
Nieuw Roomburg Onderlinge 2022 
 

Op zaterdag 2 juli vindt weer het familie-evenement de Nieuw Roomburg Onderlinge plaats. Dé 

jaarlijks terugkerende kennismakingsdag met de nieuwe teams en begeleiders op een feestelijk 

aangekleed Roomburg. Onderling toernooi met veel activiteiten en aangepaste regels* waardoor het 

voor alle teams een leuk evenement wordt! Alle (jongste) jeugdspelers vanaf 2e jaars F t/m A-lijn 

worden verwacht, maar ook de ouders zijn zeer welkom op deze familiedag! Naast de wedstrijden is 

er een uitgebreid programma: 

Onderlinge wedstrijdjes  
Op deze dag spelen alle teams in de nieuwe formatie een wedstrijd met aangepaste regels* volgens 
dit schema. De fruithap kan achterwege blijven want er is de hele dag gesponsord fruit beschikbaar.  
LET OP: de "uitspelende" teams spelen in witte shirts! Speel je een drieluik? Neem dan allebei de 
shirts mee! 
Vóór de wedstrijd heeft elk team een bijeenkomst met begeleiding, spelers en ouders ter 
kennismaking. Je krijgt hierover apart bericht van je (opstart)coach of manager. Sommige lijnco’s 
zullen zelf een kennismaking organiseren met hun lijnteams.   
 
*De gewone veldspelregels worden gevolgd met 3 toevoegingen (1 &2 gelden voor de ABCD-teams, 3 geldt voor 
de EF-teams):    

1. Een ABCD-speler die scoort speelt vanaf dat moment mee met het andere team (shirtwissel). Hij/zij 
mag niet gewisseld worden. Scoort dezelfde speler opnieuw maar dan voor het andere team, dan 
speelt hij/zij weer mee met het eigen team en mag weer gewisseld worden. 

2. Het ABCD-team dat een tegendoelpunt incasseert neemt eerst een ‘shoot out’ voordat dit team de bal 
uitneemt. Met de ‘shoot out’ kan het team het tegendoelpunt compenseren; tevens wordt de keeper 
van het scorende team met de ‘shoot out’ op de proef gesteld. 

3. De jongste jeugd speelt met een vliegende keep. 

 
Teamfoto 
Op de oefenkooi hangt een groen doek en de Roomburg vlag: maak hier de eerste foto / selfie van je 
nieuwe team en laat je teammanager hem uploaden in de Roomburg app voor op de website.  
 
Preview nieuw Roomburg tenue  
Het nieuwe Roomburg tenue dat beschikbaar komt einde zomervakantie is (hopelijk) al te 
bezichtigen! 
 
Sticks en schoenen markt 
In het kader van duurzaamheid organiseren we een markt met tweedehands hockeysticks en -
schoenen. Veel goede schoenen en sticks zijn nog goed als ze te klein zijn; goed voor de omzet van de 
sportwinkel, maar niet voor het milieu! We roepen daarom iedereen op om te klein geworden sticks 
en/of schoenen die er nog goed uitzien, zo spoedig mogelijk in te leveren bij de bar op Roomburg. 
Inzameling loopt van zaterdag 18 juni t/m vrijdag 1 juli. Sticks en schoenen worden dan gesorteerd 
en verkocht in een marktkraam op 2 juli vanaf 13.00 u voor het symbolische bedrag van 5 Euro. De 
opbrengst wordt gebruikt om de kosten van deze NRO te dekken. Een WIN-WIN voor iedereen! 
NB: Schoenen svp per paar aan elkaar knopen voor inleveren! 
 
Snelheidsmeter  
In de oefenkooi kan je tussen 12.30-17.00 u (laten) meten hoe hard jij kan slaan. 
 
 

https://roomburg.nl/files/library/nieuwsberichten/nieuw%20roomburg%20onderlinge%202022%20speelschema.jpg


Ontmoet kinderboekenschrijver Annemarie van der Eem van 'De Berries'  
Annemarie van der Eem komt van 13.00-15.30 u langs om te vertellen over haar hockeyserie, voor te 
lezen, vragen te beantwoorden en natuurlijk om haar boeken te signeren! Kun je goed hooghouden? 
Doe dan mee met de challenge en win een van de boeken van 'De Berries'! Annemarie van der Eem 
(1976) is de schrijver van de populaire hockeyserie De Berries, boeken voor 7-12 jaar. Leuk weetje: 
Annemarie is zelf oud-tophockeyster. Op haar 21e werd ze wereldkampioen met Jong Oranje! 
  
Er zijn twee sessies om Annemarie te ontmoeten:  
13.00-13.15 - boekverkoop & signeren 
13.15-13.45 - ANNEMARIE VERTELT & LEEST VOOR (SESSIE 1) 
13.45 - HOOGHOUD CHALLENGE (sessie 1)* 
14.00-14.15 - boekverkoop & signeren 
 
14.15-14.45 - ANNEMARIE VERTELT & LEEST VOOR (SESSIE 2)14.45 
- HOOGHOUD CHALLENGE (sessie 2)* 
15.00-15.30 - boekverkoop & signeren 
* Bij de hooghoud challenge kan je een gratis boek winnen! 
  
Wil jij een gesigneerd exemplaar van De Berries scoren?  
Bestel ‘m alvast vooraf! Stuur een appje naar Berries-schrijver Annemarie 
van der Eem (06-502 404 66), dan zorgt zij dat er 2 juli een gesigneerd 
exemplaar voor je klaarligt! Vooraf bestellen kan t/m 28 juni (betaling per 
Tikkie). Geef aan om welk deel het gaat: 

 
Deel 1: Hockeygek in een voetbalfamilie € 15,99 
Deel 2: Het onmogelijke plan € 14,99 
Deel 3: Hockeyhelden & voetbalboeven € 15,99 
 
Barbecueën met je team  
De nieuwe teams kunnen op inschrijving tegen een vergoeding van €5,00 (kind) of € 7,50 
(volwassene) meedoen aan de BBQ van 16.30-17.30 / 17.45 -18.45 u. Via dit bestelformulier kan de  
manager of (opstart)coach van een team t/m 26 juni  BBQ-pakketten bestellen. Na betaling per tikkie 
gaan wij bestellen. Wij zorgen ook voor BBQ’s, bordjes/bestek en wat aanverwanten (zie 
bestelformulier). Het team zorgt zelf voor een of twee ouders die de rol opnemen van pit-master. Je 
hoort per email of je in het eerste of tweede tijdvak bent ingedeeld; wij proberen de teams van de 
jongste jeugd zoveel mogelijk aansluitend aan hun wedstrijden in het eerste tijdvak te plannen. 
 
Uitreiking Vrijwilligers Wisselmolen 2022 
De Vrienden van Roomburg zijn trots op de vereniging, zijn leden én zijn vrijwilligers! De Vrienden 
steunen de vereniging sinds 1995 niet alleen financieel, maar willen ook met kennis en kunde iets 
extra’s voor de vereniging doen. Op de pagina van de Vrienden lees je hier meer over. 
De Vrienden vinden het tijd om ook wat voor de vrijwilligers te doen. Roomburg kent honderden 
actieve vrijwilligers, van bestuur en commissieleden tot teammanagers en -coaches. Uit al deze 
vrijwilligers nomineerden de Vrienden van Roomburg vier kandidaten voor de Vrijwilligers 
Wisselmolen 2022. Alle leden en vrijwilligers van Roomburg hebben een e-mail ontvangen met een 
persoonlijke link om op de vrijwilliger van hun keuze te stemmen. De hele maand kan gestemd 
worden, dus t/m 30 juni.  Door te stemmen beslissen alle leden en vrijwilligers samen wie van de 
genomineerden de Vrienden van Roomburg Vrijwilligers Wisselmolen 2022 in ontvangst mag nemen. 
De Wisselmolen wordt uitgereikt op 2 juli om 18:30 u tijdens de Vrijwilligers Bedankborrel. 
 
 
 
 

https://forms.gle/3CwpzdDxsU7sXhmq7
https://forms.gle/3CwpzdDxsU7sXhmq7
https://www.roomburg.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=sponsoring_vriendenvan&menu=5


Kampioenen huldiging  
We hadden al een aantal kampioenen in de voor- en tussencompetitie, maar ook deze reguliere/ 
lentecompetitie heeft er nog een aantal opgeleverd!  Alle kampioenen worden gehuldigd tijdens de 
vrijwilligersborrel tussen 19.00-19.45 u. 
 
Vrijwilligers Bedankborrel 
Vanaf 17.30 u is de jaarlijks terugkerende Vrijwilligers Bedankborrel. Actieve vrijwilligers krijgen van 
het bestuur hiervoor een separate uitnodiging. 
 
Fietsen in de rekken  
Plaats je fiets altijd in het rek. Als het vol is op Roomburg, dan bij de Lorentzschool! 

 

Veel plezier bij de Nieuw Roomburg Onderlinge! 

 

Hartelijke groet van het organiserend comité (samenwerking delegatie Evenementen Commissie, 

Wedstrijdsecretariaat, Barcommissie, Lijn Organisatie en Rococo) 

 

NB: Tijdens het toernooi worden er foto's gemaakt die voor publicatie doeleinden gebruikt kunnen 

worden (website, nieuwsbrief). Bezwaar? Geef het aan bij rococo@roomburg.nl. 

 

mailto:rococo@roomburg.nl

