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Lieve vrienden, familie en trouwe fans

Wij als Schaerweijde Dames 1, maken ons sterk voor Stichting Matchis! De vader van Viev, een van onze 
teamgenoten, ondergaat op dit moment een stamceltransplantatie. Dit is een heftig traject met een 
ziekenhuisopname van minimaal 4 tot 8 weken. Hij heeft hierbij het geluk dat er een passende match voor 
hem beschikbaar is binnen de familie, namelijk de tweelingbroer van Viev. Helaas is de kans op een donor 
binnen de familie van de patiënt slechts 30%. Als er geen familiedonor is, gaat Matchis op zoek naar een 
niet-verwante donor. De kans op een match is zeer klein, daarom is jouw aanmelding van levensbelang!

Ons doel is niet alleen om zoveel mogelijk donoren te werven maar ook om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek. Van ons op gehaalde bedrag wordt 150 euro gebruikt om Stichting Matchis 
op de teamtruien van Schaerweijde Dames 1 te vermelden met als doel zoveel mogelijk stamceldonoren te 
werven. Het overige opgehaalde bedrag komt rechtstreeks bij Stichting Matchis terecht. Als stamceldonor kun je 
een leven redden. Voor patiënten met een vorm van bloedkanker, zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor 
vaak de laatste kans op leven. Jij kan iemand die kans geven door je aan te melden als stamceldonor!

Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage en aanmeldingen namens Schaerweijde Dames 1 en Stichting 
Matchis.

Doneren: https://www.sterkvoormatchis.nl/actie/schaerweijdedames1
Aanmelden als stamceldonor via: https://www.matchis.nl/word-stamceldonor
Meer info: https://www.matchis.nl/over-stamceldonatie

D1 in actie
V O O R  S T I C H T I N G  M A T C H I S
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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:
• maandag 12, 19 en 26 september
• dinsdag 13, 20 en 27 september 
• woensdag 14 en 28 september
• donderdag 15, 22 en 29 september
• maandag 3, 10 en 17 oktober
• woensdag 5 en 12 oktober 
• dinsdag 11 en 18 oktober 
• donderdag 6 en 20 oktober 

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. 

Voor begeleiding en ondersteuning bij het fluiten, kan je contact opnemen met 
de arbitrage commissie via arbitrage@schaerweijde.nl. Indien je al een geldige 
scheidsrechters-kaart hebt, ontvangen wij graag het kaartnummer, zodat dit 
geactiveerd kan worden in LISA. 

Scheidsrechters-kaart halen voor ouders!

N I E U W E  E X A M E N D A T AO P H A L E N :  N U  O F  N O O I T

De bak loopt weer over dus na zondag 25 september gaan de gevonden 
voorwerpen/kleding weer naar het goede doel. Laatste kans om jouw 
verloren trui, jack of scheenbeschermer op te halen uit de gevonden 
voorwerpen bak aan het einde van de kleedkamergang in het clubhuis.

Gevonden Voorwerpen
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mailto:arbitrage@schaerweijde.nl


J O 1 8 - 2  I N  S U B T O P K L A S S E !

De toppers van JO18-2 zijn gestart in de subtopklasse. Ze.zijn niet 
alleen behoorlijk fanatiek, maar hebben het ook nog eens enorm 
gezellig met elkaar. Het seizoen is nog maar net begonnen en ze 
hebben al veel lol gehad. 

Goed begin mannen!!

Van de Velden
G 1  W I N T  V A N  T O P P E R !

Na het kampioenschap van vorig seizoen speelt de G1 nu op het 1-na-hoogste 
niveau van de ParaHockey in Nederland. Het was direct even scherp zetten 
tegen Ares 1, die beschikken over dé keeper van het Nederlands Parateam. 

Het was een enerverende wedstrijd met kansen over en weer, toch is het 
Schaerweijde gelukt om te winnen met 3-2, dankzij hard werken met elkaar! 
Goals van Anouck (2x) en Yarno! Een mooi debuut in deze klasse!

Van de Velden



Paul heeft een aantal maanden geleden besloten om te stoppen als 
horecamedewerker bij Schaerweijde. Na 10 jaar Schaerweijde Horeca vol 
hoogtepunten vind hij het welletjes geweest en kiest hij er voor om fulltime 
aan de slag te gaan bij woningbouwvereniging Mitros in Utrecht. 

Op donderdag 15 september organiseerde het Horecateam een gezellig 
afscheid voor Paul van (oud-) collega’s en bekenden.

Hartelijk dank Paul voor jouw gastvrijheid en inzet voor de club. Wij wensen 
je veel plezier & succes in je nieuwe baan!

Afscheid Paul

N A  1 0  J A A R  S C H A E R W E I J D E  H O R E C A

#KENNISMAKENMETHOCKEY
 Wil je weten wat je kind ervaart op het hockeyveld OF 

wil je als aankomend clubscheidsrechter een keerzelf het 
gevoel van bal & stick ervaren OF wil je zelf proberen of 
hockey iets voor jou is?

• 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

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.



E E N  P R E S T A T I E  V A N  H E T  H E L E  T E A M !

De gemeente Zeist stimuleert topsport in onze regio. Onderdeel 
daarvan is het huldigen van bijzondere sporters en teams, zij die 
Nederlands Kampioen zijn geworden of hoger. Zo ook onze jongens 
van JB1 die, zoals bekend, afgelopen seizoen ongeslagen Nederlands 
Kampioen werden. 

Met een enthousiaste speech, een JB1-taart en natuurlijk de klassieke 
bordesfoto’s werden de mannen vorige week uitgebreid op het 
gemeentehuis onthaald door wethouder Angèle Welting. Zij wist goed 
te verwoorden hoe bijzonder de prestatie van dit team en trainer/
coaches Bas van Dedem en Mats Marree was; het team was vooral 
een team. En ja, gekoppeld aan talent en doorzettingsvermogen, dan 
kom je tot bijzondere prestaties, zoals alle 23 wedstrijden winnen 
met 160 goals en 14 tegendoelpunten. De merendeels Zeister spelers 
zijn al jaren samen, gunnen elkaar en gaan voor elkaar door het 
vuur. Ze hebben samen veel plezier gemaakt en, opvallend, aan het 
begin van het seizoen hebben ze datum van de finalewedstrijd in hun 
agenda gezet. 25 juni zou het gebeuren. Ze geloofden erin. En dat 
klopte!! Nogmaals gefeliciteerd! 

Foto’s: Menno Bausch

JB1 gehuldigd door gemeente Zeist



Held van het Veld 
Z O N D A G  1 1  S E P T E M B E R :  S A B I N E  V A N  E I J K

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. Deze keer Sabine van Eijk. 

1) Komend van Gooische, hoe bevalt Schaerweijde? Enorm goed! Dames 1 is een 
onwijs leuke groep en heeft mij als nieuweling met open armen ontvangen. Ik voel mij 
welkom en gewaardeerd. Dit staat allemaal los van het feit dat we hockeyend ook een 
hele goede groep hebben staan!

2) Waarom ben je Held van het Veld geworden? Ik ben denk ik Held van het Veld 
geworden omdat ik afgelopen zondag veel energie heb geleverd en hard heb gewerkt. 
Daarnaast begrijp ik van Wouter (de coach, red), dat ik een heel groot deel van de 
wedstrijd op de juiste plek heb gestaan, ‘wat niet niks is na pas 6 weken bij een groep 
te zijn’.

3) Hoe was voor jullie de wedstrijd tegen Eindhoven? Het was leuk om na de 
voorbereiding weer een potje te spelen voor de punten. Het is dan heel jammer om de 
goede voorbereiding niet om te zetten in drie punten en onszelf te belonen. 

4) Hoe kijk je naar de kansen voor D1 dit jaar? Ik zie zeker mooie kansen voor 
ons dit team dit jaar! Onze ambitie is absoluut bovenin mee te draaien. Ik ben ervan 
overtuigd dat, als wij het beste uit de ploeg weten te halen, dat wij voor promotie 
kunnen gaan spelen. 

5) hoe is het met Daan (Ros uit H1, de vriend van Sabine, red. )? Het gaat goed 
met Daan, hij is nu 4 maanden bezig met revalideren. Hij heeft alweer wat mogen 
rennen op het veld. Met zijn positieve instelling pakt hij elke uitdaging aan, stapje voor 
stapje is er progressie. Hopelijk kan Daan na de winterstop weer met bal en stick op 
het veld aan de slag, zodat er in de toekomst weer door de speaker kan gaan klinken 
‘En met nummer 12, Daan Ros!’.



M O 9 - 2  -  N A A R D E N  U I T ,  A L T I J D  L A S T I G

Afgelopen weekend begon het nieuwe hockeyseizoen voor MO9-2 echt met een uitwedstrijd tegen Naarden. Na een kletsnatte hockeytraining vrijdag, 
verzamelden de meiden zaterdagochtend vroeg om met drie auto’s richting Naarden te gaan. Ook daar regende het, maar ze zagen het allemaal van de 
positieve kant: zo koel je ten minste lekker af van al dat rennen en kan je even je mond open doen om wat te drinken. Voor de coaches werd er koffie 
geregeld, dus ook zij waren scherp. Kortom, we waren compleet en we hadden er allemaal zin.

Dit jaar spelen de meiden voor het eerst met een echte keeper, wat al voor genoeg hilariteit zorgt tijdens het warmlopen. Onze aanvoerder van de week 
Suze heeft ervoor gezorgd dat iedereen klaar was voor de strijd en heeft het hele team meegenomen in haar yell. De nieuwe regels hebben de meiden al 
aardig onder de knie en er werd erg leuk gehockeyd. Ook voor de fanatieke papa’s en mama’s langs de lijnen was het vermakelijk en op het laatst zelfs echt 
spannend. 

Het was goed te zien dat Lisa inmiddels één oefenwedstrijd 
en een keeperstraining achter de rug had, want ze heeft een 
paar goede ballen weggeschopt. Dat was maar goed ook, 
want Naarden werd met goed positiespel voorin af en toe 
best gevaarlijk. Gelukkig konden we ook altijd vertrouwen op 
onze rotsen in de branding achterin deze week: Florence en 
Puck. 

De Schaerweijde dames kunnen natuurlijk ook aardig 
hockeyen en dat hebben we met 6 verschillende 
doelpuntenmakers laten zien. Iris ging solo vanaf de 
middellijn, passeerde wat tegenstanders en maakte het mooi 
af, Julie had een paar hele mooie breedtepasses die kon 
worden ingetikt. Floor, Suze en Phileine hebben laten zien 
ware balkunstenaars te zijn.

Na een 4-1 voorsprong te hebben weggegeven en op het 
laatst 5-6 achter te staan, gaven de meiden niet op en 
maakten ze op het laatste moment nog de 6-6 waardoor we 
met blije gezichten aan de limonade konden. We hebben al 
weer zin in de volgende wedstrijd!

Van de Velden



P I E R R E  R E G N A U L T  ( T R A I N E R / C O A C H  M O 1 8 - 2 )

Goed van start ….

In een korte serie besteed Schaerweijde Weekly aandacht aan de start van het seizoen. Door 
interviews met trainers en coaches laten we zien wat nodig is om goed en fit te beginnen aan 
het seizoen. Deze week spreken we Pierre Regnault, coach van MO18-2.

Na een goede en rustgevende zomer is Pierre van start gegaan als coach van MO18-
2. De motivatie was uiteenlopend binnen het team. Een aantal leden had gehoopt 
met vriendinnen in een team te zitten. Anderen waren net afgevallen voor het eerste 
team. Ik heb dat bespreekbaar gemaakt tijdens de eerste training. En dat werkte 
motiverend. We gaan er hard aan werken om te proberen in de Subtopklasse te blijven. 
Dat is het gezamenlijk doel en alle teamleden gaan er nu voor! We richten ons er nu 
op om het team qua beleving en instelling naar elkaar toe te trekken. De meeste van 
de hockeysters hebben nog nooit in de Subtopklasse gespeeld en realiseren zich nog 
niet helemaal wat dat inhoudt qua instelling. Daar begeleiden wij hen uiteraard in.  We 
gaan met ambitie van start aan de competitie! De komende weken gaan we ons zo goed 
zo kwaad als mogelijk richten op de derde plek in de voorcompetitie, want daarmee 
kunnen we in de Subtopklasse blijven spelen na de herfstvakantie. Dat wordt nog een 
uitdaging. De eerste twee potjes waren zeer verschillend. De eerste pot speelden we 
briljant en wonnen we overtuigend. En de tweede pot werden we door een zeer goede 
tegenstander afgedroogd.

Aan het einde van het seizoen staat de Eindreis ons nog te wachten. Dit jaar gaan we 
naar Engeland. Dat wordt een mooie afsluiting van het seizoen. En voor een aantal 
tweedejaars in het team wordt het tevens een afscheid van Schaerweijde, omdat ze 
elders gaan studeren. 

Wat ik wil meegeven aan andere coaches? Have fun! Gooi alles in jouw trainingen. En 
doe jezelf vooral niet tekort. Vraag jezelf af: wat heb ik ze vandaag geleerd. De rol van 
de coaches is van onschatbare waarde. 

Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Argon&Co


