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met ambitie



‘Wij zijn Hockey Club Roomburg.
Kom maar op!’

3

Bizarre tijden 
Hier is ie dan. Scoop 2020! Wat een knetter van een maga-
zine zou moeten worden is nu een digitaal exemplaar. Nog 
steeds super trots op wat er ligt maar heel eerlijk, we zijn 
niet helemaal tevreden. Want ja, we hadden de ambitie om 
een echt blad bij iedereen in de bus te droppen. Eentje waar 
LINDA jaloers op zou zijn. Maar hoe anders is het gelopen en 
hoe anders eindigt ons hockeyjaar. Dit hockeyjaar gaat de 
boeken in als een onafgemaakt jaar. Een jaar waar we geen 
kampioenen hebben. Bizarre tijden vonden wij, maar geluk-
kig is de samenleving weer langzaam op gang gekomen. We 
mogen weer naar het terras, we gaan weer voorzichtig naar 
ons werk en tot groot geluk van onze kinderen en ouders 
(eindelijk die energie eruit) trainen we weer volop. Inmiddels 
zijn de nieuwe teams bekend, sluiten we het oude jaar af met 
1,5 meter BBQ’s en kijken we weer vooruit. Op naar een mooi 
nieuw seizoen. 

Als hoofdredacteur wil ik nog even speciaal al mijn redac-
tieleden bedanken. Het was best een bevalling deze Scoop. 
Corona gooide roet in het eten en maakte dat vragen om 
sponsoring niet goed voelde. Speciale dank aan onze twee 
topfotografen Joris Aben en Jacqueline Spaans. De foto-
grafie van deze Scoop is van hoog niveau. Er zitten heel wat 
uren vakwerk en liefde in. Ook dank aan Roeland Segaar. De 
vormgeving is fantastisch en man o man de LINDA is jaloers. 
Lucille Luijkx, jij ook bedankt voor je toewijding. Altijd sta je 
klaar voor de club. Van mij krijg je een lintje. En dan Marieke, 
die alle teksten doorloopt en zorgt dat deze spik en span zijn. 
En Wiedeke, Dafne, Eline, Jennifer, Welmoed en Loes, jullie ook 
bedankt, zonder jullie geen tekst.

Tot slot, maak er een mooie zomer van en we zien jullie in het 
nieuwe seizoen terug op de club! 
 
Wilma Hagebeuk

“Dit hockeyjaar 
gaat de boeken 
in als een 
onafgemaakt jaar. 
Een jaar waar 
we geen 
kampioenen 
hebben”
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Pepijn: “Het werd al vier keer 2 -2” 

Het is zondag 20 oktober 2019. De weersom-

standigheden zijn voor Pepijn Mattie (Heren 1) 

perfect, want hij speelt het liefst met droog 

herfstweer, niet te warm. Het team speelt 

vandaag tegen Rijswijk. Deze ploeg is twee 

jaar geleden gepromoveerd uit de tweede 

klasse. Scoop vraagt Pepijn hoe hij zich voor-

bereidt.  

“Vanmorgen werd ik rond half tien wakker 

en heb ik ontbeten. Voor een wedstrijd wil ik 

uiterlijk om  10 uur wakker zijn en ik zorg er-

voor dat ik niet langer dan acht of negen uur 

slaap, anders ben ik niet fit. Mijn ontbijt? Het 

liefst eieren met ham en kaas. Meestal pak 

ik nog wat te snacken. Een banaan of een 

stroopwafel of wat er in de trommel bij mijn 

ouders ligt. En ik check honderd keer of al 

mijn hockeyspullen in mijn tas zitten!  

Vandaag spelen we tegen Rijswijk, een stug-

ge ploeg. Dit komt vooral omdat ze keihard 

werken en wat grover hockey spelen.  Niet 

agressief of fysiek, maar wat minder tech-

nisch hockey. Wij hebben tot nu toe vier keer 

2-2 gespeeld tegen deze ploeg. Ik ben be-

nieuwd hoe we het vandaag gaan doen.” 

Een half uur voordat de voorbespreking be-

gint – in de kleedkamer is iedereen zich aan 

het omkleden en er staat muziek aan. Het zijn 

meezingers en de sfeer is ‘ontspannen ge-

spannen’. Het team heeft er zin in. Dan gaan 

ze het veld op. Warmlopen, inspelen, 2 tegen 

1. De cornerploeg traint de directe corner en 

de keeper wordt warm gespeeld. Dan gaat 

het fluitsignaal. De wedstrijd begint.  

VOOR DE WEDSTRIJD 

‘De sfeer is ontspannen gespannen’ 

SCOOP MAGAZINE 2020 7

Kijk op pagina 48 voor de sfeer ‘na de wedstrijd’.



ONS  BESTUUR
 Van links naar rechts: Liesbeth van Duyneveldt  Secretaris  •  Bas Pietersen  Voorzitter  
• Rinus Vincentie  Bestuurslid Senioren  •  Jirko Patist  Bestuurslid Technisch Hart   
• Margot Nicolaes  Vicevoorzitter  •  Jeroen Blüm  Penningmeester 
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ambitie
Roomburg noemt zich ‘familieclub met 

ambitie’. Dus vroegen we vijf actieve 

leden naar hun plannen en idealen. 

Van sportieve prestaties tot sponsoring 

en een gezonde, duurzame bar. 

Vincent de Geus  
coach Heren 1

“Mijn ambitie was om te zorgen dat 
we dit jaar weer de play-offs haalden 
en dan doorstroomden van de eerste 
naar de overgangsklasse. Dat is door 
de coronacrisis anders gelopen. 
Ik werk samen met Fred Driessen, 
Arthur Pinckaers en Hans Streeder. Die 
laatste wordt wel de Van Gaal van 
het hockey genoemd. Hij was coach 
van verschillende hoofdklasseclubs, 
assistent-coach van het Nederlands 
elftal en bondscoach van India. Hij 
helpt mij de grote lijnen in de gaten te 
houden – ik wil altijd heel veel. De eer-
ste helft van het seizoen zijn we vooral 
bezig geweest met beweging tussen 
de linies. Ik leer van Hans ook geduld 
hebben, want zulke dingen gaan niet 
in een keer goed. Gelukkig zijn de 
spelers even ambitieus als ik. Van bal-
len rapen tot trainen, video’s kijken en 
drinken halen voor de tegenstander; 
het is allemaal vanzelfsprekend.”  
 

“Naar de 
overgangsklasse”

“Gezellig, gezond 
en duurzaam”

Ineke van Dipten &  
Inge Bosboom  
voorzitters barcommissie

“Bijdragen aan een gastvrije club, dat 
is onze ambitie. Samen met Inge  
Bosboom ben ik voorzitter van de 
barcommissie. Onder gastvrij ver-
staan wij: open, opgeruimd en met 
vriendelijke gezichten achter de bar. 
Tijdens een doordeweekse avond, 
maar ook tijdens evenementen zoals 
de juniorenfeesten, het theedansen, 
de pub quizzen, het klaverjassen en 
het pinkstertoernooi PIMS. Een speer-
punt voor ons is het zoeken naar 
gezonde alternatieven in het assor-
timent. Suikervrije limonade hebben 
we al, het snoep zit in een la en het 
fruit staat op de bar. Tosti’s zijn er ook 
met volkorenbrood en er is bier zon-
der alcohol. Komend jaar gaan we op 
deze voet verder, met vegetarische 
snacks en gezonde broodjes. Daar-
bij blijft gastvrijheid voorop staan. 
Wij zeggen: vrije tijd, dus vrije keuze. 
Mensen moeten ook een broodje 
kroket kunnen blijven bestellen. Waar 
we ook meer op gaan letten is duur-
zaamheid. We gaan beter kijken naar 
beter-leven-keurmerken voor vlees 
en vis. En we hopen dat PIMS in de 
toekomst helemaal zonder  
wegwerpplastic kan.” 
 

Derek Peters, Marc Immink 
Taskforce Commercie

“Roomburg voert al jaren een financi-
eel gezond beleid. Daar profiteren we 
met z’n allen van en dat wil het bestuur 
graag zo houden. Helaas zijn de velden 
2 en 3 op ons complex afgekeurd en 
aan vervanging toe. Dat brengt 
natuurlijk extra kosten met zich mee.  
Watervelden, zoals de KNHB voor-
schrijft, zijn nu eenmaal duurder. 
Tijdens een ALV heeft het bestuur be-
loofd er alles aan te doen om contri-
butieverhoging te beperken. Daarom 
heeft het bestuur een taskforce ge-
vraagd om advies te geven. Wij gaan 
bekijken waar we meer geld kunnen 
binnenhalen én waarop we kunnen 
besparen als club. Hierbij maken we 
gebruik van de kennis en kunde bij de 
bestaande commissies, vrijwilligers en 
leden, maar ook van clubs en relaties 
in onze directe omgeving of netwerk. 
Mocht iemand nog interessante ideeën 
hebben, dan staan we daar zeker voor 
open! Onze bevindingen zullen we
regelmatig met het bestuur delen.

Robert den Boer
voorzitter sponsorcommissie

“Wij willen de manier waarop we 
samenwerken met sponsors blijven 
vernieuwen. We zijn al met die in-
novatie begonnen, maar willen dat 
komende tijd uitbouwen. Zo beden-
ken we varianten op het traditio-
nele sponsorcontract. Voorbeelden 
zijn Rabobank en Domino’s Pizza, 
die ons sponsoren en met wie we 
gezamenlijke diensten leveren. We 
gaan nieuwe sponsors verschillende 
pakketten aanbieden. Ze kunnen niet 
alleen een bord of kleding spon-
soren, maar bijvoorbeeld ook een 
wedstrijdbal of een toernooi. We 
willen sponsors nauwer betrekken 
bij de club, nog beter samenwerken 
en een lange relatie opbouwen. Zo 
kunnen we zorgen dat we structureel 
meer sponsorgeld binnenhalen. Dat 
is belangrijk, zeker met het oog op de 
nieuwe watervelden.” 

“Gezonde 
financiën”

“Nog betere 
relatie met 
sponsors”
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“Gelukkig zijn de
spelers even  
ambitieus als ik.”

Familieclub met 
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Diede (E8) vindt het vooral gezellig op de 
club en met haar team. “Het is heel leuk 
met mijn team, helemaal omdat mijn 
beste vriendinnetjes Tess en Kaat ook in 
mijn team zitten”.  Ook is Diede heel blij dat 
ze nu wedstrijden mag spelen. “Dat vind ik 
echt het aller- aller- allerleukst”, glundert 
ze. “Bij de Funkeys was het alleen maar 
trainen, dat was wel makkelijk,” vertelt ze. 
“Maar wedstrijden zijn echt super cool, 
want dan kun je scoren”. 

Familiesport
Voor Darre (JC1) is hockey in alle opzichten 
een familiesport. Dat hij ging hockeyen 
stond buiten kijf. Zijn moeder hockeyde, zijn 
broer hockeyt en zijn oom hockeyt zelfs op 
hoog niveau. “Wij zijn nu eenmaal een kak-

Iedereen heeft 
een plek op de club 

Roomburg: 
een familieclub 
met ambitie

Jong, oud, beginner, trimmer, jongste jeugd, junior, senior of veteraan. Iedereen heeft een plek op 
de club. “Roomburg is een club waar je je thuis voelt. Het gaat niet om wat je bent, maar om hoe je 
bent”, vindt Roomburgs oudste lid Martin Ouwerkerk (68). En daar zijn Sophie ’t Hart (20),  
Diede Segaar (9), Darre van Werven (13) en Erik Stenfert-Kroese (45) het roerend mee eens.   

kerige familie”, grapt Darre met een serieus 
gezicht, “Wij hockeyen gewoon allemaal”. 

Zijn grote voorbeeld is Sander de Wijn 
(Oranje Heren), die net als Darre centraal 
achter speelt. Dat Roomburg een fami-
lieclub is waar hij zich thuis voelt, is voor 
Darre belangrijk. “Wij wonen vlakbij dus ik 
ben er zo. Bij wedstrijden of trainingen is er 
altijd iemand die je kent en even naar je  

glimlacht. Het is echt één club, dat is fijn”, 
licht hij toe. 

Gezellig, maar ook fanatiek
Dit ervaart Erik (HVB) ook zo. “Zowel teams 
als commissies zijn altijd erg gezellig, 
terwijl het er nog steeds fanatiek aan toe 
kan gaan. Dat fanatisme en gezelligheid 
elkaar niet bijten, dat maakt het denk ik 
een echte familieclub”.  Sophie (D03) is het 
daar roerend mee eens. “Roomburg is een 
fijne, gezellige club, waar je heel makkelijk 
een soort hockeyfamilie kunt opbouwen. 
Er hangt altijd een goede sfeer. Het maakt 
niet uit welk team er aan het spelen is, er 
staan altijd veel mensen te kijken die mij 
in ieder geval heel veel energie geven. Je 
komt altijd wel iemand tegen die je kent 

en met wie je kunt kletsen. Daarom ben 
ik na twee jaar Alecto ook teruggekomen 
naar mijn thuiscluppie!”. 

Jong en oud
Een leven lang hockeyen, zoals mede-
Roomburger Martin (HLA), dat ziet Sophie 
ook wel zitten. Martin is al lid vanaf zijn 
12e. En, net als Darre, was hij niet de enige 
hockeyer in de familie. “Mijn 4 broers hoc-
keyden ook. Het is een hele mooie, snelle 
sport.” Zijn vaste plek op het veld? “Ik ben 
keeper. Al heel mijn leven. Voor mij is dat de 
beste plek op het veld.” 
Op zijn 20e is Martin vanwege zijn werk 
gestopt met hockey. Het was niet te com-
bineren. Maar, 14 jaar later kwam hij er op 
een lustrumfeest achter dat hij het hockey-
en wel heel erg miste en besloot ter plekke 
weer lid te worden. Inmiddels heeft Martin 
er al 42 hockeyjaren bij Roomburg op zitten. 
En als het aan hem ligt, komen er nog heel 
wat jaren bij, want Martin weet het zeker: “Ik 
ga hier nooit meer weg!”  

Jasper Oudshoorn 
Voorzitter lijnorganisatie

“Mijn ambitie als voorzitter lijnorganisatie 
is om de aandacht beter te verdelen over 
de breedteteams en de selectieteams. 
Je hoort wel eens dat die laatste worden 
bevoordeeld. Dat zou niet moeten. Er zijn 
betaalde trainers binnen Roomburg die de 
trainingen coördineren en vormgeven. Zij 
staan weer in contact met de lijncoördi-
natoren van de lijnorganisatie, die zorgen 
voor de communicatie en afstemming met 
de teams in hun lijn. Een optimale dialoog 
tussen de trainers, de lijncoördinatoren en 
de spelers in de teams is de sleutel voor 
een leuk hockeyseizoen.  
Een andere ambitie is een betere aanslui-
ting van de jeugd op de senioren. Daar zit 
nu best een gat, qua cultuur en werkwijze. 
We willen dat de A-spelers weten hoe ze 
kunnen doorstromen – welk team bijvoor-
beeld bij ze past – en dit zo laagdrempelig 
mogelijk maken. Tot slot wil ik ook besten-
digen wat we afgelopen jaren hebben 
bereikt. De hele leerlijn staat, van 5- tot 
20-jarigen. Trainingen zijn geprofessiona-
liseerd, evenals het maken van indelingen. 
Mijn taak is om daar scherp op te blijven.” 

Martin: “Ik ben keeper. 
Al heel mijn leven! 
 Voor mij is dat de  
beste plek op het veld.” 

“Meer aandacht 
voor breedtesport”

Van links naar rechts;
Darre, Martin, Diede, Erik en Sophie.

Ja
sp

er
 O

ud
sh

oo
rn

 

13



15

Ivo Klap, tweede keeper van Heren 1, en 

Mees Usman, speler van Heren 2, trainen en 

coachen JC1. Dat kost ze al gauw vijftien uur 

per week.

Tijdens het interview blijkt al dat ze elkaar 

perfect aanvullen. Ivo is de leraar. “Voor 

mij gaat het trainen verder dan hockey. Op 

deze leeftijd komt alles samen: de groep, 

het kind, ouders, thuis. Ik kijk naar de jon-

gens achter de hockeyers. Ik geef een spe-

ler graag de tijd om zich te ontwikkelen en 

zijn rol binnen het team te vinden. Als dat 

lukt, is het prachtig om te zien. Het begint bij 

vertrouwen.” 

Voor Mees staat goed leren hockeyen op 

één, hij noemt zichzelf meer de ‘hockey-

nerd’. “Dat geeft wel eens wrijving tussen 

ons, ja. Maar zonder wrijving geen warmte. 

Dit is nodig om verder te komen. Voor wrij-

ving kun je trouwens ook ambitie invullen, 

en voor warmte bier. Na een heftige discus-

sie drinken we er samen eentje.”

Bij Ivo en Mees komt het clubmotto ‘familie-

club met ambitie’ perfect samen. “Wij wor-

den heel gelukkig van trainer en coach zijn.” 

Coaches Ivo & Mees
LANGS DE LIJN

“Wij worden heel gelukkig van trainer en coach zijn.” 
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Eigen initiatief 
op de club?
Laat het weten!

SCOOP MAGAZINE 2020

Elkaar trainen 
Doordat veel leden (28 senioren, 109 
junioren en nog een aantal teams bij 
toerbeurt) jongere leden training ge-
ven ontstaan er allerlei dwarsverban-
den. Zo trainde Dames 1 altijd onze 
allerjongste Funkeys iedere zondag-
ochtend op Trigon (tegenwoordig D3 
en MA1) en zijn de jongste jeugdleden 
op hun beurt weer wekelijks  als ‘mini 
van de week’ of ‘team van de week’ te 
vinden bij de wedstrijden van Heren 
en Dames 1. Dat geldt niet alleen voor 
hen: hele juniorenteams staan hun 
trainers vol passie naar de overwin-
ning te schreeuwen in het weekend. 

Op de club eten 
De teamband is vaak hecht door-
dat de leden en hun ouders zelf 
initiatieven ontplooien als team. Zo 
eten meerdere teams gezamenlijk 
op de club na hun training. Ouders 
koken bij toerbeurt en brengen 
pannen vol eten mee. Het servies 
wordt geleend en na afloop wordt 
alles door het team zelf opgeruimd; 
super gezellig! Ook zijn er teams 
die voorafgaand aan de wedstrijd 
gezamenlijk in het weekend op 
Roomburg ontbijten.

Teamfeestjes 
Ook voor teametentjes en feest-
jes is er volop ruimte op de club. 
Zo organiseert Heren 1 jaarlijks een 
kerstdiner met veiling voor genodig-
den, om geld in te zamelen voor hun 
buitenlandse trip. JA1 en MC1 hebben 
afgelopen jaar ook voor hun ouders 
gekookt en hen bediend met het-
zelfde doel.

Al jaren wordt door managers, 
trainer-coaches en ouders een ge-
zamenlijk nieuwjaardiner-met-disco 
georganiseerd voor jongens en meis-
jes C1. Hetzelfde geldt voor jongens 
en meisjes B1. In een mooi versierd 
clubhuis tijdens een zelfbereid diner 
of feest elkaars team wat beter leren 
kennen: altijd een succes.

Ook diverse seniorenteams organi-
seren kerstdiners of andere etentjes 
in ons clubhuis. En wat dacht je van 
een kop snert na het snerttoernooi 
van Dames Dinsdag A? Helaas ging 
dit feestje afgelopen jaar niet door 
vanwege het snertweer…

LHC Roomburg is meer dan een plek waar je een paar 
keer per week gaat sporten. Op onze familieclub kan  
zoveel meer. Laat je inspireren door deze initiatieven.  

Buitenlandse 
clubs 
Natuurlijk zijn de leuke initiatieven 
niet voorbehouden aan de selec-
tieteams. Jaarlijks komen er diverse 
buitenlandse clubs bij Roomburg op 
bezoek. Deze spelen juist vaak tegen 
onze breedteteams, of combina-
ties van meerdere teams. Zo komt 
al bijna 10 jaar de Canfordschool 
uit Engeland jaarlijks onze meis-
jes C-teams bezoeken en hebben 
afgelopen herfstvakantie nog een 
aantal A-teams gespeeld tegen 
Portsmouth Grammar School.

Met je team op 
hockeytrip
Met een of meerdere teams op 
hockeytrip is natuurlijk helemaal te 
gek! Handig is om dit te combineren 
met een leuk toernooi in binnen- of 
buitenland. Er zijn diverse websites 
met overzichten van toernooien in 
Nederland zoals hockey.nl, maar 
wanneer je een internet search doet 
op je eigen categorie vind je er nog 
veel meer. 

Toernooien in het buitenland zijn 
iets moeilijker te vinden, en bij een 
buitenlandse trip komt natuurlijk ook 
meer organisatie kijken. Toch zijn er 
elk jaar meerdere Roomburgteams 
die dit initiatief nemen: van Heren 1, 
Dames en Heren Veteranen tot aan 
ABC -teams toe. Hoe pakken zij dat 
aan? 

Nynke, een ervaren teammana-
ger die al meerdere tripjes heeft 
georganiseerd, vertelt: “Je kan een 
organisatie inschakelen, maar dit 
maakt het vaak extra duur. Met 
gewoon Googelen op ‘hockeytoer-
nooi’, ‘tournoi de hockey sur gazon’ of 
‘field hockey tournament’ kom je al 
veel toernooien op het spoor. Goede 
ervaringen zijn er met HC Paris St 
Germain, HC Heidelberg en diverse 
Engelse scholen en clubs. Daarna 
een overnachtingsplaats; de cam-
ping is vaak favoriet vanwege de 
eindeloze sport- en spelmogelijkhe-
den. Vervolgens volgt de begroting, 
de inrichting van het sociale pro-
gramma en het plan voor dekking 
van de kosten. Er worden aardig wat 
klusjes uitgevoerd of zaalwedstrijden 
gefloten voor hockeytripjes.”  

Handleiding & tips
Kijk voor een handleiding met nog meer tips van Hella, een 
andere ervaren teammanager, na inloggen op website/app onder: 
Club-Documenten-Jeugd in “Teamtrip: samen grenzen verleggen”.

Inspiratie opgedaan?
Heb je als team inspiratie opgedaan en wil je ook wat organiseren 
op de club? Leuk! 
Neem tijdig contact op met de barcommissie zodat ze kunnen  
kijken of dit mogelijk is, en voor barbezetting en eventueel extra  
inkopen kunnen zorgen. Kijk op de website onder: 
Faciliteiten – Clubhuis of mail naar bar@roomburg.nl. 

Ook dit artikel is 
geschreven vóór 
de coronacrisis. 
We hopen dat 
deze geweldige 
initiatieven snel 
weer mogelijk zijn. 
Even geduld! 

Faciliteiten
mailto:bar%40roomburg.nl?subject=
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Nieuw op onze club: de  
zogenaamde Jong Senioren. 
Maar wie zijn dit eigenlijk? We 
interviewden Rinus Vincenti, 
(foto midden, blauwe jas) 
verantwoordelijke binnen het 
bestuur voor de senioren. 

Rinus, wat zijn ‘Jong Senioren’?
“Laat ik beginnen met een landelijke 
trend. Hockeyclubs zien hun A-jeugd 
wegstromen. Ook Roomburg. Studie, 
verhuizen, ‘geen zin meer’ of ‘andere 
prioriteiten’ zijn veel gehoorde rede-
nen waarom jeugd uitstroomt. Ook het 

natuurlijke interesseverschil met de wat 
oudere senioren maakt dat de overstap 
van junioren naar de senioren niet een-
voudig is. Om deze uitstroom tegen te 
gaan heeft de KNHB een nieuwe  
18-25- competitie ingericht genaamd 
Jong Senioren.” 

Hoe belangrijk is deze nieuwe  
competitie voor Roomburg? 
“Heel belangrijk. Voor Roomburg is het 
van levensbelang dat we aanwas heb-
ben in de leeftijdscategorie 19- tot en 
met 24-jarigen, met name bij de heren. 
De gemiddelde seniorenleeftijd is nu 
27+. Er is een groot gat in leeftijd en hier-
door missen we de aansluiting.” 

Hoe zit dat binnen Roomburg? 
“Binnen Roomburg begint de uitstroom 
al bij de tweedejaars B. Een warme 
overgang van onze junioren naar de 
Jong Senioren is het doel. Met onze 
A-lijncoördinatoren en liefst ook B-
lijncoördinatoren houden we vinger aan 
de pols. Belangrijk is dat je al vroeg weet 
wat de ambitie is van een junior. En wat 
mij betreft mag een B-junior al inval-
len in een Jong Senioren-team en een 
A-junior sowieso. Dan kunnen ze alvast 
wennen.”  

Wat ga je in 2020 doen? 
“Als eerste de begeleiding van  
Jong Senioren-teams verbeteren. Taken 

zoals scheidsrechtertoedeling, rijbeurten 
en bardiensten zijn bij een seniorenteam 
een vanzelfsprekendheid. Jong Senioren 
willen we gaan helpen door net als bij 
junioren coaches en managers aan een 
team te koppelen. 
Verder zou ik het liefst de trainingen van 
Jong Dames en Jong Heren op donder-

dagavond willen plannen. Dan kunnen 
ze elkaar beter leren kennen en daarna 
eventueel gaan stappen in Leiden. Als 
bestuur hebben we ook besloten om iets 
leuks te organiseren voor en met onze 
Jong Senioren.
Ten derde willen we meer aanwas van 
buiten. Met gemiddeld drie tot vier 

teams en het grote percentage dat gaat 
studeren – al dan niet uitwonend – is 
het niet vanzelfsprekend dat we elk jaar 
een nieuw Jong Senioren-team kunnen 
formeren. Daarom promoten we de Jong 
Senioren ook tijdens de ELCID week.” .  

Senior maar nog lang niet oud
“Binnen Roomburg begint de uitstroom al bij de 
tweedejaars B.  Een warme overgang van onze  
junioren naar de Jong Senioren is het doel”
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Frank Vermeend (36) is al dertig jaar lid, 

speler van Heren 5 en lid van de barcom-

missie sinds 2002. 

“Ik was lang de vaste barman op maandag, 

vrijdag en zaterdagmiddag. Tegenwoordig 

doe ik nog de inkoop: alles wat over de toon-

bank gaat, koop ik in. Dat zijn steeds meer 

gezonde producten en veel plastic hebben 

we vervangen door karton. Commissiewerk 

is gezellig en leuk om te doen en je leert een 

hoop nieuwe mensen kennen. 

Zelf speel ik nu bij Heren 5 als veldspeler, na 

sinds de C te hebben gekeept. Het hockeyni-

veau is de laatste jaren serieus omhoog ge-

gaan. Wel jammer dat er de laatste jaren 

minder seniorenteams zijn, terwijl de jeugd 

uit haar voegen barst. Het zou prettig zijn 

als de verhouding wat minder scheef werd. 

Ook hoop ik dat de zandvelden worden ver-

vangen voor watervelden. Roomburg is een 

fantastische, sfeervolle club. Mijn hoogte-

punt hier? Dat was toch wel de eerste keer 

PIMS winnen met de Harde Kern in 2006.” 

Barman Frank 
LANGS DE LIJN

SCOOP MAGAZINE 2020

“Roomburg is een fantastische, sfeervolle club”

“Het hockeyniveau is 
de laatste jaren serieus 
omhoog gegaan”
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1.  Het leeftijdsverschil tussen de oudste en de jong-

ste speelsters binnen het team DDA 30 jaar  
is, maar dat ze het toch zo gezellig hebben dat 

deze Dames Veterinnen een hockeytrip naar  

Barcelona (Castelldelfels) gepland 

hadden voor juli 2020.

2.  Heren 1 in oktober 2019 voor de zevende keer de 

jaarlijkse Roomburg hockeyclinic 

heeft georganiseerd en er dit keer meer dan 110 

kinderen aan hebben deelgenomen.

3.  Jarmo van der Velde weer terug is op zijn honk bij  

Heren 1 na 2 jaar te hebben gespeeld voor 

Alecto, omdat Roomburg toch echt veel leuker is!

4.  Er per seizoen normaliter meer dan 

136.000 drankjes en meer dan 2000 

kannen limonade worden geschonken door  

onze bar. Helaas dit jaar minder dan de helft.

5.  We bij Roomburg dit jaar 28 senioren 

en 109 junioren hebben die vaste trai-

ner zijn van een Roomburg team, naast nog een 

aantal teams die bij toerbeurt training geven 

6.  We bij Roomburg 430 senioren, 173 vrijwilligers 

(ouders) en 181 junioren hebben die gecertificeerd 

scheidsrechter zijn en samen 1.288 veldwed-

strijden fluiten; de senioren gemiddeld 1,9 en de 

junioren gemiddeld 2,6 wedstrijden per persoon 

per jaar. Gemiddeld fluit elke senior eens in de 

twee jaar een juniorenwedstrijd!

7.  Er tijdens PIMS gedurende 3 dagen 
750 mensen van heinde en verre op 

de club aanwezig zijn, die het heel erg naar hun 

zin hebben en er een groot feest van maken.

8.  Onze afgekeurde kledingplan shirts (shirts met 

loslatend logo) naar Gambia afreizen 

om daar een tweede leven te krijgen.

 

9.  Er maandelijks op vrijdag een VrijMiBo 
(Vrijdag Middag Borrel) is op de club waar we als 

Roomburgers elkaar ontmoeten: leden,  

vrijwilligers én ouders!

10.  Het oudste-spelende lid 75 en het jongste lid 

 (bijna) 5 jaar oud is.

11.  Er tijdens de Coronacrisis in mei via de actie van 

stichting ‘Because we Carry’ meer dan 600 
vluchtelingenkinderen 

blij zijn gemaakt met een gevuld rugzakje uit ons 

clubhuis!

12.  De Trimmers naast hun training op 

maandagavond ook een eigen mixed 
competitie hebben. 

13.  Er mooie blauw-oranje Roomburg 
sjaals verkrijgbaar zijn achter de bar voor 

slechts € 10 per stuk.

Wist je dat…
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In de hockeytas van...
Myrthe 
Hagemans 
Myrthe Hagemans begon vier jaar geleden 

bij Roomburg in Dames 1. Ze speelt nu 

afwisselend in Dames 2 of 3. Ook is ze 

samen met haar hockeymaatje Charlotte 

de trotse coach van Meisjes C1. 

Wat zit er in haar hockeytas? 
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“Geen shampoo, want die 
delen we met het team”

“In elk geval een coachbord. De 
marker vergeet ik helaas vaak of 
raak ik kwijt, dus die neemt mijn 
coachmaatje mee. Voor het coa-
chen en trainen zit er ook altijd een 
fluitje – of drie – in mijn tas. Verder 
meerdere sporthaarbandjes en 
reserve elastiekjes. Natuurlijk ook de 
nodige bescherming: scheenbe-
schermer, een bitje en ik speel ook 
altijd met een handschoentje aan. 
En een hockeybal, dat is logisch 
toch? Ik heb astma, dus mijn puf 
gaat ook altijd mee. De Isostar is 
blijven hangen na mijn bestuurs-
jaar. We hadden zo nu en dan wat 
heftige avondjes en om dan toch 
lekker te kunnen trainen, kon het 
geen kwaad om een tabletje  
Isostar in mijn water te gooien. 
Na de training en de wedstrijd  
douchen wij in principe altijd met 
het team, dus een handdoek, 
schone kleren en deo kunnen 
niet ontbreken. Overigens zit de 
shampoo er dan weer niet in, want 
die delen wij met het team! Ook 
heb ik mijn sleutels en keycord  
van kinderopvang ‘t Kasteel  
mee, daar werk ik.” 

In de hockeytas van. . . Myrthe Hagemans 
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Alexander Drijver is al 17 jaar actief binnen 

Roomburg. Het vult de halve Scoop om al 

zijn activiteiten te noemen, dus hier volgt 

een selectie.

“Ik begon als vrijwilliger toen mijn oudste 

dochter begon met hockey. Nu hockeyt al-

leen stiefzoon Sweder nog, in JA3. Vijftien 

jaar geleden begon ik als wedstrijdsecreta-

ris. Later ook werkzaamheden voor de zaal, 

de arbitrageplanning, jaarplanning, Lisabe-

heer, de nieuwsbrief, inschrijvingen, de so-

ciale lijnkaart en het rekruteren van vrijwil-

ligers. 

Deze rol past mij. Ik vind het leuk om facilite-

rend te zijn. Een goede vrijwilliger heeft hart 

voor de club en denkt aan het clubbelang. 

Het kost veel tijd – het is af en toe ‘fulltime 

seizoensarbeid’ – maar het geeft voldoe-

ning om dingen voor anderen te doen. Je 

krijgt er ook een sociaal netwerk voor terug. 

Roomburg is een gezellige familieclub. Een 

mooie ontwikkeling is de professionalisering 

bij de jeugd: met zestien lijnco’s loopt al-

les nu gladder en is de organisatie minder 

kwetsbaar.  Nu moeten we nog meer stu-

denten zien te trekken.”

Vrijwilliger Alexander 
LANGS DE LIJN

“Een goede vrijwilliger heeft hart voor de club 
en denkt aan het clubbelang”
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“Het is af en toe ‘fulltime  
seizoensarbeid’ – maar het  
geeft voldoening om dingen  
voor anderen te doen”



 Lizelotte Wolter is bondsscheidsrechter, Sofie wil dat 

graag worden. Zij stelt in dit interview daarom de 

vragen. Wat maakt fluiten leuk? En wat doe je met 

commentaar van de zijlijn? “Het is jammer dat  

mensen het normaal vinden om kritiek te leveren.” 

scheids!
Hé 

Lizelotte Wolter (op de foto links) is 29 jaar, hockeyt bij DDA en de trim-
mers. Is ruim acht jaar bondsscheidsrechter, fluit wedstrijden in de dames 
hoofdklasse en heren overgangs- en promotieklasse en is daarmee regel-
matig te zien bij Ziggo Sport en de NOS. Fluit ook internationale toernooien. 

Sofie van de Water is 13 jaar, hockeyt in MC3, officieel scheidsrechter 
sinds mei 2019, fluit al een paar jaar. Is begonnen met jongens en meisjes E 
en fluit nu wedstrijden als MC4, en jongens en meisjes D en is daarmee de 
jongste scheidsrechter van Roomburg. En is van plan om de opleiding club-
scheidsrechter plus te volgen.

S Wanneer wist je: dit vind ik leuk?
L Toen ik 14 was mochten wij nog de jongste jeugd fluiten en deed ik altijd de 
achttallen. Dat was niet echt fluiten maar meer begeleiden, met uitleg. Daar 
was ik goed in en ik vond het leuk om complimenten te krijgen. Toen werd ik 

30



ook gevraagd om dat op een niveau hoger te gaan doen. 
Uiteindelijk ben ik ook de bondsopleiding gaan doen.
S Kan je de eerste wedstrijd als scheids nog herinneren? 
Roomburg tegen…?
L Ik kom oorspronkelijk van Alecto, ik speelde zelf in MC2 
en floot MB3. De eerste wedstrijd was meteen boven mijn 
eigen speelniveau. De uitslag was 13-0 en niet voor Alec-
to. Ik floot met Bart Vriens, die was toen al bonds.
S Wat is je droomwedstrijd om te fluiten?
L De Olympische Spelen, het liefst de finale. Dat is lastig 
omdat Nederland vaak de finale haalt en die mag je dan 
niet fluiten. Ik hoor ook nooit het Nederlandse volkslied als 
ik op het veld sta om te fluiten, ondertussen ken ik onge-
veer alle andere volksliederen. De Olympische Spelen is 
nog een lange weg te gaan, maar ik ga proberen over vijf 
jaar geselecteerd te worden. 
S Hoe kan je je daarvoor opgeven?
L Ik moet internationaal laten zien dat ik goed genoeg 

Na een beslissing bij Laren tegen Oranje Rood kwam er 
na de wedstrijd iemand naar me toe, greep me bij de 
arm en vroeg voor hoeveel ik was omgekocht. Ik moest 
daarom lachen, pas later viel het kwartje wat er precies 
gebeurde.
S Ik vind het irritant dat mensen aan de kant, vooral ou-
ders, kritiek geven. Vaak weten ze niks van het spel. Ook 
de coaches kunnen veel kritiek hebben. Dat vind ik min-
der leuk. 
L En hoe ga jij er dan mee om?
S Het liefst stuur ik ze van het veld af. Ik heb een coach 
aangegeven bij de Bond laatst. Bij Roomburg heb ik een 
van de mensen die daarover ging, verteld wat die coach 
had gedaan. Die heeft toen contact opgenomen met de 
club. Intussen hebben we excuses ontvangen van die 
club. Hoeveel tijd ben je eigenlijk kwijt aan het fluiten en 
krijg je er iets voor terug?
L Het verschilt, het kost mij een groot deel van de zondag 
en regelmatig ook nog doordeweeks een avond. Het is 
ongeveer drie keer per twee weken dat ik acte de pré-
sence moet geven. Ik leer er veel van en krijg 100 euro per 
jaar van de bond plus reiskostenvergoeding. 
S Heb jij ook weleens geen zin om te fluiten?
L Nee, ik heb nooit tegenzin om te fluiten, er zijn wel wed-
strijden waarbij ik er meer zin in heb. Zoals bij mijn debuut 
in de heren promotieklasse bijvoorbeeld. En jij, heb jij altijd 
zin?
S Niet als het heel hard regent. Voor de rest vind ik het 
altijd wel leuk. Of van die wedstrijden met 15-0.
L Ja, dan kijk je wel iets vaker op je horloge. 
S  Ik kijk altijd rond de 10 minuten op mijn telefoon.
L Ik ben niet goed in de tijd, dus ik heb een horloge met 
trilfunctie. Die gaat trillen als het tijd is en de spelers ho-
ren dat niet. Wat vind jij het leukste aan het fluiten?
S Het is moeilijk uit te leggen. Als speler vond ik het soms 
irritant als mensen niet goed konden scheidsen. Toen 
wilde ik het zelf gaan leren. Ik vind het steeds leuker wor-
den, je krijgt meer inzicht in het spel en leert er beter door 
hockeyen. 
L Ik vind het leuk dat ik een bijdrage kan leveren aan mijn 
sport. Zonder scheidsrechter kan de wedstrijd niet begin-
nen. Ik merk de laatste jaren dat ik het ook leuk vind dat 
ik voor bepaalde wedstrijden word gevraagd, dat speelt 
ook wel een rol 

ben en moet stappen maken. Er gaan maar weinig Euro-
pese scheidsen naar de Olympische Spelen, het is best 
lastig om daartussen te komen. Ik was afgelopen jaar ge-
selecteerd voor 2 internationale talent groepen. Daar leer 
ik veel, maar het is lastig en ik ben zeker niet de enige in 
Nederland met deze ambitie. En jij, Sofie? 
Redactie: Inmiddels is op 10 juli door de KNHB bekend ge-
maakt dat Lizelotte is benoemd tot de nieuwste inter-
nationaal scheidsrechter van Nederland, een prachtige 
prestatie!
S Ja voor mij zijn de Olympische Spelen ook een droom, 
maar het lijkt me wel moeilijk. Er is daar meer kritiek. Euro-
pees niveau lijkt me ook wel leuk. Voor nu wil ik de jongens 
en meisjes B1 en de C1 wel fluiten. De D fluit ik al. Daar ge-
beurt meer en het niveau is hoger. De mensen langs de 
lijn zijn wel fanatieker. Soms zijn de ouders aan de kant 
fanatieker dan de kinderen op het veld. Mensen denken 
soms dat ik het niet kan omdat ik klein ben.
L Ik word ook altijd getest, zeker bij herenwedstrijden, ook 
bij Roomburg. De tegenstander kijkt dan raar, ‘oh er komt 
een vrouw fluiten’. Vaak hoor je dan ook de opmerking: 
‘Het is geen vrouwenhockey’.  
S Wat bedoelen ze daarmee?
L Ze bedoelen dat er fysiek wat minder mag als ik fluit. En 
als er door mij dan gefloten wordt voor een duw in de rug, 
vinden sommige teams dat ik dat moet toestaan. Het is 
ook een kwestie van de scheidsrechter testen denk ik.
S Wat vind je minder leuk als scheidsrechter?
L Minder leuk aan fluiten is dat je altijd best veel kritiek 
krijgt en dat dat normaal schijnt te zijn. Als er een wed-
strijd wordt verloren, hoor ik vaak ‘dat is de schuld van de 
scheids’. In plaats van te kijken ‘wat heb ik zelf niet goed 
gedaan en wat kan beter’. Dat begint al bij de jeugd en is 
bij de hoofdklasse nog steeds zo. Ze gaan ervan uit dat 
je partijdig bent, dat je niet objectief bent. Heel jammer. 

Tips voor meer 
fluitplezier
Sofie
• zorg voor een goed fluitje
• niet bang zijn om fouten te 
 maken
• hard fluiten
• niet in je normale kleding komen 

maar in sportkleding met goede 
schoenen

• altijd je spullen bij je hebben

Lizelotte
• wees duidelijk
• maak goede afspraken met je 

collega
• stel jezelf altijd voor aan de 
 coaches van de teams
• wees eerlijk (ook als je iets niet 

hebt gezien)
• heb er plezier in

Lizelotte: “Minder leuk aan 
fluiten is dat je altijd best veel 
kritiek krijgt en dat dat  
normaal schijnt te zijn”

Sofie: “Soms zijn de ouders 
aan de kant fanatieker dan 
de kinderen op het veld”

Lizelotte “Nee, ik heb nooit tegenzin om te fluiten, er zijn wel 
wedstrijden waarbij ik er meer zin in heb. Zoals bij mijn debuut 

in de heren promotieklasse bijvoorbeeld ”
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Oprichting HC Zuidwijck op oude  
remiseterrein in Wassenaar. 

HC Zuidwijck verhuist naar de Leidse 
Hout tijdens begin van de oorlog. 

Eerste lustrumdiner bij  
Restaurant Bernsen. 

In de oorlog wordt er tot laat in 
1944 gewoon gehockeyd. Pas 
na Dolle Dinsdag wordt het 
competitieprogramma van de 
KNHB stopgezet.

Mijlpalen afgelopen 85 jaar
1935

Oprichting Rooms-
katholieke Dames  
hockeyclub S.I.S.E.O. 
(Sportief in Spel en 
Omgang).

In 1946 komt er een mannenafdeling 
bij. De club speelde op verschillende 
velden in de gemeente.

Siseo en Zuidwijck nemen twee velden in 
gebruik op de Van Vollenhovekade, het 
derde veld wordt op het laatste moment 
door de Leidse Sportstichting ‘weg-
gegeven’ aan de handbalvereniging 
Saturnus uit Leiden. 

Eerste clubhuis (met 2 kleedkamers en 
een bar) heeft ook al douches, wat een 
zeldzaamheid is in die dagen. De bar 
wordt uitgebaat door de Leidse Sport 
Stichting.

Gemeente Leiden 
probeert via de 
Leidse Sport Stichting 
de beide clubs tot 
een fusie over te 
halen, maar het 
‘Oegstgeester  
overleg’ mislukt.

1940 1944 1946 1955 1959

Op initiatief van de ge-
meente wordt het vierde 
(en slecht bespeelbare) 
grasveld ingeruild voor 
woning-bouw en krijgt 
veld 3 ook kunstlicht. 
Deze zal pas in 2004 in 
gebruik worden  
genomen.

1996

1995 Oprichting van de Stichting 
Vrienden van Roomburg, die 
onder andere het jeugdplan, het 
oefenveldje en de bouw van  
keeperslockers zal realiseren.

Het logo wordt in de jaren 90 ontwikkeld en is 
ontleend aan de Roodenburger molen naast het 
complex. In deze jaren zal ook de schoolsport  
(Stedelijk Gymnasium en Bonaventura) zijn plek op 
het complex innemen.

1993: De twee overige kunstgrasvelden worden 
aangelegd en veld 1 krijgt een kunstlichtinstallatie. 
In ruil zullen we later afstand moeten doen van veld 
4 om de financiering te regelen.

Realisatie van het 
eerste  kunstgras-
veld (nu veld 2) met 
kunstverlichting, 
na verhit debat in 
de gemeenteraad 
over nut en nood-
zaak (en geld).

Bouw van het tweede 
clubhuis met open-
haard, dat in 1980 in 
gebruik wordt  
genomen. De 
grasvelden blijven 
een probleem, er zijn 
voortdurend afgelas-
tingen vanwege de 
drassige toestand.

Start van het jaarlijkse PIMS toernooi; 
de naamgeving is ontleend aan de bar 
vrijwilliger Pim Devilé, die ook de eerste 
catering verzorgt.

LHC Roomburg 
wordt de enige 
gebruiker van 
het complex.

LEIDSE HOCKEYCLUB ROOMBURG

Onder belofte van een kunstgrasveld en ver-
lichting lukt de fusie nu wel: de leden van beide 
clubs stemmen zonder al teveel tegenstand in 
met de fusie tot LHC Roomburg. De clubkleuren 
worden een mix van SISEO (blauw) en Zuidwijck 
(oranje). 

De club neemt in 1972 de 
bar in eigen beheer.

Het oude clubhuis wordt gemoderniseerd 
tot het eerste multifunctionele clubhuis in 
Nederland: hockey, kinderopvang ’t Kas-
teel en eerst de Leidse welzijnsorganisatie, 
later peuteropvang ’t Croontje. De club 
krijgt hiervoor in 2003 de bestuurdersprijs 
van de KNHB. 

Heren 1 nestelt zich vast in de eerste klas-
se evenals Dames 1. Heren vet A promo-
veert in 2004 naar de Overgangsklasse, 
evenals Dames 1 in 2006.

Het ledental is de 1200
gepasseerd en in de nieuwe 
Leidse sport-nota van 2008 
wordt Roomburg verblijd met 
twee nieuwe velden, te 
financieren door de 
gemeente. Helaas weet 
niemand waar... De discussie 
zal jaarlijks op tafel komen bij 
het bestuur en het overleg 
met de gemeente.

Start van het Familie-
toernooi met Pasen 
en het Molentoernooi 
aan het einde van het 
seizoen.

Bij de junioren wordt
de Roomburg Hockey
School geïntroduceerd
met financiële steun
van de Vrienden.

65-jarig lustrum: 
eerste clublied.

Kleurenopbouw full colour

Cyaan     100%
Magenta 100%
Zwart        15% 

Yellow     100%
Magenta   60%
 

Logo in een kleur

Introductie van Funkey 
hockey voor 5-jarigen.

Met steun van de vrienden 
worden twee sta-tribunes 
en de videotoren  
gerealiseerd. 

De druk op de 
veldcapaciteit wordt 
groter en de jarenlang 
evenwichtige balans 
tussen de junioren en  
senioren slaat om ten  
gunste van de jeugd. 

JA1 promoveert 
naar super A, later 
gevolgd door MA1. Bij 
de Dames en Heren 
veteranen A wordt na 
jaren hoofdklasse, de 
overgangsklasse het 
standaard niveau.

Aanleg van het 
eerste waterveld in 
2016, waarvoor de 
gemeenteraad wel  
extra krediet be-
schikbaar stelt, maar  
niet meedeelt in de 
kosten.

De club richt zich op de verdere 
professionalisering door te starten 
met het Hockeyplan 2020: uitbrei-
ding van het complex naar vijf 
velden waarvan drie watervelden, 
duurzame verlichting, waterber-
ging en veranderingen in de or-
ganisatiestructuur: oprichting van 
Technisch Hart en Lijnorganisatie.

Het ledental ligt inmiddels boven 
de 1.400 waarvan meer dan 800 
jeugdleden (> 35 teams). 
Met de jeugd wordt vanaf 2017 ook 
getraind op het sportcomplex van 
Trigon aan de Cronesteinkade   
vanwege ruimtegebrek. 

Voorzitter Roelof Hol wordt 
vlak voor zijn aftreden 
benoemd tot  Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau.

Manifestatie in juni op het 
Stadhuis voor het Nieuw 
Roomburg Park.

85 jarig Lustrum!
Vanwege de Corona crisis wordt de gehele 
hockey competitie in Nederland afgelast na de 
winterstop. Vanaf mei wordt er weer voorzichtig 
getraind met inachtneming van een speciaal 
Corona protocol. Ook PIMS 2020 kan geen 
doorgang vinden.

Vervanging van de twee zandvelden door 
watervelden tijdens zomer 2020.

19711972197619781980198419931995

2000

2002 2004 2006 2008 2010 20162013 2015 2017 2019
Met dank aan de 
archiefcommissie 
voor de input.2020
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Dit willen we graag als onderdeel van de herin-
richting van het Roomburgpark. Het is inmiddels 
een veelbesproken onderwerp op de club en in de 
krant, maar ook op social media worden er diverse 
meningen te pas en te onpas rondgestrooid. 
We vragen het Margot Nicolaes en Ad Usman. 
Margot houdt zich binnen het bestuur bezig met 
het Nieuw Roomburg Park en krijgt daarin veel 
ondersteuning van Ad. Margot en Ad geven ons 
een update over de laatste stand van zaken maar 
eerst blikken we even terug. 

Korte geschiedenis
Roomburg heeft al jaren een chronisch ruim-
tetekort. We hebben veel nieuwe leden moeten 
weigeren en het is lastig om elk team voldoende 
trainingstijd te bieden. Ook het plannen van wed-
strijden volgens de voorschriften van de KNHB is 
een uitdaging. Komend jaar redden we het niet 
meer met uitwijken naar de zondag met junioren 
wedstrijden, maar moeten we zelfs naar andere 
clubs voor onze ‘thuiswedstrijden’. Bovendien is er 
inmiddels ook vraag om andere hockeygroepen 
zoals G/LG hockey en Fithockey voor ouderen te 
bedienen. Daar is op dit moment door ruimtege-
brek geen plek voor. Jammer want een familieclub 
met ambitie zou ruimte moeten kunnen bieden 
aan alle doelgroepen.

Al in 2006 is de club met de gemeente in over-
leg gegaan over waar en hoe er uitbreiding van 
de hockeyvelden kon plaatsvinden. In 2008, toen 
het ledental de 1200 gepasseerd was, werd LHC 
Roomburg in de nieuwe Leidse sport-nota ver-
blijd met twee nieuwe velden, te financieren door 
de gemeente. Alle mogelijke locaties buiten de 
wijk zijn om diverse redenen in de tijd afgevallen. 

Opdelen van één sterke club naar twee 
locaties vinden wij, maar ook het ge-
meentebestuur om logistieke redenen 
niet acceptabel. Bovendien hebben wij 
al zo’n 65 jaar binding met deze wijk. 
Daarom zijn wij in overleg met veel par-
tijen gaan kijken of een vierde veld in 
het Roomburgpark mogelijk is. Wij heb-
ben samen met een aantal anderen 
zoals de tennisclub, Lorentzschool en 
kinderdagverblijf ’t Kasteel de initiatief-
groep een NieuwRoomburgPark (NRP) 
opgericht. 

In de afgelopen twee jaar is veel tijd en 
energie gestoken in het onderzoeken 
welke functies van belang zijn in het 
Nieuw Roomburgpark als wijksport-
park, en welke uitdagingen er nu en in 
de toekomst zijn. Dit zijn kortweg: sport 

Open 
wijksportpark 
Roomburg 
We hebben natuurlijk al een 
mooie hockeyclub. En straks 
nog mooier als we deze zo-
mer de velden 2 en 3 hebben 
vervangen voor watervelden. 
We krijgen een waterberging 
met zuivering onder veld 2 en 
het terras zodat we regenwa-
ter kunnen gebruiken voor de 
besproeiing van de velden in 
plaats van kraanwater. Ook is 
de oude verlichting vervangen 
op alle velden door ledverlich-
ting. We zijn goed duurzaam 
bezig dus! Maar de grote 
hamvraag die ons allen bezig 
houdt, is natuurlijk de vraag: 
krijgt Roomburg er een vierde 
veld bij?

(hockey, tennis en ongeorganiseerde 
sporten), groen, school, maatschappij, 
jongeren, klimaatadaptatie, verkeers-
drukte, geluids- en lichtoverlast. Wij 
hebben in het plan voor Nieuw Room-
burgpark gezocht naar de oplossin-
gen voor alle genoemde functies en 
uitdagingen. 

Gemeenteraad en College
Met de initiatiefnemers van NRP heb-
ben wij veel overleg met politieke 
partijen en de wethouder gehad 
over de behoeftes en zorgen in en 
rond het park. Uiteindelijk is daar een 
voorstel van het college uit voortge-
komen dat tot een amendement in de 
gemeenteraad heeft geleid dat met 
een meerderheid is aangenomen. Het 
besluit van de gemeenteraad vraagt 

om een groen, ontspannen en sportief 
Roomburgpark. 

In het amendement wordt aan het 
college gevraagd om samen met een 
representatieve groep belanghebben-
den (organisaties en bewoners) tot een 
inrichtingsvoorstel te komen. Dit op het 
niveau van co-productie. De indieners 
van het amendement geven hierbij 
aan dat niet alleen het Roomburgpark 
meegenomen moet worden, maar ook 
de directe omgeving van het park.

Inrichtingsvoorstel
Onlangs is na een aantal bijeenkom-
sten waar wij als hockeyclub bij betrok-
ken waren, het inrichtingsvoorstel pu-
bliek gemaakt. Op hoofdlijnen is er een 
presentatie van dit voorstel gemaakt. 
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Op Doemee.leiden.nl zijn alle relevante stukken 
te vinden. Het college van B&W zal op basis 
van het inrichtingsvoorstel een voorstel doen 
aan de gemeenteraad dat naar verwachting 
in oktober/november 2020 zal worden behan-
deld. De gemeenteraad wordt gevraagd het 
voorstel van B&W goed te keuren en budget 
vrij te maken. Daarna kan een volgende stap 
gezet worden naar een definitieve inrichting. 

Sport
Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het 
park? Voor ons is dat een extra multifunctio-
neel veld dat wij voor de club kunnen huren. 
Het zal ook door andere (ongeorganiseerde) 
sporters gebruikt worden. Verder zal de inloop-
strook aan de kanaalweg vergroend worden, 
net als onze fietsenstalling. Wij zullen onze 
fietsenstalling delen met de Lorentzschool, 
logisch want we zijn in gebruik qua tijd hele-
maal complementair. Verder zal het clubhuis 
verbouwd worden en een buurtclubhuisfunc-
tie met beperkte horeca krijgen. Welke functies 
er toegevoegd worden is nog een punt van 
discussie. Verder komt er een Athletic Skills 
Model veldje bij de Lorentzschool waar wij 
gebruik van kunnen maken en komen er een 
zogenaamde calisthenics street workout. 

Samen met de tennisclub hebben wij 
aangegeven dat er daarnaast weinig aan 
vernieuwing gedaan wordt in het voorstel, 
bijvoorbeeld in de vorm van padel.

Groen en parkbeleving
Het Roomburgpark wordt aangesloten op het 
Meijerspark door het van Vollenhovenplein 
autovrij te maken. Verder wordt de van 
Vollenhovenkade aan onze kant ook autovrij 
gemaakt en vergroend. Samen met het 
vergroenen van de inloopstrook en de fietsen-
stalling levert dit een grote bijdrage aan 
groen in de wijksportparkbeleving. 

Ook wordt er fors geïnvesteerd in de biodiver-
siteit. Er verdwijnen vanwege het extra veld 
67 bomen, maar daar komen er 90 voor terug. 
De facto meer dan 30% groei van het aan-
tal bomen. Onderdeel van deze groei is een 
boomgaard waar fruit geplukt kan worden. 
Verder  komt er een gevarieerdere fauna met 
onder meer bloemrijke grasmengsels, bosrijke 
struiken en ook het extensieve maaibeheer 
wordt tegen het licht gehouden om te zien 
waar dit verder verbeterd kan worden.

Voor de Lorentzschool wordt gedacht aan een 
zogenaamd Tiny Forest op het schoolplein 
waar de schoolkinderen mede verantwoorde-
lijk worden voor de inrichting en beheer van 

hun bos met als doel meer kennis en begrip te kweken voor 
groen. 

Wij zijn van mening dat hiermee de in het amendement ge-
vraagde parkbeleving en biodiversiteit ruimschoots aan bod 
komen. Maar ook hier zijn nog wel verbeteringen mogelijk, zoals 
vergroening van de clubhuizen en het terrein rondom de sport-
verenigingen. 

Klimaatadaptatie 
Wij zijn al begonnen met de aanleg van twee nieuwe watervel-
den met ondergrondse waterberging. Hierdoor hoeven wij sa-
men met de tennis geen gebruik meer te maken van drinkwa-
ter voor het besproeien van de velden maar vangen we daar 
regenwater voor op. Samen met de extra bomen, opknappen 

van een aantal straten rondom het park en vervangen van 
een deel van het riool, zal dit zorgen voor afname van hit-
testress en wateroverlast. 

Maatschappelijk rol van de hockeyclub
Wij willen graag onze maatschappelijke rol in de buurt ver-
der uitbouwen. Het clubhuis zal hierop aangepast moeten 
worden en een integraal onderdeel vormen in de beoogde 
open parkstructuur. Het clubhuis zal een beperkte hore-
cafunctie krijgen en beter bereikbaar moeten worden voor 
alle (ook niet hockeyende) buurtbewoners. Ontmoeting is 
een belangrijk item in een snel vergrijzende buurt. Met de 
uitbreiding van het aantal velden kunnen we ook een begin 
maken met LG/G-hockey en fithockey voor de ouderen. Om 
met beiden een start te kunnen maken, hebben wij inmid-
dels subsidie aangevraagd en gekregen.

Lorentzschool
De Lorentzschool krijgt in het inrichtingsvoorstel niet al-
leen een Tiny Forest maar ook eindelijk een goed ingericht 
schoolplein. Een positief gevolg is dat er geen appartemen-
ten worden gebouwd op het plein. 

Speeltuin
Het extra veld is in het inrichtingsvoorstel gepland op de 
plaats waar nu de speeltuin is gelegen. Deze zal daardoor 
een stukje  opschuiven richting de flat. Dit heeft organi-
satorisch voor ons voordelen, maar ook qua veiligheid en 
overlast is dit de beste plek voor het nieuwe veld. Het vormt 
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een organisch onderdeel met de rest van 
de velden. Er is daardoor meer (sociaal) 
toezicht en de buurt heeft minder last van 
de (dimbare) ledverlichting. De speeltuin 
maakt zich wel zorgen over de verhuizing 
en het inrichtingsvoorstel, met name de 
voorgestelde openheid van de speeltuin. 
Open voor wandelaars betekent ook open 
voor honden en fietsers en dat komt de 
veiligheid van de spelende kinderen niet 
ten goede. Open betekent ook minder toe-
zicht op de allerkleinsten. Wij zijn in gesprek 
met de speeltuin en hebben hen onze 
steun toegezegd over aanpassingen in het 
inrichtingsvoorstel om deze zorgen weg te 
kunnen nemen. 

Kosten
Anders dan in de media gesuggereerd 
wordt, kost het multifunctionele veld in-
clusief grondwerk, hekwerk en verlichting 
minder dan € 500.000. Daar moeten wij als 
club uiteraard gewoon een marktconforme 
huur voor betalen. De gehele herinrichting 
van het park mag natuurlijk niet omgesla-
gen worden op de hockeyers alleen. Alle 
gebruikers en belanghebbenden hebben 
hier ook baat bij. Dit wordt uit de gemeen-
telijke begroting gefinancierd. De totale 
kosten zullen in het voorstel van het college 
van B&W worden gepresenteerd 

Tenslotte
Ons Nieuw Roomburg Park 
kan nu werkelijkheid worden 
Meer en vooral kwalitatief betere parkbele-
ving, meer ontmoeting, meer sportmoge-
lijkheden en een schoolplein voor de Lorent-
zschool. Alles kan gerealiseerd worden. En 
ja, om een antwoord op de reeds gestelde 
vraag te kunnen geven, dan krijgt LHC 
Roomburg ook een vierde veld. Hoe fijn zou 
dat zijn als we onze ambitie kunnen realise-
ren en er voldoende ruimte voor trainingen 
en wedstrijden is, naast dat er ook plaats is 
voor ouderen en gehandicapten om te hoc-
keyen. En dat we bovendien een plek 
zijn waar iedereen uit de wijk welkom is.

Het college van B&W en de gemeenteraad 
zijn nu aan zet. Met dit inrichtingsvoorstel 
hebben wij er alle vertrouwen in dat er een 
goede stap wordt gezet naar een Nieuw 
Roomburgpark. We rekenen op ieders steun 
wanneer we jullie oproepen om aan de ge-
meenteraad te laten weten hoe blij we 
zijn met deze herinrichting van het park.

Plankaart schetsontwerp Schaal 1:1500

www.Doemee.leiden.nl
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Nicole Lohle is actief binnen Roomburg 

sinds 2008. Ze hockeyt zelf in de dinsdag-

competitie.

“Je zou mij wel een hockeymoeder kunnen 

noemen: mijn zoon Bickel is keeper van JA1, 

dochter Numi speelt in MB5, zoon Mack in 

JD1 en dochter Lola in Dames 4. Ik ben ma-

nager van de JD1. Eerder was ik ook actief 

in de juniorencommissie. Dat was onge-

veer een fulltime job en werd een beetje te 

veel. De teams van de kinderen nodig ik ook 

hier thuis uit; dan zet ik lange versierde ta-

fels neer. Drie jaar geleden heb ik voor het 

eerst de openingsbarbecue voor juniorle-

den en ouders georganiseerd, samen met 

Claudine Kolthek en Ad Usman. Dat was een 

nieuw idee. Voor mij laat zo’n barbecue zien 

waar het verenigingsleven om draait: het 

plezier van ouders en kinderen binnen de 

club. Daarom is het de tijd die het kost zeker 

waard. Hockey loopt door in het gezinsle-

ven. Je hebt een plezierig weekend, uitda-

ging in de competitie, en je bent allemaal 

aan het sporten. Het plezier in hockey deel 

je als gezin, de kinderen maken vrienden 

en vriendinnen in een veilige omgeving. De 

keus voor Roomburg bleek een hele goede 

te zijn.” 

Hockeymoeder Nicole  
LANGS DE LIJN

“Het plezier in hockey deel je als gezin, de kinderen maken 
vrienden en vriendinnen in een veilige omgeving.”

SCOOP MAGAZINE 2020

“Het kost veel tijd – het is af en toe 
‘fulltime seizoensarbeid’ – maar 
het geeft voldoening om dingen 
voor anderen te doen”
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HEREN 1   2019-2020
Spelers en begeleiding op Volgorde van L naar R:

Hans Streeder (Trainer)
Thomas Visser
Jarmo van der Velden
Boudewijn van Nieuwenhuize
Seb Gardeniers
Simon Bertels
Fred Driessen (Manager)

Vincent de Geus (Trainer/Coach)
Sander van Oostrom
Micha Laurey
Rik van Brussel
Roderick Peul
Puck Usman
Arthur Pinckaers (Assistent coach)

Ivo Klap (k)
Tom Kouwenhoven
Pepijn Mattie (a)
David Schade
Marnik Rietveld
Floris Langenbach
Jelle Bentveld (k)
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DAMES 1    2019-2020
Speelsters en begeleiding op volgorde van L naar R:

Merlijn Thunnissen (trainer/assistent coach)
Sophieke Dekker
Annemiek Plug
Laurette de Jong (a)
Liesanne Gordijn (a)
Maurits Eikenhout (trainer/coach)

Michelle Bakker
Marloes de Bondt
Marjolein Wetzels
Chaja Kater
Janneke Sypkens
Anna van Leeuwen

Nienke van der Walle (k)
Elke Neefs
Judith Littel
Dimmy van Ruiten
Froukje van der Woude
Emma Pigmans
Daya Waisvisz (k)

Niet op de foto:
Bouwie de Vries (looptrainer)
Marieke Cornelissen (fysiotherapeut/SMC)
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Wat is je naam?
Ik heet Scoop. Eigenlijk betekent dat primeur, net als 
dit magazine, maar in hockey is het een soort schep-
pende beweging waarmee de bal omhoog wordt ge-
bracht. 

Hoe oud ben je?
Ik ben net vier jaar geworden! 

Met wie woon je?
Ik woon samen met Lucille, Barry, Friso en soms Pepijn. 

Wat eet je graag?
Ik ben soms een moeilijke eter, maar er zijn een paar 
dingen die ik erg lekker vind. Brokjes zijn mijn lieve-
lingseten en een blikje hondenvoer voor het ontbijt lust 
ik ook graag. Verder vind ik snoepjes en gedroogde 
kipfilet erg lekker. Als ik geen zin heb om te eten gooien 
mijn baasjes de brokken soms op de vloer, zodat ik ze 
kan zoeken. 

Wat vind je leuk om te doen?
Ik vind het leuk om naar Roomburg te gaan. Ik ga dan 
samen met mijn baasjes naar de wedstrijden kijken. Ik 
ben er elke zaterdag om naar de jeugdwedstrijden te 
kijken en kinderen aan te moedigen. Op zondag ben ik 
er soms om naar de heren en de dames te kijken. 
Ik vind het ook leuk om te rennen. Als de baasjes gaan 
fietsen, dan ren ik ernaast. Ik ren dan soms wel 20 kilo-
meter aan een stuk door. 

“Ik ben elke zaterdag 
op Roomburg!” 

Wat vind je niet leuk om te doen?
Ik vind het niet leuk om in bad te gaan. Soms zie ik 
een bal in de sloot liggen. Dan spring ik in de sloot 
om de bal te pakken, maar dan word ik zwart van de 
vieze sloot. Als ik dan thuis kom, moet ik in bad. Stilzit-
ten vind ik ook niet zo leuk.

Waar ga je graag op vakantie?
Ik ga graag naar Corsica, Italië of Oostenrijk. Ik mag 
overal mee naartoe! Ik ben zelfs een keer meege-
weest naar een sterrenrestaurant. Ik mocht toen niet 
aan tafel zitten, maar wel onder de tafel.

Wat is jouw talent?
Ik ben erg fanatiek met de bal. Ik kan dan ook erg 
goed de bal vangen. Dan gooien mijn baasjes de 
bal in de lucht en dan vang ik hem op tussen mijn 
tanden. Verder ben ik erg goed in alles stuk bijten en 
slapen. 

Heb je een favoriet speeltje?
Jazeker, dat is mijn rat. Het is geen echte rat, maar 
een knuffel. Ik heb erg veel speeltjes, een hele mand 
vol. Als ik s’avonds lekker tv ga kijken, dan pak ik een 
speeltje uit de mand om ermee te spelen.

Kun je een geheim over jezelf vertellen?
Eentje dan: als er een ambulance langs mijn huis 
rijdt, dan huil ik mee met de sirene. Ik huil ook mee als 
ik op tv een ambulance sirene hoor. 

INTERVIEW SCOOP

“Ik ben erg fanatiek met 
de bal. Ik kan dan ook erg 
goed de bal vangen”
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De wedstrijd tussen Roomburg Heren 1 en 

Rijswijk Heren 1 is vandaag geëindigd in 

een 5-1 overwinning. Pepijn blikt terug op 

de wedstrijd. 

“Eindelijk een overwinning na een reeks van 

gelijke spelen. Onze organisatie stond als 

een huis en onze aanval liep vaak als een 

trein. Zelf ben ik tevreden over mijn scorings-

percentage: vier kansen, twee doelpunten. 

Dat hadden er ten minste twee meer moe-

ten zijn, want één keer sla ik te snel op goal, 

terwijl een pass beter was geweest en twee 

keer geef ik een pass te snel, waardoor ik 

de bal met de bolle kant van de stick raak. 

Maar het was een prima wedstrijd en ook 

defensief kon ik mijn steentje bijdragen.” 

Waar zit jullie kracht? 

“De grote kracht van ons elftal is dat we al-

lemaal vrienden van elkaar zijn. Ook buiten 

het veld kunnen we het prima met elkaar 

vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer. Heel 

belangrijk is dat we tijdens de wedstrijd el-

kaars fouten goedmaken en blijven com-

municeren zonder verwijten.” 

Wat doen jullie na de wedstrijd? 

“We praten wat na, drinken wat, eten wat 

en kijken naar de resultaten van de andere 

teams in onze competitie.” 

Heb je nog tips voor de jeugd? 

“Pfoe, lastig. Er zijn altijd zaken die je beïn-

vloeden. Je kunt slecht hebben geslapen of 

je hebt net een slecht cijfer gekregen. Of er 

zijn bij een uitwedstrijd geen hockeyballen 

meegenomen! Wat het belangrijkste is: als 

de scheidsrechter fluit voor het begin van 

de wedstrijd, ga er voor honderd procent in. 

Zorg dat je doet waar je goed in bent, aan-

vallen, verdedigen, keepen. Gaat het wat 

minder? Zorg ervoor dat je teamgenoten 

een tandje bijzetten.”  

‘Ik had er twee meer moeten maken’  

NA DE WEDSTRIJD 

“Elkaars fouten goedmaken en  
blijven communiceren” 
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• Vip Huiswerkbegeleiding 

• 4 Homework –  
   huiswerkbegeleiding, bijles & CITO training 

• Bakker Tilly Berk Accountants  

• Rabobank Leiden Katwijk 

• Van Berge Henegouwen 

• Van Oerle  

• Huisman Tweewielers 

• Joor it 

• Lek Makelaars & Taxateurs 

• Snackbar Hendo 

• Teekens Karstens Advocaten & Notarissen 

• Wijn- en Jazz café De Twee Spieghels 

• Food = Friend 

• Eazie Leiden 

• Alignment House 

• DsignMarking 

• Independent View 

• Studiekring  

• Leiden Inc 

• Annies 

• De Tuin van de Smid  

• Indian Maharadja 

• Intersport Leiden  

• SMC Rijnland Fysiotherapeuten 

• Admitter 

• Café L’Espérance 

• Riool.nl 

• Sportr 

• Korbee van der Kroft Architecten 

• Motorhuis  

• VBDP Kühn Drogisterijen B.V. 

• Verbunt 

• Remax Makelaars 

• Snellink Bouw&Advies 

• Sil Verslagen 

• Pizzabakkers Vestiging Leiden 

• De Schans Tandartsen 

• Kinderopvang ‘t Kasteel  

• Vrumona  

Sponsorlijst  
Dit jaar geen advertenties in Scoop. We doen het even zonder. Het voelt niet goed om 

juist nu onze sponsoren te vragen om een financiële bijdrage.  

Wel willen we via deze weg al onze sponsoren een hart onder de riem steken en hen  

bedanken voor de vaak al jarenlange financiële support. Dank daarvoor.  

En we hopen dat iedereen zonder kleerscheuren door deze crisis komt. Sterkte!  


