


 N R  4   8  S E P T E M B E R  2 0 2 2

De Lustrumcommissie wil graag hun dank uitspreken aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan het succesvolle verloop van alle lustrumactiviteiten: het omni-, 
golf & hockeybestuur, verenigingsmanager Arnaud Schuurman,  
office-manager Astrid van Barneveld, Rick Koudijs en het team van Schaerweijde 
Horeca, Astrid Hollander, Suzan van Zeist, Godert von Weiler en het voltallige 
Schaerweijde Communicatie Team, Fred Koopman van Schaerweijde Golf, LuCo 
Commissie, Marjorie Reenalda (schenking lustrumboom), Sponsorcommissie, 
alle golfleden (omdat zij de driving range een week niet konden gebruiken) en 
natuurlijk de sponsoren waaronder Crisp, Maltha Studiecoaching, Sportspecialist 
Sunny Camp, Ortholuna, Q&A Insights & Consultancy, Indian Maharadja en Etienne 
Hoek van Piper Heidseck/Maxxium.
 
Als club willen wij graag de Lustrumcommissie ontzettend hartelijk danken! De 
Lustrumweek van Schaerweijde was kort gezegd een waanzinnig succes! Wat 
hebben wij allemaal kunnen genieten van de vele geweldige sportieve en gezellige 
activiteiten die zijn bedacht en tot in de puntjes georganiseerd door de commissie 
bestaande uit v.l.n.r. Emile Voogt, David van Schelven, Angelique van Velsen 
(voorzitter), Jacqueline Bloem, Bart de Schepper, Saar de Vries-Gerritsen en 
Janneke Carstens.  
 
Maanden geleden zijn zij al gestart met de voorbereidingen en gedurende de week 
zelf waren zij van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat in touw om alle hockey- en 
golfleden een onvergetelijke week te bezorgen. Daar zijn zij heel goed in geslaagd 
en wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!

Hulde voor de Lustrumcommissie

W A T  W A S  H E T  E E N  F A N T A S T I S C H E  W E E K !



Lustrumfeest No Limit
D E  H E L E  T E N T  O P  Z I J N  K O P !

Wat een geweldig feest was het afgelopen zaterdag! We zagen golfleden, hordes 
ouders van jeugdleden, allang afgezwaaide vrijwilligers, seniorenteams en voormalige 
jeugdteams die zich speciaal hiervoor weer op Schaerweijde verzamelden om oude 
tijden te laten herleven. Jong & oud, golfers & hockeyers, rijp & groen, verkleed of in 
casual shirt en korte broek: iedereen daalde het mooi verlichte pad af naar de driving 
range waar de prachtige tent stond opgesteld en de dansvoer klaar lag. Uiteraard 
was ook de befaamde festivalcaravan van de Golf weer van de partij!

Rob & De Biefstukjes kregen binnen no time het publiek mee dat zich heerlijk 
uitleefde op oude disco-stampers en bekende meezingers. ‘I will survive’ en ‘Leef ’, 
need I say more? Gaaf om te zien dat Schaerweijdenaar Eric Hazebroek zijn gitaar net 
zo virtuoos bespeelt als zijn hockeystick & scalpel en dat kind van de club Anne-Fleur 
Gorissen geweldig zong en als leadzangeres van de huidige Hermes House Band ook 
naadloos paste in deze seniorenversie. In de pauzes van de band hield DJ Michael van 
de Knoop de kolkende massa in beweging en hun handjes in de lucht! Schaerweijde 
Horeca laafde de dorstige dansers met bier & gin-tonics en ook de kraam met het 
bruine goud oftewel bitterballen deed goede zaken.

Kortom het was nog lang onrustig in Zeist en dat is het beste compliment dat je als 
organisator van een dergelijke evenement krijgt!

NO
LIMITS



J O 1 6 - 2  T O O N T  V E E R K R A C H T !

Zaterdag 3 september startte JO16-2 de competitie thuis tegen 
Maastricht. De subtoppers maakten er meteen een spannende 
wedstrijd van. Onder het toeziend oog van de nieuwe coach, oud 
hockey-international Sylwia Zataj, lieten de jongens al in het begin 
van het seizoen zien dat hier een team met veel potentie staat. 

Schaerweijde creëerde volop kansen maar liep na 10 minuten tegen 
een doelpunt aan. Het team herstelde zich en maakte in het derde 
kwart gelijk. Dit patroon herhaalde zich richting het einde van de 
wedstrijd. Na de 1-2 van Maastricht, scoorde Schaerweijde weer 
gelijk: 2-2. In de laatste 5 minuten werd op een heet veld 2 op het 
kookpunt gespeeld. Maastricht scoorde 2-3. De jongens van JO16-2 
persten hun laatste energie eruit om in de laatste seconden een heel 
fraai doelpunt te scoren. Eindstand 3-3. 

Sylwia was trots op haar team, de positieve teamspirit en hun 
veerkracht. Op het terras werd alvast vooruit gekeken op de rest van 
het seizoen.  

Van de Velden
J O 8 - 4  I S  L O S ! !

We zijn los! Afgelopen weekend startte JO8-4 het seizoen met een drieluik 
tegen SCHC JO8-4 en Schaerweijde JO8-5. Met ingevette schoenen, gestreken 
hockeykleren, gepoetste sticks en strak gekamde haren verscheen uiteraard het 
voltallige team aan de start. De mannen hadden er zin in! Wat was dat afzien 
deze zomer, zonder hockey ;) 

In de nog iets rommelige warming-up was deze adrenaline goed te merken. Of 
lag het aan het nog te groeien gezag van de coaches…!? Anyway, de inzet van 
de spelers was ook goed te zien zowel op het veld als daarnaast. Nieuwe regels: 
Een extra 3e goal dit jaar om te kunnen scoren…maar dus ook om te verdedigen, 
geen 5-meter lijn meer, een minder sturende spelleider. Ze pikten het snel op. 
De nu al befaamde JO8-4 beker (op de foto goed zichtbaar midden op de tafel) 
wordt traditioneel uitgereikt aan een speler die een speciale prestatie heeft 
geleverd. Afgelopen weekend ging de eer naar Teun die demonstreerde dat ook 
met de nieuwe regels het heel belangrijk is om goed te verdedigen. 

Wij kijken uit naar een mooi hockey seizoen!!

 

Vlnr: Jurre, Teun, Rens, Hein, Jasper (coach), Dirk (coach), Vigo, Zweder, 
Supporter Splinther, Salvador & Onno

Van de Velden



B E R I C H T  A A N V O E R D E R S  M O 1 2 - 1 !

Hallo, Mijn naam is Marijne, ik ben 11 jaar en ben een van de aanvoerders van dit 
team. Hopelijk wordt dit een heel gezellig en leuk jaar! Ik hoop dat we nog veel 
gaan leren, ook van elkaar. Ik zal de meiden even voorstellen van links naar rechts: 
Isa, met op de nek Chrisje, Olivia met Janneke, trainsters Jolie met op de nek Anna, 
keepster Tessa met Norah, Felien met Annemijn, Eshe met Loete, Emme met Jolie 
en tot Marijne met Victoria. Daarnaast hebben we ook nog een ouder-trainer/coach 
Lieve Braam. En onze managers zijn de moeder van Victoria en van Emme. Zij heten 
Karien en Suzanne.

Hallo, ik ben Felien. Ik ben eerstejaars. In de MO12-1 zijn ik en Marijne aanvoerder. 
We hebben met ons team al een paar oefenwedstrijden gespeeld. Helaas hebben we 
de eerste oefenwedstrijd verloren met 9-1. De derde keer moesten we weer tegen 
hun en hebben we 2-1 gespeeld. Daar waren we heel blij mee! We gingen een keer 
na de training naar Janneke toe op de camping en gingen lekker barbecueën. Daar 
hebben we gedanst en gevist. Emme en Victoria hadden zelf 3 vissen gevangen! We 
zijn een leuk en fanatiek team. Ik heb heel veel zin in dit jaar met MO12-1!

Van de Velden

J O 8 - 4  F E L I C I T E E R T  S C H A E R W E I J D E

Speciale inzending



C L I N I C  H 1  &  D 1  A A N  P A R A H O C K E Y E R S  G R O O T  S U C C E S

Afgelopen woensdag was de clinic voor zo’n 30 para-hockeyers, die 
werd aangeboden door Q&A. Voorafgaand werd er een heerlijke 
pannenkoek van Bram gegeten aan een lange tafel in het stralende 
avondzonnetje. 

Daarna ging de G1 met een paar D1/H1-spelers links het veld op 
om in te lopen. G2 en G3 gingen rechts het veld op met de rest van 
de D1/H1-spelers. Het was een vrolijke en gezellige boel. Sommige 
hockeyers wilden meteen aan de slag en trucjes leren, andere gingen 
gezellig aan de klets met hun helden. Het was een heel gezellige en 
leerzame clinic, afgesloten met een leuk potje, voor herhaling vatbaar 
vond iedereen!

Lustrumdag ParaHockey



Held van het Veld 
Z O N D A G  4  S E P T E M B E R  S C H A E R W E I J D E  -  P I N O K É

De Held van het Veld is de titel voor een speler die buitengewoon verdienstelijk voor 
het team is geweest en/of een bijzondere prestatie heeft geleverd en wordt de staf 
bepaald. De Held van het Veld van de verloren wedstrijd tegen Pinoke was doelman 
Jan de Wijkerslooth
 
Hoe was de start van dit seizoen voor je?
Mijn eigen voorbereiding op het seizoen kon beter, dus het is fijn om te weten dat de 
topvorm nog moet komen...:). De competitiestart tegen Pinoké was ontzettend leuk, 
altijd fijn om weer voor de punten te spelen, en dat in de Hoofdklasse! Er heerste 
een schitterende ambiance op de club wat ervoor zorgde dat wij als team een goede 
partij op de mat hebben gelegd tegen een sterke tegenstander. Mooi om te zien dat 
jeugdspeler Tim ‘gewoon’ ’ kon meedraaien en onze Ties ook al speelt alsof hij jaren 
hoofdklasse ervaring heeft.

Hoe had je je voorbereid op het strafcornerkanon Alexander Hendrickx?
Niet anders dan normaal. We trainen met het team elke dinsdag (en soms donderdag) 
de strafcorner verdedigend. Daarnaast train ik vrijdagochtend met mijn keeperstrainer 
ook nog goed op de strafcorners en kijk ik beelden. Aan de voorbereiding heeft het 
niet gelegen.

Hoe is de sfeer in het team na de eerste nederlaag?
Goed! Wat overheerst is het gevoel dat we een goede wedstrijd gespeeld tegen een 
sterke tegenstander. Voldoende positieve punten om op voort te borduren, en ook 
nog voldoende punten om te verbeteren.

Hoe kijk je naar de komende wedstrijden  
(zat. 10/9 Oranje Rood uit, do. 15/9 Voordaan thuis?)  
Uiteraard heel veel zin in. Oranje Rood uit is op een zaterdag, vanwege ViaPlay. Ik 
ben benieuwd wat dat voor sfeer met zich mee brengt. En op donderdagavond tegen 
Voordaan, dat belooft een spektakel te worden. 



N I E U W E  L I C H T I N G  F U N K E Y S

Afgelopen week is een nieuwe lichting Funkeys begonnen aan hun 
hockeycarrière op Schaerweijde. Vier meisjes- en vier jongens 
teams leerden elkaar én hun jeugdtrainers kennen tijdens de eerste 
training. Deze was extra feestelijk dankzij het lustrumspektakel! 
Na een half uurtje spelenderwijs hockeyen was het tijd voor de 
stormbaan en springkussens op het naastliggende veld. 

Als afsluiting een lekkere pannenkoek en een ijsje. Het was een 
spetterend begin van het seizoen voor onze nieuwste jongste leden! 
Speciale vermelding ook aan de nieuwe jeugdtrainers die zich dit 
jaar committeren aan het enthousiast en geduldig begeleiden van de 
trainingen aan deze kinderen. 

Een fijn hockey jaar gewenst allemaal!

Van de Velden

I N T E R L A N D  M A R L B O R O U G H  C O L L E G E  T E G E N  M O 1 8 - 2

Afgelopen woensdagavond hebben de meiden van MO18-2 een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen het team van het Marlborough 
College. Dit college maakt een tour door Nederland en speelt dan 
tegen diverse hockeyteams. Op Twitter heeft het Engelse team 
ook een verslag hierover gedeeld. Het was een super gezellige en 
sportieve wedstrijd. MO18-2 heeft uiteindelijk met 7-0 gewonnen. 
Daarna afgesloten met een heerlijk diner op Schaerweijde. Pierre 
Regnault, de coach van MO18-2, deelde prijzen uit aan de beste 
speelster van Marlborough en hun coaches werden ook nog in het 
zonnetje gezet. 

Als kers op de taart zijn wij uitgenodigd om ook naar hen toe te 
komen. De meiden willen dit heel graag. Om het een en ander te 
bekostigen zoeken wij nog sponsoren die dit leuke team door middel 
van het logo op het shirt willen sponsoren met een bijdrage. Spreekt 
dit je aan, laat het dan aan ons weten via acjzweers1@gmail.com.

Van de Velden



P I P  D E  G O E D E R E N  E N  T J E B B E  S C H W E I T Z E R  
( T R A I N E R / C O A C H E S  V A N  J O 1 2 - 1 )

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 
Pip de Goederen en Tjebbe Schweitzer, trainer/coaches van J012-1. 

Na zes weken vakantie hebben we er weer veel zin in om te gaan hockeyen 
en te coachen. We hebben het gemist! We gaan als coaches aan de slag met 
een vrijwel nieuw team. Wij verheugen ons op de kennismaking met de boys! 
We hebben ze kort even gezien voor de vakantie. Veel van de jongens zijn 
tijdens de vakantie in beweging gebleven, door onder andere te zwemmen 
en te voetballen. De motivatie is heel hoog. Zij verheugen zich er enorm op. 
Ze zijn er altijd. En op tijd!

We hebben voor het komend seizoen een aantal doelstellingen voor het 
team. Technisch gezien gaan we de komende tijd vooral letten op de 
passing. Zonder een fatsoenlijk pass naar je teamgenoot kom je immers 
niet heel ver. Daarnaast hebben we onze focus op de press en de kom. En 
uiteraard gaan wij ervoor zorgen dat het een echt team wordt. Dat doen we door 
als team ook buiten het hockeyveld met elkaar af te spreken. Zo leren de boys 
elkaar beter kennen en waarderen. 

De eerste wedstrijden zijn altijd zo mooi om te zien. We hebben dan al een aantal 
oefenwedstrijden gespeeld. We voelen dat het team groeit. Per wedstrijd merk je 
verschil. Zeker bij de eerstejaars, want die moeten nog heel erg wennen aan het 
grote veld. 
Het belangrijkste is dat de boys het hockeyen dit jaar leuk vinden. Daarnaast zou 
het natuurlijk mooi zijn als de jongens zich individuveel ontwikkelen. En dat we als 
team goed gaan spelen. We hebben er als coaches alle vertrouwen in! 

Of wij nog tips hebben voor andere coaches? Wees zelf vooral lekker positief en energiek,  
dan krijg je dat ook van jouw team terug!



‘ H E T  I S  E E N  V O O R R E C H T  L I D  T E  M O G E N  Z I J N  V A N  S C H A E R W E I J D E ’

Lustrumlunch Sunny Sunday

Afgelopen zondag verzamelde een groep Ereleden en Leden van 
Verdienste van Schaerweijde Hockey & Golf zich op het clubhuis-
terras om te genieten van een heerlijke lunch, uiteraard bereid 
door Schaerweijde Horeca. Uitgenodigd door het Omni-bestuur (en 
voortreffelijk georganiseerd door de lustrumcommissie) had ongeveer de 
helft van de nog in levende zijnde bijzondere leden gevolg gegeven aan 
de invitatie. 

De oudste aanwezige de heer Sander van Rhijn (leeftijdgenoot van onze 
jarige club!) maakte in zijn actieve Schaerweijde-periode deel uit van de 
lustrumcommissie en was bijzonder verheugd ook aanwezig te kunnen 
zijn bij dit 18e lustrum. Met het jongste Lid van Verdienste - de nu al 
legendarische H1-keeper Arek Matuszak – werden goede herinneringen 
opgehaald aan de vorige promotie van het team op 18 mei 2011. 

Omni-voorzitter Annemarie Dobbelaar hield een mooie speech met een 
korte samenvatting van de 90-jarige historie, af en toe onderbroken door 
levendige discussies mét & aanvullingen door de aanwezigen. Waarna 
het glas werd geheven op de gezondheid van onze mooie hockeyclub. 
Aansluitend aan de lunch kon vanaf speciaal gereserveerde tribune-
plaatsen worden genoten van de wedstrijd Schaerweijde H1 – Pinoké.  
We kijken terug op een zeer geslaagde middag!

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

Lustrum hardloopclinic

Een enthousiaste groep jonge Schaerweijde-leden heeft met volle 
teugen genoten van de hardloopclinic van Olympisch topatleet 
Liemarvin Bonevacia! Met een jaloersmakende energie zo vroeg op 
de zondagochtend spurten zij op aanwijzing van Liemarvin over het 
kunstgras van de club. Geweldig om te zien!



W I P E - O U T  E N  K L A P P E N  M A A R !

Een mooie uitdaging was het om ook voor de Junioren van de club een 
onvergetelijk lustrumfeest te organiseren. En dat is gelukt! Want wat 
hebben ze enorm gelachen op de wipe-out baan, stiekem best veel trucjes 
geleerd bij de street-hockey clinic (deze komen vast snel van pas in de 
wedstrijd) en was het een mooie gelegenheid om een prachtige teamfoto 
te maken bij de stralende letters SW90.

Na alle inspanningen haakten ook de ouders aan om met elkaar, onder 
het genot van een hapje van de heerlijke streetfoodtrucks en een drankje, 
elkaar beter te leren kennen, te genieten van de fantastische drumband 
en alle teams die gehuldigd en voorgesteld werden te trakteren op een 
daverend applaus. 

De lustrumcommissie heeft het voor elkaar gekregen om iedereen die er 
was een fantastisch en feestelijk begin te geven van het nieuwe seizoen. 
Let the games begin! 

Lustrumdag Junioren



N U  A L  K L E U R  A A N  H E T  N I E U W E  H O C K E Y  S E I Z O E N !

Wat een feestweek!! De lustrumcommissie had voor alle teams veel 
verrassingen in petto. Zo ook voor de Jongste Jeugd. Zij werden 
woensdag zeer enthousiast en op een kleurrijk versierde club 
ontvangen. Een breed scala aan activiteiten stond klaar om de 
kleinste kids van Schaerweijde te vermaken en te laten zien hoe leuk 
het is om onderdeel te zijn van een club die al 90 jaar bestaat. En 
wat hebben ze genoten van de onderlinge sportieve wedstrijdjes, 
de mega grote luchtkastelen en natuurlijk de overheerlijke 
pannenkoeken. 

Een dag om niet snel te vergeten en een mooie manier om je 
nieuwe teamgenootjes nog beter te leren kennen en een mooie 
voorbereiding op de oefenwedstrijdjes die voor zaterdag waren 
gepland. Oftewel een mooie start van een nieuw seizoen!

Lustrumdag Jongste Jeugd



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

2018-2022 Langste ALV ooit
Binnen de vereniging leeft bij een groep leden ontevredenheid over o.a. het gevoerde jeugd- 
& financiële beleid. Dit blijkt o.a. uit de uitkomsten van een enquête. De gemoederen tussen 
de diverse partijen lopen hoog op tijdens de ALV van 25 juni 2019. De voorzitter hamert 
pas om 1:45 uur af. Een speciale commissie 6X Vooruit zal in kaart gaan brengen waar de 
verbeterpunten liggen en een brug proberen te slaan naar het gevoerde beleid. 
 
Corona & Schaerweijde
In maart 2020 slaat Corona toe: de competitie wordt stil gelegd. De steeds wisselende en 
veeleisende maatregelen en protocollen eisen het uiterste van bestuur en commissies die 
enorm hun best doen om door middel van allerlei creatieve oplossingen zowel junioren als 

senioren aan het hockeyen te 
houden. Financieel worden de 
inkomsten van o.a. Horeca erg gemist. 
 
De golfbaan wordt volledig gerenoveerd en ingedeeld naar het ontwerp van golfbaanarchitect 
Alan Rijks. Het aantal leden neemt door Corona (golf is een van de weinige sporten die nog 
beoefend mogen worden) enorm toe en er ontstaat zelfs een wachtlijst. De Schaerweijde 
Golfschool wordt opgericht door de nieuwe golfpro’s.
 
De tijdelijke tribune bij veld 1 wordt permanent: ‘De Kuil ’ lijkt nu echt een stadion! Heren 1 staat 
gedeelde eerste plaats met SCHC H1 in de Promotieklasse maar helaas gooit Corona weer roet 
in het eten en de competitie kan niet afgemaakt worden: SCHC promoveert op doelsaldo. 
 
Het Schaerweijde Communicatie Team poogt de clubbeleving in leven te houden door ‘de club 
thuis te brengen’ met nieuwsbrief de Weekly en allerlei community-acties op social media. In de 
zomer van 2021 worden frisse nieuwe websites voor Schaerweijde Hockey en Omni gelanceerd.
 
Er gloort weer hoop
In 2022 telt Schaerweijde telt bijna 2700 leden. In mei geeft de ALV groen licht voor een 
blaashal voor zaalhockey. En eindelijk is het zover : Heren 1 promoveert ongeslagen naar de 
Hoofdklasse tijdens uitwedstrijd tegen Nijmegen. Bij terugkeer op de club wordt het team door 
honderden leden onthaald en de week erop wordt dit nog een dunnetjes overgedaan in De Kuil. 
Dames 1 eindigt in de hoogste regionen van de Overgangsklasse maar loopt helaas net de Play 
Offs mis.
 
In september vieren wij het 90-jarig jubileum met een feestweek vol leuke activiteiten 
afgesloten met een spetterend eindfeest. Op naar de toekomst van onze mooie club!
 
Alle teksten uit deze rubriek zijn ontleend aan jaarverslagen, notulen en magazine Sch32

Diepte- & hoogtepunten


