie!

Wat een feest dat de berichten over corona nog steeds

ervoor zorgen dat alle seinen op groen staan om er vol

voor te gaan. Pinksteren 2022 wordt weer PIMS’teren

en dus is de PIMS-commissie vol aan de bak met de

organisatie van het 44e 3-daagse toernooi voor 800

deelnemers en bezoekers op de Roomburgsche velden.

De inschrijving is begin maart direct geopend en de

trouwe deelnemers hadden dat snel in de gaten: de

aanmeldingen volgden snel. Inmiddels hebben 29

teams van 16 tot 30 man zich ingeschreven. Iedereen

kijkt enorm uit naar een top weekend/toernooi tijdens

het Pinksterweekend op 3, 4 en 5 juni.

https://roomburg.us16.list-manage.com/track/click?u=68db6d6e345a14c3463fddbc8&id=76fb2d8a8c&e=cc4e6a1c08
https://roomburg.us16.list-manage.com/track/click?u=68db6d6e345a14c3463fddbc8&id=76fb2d8a8c&e=cc4e6a1c08
mailto:jongstejeugd@roomburg.nl
mailto:jongstejeugd@roomburg.nl


Benieuwd naar alle PIMS informatie en nieuwtjes? Volg ze dan op Instagram en

Facebook. Like en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van PIMS of ook meedoen? Ga snel naar

www.pimsroomburg.nl en meld je team aan! Tot PIMS!

Hoe gaat het met Dames 1?

We vroegen het Michelle bakker en Marloes de Bondt, aanvoerders Dames 1.

Hoe staat Dames 1 er voor?

Na een wisselende eerste seizoenshelft hebben wij als groep hard gewerkt om het jonge

team zelfverzekerder te maken. We staan nu in de middenmoot van de competitie, waar

iedereen dicht op elkaar staat. 

Wat was de positieve ontwikkeling in het team tot nu toe?

De wijze waarop we als nieuw en jong team naar elkaar toe zijn gegroeid, op het veld én

daarbuiten. Dit is terug te zien in ons spel en na twee coronajaren is het weer fantastisch

om met de volledige groep op het veld te staan. 

Wat is jullie verwachting van de rest van de tweede seizoenshelft?

Wij hopen het de bovenste teams in de competitie moeilijk te maken en ons verder door te

ontwikkelen als team, om volgend jaar een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap!

Hoe zal het team zich ontwikkelen in de komende jaren?

De huidige groep jonge meiden bestaat uit kinderen van de club die de komende jaren

Dames 1 kunnen dragen. Binnen onze jeugd zitten ook ruwe diamanten die we maar al te

graag in de toekomst in Dames 1 zien spelen. 

Hoe zien jullie je rol op de club?

We leveren graag trainer-coaches van jeugdteams (zoals Fleur, Sarah, Britt, Jetske en

Daan) zodat de verbinding tussen jeugd en senioren sterk blijft. Daarnaast willen we

natuurlijk aantrekkelijk hockey laten zien zodat toeschouwers graag op zondag rond het

lunchuur naar Roomburg Dames 1 komen kijken!
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Michelle Bakker Marloes de Bondt

Teamindelingen: Rol SpelerVolgSysteem en
persoonlijke vragenlijst

Iedere jeugdspeler van Roomburg wordt per seizoen twee keer beoordeeld met ons

SpelerVolgSysteem (SVS). We vragen alle trainers en coaches hun beoordelingen vast te

leggen in SVS TIPS-formulieren in de Roomburg app of via de Roomburg website. In een

gezamenlijk teamgesprek met de LijnCoördinator, trainers of trainercoördinator en coaches

worden vervolgens de gemiddelde scores en conclusies per speler vastgelegd en

bewaard. 

In mei worden de resultaten (naast open trainingen en meetrain resultaten) gebruikt bij het

maken van teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Bij de junioren, maar ook bij de

jongste jeugd waar we juist níet selecteren op niveau maar meer gelijkwaardige teams

proberen te maken. Spelers mogen daarom nooit door hun eigen ouders worden

beoordeeld als die hun trainer of coach zijn. Daarnaast speelt de persoonlijke vragenlijst

(mail 3 april - vul jouw voorkeuren in voor 2 mei!), met informatie over

vrienden/vriendinnen en coachen/training geven als ouder, een rol bij de indeling van

jongste jeugd- en breedteteams. Je wil immers voorkomen dat het ene team 3 coaches

heeft en het andere team geen.

Het vernieuwde Indelingsproces

Jeugdselecties seizoen 2022-2023 hebben we

in de vorige nieuwsbrief behandeld. Deze is hier

nog na te lezen.

Bij de jongste jeugd werken we per seizoen

2021/2022 met een nieuw SVS ‘TIPS JJ Game

Rubric’. Dit systeem is meer toegespitst op

jonge kinderen waarbij plezier voorop staat. De pilot van november is goed bevallen en na

evaluatie en wat bijschaven is dit TIPS JJ Game Rubric formulier ontstaan.

Maak melding van grensoverschrijdend
gedrag

Bij Roomburg kan iedereen met plezier hockeyen en kunnen ouders hun kinderen

met een gerust hart achterlaten. Daarom zetten wij in op een veilige sportomgeving

en hebben we gedragsregels op de website geplaatst zodat iedereen weet welk
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gedrag van hem of haar is gewenst. 

Toch kan het zo zijn dat leden, ouders of begeleiders zich op een bepaalde manier

gedragen die niet past bij de omgangsvormen die we met elkaar hebben afgesproken en

we belangrijk vinden.

Vooropgesteld: ieder gedrag dat

over de grens van een ander gaat

is niet acceptabel! Belangrijk is

dan dat we niet aarzelen iemand

daarop aan te spreken. We zijn

een vereniging en we moeten het

met z’n allen doen!

Het kan ook betrekking hebben op

jezelf of je nabije omgeving.

Mocht je het gevoel hebben dat jij

bij Roomburg op een vervelende manier wordt behandeld of je niet prettig voelt door

bepaald gedrag van een ander: dan is er altijd de mogelijkheid om hier (anoniem) een

melding van te doen bij een van onze twee vertrouwenscontactpersonen. Lees hier

waarvoor je allemaal bij hen terecht kan.

Melden kan via vertrouwenspersoon@roomburg.nl  of telefonisch bij Guido Rodenburg

(06-44020281) en Esther van der Linden (06-29177899). 

Meisjes B3 verlegt samen grenzen

Door corona zaten buitenlandse teamtrips er even niet in, maar nu gaat het weer

gebeuren. Dit jaar wordt niet Paris Saint Germain, maar Paris Jean-Bouin onveilig

gemaakt door een Roomburg team: namelijk door Meisjes B3! Na twee keer promoveren

binnen één seizoen gaan zij hun grenzen letterlijk verder verleggen! Zij spelen in juni een

drieluik tegen beide clubs in het centrum van Parijs. 

En welk juniorenteam wil nou niet een teamtrip naar binnen- of buitenland? Samen budget

bij elkaar verdienen, met je teamgenoten reizen, op een nieuwe en onbekende locatie

twee of drie nachten doorbrengen, wedstrijden spelen tegen buitenlandse teams, een

onbekende stad of de natuur in; de  hogedrukpan-ervaring levert teambuilding pur sang op

en geeft de spelers een onvergetelijke ervaring.

Spanje, Duitsland en Engeland werden ook door Roomburg teams bezocht maar Parijs

staat op één. Een buitenlandtrip blijkt zeker niet voorbehouden aan selectieteams. Je hebt

alleen enthousiaste ouders nodig die de organisatie aandurven. Soms is dit beter te

realiseren wanneer twee teams dit gezamenlijk oppakken; passen samen ook mooi in één

touringcar. 

Ook zin om een (buitenlandse) teamtrip te organiseren? Lees hier waardevolle tips voor

de organisatie van een Roomburg-ouder met veel ervaring!
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Voormalige Roomburg teams in het buitenland (JB1/JB2, JC1/JC2, MB3, MC3/MC4)

Agenda voor de komende periode

APRIL

vrijdag 8 april 2022

20:30 - 22:30 : Silver Cup Heren 1 (met borrel) ronde 6

maandag 11 april 2022

19:30 - 21:30 : breedteteams junioren + senioren

vrijdag 15 april 2022

17:00 - 21:00 : Inhouse HT2-Cursus

zaterdag 16 april 2022

09:30 - 16:30 : Inhouse HT2-Cursus

vrijdag 29 april 2022

20:30 - 22:30 : Silver Cup Heren ronde 7 - 8e finales

zaterdag 30 april 2022

00:00 - 23:59 : Uiterste opzegdatum jeugd

MEI

maandag 2 mei 2022

09:00 - 16:30 : 2-daags hockeydagkamp (inschrijving sluit 15 apr)

maandag 9 mei 2022

19:30 - 21:30 : Sleeptraining ABC-selectie Bram Lomans

vrijdag 13 mei 2022

20:30 - 23:00 : Silver Cup Heren ronde 8 - kwartfinales

maandag 23 mei 2022

19:30 - 21:30 : Sleeptraining ABC-selectie Bram Lomans

vrijdag 27 mei 2022

20:30 - 23:00 : Silver Cup Heren ronde 9 - halve finales

maandag 30 mei 2022
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00:00 - 23:59 : Uiterste opzegdatum senioren

JUNI

vrijdag 3 juni 2022

18:00 - 23:00 : Start 3-daagse PIMS

maandag 13 juni 2022

19:30 - 21:30 : Clinics breedteteams junioren + senioren

vrijdag 17 juni 2022

18:00 - 23:00 : Jong Senioren Slotavond

zaterdag 18 juni 2022

09:00 - 18:00 : Jongste Jeugd dag

zondag 19 juni 2022

09:00 - 18:00 : Molentoernooi

zaterdag 25 juni 2022

09:00 - 23:00 : D-kamp

JULI

vrijdag 1 juli 2022

09:00 - 23:00 : Nieuw Roomburg Onderlinge

zondag 3 juli 2022

09:00 - 23:00 : Familietoernooi

AUGUSTUS

maandag 8 augustus 2022

10:00 - 18:00 : Start Intensieve trainingsweek 1/2 (voor ABC-selectie)

maandag 15 augustus 2022

10:00 - 18:00 : Start Intensieve trainingsweek 2/2 (voor alle junioren)
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Aanpassen hoe je deze nieuwsbrief

ontvangt?

Je kunt je profiel updaten of

je uitschrijven.
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