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Wat?! Micha Scheen stopt met het indelen van de scheidsrechters? Maar dat 
kan toch helemaal niet? Hij doet dat al zo lang! We weten eigenlijk niet beter!
 
Maar toch is er een einde gekomen aan zijn 
actieve rol als indeler van de scheidsrechters. 
In de afgelopen jaren hebben vele managers, 
van MO12-8 t/m H1 de weg naar Micha weten te 
vinden als ze verlegen zaten om scheidsrechters. 
En altijd wist hij met een oplossing voor de dag te 
komen om de teams uit de brand te helpen. Maar 
na vele jaren van bijna dagelijks contact over 
arbitrage heeft Micha het stokje overgedragen 
aan Olivier Vermeulen. 
 
Dat Micha gestopt is met het indelen van de juiste arbitrage op de juiste 
wedstrijd betekent echter niet dat we hem niet meer gaan zien. Hij zal op 
Schaerweijde nog regelmatig te vinden zijn. Binnen de lijnen in zijn gele shirt, 
langs de velden om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de 
mooie rol die je als scheidsrechter in een wedstrijd hebt. En met Olivier heeft 
de arbitrage commissie een waardige en enthousiaste opvolger gevonden.  
 
Olivier, veel succes en plezier de komende jaren, en Micha, enorm bedankt  
voor je inzet!

Partir c’est mourir un peu...

M I C H A  S C H E E N ,  H A R T E L I J K  D A N K !

I N D E L I N G  T E A M S  V O O R  K O P I J

Twee Corona-jaren lang heeft de redactie van de Weekly vanuit alle 
hoeken en gaten van de club nieuws gehaald, gemaakt en verzonnen. 
En dat is best goed gelukt, al zeggen we het zelf!

Maar nu alle competities en activiteiten weer als vanouds gaan 
draaien, en we alles in deze club SAMEN doen – hockeyen, feesten, 
vrijwilligerswerk etc. – gaan we vanaf dit seizoen ook de Weekly 
SAMEN maken.

Alle teams ( Jongste Jeugd, ParaHockey, Junioren, Senioren etc.) 
worden ingepland om 1x per seizoen een verslag van een wedstrijd, 
teamuitje oid aan te leveren voor de Weekly!  

Goed voor de saamhorigheid en leuk om te lezen hoe andere teams 
sportief & actief zijn op de club. De teammanagers ontvangen hier 
snel meer informatie over!

Weekly Samen Maken



Heren 1 in de Hoofdklasse!
W E  G A A N  B E G I N N E N !

Het lijkt alweer zo lang geleden, het feest van de promotie van Heren 1 naar de 

Hoofdklasse. Uitgerekend in deze lustrum-feest-week, waarin we onze 90ste verjaardag 

vieren, is het dan zover. Met de gerichte versterkingen Thur Stadelmaier, Matt Bird, 

Saari Faizal en Thies Bakker (eigen kweek) en de steeds goed invallende A1 spelers heeft 

Heren1 een pittige oefenperiode achter de rug. 

Veel oefenwedstrijden, teambuilding, trainingen en natuurlijk het ABN AMRO 

openingstoernooi, de sportieve uitdaging is er vanaf komende zondag niet minder 

om. Coach Albert Kees Manenschijn zegt daarover ‘Heren 1 heeft jaren toegewerkt 

naar promotie en daarmee lang uitgekeken naar spelen in de Hoofdklasse, dat gaat nu 

gebeuren en daar kijken we enorm naar uit. De voorbereiding liet wisselende successen 

zien, we realiseren ons hoe groot de uitdaging is om ons te handhaven, maar pakken 

deze uitdaging met beide handen aan.’

In deze lustrumweek ontvangen we om 14.45 uur een vol stadion ‘De Kuil ’ we de Heren 

van Pinoké uit Amsterdam. Voorwaar een tegenstander van formaat, vorig jaar waren 

zij f inalist om het Nederlands Kampioenschap. Voor het eerst zal deze wedstrijd live te 

volgen zijn bij ViaPlay en zullen ook wedstrijdfragmenten op onze social media gedeeld 

worden. Albert Kees realiseert zich dat het thuispubliek essentieel is; ‘we hopen op veel 

steun van ons trouwe publiek en zodat we snel met elkaar onze eerste successen van dit 

seizoen te kunnen vieren’.

NB: onze dames oefenen deze week nog flink door (donderdag 1 september 19.30 uur 

thuis tegen LOHC (Leiden). De start van hún belangrijke Overgangsklasse seizoen is 11 

september, thuis om 12.45 uur tegen Eindhoven.

Programma komende weken

Zondag 4 september 14.45 uur

Schaerweijde – Pinoké  

Zaterdag 10 september 16.30 uur

Oranje – Rood  - Schaerweijde

Donderdag 15 september 20.30 uur 

Schaerweijde – Voordaan



Kaarten Lustrum Feest!

L A A T S T E  K A N S ,  K O O P  Z E  N U !

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! 

Een hele avond dansen, zingen & lachen! Be there! Koop nu kaarten  via 
deze link: Lustrum Feest NO LIMITS / GO-tickets (nowonlinetickets.nl)

Hardloopclinic Liemarvin Bonevacia

R U N  S C H A E R W E I J D E  R U N

Op Sunny Sunday 4 september geeft toplatleet Liemarvin Bonevacia 
een hardloopclinic (inclusief Q&A en fotomoment!) op Schaerweijde 
voor iedereen vanaf 10 jaar. Liemarvin is geboren op Curaçao en 
heeft driemaal deelgenomen aan de Olympische Spelen: in 2012 als 
onafhankelijk atleet en in 2016 en 2020 als vertegenwoordiger van 
Nederland. Bij de laatste Spelen verdiende hij een zilveren medaille 
als lid van de estafetteploeg bij de 4 X 400 meter. Liemarvin is 
recordhouder op diverse atletiek disciplines en beschikt over een mooie 
prijzenkast vol met medailles behaald op NK’s, EK’s en WK’s.

We danken onze sponsor Q&A voor het aanbieden van deze clinic ter 
gelegenheid van het lustrum. Goed lopen is namelijk ook voor hockeyers 
& golfers belangrijk en daarnaast is wat beweging na een week 
feestgedruis & bitterballen ook niet verkeerd natuurlijk.  
Zondag 4 september van 12:00 – 13:00 uur en opgeven kan via: 
lustrum@schaerweijde.nl. Gewoon doen!

https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/D33A23D7DBC6F9D2D47C645AC5BAF6C4
mailto:lustrum@schaerweijde.nl


B A L L E N R A P E R  G E Z O C H T !

Schaerweijde Golf is dringen op zoek naar een ballenraper (m/v) voor 
de donderdagmiddag (na school), zaterdagavond en zondagmiddag & 
avond.

Op bovenstaande dagen zoeken wij een scholier 
die op de driving range ballen kan rapen.  
Het kost je maximaal 1,5 uur per keer. 

Ben je 15/16 jaar, heb je een beetje verantwoordelijkheidsgevoel en 
vind je het leuk om in een buggy te rijden? Woon je nog wel 2 jaar in 
Zeist en ben je geïnteresseerd? 

Mail dan jouw sollicitatie naar Arnaud Schuurman 
(verenigingsmanager@schaerweijde.nl).

Vacature Schaerweijde Golf

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

#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

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.

mailto:verenigingsmanager@schaerweijde.nl
mailto:kennismakenmethockey@schaerweijde.nl


D U N C A N  T R E F F E R S  ( C O A C H  M O 1 6 - 4 A )

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.

Duncan: na de zomervakantie begint het nieuwe seizoen 
(bijna) altijd goed met droog en zonnig weer en de meeste 
meiden van MO16-4A hebben dan ook weer zin om elkaar 
te zien, te trainen en wedstrijden te spelen. Training geven 
doe ik samen met Sebastiaan Zandvoort. Ons doel voor de 
komende weken is om er zo snel mogelijk een team van te 
maken in plaats van groepjes. Dit doen we door teamuitjes 
te organiseren, samenwerkingsoefeningen op de training, en 
duidelijk te maken aan het team dat je wint als team, maar je 
ook verliest als team. 

Het tweede doel is om zo snel mogelijk speelpatronen in het 
team te slijten. Tegelijkertijd trachten wij elk individu binnen 
de groep een uitdaging aan te bieden, zodat iedereen elke 
training weer wat leert. In de trainingen wordt dus heel veel 
aangeboden en dat moet eruit komen in de wedstrijd. Als 
we aarzelingen zien dan zullen we proberen te stimuleren. 
Dat is ons derde doel … vertrouwen geven. 

Als laatste vinden wij het belangrijk dat de ouders 
betrokken zijn bij het team, dat is soms moeilijk te combineren binnen grote gezinnen maar ik 
zie Schaerweijde niet als de buitenschoolse opvang op zaterdag. We zien er dan ook naar uit om 
bij de thuiswedstrijden veel ouders langs de kant te zien om hun dochters aan te moedigen en 
hopelijk merken zij de groei die de meiden doormaken op. Sebastiaan en ik zullen het nog eens 
onder de aandacht brengen bij de aankomende kennismakingsborrel. Wij wensen iedereen een 
leuk hockey seizoen toe!

Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Argon&Co



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: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

2014-2017 Hoogte- en dieptepunten
Nu niet meer weg te denken uit het bestaan van een Schaerweijde 
hockeyer maar ooit een splinternieuw initiatief: in 2014 werd de 
Schaerweijde app. geboren! In hetzelfde jaar viert Schaerweijde Golf 
(opgericht in 1984) haar lustrum met diverse mooie evenementen zoals 
een golftrick show, KiKa-wedstrijd en de PRO-AM. En is september keert 
Lenie Pierik, de koningin van de breedtehockey, terug op Schaerweijde tot 
grote vreugde van velen. Dit betekent een enorme kwaliteitsslag voor de 
opleiding van de breedte-jeugd zowel in organisatie als in niveau van de 
trainingen.
 
In augustus 2015 maakt ParaHockey gewoon deel uit van Schaerweijde en 
is het geen aparte stichting meer. Alle spelers zijn lid van de club, krijgen 
training van leden en spelen op zaterdag competitie. Met financiële steun 
van Club32 wordt er een mini-hockeyveldje aangelegd voor de jeugd. En 
Schaerweijde Golf kampt nog steeds met een teruglopend ledenaantal 
door vergrijzing.
 
Degradatie een feit
Heren 1 degradeert in mei 2016 na mooie seizoenen naar de Overgangsklasse. De KNHB start met de Jonge 
Seniorenklasse voor spelers van 18-25 jaar. Schaerweijde kan meteen drie teams inschrijven. 
 
Een jaar na de Heren degradeert ook Dames 1: zij komen seizoen 2017-2018 uit de Eerste Klasse. Heren 1 wordt in hun eerste jaar in de Overgangsklasse 
meteen kampioen van de poule door een strafcorner van Scott Tupper in de allerlaatste minuut tegen Cartouche. Helaas worden de play offs tegen de 
SCHC, de kampioen van de andere poule geen succes: helaas dit seizoen geen promotie. In augustus 2016 wordt het 85e Lustrum groots gevierd met veel 
leuke activiteiten w.o. een groot feest in de Jan Weverhal én het in gebruik stellen van de nieuwe watervelden (1, 2 & 3) door politica en oud-Olympiër  
Erica Terpstra die in een helicopter landt op de spiksplinternieuwe toplaag van veld 1.
 
Volgende keer 2018 – 2022 Alle teksten uit deze rubriek zijn ontleend aan jaarverslagen, notulen en magazine Sch32

 In voor – en tegenspoed


