Het is voorjaarvakantie. Indien die mogelijkheid er is, tijd om te genieten met familie, vrienden of
andere dierbaren. Genieten in de warme zon op een eiland waar ze met de billen bloot melk uit de
kokosnoot drinken. Of genieten van schnapps, almdudler of een ander lokaal drankje in een van de
vele skigebieden. Maar…niet iedereen is dat gegeven. Iets met luxe paarden en werkpaarden….of
andere goede redenen om niet ‘op vakantie’ te kunnen gaan. Desondanks wenst het bestuur van
RGHC iedereen een fijne voorjaarsvakantie en hopelijk kan een ieder opgeladen en vol goede moed
met de 2e helft van de veldcompetitie gaan starten!
Hierbij de nieuwsbrief ‘Voorjaar’. Sinds de laatste tussentijdse nieuwsbrief is er heel veel gebeurd,
maar is er ook heel veel gepland, kortom…tijd om weer ‘bijge’praat’ te worden:
MA1 ZAALKAMPIOEN
Nog voor het einde van de maand januari, is MA1 (voor het tweede jaar op rij!) ongeslagen
zaalkampioen geworden! En dat terwijl ze nog één competitie ronde met twee wedstrijden voor de
boeg hadden, bleken onze meiden niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Dit met een zeer
overtuigende 26 punten ten opzichte van 18 punten voor de nummer 2.
SUPERGEFELICITEERD MEIDEN!!!
Vrijdag 8 maart zullen de meiden gehuldigd worden, voorafgaand aan de Pubquiz.

PUBQUIZ 8 MAART
Daarover gesproken….op vrijdag 8 maart wordt er een heuse Pubquiz georganiseerd!
Vorm een team met bijvoorbeeld teamgenoten, trainer, coach, manager of die trouwe supporter
langs de lijn en strijd voor leuke prijzen tijdens deze gezellige Pubquiz avond in het clubhuis van
Tempo '34.
Teams bestaan uit circa 4 tot 6 personen waarbij kennis van muziek, film, sport, geschiedenis, nieuws
& actualiteit en uiteraard hockey in diverse vragenrondes getest zal worden. Gebruik van
hulpmiddelen is uiteraard niet toegestaan, dus zorg ervoor dat je team bestaat uit personen die
verstand hebben van de diverse categorieën!

Inloop is vanaf 20:30 en de Tempo '34 Pubquiz zal starten om 21:00 uur.
Deelname aan de Tempo '34 Pubquiz zal 10 euro per team bedragen en voor een bittergarnituurtje
tijdens de quiz zal uiteraard gezorgd worden.
Dus stel nu een team samen en schrijf het team in via pubquiz@tempo34.nl en strijd voor de eer van
meest slimme Tempo '34 team en uiteraard hebben we voor de top 3 ook wat leuke prijzen liggen.
THEME REVEAL PARTY C/D KAMP
Op vrijdag 5 april wordt er een zogenaamde ‘Theme reveal party C/D Kamp’ georganiseerd door de
kampcrew voor alle 2e jaars E, D en C jeugd.
Vanaf 20:00 start het feest. En eindigt voor 2e jaars E en D om 22:30. En voor C om 00:00.

C/D KAMP
Het C/D Kamp wordt overigens georganiseerd op de volgende data:
D: 25 tm 27 augustus & C: 28 tm 30 augustus
Aanmelden kan al via kampcrew@tempo34.nl. Voor 1 mei zijn de kosten slechts €35,-. Daarna zijn de
kosten €40,- voor dit geweldige C/D Kamp.
Meer info over dit supergave kamp is te volgen via https://www.facebook.com/tempo34cdkamp/ of
Instagram @tempo34cdkamp.
HOCKEYCLINIC JONGSTE JEUGD EN D-JEUGD
Net zoals de afgelopen twee jaren, komen ook dit jaar de meiden van (inmiddels) MB1 van HC
Rotterdam naar Tempo ’34 om een gave hockeyclinic te geven. Op zondag 14 april van 11:00 tot
13:00 op de velden van RGHC Tempo ’34. Inschrijven kan tot 11 april via tdessing@ziggo.nl.
De kosten zijn slechts €12,50 (waarvan €2,50 voor Tempo ’34) voor deelname te voldoen op de dag
zelf.

(PRE)APRÈS SKI FEEST
Afgelopen vrijdag 8 februari heeft na een periode van stilte EINDELIJK weer eens een ouderwets
Tempo feest plaatsgevonden. Het (pre)Après ski feest voor de 2e jaars E tm A jeugd!
Het oubollige en kneuterige clubhuis was omgetoverd tot een soort Winterwonderland met zowel
grote sneeuwballen aan het plafond, ijspegels en gouden glittergordijnen. Ook aan een podium met
snoerverlichting was gedacht. En natuurlijk een foute après ski playlist met fijne après ski hits van
vroeger, maar ook ‘huts’ van nu. In totaal waren er maar liefst rond de 120 feestende kinderen
inclusief een flinke handvol introducees.
Voor een impressie van het feest, neem een kijkje via https://www.facebook.com/RGHCTEMPO34/.
Onze huisfotograaf Danielle heeft, zoals altijd, weer een paar mooie en treffende kiekjes gemaakt
van het zeer geslaagde feest!

HOU HET TEMPO ER IN!
Woensdag 16 januari was de Hou het Tempo er in-sessie georganiseerd door Rotterdam Sport
Support. Na een winterse maaltijd, is de sessie gestart met een mooie handvol geïnteresseerde
ouders en leden. Er is veel gezegd, er gaat veel gebeuren…in de tussentijd is heeft RSS zeker niet
stilgezeten en hoopt het bestuur na de eerstvolgende bestuursvergadering (4 maart) een update te
kunnen geven en het thema eer aan te doen door het tempo er in te houden.
VOLVO MOBILITY CENTRE DOELPUNT VAN DE MAAND DECEMBER & JANUARI
Gedurende de zaalcompetitie zijn er nog steeds pareltjes van doelpunten gescoord. Of was er
waanzinnig goed teamspel getoond. Of was er ‘gewoon’ sprake geweest van hard werken en
vasthoudendheid.

DOELPUNT VAN DE MAAND DECEMBER
Voor de maand december is de beslissing gevallen op het doelpunt van Aimee uit MC2 vanwege het
blijven uitoefenen van druk tijdens een strafcorner waardoor het doelpunt volgde.

DOELPUNT VAN DE MAAND JANUARI
Het was lastig kiezen met ruim 11 kanshebbers. Na uren filmopnames bekijken en afwegingen maken
is gekozen voor het doelpunt van Fiona van MC4!
Inmiddels heeft Fiona haar prijs al opgehaald. Gefeliciteerd Fiona!

CAMPAGNE SPORTIVITEIT EN RESPECT
Tempo ‘34 heeft zich aangesloten bij de campagne Sportiviteit & Respect #sterkerdoorstrijd. Eerder
waren R.H.V. Leonidas, HC Rotterdam, HV Victoria en #HCDelfshaven hiermee gestart. Naast Tempo
'34 zijn ook OMHC, HC Capelle en HC Feijenoord aangehaakt. Alle aanvoerders van de A t/m D jeugd
en Tempo '34 Dames 1 en Tempo '34 Heren 1 zullen straks als het #veldhockey weer begint met een
speciale #aanvoerdersband gaan spelen.
Het doel van de campagne is om het #respect voor de #scheidsrechters op het hockeyveld terug te
brengen. Om dat te bevorderen, zijn in samenwerking met Rotterdam Sportsupport, bijzondere
aanvoerdersbanden gemaakt in de Rotterdamse stadskleuren.
Binnenkort zullen coaches hierover geïnformeerd worden; wees trots en draag als aanvoerder van
het team deze mooie band tijdens wedstrijden.
Rotterdamse trots!

VAN DE ARBITRAGE COMMISSIE
Op dinsdag 12 maart organiseert de arbitrage commissie een examen tot clubscheidsrechter op
Tempo ’34. Hiervoor zijn inmiddels Tempo leden uitgenodigd die nog niet in het bezit zijn van een
scheidsrechterkaart. Het is voor alle leden van Tempo ’34 verplicht om vanaf de B-jeugd in het bezit
te zijn van een scheidsrechterkaart.
Op maandag 4 en 11 maart om 19:30 uur zijn er twee klassikale avonden met uitleg over de
spelregels en het examen. De arbitragecommissie verzoekt de deelnemers aan het examen op beide
avonden te komen in aanvulling op hun voorbereiding voor het examen.
Op deze avonden is er de gelegenheid tot het stellen van vragen over de spelregels en het examen.
Naast de uitleg over de stof zullen er ook vragen uit het examen besproken worden.
Mocht u eveneens interesse hebben om het scheidsrechterexamen af te nemen meldt u zich dan aan
via arbitrage@tempo34.nl.Uiteraard bent u dan ook van harte welkom op de beide klassikale
avonden ter voorbereiding op het examen.
Het examen zal dinsdag12 maart worden afgenomen om 20:00 uur in het clubhuis. Graag een
kwartier voor aanvang aanwezig zijn voor uitleg over het examen van de examinator.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen over het examen kunt u zich wenden tot de
arbitragecommissie via arbitrage@tempo34.nl.
NIET HOCKEY DOCH GOLF BOKAAL 2019
“Het zag er er niet uit de dagen ervoor….sneeuw, hagel, wind….de witte golfvlakte nodigde niet echt
uit voor de jaarlijkse NHDG. Maar..zondagmorgen 4 februari.. de nachtwake en bezweringen van
Henk hadden succes gehad. Een stralende dag… een smetteloze groene golfbaan… een geweldige
dag voor deze Tempo reünie. Want dat kunnen we zo langzamerhand wel zeggen.
Was een 26 jaar geleden dit Niet Hockey Doch Golf gebeuren ontstaan door een 6 tal tempospelers
die de wintermaanden toch hun wekelijkse bewegingsshot wilden voortzetten op de golfbaan, nu is
het een terugkerende Tempo reünie met spelers, oud-spelers en speelsters met kinderen en zelfs
kleinkinderen. De opzet,.. Henk en Petra draaien hun handen er niet meer voor om.. Je bespreekt
een jaar vooraf de dag, je stuurt een email naar de potentials en voilà.. De Dag is gezet. En wat een
opkomst, ...een kleine 50 mensen.
Dat golf populair is bij de hockey groep mag duidelijk zijn. De dag verliep vlekkeloos waarbij iedere
flight op relaxte wijze hun 9 of 18 holes konden trotseren. Na afloop ging de vertrouwde erwtensoep
met garni er weer vlot in. Wederom een geslaagde NHDG dag! De foto’s van Ignace spreken voor
zich. Ik heb begrepen dat Ron Goossen de felbegeerde trofee mee naar huis moet nemen en een jaar
verplicht op zijn schoorsteen moet laten pronken.

Op naar het volgende jaar : zondag 2 februari 2020.” Het is maar dat u het alvast weet en
uw wekelijkse bezigheden en vakanties rond deze datum kunt plannen!

SAVE THE DATE
GOLDEN OLDIES PINKSTERTOERNOOI
JONGSTE JEUGD DAG (THEMA: DISNEY)
D-KAMP
C-KAMP
JONGSTE JEUGD STARTWEEKEND
(THEMA: CARRIBEAN)

zondag 9 juni (AB) & maandag 10 juni 2019 (CD)
zaterdag 15 juni 2019
zondag 25 augustus tm dinsdag 27 augustus 2019
woensdag 28 augustus tm vrijdag 30 augustus 2019
vrijdag 6 & zaterdag 7 september 2019

WVTTK:
• Maandag 18 februari heeft de eerste sessie van de KNHB Basiscursus Training geven en
Coachen plaatsgevonden bij HC Feijenoord. Een mooi aantal ‘vertegenwoordigers’ vanuit
Tempo hebben hier aan deelgenomen. Woensdag 6 maart (trainers) en donderdag 7 maart
(coaches) zijn de vervolgtrainingen en krijgen alle aangemelde deelnemers van beide dagen
een certificaat;
• 2019 is een lustrumjaar voor onze mooie vereniging. Dit wordt zeker groots gevierd. Mocht u
het leuk vinden om ‘iets’ te organiseren, te doen of anderszins te betekenen, laat dit dan
gerust weten via bestuur@tempo34.nl of anders via uw lijncoördinator;
• Ook de 2e helft van de veldcompetitie gaan we door met de samenwerking met Pan-na
Goalies. Inmiddels zijn alle keepers hier al over geïnformeerd. Vindt u het leuk om eens te
komen kijken hoe zo’n training er uit ziet, wees dan op de vrijdag einde middag welkom;
• Vanaf het eerste veldcompetitieweekend (zaterdag 9 en zondag 10 maart), gaat ook weer de
barplanning van start. Voor de zaalcompetitie is er een pilot geweest, waarbij ouders en
leden is gevraagd zelf de bardienst in te plannen via Lisa. Dit is een succes gebleken,
aangezien de diensten korter waren en ouders zelf invloed hadden op hun eigen dienst. Op
deze manier konden ze zowel naar de wedstrijd(en) van hun kind(eren) kijken en een
bijdrage leveren aan het vrijwilligersleven op onze mooie club;
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•

•
•

•
•
•

Maandagavond 11 februari is er afscheid genomen van Jaap Smaal als trainer en coach
verbonden aan Tempo ‘34. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen via
bestuur@tempo34.nl of anders via uw lijncoördinator. As we speak is het bestuur druk bezig
om de teams, voorheen getraind door Jaap, te voorzien van een nieuwe trainer(s) per
maandag 4 maart;
Vrijdag 12 april tijdens de Koningspelen worden er een tweetal clinics door Tempo ’34
verzorgd. Eén op onze eigen vereniging zelf en één ‘op locatie’. Beide clinics vinden plaats op
in de ochtend en voormiddag. Heeft u interesse om hier aan mee te helpen? Laat dit gerust
weten via bestuur@tempo34.nl of anders via uw lijncoördinator;
Verzoek vanuit de materiaalcommissaris: GRAAG UW ONTVANGEN ZAALBAL(LEN)
RETOURNEREN!! OP MAANDAG EN WOENSDAG IS RENE AANWEZIG VAN 17:30-19:00;
De, op 15 juni georganiseerde, Jongste Jeugd dag betreft een onderdeel van de competitie
en is vanuit de KNHB verplicht gesteld voor alle Jongste Jeugd teams. Graag hier rekening
mee houden. Wilt u hier graag aan mee werken, helpen organiseren of anderszins iets
betekenen, dan kunt u contact opnemen met de MiniCommissie via mc@tempo34.nl;
Tempo ’34 is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden…voor de functie van Penningmeester
en Secretaris. Neem hiervoor contact op via bestuur@tempo34.nl voor meer informatie;
We hebben een nieuwe sponsor, Picnic Supermarkten! Met leuke acties, waaronder ‘team
van de week’. Meer info volgt spoedig via Lisa, Facebook en Instagram;
Mocht u iets missen in deze nieuwsbrief, dan kunt u via cre@tempo34.nl dit kenbaar maken.

