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NIEUWSBRIEF

De	nieuwsbrief	wordt	verzorgd	door	de	RoCoCo	(Roomburg	Communicatie	Commissie).
De	volgende	reguliere	nieuwsbrief	verschijnt	vrijdag	28	aug	2020.

Kopij	daarvoor	kun	je	tot	21	aug	2020	sturen	naar	rococo@roomburg.nl.

De	werkzaamheden	aan	de	velden	zijn	gestart!
De	komende	maanden	wordt	er	hard	gewerkt	aan	de	twee	nieuwe	velden.	Daarnaast	wordt	er	een	
waterberging	onder	veld	3	en	onder	het	terras	gerealiseerd.	We	zullen	de	velden	niet	langer	met	kraanwater	
besproeien	maar	met	regenwater	dat	in	
bassins	onder	de	grond	wordt	opgeslagen.	
Ook	de	tennisclub	gaat	hier	gebruik	van	
maken.	

De	afgelopen	weken	is	de	nieuwe	LED-
verlichting	op	alle	velden	geïnstalleerd	en	
zijn	er	voorbereidingen	getroffen.	Om	aan-	
en	afvoer	van	materialen	niet	via	ons	terras	
en	het	werkgebied	van	’t	Kasteel	te	laten	
verlopen,	worden	er	twee	bruggen	van	de	
Van	Vollenhovenkade	naar	veld	2	ter	hoogte	
van	de	fietsenstalling	neergelegd.	Op	deze	
manier	hebben	we	zo	min	mogelijk	last	van	de	werkzaamheden.

De	oplevering	van	de	velden	geschiedt	in	fases	en	de	veldvervanging	heeft	financiële	consequenties.	Lees	
verder.

We	zullen	ons	allemaal	moeten	aanpassen!
In	september	hebben	we	vanwege	de	veldvervangingswerkzaamheden	maar	twee	velden	beschikbaar,	
terwijl	de	competities	in	volle	omvang	losbarsten.	Om	dit	op	te	vangen	gaan	we	zowel	op	de	zaterdagen	als	
op	de	zondagen	thuiswedstrijden	uit	bij	de	tegenstander	spelen	en	op	de	zaterdagen	ook	bij	het	Leids	
Universitair	Sportcomplex	(LUSC).	Houden	we	dan	nog	steeds	meer	thuiswedstrijden	over	dan	we	kwijt	
kunnen,	dan	gaan	we	uitwijken	naar	de	inhaaldagen	10	en	18	oktober	(tijdens	herfstvakantie).	Mede	
vanwege	deze	aanpak	kunnen	we	(thuis)wedstrijden	op	zaterdag	3	oktober	NIET	grootschalig	verplaatsen.	

Maar	ook	op	de	langere	termijn	moeten	we	voor	thuiswedstrijden	gaan	uitwijken	naar	het	LUSC.	Totdat	we	
een	vierde	veld	hebben,	kunnen	we	zowel	op	zaterdag	als	op	zondag	twee	thuiswedstrijden	minder	kwijt.	
Dat	komt	omdat	een	waterveld	gesproeid	moet	worden	en	wedstrijden	op	een	waterveld	daarom	15	minuten	
meer	vergen	dan	wedstrijden	op	een	zandveld.	Waar	we	op	veld	2	en	3	altijd	zeven	(elftal-)	wedstrijden	per	
dag	konden	spelen,	kunnen	we	straks	op	beide	maar	zes	wedstrijden	inplannen.	Hierdoor	komen	de	
gemiddeld	twee	juniorenwedstrijden	op	zondagen	in	het	gedrang	alsmede	twee	op	de	zaterdagen.	Deze	vier	
wedstrijden	gaan	we	gedurende	het	gehele	seizoen	bij	het	LUSC	op	zaterdagen	inplannen
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Consequenties	veldvervanging	voor	arbitrage
	
Thuiswedstrijden	 die	 we	 bij	 de	 tegenstander	 gaan	 spelen,	 zullen	 waarschijnlijk	 ook	 door	 die	 tegenstander
gefloten	gaan	worden.	 Juniorenwedstrijden	die	bij	 het	LUSC	worden	 ingepland	moeten	wel	worden	gefloten
door	Roomburg	scheidsrechters	(junioren	en	senioren).	Wij	vragen	alle	hiertoe	aangewezen	scheidsrechters
om	hieraan	mee	te	werken	en	we	rekenen	op	ieders	begrip.

	

In	september	kunnen	we	minder	trainen
In	 september	 zullen	 we	 nog	 niet	 over	 alle	 drie	 de	 velden
kunnen	 beschikken.	 Dat	 betekent	 dat	 we	 dan	 minder
trainingen	 kunnen	 inplannen	 dan	we	 gewend	 zijn.	We	 gaan
proberen	 het	 Trigon	 terrein	 voor	 meer	 uren	 te	 huren	 en
trainingsruimte	 bij	 de	 nabijgelegen	 verenigingen	 te
organiseren.	Maar	ook	daarmee	zullen	we	waarschijnlijk	niet
aan	het	 normale	aantal	 trainingsuren	 komen.	Streven	 is	 om
elk	team	tenminste	één	training	per	week	aan	te	bieden.

Arthur	Pinckaers:	“Ik	heb	er	zin	in!”
	
Na	 een	 aantal	 seizoenen	 in	 verschillende	 functies	 werkzaam	 te	 zijn	 geweest	 is	 Arthur	 Pinckaers	 vanaf
aankomend	seizoen	de	nieuwe	Technisch	Manager	 van	Roomburg.	Wij	 vroegen	hem	naar	 zijn	 ambities	en
naar	de	manier	waarop	hij	zijn	taak	wil	gaan	invullen.

“Doordeweeks	 zal	 ik	 hoofdzakelijk	 op	 het	 veld	 te	 zien	 zijn	 bij	 de	 trainingen	 van	 zowel	 de	 selectie-	 als	 de
breedteteams.	Mijn	doel	is	de	trainers	te	ondersteunen	waar	nodig.	Daarnaast	is	het	doel	om	zowel	in	de	Top
als	Breedte	de	coaches/trainers	en	spelers	naar	een	hoger	niveau	te	krijgen.	Hiervoor	gaan	we	in	de	breedte
weer	 hard	 aan	 de	 slag	met	 de	 trainingsstof	 vanuit	 de	 Theo-app.	 De	 trainer-coaches	 van	 de	 selectieteams
ontwikkelen	meer	zelfstandig	een	programma	op	maat.

In	het	weekend	ga	ik	zoveel	mogelijk	jeugdwedstrijden	bekijken	om	die	later	te	evalueren	met	de	coaches.	Ook
blijf	ik	betrokken	bij	Heren	1.	Op	zondag	zit	ik	als	assistent-coach	bij	de	staf	op	de	bank.

Ik	heb	veel	zin	 in	deze	rol	en	kijk	er	enorm	naar	uit	om	met	elkaar	een	aantal	stappen	 te	zetten	en	de	club



weer	wat	verder	 te	 	brengen.	Een	van	mijn	speerpunten	het
komende	 seizoen	 is	 een	 brug	 te	 slaan	 tussen	 selectie-	 en
breedtehockey.	Verder	 ligt	 de	 focus	 op	 de	 doorstroom	naar
de	senioren.”

Gezocht!
	
We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuwe	 lijncoördinator	 voor	de
meisjes	 B-lijn	 omdat	 de	 huidige	 opschuift	 naar	 de	 A-lijn.
De	 lijnco	 is	 het	 primaire	 aanspreekpunt	 voor	 de	 spelers,
ouders,	 coaches	 en	 trainers	 van	 alle	 teams	 binnen	 de
eigen	 lijn.	 Ook	 zijn	 de	 lijnco’s	 verantwoordelijk	 voor	 het
indelingsproces	 van	 spelers	 in	 de	 breedteteams	 en
zijdelings	 betrokken	 bij	 de	 indeling	 van	 de	 selectieteams
die	worden	ingedeeld	door	het	Technisch	Hart.	Daarnaast
draagt	de	lijnco	bij	aan	het	jeugdbeleid	van	de	vereniging.

Vind	jij	het	leuk	om	actief	betrokken	te	zijn	bij	jeugdteams
en	 de	 hele	 organisatie	 eromheen?	 Kom	 dan	 onze	 lijnorganisatie	 versterken!	 Meer	 informatie	 bij	 voorzitter
lijnorganisatie	Jasper	Oudshoorn	via	06	14477121	of	jasper@oudshoornonline.nl.

Zomerprogrammering	Roomburg
Het	 is	een	gekke	tweede	seizoenshelft	geweest	met	veel	 te	weinig	hockey.	We	zijn	blij	dat	het	weer	mag	en
door	 de	 Corona	 blijven	 veel	 mensen	 thuis.	 Daarom	 hebben	 we	 besloten	 de	 club	 zoveel	 mogelijk	 open	 te
houden	deze	zomervakantie	(18	juli-30	aug).	Meteen	in	de	eerste	week	zijn	er	twee	Bovenlander	dagkampen
voor	kinderen	van	6-12	jaar.		’s	Avonds	kan	er	gewoon	getraind	worden	op	veld	1.

In	de	laatste	vakantieweek	is	er	de	Topweek	voor	de	ABCD-selectieteams	(teams	1	en	2).	Deze	teams	gaan
dan	 trainen,	 oefenpotten	 spelen	 en	 teambuilding	 doen.	 Ook	 dan	 kan	 er	 ’s	 avonds	 worden	 getraind.	 In	 de
tussenliggende	vier	weken	is	veld	1	doordeweeks	vanaf	16:30	beschikbaar	voor	trainingen	en	oefenpotten.	In
alle	weekenden	behalve	op	zaterdag	25	 juli	 is	dat	veld	de	gehele	dag	beschikbaar.	De	zomeravond-hockey
voor	senioren	en	veteranen	op	de	maandag	en	woensdagavonden	loopt	alle	zes	weken	gewoon	door.

Wil	 jij	als	team	trainen	of	een	oefenpot	spelen,	stuur	dan	een	e-mail	naar	secretariaat@roomburg.nl	of	stuur
een	 sms/WhatsApp	 naar	 06	 57	 266	 766.	 In	 de	 Roomburg	 app	 kan	 je	 zelf	 al	 onder	 Club	 /	 Info	 /
Trainingsschema	zien	welke	uren	veld	1	niet	bezet	is.

	>	

Relaxen	met	Roomburg	vakantielectuur	
	
Binnenkort	zal	de	Scoop-redactie	het	magazine	Scoop	nummer	2	uitbrengen.	Vanwege	de	Coronacrisis	en	het
daarmee	samenhangende	gebrek	aan	sponsors	zat	een	gedrukte	vorm	er	dit	keer	helaas	niet	in.	De	redactie
heeft	ervoor	gekozen	om	toch	het	blad	uit	te	brengen	maar	dan	in	digitale	vorm.

Perfect	voor	op	de	iPad	in	een	luie	stoel	tijdens	je	vakantie!	Geniet	van	de	prachtige	foto’s	en	krijg	een	kijkje	in
de	Roomburg	‘keuken’.
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De	cover	wordt	hier	alvast	prijs	gegeven!
Houd	hiervoor	je	mail	en	de	website/app	in	de	gaten.

600	blije	kinderen	met	onze	rugzakjes!
In	 maart	 hebben	 wij	 heel	 veel	 rugzakjes	 voor
de	 vluchtelingenkinderen	 op	 Lesbos
ingezameld.	 Samen	 met	 de	 scholen,	 de
tennisclub,	 de	 kinderopvang	 en	 de	 speeltuin
hebben	we	ruim	600	rugzakjes	met	speelgoed
gemaakt.	Het	is	landelijk	ook	een	groot	succes
geworden.	 Ruim	 45.000	 rugzakjes	 zijn
ingezameld	voor	stichting	Because	We	Carry.

24.000	rugzakjes	zijn	naar	Lesbos	gegaan.	Zo
hebben	ze	daar	een	stevige	voorraad	waar	ze
een	jaar	lang	kinderen	blij	mee	kunnen	maken.
De	 overige	 gaan	 naar	 Athene,	 Samos,	 naar
hele	 arme	 kinderen	 in	 Roemenië	 en	 naar
kampen	in	Syrië.
Na	 een	 lang	 transport	 en	 coronahobbels	 zijn
de	 rugzakjes	 in	 twee	 grote	 zeecontainers	 op
Lesbos	 aangekomen.	 Deze	 week	 is	 het
vrijwilligers	 weekteam	 begonnen	 met	 het
uitdelen.	“De	kids	zijn	apetrots	op	hun	rugzakje

en	lopen	de	hele	dag	te	paraderen	door	het	kamp	met	hun	nieuw	verkregen	spullen.	Het	is	enorm	dankbaar
werk	en	ondanks	de	hitte	van	de	afgelopen	dagen	en	het	gewicht	van	alle	rugzakjes	 lopen	we	allemaal	met
een	big	smile	door	het	kamp.	Kinderen	blij	maken,	er	is	niks	leukers!”
	

Agenda	(onder	voorbehoud	van	RIVM	richtlijnen)

JULI

donderdag	16	juli	2020	
18:30	-	20:00	:	Algemene	Leden	Vergadering

donderdag	16	juli	2020	
20:00	-	22:00	:	Vrijwilligers	Bedank	Borrel

maandag	20	juli	2020	
09:00	-	17:30	:	3	daagse	BOVELANDER	HOCKEYKAMPEN

donderdag	23	juli	2020	
09:00	-	17:30	:	3	daagse	BOVELANDER	HOCKEYKAMPEN

AUGUSTUS

maandag	24	augustus	2020	
10:00	-	18:00	:	Topweek	voor	selectieteams	A	t/m	D	(teams	1	&	2)

zaterdag	29	augustus	2020	
10:00	-	18:30	:	Start	Bondscompetitie	AB	Jeugd	(JA1	en	JB1)

SEPTEMBER

dinsdag	1	september	2020	
20:00	-	21:15	:	Nieuwe	Leden	Informatie	avond

vrijdag	4	september	2020	
19:30	-	21:00	:	Coaches/Managers	Informatie	avond

zaterdag	5	september	2020	
08:30	-	19:00	:	Start	Districtcompetitie	A	t/m	D	Jeugd

zondag	6	september	2020	
09:00	-	21:00	:	Start	competitie	(jong)senioren	en	veteranen

zaterdag	12	september	2020	
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08:30	-	18:30	:	Start	veldcompetitie	Jongste	Jeugd

vrijdag	18	september	2020	
18:00	-	21:00	:	Bitjes	happen
19:30	-	20:30	:	Aanvoerdersavond	Senioren

	

Aanpassen	hoe	je	deze	nieuwsbrief
ontvangt?

Je	kunt	je	profiel	updaten	of
je	uitschrijven.
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