
juni 2018

NIEUWSBRIEF

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 augustus. Kopij daarvoor kun je tot 24 augustus 

sturen naar rococo@roomburg.nl.

We gaan niet naar de Vliet
Wellicht heb je het al gelezen, Roomburg verhuist niet mee naar het vernieuwde 

sportcomplex dat de gemeente aan de Vliet wil realiseren. Het college van Burgemeester 

en Wethouders heeft besloten dat er geen ruimte meer is. Dit betekent dat ze aan de slag 

gaat met de enige resterende optie: het onderzoeken van de haalbaarheid voor de 

uitbreiding van de club in Roomburgerpark en omgeving! 

Wat is ook alweer onze ambitie: 

• Extra oppervlakte voor sport. We gaan voor een extra veld in het park en 

medegebruik van Trigon

• Oppervlakte ‘groen’ blijft op hetzelfde niveau als nu

• Oppervlakte ‘speel’ blijft op hetzelfde niveau als nu

• Toekomstbestendig organiseren van hockey en tennis, door een extra hockeyveld 

en tennisbanen, duurzame velden en gebouwen te realiseren
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• Groenbeleving door het hele gebied. Ontworpen door landschapsarchitect met een 

focus op biodiversiteit en groenbeleving

We zijn er nog niet! Nog niet alle buurtbewoners zijn even enthousiast. De gemeente wil 

binnenkort een bijeenkomst beleggen met alle betrokkenen over de nieuwe situatie.

De afgelopen weken zijn er ook al bijeenkomsten in de wijk georganiseerd. De 

initiatiefnemers van het Nieuw Roomburg Park, hebben een visueel ontwerp op schaal 

gemaakt van het Nieuw Roomburg Park en gepresenteerd aan de bewonersgroep van de 

Hazewinkelstraat, de Vrienden van het Roomburg Park, Tennisclub Roomburg, 

Kinderopvang ’t Kasteel en de Club. Dit vergemakkelijkt de discussie. Iedereen kan de 

hockeyvelden, de tennisvelden, de speeltuin, het multifunctionele clubhuis, de 

parkeerstrook en de groenelementen (water, bomen) inpassen op een wijze die het beste 

aansluit bij zijn of haar ideeën. Wil jij meepraten en je hard maken voor de realisatie van dit 

plan meld je dan hier aan. Voor meer informatie kijk op www.nieuwroomburgpark.nl

Teamindelingen en samenstelling selectieteams 

(teams 1 en 2)

De periode rondom de teamindelingen is voor alle vrijwilligers uit de Lijnorganisatie en het 

Technisch Hart, de drukste van het jaar. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt 

getracht de jeugdspelers in te delen in een team dat goed bij hem/haar past. Door 

verschillende personen (trainer coördinatoren, trainers, coaches en lijncoördinatoren) is 

gekeken naar de hockeykwaliteiten. Hier worden het Speler Volg Systeem, de 

préselectietrainingen, het meetrainen met een hoger team, soms onderlinge 

oefenwedstrijden én de uiteindelijke selectietrainingen voor ingezet. Daarnaast worden 

sociale voorkeuren en spelersambitie meegenomen. Of het een leuk jaar wordt hangt 

immers vooral af van andere factoren dan alleen het niveau! Lees hier verder.



Warm welkom voor nieuwe leden
Dit jaar hebben zich (tot nu toe) 130 nieuwe leden ingeschreven, waarbij de inschrijving 

van senioren nog in volle gang is. De teller staat nu op 96 nieuwe (jongste) jeugdleden en 

34 (jong) senioren. Alle junioren ouder dan zeven jaar maken deze maand al kennis met 

onze club. Zij trainen in juni al voor het eerst met hun nieuwe team en op 30 juni spelen ze 

het toernooi ‘Nieuw Roomburg Onderlinge’. Om de nieuwe (jongste) jeugdleden te 

informeren over het reilen en zeilen op Roomburg en hun een warm welkom te heten, is er 

een uitgebreide welkomstbrief gestuurd. In deze brief staat veel actuele informatie die ook 

voor bestaande leden een duidelijk overzicht geeft. Lees hier de welkomsbrief.

Natuurlijk hebben alle nieuwe leden ook onze magazine ‘Scoop’ in de bus gekregen, 

waarin ze onder andere informatie vinden over de organisatie en de aanspreekpunten 

binnen de club. 

Zaterdag 30 juni: Nieuw Roomburg Onderlinge
Sinds 17 juni zijn alle teamindelingen voor het komende seizoen bekend. Dit is een aantal 

weken eerder dan jullie tot nu toe gewend waren. De nieuwe teams zullen deze maand al 

(een keer) met elkaar trainen, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. Op zaterdag 30 juni 

volgt dan de finale van dit seizoen tijdens het ‘Nieuw Roomburg Onderlinge’ toernooi. Het 

wedstrijdschema vind je hier.

Belangrijk rond deze wedstrijden is dat alle ouders, coaches en managers onderling 

kennismaken. Voorafgaand aan de wedstrijden van elke lijn heeft elke Lijncoördinator een 

kennismakingsgesprek met alle coaches van zijn/haar lijn. Hiermee zijn voor de 

zomervakantie alle teams georganiseerd en kunnen we na de vakantie het nieuwe seizoen 

goed voorbereid beginnen.

Tijdens de Nieuw Roomburg Onderlinge is er gelegenheid om de eerste teamfoto’s te 

maken. We zorgen dat er die dag meer te doen is dan alleen wedstrijdjes spelen. Om 

16:00 uur begint de slotborrel en om 19:30 uur keert de rust weer terug op onze mooie 

club. 

PIMS42: It was a zoo out there!
Het hele seizoen wordt er door alle senioren naartoe geleefd: het PIMS-toernooi in het 

Pinksterweekend, waar teams van heinde en verre prachtig uitgedost naartoe komen.

In de weken ervoor wordt er steeds meer duidelijk; het thema, de muziek, de cateraar…. 

Op vrijdag hebben we alle registers weer opengetrokken om alles gereed te maken, dit 

jaar ondersteund door Apelek-events die de aankleding naar een next level hebben 

gebracht. Wat ons betreft een succes!

Ook onder de deelnemers werd het steeds rumoeriger en op facebook werd het drukker en 



drukker. Tot de vrijdagavond daar was ... in de loop van de avond stroomde iedereen 

binnen, dagelijkse maar zeker ook jaarlijkse vriendschappen werden weer rijkelijk 

beklonken met een vochtige versnapering.

Hoewel het weer op zaterdag misschien matig was, gingen de voetjes op zaterdagmiddag 

lekker los onder begeleiding van diverse DJ’s: Atilla, DJ Jean, Gido Bash! en DJ Berend. 

De daarop volgende zondag maakte het weer het ruimschoots goed! De zon zorgde ervoor 

dat het weekend op een hele mooie manier werd afgesloten. Onder het genot van die zon, 

gezelligheid en de nodige drankjes werden de finales afgewerkt, waarna het geheel door 

O’nine buiten en DJ Elmar en DJ Jean binnen werd afgesloten. Wij kijken terug op een 

wederom zeer geslaagd weekend en kijken alweer uit naar de volgende editie!

Wij danken alle deelnemers, de bar commissie, vrijwilligers en andere betrokkenen die ons 

hebben geholpen om het toernooi succesvol te maken en te hebben laten verlopen. Tot 

volgend jaar!

Bekijk het alsnog op Facebook en www.pimsroomburg.nl. 

Onvergetelijke Jongste Jeugd Slotdag
Afgelopen zaterdag was de Jongste Jeugd Slotdag 2018 als afsluiting van het seizoen 

voor de E-tjes en de F-jes. In totaal 18 teams (waaronder 3 Roomburg teams) hebben 

onder het motto 'Beroepen' een onvergetelijk toernooi gespeeld. Lekker weer, een 

springkussen, spelletjes, een goed verzorgde lunch en natuurlijk veel hockey hebben 

samen voor zeer geslaagde dag gezorgd.

Snap jij er ook geen ‘rate’ van? 
Sinds enkele jaren worden de poules van de ABC-junioren ingedeeld op basis van een 

‘rating’ systeem. Wat is dat nou, zo’n ‘rating’ systeem, hoe werkt het? En wat is ‘slangen’?

De eindstanden van dit seizoen worden omgezet naar ratingpunten voor elk team. Die 

punten zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie ABC, de klasse en de poule waarin een 

team speelt. Hoe hoger de leeftijdscategorie, de klasse en de poule, hoe hoger de 

ratingpunten die een team kan krijgen. Die punten worden vervolgens bepaald door de 



eindstand binnen de poule. Hoe hoger een team binnen de poule eindigt, hoe hoger de 

punten. Daarbij bepalen ook het aantal wedstrijdpunten en doelpunten (voor en tegen) de 

ratingpunten. Zo bepalen de eindresultaten van elke ABC team de ratingpunten van het 

seizoen. 

Lees hier verder, hopelijk snap je er dan wel een ‘rate’ van! 

Onze kampioenen: girl power!
Op zaterdag 2 juni zijn de junioren die tijdens het afgelopen seizoen een kampioenstitel 

hebben veroverd, gehuldigd. De Roomburg-taarten die besteld waren, waren helaas niet 

geleverd, dus moesten er op het allerlaatste moment nog 30 taarten gekocht worden bij 

winkels in de buurt. Dat doet aan de prestaties van deze teams gelukkig niets af! 

Eén jongensteam veldkampioen geworden, namelijk JC2.

Verder hebben drie meisjesteams de eerste plek in de wacht gesleept. MD6, MD2 en MB1. 

MB1 heeft een speciale prestatie geleverd. Zij zijn eerste geworden in de topklasse, wat 

nog niet eerder een Roomburg meisjesteam is gelukt!

Links Meisjes B1, rechts Dames 3

Bij de senioren verdienen Dames 3 en Dames 1 speciale aandacht; Dames 1 promoveert 

rechtstreeks naar de eerste klasse! Dames 3 heeft het zo goed gedaan dat zij kampioen 

zijn!

Klik hier voor een overzicht van alle kampioensteams bij de jeugd. 

Afsluiting looptrainingen op het strand
Na drie maanden looptraining waar bijna alle ABC-junioren teams aan mee hebben 

gedaan, was de laatste training een bootcamp op het strand. Terwijl het onweer net was 

gepasseerd en de zon voorzichtig doorbrak, werkten veel junioren én ouders(!) zich in het 



zweet onder leiding van looptrainster en bootcampster Masha Favre. Alles kwam aan bod: 

hardlopen, buikspieroefeningen, benen, armen, conditie en teambuilding. Of er volgend 

jaar weer voor alle teams looptraining wordt georganiseerd hangt mede af van de 

evaluatie. Daarom is het belangrijk dat álle managers de enquête insturen namens hun 

team. Loopcommissie bedankt voor de organisatie van de trainingen en deze coole 

afsluiting!

Foto’s - Jeannet Koomans 

Algemene Ledenvergadering op 11 juni
Een ieder is van harte uitgenodigd om de vervroegde ALV op woensdagavond 11 juli om 

20.00 uur bij te wonen. Op de agenda staan onder meer af- en aantredende 

bestuursleden, jaarrekening, jaarverslagen en de plannen, inclusief begroting, voor het 

komende seizoen. 

Jong Senioren Teams: het komt er echt van!
Roomburg start seizoen 2018-2019 met twee Dames Jong Senioren Teams en een Heren 

Jong Seniorenteam. Eén van de damesteams bestaat voornamelijk uit het huidige D3, dat 

overstapt van de reguliere naar de Jong Seniorencompetitie. Het andere damesteam en 

herenteam bestaan grotendeels uit huidige Roomburg tweedejaars A Junioren. Het eerste 

damesteam is al volledig gevuld, maar in het andere damesteam en herenteam is nog 

ruimte voor spelers. Het herenteam zoekt ook nog een keeper. 



Heb je interesse of ken je iemand om te spelen in een Jong Seniorenteam, neem dan 

contact op met Barry Lassche via jongensa@roomburg.nl. 

We zijn een bondscheidsrechter rijker!
De afgelopen jaren zijn op Roomburg verschillende 

talentprogramma’s gestart rond de scheidsrechters. 

Zo hebben de eerste 4 clubscheidsrechters hun 

examen in 2016 succesvol afgesloten en is de 

volgende lichting in opleiding. We zijn er trots op dat 

ook de doorstroming naar de Bondsopleiding 

inmiddels loopt en dat we  dit seizoen Thomas Bus 

mogen feliciteren. Hij heeft onlangs succesvol zijn 

examens tot bondsscheidsrechter afgesloten.

Goede scheidsrechters zijn er echter nooit genoeg. 

Wil jij deelnemen aan een van de talentprogramma’s 

arbitrage@roomburg.nlmail dan naar 

Lijnco’s gezocht voor de Jongste Jeugd!
De lijncoördinatie bij de Jongste Jeugd wordt in het nieuwe seizoen anders ingedeeld. Elke 

categorie krijgt een eigen Lijnco die meegroeit met de kinderen. Je bent de schakel tussen 

de teams en coaches, het Technisch Hart (hockeyschool) en de Lijnorganisatie. Lijnco ben 

je voor een of meerdere jaren, binnen de lijn waarin je eigen kind speelt. Omdat alle 

zittende lijnco’s vertrekken, hopen we voor de start van het nieuwe seizoen nieuwe Lijnco's 

te vinden. Klik hier om te zien voor welke Jongste Jeugdteams we in seizoen 2018-2019 

nog Lijnco’s zoeken en wat een LijnCo Jongste Jeugd zoal doet.

Voor meer informatie of om je aan te melden als Lijnco Jongste Jeugd, mail naar 

juniorenalgemeen@roomburg.nl of spreek Pien even aan op de club. 

Agenda voor de komende periode

zaterdag 23 juni

09:00 - 18:00 uur: Molentoernooi

zondag 24 juni

09:00 - 20:00 uur: Familietoernooi

zaterdag 30 juni



09:00 - 23:00 uur: Toernooi Nieuw Roomburg onderlinge & seizoensafsluiting

woensdag 11 juli

20:00 - 23:00 uur: Algemene Leden Vergadering (ALV)

maandag 20 - vrijdag 24 augustus

9:30 - 18:00 uur: Intensieve trainingsweek 1e/2e juniorenteams

maandag 27 augustus

Start reguliere trainingen

zaterdag 1 september

Seizoensopening voor junioren top-poule teams: eerste wedstrijd

zaterdag 8 september

Eerste wedstrijden alle andere jeugdteams 

zondag 9 september

Seizoensopening voor senioren teams: eerste wedstrijd

De hockeyclub is gesloten vanaf 1 juli t/m 20 augustus, met uitzondering van de 

woensdagavond, vanwege het zomeravondhockey

Aanpassen hoe je deze nieuwsbrief 

ontvangt?

Je kunt je profiel updaten of 

je uitschrijven.




