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Wil je weten wat je kind ervaart op het hockeyveld OF wil je als aankomend 
clubscheidsrechter een keer zelf het gevoel van bal & stick ervaren OF wil je zelf 
proberen of hockey iets voor jou is?

Kom dan meedoen met #KENNISMAKENMETHOCKEY. De data zijn: 

Maandag 19 september
Maandag 26 september
Maandag 3 oktober

De Kennis Maken met Hockey-avonden zijn voor iedereen toegankelijk vanaf 
20.30 – 21.30 uur. Meedoen is gratis en kan op meerdere avonden. Een stick en 
materialen regelen wij. Sportkleding is aan te raden.

Voor vragen en aanmelden: kennismakenmethockey@schaerweijde.nl.

Kennis maken met hockey?

D R I E  A V O N D E N  G R A T I S  P R O E F L E S

#KENNISMAKENMETHOCKEY
Wat ervaart mijn kind eigenlijk op het hockeyveld?

• Je ervaart de basistechnieken 

• Je ervaart de posities in het veld

• Je ervaart de organisatie en het proces 

 rondom een wedstrijd 

• Sportkleding is handig, verder is alles geregeld.

• Je kunt om 20:30 het veld opstappen. 

• Om een indicatie te hebben van het aantal ouders is een email 

naar kennismakenmethockey@schaerweijde.nl prettig.

“Op een informele manier contact leggen met andere hockey 

ouders, laagdrempelig kennis maken met de club en om te 

kijken of ik het spelletje leuk zou vinden, erg waardevol”

Ervaring van een ouder

mailto:kennismakenmethockey@schaerweijde.nl


Schaerweijde: de huisregels

W E E S  T R O T S  O P  O N Z E  C L U B !

Zo aan het begin van het nieuwe seizoen is het altijd goed om weer even 

stil te staan bij de huisregels van Schaerweijde:

• Invalide parkeerplekken (twee stuks rechts vooraan het parkeerterrein) 

zijn bestemd voor bezoekers met een invalide vignet (dus niet om ‘even’ 

te laden of om ‘even’ te wachten)

• Dug-outs graag opruimen na iedere training en wedstrijd. Ook het 

clubhuis, terras en tribunes enzovoort zo schoon mogelijk achter laten 

(limo spullen opruimen bijvoorbeeld)

• Afval in de vuilnisbakken, er staan bijna 100 (voor statiegeldflesjes zijn 

er aparte containers ten behoeve van Right to Play)

• Schaerweijde is geheel rookvrij (op één plaatsje achter het clubhuis na, 

dat dapper verzet blijft bieden)

• Fietsen horen IN de fietsenvakken, net als scooters & bakfietsen 

DANK! Zo kunnen we SAMEN genieten van onze club en het 

aankomende seizoen!



Kaarten Lustrum Feest!

Z A T E R D A G  3  S E P T E M B E R

Het No Limit Lustrumfeest (18+) wil je niet missen. Een grote tent op 
de driving range van Schaerweijde Golf met live muziek van Rob & De 
Biefstukjes met Schaerweijde vrijwilliger Eric Hazebroek op gitaar plus 
een gastoptreden van de huidige leadzangeres van de Hermes House 
Band én kind van de club Annefleur Gorissen! En uiteraard ontbreekt DJ 
Michael niet! 

Be there! Nog geen kaarten? Koop ze dan nu via deze link:

Lustrum Feest NO LIMITS / GO-tickets (nowonlinetickets.nl)

Broederstrijd op Kampong

S P E E L S C H E M A  H 1  E N  D 1  K O M E N D E  W E E K 

Afgelopen zondag speelde Heren 1 zijn laatste oefenwedstrijd voor 
het traditionele ABN AMRO openingstoernooi en de start van de 
Hoofdklasse. Thuis tegen Kampong herenigden de drie broers Phijffer, 
misschien niet helemaal op de manier zoals velen Schaerweijdelaan het 
voor ogen hadden, maar toch. In een goede pot hockey trokken Jelle en 
Boet met Kampong met 0-5 aan het langste eind. Hidde hield met onze 
Heren de tweede helft de nul. 

Het ABN AMRO openingstoernooi start voor Schaerweijde komende 
donderdag 25 augustus op LOHC in Leiden met twee wedstrijden in de 
voorronde tegen respectievelijk Amsterdam en HGC. De uitslag daarvan 
bepaalt het speelschema van 27 en 28 augustus op HC Rotterdam.  
De eerste competitiewedstrijd is 4 september om 14.45 uur thuis tegen 
Pinoké op Sunny Sunday in de Lustrumweek. 

Onze Dames oefenen donderdag 25 augustus om 19.30 uur thuis tegen 
Ring Pass en zondag de 28ste om 12.45 uur thuis tegen Push. 

https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/D33A23D7DBC6F9D2D47C645AC5BAF6C4


Van de Velden
J O 1 2 - 2 :  D E  K O P  I S  E R A F .

Na drie trainingen mochten de jongens afgelopen zaterdag hun 
eerste wedstrijd spelen. De spanning was zeker aanwezig bij sommige 
spelers want de tegenstander was Voordaan JO12-1, een tweedejaars 
team. 

We begonnen sterk met veel energie. Snel werd duidelijk dat we 
helemaal niet onder deden voor Voordaan en vaak zelf het betere spel 
hadden. Ondanks dat we 0-1 achterkwamen door een corner bleven 
we goed hockeyen. Een goed getrainde en uitgevoerde corner ging 
er bijna in en we hadden ook de laatste twee kwarten super mooie 
combinaties met 3-4 spelers die tot kansen leidden. We hadden zeker 
een doelpunt verdiend. 

Na de wedstrijd met tegenstander limonade gedronken en gezonde 
lunch (friet en tosti’s) op de club. Daarna kon het kamperen beginnen 
bij De Boomgaard in Bunnik. Samen met een paar ouders en onze 
twee jeugdcoaches Just en Nees werden er veel activiteiten gedaan 
zoals zwemmen, modderglijbaan, honkballen, voetballen, bbq met 
natuurlijk marshmallows bij het kampvuur. De avond werd door Just 
en Nees afgerond bij het kampvuur waarbij de jongens iets moesten 
vertellen wat niemand anders weet. Daarna tentjes in en was het 
natuurlijk gelijk slapen……….

Kortom een geslaagde dag en mooie start van het seizoen!



Speel safe, bitje in!  
H A P B U S  O P  S C H A E R W E I J D E

Ook dit seizoen organiseert OrtholunaSports hapdagen voor een goed 
passend bitje!

Dinsdag 30/8 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 3/ 09.30 - 14.00 uur
Zondag 25/9 09.30 - 12.00 uur

Je kiest uit meer dan 15 kleuren en er is een speciaal Schaerweijde bitje. 
F-jeugd €27,50 
E-jeugd €47,50 
C/D-jeugd €57,50
A/B/Senioren €67,50
Beugelbitje €57,50
Clubbitje/ Glitterbitje + €5.- extra 

Aanmelden 
Een op maat gemaakt bitje biedt de beste bescherming. Het is 
comfortabeler waardoor het dragen een plezier is. Een bitje van 
OrtholunaSports is van hoogwaardige kwaliteit met een betere 
pasvorm, waardoor je beter ademhaalt en praat. 

Geef je tot 24 uur van tevoren op via www.ortholunasports.nl 
(aanmelden), je krijgt een bevestigingsmail van jouw tijd. Op de hapdag 
meld je je aan bij de hapbus.  Daar kan je je eigen kleur kiezen en reken 
je per pin of contant af. We maken een afdruk van je gebit en je krijgt 
nieuwe bitje binnen drie weken thuisgestuurd.

Mocht jij of een gezins- of huisgenoot corona gerelateerde klachten 
hebben, kom NIET naar de hapdag! Neem contact met ons op voor een 
andere afspraak. Mail naar info@ortholunasports.nl.

http://www.ortholunasports.nl
mailto:info@ortholunasports.nl


C O Ö R D I N A T O R  A R B I T R A G E  J U N I O R E N

Hou je van plannen en organiseren en wil je onze club helpen?  
Dan zoeken we jou!
 
Schaerweijde heeft een fantastische pool van scheidsrechters 
die het leuk vinden om wedstrijden te begeleiden. In de 
functie van Coördinator Arbitrage Junioren zorg je er voor 
dat de hockeywedstrijden die daar om vragen door de juiste 
scheidsrechters uit deze scheidsrechterspool worden begeleid. Veelal 
gaat het om wedstrijden van de eerste en tweede teams van elke lijn.
 
Het is niet vereist dat je zelf hockeyervaring hebt en/of een 
scheidsrechters diploma. Enige affiniteit met arbitrage en de wens 
om onze club te helpen en zo te voldoen aan haar verplichtingen 
op basis van het KNHB reglement is voldoende, maar als je ook 
wedstrijden wilt gaan begeleiden dan kan dat natuurlijk! De 
tijdsbesteding voor deze functie is maximaal 1,5 uur per week en 
de functie zou je ook kunnen vervullen in een duo. Uiteraard is de 
huidige coördinator, Micha Scheen, beschikbaar om jou (jullie) in te 
werken. 
 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met het Vrijwilligersbureau 
(vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl).

Vacature Vrijwilliger M E T  S P O E D 
G E V R A A G D !

L E D E N  M A T E R I A A L C O M M I S S I E

Help jij (met jouw team) mee om alle teams en keepers te voorzien 
van de juiste materialen? Dan is de materiaalcommissie op zoek naar 
JOU!

Wij zoeken meerdere enthousiaste nieuwe commissieleden die 
zorgdragen voor het trainingsmateriaal. Het gaat o.a. om de inkoop 
van ballen en andere trainingsbenodigdheden en het organiseren van 
de jaarlijkse inname en uitgifte aan de trainers, coaches en keepers.

Binnen de commissie heeft iedereen  een duidelijke en afgebakende 
taak. Door inzet van  vele handen zijn de werkzaamheden tot een 
minimum beperkt. De Materiaalcommissie is met name actief in de 
weken rondom de start en het einde van het hockeyseizoen, omdat 
dan de inname en uitgifte van het materiaal plaatsvindt. 

We zoeken een nieuwe Coördinator (tevens Trainingsmateriaal Jeugd/
Senioren), een lid Trainingsmateriaal Jeugd, een lid Trainingsmateriaal 
Keepers Senioren en een (extra) lid Trainingsmateriaal Keepers A-D.

Voel jij je aangesproken om je steentje bij te dragen aan onze trainers 
en de club? Neem dan contact op met Martine van Willenswaard of 
Maaike Berends via materiaal@schaerweijde.nl.

Vacature Vrijwilliger

mailto:vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl
mailto:materiaal@schaerweijde.nl


J O N G  G E L E E R D …

Trainersrubriek

1) Wie ben je?
Mijn naam is Bastiaan Gorissen. Ik ben 17 jaar oud en speel zelf al sinds de Benjamins op Schaerweijde. 
Op dit moment zit ik in JA2 en speel op het middenveld. Ik zit in VWO 6 op de Breul. 

2) Welke teams train jij? 
Ik geef training aan de verschillende ParaHockey-teams (G1, G2 en G3) op Schaerweijde. 

3) Hoe lang ben je al trainer?
Al ruim 3 jaar geef ik op ParaHockey-training op Schaerweijde. 

4) Heb je een diploma? Word je goed begeleid en door wie?
Op een professionele en leuke manier word ik begeleid door Mariska Meulenberg. Door 
jarenlang in de jeugd op Schaerweijde te hockeyen en te trainen heb ik veel ervaringen 
en trucjes opgepikt en pas deze elke training weer toe. Naast de talloze leuke en gezellige 
momenten zijn er natuurlijk ook moeilijke situaties om mee te dealen. Ik leer nog iedere dag 
nieuwe dingen, die mijn trainingen kunnen verbeteren.

5) Wat vind je zo leuk aan training geven?
Training geven aan de ParaHockey-groep is een van de leukste momenten uit mijn week. 
Het enthousiasme waarmee deze bijzondere groep mensen het veld op komt en afgaat is 
geweldig en geeft mij iedere training weer enorm veel energie en voldoening. Het leren 
gaat bij deze groep natuurlijk op een andere manier, maar er is voor mij als trainer niets 
leuker dan wanner iets wat eerst niet lukte na tips en oefenen wel lukt.

6) Welke oefeningen vind jij het leukst en welke vinden jouw teams het leukst? 
Een versnellende oefening op goal vind ik het leukst om op te geven. Hierbij is 
enthousiasme van de trainer essentieel om de spelers gebrand te krijgen om te scoren. Dit 
creëert een leuke en fanatieke sfeer op het veld.

7) Wat wil je zelf nog leren? 
Mijn leerproces is hopelijk nog lang niet afgelopen, dus veel! 

8) Heb je nog tips?
Mijn grootste tip aan nieuwe trainers is dat enthousiasme van een trainer terugkomt in het hockeyspel van de spelers! 



27 aug Meet the Pro, beat the Amateur – golfwedstrijd 

 opgeven via fredkoopman1962@gmail.com, kosten 19,32 euro

31 aug Spelmiddag Jongste Jeugd & ParaHockey 

 opgeven loopt via coaches/managers

1 sept Oud Hollandsche Hockey Borrel Senioren  

 opgeven (individueel of per team) via lustrum@schaerweijde.nl o.v.v.   

 donderdagavond, maaltijd (5 euro) reserveren via bar@schaerweijde.nl

2 sept  Kick Off/Teamactiviteiten Junioren A-D  

 opgeven loopt via de managers (hapje/drankje 5 euro)

3 sep Lustrumfeest ‘No Limits’ met Rob & De Biefstukjes

 toegangskaart 15 euro 

 Lustrum Feest NO LIMITS / GO-tickets (nowonlinetickets.nl)

4 sept Sunny Sunday met:

 • Lunch Ereleden & Leden van Verdienste – op uitnodiging

 • Hardloopclinic door OS Winnaar Liemarvin Bonevacia   

  opgeven via lustrum@schaerweijde.nl

 • Oefenwedstrijd Dames 1 - Huizen Dames 1

 • Competitie-wedstrijd Heren 1 - Pinoké H1 

 • F1 Zandvoort kijken in clubhuis

 • Afterparty ter afsluiting  

S C H A E R W E I J D E  9 0  J A A R !

Lustrumkalender

mailto:fredkoopman1962@gmail.com
mailto:lustrum@schaerweijde.nl
mailto:bar@schaerweijde.nl
https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/D33A23D7DBC6F9D2D47C645AC5BAF6C4
mailto:lustrum@schaerweijde.nl


U I T  D E  L U S T R U M  A R C H I E V E N

2011-2013 Heren 1 promoveert! 
Het ledenaantal blijft stijgen en er is dringend velduitbreiding nodig. Het wachten is nog op groen 
licht van de gemeente. Schaerweijde Horeca gaat wel verbouwen: betere routing en hippere 
uitstraling met lounge-banken en een fotowand. Op woensdagavond 18 mei 2011 promoveert Heren 
1 promoveert na 22 jaar na een zinderende wedstrijd tegen Hurley H1 in een kolkende Kuil naar de 
Hoofdklasse!  De bar blijft die avond tot 4:30 uur open, er gaan 32 losse fusten en driekwart biertank 
doorheen plus de door Arek op het dak genuttigde fles wodka. 

De jeugd heeft het druk buiten het hockeyen om …  wel 5 AB-feesten in één seizoen en nog 
veel meer van Doorn tot Kampong die door de echte diehards ook allemaal afgelopen worden. 
Er komt een einde aan het zeer succesvolle Veterinnen C-elftal dat in bijna 20 jaar 5x het 
Landskampioenschap won en minstens evenveel keren tweede werd. Veel drukte langs de lijn bij H1 als topclubs op bezoek 
komen. Gelukkig blijven ze in de Hoofdklasse. In 2012 telt hockey bijna 1700 leden. Golf daarentegen heeft moeite met ledenwerving: er wordt zelfs een 
premie uitgeloofd voor het aanbrengen van nieuwe leden. In juni 2012 wordt het 80-jarig lustrum gevierd met diverse golf & hockey-clinics voor de jeugd en 
met een groot lustrumfeest ‘80 jaar (G)oud’. De legendarische greenkeeper Hein van Drie van Golf gaat met welverdiend pensioen.

Opening driving range en veld 4 & 5
In september worden de vernieuwde driving range en de velden 4 & 5 geopend door Johan 
Wakkie, oud-Schaerweijdenaar en voorzitter KNHB. Eén van de oorspronkelijke oprichters van 
Schaerweijde, de heer Salomons is hierbij aanwezig. Trimhockey Schaerweijde bereikt de magische 
100 leden grens. De vernieuwde businessclub Club32 die zich inzet op het binnenhalen van 
sponsoring van de breedte jeugd wordt opgericht. 

Dames 1 promoveert ook!
In 2013 promoveert Dames 1 overtuigend naar de Overgangsklasse. Start Schaerweijde Coaching 
Academy om trainers en coaches op te leiden om een broodnodige kwaliteitsslag te maken 
richting de jeugd. Bij de golf zijn al meer dan 700.000 ballen weggeslagen van de nieuwe driving 
range.

Volgende keer 2014 – 2017 Alle teksten uit deze rubriek zijn ontleend aan jaarverslagen, notulen en magazine Sch32

Een droom komt uit!


