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Kampioenen!
HULDIGING MET NIEUWE MEDAILLES!
Afgelopen weekend werden de kampioenen van dit seizoen gehuldigd op
Schaerweijde. Op het podium dat speciaal is neergezet voor deze gelegenheid
kregen de jeugdkampioenen zaterdag hun medaille omgehangen door Caroline
Hofsté, bestuurslid Junioren Een team, MB5, was officieel nog geen kampioen
maar werd toch gehuldigd. De kans was zeer klein dat de concurrent met 13-0
zou winnen die dag..... 😊.  MD5  werd  zondag  kampioen  maar  natuurlijk  ook  een 
medaille! De medailles hebben trouwens een nieuwe look, namelijk ‘t Schaertje,
ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Schaerweijde. Een nieuwe traditie
is hiermee geboren. Alle teams werden toegesproken door hun eigen coach,
trainer of begeleider. Natuurlijk lovende woorden als trots, hartstikke goed
gedaan, hard gewerkt, onverslagen, mooi jaar geweest.

Meisjes A2

Onze Jeugd-kampioenen zijn MA2, MB3, MB5, MB7, MC3, MC6, MC8 , MD5,
JC1, JC2, JC5 en lest but not least, de G1. De G1 speelde voor het eerst dit
seizoen met 8-tallen en meteen al kampioen! De JB1 en JC1 spelen landelijk,
zijn eerste in hun poule geworden en zijn nog in de race voor het Nederlands
Kampioenschap dat de komende weken gespeeld gaat worden. Veel succes,
mannen! Bij de Senioren hebben we natuurlijk Heren 1 als kampioen maar
sinds afgelopen zondag mogen wij ook H35F feliciteren die de eerste plaats
behaalden in de Tweede Klasse! Proficiat mannen!
Wij wensen alle teams een heerlijke zomer en zien iedereen graag weer terug
na de vakantie voor een nieuw seizoen vol heerlijk hockey!
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Strijd om Kampioenschap JC1
JC1 NAAR POULEFASE
Niet alleen de jongens van B1 maar ook JC1 strijdt mee om het Nederlands
Kampioenschap. Komende zaterdag 18 juni is hun poulefase in Ede.
De beste twee van deze poule spelen zaterdag 25 juni op Kampong om het
kampioenschap tegen de beste twee van de andere poule. Succes mannen!!
En Schaerweijde supporters; kom naar Ede!

Vacature Horecamedewerker 24 uur p/w
TUSSENJAAR OF MOOIE BIJBAAN NODIG?
Ben jij gastgericht, gemotiveerd, heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit,
hou je van aanpakken en pas jij in een jong en dynamisch team?
Schaerweijde Horeca is op zoek naar jou!
Wat verwachten wij:
- Een vrolijke open houding en instelling
- Minimaal 21 jaar oud
- Minimaal 2 jaar horeca ervaring
- flexibel inzetbaar
- Een echte teamplayer
Wat bieden wij:
- Een afwisselende parttime baan
- Een mooi salaris
- Flexibele werktijden (vroeg klaar in het weekend)
- Ruimte voor jouw ideeën en inspiratie
- Een leuke en gezellige werkplek
Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Stuur
jouw c.v. en motivatiebrief en wie weet drinken wij binnenkort
een kop koffie samen! Mail naar bar@schaerweijde.nl
of bel naar Rick Koudijs (horeca manager) op 06-13 62 27 20

LEKKER REL A XEN MET VRIENDEN EN FAMIL
IE

Menukaart

Maxi-Feest zaterdag 11 juni
RENNEN, VLIEGEN, DUIKEN EN WEER OPSTAAN!
Tachtig Maxi’s nemen het op tegen elkaar, maar wie gaat er naar huis met de hoofdprijs? Rennen, vliegen, duiken, sprinten, verdedigen en aanvallen. Deze zes
woorden omschrijven goed hoe tachtig Maxi’s het feest op 11 juni 2022 hebben beleefd. Buiten was het prachtig weer. Binnen in de Jan Weverhal was het donker.
Er hing zelf een flinke wolk in de hal. Geen regen gelukkig maar rook uit de rookmachine. Voor iedereen lag er een lasergun klaar om het in de arena tegen het
andere team op te nemen. Met hitjes van DJ Mels, een beetje extra rook en flitsende lampen was het soms zelfs zoeken naar het andere team.
Was je niet aan het laser gamen, dan was je op de stormbaan. Hier werd gestreden voor de snelste tijd. Die werd geklokt op ongeveer 12 seconden. Stel je een
voor, in 12 seconden een heel team over de hindernissen. Er werd ook aan de innerlijke Maxi gedacht: er waren frietjes, snacks en liters ranja om weer op krachten
te komen. Een raketje als toetje en het team kon er weer tegenaan.
Het feest werd afgesloten met de voetjes van de vloer in de Jan Weverhal en de prijs uitreiking. De prijs voor het best geklede team ging naar de M8E6. Niet alleen
mooi verkleed, ze hadden ook nog een top act! Het snelst op de stormbaan: de raketten van J8E2.
Dank aan alle coaches, trainers die hebben geholpen met de begeleiding van de teams en de iedereen die heeft geholpen bij het organiseren van het Maxi feest.
De Feestcommissie jeugd (feestcommissie-jeugd@schaerweijde.nl)

Maxi-Feest zaterdag 11 juni

Noa van der Hurk (D1) vertrekt
MOOIE TRANSFER NAAR BLOEMENDAAL
Vanaf haar zesde speelde ze in het rood-zwart maar in het
nieuwe seizoen verruilt ze het haar vertrouwde tenue voordat
van het oranje-wit van Bloemendaal. Noa van der Hurk, verruilt
de Overgangsklasse voor de Hoofdklasse.
De coach van Bloemendaal vroeg haar een half jaar geleden al
de overstap vanuit Dames 1 Schaerweijde te maken. Niet zo
merkwaardig, want Dave Smolenaars is een vertrouwd gezicht
op Schaerweijde: hij was zo’n zeven jaar geleden hoofdcoach van
Heren 1 en speelde met dat team in de Hoofdklasse.
Noa heeft heel veel zin in het avontuur, maar geeft aan dat ze
haar ‘eigen club’ zal gaan missen. Ze heeft onder leiding van Dave
al een keer meegetraind op het Kopje van Bloemendaal en voelde
zich meteen thuis. Bloemendaal begint met veel ambitie, goede
plannen en veel vertrouwen aan het nieuwe seizoen.
Volgend jaar gaat Noa in Amsterdam wonen. Voor elke training en
wedstrijd wordt ze opgehaald met de auto om naar Bloemendaal
te rijden. Noa heeft het op Schaerweijde altijd mega naar
haar zin gehad, maar is nu klaar voor de volgende stap in haar
hockeycarrière.
Het spreekt voor zich dat we Noa danken voor haar geweldige
inzet in alle teams waarin ze voor Schaerweijde uitkwam.
En dat we haar heel veel succes en vooral plezier wensen in
Bloemendaal!

Vanuit de commissie SVR…..
UITKOMSTEN ENQUÊTE SPORTIVITEIT EN VEILIGHEID
Onder de jeugd, (jeugd) trainers en teambegeleiders van de ABCD-lijnen is door de commissie Sportiviteit Veiligheid
& Respect een enquête uitgezet om een beeld te krijgen van hoe iedereen het sporten op Schaerweijde ervaart met
betrekking tot sportiviteit en veiligheid. De enquête is ingevuld door 82 spelers en 25 (jeugd) coaches en managers;
waarvoor onze dank. Hierbij willen we een selectie van de uitkomsten met jullie delen;
Positieve uitkomsten:
- Meer dan 90% van deze groep voelt zich positief aangemoedigd langs de lijn.
- Meer dan 90% van deze groep voelt zich veilig op de velden, in het clubhuis en bij de trainers/coaches/managers.
Aandachtspunten:
Uit de vragen die betrekking hebben op de sfeer in teams komt naar voren dat er bijna niet opzettelijk wordt geschopt/geslagen en dat er weinig vervelende
dingen worden gedeeld via social media. Wel valt op dat meer dan 40% van deze groep ervaart dat er gescholden wordt in het team en meer dan 15% hoort
ook opzettelijke beledigingen. Van deze groep geeft 5% aan dat er wordt gepest in teams. Op het gebied van sportiviteit valt op dat slechts 51% van deze groep
ervaart dat de beslissing van de scheidsrechter wordt geaccepteerd. Ook geeft 10 % aan dat er gescholden wordt tegen scheidsrechters en 15% geeft aan dat
er gescholden wordt tegen tegenstanders.
Acties op de korte termijn:
In samenspraak met de Schaerweijde Coaching Academie, (jeugd)trainers, (jeugd) coaches en managers nemen we bovenstaande uitkomsten mee in de
speerpunten van Schaerweijde met betrekking tot een positief sportklimaat middels een actie aan het begin van het komend seizoen.
De speerpunten zijn:
1. We luisteren naar elkaar, de trainer, de coach, de manager en de scheidsrechter.
2. We praten met respect met en over elkaar; we schelden niet!
3. We zorgen goed voor elkaar en de materialen.
4. Fouten maken hoort erbij; we helpen elkaar.
5. We bedanken de tegenstanders en de scheidsrechter.
Naast de lancering van deze speerpunten zijn wij bezig met de update van het pestprotocol, dat binnenkort op de website gepubliceerd zal worden. Via de
Weekly zullen we iedereen op de hoogte houden van de voortgang. Vragen en ideeën? Neem contact met ons op via SVR@schaerweijde.nl

Bart in de bloemen
50 JAAR SCHAERWEIJDE LID
In de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen werd Bart Klaassen door zijn team (H45B) in de
bloemetjes gezet voor 50 jaar onafgebroken hockeylidmaatschap van Schaerweijde! Lid geworden
in 1972 op 15-jarige leeftijd doorliep hij vele teams waarbij 15 jaar achtereen in Heren 1 als
prestatie wel het meest in het oog springt. In die periode promoveerde Bart met Heren 1 in 1985
naar de Hoofdklasse en werd hij met hetzelfde team in 1989 tweede bij de Nationale Zaalhockeykampioenschappen.
Hulde voor zo lang trouw lidmaatschap, Bart is met recht een man met rood/zwart clubbloed! Op
de foto Bart tussen teamgenoten van nu en vroeger (met o.a. oud-teamgenoten uit H1: Michiel van
Houten en Geert Boekhout) , met een goed glas klinkend op deze mooie mijlpaal!

Lustrumfeest zaterdag 3 september
THEMA: NO LIMITS
De apotheose van het 90-jarig lustrum: HET feest voor ouders, senioren, golfers en iedereen boven de 18! Een heerlijke avond dansen & drinken met vrienden,
teamgenoten & buren op Rob & De Biefstukjes formerly The Hermes House Band & DJ Michael!
Daar wil je bij zijn dus regel vast de oppas en koop NU kaarten voor het feest van het jaar!
Scan de QR-code of klik op de link en koop kaarten:
https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/D33A23D7DBC6F9D2D47C645AC5BAF6C4
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Van de Velden
H35F PROMOVEERT NAAR EERSTE KLASSE!
Zondagmiddag 13 juni, Schaerweijde HF speelt om het kampioenschap tegen Lelystad. Bij een gelijkspel of bij winst is HF kampioen in de veteranen 35+ MiddenNederland. De wedstrijd wordt al snel een echte kampioenswedstrijd, de spanning zit erop en niemand speelt echt lekker maar op karakter en vechtlust komt
dan toch de welverdiende voorsprong. Na de gelijkmaker van Lelystad wordt het nog even spannend, maar na ingrijpen van de coach na het rustsignaal komt het
team op gang en na 4 periodes staat een welverdiende 5-2 op het scorebord. H35F is voor de vierde keer in zes jaar kampioen van de poule en promoveren naar
de 1e klasse...klasse heren!
Na de welverdiende champagne douche op het veld wordt het team gehuldigd door het bestuur en maken ze een tour op een open wagen langs de huizen van
de spelers. Dit is niet onopgemerkt is gebleven in Zeist… Veteranen H35F is een mooi voorbeeld van de familieclub met ambitie; spelers, partners en kinderen
zijn lid en/of actief binnen Schaerweijde!
H35F van harte gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap!

Strijd om Kampioenschap JB1
JB1 DOOR NA AR HALVE FINALE
Na een wat stroeve start hadden onze jongens van JB1 zaterdag geen problemen met tegenstander Naarden JB1. In de kwartfinale strijd
om het Nederlands Kampioenschap wonnen ze met 7-1 in een behoorlijk vol Stadion De Kuil.
Komende zaterdag 18 juni spelen ze weer thuis. Om 12.10 uur is Kampong JB1 de tegenstander in de halve finale. Bij winst is de finale
de week erop, zaterdag 25 juni om 12.00 uur bij Kampong in Utrecht. Tegenstander is dan de winnaar van de andere halve finale tussen
Victoria en SCHC.
Bedankt voor alle support tijdens de kwartfinale. Tot zaterdag, we kunnen jullie steun goed gebruiken!
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ZONNIGE TEAMAFSLUITING PARA HOCKEY

MC6 KAMPIOEN!

Wat een prachtige zonnige dag voor de laatste training! Voor één keer de laatste

Afgelopen zaterdag was het een spannende wedstrijd voor de MC6.

training om 16:00 uur en daarna naar het terras waar de BBQ al heet was. Een

Winst of gelijkspel was nodig om kampioen te worden. De meiden

gezellige borrel, met een bedankje van dankbare spelers en (vooral) ouders voor

hebben met 300% inzet een fantastische wedstrijd gespeeld en met

hoofdtrainer Mariska Meulenberg! Mariska hield een bijzonder praatje over de

8-0 gewonnen van Baarn en werden daarmee dik verdiend kampioen.

para hockey die voor haar het zuurstof van haar sportieve leven is, heel mooi
verwoord.
Een gezellige BBQ, mede dankzij de ondersteuning van vader Stef achter de kolen!
Wat een heerlijke avond!

Goed gedaan meiden!

Schaerweijde Weetjes
DEEL 6
WIST JE DAT…
•…in 2000 de stukjes voor ’t Schaertje voortaan per floppy disk in plaats van handgeschreven bij de drukker werden aangeleverd…
•…in 2004 de digitale Schaer ingevoerd werd en bezorgproblemen tot het verleden behoorde..
•…in datzelfde jaar een ambitieuze sponsorcommissie ‘give to get’ werd gelanceerd en de inkomsten moesten groeien tot 100.000 gulden…
•…dat deze doelstelling ruimschoots werd gehaald en Schaerweijde in 2005 maar liefst 69 sponsors telde…
•…ook werd de Club van 100 (euro) opgericht en een businessclub…
•…deze laatste had tot doel het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de verdere ontwikkeling van topsport…
•…het zoeken was om informatie over G-Hockey te vinden op de site…
•…onder ‘G-hockey/algemene info’ stond informatie over het NGF Handicapsysteem…
•…dit overigens niets af deed aan het enthousiasme waarmee de kinderen en begeleiders van G-Hockey op zaterdagochtend langs het veld stonden…
•…de nieuwe greenkeeper Hein van Drie werd aangetrokken en Anderstein inruilde voor Schaerweijde…
•…de hockeybond in 2002 startte met een campagne ‘sportiviteit en respect’ tegen de ‘verruwing’ op en rond het hockeyveld…

Save the date: zaterdag 3 september
OEFEN- EN COMPETITIEWEDSTRIJDEN JEUGD
Voor bijna alle teams is het nu zomerstop: lekker even bijkomen van school & sport. Zaterdag 3
september begint de veldcompetitie voor teams die in de Landelijke A&B of (Sub) Top spelen.
Voor alle andere jeugdteams worden er die dag door Schaerweijde oefenwedstrijden
georganiseerd in samenwerking met SCHC en Soest. Vóór de zomervakantie hoort ieder team
op welke locatie er gespeeld wordt en ongeveer half augustus worden de aanvangstijden van
de oefenpotjes bekend (na publicatie competitie-programma).
Maar eerst……vakantie!

Schaerweijde in het nieuwe millenium
UIT DE LUSTRUM ARCHIEVEN
2000-2006 Digitale tijdperk
Onze jeugd kan het zich niet meer voorstellen. Een wereld zonder computer, mobiele telefoon, internet.
Toch is het nog niet zo heel lang geleden. In 20 jaar tijd is er zoveel veranderd. Bij Schaerweijde
deed de computer zijn intrede, het papieren Schaertje maakte plaats voor een digitale versie en een
gloednieuwe Davilex computer werd aangeschaft voor de ledenadministratie en contributie-inning. Ook
werd het initiatief genomen tot het opzetten van een Schaerweijde website. De club telde inmiddels
900 hockey- en 580 golfleden. In 2002 werd de 1250 al gehaald voor de hockey en in 2005 werd bijna
de grens van 1500 doorbroken.
Clubhuis
Het clubhuis was hard aan aanpassing toe en in 2001 werd het officiële besluit genomen tot
verbouwing van het de accommodatie. Maar niet alleen het clubhuis werd aangepakt, ook met de
aanleg van een water- en vierde veld werd ingestemd. Kosten 2,5 miljoen gulden! Nog geen jaar later in
2002 waren deze drie projecten afgerond.
Parkeerprobleem
De verkeerssituatie rond de club was een permanent punt van aandacht. Vooral in de weekenden was
er een regelmatig tekort aan parkeergelegenheid, een probleem van alle tijden… Regelmatig werden
suggesties gedaan als: kom op de fiets, gebruik de carpoolplaats, parkeer dubbel!, parkeer dicht op
elkaar en carpoolen. Ook de veiligheid van de fietsers was een grote zorg door de gevaarlijke situatie
bij het oversteken van de Krakelingeweg (redactie: niet te verwarren met de nieuwe situatie van de
Krakelingeweg). Na jaren overleg met de gemeente werd in 2006 de oversteek veiliger gemaakt door
de aanleg van een middengeleider. Met de komst van een heel nieuwe Krakelingwegtracé, zoals we dit
nu kennen, is de situatie aanzienlijk verbeterd. Alhoewel de tweerichting fietsrotonde ook nog voor
ongelukken zorgt…

Red Army
Een paar jongeren met een groot Schaerweijdehart wilden verandering brengen in de sfeerbepaler (het publiek) bij de wedstrijden van ‘ons’ Heren 1. De
jeugd werd naar de club gelokt met een gratis kratje bier van de vereniging als beloning. Dit werkte en zo’n 30 jongelui stonden schreeuwend langs de lijn.
De eerste ideeën voor een supporterslegioen werden uitgewerkt en de naam ‘Red Army’ werd bedacht. Thuis werden spandoeken gemaakt, op internet
shirts besteld en twee weken later een mooie website.

De interesse van sponsors werd ook gewekt en zo kwamen er rood/zwarte vlaggen, excursies naar uit-wedstrijden en grote spandoeken. Binnen korte tijd
werd ook de jongere jeugd enthousiast en de ‘Red Army Kids Club’ opgericht. Verschil is dat ze niet meegaan naar uitwedstrijden, geen kratje bier krijgen
maar thuis een belangrijke fanclub vormen, als toekomstig Red Army-lid.
G-Hockey
In 2006 werd een nieuwe mijlpaal bereikt: de oprichting van de G-Hockey. Schaerweijde was daarmee een van de eerste hockeyverenigingen die dit
organiseerde. G-Hockey was toen nog een aparte stichting die gebruik maakte van de faciliteiten van Schaerweijde.
Golf
Schaerweijde golf kreeg van de NGF in 2000 de C-status zodat er qualifying kaarten gelopen konden worden. Twee jaar later werd het mogelijk om het GVB
te halen op onze vereniging. De golfafdeling had ieder jaar een lange wachtlijst en hanteerde een aannamebeleid met wegingsfactoren. De hockeyafdeling
zou jaren later dit voorbeeld volgen.
Een ander knelpunt was de veiligheid in en om de baan. Onder meer hoge hekken moesten het mogelijk maken dat zowel golfers als hockeyers intensief
gebruik konden maken van Schaerweijde.
Volgende keer 2007 – 2010 Alle teksten van deze rubriek zijn ontleend aan het lustrumboek Schaerweijde 75 jaar.
Onze dank gaat uit naar deze lustrumcommissie!
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MD5 KAMPIOEN!

MB7 DOET HET WEER! TWEE KEER KAMPIOEN!

De meiden van MD5 zijn door het winnen van de laatste
competitiewedstrijd tegen Soest MD4 kampioen van de poule
geworden! Wat een mooie prestatie, meiden!
Wij feliciteren jullie & de coaches/manager/trainers van harte!

Zes wedstrijden op rij werd gewonnen. Het leek wel Heren 1. De 7e wedstrijd
kon MB7 toeslaan en als eerste kampioensteam van 2022 de boeken in gaan.
Echter dat gebeurde niet. Ook niet bij wedstrijd 8. Dan maar op de laatste
speeldag van het jaar, op een zonovergoten dag. Nu moest het gebeuren, bij
wedstrijd 9. Shinty MB4 was de tegenstander.
Eén puntje was voldoende. Met het thuispubliek als 12e man, de motivatie
en inzet als vanouds en een tactisch strijdplan moest het gaan lukken. En zo
geschiedde. Met prachtig hockey werd met 4-2 van Shinty gewonnen.
Gefeliciteerd Britt, Emelie, Femke, Lisa, Eva, Suus, Janne, Phéline, Senne,
Phéline, Fin, Rosalie, Isa, Nina, Lieske, Patrick, Frank en Guido.

NK Trimhockey

Van de Velden

ZEER GEZELLIG EN GESLAAGD EVENT!

TA A R T, CH A MPA GNE E N PA NNE NKOE K E N

Achttien teams, 1 kampioensbeker, een berg lekkere pasta
van Horeca Schaerweijde, veel vocht en bitterballen: ideale
ingrediënten voor een geweldige avond!
Mooie wedstrijden, waarvan er een paar extra spannend via
shoot-outs beslist moesten worden: Gooische is kampioen
geworden van Trimhockey Midden-Nederland.
Drie tickets voor het NK: Kampong, Gooische en Buitenhout.
De Play-offs Trimhockey Midden-Nederland is een prachtige
avond geworden op onze mooie club!

In de E-competitie gaat het er nog
niet om wie er kampioen wordt,
maar leren ze vooral het spelletje
en plezier hebben in hockey.
Natuurlijk geeft winnen altijd een
goed gevoel en dat moet natuurlijk
gevierd worden. En dat deze de
verschillende teams.
ME6-5 won de laatste wedstrijd
met 0-9 bij de Eemvallei en vierden
dit met taart en champagne. ME61 speelde in Laren en wonnen
met 2-6 hun laatste wedstrijd
en zij vierden dat met heerlijke
pannenkoeken.
We wensen alle E-6 teams heel veel plezier met de volgende stap naar E8!

