
 N R  1 1   3  N O V E M B E R  2 0 2 2

Dit zaalhockeyseizoen krijgt Schaerweijde de langverwachte blaashal voor 
de trainingen en wedstrijden. Super mooi en spannend! Maar de hal moet 
natuurlijk nog wel worden opgebouwd. En daarvoor hebben wij jullie hulp nodig. 
Want cliché cliché: vele handen maken licht werk! 
 
In het weekeinde van 19 & 20 november gaat het gebeuren. Per dag twee 
shifts van 4 uur en per shift 30 vrijwilligers. Ieder team (jeugd & senioren) 
wordt via de teammanager gevraagd om 2 volwassen vrijwilligers te leveren. 
Deze kunnen zich dan via LISA inschrijven voor een shift. Andere gespierde 
enthousiastelingen (hier wil je toch bij zijn!) uiteraard ook van harte welkom! 
 
Schaerweijde Horeca zorgt voor de inwendige vrijwilliger en de club is jou 
eeuwig dankbaar (en vraagt je volgend jaar weer: ) ). 
 
Dus schrijf je zo snel mogelijk in want ... Schaerweijde Samen Sterk:  
letterlijk en figuurlijk!

Vrijwilligers opbouw blaashal

G E Z O C H T :  1 2 0  S T E R K E  M E N S E N !



B E D E N K  N A A M  V O O R  B L A A S H A L !

Eind november is het zo ver! Schaerweijde krijgt een eigen 
blaashal waar zaalhockey kan worden gespeeld. Het wordt een super 
mooie, grote hal die gebruikt kan worden van jong tot oud en van 
topteam tot breedteteam. 

De hal komt te staan op veld 4. Deze hal verdient natuurlijk een eigen 
naam. Daarom een oproep aan de leden: bedenk een mooie naam 
voor de hal! 
 
Stuur jouw inzending voor 18 november naar vrijwilligersbureau@
schaerweijde.nl en wie weet prijkt de door jou bedachte naam straks 
boven de hal! Uiteraard is er voor de winnaar een mooie prijs!

Prijsvraag
Z O N D A G  1 1  D E C E M B E R  S T A R T T O E R N O O I

Met voor H1 nog twee wedstrijden in de Hoofdklasse voor de boeg, komende 
zaterdagen 5 & 12 november Bloemendaal respectievelijk Pinoké uit, kijken we 
met een schuin oog naar de Hoofdklasse Zaal. 
 
Het starttoernooi zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 december in Arnhem. 
Vervolgens wordt er gespeeld op 18 december, 7 & 8 januari, 15 januari en 
22 januari 2023. De halve finales van het NK worden gespeeld op zaterdag 28 
januari, waarna op zondag 29 januari de finales van het NK zullen plaats vinden. 
Ook de nacompetitie van de Hoofdklasse wordt op 29 januari 2023 gespeeld. 
 
Schaerweijde zal het in Poule B opnemen tegen HDM, Rotterdam, Amsterdam, 
Cartouche en SCHC.

Zaalprogramma Hoofdklasse bekend
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Weekly nieuws
E E N  K L E I N E  V A K A N T I E

De afgelopen week was er geen Weekly vanwege de herfstvakantie.  
De komende week natuurlijk weer wel want er is van alles te melden aan 
nieuwtjes en leuke activiteiten etc. op de club. 
 
Wij zijn heel blij met het resultaat van het inroosteren van teams voor het 
aanleveren van wedstrijd- of andere verslagen. Superleuk die enthousiaste 
stukjes van managers, spelers & trainer/coaches. Keep it up! 

 
Dank en tot ziens op de club, in de Weekly & op de socials!

Een paar huishoudelijke mededelingen: 
• Mail kopij naar weekly@schaerweijde.nl. Dan komt het uiteraard   
 in de Weekly maar ook op Schaerweijde Instagram & Facebook! 
• Voeg altijd een foto bij. 
• De nieuwe deadline voor kopij is dinsdagavond 22:00 uur. 
• Ook als jouw team al aan de beurt geweest is of juist nog niet,   
 mag je iets aanleveren. Graag zelfs! 
• Leuk om @schaerweijde_hockey te taggen als je een    
 bericht plaatst op het teamaccount. En gebruik ook de hashtag   
 #schaerweijde_hockey. Voor nog meer volgers & bereik! 

Selectie EK Masters 2023
G E Z O C H T :  S P E E L S T E R S  U I T  1 9 5 9 - 1 9 6 3

Na het mooie resultaat op het WK Masters in Kaapstad (4e plaats) gaan 
binnenkort de voorbereidingen op het EK Masters in Valencia (16-23 
juli 2023) van start. Hiervoor is het bestuur van de Nederlandse Dames 
Hockey Club ‘De VijfenVijftigPlussers’ samen met de trainers/coaches 
van het Nederlands Dames 60+-team op zoek naar nieuwe talentvolle 
speelsters uit geboortejaren 1959-1963. 
 
Heb je tijd voor én zin in deze leuke uitdaging? Inschrijven kan via deze 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNdnMh_6mSNFwRXx-
glnWofF-wtstFaku2lu261ov7Jqjgqw/viewform. 
 
De selectietrainingen vinden plaats op Schaerweijde op maandagavond 
7/11 - 21/11 en 12/12 van 20:30 – 22:00 uur.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNdnMh_6mSNFwRXx-glnWofF-wtstFaku2lu261ov7Jqjgqw/viewform
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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



Afgelopen zondag heeft de JO14-1 onder grote belangstelling een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen Phoenix, het leek wel een oud vertrouwde 
SuperSunday op Schaerweijde! 
 
De meeste jongens kennen elkaar van school of zitten bij elkaar in de klas 
dus de ‘prestatiedruk’ was hoog. Het spel ging heel gelijk op en er was zelfs 
een heuse DJ die bij een goal of strafcorner van beide clubs een deuntje 
speelde. Tijdens de rust stroomde het hele veld vol met pubers die hun 
favoriete team kwamen aanmoedigen. Er hing een gezellige sfeer bij deze 
vriendschappelijke derby en de eindstand werd pas in de laatste minuut 
beslist door een goal voor Schaerweijde bij een strafcorner (4-3). 
 
Na afloop werd er nog lang op het veld gehangen en hebben we een leuke 
foto gemaakt met beide teams en de CS+ scheidsrechters, Olivier en 
Guilian die de wedstrijd in goede banen leidde, waarvoor dank!

Van de Velden
D O R P S D E R B Y  J O 1 4 - 1

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen: het aankopen van vastgoed. 
Leer het spelenderwijs met deze Zeister versie van Monopoly. 
 
Koop de Panweg, verhuur Schaerweijde of bouw de Slotlaan vol met hotels! 
En betaal wel je schulden anders wordt het enkele reis gevangenis. Jong 
geleerd is oud gedaan tenslotte! 
 
Verkrijgbaar bij één van de landelijke grootgrutters, nu met korting door 
het sparen van zegels. En op = op net als bij echte pandjes. De actie loopt 
tot 22 november. 
 
Fotocredits: Frank Mulder

Schaerweijde Te Koop

V O O R  G R O T E  &  K L E I N E  S P E L E R S



Held van het Veld 
Z O N D A G  3 0  O K T O B E R :  F R E D E R I E K E  V I S

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. 
 
Het moest van diep komen, zondag. Veel kansen voordat doe goal valt. Hoe komt dat? 
Klopt, we hadden even de tijd nodig om ons eerste doelpunt te maken. Ik denk wel dat we scherp begonnen 
en de hele wedstrijd goed en sterk staan te spelen. Dat we in het laatste kwart toch nog 2 keer scoren 
komt denk ik omdat we goed vertrouwen hielden in elkaar en rustig bleven in ons spel. Al was ik wel heel 
opgelucht toen we scoorden! 
 
Hoe is de sfeer in het team? 
De sfeer binnen het team is onwijs goed. We zijn een hecht maar ook nieuw team. Ik zie dat we elkaar steeds 
beter beginnen te leren kennen zowel binnen als buiten het veld. Dit zorgt ervoor dat we eerlijk en open 
naar elkaar kunnen zijn. Op de momenten dat we niet met elkaar op ’t veld staan zijn er altijd wel een aantal 
meiden die andere gezellige dingen met elkaar gaan doen, dus dat is ook erg leuk! 
 
Waarom ben je, denk je, Held van het Veld geworden? 
Poeh, ja dat is altijd een lastige natuurlijk. Ik denk omdat ik zondag de hele wedstrijd stabiel heb gespeeld en 
ook aan de bal de juiste keuzes heb gemaakt. Ik denk dat dat uurtje extra slaap me goed heeft gedaan! 
 
Wat is je/jullie ambitie dit jaar? 
Onze ambitie dit jaar is toch weer om te promoveren. Al ben ik op momenten dat wij als team uitstralen wie 
we zijn en wat we kunnen, het meest trots op mijn team. 
 
Wat is er écht nodig om die ambitie te realiseren? 
Om dit te realiseren is het echt nodig dat we de vorm vasthouden waar we nu in zitten en vertrouwen houden in onszelf en elkaar. Zolang wij blijven genieten van het 
spelletje, elkaar en plezier houden in hetgeen dat we allemaal het liefste doen kunnen er mooie dingen gebeuren dit seizoen denk ik! 
 
Wat doe je naast tophockey? 
Afgelopen zomer heb ik de master Orthopedagogiek aan de UvA afgerond. Sinds september ben ik als orthopedagoog werkzaam in de jeugdzorg. Ik werk met jonge 
kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Verder geniet ik erg van mijn familie en vrienden om mij heen. Het combineren van werk en hockey is soms een 
uitdaging maar vooral heel erg leuk! 
 
PS Zaterdag 5 november zullen wij als D1 aanwezig zijn op de club met een heerlijke Bakesale & Carwash. Wij hopen in februari een mooie trainingstrip te 
mogen realiseren naar Valencia, hiervoor hebben wij nog hard jullie hulp nodig. Mocht je op Schaerweijde zijn, kom gezellig langs voor een heerlijk taartje, schone auto 
of natuurlijk een gezellig praatje!



Gisteren speelden 7 meiden uit de MO14-4 en 7 meiden uit de 
MO14-7B gezamenlijk hun 1e interland tegen een Engels team van de 
Kingston Grammar School uit West-Londen. Het team maakt een tour 
door Nederland en speelt nog tegen een aantal andere teams. 
 
Een zeer leuke en sportieve wedstrijd die eindigde in 3-2 voor 
Schaerweijde. Na de teamfoto werd er gezamenlijk gegeten. De dames 
hadden het zo gezellig dat hen zelfs gevraagd is op het terras verder 
te gaan. :-) 
 
Schaerweijde is uitgenodigd voor de return volgend jaar in Engeland. 
 
Foto: Cathelijn Verhoeven 
Verslag: Eline Voogt

Van de Velden

O 1 4  C O M B I T E A M  S P E E L T  I N T E R L A N D !M O 1 4 - 3  I N  H E T  N I E U W !

MO14-3 heeft heel veel zin om na de herfstvakantie weer van start te gaan. Op 
naar weer de eerste wedstrijd na de vakantie. Over een tijdje kun je MO14-3 tegen 
komen in hun nieuwe teamtrui. 
 
Ook buiten het veld hebben de meiden het erg leuk met elkaar. Eind november 
viert het team gezamenlijk Sinterklaas.

Van de Velden



Schaerweijde verwacht dat minimaal één van de ouders vanaf de 
O12-jeugd zijn/haar scheidsrechters-kaart haalt. Wij willen jullie echter 
uitdagen om allemaal jullie kaart te halen! Meer genieten langs de lijn 
met meer kennis! 
 
Op de volgende data hebben wij tussen 20.00 uur en 21.00 uur 
scheidsrechters-examens georganiseerd: 
 
woensdag 9 november 
maandag 14 november 
dinsdag 15 november 
donderdag 17 november 
 
Deze examens vinden online plaats, dus je hoeft hiervoor niet naar de 
club te komen. Je kunt dit examen maken op een desktop, een laptop 
of telefoon. 
 
Meld je aan door een 
mailtje te sturen vanaf je 
eigen mailadres met de 
gewenste examendatum 
naar opleiding.arbitrage@
schaerweijde.nl. 

Wij sturen je dan een 
bevestiging met instructies 
hoe je je voor kunt bereiden 
op het examen. De online 
regelcursus kan in eigen 
tempo (circa 3 uur) worden 
gevolgd.

Nieuwe examendata

Z O N D E R  S P E L R E G E L K E N N I S  S T A  J E  B U I T E N S P E LM O O I E  R E S U L T A T E N  &  S P A N N E N D E  W E K E N

Schaerweijde vind de doorstroom vanuit de jeugd naar de top erg belangrijk. 
Ontwikkeling van eigen kweek, aangevuld met talenten uit de omgeving, is 
een van de rode draden van het tophockeybeleid. Hoe staat het ervoor op dit 
moment met onze jeugdtopteams? Zie hier het overzicht van de stand van zaken 
van alle teams: 
 
• JO18-1 & MO18-1 hebben zich al gekwalificeerd voor de landelijk competitie die 
a.s. zaterdag start. 
 
• JO16-1 is met nog vier speelrondes te gaan als enige B-team al zeker van de 
landelijke competitie. MO16-1 staat op de derde plek die recht geeft om na de 
winterstop op landelijk niveau te spelen. Het team heeft alles in eigen hand 
en moet 3 van de 4 resterende wedstrijden spelen tegen de teams die op plek 
4/5/6 staan. 
 
• JO14-1 staat ook op de derde plek en kan nog het hoogste niveau namelijk 
Super C te halen. JO14-2 staat op de vierde plek in de subtopklasse en blijft 
in deze klasse na de winterstop. MO14-1 staat op de vierde plaats en kan nog 
derde worden wat recht geeft om de landelijke Super C te spelen. MO14-2 heeft 
het in de eerste ronde van de voorcompetitie goed gedaan. Het team is tweede 
geworden en begint a.s. zaterdag met de najaarscompetitie in de 1e klasse 
poule A. 
 
We wensen de topjeugdteams en hun staf heel veel succes!

Stand van zaken topjeugd
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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 !H E R F S T  C A R R O U S E L  M O 8  O P  1 5 / 1 0

Zaterdag 15 oktober was er geen competitie voor de MO8 meisjes, gelukkig 
konden we wel het veld op. Onder begeleiding van Thijs, Mees, Taeke en Coen uit 
de JO12-3 hebben de meiden een herfst carrousel gedaan. 
 
De oefeningen waren technisch, leuk maar soms ook een beetje moeilijk. Door 
hulp van een aantal ouders en een gezamenlijke warming up met alle 45 meiden 
werd het een groot succes. En ja dat is best spannend een shootout 
op een echte keeper. 
 
Wij hebben genoten! 
Martin (coach MO8-3) en Marjolein (hoofdtrainer MO8)

Van de Velden



Wil jij ook zulke spectaculaire actiebeelden van jouw hockeywedstrijd? 
Laat jouw team door onze eigen Rixt van de Wal fotograferen, want 
iedereen verdient mooie actiefoto’s! 
 
Wil je dit voor jezelf? Voor een van je kinderen? Of voor het gehele 
team? Laat dan deze kans niet lopen en stuur een mail naar 
schaerweijdedames@gmail.com! De opbrengst van deze unieke 
aanbieding gaat naar de teampot voor de Valenciatrip!

helpdames1naarvalencia

Mooie actiefoto’s hockeywedstrijd?

D A T  K A N  V I A  D 1 !P A R A H O C K E Y E R S  S C H A E R W E I J D E  S P E L E N  L A N D E L I J K !

Afgelopen zondag is de landelijke ParaHockey 11-tal competitie gestart 
in Bunnik. Op clubniveau wordt er altijd in 6- of 8-tallen gespeeld. Deze 
landelijke competitie is bedoeld voor parahockeyers die meedoen op 
individuele basis omdat ze graag in 11-tallen willen spelen. Zij spelen in 
acht gemengde teams gedurende zes weken bij verschillende clubs in 
het land. 
 
Zes van onze G1-spelers doen eraan mee: Menno, Anouck, Noud, Leonie, 
Bo en Jochem. De volgende wedstrijd is 27 november in Amersfoort.  
Veel succes Schaerweijdenaren!

Van de Velden
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Glow in the Dark Golfen

V O O R  ( A S P I R A N T )  J E U G D G O L F L E D E N !

Schaerweijde Golf organiseert op zaterdag 19 november (vanaf 
18:00 uur) een leuke avond voor de Schaerweijde (aspirant) 
jeugdgolfleden tot 17 jaar namelijk een Glow in the Dark Golfevent! 
Meedoen kost 5 euro en aanmelden kan via jeugdcommissaris.
golf@schaerweijde.nl. 
 
Ook baanpermissie of een HCP? Of zin om te starten met golf? 
Het jeugdlidmaatschap in combinatie met lidmaatschap bij 
Schaerweijde Hockey is maar 70 euro per jaar. Kijk voor meer info 
op www.schaerweijde-golf.nl!

mailto:jeugdcommissaris.golf@schaerweijde.nl
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Arnaud, het is zo ver, een blaashal op eigen terrein!  
Een lang gekoesterde droom? 
Jazeker, de mogelijkheid om over meer zaalhockey velden te 
beschikken op eigen terrein behoort tot een lang gekoesterde 
droom. Wij zijn verheugd dat de komst van deze hal dit jaar is gelukt. 
 
Waar komt de hal te staan? 
Op een hele mooie plaats, namelijk op veld 4, naast de parkeerplaats. Als je meteen bij de 
ingang  de trap af gaat dan duik je zo de blaashal in. 
 
Betekent deze hal dat de leden we niet meer hoeven te rijden naar  
andere zalen in Zeist en omgeving? 
Gezien het aantal teams dat dit jaar meedoet aan de zaalcompetitie hoeft dit niet. Ik vind 
het heerlijk dat we niet op verschillende locaties hoeven te trainen dit jaar! 
 
Wanneer start de bouw van de hal? 
Op 17 november worden alle spullen geleverd en op het veld neergezet. Op zaterdag 19 
november gaan we de hal uitvouwen en opblazen en op zondag 20 november leggen we de 
vloer erin. Ook wordt de zaal dan aangekleed met goals, balken, tribunes, scoreborden etc. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang, waar kunnen de leden jou bij helpen? 
We hebben veel handjes nodig bij de opbouw (en afbouw) van de zaal. Het 
Vrijwilligersbureau heeft een schema gemaakt voor de inzet van vrijwilligers op 19 en 20 
november. Ieder team levert minstens twee vrijwilligers voor een dagdeel. Ik hoop dat er 
snel wordt ingeschreven op deze diensten. 
 
Tijdens de lockdowns in vorige seizoenen hebben we gemerkt dat we met onze vrijwilligers 
heel veel kunnen bereiken en met het bestuur hopen we dat succes te evenaren. Maar 
ook na dit weekend hebben we vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld als zaalwacht om ervoor te 
zorgen dat de hal er top uit blijft zien. 
 
En als laatste, wat wil je nog kwijt? 
Twee zaken; ik ben trots op de club dat we een hal kunnen plaatsen en hoop dat we deze 
met veel vrijwilligers kunnen opzetten. En, de hal moet een naam krijgen, doe vooral mee 
met de prijsvraag (zie elders in deze Weekly) en bedenk een mooie naam!

Held van de Hal
I N T E R V I E W  M E T  A R N A U D  S C H U U R M A N 
( V E R E N I G I N G S M A N A G E R )Z E T  J I J  F L E X H O C K E Y  O P  D E  K A A R T ?

Wat is flexhockey? 
Zoals de naam al doet vermoeden is flexhockey 
een verzameling van al het flexibele hockeyaanbod. 
Flexibel in vorm, lidmaatschap, tijdstip, competitie en 
teamsamenstelling etc. met als doel voor iedereen een 
passend sportaanbod te creëren. Denk hierbij aan, clinics, 
bootcamps, techniektrainingen, hockey7, trimhockey etc... 
 
Schaerweijde wil naast de bestaande competities een 
flexibeler hockeyaanbod bieden met als doel om nog meer 
mensen te kunnen laten genieten van hockey en van ons 
mooie sportcomplex 
 
Om van Flexhockey een succes te maken zijn we op zoek 
naar een contentmanager. 
 
Wat doet een contentmanager? 
Je zet o.a. het Schaerweijde account op, houdt het up to date 
en geeft continue invulling aan het Schaerweijde account 
op flexhockey.nl zodat het juiste aanbod gepresenteerd kan 
worden. Het platform is te vinden op www.flexhockey.nl. 
 
Daniel Mens (bestuurslid senioren breedte) vertelt je graag 
meer over deze nieuwe rol. Contact via senioren-breedte@
schaerweijde.nl of 06-28113204.

Content Manager Flexhockey
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Held van het Veld 

Z A T E R D A G  2 9  O K T O B E R :  R A S H I D  M E H M O O D  ( 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. 
 
Do you know why you became ‘Held van het Veld’?
I think I have played fine match. As a team we all played well against HDM. It is always 
easy for all players playing good when team is playing good. 
 
How is it to play wonderfully well to almost all teams in de Hoofdklasse, and 
still have only four points?
It feels great as a team playing good hockey against topteams in Hoofdklasse. We are 
pushing ourself to do better in every match. This is top league and in close games you 
need a bit of luck to win three points. It’s a long season, we are making steps and in the 
end we will get points. 
 
How is the teamspirit, given this desire to breakthrough?
The teamspirit is very nice. Team connections are getting well on field. We are enjoying 
training and matches. As a team we know we have to work hard, fight for team to 
achieve a breakthrough. It will come sooner or later. 
 
With all your experience, what do you tell/teach your younger teammates?
The team is a mix of experienced and good youth players. I just share sometimes what 
I think and help them in difficult situations. What I alway say is to have fun on the field. 
That’s the first thing a player wants to do on field. 
 
What is your expectation of this season’s result?
For the last two months we are improving very much. The team feels more and more 
confidence and I expect us to stay in the Hoofdklasse.
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Z A T E R D A G  5  N O V E M B E R
D1 organiseert as zaterdag 5 november een Bakesale & Carwash op 
de club. De Maiden van Schaerweijde verkopen cake, taart & ander 
lekkers en wassen je auto weer prachtig schoon. De opbrengst is voor 
de buitenland teamtrip! 
 
Dus kom allemaal tussen 9:00 - 14:00 uur naar de club en neem je 
auto (‘s) én natuurlijk je portemonnee mee!

Bakesale & Carwash D1

HALLO
HERFST!
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