
Steun Right to Play!

I N Z A M E L I N G  I T - A P P A R A T U U R

Momenteel komt Stichting IT Donations in actie voor onze partner Right To Play. 
De Stichting zamelt laptops, computers of smartphones in die niet meer gebruikt 
worden. Ze halen de apparatuur op kantoor op vanaf 10 stuks, verwijderen de data 
en zorgen voor een mooie restwaarde. Die restwaarde doneren ze rechtstreeks aan 
Right To Play. 

Dus, mocht je na deze lockdown het kantoor willen opschonen, denk dan aan 
ons en laat IT Donations jouw apparatuur ophalen. Want dan help je al gauw 100 
kinderen die 5 weken aan onze programma’s mee kunnen doen. Check welke IT 
apparatuur, POS systemen en smartphones je kunt inleveren op de website van 
www.itdonations.nl.

Veel dank namens Right To Play!

 N R  1 2   2 5  N O V E M B E R  2 0 2 1

Vorige week vrijdag had M8E2 het teamuitje; met z’n allen 
gourmetten in kerstsfeer met als verrassing de nieuwe 
teamtruien!  

De volgende ochtend waren de meiden niet te stoppen en 
wonnen met 7-0 van Maarssen. 

‘Van de velden’ 
T E A M U I T J E  M 8 E 2

http://www.itdonations.nl


Peter Nelissen verzamelt sinds zijn pensionering originele clubspeldjes en 
emblemen van Nederlandse hockeyverenigingen. Inmiddels bezit hij al een 
behoorlijke collectie met 250 hockey-speldjes. Emblemen zijn lastiger aangezien 
deze de laatste jaren meteen op de hockeykleding wordt gedrukt. Wonende 
in Zeist benaderde Peter uiteraard Schaerweijde en vorige jaar kon oud-
verenigingsvoorzitter Roel Hart hem verblijden met een origineel Schaerweijde 
clubspeldje. 

Maar een echte verzamelaar wil natuurlijk zijn collectie zo compleet mogelijk 
hebben vandaar dat Peter ons dit jaar opnieuw benaderde met het verzoek of wij 
bij onze (oud) leden willen nagaan of iemand nog een oud Schaerweijde embleem 
(dus mét hockeystick én cricketbat in plaats van de golfclub) voor hem heeft. 

Dus heb jij of je (oudere) familieleden nog zo’n embleem liggen en vinden jullie 
deze unieke verzameling een mooie bestemming? 

Laat dit dan weten aan Astrid van 
Barneveld (officemanager@schaerweijde.
nl) dan brengt zij het contact met Peter 
tot stand. 

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!

Oud club embleem Schaerweijde
K I J K  E V E N  B I J  G R O O T O U D E R S  O P  Z O L D E R !

Schaerweijde verwacht van minimaal één van de ouders 
vanaf de D-jeugd om de scheidsrechters-kaart te behalen. 
Op de volgende datum hebben wij tussen 20.00 uur en 
21.00 uur scheidsrechters-examens georganiseerd om deze 
scheidsrechters-kaart te behalen:

· Woensdag 1 december

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. Succes!
 

Scheidsrechters-kaart halen
V O O R  O U D E R S !

mailto:opleiding.arbitrage@schaerweijde.nl
mailto:opleiding.arbitrage@schaerweijde.nl


J C 1  H A A L T  S U P E R  C !

Na een spannende voorcompetitie heeft de JC1 afgelopen zaterdag de Super C 
behaald! Gefeliciteerd mannen en natuurlijk ook trainer/coaches Pepijn& Kevin en 
manager Susanne met dit mooie resultaat!

‘Van de velden’ 



Zaterdag 27 november

Thuis
MA1 - Rotterdam JA1 | aanvang 14.00 uur | Veld 1
MB1 - MOP B1 | aanvang 12.10 uur | Veld 1
JB1 - LOHC JB1 | aanvang 12.10 uur | Veld 2

Uit
Laren JA1 - JA1 | aanvang 14.00 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

De Held van het Veld is de speler die in de 
ogen van de staf een bijzondere prestatie heeft 
neergezet, doorslaggevend was of een voorbeeld 
was in sportief opzicht, kortom; écht een 
Schaerweijdenaar! 

De Held van het Veld van de thuiswedstrijd van 
zondag jl. tegen HIC H1 is Muhammad Rizwan. 

Tweede helft van het seizoen is er bij alle thuiswedstrijden van D1 en H1 een Held van 
het Veld.

De Held van het Veld
M U H A M M A D  R I Z W A N



W E  G A A N  B E G I N N E N !

De inschrijvingen zijn binnen en we hebben er allemaal heel 
veel zin in. We hebben in totaal meer dan 100 Schaerweijde 
jeugd- en seniorenteams bij de KNHB ingeschreven voor de 
zaalcompetitie. 

Zaalhockey is leuk en anders, maar ook deels hetzelfde 
als hockey op het veld. Er zijn andere spelregels, je hebt 
ander uitrusting nodig. Ook de wedstrijden verlopen anders 
dan op het veld. Uiteraard informeert de coach/manager/
teambegeleider je hierover.

Er zijn dit seizoen geen grote regelwijzingen, een update is 
te vinden www.knhb.nl. Zaalhockey vergt wat flexibiliteit van 
ouders en spelers aangezien de wedstrijden en trainingen op 
andere dagen en locaties kunnen zijn dan gebruikelijk. 

Daarnaast wordt er wat meer discipline gevraagd in het 
helpen met klaarzetten en opruimen van de zalen en het 
netjes achterlaten van alle indoorlocaties. En uiteraard het 
opvolgen van alle Corona-richtlijnen van onze club en de 
betreffende sporthallen. Fijn als iedereen hier zijn steentje 
aan bijdraagt, alvast dank daarvor!

De zaalcommissie heeft hard gewerkt om alles zo goed 
mogelijk te regelen. Nu is het aan ons allen om er een 
geweldig Schaerweijde zaalseizoen van te maken. 

Heel veel plezier!

Zaalseizoen 2021-2022



D E  S I N T  D I C H T  V O O R  J C 5

Goedemorgen Heren van de JEECEE05,
Hebben jullie voor mij een minuutje of vijf?

Deze oude man wil jullie graag iets vertellen,
Of moet ik jullie daarvoor op jullie mobieltje bellen?

Of liever Snapchat, Discord, Insta of Tik Tok?
Hmm, dat voert echt te ver voor deze oude bok.

Daarom een ouderwets gedicht via mijn woordvoerder hier,
Wees gerust, tis maar een pagina of vier.

Al communiceer ik nog op historische lijn,
Jullie sport is voor mij zeer bekend terrein!

Al in 1932 bij de oprichting van jullie club,
Speelde ik mee in de landelijke hockey-cup.

Hockey doe je met een stokkie, zegt Piet mij steeds
Maar voor Sint is die tekst uitermate sleets.

Hockey is flitsend, dynamisch en pittig,
En op Schaerweijde ook hartstikke kittig.

In schitterend tenue, in rood en zwart,
De mannen van JEECEE05: een (4e) klasse apart!

In juni 2021 hadden jullie de aftrap van het seizoen,
Twaalf knapen op een rij die het samen zouden gaan doen.

Het begon wat schuchter zo met elkaar op het terras,
Nog niet iedereen was helemaal in zijn sas.

De eerste paar potten wat dromerig en wennen,
Maar gaande het seizoen vrijwel niet te mennen.

Als koningen gingen jullie tekeer op het veld,
Ieder voor zich en met z’n allen een held!

Onder bezielende leiding van coaches Ewout en Valentijn, 
En uiteraard ook trainer Moos en Marleen als manager op de lijn.

Ondanks blessures, weinig wissels en dat stomme Corona,
Kwam die ‘pole position’ steeds dichterbij, ja!

Een hoop gepuzzel voor invallers iedere week,
Maar geen wedstrijd zonder dat iedereen keek.

Recent kwam Olivier jullie sterrenteam versterken
Een geboren captain, dat kun je merken.

Die teamspirit is een voorbeeld van de juiste hockeysferen.
Daar kunnen mijn pieten nog heel wat van leren.

Geen onvertogen woord is er bij jullie gevallen,
Geen rode of gele kaarten of gevaarlijke ballen.

Lasergamen en in 10 minuten 80 pannenkoeken eten,
Samen sterk… dat zijn jullie zeker weten!

Vandaag de laatste veld-pot en dan naar de zaal,
Ook dat wordt vast een succesverhaal.

Strak in het pak met prachtige nieuwe jassen,
Gaan jullie de tegenstanders opnieuw verrassen.

Jullie ‘drive’ maakt Sint zo trots als een pauw,
Want in deze tijden is het voor pubers extra rauw.

Jullie hebben je er goed doorheen geslagen,
Zonder piepen en zonder klagen.

Lieve Aiden, Floris, Friso en Gijs,
Lieve Loek, Mats, Milan en Thijs,

Lieve Olivier, Okke en Rens,
Lieve Redmer, Thies en Loek Stens.

Ga vandaag voor de allermooiste pot
Heb plezier, ga zo door en ren je rot.

LIEFS van Sint en Piet

‘Van de Velden’



Hockeyen doe je bij Schaerweijde, dus óók als je 18+ bent! Een leven lang Schaerweijde, van benjamin tot ver na je pensioen. Maar wat zijn de 
mogelijkheden, waar kan je terecht? De komende weken gaan we jullie hier nog meer over vertellen, maar nu alvast een korte introductie.

Senioren
Als je 18+ bent word je officieel senior lid. Wedstrijden zijn op zondag. Er zijn in 
de heren én de dames lijn een flink aantal teams actief op verschillende niveaus. 
Uiteraard zijn er ook teams die gespecialiseerd zijn in ‘de derde helft ’. Er is een 
jong-senioren-competitie voor spelers tussen 18 en 25 jaar oud. Zo speel je 
tegen mensen uit je eigen leeftijdscategorie!

Veteranen
Ben je 35+ dan word je ingedeeld bij de veteranen/veterinnen. Ook hier zijn er 
zowel heren- als damesteams actief. Een speciaal plekje is er voor onze veteranen LX. In dit team spelen heren van 50+ jaar oud. Weet je als veteraan niet 
van opgeven dan is er nog de mogelijkheid om deel te nemen aan wandelhockey, een nieuwe vorm van beweging op leeftijd.

Sevens
Vind je vooral wedstrijden spelen leuk, maar heb je op zondagen geen tijd? Dan is de Sevens competitie misschien wat voor jou. Spelers zijn 35+ jaar oud en 
spelen in teams van zeven spelers, wedstrijden op halve velden. Na de wedstrijden is er uiteraard tijd voor een borrel.

Trimhockey
(Nog) geen hockeytalent, te weinig tijd, geen zin in verplichtingen, maar wel enthousiast voor het spel? Misschien is trimhockey dan wel wat voor jou. Op de 
club zijn verschillende trimgroepen actief die op maandag, woensdag of vrijdag trainen en spelen. Voor de trimmers die de hockeysport al aardig onder de 
knie hebben, is er op maandagavond een trimhockeycompetitie, waarbij trimhockeyteams tegen clubs in de regio spelen.

Flexhockey
Geen lid bij Schaerweijde maar toch wil je zo nu en dan meedoen aan een wedstrijd als invaller of een georganiseerde training of clinic dan heeft de bond 
het sinds dit jaar mogelijk gemaakt om toch mee te doen. Trainers, teams en organisatoren kunnen evenementen aandragen die op inschrijving kunnen 
worden bezocht. 

Evenementen
Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor én door senioren. Zo zijn er de 
voorbereidingstoernooitjes, team BBQ’s , Zomeravondhockey en nog veel meer.

Wij hopen je snel als senior te ontmoeten. Wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje aan breedte-senioren@schaerweijde.nl.

V E E L  M O G E L I J K H E D E N  V O O R  S E N I O R E N !

Hockeyen doe je bij Schaerweijde



I N  T H E  P I C T U R E  O P  D E  C L U B

Schaerweijde Weekly

Stel je bent lekker bezig met jouw team (kampioen of juist 
helemaal niet, bijzondere spelers, teamuitje, nieuwe outfit 
etc.), commissie, evenement of ander leuks of minder leuks 
op de club en je wilt iedereen hiervan op de hoogte brengen. 
Wat doe je dan?

A.  Je boft want Schaerweijde heeft behalve actieve Instagram 
en Facebook accounts ook een splinternieuwe prachtige 
site plus een fantastisch leuke nieuwsbrief: de Weekly.

B.  Je typt een mailtje naar weekly@schaerweijde.nl met 
daarin jouw nieuws (max. aantal woorden: 350).

C.  Je sluit minstens één leuke foto bij.

D.  Je klikt op verzenden.

E.  Jouw bericht wordt (indien op woensdag voor 12:00 
uur aangeleverd) gepubliceerd in de Weekly en op de 
Schaerweijde social media accounts.

F.  Je liket de Schaerweijde Instagram en Facebook accounts 
en je leest de Weekly (via mail of Schaerweijde site) en 
met jou doen vele andere roodzwarte supporters dit!

C O Ö R D I N A T O R ( E N )  M A A T S C H A P P E L I J K E  P R O J E C T E N

Vacature

Schaerweijde is er voor leden en hun ouders, bezoekers en bedrijven, maar 
ook steeds meer voor andere doelgroepen als de bewoners van de gemeente 
Zeist of bijvoorbeeld de in onze regio gehuisveste Afghaanse vluchtelingen en 
initiatieven van maatschappelijke organisaties als ‘Right-to-Play’! Op diverse 
fronten zijn we actief en we willen dit graag uitbreiden met projecten zoals 
wandelhockey, het  Schaerweijde-‘ommetje’ voor ouderen, project Gelijke 
Kansen (met medewerking van ABN AMRO) etc.

Als coördinator houd je contact met de gemeente Zeist en andere instanties 
en bedenk en realiseer je events of diensten. Je werkt hierin samen met het 
bestuur, de commissie Clubbeleving en het Schaerweijde Communicatie Team 
(SCT).

De inzet per week schatten we in op 1-3 uur. Het is een nieuwe commissie en 
we zoeken 2 à 3 coördinatoren om dit gezamenlijk op te pakken. Je kunt je 
individueel of samen opgeven.

Interesse in deze belangrijke rol? 
Neem contact op met Peter de Bruin (bestuurslid Communicatie) of Astrid 
Hollander (lid SCT) via pdebruin@turner.nl resp ajahollander@gmail.com



Keeperstraining van Pirmin Blaak
O R A N J E - T R A I N I N G  V O O R  D E  K E E P E R S !

De keepers op Schaerweijde krijgen training van keeperstrainers van Goalieworks. 
Een organisatie die als doel heeft goede keeperstraining bereikbaar te maken 
voor elke keeper die beter wil leren keepen. 

Goalieworks is opgericht door Pirmin Blaak, de keeper van het Nederlands elftal. 
Samen met Jan Lelieveldt, Simon Zijp 
en Bart van Gaalen (oud-keepers die 
op het hoogste niveau in Nederland 
hebben gespeeld) komt hij langs bij 
de verschillende keepersscholen. 

Afgelopen week was het de beurt aan 
Schaerweijde. Pirmin komt! Altijd een 
gave ervaring! Alle groepen werden 
één op één door hem getraind. 
Nieuwe skills werden uitgelegd en andere talenten werden vergroot. Vragen 
werden gesteld en handtekeningen gezet! 

Een samenwerking op trots op te zijn! 

Woensdag 3 november jl. vond de eerste van een serie van drie 
thema avonden over hockey en Schaerweijde plaats met een 
presentatie van KNHB-prestatiemanager Joost van Geel. 

De thema-avonden zijn er om als bestuur met betrokken leden 
en ouders in gesprek te gaan over onze visie en waarden. Samen 
maken we elkaar sterker is immers ons motto. Ons doel is dé 
familieclub met ambitie, met een optimale hockeyervaring in een 
veilig sportklimaat (SVR), waar wij en onze kinderen later met 
plezier op terugkijken. 

De bedoeling is dat deze avonden veel leden en ouders aanwezig 
zijn zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan, van elkaar 
kunnen leren en verdere stappen ook echt met elkaar kunnen 
zetten. Door de Corona-maatregelen zijn bijeenkomsten van 
deze soort nu niet haalbaar. En goed in dialoog gaan past wat 
ons betreft niet in een digitale setting. We hebben daarom 
besloten de volgende twee bijeenkomsten uit te stellen. Zodra 
we weten dat we weer bijeen mogen komen, laten we het weten. 

n.t.b. datum      
* meer leden iets bieden en meer bieden aan leden  
* hoe doen we dat?; over technisch beleid, opleidingscurriculum,     
 vrijwilligersparticipatie, sponsoractivatie

Uitstel thema avonden Schaerweijde
H E L A A S  P I N D A K A A S



Brede schouders voor Top

T U S S E N S T A N D

www.bredeschouders.com

http://www.bredeschouders.com

