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Niemand ontkomt er aan, ook de club niet: het energieverbruik onder 
de loep nemen. Het Omni-bestuur heeft in nauwe samenwerking met 
verenigingsmanager Arnaud Schuurman een aantal maatregelen genomen om 
er voor te zorgen dat het energieverbruik binnen de perken blijft. 
 
• Folie achter de radiatoren, nieuwe zuinigere vriezers, verwarmingsbuis isolatie. 
 
• De verwarming in het clubhuis staat lager. 
 
• In de winter blijft de lounge gesloten. 
 
• De gasverwarming in de JW hal staat uit. 
 
We verzoeken de trainers van de laatste training door te geven aan de bar 
wanneer ze vertrekken zodat de veldverlichting uit kan. Echte hockeyers 
douchen natuurlijk niet maar mocht dit om de een of andere redenen toch 
gebeuren dan graag zo kort mogelijk. 
 
Dank voor de medewerking! #samensterk

Schaerweijde let op energieverbruik

E C H T E  H O C K E Y E R S  D O U C H E N  N I E T !



B E N J A M I N S  A A N  D E  B A L

Het was dringen voor een goed plekje aan het hek zondag om 09.00 
uur bij veld 2 en 3, want daar stonden onze Benjamins, na weken van 
trainen, ein-de-lijk in het rood/zwart de eer van Schaerweijde hoog 
te houden! In drietallen namen onze kleine hockeyertjes het op tegen 
elkaar. Bitje om bitje, stick om stick. 
 
Onder de bezielende begeleiding van onze kersverse coaches, 
speelbegeleiders en onze enthousiaste jeugdtrainers stofzuigden de 
jongens en meisjes zich een weg door het veld naar de, maar liefst, 3 
goaltjes. Er werd naar hartenlust gescoord, er werd kennis gemaakt 
met winst, maar ook met verlies en natuurlijk werd dit festijn 
afgesloten met limo in het clubhuis. Zoals het hoort en net als in het 
echt! 
 
Komende zondag gaan we weer! Wij kunnen niet wachten!

Van de velden



Van de Velden

G E D I C H T  V O O R  M O 1 0 - 4

Team onder tien-vier (O10-4), 
die hockeyen met veel plezier. 
Ze hebben veel techniek geleerd 
en er wordt van alles uitgeprobeerd. 
Overspelen, flatsen, pushen, slaan 
en toch op positie blijven staan. 
 
En gaat het toch weer door het midden 
dan zie je de coaches achter de zijlijn bidden. 
Wanneer gaat de bal toch eindelijk langs de lijn 
om de tegenstander voor te kunnen zijn? 
 
Met z’n allen naar het goal hollen, 
dametjes laat die bal maar rollen. 
Rennen, vliegen, duiken, 
ze laten de tegenstander een poepie ruiken. 
En we vergeten het niet hoor: 
Alles geleerd van trainers Eva en Noor. 
 
De meisjes speelden en top herfstseizoen, 
op naar de winterkampioen. 
 
Goed gedaan meiden van O10-4 Schaerweijde.



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





Schaerweijde Coaching Academy
T R A I N  D E  T R A I N E R !

De Schaerweijde Coaching Academy (SCA) is er onder meer om onze trainers te trainen. Met elkaar in 
gesprek, doorwerken van trainingsschema’s en hockeylessen, maar ook oefenen op het veld. Vorige 
week waren er weer zinvolle bijeenkomsten van de Schaerweijde Coaching Academy. Alle trainers waren 
aanwezig en hadden goede input. 
 
Lenie Pierik zegt daarover ‘we hadden een aantal trainers opdracht gegeven om training te geven aan 
andere trainers. Die opdrachten hebben ze goed uitgevoerd. De winst zit het ‘m in het erna samen 
bespreken. Zo komen niet alleen theorie en praktijk samen maar is er ook een hele korte leercurve’. 
 
Onderwerpen die n deze SCA bijeenkomsten aan bod kwamen waren onder meer: 
 
1. Organisatie 
 
2. Techniek 
 
3. Show & Go 
 
4. Hamburger model 
 
5. T(empo) -  R(ichting) - A(fstand) - D(ruk) = (TRAD) 
 
6. Sportiviteit Veiligheid en Respect 
 
Wat de trainers er zelf van vinden valt op te maken uit veel gehoorde 
uitspraken als, ‘doordat we het moeten uitleggen aan de spelers gaan we 
zelf ook beter hockeyen’ en ‘het met elkaar bespreken en evalueren van de 
buiten oefeningen is heel leerzaam, het zien van de voorbeelden geeft veel 
vertrouwen’. 
 
Ook trainer worden bij Schaerweijde?  
Meld je bij Lenie Pierik of mail naar coachingacademy@schaerweijde.nl!

mailto:coachingacademy@schaerweijde.nl


Het Verenigingsbestuur (VB) van Schaerweijde heeft besloten een 

aantal commerciële verantwoordelijkheden(o.a. Horeca, Sponsoring 

en mogelijk in de toekomst Padel) te bundelen in één rol te weten 

Bestuurslid Commercie. 

 

Wil jij de ambitie van Schaerweijde verder brengen en deel 

uitmaken van het bestuur van onze vereniging? Heb jij daarnaast 

enige affiniteit met horeca en heb je tijd om je in te zetten voor 

Schaerweijde? Lees dan vooral verder. 

 

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het Horeca team, 

bent voorzitter van de Sponsoring commissie en draagt bij aan 

de exploitatie van de Jan Weverhal. Een belangrijke taak van het 

bestuurslid is het bijdragen aan een goede balans tussen optimale 

gastvrijheid en clubbeleving, een passend horeca aanbod en een 

gezonde financiële exploitatie. 

 

Heb je vragen of wil je meer weten over deze rol?  

Neem contact op met de voorzitter van het Verenigingsbestuur  

Anne Marie Dobbelaar 

06-46191885 / voorzitter@schaerweijde.nl

Patrick Bosman (penningmeester)

06-27017308 / penningmeester@schaerweijde.nl.

Vacature Bestuurslid  
Commercie (VB)

C O M M E R C I E E L  B E S T U U R S L I D  
M E T  H O R E C A  A F F I N I T E I T

M O N S T E R S C O R E  V O O R  M O 8 - 6 !

Na een korte herfststop kwamen de meisjes MO8-6 afgelopen zaterdag weer in 
actie op het veld. Ze speelden thuis tegen Spitsbergen, dus ook veel ouders kwamen 
aanmoedigen. 
 
Het was even wennen voor ze, want het ging allemaal wat minder makkelijk dan voor de 
herfstvakantie. Gelukkig hebben ze met goed overspelen en door als team goed samen 
te werken een mooi gelijk spel gespeeld; 17-17! 
 
Knap gedaan dames! We zijn trots op jullie!

Van de Velden

mailto:voorzitter@schaerweijde.nl
mailto:penningmeester@schaerweijde.nl


De feestcommissie Jeugd organiseert de feesten voor de O10-O18 
jeugd. Dat doen we samen met de lijncoördinatoren en het 
Jeugdbestuur. 
 
Daar hebben we nieuwe commissieleden voor nodig die niet vies zijn 
van een feestje en vijf keer per jaar willen helpen met het vormgeven 
en uitvoeren van feesten voor het dankbaarste publiek: de jongste 
jeugd & jeugd. 
 
Buiten de feesten om komen we 6 tot 8 keer per seizoen bij elkaar. 
 
Aanmelden kan nu voor de allerleukste vrijwilligersjob van de club! 

Heb je nog vragen? 
Mail naar feestcommissie-jeugd@schaerweijde.nl of bel/app met 
Machteld Bijkerk: 06 10689226 of Pepijn Martens: 06-14422700.

Vacatures feestcommissie Jeugd

M E L D  J E  N U  A A N !T W E E D E  P L A A T S  R A N G L I J S T

Dames 1 is door de uit overwinning tegen Hudito afgelopen zondag gestegen naar 
de tweede plaats op de ranglijst met 16 punten. Dat is twee punten voor op een 
serie van vier ploegen met allemaal 14 punten. Maar helaas ook 6 punten achter 
koploper Leiden. Het geeft aan dat het spannend is in de strijd om de tweede 
plaats. 

Coach Wouter van Voorst: ‘je ziet dat de groep steeds meer aan elkaar gewend 
raakt. Daardoor gaat niet alleen het stukje ‘wat we op het veld doen’ beter maar 
ook hoe we het met elkaar willen doen. Ieder individu is leergierig en ambitieus. 
En dat versterkt elkaar ook weer’.  

Een van de concurrenten met 14 punten is Breda. Zij zijn zondag 12 november 
onze tegenstander, thuis in De Kuil. Kom Dames 1 aanmoedigen om 12:45 uur!  
DJ Mels is er ook!

Update D1

mailto:feestcommissie-jeugd@schaerweijde.nl


C O M P E T I T I E  &  G O L D  C U P

Onze Heren zijn alweer toe aan de tweede helft van de competitie. 
Halverwege is de balans een voorlaatste plaats met 4 punten. 
Voordaan, een andere promovendus, is hekkensluiter. Er is inmiddels 
een aardig gat geslagen met de ploegen boven ons. HGC heeft 9 
punten en HDM (eveneens promovendus) en Amsterdam zitten 
daarboven met 12 punten uit 11 wedstrijden. 

Vriend en vijand is het erover eens dat Schaerweijde Heren 1 goed 
meekomt. Tegen het ‘linkerrijtje’ is de tegenstand heel behoorlijk, in 
ons ‘eigen rijtje’ domineren we veelal. Maar het verzilveren van deze 
toch wel flinke inspanning blijft tot nu toe uit. Komende zaterdag kan 
dat kantelen als de mannen hun opwachting maken tegen Pinoké. 
Thuis verloren we die wedstrijd met 1-4 met name dankzij een aantal 
vlijmscherpe corners van Belgisch international Alexander Hendrickx. 
De hoop is dat we ons veldoverwicht dit keer wel kunnen omzetten 
in doelpunten en daarmee dit keer wél kunnen verrassen tegen de 
huidige nummer 3 van de KNHB Tulp Hoofdklasse. 
 
Hoofdcoach Albert Kees Manenschijn zegt het als volgt; ‘na 11 
wedstrijden in de Hoofdklasse staan we op de 11e plek. Alle 
tegenstanders 1x ontmoet, gewonnen van Voordaan en gelijk tegen HDM. Eerlijk is eerlijk, we hadden op meer punten gehoopt. We hebben de meeste 
wedstrijden goed gespeeld en sterk veldspel laten zien. Het scoren gaat ons tot nu toe moeilijk af. Het spel vertoont een stijgende lijn, zowel verdedigend als 
aanvallend worden we steeds beter en komen we vaak heel dicht bij het niveau van onze tegenstanders. Dat geeft vertrouwen voor de tweede reeks van dit Tulp 
Hoofdklasse seizoen’. 
 
Die begint as zaterdag met de return tegen Pinoké. Meteen ook de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Uiteraard hopen we weer op de steun van veel 
supporters, het doet ons goed te zien dat er zoveel mensen van Schaerweijde achter ons staan. Kom allen, het is de laatste kans in 2022 om ons aan het werk te 
zien in de Hoofdklasse! 

Wel volgt donderdag 17 november nog een thuiswedstrijd in de vierde ronde van de Goldcup tegen HDM maar eerst Pinoké (uit om 18:30 uur)!

Update H1



Recent is er op parkeerplaatsen in Zeist (Shot, begraafplaats Bosrust) 
ingebroken in geparkeerde auto’s. Laat dus geen waardevolle 
spullen (handtassen, laptops etc.) zichtbaar in de auto liggen. Een 
gewaarschuwde hockeyer telt voor twee!

Geef dieven geen kans

G E E N  S P U L L E N  I N  D E  A U T O  L A T E N !G L O W  I N  T H E  D A R K

Op 19 november organiseert de Jeugdcommissie van 17:30 - 20:30 uur weer een 
leuk feest voor de O10-jeugd in de Jan Weverhal. Het thema is Glow in the Dark, 
de kosten zijn 11 euro p.p. en het aanmelden verloopt per team via de lijnco.

Feest voor O10



Besteed geen geld aan teambuildingsessies met vage coaches en dure 
personal trainers! Kom gewoon met zijn allen helpen de blaashal voor 
zaalhockey opbouwen! 
 
In het weekeinde van 19 & 20 november gaat het gebeuren. Per dag 
twee shifts van 4 uur en per shift 30 vrijwilligers. Ieder team levert 2 
volwassen leden/ouders. Inschrijven graag via LISA. 
 
Schaerweijde Horeca zorgt voor de inwendige vrijwilliger en de club is 
jou eeuwig dankbaar. 
 
Dus schrijf je zo snel mogelijk in want ..... Schaerweijde Samen Sterk: 
letterlijk en figuurlijk!

Gratis teambuilding & work out!

B L A A S H A L  Z O E K T  1 2 0  S T E R K E  M E N S E NW I J  Z I J N  E R  O O K  V O O R  J O U W  B E D R I J F !

Weet je merken of bedrijven voor wie het interessant kan zijn zich als 
partner aan Schaerweijde te verbinden, laat het dan weten. Met 3.000 
golf- en hockeyleden, meer dan 75.000 bezoekers, uitstekend bereik via 
sociale media, een digitale nieuwsbrief en landelijke dekking met ViaPlay 
hoofdklasse-hockeytelevisie kunnen we veel voor hen betekenen. 
 
Ook is onze unieke multi-sport-locatie met stadion ‘De Kuil ’ aan de 
bosrand van Zeist in het midden van het land, een meer dan uitstekende 
plek voor klant-events, interviewdiners en teambuildings. Met, tenslotte, 
een bruisende Business Club32, een gerenommeerde jeugdopleiding en 
een serie maatschappelijke projecten zijn er genoeg mogelijkheden voor 
communicatie of activatie van jouw merkstrategie. 
 
Mail naar Jeroen Verdonk of Peter de Bruin via sponsoring@
schaerweijde.nl en wij nemen contact op voor een kennismaking! 
 
Fotocredits: Rixt van de Wal (D1)

Schaerweijde Sponsoring

SPONSORING | PARTNERING

mailto:sponsoring@schaerweijde.nl
mailto:sponsoring@schaerweijde.nl


Winterstop = Wintersport!

M O O I E  A A N B I E D I N G  V A N  P R O F I T

Sport je bij Schaerweijde, Shot of Phoenix en wil je in de winterstop 
door trainen ter preventie van blessures, om op conditie te blijven 
en zo weer fit aan de tweede seizoenshelft te beginnen? Dan heeft 
ProFit deze mooie aanbieding voor jou!

Van de Velden
M O 9 - 3 :  T A L E N T  É N  E N E R G I E !

Meiden team O9-3 weet van gekkigheid niet wat het met al het talent moet 
doen. Nadat de yell klinkt over menig park, is het kruit voor de eerste 5 minuten 
verschoten. Maar dan gaat de diesel aan en zijn de meiden ‘er klaar mee’. 
Afgelopen zaterdag werd een 4-0 achterstand omgetoverd tot 4-4.  
Wat een team!!!!!


