
 N R  8   6  O K T O B E R  2 0 2 2

Het maakt niet uit of onze meiden bovenaan het linkerrijtje eindigen of niet, ze zijn ónze 
kampioenen omdat ze zo fijn samen spelen en veel plezier hebben op en naast het veld. 
Enkele meiden kennen elkaar van vorig jaar maar het merendeel heeft elkaar pas de 
afgelopen weken leren kennen. De coaches zijn daarom erg trots dat ze nu al zo soepel 
samen spelen en knokken voor iedere bal! 
 
Afgelopen zaterdag mochten wij de dames van Doorn MO10-2 ontvangen op veld 4. Het 
begin van de wedstrijd was lastig voor ons. De dames uit Doorn zetten veel druk zodat we 
niet door hun verdediging heen kwamen. Fem, Céline en Vayènn begonnen voorin. Door 
goed breed te spelen en zo de achterlijn te halen (thema van dit seizoen), lukte het ons om 
om de druk heen te spelen en de rust in te gaan met een 2-0 voorsprong. 

In de tweede helft volgde nog een aantal strafcorners. Strafcorners zijn dit jaar een 
nieuw onderdeel van het spel voor onze meiden. Het maakt ook niet uit of we er een 
mee of tegen krijgen, beiden vinden de meiden leuk. Lisa geeft dan bijvoorbeeld de 
bal voor, Veerle stopt m dan en Juultje of Zoe moeten de bal dan door of om de kluwen 
tegenstanders heen zien te krijgen.

Gelukkig hebben we ook een sterke verdediging met afgelopen week onder andere Robin, 
Femke en Puck. Zo sterk zelfs dat Charlie, die deze week mocht keepen, verregende in de 
goal. We hebben de tweede helft zodoende sterk kunnen afsluiten en met maar liefst 5-0 
gewonnen!

Het geheim van dit team is enthousiasme, knokken voor de bal en goed samenspelen... en 
niet te vergeten een trouwe schare fans (familie) die onze meiden iedere week luidkeels 
aanmoedigen!

Van de Velden

M O 1 0 - 3  W O R D T  S O W I E S O  K A M P I O E N ! 



C L U B H U I S  O P  1 3  O K T O B E R

Iedereen is van harte welkom op donderdag 13 oktober tijdens 
het scheidsrechter café (start 19:30 uur) in het clubhuis. De 
arbitragecommissie organiseert deze avond voor iedereen die 
vragen heeft over de spelregels, ‘f luit angst’ wil overwinnen, graag 
spelsituaties wil bespreken, meer info wil over begeleiding, graag 
meer wil weten over het Schaerweijde Scheidsrechters Corps of een 
carrière als scheidsrechter ambieert. Kortom, een vol programma 
waarin de arbitrage centraal staat. 

De arbitragecommissie

Scheidsrechters café
H E R F S T V A K A N T I E  2 6 - 2 8  O K T O B E R

Deze herfstvakantie kan jij weer deelnemen aan de leukste hockeykampen 
van Nederland op Schaerweijde. Met een masterclass van een topspeler, het 
super uitdagende programma en enthousiaste trainers zal jij optimaal worden 
uitgedaagd.

Data en informatie:
o 26 t/m 28 oktober 2022 in de herfstvakantie

Inclusief:
o Heerlijke en gezonde lunch, limonade, fruit en tussendoortjes
o Gratis Indian Maharadja hockeystick (bij kamp van 3 dagen)
o Meet & greet en masterclass van ( Jong) Oranje Speler
o Je persoonlijke hockeycertificaat

Hockey- of Tophockeykamp?
Er zijn Original Hockeykampen, Tophockeykampen en Topkeeperskampen. 
Overnachten is mogelijk. Kijk voor alle info op: www.nationalesportkampen.nl

Doneer voor Right To Play
Nationale Sportkampen is in 
samenwerking met Indian Maharadja 
een samenwerking aan gegaan met 
Right To Play. 

Right To Play is een internationale 
organisatie die de kracht van 
sport en spelen inzet om het leven 
te verbeteren van kinderen die 
opgroeien in armoede, die gevlucht 
zijn of die te maken hebben met 
uitbuiting en geweld. Bij aanmelding 
voor een kamp kan jij €10,00 doneren. 

Als dank krijg jij een super mooie The Indian Maharadja gymbag. 

Nationale Sportkampen Schaerweijde



Nieuw Bestuurslid Clubbeleving 
W E  S T E L L E N  V O O R :  E M I L E  V O O G T

Nog maar net klaar met de lustrumcommissie, gaat Emile Voogt (als de ALV akkoord gaat) toe treden 
tot het hockeybestuur met als portefeuille Clubbeleving & Vrijwilligers. Deze portefeuille neemt hij over 
van Inger Borggreven die gelukkig intensief betrokken blijft bij de club. Maak kennis met Emile!

Hoe is de organisatie van het Lustrum je bevallen? 
Fantastisch! De lustrumcommissie bestaat uit een groep geweldige, mooie vrijwilligers die allemaal in 
mogelijkheden denken. Samen met andere mensen binnen de club hebben we echt heel fijn gewerkt 
aan een mooi eindresultaat: een geslaagd lustrum met leuke activiteiten voor iedereen binnen 
Schaerweijde Mooi om te zien wat je met enthousiasme kunt bereiken.

Welke sfeer streef je na op Schaerweijde?
Schaerweijde streeft ernaar een familieclub met ambitie te zijn, samen sterk. Daar zit veel in dat over 
‘samen’ gaat en erbij horen. We hebben een groep vrijwilligers die heel veel doet om iedereen te laten 
genieten van sport. Die snappen dat het niet vanzelf gaat. Die mensen genieten ervan als teams, 
jong en oud, breedte en top, het leuk hebben en het beste uit zichzelf halen. Leuk te zien dat ook na 
de COVID-lockdowns meer en meer ouders, ook van de Jongste Jeugd, de weg naar de velden weer 
hebben gevonden, om samen te genieten van hun sportende kinderen. 
 
Kun je iets zeggen over je gezin en je werk?
Ik ben getrouwd met Floor, die op de club actief is bij de Keepersclub en in het Schaerweijde Communicatie Team. Samen hebben we drie kinderen. Eline 
(keeper MCO14-4), Melle (jeugdlid Golf ) en Moos ( JO8-5). Ik ben binnen het software development-bedrijf waar ik werk verantwoordelijk voor de persoonlijke 
ontwikkeling van een grote groep jonge mensen en voor het clubgevoel. Ambitie en ‘samen’ dus. 
 
Heb je zelf hockeyervaring?
Heel weinig. Ik ben opgegroeid aan zee, waar ik deed aan wedstrijdsurfen en voetbal speelde. Omdat ik de teams van mijn kinderen coachte of floot, heb ik 
een aantal jaar geleden meegedaan aan ‘Kennismaken met Hockey’. Dat kan ik iedereen aanraden die zelf nooit gehockeyed heeft maar het spel beter wil leren 
kennen. Net als trimhockey heel leuk om te doen!
 
Wat kunnen we van je verwachten vanuit de portefeuille clubbeleving?
Voor iedereen de glimlach erin houden op de club. Voor echt iedereen. Van breedte tot en met Dames 1 en Heren 1 en al hun fans.  
Want wat is er nou mooier dan genieten van sport? Lees het hele interview met Emile Voogt op www.schaerweijde-hockey.nl.

http://www.schaerweijde-hockey.nl


Namen & Nummers
S C H A E R W E I J D E  D A M E S  &  H E R E N  1

Wij stellen de spelers van Schaerweijde Dames & Heren 1 voor aan de club! Neem kennis van hun wedstrijdrituelen voordat zij het veld betreden om onze rood/
zwarte clubkleuren te verdedigen in de hoogste regionen van het Nederlandse hockey. En kom hen uiteraard aanmoedigen in De Kuil! Hapje, drankje, hockey & 
gezelligheid!



Namen & Nummers
S C H A E R W E I J D E  D A M E S  &  H E R E N  1



J O 1 2 - 5  M A A K T  E E N  S P R O N G E T J E !

De jongens van de JO12-5 moesten afgelopen zaterdag wat 
goedmaken ten opzichte van de wat onnodig verloren recente 
wedstrijden. Ze mochten thuis in De Kuil tegen Shinty laten zien wat 
ze waard zijn… Gelukkig konden ze, met behulp van hun geheime 
wapen - de strafcorner - en een paar mooie aanvallen, uiteindelijk 
een fijne 4-1 als eindstand noteren. Dit betekende ook direct een 
sprong van twee plaatsen omhoog in de poule! 

En als klap op 
de vuurpijl werd 
aansluitend ook nog 
het teamuitje gevierd 
bij Jumpsquare, waar 
de jongens zelf lekker 
konden springen op 
de overwinning. Het 
was dus een topdag 
voor het team, en heel leuk te zien dat ze na de eerste paar weken al 
echt een mooi team aan het worden zijn. 

Van de Velden

Family & Friends

Zaterdag 15 oktober
16:30 uur Heren 1 - HGC

S P R I N G K U S S E N
D J
H A P J E S  &  S A P J E S
G E Z E L L I G H E I D
B E  T H E R E ,  E N J O Y  I T !



Kan jij al scoren met een slapshot? Een strakke backhand pass geven of 
aannemen met een liftje? Dit leer je allemaal tijdens de BP Clinic Tour. 
Onze BP Top Trainers en onze Topper Tom Hiebendaal gaan je dit allemaal 
uitleggen op woensdag 19 oktober van 16:00 - 17:30 uur tijdens de BP 
Clinic Tour op hockeyclub Schaerweijde.

Kijk op de website voor meer informatie en meld je aan via:  
https://bpcollege.nl/evenementen/bp-clinic-tour-schaerweijde

Nu met 5% korting via code SCHAERWEIJDED1

BP Clinic Tour
W O E N S D A G  1 9 / 1 0  O P  D E  C L U B !

Staat jouw team al ruim bovenaan in de poule? Spant het er a.s. zaterdag 
nog om? Of wilde het nog echt niet lukken in de voorcompetitie door 
blessures of om andere redenen?  Wij horen het graag! 

Stuur ons jullie verhaal mét foto naar weekly@schaerweijde.nl voor a.s. 
woensdag 10:00 uur en verover een plekje in de nieuwste editie van de 
Weekly.

Herfstkampioen 2022?

S T U U R  J O U W  V E R H A A L  I N !

https://bpcollege.nl/evenementen/bp-clinic-tour-schaerweijde
mailto:weekly@schaerweijde.nl


Nieuw Seizoen Schaerweijde  
Coaching Academy
V E R S E  L I C H T I N G  T R A I N E R S  I N  D E  M A A K

Vorige week is de Schaerweijde Coaching 
Academy weer van start gegaan voor 
de jeugdtrainers van de jongens en 
meisjes 08 & 09. De opkomst was groot. 
Dit seizoen wordt de opleidingscursus 
tijdens de training gegeven wat de jonge 
trainers als zeer prettig ervaren. 

De teams gaan dan onderling partij spelen waarbij ouders het spel gaan 
begeleiden. De hoofdtrainers kunnen de ouders ondersteuning geven bij het 
begeleiden van het spel. Een mooie wisselwerking! 
 
Ook geïnteresseerd in training 
of coachingcursussen? 
 
Mail naar coachingacademy@
schaerweijde.nl

Van de Velden
J O 1 2 - 1  H E E F T  G O E D E  S P I R I T !

De eerste weken 
zitten erop voor de 
boys van JO12-1. Vanaf 
de eerste training zit 
de spirit er lekker in. 
Met volle inzet is elke 
afsluitende partij op 
de training belangrijk 
om de ‘potjes cup’ te 
winnen. Na de training 
wordt een foto van 
het winnende team 
gemaakt. De scores 
worden opgeteld 
zodat er aan het einde 
van het seizoen een 
winnaar bekend is. 
 
Het openingstoernooi 
bij Leonidas werd 
gewonnen, maar nog 
veel belangrijker is de 

sfeer binnen het team. Vanaf dag 1 zijn de boys één team dit in, maar zeker 
ook buiten het veld! Op deze manier leidt dat tot nu toe naar veel plezier en 
goede resultaten. 
 
Aankomende zaterdag de laatste pot voor de herfst tegen Kampong. Met de 
instelling tot nu toe moet ook dat weer tot een goed einde gebracht worden! 

http://c
mailto:coachingacademy@schaerweijde.nl
mailto:coachingacademy@schaerweijde.nl


Held van het Veld 
Z O N D A G  2  O K T O B E R :  C A S P E R  H O R N  ( H 1 )

De Held van het Veld is de speler of speelster van H1 of D1 die in de wedstrijd een 
bijzondere prestatie heeft geleverd of een opvallende bijdrage had in het teamresultaat. 
De Held van het Veld wordt bij thuis-competitiewedstrijden door de staf benoemd. 

1. Heb je een idee waarom je held van het veld bent geworden?
Dat komt omdat ik twee keer heb gescoord.

2. Hoe is de sfeer in het team?
De sfeer binnen ons team goed. We hebben veel plezier met elkaar op en naast het veld. 
Natuurlijk zijn er zo af en toe akkefietjes, want we zijn allemaal bloed fanatiek. Gelukkig 
worden die altijd snel uitgesproken. Naast het veld ondernemen wij ook veel met elkaar, 
dus aan teamgeest ontbreekt het niet.

3. Hoe bevalt het je in de hoofdklasse? 
Het is een heerlijk niveau om op te spelen. Het speltempo ligt aanzienlijk hoger dan in 
de Promotieklasse, dus het is nog wat aanpassen ten opzichte van afgelopen seizoenen. 
Tot nu toe zijn wij iedere week competitief geweest en dat is bemoedigend om te zien. 
Ik verwacht dat als we nog een aantal kleine stapjes weten te zetten, met name in het 
creëeren van kansen, dat wij meer punten gaan pakken. 

4. Wat is je ambitie dit jaar?
Mijn ambitie is om met Schaerweijde in de Hoofdklasse te blijven. Het liefst door directe 
handhaving en anders door het winnen van de play-outs.

5. Je eerste twee goals, geeft dat vertrouwen op meer?
Als spits is het altijd fijn als je van de 0 af bent. Deze twee goals geven absoluut een boost. 
Als het ons lukt om wat meer balbezit te krijgen op de helft van de tegenstander en wij 
nog beter gaan samenwerken als spitsen, dan gaan wij zeker meer goals maken!



Interviewdiner Club32 
A L B E R T  K E E S  M A N E N S C H I J N

Wie alles wil weten over teamvorming en leiderschap in tophockey, komt naar het 
interviewdiner dat Club32 vrijdag 14 oktober as organiseert. Niemand minder dan 
Albert Kees Manenschijn, onze Heren 1 coach, is te gast. Albert Kees is synoniem 
met tophockey, al z’n hele leven. Hij verhaalt gemakkelijk over ervaringen bij 
Rotterdam, het Nederlands Dameselftal en zal natuurlijk ook ingaan op de 
ambities van Heren 1 om zich in de hoofdklasse te handhaven. 

Maar we zijn ook nieuwsgierig naar zijn leven, waar is de fascinatie voor 
tophockey ontstaan? En we vragen hem zijn lessen op het gebied van 
teamvorming en leiderschap. Vanuit de parallel met tophockey kunnen we daar 
thuis of op de zaak nog iets mee. 

Het interviewdiner is toegankelijk voor Club32 leden.  
Wil je een keer sfeer proeven, dat kan. 

Meld je aan bij Club32 voorzitter Sytze van der Aa via club32@schaerweijde.nl

mailto:club32%40schaerweijde.nl?subject=


Wij geloven erin dat top- en breedtehockey elkaar versterken. Daarom is het motto van Schaerweijde, 
familieclub met ambitie, elkaar sterker maken. De ambities van alle team mogelijk maken én de ambitie dat 
te doen op de gezelligste familieclub met goede faciliteiten voor alle leden. Zoals bekend is dat een ambitie 
waarvoor, naast de contributie, ook bijdragen uit sponsoring en donateurs nodig zijn. Schouders onder 
Schaerweijde is een van de initiatieven om daarin te voorzien. De Schouders werven  donateurs met een 
rood-zwart hart die met tijd of geld de budgetten van de vereniging ondersteunen.

Enkele voorbeelden

Het zijn veel kleine beetjes die tezamen het verschil gaan maken. Alle bijdragen zijn welkom, klein en groot, eenmalig of meerjarig. Kijk op de site hoe je stoeltjes kunt 
stickeren of zoek contact met een van de Schouders voor een donatie. Donaties zijn er in vele vormen, van donatie tot obligatie tot adoptie. Zoek samen met ons wat je 
het beste past.

Schouders onder Schaerweijde levert een belangrijke bijdrage aan onze club. We zijn er nog lang niet maar inmiddels goed op weg. De tribunestoeltjes leveren tot 
vandaag ruim 17.000,- op en qua donaties staat de teller op 37.500,- Doe mee met Schaerweijde, zet je Schouders onder Schaerweijde!

Meer info bij onder meer Duco van Oosterhout, Maurits van Dedem, Niek van Exel, Peter de Bruin of mail naar bredeschouders@schaerweijde.nl. 

Zet je Schouders onder Schaerweijde
D O E  M E E !

Een ondernemer doneert 10 stoeltjes op de 
tribune om de mini-van-de-week een eerste 
klas plek te gunnen bij thuiswedstrijden van 
Heren of Dames 1. (een bijdrage van 850,- 
per jaar).

Een particulier doneert een jaarlijkse 
bijdrage middels een obligatielening. Het 
belastingvoordeel is een extra bijdrage aan 
de club (een bijdrage van 1500,- kost netto 
maar 833,-).

Een ondernemer doneert eenmalig een 
bedrag van 10.000,-.

Een heel seniorenteam doneert een 
obligatielening van netto 4.000,- (opbrengst 
voor de club: 5.900,-)

Een persoon doneert 2000,- gedurende 3 
jaar (opbrengst 6.000,-).

Een jonge supporter heeft z’n spaarpot 
omgekeerd en heeft een stoeltje laten 
stickeren voor 85,- euro (opbrengst 85,-).



bredeschouders.com

https://bredeschouders.com


M O 1 6 - 1  M A A K T  M O O I E  S T A P P

Van de Velden

Expeditie Robinson, een rugby clinic, een Haka clinic en een lesje golfsurfen 
op de woeste golven van Noordwijk. Een mooi sportief en gezellig begin van 
het nieuwe seizoen voor MO16-1, met als doel een team te maken van deze 
groep meiden met uiteenlopende achtergronden. 

Op het veld was het in eerste instantie nog wat zoeken naar elkaar, maar 
de basis was gelegd. Na een wat lastige eerste wedstrijd tegen Gooische, 
werd een goede stap gezet, uit tegen Pinoké. Daarna thuis tegen Groningen 
hadden we de 3 punten bijna in de pocket, ware het niet dat we in de 
eindfase een goal tegen kregen. Helaas moesten we het dit keer zonder 
video-ref doen en we liepen teleurgesteld het veld af met 1 punt. 

Maar dit kon onze meiden er niet van weerhouden om de week erop extra 
hard te knallen en wel die dik verdiende 3 punten op te eisen in het verre 
Leeuwarden. Wat een vechtlust hebben de meiden hier laten zien! In een 
winning mood, dit weekend in de Kuil, is ook Spandersbosch verslagen met 
3-1. Goed gespeeld tot de laatste minuut en dat hadden nog wel meer goals 
kunnen zijn! 

Elke week weer een stap maken is verrekte knap, het is een 
genot om naar te kijken en we zijn dan ook ontzettend trots 
op al onze meiden, dit team. Onder leiding van coaches Anouk 
en Matt is het eindstation van deze groei ook nog zeker niet 
bereikt.

De eerste helft van de kwalificatie voor Landelijk zit erop en 
na dit weekend kunnen we voorzichtig een eerste balans 
opmaken. Gestaag opgeklommen naar een verdiende 3e plek in 
de poule, is een mooi resultaat op weg naar landelijk. We zijn er 
nog niet, nu nog de returns. We gaan ervoor! 

#gesponsordebidonsbrengengeluk #weekvandescheids 
#scheidsenBedankt!



Week van de Scheidsrechter
D A N K  A A N  O N Z E  F L U I T E N D E  H E L D E N !



Sinds vorige week is Denise Hijman de community manager voor de groep 
>18. Denise is de verbindende schakel tussen alle >18-leden. Zij zal zowel 
administratieve taken doen als LISA, nieuwe leden en teams indelen,  
aan- en afmeldingen doen, maar is ook de communicatie schakel tussen de 
verschillende teams; denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar invallers voor 
een wedstrijd of het tot stand brengen van contacten richting lijnco’s en 
aanvoerders voor allerlei onderwerpen.

Reden dat deze functie 
in het leven is geroepen, 
is om meer verbinding 
tussen de vele >18-teams 
te creëren en om gezellige 
activiteiten te organiseren 
voor deze groep als 
geheel. Samen met Daniel 
Mens (bestuurslid >18) 
maakt zij plannen en een 
jaarkalender en draagt zij 
zorg voor de uitvoering. 

Denise is sinds drie jaar 
>18-lid bij Schaerweijde en 
doet mee aan de trimhockey op maandag en de sevens op vrijdag. Ze woont 
samen met (andere) Daniel in Zeist en werkt als research onderzoeker bij 
Bilthoven Biologicals. 

Dus stel vanaf nu al je >18-vragen en verzoeken aan Denise Hijman via  
06 52 29 22 27 of ouderdan18communitymanager@schaerweijde.nl

>18 zet nieuwe trend:  
de Community Manager

M A A K  K E N N I S  M E T  D E N I S E  H I J M A N
De meiden van MO14-4 draaien een mooie voorcompetitie. Ze raken al 
aardig ingespeeld op elkaar. Steeds meer wordt duidelijk op welke plek 
ze het liefste spelen en ze weten elkaar ook al heel goed te vinden op het 
veld. Goed om te zien hoe snel ze de tips van trainer Just en coach Guido 
oppakken en in praktijk brengen. 

Goed breed houden, kommetjes toepassen, vrijstaan en veel overspelen. 
Ook keeper Eline is helemaal in haar element: de ballen worden uit alle 
hoeken op spectaculaire wijze gered. We zijn met een groot team, maar 
ook dat pakt goed uit, want de 4 wisselspelers moedigen fanatiek het team 
aan voor extra power in de wedstrijd. Afgelopen week hebben we al een 
eerste teamuitje met elkaar gehad: pizza’s bakken! 

Zaterdag sluiten we de voorcompetitie af, maar één ding mag duidelijk zijn: 
ze horen prima thuis in de 2e klasse. 

Van de Velden
M O 1 4 - 4  D R A A I T  L E K K E R  I N  2 E  K L A S S E !

mailto:ouderdan18communitymanager@schaerweijde.nl

