
 N R  1 5   1  D E C E M B E R  2 0 2 2

Club32 organiseert samen met het hockeybestuur op vrijdag 
9 december de traditionele Vrijwilligersborrel! Voor alle 
Schaeerweijde vrijwilligers die zich het hele jaar door inzetten 
om alle leden te kunnen laten genieten van hockey. 
 
Vanaf 18:00 uur is iedereen van harte welkom voor deze 
aangeklede borrel mét DJ. Indien NL in kwartfinale WK uiteraard 
Oranje party. 

Graag even aanmelden via vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl!

Vrijwilligersborrel 2022

V R I J D A G  9  D E C E M B E R

mailto:vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl!


L U C A S  C O R S T E N  ( J O 1 6 - 1 )  I N  Y O U N G S T A R S

Afgelopen week was Lucas Corsten (15), middenvelder van onze 

eigen JO16-1 en het Nederland JO16.  de Youngstar in de gelijknamige 

rubriek op hockey.nl. Wekelijks worden daar aanstormende 

hockeytalenten geïnterviewd over hun verbeterpunten, rituelen, 

idolen en ambities. Super leuk, Lucas! 

 

Het interview nalezen? https://hockey.nl/nieuws/jeugd/youngstars-

10-brandende-vragen-aan-lucas-corstens/

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

D30-1 gaan de winterstop in als koploper van hun poule en de 
speelsters zijn dus Winterkampioen! Van harte gefeliciteerd dames! 
 
Dit goede resultaat is uiteraard mede te danken aan de 
voorbereidingsstage in Barcelona van het team!

Van de Velden

https://hockey.nl/nieuws/jeugd/youngstars-10-brandende-vragen-aan-lucas-corstens/
https://hockey.nl/nieuws/jeugd/youngstars-10-brandende-vragen-aan-lucas-corstens/


Jouw team Winterkampioen?
M A I L  N A A R  D E  W E E K L Y !

Gaat jullie team de winterstop in als eerste van de poule? Gefeliciteerd! 
Stuur een mailtje mét foto naar weekly@schaerweijde.nl en wij zetten jullie 
in het (winter-)zonnetje in de Weekly en op de socials van de club!

Erelid benoemd bij ALV
G E F E L I C I T E E R D ,  A L E T T E  G E E R T S !

De feiten spreken voor zich, al zolang en intensief. Maar de beleving 
spreekt nog meer. Alette Geerts is niet weg te denken van Schaerweijde. 
Als moeder van hockeyende kids, als actief vrijwilliger sinds 2006, als 
enige vrouwelijke scheidsrechter van het Schaerweijde Scheidsrechters 
Corps, als stuwende kracht achter de Schaerweijde horeca (en als zodanig 
8 jaar commissaris horeca van het verenigingsbestuur), als animator 
achter top-avonden,… Alette woont niet op Schaerweijde, kunnen we ter 
geruststelling vaststellen, maar het lijkt er wel op. 
 
Daarnaast maakte zij veel jaren deel uit van het fameuze Veterinnen 
A-team dat in 2019 het landskampioenschap binnen sleepte en slaat zij 
menig balletje op onze golfbaan. Ook bij onze buurvereniging Shot is zij 
als speelster een graag geziene gast, dus sportief Zeist heeft in Alette 
een icoon te eren. En dat kwam er vorige week van op de ALV. Erelid van 
Schaerweijde! Meer dan verdiend! Van harte gefeliciteerd! 
 
Op de foto staat ook 
Hanny Kasemier van 
Schaerweijde Golf. Zij 
is eveneens benoemd 
tot erelid vanwege haar 
verdiensten voor de 
vereniging. Hanny is 
Schaerweijde vrijwilliger 
sinds 1994 (!) en 
destijds begonnen bij 
de wedstrijdtafel van 
hockey. Jij uiteraard ook 
van harte gefeliciteerd, 
Hanny!

mailto:weekly@schaerweijde.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



T O P J E U G D  O P  V O L L E  T O E R E N

Ook op zaterdag is op de velden te genieten van tophockey. De 
Schaerweijde topjeugd draait op volle toeren. Tijd voor een update. 
 
Het gaat goed. De eerstelijns teams van zowel meisjes als jongens 
O16& O18 spelen landelijk. Dat is hun ambitie en het hoogst haalbare. 
Schaerweijde ondersteunt die ambitie, het past in het tophockeybeleid 
van de club om erg aantrekkelijk te zijn in het aantrekken en door 
ontwikkelen van talent en zo een goede eigen kweek aan te kunnen 
voeren aan de twee hoogste teams; Dames 1 en Heren 1. Alle vier de 
teams doen het goed in de competitie. MO18 en MO16 staan in hun 
competitie op de derde plaats. JO18 en JO16 zijn ongeslagen koploper. 
Sterker, zelfs zonder puntenverlies. Het seizoen is nog lang, maar op 
deze tussenstand mogen staf en spelers trots zijn. En door!!! 
 
Op de foto’s de tussenstanden in de competitie en foto van 
Schaerweijde JO16. 
 

Van de Velden



Van de velden

J O 1 2 - 3 :  T H E  O N L Y  W A Y  I S  U P

Afgelopen zaterdag speelden de jongens van JO12-3 de derby tegen 
Phoenix JO12-2. De wedstrijd waar meteen naar werd uitgekeken 
toen het schema bekend was gemaakt. De meeste jongens hebben 
namelijk ook klasgenoten in dit team zitten. Onze jongens waren 
zich op voorhand al rijk aan het rekenen omdat ze na een valse start 
(verlies tegen Fletiomare) hadden gelijk gespeeld (tegen Gooische) en 
vervolgens hadden gewonnen (tegen Voordaan). De route naar boven 
was gevonden en ze gingen nu dus wel even winnen van Phoenix 
dat tot nu toe alles helaas had verloren. Ze hadden berekend dat 
ze 2e zouden komen te staan als met meer dan 8 doelpunten werd 
gewonnen. 
 
De wedstrijd begon met een domper doordat Simon vrij snel al een 
stick in zijn gezicht kreeg en zekerheidshalve naar de huisartsenpost 
werd gebracht. Phoenix bood flinke tegenstand en zette veel pressie. 
Pas vanaf het derde kwart lukte het de jongens daar echt onderuit 
te komen en dat leidde tot een mooi opgezette aanval waarbij Pieter 
mooi diagonaal overspeelde naar Philip die linksbuiten stond en 
die de bal snel voorgaf aan Thomas die vervolgens vallend met een 
backhand scoorde. In het vierde kwart waren er nog flink wat kansen 
voor Schaerweijde maar uiteindelijk bleef het 1-0. Mede ook door 
Duco, die voor de gelegenheid keepte en een paar mooie reddingen 
had. 
 
Simon heeft een flink blauw oog overgehouden en een scheurtje in 
zijn neusbot en moet een week rustig aan doen. Hij is net zo fanatiek 
als de rest van de jongens en kan niet wachten om weer te gaan 
spelen. Typerend voor dit leuke team dat voor elkaar door het vuur 
gaat en het erg gezellig met elkaar heeft!



S P A N N E N D E  L A A T S T E  W E D S T R I J D  M O 1 4 - 5

Dit seizoen zijn we flitsend van start gegaan en 
gepromoveerd naar de 2e klasse. In de 2e klasse zijn 
de wedstrijden weliswaar zwaarder, maar door goed 
als team te functioneren, bieden wij de competitie 
keurig weerstand! Met winst op Fletiomare tijdens de 
laatste wedstrijd is zelfs de derde plaats nog in zicht. 
En daarna lekker de zaal in! Waar het team dankzij onze 
drie sponsoren (12drie.nl, Pompkracht en Praktijk Hiske 
de Vos, Orthopedagogiek & Supervisie)ook eenheid en 
professionaliteit uitstraalt!

Van de Velden
D E  S T R I J D E R S  V A N  M 0 1 2 - 7

Een vol weekend voor onze meiden; afgelopen zondagochtend werd de wedstrijd tegen 
Shinty afgelast door vorst. Een week later mochten we deze inhalen, in het weekend dat 
we het opnamen tegen Eemvallei en ons teamuitje gepland stond... 
 
Strijdbaar stonden we zaterdagochtend om kwart voor 8 op het veld, met een laagje 
rijp nog aanwezig van de koude nacht. Geïnspireerd door Ecuador begonnen we de 
wedstrijd tegen de dames uit Amersfoort warmbloedig, vol passie en inzet. Meer en 
meer creëerden we het overwicht, maar liepen toch in een vlijmscherpe counter tegen 
een 1-0 achterstand aan. Na een terechte gelijkmaker in het tweede kwart, speelden we 
fantastisch in het derde kwart, maar zoals dat gaat in de sport...beloon je jezelf niet met 
een doelpunt, dan kun je er alsnog 1 om je oren krijgen en met een wrange nederlaag en 
grote teamspirit van het veld stappen. 
 
Veel tijd om hier over inzitten hadden we niet, in de middag wachtte oud Nederlands 
kampioen halfzwaar gewicht Eugene Sedney op ons voor een sessie in de boksschool. Na 
wat springtouwen werd de frustratie van de ochtend succesvol in de touwen geslagen en 
zijn we moe maar voldaan vertrokken voor limo en een taartje naar Blik & Burgers. 
 
Zondagochtend wederom geen kans om uit te slapen; om 9u mochten we aantreden 
tegen Shinty. Inspanningen van zaterdag leken toch hun tol te eisen, we speelden 
minder dominant en moesten knokken voor iedere meter. Het spel golfde op en neer 
en een gelijkspel zou dan 
op z’n plaats zijn geweest...
ware het niet dat in de 
allerlaatste minuten Shinty 
alsnog scoorde vanuit een 
strafcorner die we niet 
volledig onschadelijk konden 
maken...Volgende week 
staan we er weer, uit tegen 
Baarn, dan weer  ‘f loat like a 
butterly, sting like a bee’.

Van de Velden



G L O W  I N  T H E  D A R K  G O L F  S E N I O R E N

Het allerlaatste lustrumevenement Glow in the Dark voor alle Senior (18+) 
Schaerweijde leden! Op 14 januari om 17:00 uur. Voor het symbolische bedrag 
van 19,32 euro erwtensoep, opwarmertje, stamppot na afloop en natuurlijk 
gezellig shotgun golfen met LED-ballen! 
 
Meld je aan via e-golf of mail naar fredkoopman1962@gmail.com (als flight of 
individueel). We hebben plaats voor maximaal 40 deelnemers dus wacht niet te 
lang. Het thema is ‘Noorder(ver)licht’, we kijken uit naar jullie creatieve outfits in 
de baan!

Gezellig samen ballen zoeken in het donker? Van de Velden
T E A M  M 0 9 - 4  M O E D I G T  H U N  T R A I N E R  A A N

Zaterdag ons team (M09-4) thuis tegen Kampong. Eerst 0-1 tegen maar 
daarna kwamen we op stoom. Onze verdedigers stonden steeds vaker 
op de juiste plek. En dan langs de zijlijn (het ‘f ietspad’, zoals we dat 
noemen) helemaal naar voren. Goed kijken en pass-en. De ene voorzet 
naar de andere, wat resulteerde in 10-4 winst! 
 
Op weg naar de welverdiende limonade op het clubhuis riep 
iemand: ‘hé dat is Melief onze trainer op veld 1’. Vol enthousiasme 
rende het hele team naar de tribune. Hard schreeuwend: 
“MMEELLLLIIEEFFFFFFF!!!”. Vaak komen de trainers bij ons kijken 
maar deze keer was het even andersom. Hopelijk zien we binnenkort 
Juul, onze andere trainer, op het veld, dan kunnen we haar ook 
aanmoedigen!



H 4 5 - 2 :  D E Z E  K A M P I O E N E N  W I L L E N  N I E T  P R O M O V E R E N . .

Afgelopen zondag hebben ze wederom de 
‘Herfstmeisterschaft’ gewonnen: onze Heren 45-2! 
 
Dit jaar waren ze op doelsaldo de baas van de poule, heel 
spannend! Vorig jaar waren ze eigenlijk net tweede, maar 
gezien het aantal gespeelde wedstrijden vonden de heren dat 
ze wel een kampioenshirt waard waren op de jaarlijkse BBQ. 
 
Dit team (45-60 jaar) van ongeveer 18 mannen kent elkaar al 
jaren, sommige spelen al zo’n 20 jaar op zondag met elkaar, 
dit maakt het een heel dierbaar en gezellig team. Af en toe 
‘lenen’ ze spelers via het trimhockey, zo wordt het team 
eigenlijk vanzelfsprekend van onderaf aangevuld als er van 
bovenaf iemand stopt. 
 
Reden dat dit team ervoor wil ‘vechten’ 
om niet te promoveren, is dat in deze 
poule het niveau zo gelijk is, dat elke 
wedstrijd in de praktijk op doelsaldo 
bepaald wordt en niet op niveau. Dat 
speelt leuk, spannend en uitdagend, 
eigenlijk is er geen reden om te 
promoveren dus! 
 
Gefeliciteerd H45-2!

Van de Velden


