
juli 2022

NIEUWSBRIEF

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

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 2 september 2022.

Kopij daarvoor kun je t/m zondag 28 augustus 2022 sturen naar rococo@roomburg.nl.

Nieuw Roomburg tenue voor start seizoen 2022/2023

De kledingleverancier Indian Maharadja biedt het assortiment dat het beste aansluit bij de wensen van de club. Een user-test

onder een aantal selectieteams, ouders, jongste jeugd en commissieleden toonde een bijna unanieme keuze voor het

continueren met dit merk na vijf jaar gebruik. De collectie is inmiddels natuurlijk herzien en voor iedereen komt er een nieuw

tenue welke op 2 juli live geshowd tijdens de Nieuw Roomburg Onderlinge.

De oude kleding wordt gerecycled: een deel gaat naar een AZC zodat jonge kinderen in onze sportkleding kan sporten. Een

ander deel wordt mogelijk hergebruikt tot meubels en kussens voor het clubhuis. Meer info hierover volgt later.

Voor degenen die kleding uit het kledingplan dragen kan een volledige set zonder extra kosten omgeruild worden. Voor overige

leden komt de nieuwe kleding ook beschikbaar. De omruil is in het weekeinde van 28/29 augustus bij Intersport. Er zijn dan ook

leuke evenementen in het filiaal waaronder een street hockey demo. Extra informatie volgt t.z.t.

Nieuw is dat er ook teamtruien en jasjes beschikbaar worden gesteld door de club. Deze hebben al het Roomburg logo en

kunnen worden voorzien van eigen sponsors. Deze kleding is tegen sterk gereduceerde prijs te verkrijgen bij Intersport. Ook

deze kleding zal 2 juli worden getoond. Voor meer info hierover mail je met sponsoring@roomburg.nl of

kleding@roomburg.nl.

Net geen promotie naar de Overgangsklasse voor Heren 1

Heren 1 heeft het dit jaar weer spannend gemaakt. Helaas geen kampioen in de eerste klasse poule door ondermeer de

wedstrijd tegen Forescate waar punten bleven liggen. De laatste uitwedstrijd tegen de nummer 3 Schiedam móest gewonnen

worden om nog verzekerd te zijn van directe promotie naar de Overgangsklasse. Aan de supporters heeft het niet gelegen; de
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Schiedamse tribune kleurde voor een groot deel oranje met trouwe Heren 1 supporters en Roomburg jeugdleden die meereden

met de ingehuurde touringcar. Helaas eindigde de wedstrijd in een gelijkstand, waardoor uiteindelijk Zoetermeer er met het

kampioenschap vandoor ging. Heren 1 classificeerde zich als nummer 2 voor de derde maal voor de play-offs naar de

Overgangsklasse (in 2016 en 2019 idem, daarna corona)!

Spannende twee weken braken aan. Na gewonnen play-off wedstrijden tegen Eersteklasser USHC, werd op heroïsche wijze de

thuiswedstrijd tegen Overgangsklasser BH & BC Breda gewonnen met 4-3. Helaas verloren de heren de uitwedstrijd met 1-0.

Ook de 3 strafcorners in de laatste 5 minuten wilden er niet in gaan. Alles hing dus af van de beslissende derde wedstrijd op

Roomburg… Met 75% balbezit en twee mooie velddoelpunten domineerde Roomburg de wedstrijd. Echter door de tegen-strafbal

uit het eerste kwart en de tegen-strafcorner in de laatste minuut hield Breda kans op winst middels shoot-outs. Onze shoot-out

op de paal werd fataal: Roomburg speelt volgend seizoen weer eerste klasse…

MAAR Heren 1, we hebben enorm genoten van het mooie hockey dat jullie hebben laten zien! Veel dank voor jullie inzet en

volgend seizoen staan we er weer als supporters!

Foto: iMedion | Jeannet Koomans 

Herijking 3- en 6-tal hockey

De KNHB heeft besloten om het 3- en 6-tal hockey aan te passen qua spelvorm. Bij de 3-tallen gaan we van 2 naar 3 doeltjes

per team. Bij de 6-tallen gaan we op een kwart veld in de lengterichting van het veld spelen, waardoor de lengte/breedte

verhouding verbetert. Daarnaast wordt de klemtoon vooral gelegd op het plezier hebben; we gaan van spelregels naar

speelregels en de rol van de Spelbegeleider verandert mee naar die van Speelbegeleider. 

In deze presentatie wordt helder uitgelegd wat er verandert aan de manier waarop wedstrijden worden gespeeld en begeleid

plus de inrichting van het veld. Volgend seizoen krijgen de Coolkids, 2e jaars F en E6  hiermee te maken. Van hun

teambegeleiders verwachten wij dat ze de presentatie doornemen om te voorkomen dat ze in september voor verrassingen

komen te staan. De Workshop Spelbegeleiding gaan we ook hierop aanpassen. Deze Workshop is ook een 'must’ voor ervaren

begeleiders en ervaren hockeyers!

https://www.knhb.nl/nieuws/herijking-hockeyaanbod-tot-12-jaar-de-presentatie?vgo_ee=A8QXc88Gnm8FavndSTpv3LtqsVrONih2ZwKnG4HONzg%3D
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Onder de Molen-toernooi op 26 augustus voor senioren en
veteranen

Senioren en veteranen opgelet: Onder de Molen komt er weer aan! Na een succesvol seizoen kijken we alvast vooruit. 

Vrijdag 26 augustus kunnen we het nieuwe seizoen weer goed van start gaan. Schrijf je in via de QR-code of deze link. Je kan

met je team meedoen maar ook individueel, er is altijd wel een team waarbij je aan kan sluiten.

Wij hebben er zin in!

Eindelijk weer een D-kamp!

Afgelopen weekend vond eindelijk na twee jaar weer het D-kamp plaats. Een sportieve dag bij de Vlietlanden met klimmen,

vlotten bouwen en kano varen. Daarna op de club een heerlijke BBQ, film en als afsluiter een zogenaamde ’silent disco’. De

kleedkamers waren omgetoverd en aangekleed tot dansvloeren met blacklight verlichting! Op zondag een strakke training

verzorgd door de MB4 en met een superleuk, maar ‘compleet anders’ hockey-toernooi werd het kamp succesvol afgesloten. Veel

dank aan de Evenementen Commissie voor de organisatie en aan MB4 natuurlijk!

Wij zien alweer uit naar het D-kamp van volgend jaar!

https://forms.gle/Yp8yWnu74qdsecLT8
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PIMS 44

Pinksteren 2022 is een onvergetelijk weekend geworden voor 687 deelnemers. PIMS 44 met het thema ‘Hollands Glorie’ was na

twee jaar wachten eindelijk daar. Commissie, buren, sponsoren, catering en natuurlijk de fantastische deelnemers waren er klaar

voor. Alle teams hebben hun uiterste best gedaan op een geweldige outfit en/of biermeter. Op vrijdagavond werden de eerste

hockeywedstrijden gespeeld en om 21:00 uur was het tijd om met z’n allen het weekend in te feesten. 

Zaterdag was het voor veel deelnemers wennen om na zo’n geweldige eerste avond hun bed uit te komen. Maar al snel zat de

stemming er op dag 2 weer in. Op het buiten-terras werd de hele middag gefeest dankzij verschillende dj’s met heerlijke hitjes en

beats. Na een dag vol hockeywedstrijden in het zonnetje was het ‘s avonds tijd voor Barry Badpak en heel veel meters bier. 

Zondag was de afsluitende dag van PIMS 44 met helaas veel regen tijdens de finales. Gelukkig heeft het weer weinig invloed

gehad op de sfeer. Binnen werd de prijsuitreiking gedaan met als winnaars van het hockeytoernooi (je vergeet bijna dat we ook

nog hockeyen): De Lammetjes!

Namens de PIMS commissie: Tot volgend jaar!

Senioren- en Veteranenkampioenen

Dat Roomburg een rijk Veteranenhockey heeft was al lang bekend maar dit jaar floreert het nog meer dan anders! Maar liefst vier

Veteranenteams zijn kampioen geworden en niet in de minste klassen. DDA is kampioen geworden in de Dames Veteranen

doordeweeks 1e klasse, H35A in de Heren 35+ Overgangsklasse, H45B in de Heren 45+ Lentecompetitie 1e klasse en de meest

bijzondere prestatie is geleverd door H45A. Zij werden kampioen in de Heren 45+ Hoofdklasse Zuid Holland Voorcompetitie én

Lentecompetitie. Hierdoor mochten zij afreizen naar Tilburg voor het Nederlands Kampioenschap. Na 2 keer 1-0 winst op Ede en

Hurley uit poule C waren zij winnaar van de poule en mochten zij de finale spelen tegen de winnaar van poule D (Nijmegen,

Soest en Naarden); dit werd Nijmegen H45A. Ook deze wedstrijd wisten onze topatleten met 1-0 winst te bekronen. Hiermee is

Roomburg Heren 45 A Nederlands Kampioen geworden!!

Ook bij de senioren zijn er 2 kampioenen. H4 is kampioen geworden in de Heren senioren Reserve 3e klasse en D2 is met

overmacht kampioen geworden in de Dames senioren Reserve 1e klasse. Knappe prestatie!



KNHB past naamgeving jeugd- en seniorenteams en leeftijdscategorie Heren
35+ aan

De KNHB heeft besloten met ingang van seizoen 2022-2023 aanpassingen door te voeren in de naamgeving van de diverse

competitieteams en categorieën. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

• In navolging van de aanpassing van de namen van de veteranenteams is nu in alle teamnamen – waar mogelijk – de

leeftijdscategorie opgenomen. Dit bevordert de duidelijkheid zowel nationaal als internationaal. Bovendien zijn alle

teamnamen zo in lijn met de namen waarvoor eerder bij de veteranen al was gekozen (30+, 35+ en 45+);

• De leeftijdscategorie Heren 35+ wordt aangepast. De minimale leeftijd wordt 30+.

• Alle leeftijdsgrenzen zijn nu bij zowel de dames als heren gelijk.

Overzicht teamnamen en categorieën

Per komend seizoen ziet de naamgeving er als volgt uit:

Junioren kampioenen 

We hebben een aantal kampioenen gehad in de voor- en tussencompetitie, en ook deze reguliere/lentecompetitie zorgde voor

een aantal Roomburg Juniorenkampioenen! Dit zijn de gelukkigen:

Team meisjes klasse

Roomburg MA1 Meisjes A regulier 1e klasse

Roomburg MB2 Meisjes B tussencompetitie 2e klasse

Roomburg MB3 Meisjes B voorcompetitie 4e klasse

Meisjes B tussencompetitie 3e klasse

Roomburg MB4 Meisjes B tussencompetitie 4e klasse

Roomburg MC3 Meisjes C voorcompetitie 4e klasse



Team jongens klasse

Roomburg JA1 Jongens A regulier Landelijke Subtopklasse

Roomburg JA2 Jongens A voorcompetitie 2e klasse

Roomburg JC2 Jongens C lentecompetitie 2e klasse

Roomburg JC3 Jongens C lentecompetitie 2e klasse

Roomburg JC5 Jongens C tussencompetitie 5e klasse

Roomburg JD1 Jongens D voorcompetitie 1e klasse

Jongens D lentecompetitie 1e klasse

Roomburg JD4 Jongens D voorcompetitie 4e klasse

De zaalcompetitie is bij veel teams niet uitgespeeld maar alle veldkampioenen worden gehuldigd tijdens de vrijwilligersborrel op

de Nieuw Roomburg Onderlinge (19.00-19.45 uur)! 

Kick-off voor nieuwe jeugdteams: NRO op 2 juli

Op zaterdag 2 juli gaat na twee coronajaren het familie-evenement Nieuw Roomburg Onderlinge (NRO) weer los! Dé jaarlijks

terugkerende kennismakingsdag voor spelers en ouders met de nieuwe teams en begeleiders op een feestelijk aangekleed

Roomburg.

Tref je voorbereidingen:

• kijk hoe laat en in welk shirt je speelt in dit schema

• bestudeer de aangepaste regels

• lever je te klein geworden sticks en/of schoenen nog in bij de bar voor de markt. Op 2 juli zelf kan er tussen 13:00-17:00

ook ingeleverd en/of geruild worden.

Samenvatting van het programma:

Gehele dag : Teamfoto en fruit beschikbaar gesteld door Plus Lammenschans

13.00 - 17.00 : Preview nieuw Roomburg tenue

vanaf 13.00 : Sticks en schoenen markt

12.30-17.00 : Snelheidsmeter

13.00-14.15 :
Ontmoet kinderboekenschrijver Annemarie van der Eem van 'De Berries'

(SESSIE 1)

13.45 : HOOGHOUD CHALLENGE (sessie 1)*

14.15-15.30 :
Ontmoet kinderboekenschrijver Annemarie van der Eem van 'De Berries'

(SESSIE 2)

14.45 : HOOGHOUD CHALLENGE (sessie 2)*

16.30-17.30 / 17.45 -18.45 : Barbecueën met ingeschreven teams

18.30 : Uitreiking Vrijwilligers Wisselmolen 2022

19.00-19.45 : Kampioenen huldiging junioren

Vanaf 17.30 : Vrijwilligers Bedankborrel – op uitnodiging bestuur

Fietsen in de rekken

Het wordt druk op Roomburg. Plaats je fiets altijd in het rek. Als het vol is op Roomburg, dan bij de Lorentzschool!

Veel plezier bij de Nieuw Roomburg Onderlinge!

NB: Tijdens het toernooi worden er foto's gemaakt die voor publicatie doeleinden gebruikt kunnen worden (website, nieuwsbrief).

Bezwaar? Geef het aan bij rococo@roomburg.nl.
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Agenda voor de komende periode

 

JULI                                                           
zaterdag 2 juli 2022

09:00 - 23:00  : Nieuw Roomburg Onderlinge
zaterdag 2 juli 2022

17:30 - 21:00  : Vrijwilligers bedankborrel
zaterdag 2 juli 2022

19:00 - 19:45  : Kampioenen huldiging jeugdteams
zondag 3 juli 2022

09:00 - 23:00  : Familietoernooi
woensdag 6 juli 2022

20:00 - 21:30  : Zomeravondhockey
maandag 11 juli 2022

09:00 - 17:30  : Bovelander dagkampen voor 6-9 en 9-12 jaar

AUGUSTUS                                               
maandag 8 augustus 2022

10:00 - 19:00  : Intensieve trainingsweek 1/2 (ABC-teams 1 en 2)
maandag 15 augustus 2022

10:00 - 19:00  : Intensieve trainingsweek 2/2 (alle ABCD-teams)
vrijdag 26 augustus 2022

19:00 - 23:00  : Onder de Molen toernooi Senioren
zaterdag 27 augustus 2022

08:30 - 19:00  : Oefenronde jeugdteams
zaterdag 27 augustus 2022

18:00 - 22:00  : OpeningsBBQ ABCD teams

SEPTEMBER                                            
zaterdag 3 september 2022

08:00 - 19:00  : Start Bondscompe��e en oefenwedstrijden jeugd
maandag 5 september 2022

19:00 - 22:00  : Weerbaarheidstraining CS+ / CS-talent
zaterdag 10 september 2022

08:00 - 20:00  : Start Districtscompe��e (Jongste) Jeugd
zondag 11 september 2022

10:00 - 20:00  : Start Districts- en Bondscompe��e Senioren

OKTOBER                                                 
zaterdag 1 oktober 2022    
18:00 - 23:00  : 2 okt Taptoe

Aanpassen hoe je deze nieuwsbrief

ontvangt?
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Je kunt je profiel updaten of

je uitschrijven.
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