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NIEUWSBRIEF

De	nieuwsbrief	wordt	verzorgd	door	de	RoCoCo	(Roomburg	Communicatie	Commissie).
De	volgende	reguliere	nieuwsbrief	verschijnt	vrijdag	8	mei	2020.

Kopij	daarvoor	kun	je	tot	1	mei	2020	sturen	naar	rococo@roomburg.nl.

Coronavirus	en	hockey
We	worden	via	allerlei	kanalen	al	overspoeld	met	informatie	over	Corona,	maar	hier	even	de	
consequenties	en	leefregels	op	een	rij	met	betrekking	tot	hockey(competitie):	De	KNHB	
heeft	op	dit	moment	geen	reden	om	andere	hockeywedstrijden/evenementen	af	te	gelasten	
dan	de	rolstoelhockeycompetities	maar	houdt	de	situatie	in	de	gaten	en	laat	zich	hierin	
adviseren	door	het	RIVM	en	NOC*NSF.

De	KNHB	raadt	hockeyers	en	hockeyfans	aan	extra	te	letten	op	de	basishygiëne	(in	
navolging	van	de	RIVM-adviezen)	en	heeft	nog	een	paar	aanvullende	adviezen:

Was	je	handen	regelmatig	op	grondige	wijze
Hoest	en	nies	in	de	binnenkant	van	je	elleboog
Gebruik	papieren	zakdoekjes	en	gooi	direct	weg
Heb	je	koorts	en/of	luchtwegklachten	(zoals	hoesten	of	kortademigheid)	en	ben	je	de	
afgelopen	14	dagen	in	een	van	de	risico	gebieden	geweest	neem	dan	telefonisch	
contact	op	met	je	huisarts	en	vermijd	contact	met	anderen	(ga	dus	ook	niet	trainen	of	
naar	je	wedstrijd).
Vermijd	de	handshake.	Wens	elkaar	nog	steeds	een	prettige	wedstrijd	toe	door	middel	
van	bijvoorbeeld	sticks	aantikken	of	een	yell.	Bedank	ook	de	scheidsrechter	na	afloop	
mondeling	zonder	handshake.
Gebruik	alleen	een	eigen	bidon	of	waterfles	en	zorg	ervoor	dat	je	bitje	niet	rondslingert;	
stop	hem	bijvoorbeeld	in	je	sok	als	je	hem	niet	gebruikt.	Ben	je	scheidsrechter,	
gebruik	dan	alleen	je	eigen	scheidsrechtersfluitje.

Meer	informatie	over	het	coronavirus	lees	je	op	de	site	van	de	KNHB	en	het	RIVM.
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Vrijwilligers	maken	het	verschil!
Een	aantal	belangrijke	spilfuncties	binnen	de	club	zijn	of	komen	vacant.	Voor	het	
functioneren	van	de	club	is	het	cruciaal	dat	deze	functies	op	korte	termijn	worden	vervuld.	
Vandaar	de	oproep:	wij	hebben	jou	nodig!

Ledenadministrateur	
(2-4	uur	p.w.):	met	ingang	van	1	september	
komt	deze	functie	vacant.	Margot	van	Geen	
heeft	de	administratie	de	nodige	jaren	met	
verve	gevoerd	en	is	beschikbaar	om	haar	
opvolg(st)er	volgend	seizoen	te	begeleiden.	
Zonder	ledenadministrateur	kunnen	we	geen	
leden	aannemen,	geen	contributies	innen,	
etc.	Veel	is	geautomatiseerd	maar	als	
ledenadministrateur	draai	je	aan	de	knoppen	
en	behandel	je	niet	alledaagse	kwesties.	
Jouw	inzet	is	vooral	van	belang	in	het	
voorjaar	(nieuwe	inschrijvingen)	en	in	het	
najaar	(initiëren	contributie	inning).

Assistent	penningmeester	
(2-4	uur	p.w.):	een	club	als	Roomburg	heeft	jaarlijks	flink	wat	in-	en	uitgaven	in	de	boeken	
staan.	Die	komen	daar	niet	zomaar.	Binnenkomende	facturen	moeten	op	juistheid	worden	
gecontroleerd	door	de	vrijwilliger	die	bij	de	opdracht	betrokken	is.	Daaraan	voorafgaande	
moet	de	aangegane	financiële	verplichting	natuurlijk	op	de	juiste	manier	tot	stand	komen.	De	
inkomsten	vanuit	o.a.	contributies,	baromzet	en	sponsoring	vragen	ook	om	goede	
verwerking.	Om	deze	processen	strakker	en	minder	tijdrovend	te	maken,	zoekt	onze	
penningmeester	hulp.	Ga	jij	hem	helpen?	

Meld	je	aan	via	vrijwilligers@roomburg.nl.	

Rrrrollend	Roomburg	85,	Lentefair!	
Op	zaterdag	21	maart	2020	organiseert	de	Rrrrollend	Roomburg	85	Lustrum	commissie	een
Lentefair	 op	 Hockeyclub	 Roomburg	 van	 10:00-14:00.	 De	 Lentefair	 is	 voor	 iedereen
toegankelijk;	leden,	familie,	vrienden	en	buurtbewoners.	Er	is	voor	ieder	wat	wils,	van	gezellige
bloemetjes	 tot	 een	 lekker	 stukje	 cake.	Naast	 leuke	Roomburg-gadgets,	 zullen	 ook	 regionale
bedrijfjes	 zoals	 "Kleurrijk	 Geluk"	 en	 "Elate	 &	 Co"	 deelnemen	 aan	 de	 Lentefair	 met	 leuke
artikelen.	

Gedurende	 het	 hele	 jaar	 2020	 zullen	 er	 lustrumactiviteiten	 plaatsvinden	 en	 we	 eindigen	 als
klap	op	de	vuurpijl	met	een	mega	afsluiting,	hierover	later	meer!	
Volg	ons	op	Instagram	en	Facebook	(LustrumRoomburg)	en	blijf	op	de	hoogte.	

Lijkt	het	jou	leuk	om	in	de	lustrumcommissie	te	zitten	en	mee	te	helpen	met	de	organisatie	van
activiteiten,	samen	met	een	leuke	groep	mensen?	Word	dan	nú	vrijwilliger	en	meld	je	aan	op
lustrum@roomburg.nl.

Groeten	van	Marion,	Linda,	Jarmo,	Maarten,	Nike,	Rinus,	Roelof,	Tinka	en	Jans

No-show	beleid	arbitrage
Helaas	gebeurt	het	steeds	vaker:	iedereen	staat	klaar	om	de	wedstrijd	aan	te	vangen	behalve
de	scheids...	:-(
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Daarom	 is	 in	 overleg	 met	 het	 Technisch	 Hart	 en	 het	 Bestuur	 het	 no-show	 beleid	 voor	 de
arbitrage	aangescherpt.	

Er	zijn	twee	soorten	van	no-show,	te	weten:
-	Niet	komen	opdagen	zonder	het	van	tevoren	melden
-	 Het	 van	 tevoren	 melden	 dat	 een	 team	 niet	 komt	 bij	 de
fluitbeurt
Beide	soorten	worden	niet	meer	geaccepteerd:	je	dupeert	er
immers	andere	 teams	mee	en	het	 fluiten	 van	wedstrijden	 is
voor	alle	leden	vanaf	de	B-lijn	een	verplichting.

Bij	een	no-show	zal	de	volgende	sanctie	aan	het	opgestelde	team	worden	opgelegd:
-	juniorenteams:	moeten	de	eerstvolgende	fluitbeurt	van	het	gedupeerde	team	overnemen
-	seniorenteams:	zullen	voor	hun	eerstvolgende	 thuiswedstrijd	zelf	voor	scheidsrechters	zorg
moeten	dragen.

Hapje	eten	met	je	team	na	de	training?
	

Wil	je	met	je	team	een	hapje	eten	na	de	training?	Gezellig!!
Jammer	genoeg	hebben	we	vorig	jaar	een	aantal	teams
moeten	teleurstellen,	omdat	er	voor	hen	geen	plek	meer	was.
Overleg	daarom	vooraf	met	onze	barmanager	Peter	of
Maarten	of	mail	naar	bar@roomburg.nl	om	de	ruimte	en	evt.
de	keuken	te	reserveren.
Dan	proberen	wij	van	de	barcommissie	ervoor	te	zorgen	dat
aan	ieders	wensen	tegemoet	gekomen	wordt!

	

Vrienden	van	Roomburg
Ja,	 ze	 zijn	 er	 nog:	 de	 ‘Vrienden	 van	 Roomburg’!	 In	 het	 verleden	 hebben	 ze	 de	 vereniging
bijvoorbeeld	het	scorebord,	miniveldje,	de	tribunes	en	de	videotoren
voor	 wedstrijdanalyses	 geschonken.	 Vorig	 seizoen	 hebben	 ze	 o.a.
voor	 alle	 jeugdteams	 zaalballen	 ingekocht.	 Dit	 jaar	 gaan	 ze	 ons
lustrumboek	sponsoren.	De	Vrienden	doen	niet	alleen	financieel	 iets
extra’s	 voor	Roomburg	maar	ondersteunen	de	 club	ook	met	 kennis
en	 kunde.	 Met	 Niclas	 von	 der	 Thüsen	 als	 nieuwbakken	 voorzitter
gaan	ze	weer	echt	LIVE!

Wil	 jij	 ook	 deel	 uitmaken	 van	 dit	 vriendengezelschap?	 Wil	 je	 ook
Roomburg	 ondersteunen	 en	 bijdragen?	 Meld	 je	 dan	 aan	 via
vrienden@roomburg.nl.

Young	Umpire	Challenge	(YUC)
Heb	je	het	altijd	al	leuk	gevonden	om	te	fluiten?	Ben	je	tussen	de	15	en	21	jaar?	Wil	je	graag
nog	beter	worden	of	is	het	zelfs	je	droom	om	de	Olympische	Spelen	te	halen	als	internationaal
scheidsrechter?	Dan	zijn	we	op	zoek	naar	jou	en	nodigen	wij	je	uit	mee	te	doen	met	de	Young
Umpire	Challenge!

De	Young	Umpire	Challenge	(YUC)	bestaat	uit	verschillende	uitdagende	activiteiten	die	erop
gericht	zijn	om	jou	nog	meer	te	leren	als	scheidsrechter.	Jonge	bondsscheidsrechters
begeleiden	je,	geven	je	tips	en	vinden	het	leuk	hun	ervaringen	met	je	te	delen!	Alle	YUC’s
bestaan	uit	eenmalige	praktische	clinics	op	verschillende	locaties	op	het	veld	van	18.30-20.30
uur.	De	dichtstbijzijnde	voor	ons	is	Ring	Pass	Delft	-	18	mei.

Daarnaast	kun	je	je	inschrijven	als	je	het	leuk	vindt	om	te	fluiten	op	een	internationaal
jeugdtoernooi,	de	Holland	Elite	Hockey	Cup!	Je	fluit	die	dag	samen	met	een
bondsscheidsrechter	die	je	gaat	helpen	en	tips	gaat	geven	om	jou	nóg	meer	te	leren.	Om	op
dit	toernooi	te	mogen	fluiten	moet	je	minimaal	15	jaar	zijn	en	al	best	wat	ervaring	hebben.
Inschrijven	doe	je	op	de	KNHB	site.
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MWC	–VETERANEN	WEER	KAMPIOEN!!	
Terwijl	de	meeste	teams	tijdens	de	winterstop	hun	hockeykunsten	in	de	zaal	vertonen,	speelt
een	groep	veteranen	jaarlijks	vijf	zondagen	een	kleine	midwintercompetitie	met	een	aantal
andere	enthousiaste	veteranenelftallen.	Gewoon	buiten	in	weer	en	wind.	In	de	winterstop	zult
u	denken,	er	staat	toch	niet	voor	niets	“stop”?!	Omdat	een	aantal	mede-teamgenoten
inderdaad	in	deze	periode	tijd	willen	hebben	om	de	schuur	op	te	ruimen	en	op	tijd	met	een
glas	wijn	voor	de	open	haard	te	zitten,	moeten	de	spelers	uit	twee	teams	gehaald	worden	en
moet	er	vaak	nog	een	beroep	worden	gedaan	op	invallers.	

Maar	ook	dit	jaar	was	het	weer	een	groot	hockeyfeest.	Slechts	een	wedstrijd	moest	een	week
worden	uitgesteld	vanwege	de	storm	Ciara,	maar	alle	vijf	wedstrijden	zijn	gespeeld.	Niets	ijs	en
hagel!	Daarnaast	zijn	ze	ook	nog	kampioen	geworden!
	
Lees	verder...

	

Kom	Oranje	aanmoedigen	in	de	FIH	Pro
League!
Van	maart	t/m	juni	spelen	de	Oranje	Dames	&	Heren	hun	thuiswedstrijden	tegen	de	beste
landen	van	de	wereld.	Deze	wedstrijden	worden	gespeeld	in	Rotterdam,	Den	Bosch,	Utrecht
en	Amsterdam.
Ook	dit	jaar	wordt	het	weer	een	groot	Oranje	Hockeyfeest!

Kom	Oranje	aanmoedigen	naar	de	overwinning!

Tickets	zijn	te	koop	vanaf	€14,-	(kinderen	t/m	14	jr.	€	9,-)	via	www.fihproleague.nl/tickets.
Kijk	HIER	voor	het	volledige	programma	van	de	FIH	Pro	League	in	Nederland.
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Agenda	voor	de	komende	periode
vrijdag	6	maart	2020

17:30	-	20:00:	VrijMiBo

zaterdag	7	maart	2020

08:30	-	19:00:	Start	veldcompetitie	(Jongste)	Jeugd

zondag	8	maart	2020

10:00	-	19:00:	Start	veldcompetitie	Senioren

vrijdag	13	maart	2020

18:30	-	20:30:	Bitjes	happen

zondag	15	maart	2020

16:00	-	21:00:	Theedansen!!

maandag	16	maart	2020

19:30	-	23:00:	Spelregelexamen	Club	Scheidsrechter	(CS)

vrijdag	20	maart	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Dames	1	(5e	ronde)

zaterdag	21	maart	2020

10:00	-	14:00:	Lentefair	op	Roomburg

woensdag	25	maart	2020

18:00	-	19:30:	Bijeenkomst	Trainers/Coaches	Tweede	teams	ABCD

vrijdag	27	maart	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Heren	1	(5e	ronde)

vrijdag	3	april	2020

17:30	-	20:00:	VrijMiBo

vrijdag	3	april	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Dames	1	(6e	ronde)

vrijdag	17	april	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Heren	1	(6e	ronde)

vrijdag	8	mei	2020

18:00	-	23:00:	VrijMiBo

vrijdag	8	mei	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Dames	1	(8e	finales)
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woensdag	13	mei	2020

18:00	-	19:30:	Bijeenkomst	Trainers/Coaches	Topteams	ABCD

vrijdag	15	mei	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Heren	1	(8e	finales)

vrijdag	22	mei	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Dames	1	(kwartfinales)

zaterdag	23	mei	2020

09:30	-	13:00:	Slotdag	voor	Coolkids	(1e	jaars	F)

zondag	24	mei	2020

16:00	-	21:00:	Theedansen!!

vrijdag	29	mei	2020

18:00	-	23:00:	Start	PIMS	weekend	2020

vrijdag	29	mei	2020

19:00	-	23:00:	Silver	Cup	Heren	1	(kwartfinales)

	

	

Aanpassen	hoe	je	deze	nieuwsbrief
ontvangt?

Je	kunt	je	profiel	updaten	of
je	uitschrijven.
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