
Toelichting Coronamaatregelen

W E D S T R I J D E N  &  T R A I N I N G E N

In lijn met het landelijk beleid en de op 13 november gecommuniceerde coronamaatregelen hierbij 
de volgende uitleg voor spelers:

• Bij Corona gerelateerde klachten blijft je thuis en doe je zo snel mogelijk een PCR test. Tot de 
uitslag van de test blijf je in quarantaine;

• Bij een positieve test blijf je tenminste een week thuis en mag je pas weer komen spelen/trainen 
als je tenminste 24 uur volledig klachtenvrij bent;

• Als je in nauw contact geweest bent met iemand die positief is getest mag je, tenzij het 
een huisgenoot is, komen spelen/trainen als je volledig gevaccineerd bent en geen Corona 
gerelateerde klachten hebt. We adviseren in ieder geval tussen 5-7 dagen na het nauwe contact 
een PCR test;

• Als je in nauw contact geweest bent met iemand die positief is getest en je bent niet volledig 
gevaccineerd mag je niet komen spelen/trainen tenzij je beschikt over een negatieve PCR test, 
die niet ouder is dan 24 uur. We adviseren in ieder geval tussen 5-7 dagen na het nauwe contact 
een PCR test;

• Bij kinderen onder de 12, die niet gevaccineerd zijn, volgen wij het (quarantaine)advies van de 
school waarop het kind zit.

Hou je hieraan voor veilig hockey. Breng je teamgenoten en hun gezinnen niet in gevaar. 
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Aan alle leden van Schaerweijde, 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen 
vindt de algemene ledenvergadering van woensdag 
24 november online plaats. 

Datum: woensdag 24 november 2021 
Tijd: 20:00-22:00 uur
Agenda: · Agenda ALV

Link: https://teams.live.com/meet/94822702531184 

Voor vragen: secretaris@schaerweijde.nl

ALV

2 4  N O V E M B E R 
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We begonnen de ochtend vandaag met een aardige aderlating; 2 fanatieke zussen 
die er helaas niet bij konden zijn…geen wissels dus. 

Gelukkig was het heerlijk hockeyweer toen we het donkere, regenachtige Zeist 
achter ons hadden gelaten en was er extra motivatie, omdat Laurine tegen haar 
nichtje mocht spelen. De papegaai, elastiek, horloge en mannetje dekken zijn 
inmiddels bekende termen; de meiden gingen als de brandweer! Rode wangetjes 
na ieder potje want zonder wissels is het toch wel aanpoten. 

Ze gingen voor iedere bal en hebben Hilversum geen enkel punt kado gegeven. 
Uit het hoofd hebben we 3 potjes gewonnen en 1 gelijkgespeeld. Uiteindelijk is 
het 19-12 voor Schaerweijde geworden. Helaas voorlopig de laatste wedstrijd met 
supporters. Wel een mooie Zeister derby tegen Phoenix om naar uit te kijken.

‘Van de velden’ 
M F 0 1

Eva de Goede is zwaar geblesseerd, Onze kersverse ereburger 
van Zeist is uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. 

Vervelend als dingen opeens zo tegenvallen. Ups en downs van 
de (hockey-)sport. 

Schaerweijde steunt Eva in goede en slechte tijden. Kop op Eva, 
sterkte met je knie. Hopelijk tot snel. 

KOP OP EVA! 
S T E R K T E !



E E R S T E  W E D S T R I J D J E S  B E N J A M I N S

Afgelopen zondag hebben de Benjamins hun eerste onderlinge wedstrijden gespeeld. Zondag 14 
en 21 november spelen ze ook nog tegen elkaar. Het was een groot succes; de jongens en meisjes 
hebben genoten en zelfs het zonnetje werkte mee! 

‘Van de velden’ 



G O L D  C U P

Zaterdag 20 november

Thuis
JA1 - Rotterdam JA1 | aanvang 14.00 uur

Uit
Leeuwarden MB1 - MB1 | aanvang 12.30 uur
WMHC MA1 - MA1 | aanvang: 14.20 uur
MEP JB1 - JB1 | aanvang 12.10 uur

Komend weekend
S C H A E R W E I J D E  J E U G D  T O P H O C K E Y

Zondag 21 november
 
Schaerweijde D1- Alliance D1 | aanvang: 12.45 uur

Schaerweijde H1 - HIC H1| aanvang 14.45 uur

Komend weekend
S C H A E R W E I J D E  T O P H O C K E Y

Door de Coronamaatregelen krijgt Super Sunday 
een heel ander karakter. Dames en heren 1 
spelen zondag hun laatste wedstrijd van de eerste 
seizoenshelft zonder publiek. Maar de verrichtingen 
van onze topteams tegen Alliance D1 en HIC H1 
kunnen wél gevolgd via live video en radio. Videoman Frank Mulder kruipt speciaal 
voor deze keer al vroeg in de toren om vanaf 12.45 uur ook Dames 1 in de huiskamers 
te krijgen! Op Radio M doet verslaggever Floris Mulder vanaf 14.45 uur live verslag. 

Vorige week tijdens de uitwedstrijd van Heren 1 tegen HDM, was ‘de live video van 
Frank’ met honderden views groot nieuws. Daarom een extra bedankje van de staf van 
H1 (zie foto). Ook op de foto’s interviews met coach Tim Oudenaller en matchwinnaar 
Jur van der Have. 

De link naar de live videostream:

Schaerweijde D1- Alliance D1 | https://youtu.be/8fe5m1IVsnw

Schaerweijde H1 - HIC H1 | https://youtu.be/4l2a7MqArlM

Super Sunday via radio én livestream

L I V E  T E  Z I E N  O P  Y O U T U B E

https://youtu.be/8fe5m1IVsnw
https://youtu.be/4l2a7MqArlM


G 1  E N  G 2  I N  D E  F L O W !

Na 3 wedstrijden heeft G1 nog steeds de ideale 100% score. Dat is echt knap en niet zomaar iets vanzelfsprekends voor een team dat nog niet zo lang in 
de G/ParaHockey 8-tallen competitie meespeelt. Het team ontwikkelt zich training na training, wedstrijd na wedstrijd. Afgelopen zaterdag werd met 4-0 
gewonnen van Ares, een geduchte tegenstander. 

Dat laatste bleek al snel, want ook al zette de G1 de wedstrijd naar zijn hand, scoren ging niet zo makkelijk. Bij Ares bleek namelijk de reservekeeper van de 
Nederlandse ParaHockey selectie achter het masker te staan. Hij was een behoorlijke sta-in-de-weg en hield G1 lange tijd van het scoren af. Over 2 weken 
speelt G1 tegen de hekkensluiter, ze zijn goed op weg naar het Herfstkampioenschap!

G2 had ook een topweekend met een score van 4-1 tegen een Houten. Vanwege ziekte en afwezigheid dit keer met een aantal invallers deze prachtige 
overwinning behaald! Door de vleugels die de G2 kreeg, werden ze geconfronteerd met de 3-punten-regel: eerst drie keer overspelen voordat je mag 
scoren. Dat was wel even wennen omdat het daardoor langer duurt voordat de bal de goal ingaat. 

Een leerzame en mooie ochtend!

‘Van de velden’ 



E E N  P A A R  V R A G E N  A A N  G U U S J E  E N  F L O R I S

We hadden ze zo graag nog een keer aangemoedigd! Heren 1 na die heroïsche overwinning op HDM met die schitterende treffers van Pepijn Leenhouts 
en Jur van der Have. De spanning in de Promotieklasse is helemaal terug omdat Schaerweijde de koploper tot nog maar op 1 puntje is genaderd. En wat te 
denken van Dames 1 dat maar gewoon blijft winnen en bovenaan staat in de poule. 

Maar helaas, we mogen niet komen en moeten al blij zijn dat er überhaupt nog gespeeld wordt. Dus nog 1 potje voor de winterstop. Hoe hangt de vlag 
erbij, vragen we aan de goalie van D1, Floris Molenaar en Guusje van de Kamp, de hockeyende radiopresentator (of is het de dj die ook hockeyt?).  
En zondag de livestream, waarvoor dank aan Frank!  

Floris, runner Up en ongeslagen. Hoe komt dat volgens jou?
We hebben door de afgelopen jaren heen een hele mooie basis gebouwd binnen het team 
met veel jongens van de club. Daar hebben we een aantal kwaliteitsimpulsen van buitenaf aan 
toegevoegd en daarmee hebben we een heel solide team. Iedereen weet waar hij waarde toevoegt 
en voert dat uit. Daarmee zijn we lastig te verslaan, zo blijkt 😉.

Zoveel punten en weinig goals tegen: verveel je je af en toe achterin?
Jan (red. De Wijkerslooth, de keeper) zegt weleens dat hij het liefst zo min mogelijk te doen 
heeft tijdens de wedstrijd, want dat betekent dat we goed staan te verdedigen. Ik verveel me 
allesbehalve. In sommige wedstrijden krijgen we minder te doen in verdedigend opzicht. Maar dan 
is het ook aan ons om te zorgen dat de middenvelders en spitsen in stelling worden gebracht om 
te scoren. Afgelopen zondag kwam het tegen HDM meer op het verdedigen aan en daar deden we 
het ook met z’n allen. Je zag spitsen tot onze eigen achterlijn terug verdedigen, dan sta ik echt te 
genieten als ik dat zie! 

Mooiste moment tot nog toe dit seizoen?
Ik denk toch de overwinning van afgelopen zondag tegen HDM. Daar hebben we laten zien waar we 
toe in staat zijn als het erom gaat. Echt een teamprestatie. Tegelijkertijd weten we wat ons te doen 
staat, want de winst van afgelopen zondag is niets waard als we zondag punten verspelen.  
Het is dus echt een zetje in de rug voor ons als ploeg.

Nog 1 potje tot de winterstop!

FLORIS MOLENAAR: ‘SPITSEN DIE VERDEDIGEN TOT 
OP DE ACHTERLIJN, DAT IS GENIETEN!’



Coach jij de nieuwe spelers uit A1?
Laat ik voorop stellen dat we in de eerste week van de voorbereiding dit seizoen de term “A’tje” of “A1-boys” overboord hebben gegooid. Dat creëert 
namelijk een splitsing die er niet is. Natuurlijk zijn het wel “de jonkies”. Met een aantal ervaren jongens proberen we ervoor te zorgen dat er een vangnet 
is. Ik heb zelf als jonge jongen van 18 aan den lijve ondervonden hoe pittig een eerste jaar bij Heren 1 kan zijn. Je loopt tegen dingen aan waar je in de 
jeugd niet mee te maken had. Maar dat is goed, want je ziet die gasten elke week beter worden. Wij proberen er te zijn om een handje te helpen als het 
even lastig is of wanneer de jongens vragen hebben. Maar ik moet zeggen dat ze zich allemaal echt goed ontwikkelen!

Hoe ga je de winterstop in?
Na hopelijk 3 punten tegen HIC ga ik met een tevreden gevoel de winterstop in. We 
hebben een goede basis gelegd voor de tweede seizoenshelft, waarin we hopelijk alle 
mensen met een rood-zwart hart weer mogen verwelkomen in Stadion de Kuil!
  
Guusje, koploper en ongeslagen. Hoe komt dat volgens jou?
Wij weten altijd net dat ene doelpunt meer te maken dat ons de 3 punten oplevert. 
Daarnaast zijn we ook echt een team en werken we er allemaal hard voor om ervoor te 
zorgen dat we op zondag de winnende ploeg zijn. 

Zoveel punten en weinig goals tegen: verveel je je af en toe? 
Nou om eerlijk te zijn is dit seizoen alles behalve saai. Koploper zijn is geen makkie, 
tegenstanders zien ons als “de ploeg” om te verslaan en zetten daarom ook extra hard 
aan om van ons punten te stelen. Het wordt ons elke wedstrijd wel moeilijk gemaakt 
en ik heb pas twee wedstrijden gehad waar ik bijna niks te doen kreeg. Ondanks dat 
verveel ik mij nooit, want er is genoeg te doen als keeper om je achterhoede en jezelf 
alert te houden. Er kan altijd wel een bal doorschieten en dan moet je als keeper je 
focus hebben om die bal te stoppen.

Mooiste redding dit seizoen?
Misschien wel een van mijn spannendste momenten tot nu toe in mijn keepers carrière, was tegen Schiedam thuis dat ik ver buiten mijn cirkel kwam om 
een bal weg te slaan. Tot mijn verbazing kwam er ineens een speelster van Schiedam tussen die de bal pakte, gelukkig kon ik er nog net met mijn stick 
bij om de bal te onderscheppen.  
Voor het publiek een spectaculaire maar erg zenuwslopende redding. Dit was overigens wel de eerste maar ook laatste keer dat je mij zover buiten mijn 
cirkel ziet komen.

Hoe ga de winterstop in?
Ik heb best zin in de winterstop, niet alleen om de zaal in te gaan, maar ook om even bij te komen van de intense eerste seizoenshelft die best wel heftig 
kan zijn als koploper.

GUUSJE VAN DE KAMP: ‘KOPLOPER ZIJN IS GEEN MAKKIE!’



‘Van de velden’ 

P I N O K É  D 1  M E E T S  S C H A E R W E I J D E  M B 0 7

Vorige week heeft MB07 training van drie meiden van Pinoké Dames 1 gekregen! 
Een cadeautje omdat ze de herfsttitel hadden gewonnen en natuurlijk een hele 
goede motivatie voor de rest van het seizoen. 

Kijk de leuke, korte video voor een sfeerimpressie: 

https://youtu.be/TItz4J0ZtM8

ABNAMRO

E N E R G I E  B E S P A A R C H E C K

Met 54 hockeyclubs werken we aan een gezonde, duurzame 
toekomst. En als clublid kan jij nu ook je steentje bijdragen! 

Doe de Energie Bespaarcheck en ontdek in 3 minuten hoeveel 
energie je mogelijk kunt besparen en hoe. Goed voor het milieu 
en voor je energierekening. 

Ga naar https://www.abnamro.com/clubvanmorgen 

Kijk de video van de ABNAMRO: https://youtu.be/3pbdaCScuLQ

Horeca Schaerweijde 
I N T U S S E N  A C H T E R  D E  B A R . . .

In het clubhuis is het in het weekend inmiddels heel wat rustiger 
geworden zonder de gezelligheid van het vele publiek dat op 
zaterdag en zondag altijd naar alle wedstrijden komt kijken. 
Vanzelfsprekend is dit ook achter de bar goed te merken!  

Algemene regel is dat de bar en keuken om 20 uur gesloten 
moeten zijn. Maar, wil je voor die tijd gezellig een hapje komen 
eten of gourmetten dan is dat natuurlijk mogelijk! Een team 
eetafspraak kun je via bar@schaerweijde.nl maken.

Verder geldt:
- Zitplaats is binnen verplicht;
- Vanaf 18 jaar moet je een QR-code laten zien als je naar binnen wilt.

https://youtu.be/TItz4J0ZtM8
https://www.abnamro.com/clubvanmorgen 
https://youtu.be/3pbdaCScuLQ


Aankondiging zaalhockeykamp
N A T I O N A L E  S P O R T K A M P E N

Van 3 t/m 5 januari 2022 kan jij deelnemen aan het Zaalhockeykamp van Nationale 
Sportkampen op Schaerweijde. Maak extra zaaluren tijdens de Nationale Zaalhockeykampen 
en wordt een nog betere zaalhockeyer. Tijdens de zaalkampen krijg je dagelijks een leerzame 
masterclass en heb je heel veel plezier. 

Boek snel jouw kamp want vol=vol.

Zaalhockey is de moeilijkste specialisatie binnen de hockeywereld. Het spel gaat snel, is 
intensief en je hebt meer de bal. Je moet veel oefenen om beter te worden. Dit is daarom dé 
kans om je spel in de zaal die benodigde boost te geven. Voor spelers en keepers!

LET OP: in de zaal is er een maximum aantal deelnemers. 
Meld je snel aan om zeker te zijn van een plekje.

De volgende kampen vinden plaats bij Schaerweijde:
Zaalhockeykamp 
7 t/m 16 jaar| hele dag zaalhockey | dagelijks een masterclass

Zaalhockey keeperskamp
8 t/m 16 jaar| hele dag keepen | masterclass van topkeeper

Meer informatie en inschrijven via www.nationalesportkampen.nl 

 

 
 
 B O N D S -  E N  C L U B S C H E I D S E N

In aanvulling op 
het spelreglement 
heeft de Commissie 
Spelregels van 
de KNHB voor dit 
zaalseizoen ook weer 
documenten met 
afspraken opgesteld 
en gepubliceerd 
voor bondsscheidsrechters en clubscheidsrechters 
(inclusief CS+). 

Deze documenten bevatten extra uitleg over de 
interpretatie van de spelregels. Ze zijn belangrijk 
voor scheidsrechters om door te nemen om zo de 
spelregels juist te kunnen interpreteren.

De Commissie Spelregels heeft voor dit zaalseizoen 
voor scheidsrechters ook een briefingsvideo 
opgenomen. Deze video kan ook voor coaches en 
spelers interessant zijn.
 
https://youtu.be/fvYR64ORDGo

Afspraken zaalregels voor

https://www.nationalesportkampen.nl/categorie/hockeykamp/holiday-period/kerstvakantie
https://www.nationalesportkampen.nl/categorie/hockeykamp/holiday-period/kerstvakantie
http://www.nationalesportkampen.nl 
https://youtu.be/fvYR64ORDGo


In gesprek met twee zogeheten ‘brede schouders voor de top’, Niek van Exel en Duco van 
Oosterhout. De brede schouders campagne voor de top loopt nu een paar weken. Hoog tijd voor 
een reminder waarom dit initiatief en de stand van zaken op te tekenen.

Duco, ‘brede schouders’ was toch voor Schaerweijde in Corona-tijd? 
Dat klopt. In de eerste Corona-lockdown kwam er al snel het initiatief om de vereniging te 
beschermen. Met veel inspanningen hebben we toen bij donateurs € 80.000 opgehaald om de 
verliezen als gevolg van achterblijvende inkomsten (bv. horeca) te compenseren. Alle bedragen 
waren welkom en men heeft daar en masse gehoor aan gegeven. 

Prachtig om te zien hoe de vereniging dan verenigt. In die periode zijn ook de budgetten voor 
de top (jeugd en senioren) drastisch naar beneden bijgesteld. Na Corona kan daar best opnieuw 
naar gekeken worden, maar om duurzaam top hockey in Zeist te kunnen blijven aanbieden is er 
meer nodig dan uit de contributie kan worden gealloceerd. Brede Schouders Donateurs, mensen 
met een rood-zwart hart die bij willen dragen aan de ambitie van de familieclub, kunnen dat 
doen.

Niek, wat is er nodig voor duurzaam tophockey bij Schaerweijde?
Oh top hockey is een lange termijn vraagstuk. Wat we proberen is om te bouwen op drie pijlers; 
een uitstekende jeugdopleiding met eigen kweek die doorstroomt naar Dames en Heren 1. 
Begeleid door een apparaat/staf die het onderste uit de kan haalt en die op ontwikkeling van 
de hockeyer én de persoon gericht is. Zodat we spelers weten te binden en boeien, en een club 
loyaliteit kunnen opbouwen. 

Waarbij we ook zoveel mogelijk stimuleren om ze die kennis en kunde door te laten geven aan 
de jeugd in top en breedte. Tenslotte zijn accommodatie en materialen/middelen belangrijke 
pijlers onder tophockey. Er is de afgelopen jaren flink gebouwd aan deze drie pijlers, zowel 
organisatorisch, sportief als (naar vermogen) financieel. Om echte continuïteit onder deze drie 
pijlers te hebben, zullen we jaarlijks extra financiële middelen moeten genereren.  
Vandaar het tribuneplan en, nog interessanter, het obligatieschenkingsplan. 

Overigens bepalen de teams bij Schaerweijde zelf hun ambitie, zowel in de top als in de breedte. Wij als vereniging proberen dit mogelijk te maken. Een 
mooi voorbeeld is dat bijna al onze top jeugd teams inmiddels landelijk spelen, waarvan sommige bovenin. Dat is hun niveau en ambitie, die zullen ze 

Brede schouders voor Top
D O E N  J U L L I E  M E E ?



doorzetten naar de senioren. Als de generaties elkaar dan vast weten te houden en samen een ambitie uitspreken om zo hoog mogelijk te willen spelen, 
zullen wij als vereniging proberen dit te faciliteren, organisatorisch en financieel. En dat geldt evenzeer voor breedte teams. 

Duco; geloof jij in de top?
Ik geloof in de combinatie van breedte én top! Het gaat om plezier én prestatie. De combinatie maakt het verschil omdat het elkaar versterkt. Het 
Schaerweijde Coronathema ‘samen sterk’ krijgt duurzaam gestalte als breedte en top verbinden. De jeugd moet geïnspireerd worden door de top en top 
speelt beter met een ‘twaalfde man’ op de tribunes. In onze familieclub met ambitie geeft de top training aan de jeugd en moedigt de breedte D1 en H1 aan. 

Hoe staan de zaken ervoor?
Beiden: het tribuneplan gaat helemaal volgens verwachting. Het is laagdrempelig en leuk om voor kleine donaties iets zichtbaars te doen. Je krijgt je naam, 
logo of tekst te zien in stadion de Kuil. Het obligaties reddingsplan is ingewikkelder om uit te leggen, maar het begin is er en inmiddels hebben we de eerste 
donaties binnen. 

Waarom is dat obligatieschenkingsplan zo interessant?
Aan het obligatieschenkingsplan betaalt de fiscus bijna 80% mee!! Daarom is het zo interessant voor zowel de donateur als de vereniging. Dat komt omdat 
in deze fiscale constructie vijf jaar lang aflossing van de belasting afgetrokken kan worden. Dus als je netto € 1.000 schenkt, krijgt de vereniging daar vijf jaar 
lang € 360, ergo € 1.800 voor terug. Dat is geen slechte deal!

Hoe kunnen leden, ouders, bedrijven meedoen?
Als je geïnteresseerd bent, kun je twee dingen doen. Op de website staat relevante 
informatie overzichtelijk bij elkaar. Voor de tribune plan kan daar ook meteen een 
donatie worden gedaan. Let op; al vanaf € 65 sticker je een stoeltje. Een andere 
manier om te kijken hoe je een bijdrage kan leveren is contact opnemen met een van 
de enthousiaste brede schouders. Bijvoorbeeld met een van ons.

Tot slot, hoe kunnen we zien dat het goed gaat met de top én de breedte van 
Schaerweijde?
Dat kan op verschillende manieren, nu al, en dat wordt alleen maar mooier en beter. 
Je ziet dat de afgelopen jaren vele Schaerweijde talenten zijn ingestroomd in Dames 
en Heren 1. Afgelopen zondag speelde Heren 1 een topwedstrijd uit bij HDM. Vier van 
de spelers speelden vorig jaar nog bij JA1. Een andere manier om het te zien is dat er 
een heel aantal Heren 1 en Dames 1 spelers trainer/coach zijn van jeugdteams.

Prachtig om te zien hoe die kruisbestuiving werkt! Precies wat we duurzaam willen 
doorzetten. 

Hopelijk doe je mee om dit hele plan mogelijk te blijven maken! Niek van Exel en Duco van Oosterhout


