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Schaerweijde Instagram Nieuws
GEEF JE TEAM-ACCOUNT DOOR!
De nieuwe teams voor komend seizoen zijn bekend. Als jouw team een eigen
Schaerweijde Instagram account heeft, vergeet dan de inlog-codes niet door
te geven aan de volgende lichting. Het nieuwe team kan dan de teamgegevens
aanpassen en heeft meteen al volgers. Zo voorkomen we dat er teveel
Schaerweijde accounts met steeds ingewikkeldere namen over social media
zwerven!
Ons eigen Schaerweijde-account (schaerweijde_hockey) krijgt in het nieuwe
seizoen een nieuwe look! Kom een kijkje nemen voor een sneak preview! En
vergeet ons natuurlijk niet te taggen wanneer je iets post op het teamaccount!

De allerlaatste training van het seizoen werd voor de MD1 op een
hele leuke manier afgesloten. Trainster Pip had gevraagd of alle
speelsters verkleed wilden komen met als thema ‘De eerste letter van
je naam’. De meisjes D1 had geen afsluitend toernooi vanwege alle
schoolkampen en zo werd het idee thematraining bedacht. Een groot
succes!
De zaterdag na deze training is de laatste wedstrijd van het seizoen
gewonnen met 5-2 op veld 1 in de volle zon. Op nummer 1 stond: laat
zien dat je het allerleukste team bent en dat we het echt samen doen.
“En dat hebben ze gedaan! Dat zou natuurlijk door de thematraining
kunnen komen, maar dit zit er eigenlijk al het hele jaar in,”, zegt Pip
met een grote smile. “Daarna hebben we nog een teamuitje gedaan,
poldersporten. Dat was de echte afsluiting van een superleuk seizoen.”

JB1 op de drempel van het landskampioenschap
SUPPORT ONZE JONGENS!
Het zou toch wat zijn! Het Kuiltje weer eens uit de kast halen. In 2019 herstelde het
Schaerweijde bestuur een mooie traditie. Een speciale medaille voor het Schaerweijde
team dat zich het beste van Nederland mag noemen, in de zaal of op het veld. Het zou
kunnen, want JB1 speelt zaterdag om 12.00 uur tegen Victoria uit Rotterdam de landelijke
finale op Kampong. Maar laten we geen huiden verkopen voordat beren geschoten zijn. Zo
zit het team van Jongens B1 ook helemaal niet in elkaar.
Dat de drempel überhaupt werd gehaald
is geen toeval, maar resultaat van
jarenlang teamwork. Dit team, jongens
B1 blinkt uit door te benadrukken dat
alle spelers in de groep even belangrijk
zijn. Of je op doel staat, verdedigt, middenvelder bent of voorin staat, scoort of een foutje maakt, het
maakt niet uit: iedereen telt! Dat zagen we afgelopen zaterdag nog maar weer eens in de halve finale
tegen Kampong. Successen vier je samen en als het tegenzit, pak je het collectief op.
Geen gemopper en gemok.
Kampong toonde veerkracht, kwam steeds terug in de wedstrijd, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen
tegen het sterke, technische collectief dat JB1 is. Was het ook niet tekenend dat Schaerweijde achterin
vrijwel alle duels hockeyend oploste, het middenveld steeds bleef opbouwen en er voorin uit veldgoals
werd gescoord. En ook fysiek bleek het team bestand tegen zware omstandigheden. Het lange seizoen,
de spanning en de warmte, het werd allemaal niet te veel.
Alle reden dus om onze jongens zaterdag bij te staan. Neem samen met JB1 die laatste horde, rij
even naar onze ‘buren’ aan de Laan van Maarschalkerweerd. Op Kampong kan geschiedenis worden
geschreven. Oftewel: laat je zaterdag zien en horen voor Schaerweijde JB1!

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
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Slotdag F-Jes op Schaerweijde
GEZELLIGE BEESTENBOEL
Afgelopen zaterdag organiseerde Schaerweijde een slotdag voor de F-jes. Op deze zonovergoten dag waren 32 F-teams aanwezig uit de regio. Met als het thema
Beestenboel was de slotdag een succes; de teams speelden wedstrijdjes in hun poule en deden shoots op de keepers van de Schaerweijde Keepersclub. Om
af te koelen was er een 21 meter lange stormbaan in de Jan Weverhal en er kon geknutseld worden aan de knutseltafel. Schaerweijde Horeca verzorgde een
heerlijke lunch en voldoende waterijsjes en de lekkere worstenbroodjes kwamen van de Bakkende Brabander.
Het was een beestachtig leuke dag met veel tevreden begeleiders
enthousiaste kinderen. Wat een mooie afsluiting!

en

Schaerweijde creëert Waarde
CLUB32, SPONSORCOMMISSIE & BREDE SCHOUDERS
De partners/sponsors leveren een steeds grotere bijdrage aan de club en krijgen daarvoor
de mogelijkheid hun merkwaarde, marketingcommunicatie en activaties (sales) te vergroten.
Er zijn steeds meer sponsors die niet alleen reclame maken maar ook een business event
willen hosten op onze prachtige club. Daarin werken we vanuit Schaerweijde Hockey goed
samen met Schaerweijde Golf en tennisvereniging Shot. Maar ook digitale campagnes in
nieuwsbrief de Weekly behoren tot de mogelijkheden. Of wat denk je van vouchers aan de
75.000 bezoekers van Schaerweijde per jaar!

voor de TOP!

Voor donateurs zijn er ook diverse mogelijkheden via Brede Schouders. Een leuke
instapmogelijkheid is bijvoorbeeld het tribunestoeltje (85 euro per jaar). Meer dan 240 leden,
veelal particulieren, gingen je al voor! Er zijn ook donateurs die een andersoortige bijdrage
leveren: een obligatielening, bijvoorbeeld, met fiscale voordelen. Het animo daarvoor groeit.
Ook is het mogelijk om een rechtstreekse donatie aan een specifiek doel te doen, een speler
of speelster bijvoorbeeld. Of aan een event, toernooi, commissie of de nieuwe blaashal voor
zaalhockey.
Vacature: Er is bij de Brede Schouders én bij de Sponsorcommissie ruimte voor mensen
die zich op permanente of projectbasis in willen zetten voor extra inkomsten voor de club.
Mensen met een rood-zwart hart die hun energie en netwerk inzetten om met een leuk team
deze formules aan te prijzen. Onderzoek waar je hart naar uitgaat en neem contact op met
een van onderstaande vrijwilligers en doe mee!
		

Club32
Partnering sponsor
Donateur
Overig

TRIBUNEPLAN
“sticker een stoel”

OBLIGATIE
SCHENKINGSPLAN
een donatie van 1 euro
levert de club bijna
2 euro op

Duurzame bijdrage aan de top &
blijvende verbinding met de bree
dte.

Voor particulieren en bedrijven.
Doe je mee, dat is TOP!

SCAN DE CODE

BEZ OEK ON ZE SIT E: BRE DES
CHO UD ERS .CO M

met een tegenprestatie voor de ondernemer/bestuurder
tbv merkwaarde, marketingcomm en activaties (sales)
stoeltjes tribune of obligaties met fiscaal voordeel
wil je een combinatie, een propositie op maat?

Sytze van der Aa
Jeroen Verdonk
Duco v. Oosterhout
Peter de Bruin

0655854468
0651523719
0653336197
0653193747

Lustrumfeest zaterdag 3 september
KOOP VOOR DE VA K A N T IE NOG JOU W K A A R T EN!
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! ! Thema: NO LIMITS
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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Wij stellen voor: de nieuwe coach H1
ALBERT KEES MANENSCHIJN
Nog nauwelijks is het seizoen 21/22 afgelopen of de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 22/23
zijn alweer gestart. Hoofdklasse staat op het menu voor onze Heren. Met een nieuwe coach, Albert
Kees Manenschijn. Wij stellen hem in deze Weekly graag aan je voor. Een verhaal over z’n verleden, z’n
verwachtingen, z’n stijl en zijn rol, …, ambities mogelijk maken. Manenschijn is op het juiste adres.
Dit is een seasoned topcoach, dat merk je aan alles. Hockeydier, vakidioot, aimabel maar tough als het
moet. Betrokken en bevlogen. Clubman met een tophart. Hij vraagt meteen, ‘een wekelijks magazine, de
Weekly, kun je mij die sturen?’ Hij snapt waar wij staan en wil gaan bouwen. Familieclub met ambitie, op het
lijf geschreven. En Ambitie zeker met een hoofdletter. ‘Geen club kan zonder top, maar bouwen doen we
samen, stap voor stap, met oog voor ieder’.
We zeggen wel eens, een leven lang Schaerweijde, maar Albert Kees is goed op weg met zijn leven lang
hockey. Hurley, Qui Vive, SCHC, Oranje, Rotterdam, China,…. Degraderen en promoveren, hij kent het
technisch, tactisch, fysiek en mentaal. De inmiddels 54-jarige topcoach begon met volleybal en zwemmen
maar kwam er na een korte carrière als hockeyspeler - na z’n diensttijd - achter dat hij een betere coach
dan speler was. Sindsdien leeft hij hockey in al z’n facetten; van technisch tot fysiologisch en van voeding,
rust tot gedrag. De top is in al die jaren enorm gegroeid. Het niveau is enorm. Never a dull moment, de top
is echt (de) top.
Nauwelijks een maand in charge op onze club, een ontmoeting in het clubhuis. Je treft een prettige allrounder. ‘Alles’ al meegemaakt, dames en heren, Clubhockey en Oranje, hoofdcoach en assistent, technisch manager, … , en nog steeds eager en betrokken.
Wat krijgen we van hem?, was de laatste vraag van het kennismakingsinterview. Welnu, hard werken, bevlogenheid en met plezier doen wat nodig is, was het
antwoord. ‘Streep deskundigheid maar door, dat ga ik niet over mezelf zeggen’.
Hij geeft vertrouwen én is veeleisend. Hij is als trainer ook écht óp het veld, creatief en dedicated. Maar dan moeten wij er wel voor gaan. Het is niet alleen halen,
ook brengen, misschien best een generatie-dingetje. Maar Albert Kees staat ervoor en gaat ervoor. Prijzen, tuurlijk, heerlijk, maar de essentie zit in de groei van
de club. De wisselwerking vanuit respect. Weten dat we in de vereniging niet zonder elkaar kunnen. Niets opleggen maar vooral gunnen en stimuleren. En zo het
geheel samen naar een hoger plan brengen. Samen maken wij elkaar sterker.
Albert Kees gaat niet meer met hockey naar bed als in zenuwachtig, maar hij leeft hockey vol, dag in dag uit. Zijn missie is uit de mensen halen wat erin zit én
uit de ploeg halen wat erin zit. Daarvoor benut hij een heel arsenaal aan skills waar menig manager en bestuurder jaloers op is: kijken, luisteren, voelen en
altijd overleggen. In gesprek blijven. Zij moeten het doen, zij moeten ervoor kiezen. Hun gedrag maakt het verschil, individueel en team, ik ben de facilitator. En
de club is dat voor het team, voor alle teams. Ambitie mogelijk maken. En er zijn, elkaar steunen, ook als het even tegenzit. Denk maar niet dat de hoofdklasse
gemakkelijk is. We’re there to stay, maar als je de promotieklasse met tien punten verschil kampioen wordt, is dat in de hoofdklasse geen enkele garantie. Fouten
worden harder afgestraft, je speelt tegen 24/7 topatleten, tegen slimme gasten die de Olympische Spelen Parijs’24 in hun planning hebben staan. Een heerlijk
avontuur om daar tegen te verrassen en dat kan het team alleen als wij als club één zijn.
Manenschijn spreekt al over ‘wij’, valt op. Hij heeft nog geen afgerond plan, maar luistert scherp en geroutineerd. Zin in seizoen 2022-2023!

