
In het jaar 2022 gaan we als vereniging ons 90-jarig lustrum 
vieren en dat hebben we allemaal heel dik verdiend. De 
lustrumcommissie onder leiding van Angelique van Velsen is 
al druk bezig met het programma en de invulling daarvan. Het 
lustrum zal op onze verjaardag 12 februari 2022 worden geopend 
met een activiteit. 

In de loop van het jaar worden er diverse activiteiten 
georganiseerd voor jong en oud en het hoogtepunt zal zijn in 
de periode van 31 augustus-4 september. Noteer het maar 
vast in de agenda. Ook los van het lustrum hebben we een 
mooi 2022 verdiend, iets dat ik iedereen privé, zakelijk en als 
Schaerweijdenaar enorm toewens. 

In mijn eerste column eind 2019 was het thema ‘Samen 
Verenigen’. Wie had toen gedacht dat dat thema zou uitpakken 
zoals we nu zien. Het is niet voor niets dat aan ons motto 
‘Familieclub met ambitie’ bijna automatisch is toegevoegd ‘Samen 
Sterk’. Ik ben trots op wat wij met elkaar in de afgelopen twee 
jaar ondanks alles toch voor elkaar hebben gekregen; met steeds 
wisselende maatregelen, trainings-en wedstrijdprogramma’s, 
open en gesloten clubhuis, besmettingen, financiële uitdagingen 
en heel veel creatieve vrijwilligers en professionals. 

Natuurlijk hebben we niet kunnen doen wat allemaal hadden 
willen doen, maar we hebben wel samen het maximale uit deze 

Hartelijke kerstgroet
 N R  1 4   2 3  D E C E M B E R  2 0 2 1

W E  H E B B E N  E E N  M O O I  2 0 2 2  V E R D I E N D

ellendige periode gehaald. Of we deze historische periode snel kunnen 
afsluiten en we weer alles mogen, is echt de vraag en we zullen ons daar 
ook in 2022 op moeten inrichten, maar we gaan er samen voor.

Samen is wel echt hét motto van 
deze tijd. Ik steun dan ook graag de 
kerstbomenactie van Club 32, zie ook 
elders in deze Weekly, die symbolisch 
voor alle vrijwilligers vijf families 
hebben geselecteerd om hen met een 
kerstboom te danken voor hun vaak 
jarenlange inzet. En ik weet dat het 
bestuur er voor de leden is, maar ik 
wil vanuit het diepst van mijn hart mijn 
bestuursleden in deze column een keer 
in het zonnetje zetten. 

Wat een waanzinnige prestatie hebben 
Marieke, Sofie, Mario, Peter, Robert, 
Caroline, Niek en Inger met al die 
andere vrijwilligers en professionals 
om zich heen, in het afgelopen jaar 
geleverd. 

Het is vrijwilligerswerk maar wat zij voor onze club met hun rood-zwarte 
hart hebben gedaan verdient een hele dikke pluim. Dank daarvoor en dan 
spreek ik ongetwijfeld namens alle Schaerweijdenaren. En vergeet niet 
dat we iedere hulp kunnen gebruiken. Het bestuur is in ieder geval altijd 
bereikbaar via hockeybox@schaerweijde.nl. 

In 2022 gaan we weer met frisse energie ons best doen om de club weer 
een stukje beter, mooier, ambitieuzer en gezelliger te maken. Naast het 
lustrum hebben we veel mooie uitdagingen. We willen onder meer ons 
opleidingsplan voor de jeugd verder uitbouwen, stappen zetten in het 
verder verbeteren van onze trainers en trainingen, de communicatie nog 
een stapje verder brengen, meer vrijwilligers betrekken, hard werken aan 
het behoud en de werving van junioren maar zeker ook senioren, nog meer 
invulling geven aan Sportiviteit, Veiligheid en Respect en verder bouwen 
aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Lees verder op de volgende pagina.
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J H 1  W I N T E R K A M P I O E N

JH1 is ongeslagen kampioen geworden! Van harte, heren!

‘Van de velden’ 
Ook is het een belangrijk jaar voor het mooier maken van onze 
accommodatie met een discussie over een mogelijk nieuwe hal 
en clubhuis. En we blijven omzichtig omgaan met onze financiën. 
Gelukkig hebben wij het boekjaar 20/21 afgesloten met een mooi 
financieel resultaat. Dat geeft vertrouwen, maar is geen garantie voor 
de toekomst zeker niet in deze lastige tijd. 

Niet in de laatste plaats hopen we natuurlijk dat we onze 
vaandelteams H1 en D1 vanaf de door een groot aantal betrokken 
Schaerweijdenaren aangeboden tribune kunnen steunen in hun 
uitdaging te promoveren naar de hoofdklasse en de promotieklasse. 
Ze zijn allebei goed op weg als winterkampioen. 

Tot slot wil ik iedereen danken voor hun betrokkenheid en inzet. 
Zonder actieve leden en ouders kunnen we de mooiste club van 
Nederland niet draaiende houden en onze ambities niet waarmaken.

Ik wens iedereen ondanks de beperkingen toch een mooie kerst en 
een fantastisch en gezond 2022. Houd elkaar vast want we zijn Samen 
Sterk.

Reinoud Imhof
Voorzitter Hockey

Begin jij te glunderen bij dropsleutels en 0.0? Dan is deze bestuursfunctie beslist iets voor jou!

Wij zoeken een enthousiast klantgerichte professional om de Horeca van  Schaerweijde te begeleiden,  
zowel qua gastvrijheid, clubbeleving alsook financiële gezondheid. 

Meer informatie: Annemarie Dobbelaar op voorzitter@schaerweijde.nl of Alette Geerts op horeca@
schaerweijde.nl. Heb je belangstelling, wil je die voor 5 januari kenbaar maken.

Vacature 

C O M M I S S A R I S  H O R E C A  V E R E N I G I N G S B E S T U U R 
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Ondanks de Corona-perikelen kon JD2 afgelopen zondag de laatste wedstrijd van deze wintercyclus 
toch nog spelen, uit bij Woerden JD1. Bij winst of een gelijkspel mochten zij zich zelfs kronen tot 
winterkampioen, er stond dus nog wat op het spel. Aan de meerijdende ouders te zien leefde dat 
feit daar in ieder geval. Maar het moet gezegd worden ook de boys stonden vanaf minuut 1 ‘aan’. 
Onder luid applaus van het publiek viel dan ook snel het eerste doelpunt voor de roodzwarten te 
noteren. De tegenstander gaf daarna wat extra gas, maar met een goede verdediging en een grote 
inzet van het gehele team inclusief E8 invallers Lode, Foppe en Mats werd de rust gehaald. 

Ook in het begin van de tweede helft stonden de mannen van SW onder druk, maar gelukkig met 
wat juiste ingrepen en goed overspel werd de tegenstander achteruitgedrukt. Dit resulteerde dan 
ook in de 0-2 in het derde en de 0-3 in het vierde kwart. De 1-3 viel echter daarna snel, wat vooral 
langs de kant zorgde voor wat zenuwachtige vragen omtrent de nog resterende tijd. Maar dankzij 
een weergaloze actie over de achterlijn met een dito afronding werd het 1-4 en was de buit binnen 
en is JD2 terecht de Winterkampioen!

Timo, Jonas, Boaz, Jay, Thijn, Joep, Sebas, Andy, Justus, Julius, Lode, Victor, Thijs samen met de 
coaches Maarten en Moos en het ‘Vellener-management’ blijkt een gouden combi! Op naar 
ongetwijfeld nog meer plezier en mooie resultaten.

‘Van de Velden’
J D 2  W I N T E R K A M P I O E N !

Tussen Kerst en Oud&Nieuw is de horeca van 
Schaerweijde helaas gesloten. De toiletten blijven 
dan geopend. 

Tijdens de Kerstdagen en Oud & Nieuw is het  
hele clubhuis dicht.

Namens Schaerweijde Horeca Fijne Kerstdagen 
en de beste wensen voor 2022! Hopelijk gaan we 
elkaar dan weer vaak en in goede gezondheid 
tegenkomen in het clubhuis of op ons terras!

O P E N I N G S T I J D E N  G E W I J Z I G D

Clubhuis in Kerstvakantie



Schaerweijde Families in Kerstlicht
K E R S T B O M E N A C T I E  V A N  C L U B 3 2

Kersttraditie bij Schaerweijde is een prachtig feest voor alle vrijwilligers, 
georganiseerd door Club32. Vrijwilligers die vaak op de achtergrond zorgen 
dat de vereniging goed blijft draaien en daarmee essentieel zijn voor onze 
mooie club. Ook dit jaar kan dat feestje niet doorgaan. Daarom zet Club 32 
vrijwilligers op een andere manier in het zonnetje. Vorig jaar individueel, dit jaar 
als families. 

Meteen na Sinterklaas zette Club32 een aantal echte roodzwarte 
vrijwilligersfamilies in het Kerstlicht. We danken graag de families Ekering, Van 
der Kamp, Geerards, Schouten en Marree voor hun vaak jarenlange bijdrage 
op allerlei vlak. Deze families staan symbool voor al die families die zoveel uren 
in onze club steken, zeer veel dank! Net als alle Club32-leden kregen zij de 
traditionele Club32 Kerstboom en een mooie fles champagne om het 
jaar mee af te sluiten.   

Voorzitter van Club32 Edzard Offers wenst iedereen een mooi jaareinde 
toe en een volop hockeyend en golfend 2022 in goede gezondheid!



De mannen van JC4 zijn ingeslagen Winterkampioen geworden met een 
doelsaldo van +29. Gefeliciteerd met dat prachtige resultaat, jongens! 

‘Van de Velden’
J C 4  W I N T E R K A M P I O E N !

Right To Play is een internationale organisatie die de kracht 
van sport en spelen inzet om het leven te verbeteren van 
kinderen die opgroeien in armoede, die gevlucht zijn of 
die te maken hebben met uitbuiting en geweld. Met hun 
spelend-leren methode zorgen ze ervoor dat kinderen 
weerbaar worden, fysiek en mentaal gezond zijn en goed 
presteren op school. Het resultaat: sterke en zelfbewuste 
jongvolwassenen die klaar zijn voor een betere toekomst.

Voel je je hierdoor aangesproken en wil je dit goede 
doel ondersteunen dan kun je door middel van 
onderstaande link bijdragen aan het goede werk van deze 
vrijwilligersorganisatie. 

KLIK HIER

Schaerweijde ondersteunt 
Right to Play

M O O I E  K E R S T G E D A C H T E

https://donatenl.righttoplay.com/DonationPage/GenerateDonation/6EFA255C-9BCF-E811-A96E-000D3AFF2E2F?_ga=2.137922480.1827837855.1639920961-1260086564.1620393046


V I J F  V R A G E N  A A N  R I X T  ( D 1 )  E N  B O R I S  ( H 1 )

Wat is er speciaal aan de zaal?

Rixt van de Wal en Boris Aardenburg, beiden zaalenthousiasten in onze vaandelteams. Boris is daarnaast 
ook Nederlands zaalteamspeler. Heren 1 speelt Hoofdklasse in de zaal dus hij draait momenteel overuren 
terwijl voor Dames 1 de competitie helaas stilgelegd is vanwege de nieuwe maatregelen. Een bijzonder 
fenomeen die zaal: de een heeft er niks mee, de ander schittert er nog meer dan op het veld.  
Wat maakt het zo speciaal?  

1. Wat maakt een speler goed in de zaal? 
Rixt: Techniek en geduld. Ik zeg altijd tegen mijn teamgenoten dat zaalhockey een soort schaakspelletje 
is. Geduld is enorm belangrijk. Wanneer je ritme opbouwt en achterin de bal van stick naar stick laat gaan, 
komt er vanzelf een gaatje bij de tegenstander. En die kleine gaatjes moet je benutten!

Boris: Allereerst denk ik dat je techniek erg belangrijk is. Zaalhockey is een snel spelletje en hoe makkelijker 
jij met een bal en stick kan omgaan des te makkelijker het wordt om snelheid op te bouwen of een speler 
voorbij te spelen. Daarbij is het inzicht in ruimtes herkennen erg belangrijk. De keuze wanneer je als 
verdediger een ruimte dichtzet wanneer je druk zet of een blok neerzet, of het keuzemoment wanneer en 
waar je een versnelling aangaat. Het tactische gedeelte speelt ook een hele grote rol in de zaal. Hoe je als 
team in verbinding staat bij het verdedigen of bepaalde patronen hebt die er automatisch inzitten. Dat kan 
echt het verschil maken. 

2. Hoe ben jij zelf een goede zaalspeler geworden?
Rixt: Door het veel te doen. In mijn middelbare schooltijd heb ik een op een school gezeten waar wij elke ochtend hockeytraining hadden. 
Zowel op het veld als in de zaal. De uurtjes die ik toen in de zaal heb doorgebracht, hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Maar ook het kijken van 
beelden. Elke zaalperiode speelt het Nederlands zaalteam wel een EK of WK. Beelden hiervan worden vaak wel ergens gestreamd. Erg leuk en leerzaam 
om naar te kijken! 

Boris: Ten eerste en misschien ook wel de belangrijkste: het spelletje leuk vinden. Doordat ik het spel van jongs af aan zo leuk vind, ging ik altijd zelf 
nog hockeyen naast het trainen. Ik kan mij nog herinneren dat ik dan het hele weekend met een vriend in de zaal zat te kijken naar wedstrijden. Dat 
resulteerde uiteindelijk in het zelf hockeyen op de gang. Op dat soort momenten kreeg ik echt het gevoel en ook de creativiteit in mijn stick waardoor ik 
weer een betere techniek kreeg. En vooral veel trainen. ‘Practice makes perfect’, met name in de zaal. Door het vele trainen met andere goede spelers 
en het spelen van veel wedstrijden tegen andere goede teams. 



3. Mooiste moment in de zaal?

Rixt: Winnen van SCHC Dames 1. Een vette prestatie als je bedenkt dat zij Hoofdklasse en wij Overgangsklasse 
spelen op het veld. 

Boris: Toen we met Schaerweijde JB1 Landskampioen werden. Voor het eerst werd ik in de zaal landskampioen. 
Het hele proces ernaartoe vond ik eigenlijk het mooiste. Het gevoel dat je steeds een stapje dichterbij kwam 
dan waar ik ooit was geweest. Eerst het winnen van de districtsfinale, dan naar de landskampioenschappen en 
uiteindelijk de finale. En het gevoel dat wij als team superieur waren vergeleken met de rest. 

4. Zaalhockey meer blessuregevoelig?

Rixt: Het zaalspelletje vraagt wel iets anders van je lichaam dan het veldspel. Je zit veel lager, meer wenden 
en keren. In dat opzicht zou het blessuregevoeliger kunnen zijn. Ik heb hier gelukkig nog nooit last van gehad. 
Ik denk dat je met zaalhockey wel sneller dan op het veld een gebroken teen/voet of hand/vinger oploopt. 
Scheidsrechters treden de laatste jaren veel strenger op tegen in het blok spelen. Een kaart heb je hiervoor zo 
te pakken. Af en toe lastig, maar wel goed voor de veiligheid. 

Boris: In de zaal zit je veel meer laag waardoor je net wat andere en ook 
meer spieren gebruikt dan op het veld. Daarbij ren je veel korte meters en 
moet je snel omschakelen. Zelf merk ik vooral de eerste weken dat je wat 
last krijgt hier en daar en dat je spieren even moeten wennen. Ik denk alleen 
niet dat het meer blessuregevoelig is dan het veld. In de zaal moet je wel 
vooral goed opletten dat je geen harde bal op je hand krijgt want dan kan je 
wel eens de klos zijn. 

5. Wat gaan jullie doen met Kerstmis?

Rixt: Ik hoop op een besneeuwde berg in Oostenrijk te staan. Hopelijk laten de coronamaatregelen het toe!

Boris: Ik ga gezellig kerst vieren met familie en vrienden. Ik heb tijdens kerst ook geen hockey dus ben er even uit. En 
natuurlijk lekker eten. : )



Hockeyfamilie…
Merel komt uit een echte hockeyfamilie, zoals je op Schaerweijde - ook nu nog - wel vaker aantreft. Merel maakt al vroeg kennis 
met hockey. Oudste broer Mars is 6,5 jaar ouder en Merel geniet van kleins af aan van het spel langs de kant gewapend met bal en 
stick. In de tuinen werd vroeger driftig geoefend met hooghouden en onder het toeziend oog van de ouders uit 
de buurt leefden de kinderen zich uit op de grasveldjes in de wijk.

De pluim van de week….
Gaat naar moeder van Grunsven! Niet omdat ze zoveel glazen opruimde of bierdopjes verzamelde voor de 
bar – waar de kinderen op Schaerweijde vroeger voor beloond werden door een erevermelding in het papieren 
Schaertje – maar omdat zij zich, evenals haar man (erelid Boudewijn van Grunsven), zo verdienstelijk heeft 
gemaakt voor Schaerweijde als secretaris van zowel Schaerweijde Hockey als Golf. 

Over vroeger op Schaerweijde…
Eigenlijk konden alle drie de kinderen van Grunsven best goed hockeyen, ze hebben het alle drie tot districts- 
dan wel landelijke teams geschopt. Broer Mars was het fanatiekst, middelste Eduard heeft het creatiefste spel 
en Merel hockeyt als een echte spelverdeler nog steeds bij Veteranen A. Merel heeft altijd veel lol in het spel met 
de bal gehad. En in de derde helft niet te vergeten: geen hockey zonder derde helft! Vroeger liepen de kinderen 
achter de bar en was er een heel grote telefoon. Als je dan je ouders kwijt was of om te vragen of de wedstrijden 
doorgingen, kon je even bellen: 20272 was het nummer. Check even (met 69 ervoor) of dat nog steeds het 
nummer van Schaerweijde is! Merels ouders waren trouwens gewoon altijd op de club te vinden…. 

Merel kwam vervroegd in Dames 1 terecht en had het daar erg naar haar zin. Rond haar studententijd maakt ze de overstap naar de Hoofdklasse bij Pinoké, 
waar ze noodgedwongen moest stoppen na een knieblessure. Na haar studie verhuisde ze naar Amsterdam en kwam ze uit voor de club met dezelfde naam. 
Later in haar hockeycarrière heeft ze meegedaan aan de Masterstoernooien 40+ die ze superleuk vindt.

Bestuurservaring voor Merel…
Wanneer we samen terug naar onze auto’s lopen vertelt Merel dat ze in het jeugdbestuur talrijke feesten heeft georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld het 24-uursfeest. Maar ook later als Merel en haar partner weer terugkomen naar Zeist lokt het bestuur. In 
die tijd speelde H1 Hoofdklasse wat een enorme boost gaf aan de club en Schaerweijde bruiste als nooit tevoren. Kortgeleden 
is Merel benoemd tot Lid van Verdienste op Schaerweijde.               Lees verder op de volgende pagina.

Een leven lang Schaerweijde
M E R E L  V A N  G R U N S V E N



Meer doordacht jeugdbeleid…
Als het aan Merel ligt, ligt de focus van de hockey bij de jeugd tussen vijf en tien jaar 
oud bij het aanleren van de techniek: ‘Zo belangrijk als iedereen op dezelfde manier 
zijn stick vasthoudt als ze eindelijk op hun tiende het hele veld opgaan!’ en dat ze ‘de 
drive hebben om te scoren’ en ‘niet aarzelen als ze de cirkel inlopen’. Ten opzichte 
van vroeger ziet ze een meer doordacht jeugdbeleid. De collectieve evaluatie van de 
afgelopen jaren heeft hieraan bijgedragen. Merel staat volledig achter het motto van 
de club en vindt dat Schaerweijde een familieclub met ambitie moet blijven…

En nog meer gezelligheid!
Weet je wat zo leuk is? Je kent echt iedereen als je zolang op Schaerweijde rondloopt. 
En nu neem je zelf weer kinderen mee naar de club en jongere clubgenoten nemen 
hun kinderen mee en iedereen let op elkaar. Merel en haar partner hebben twee 
kinderen: Marijne in MD1 en Jur die in de JF04 speelt.

Hier is de Kerstslinger Schaerweijde, The Movie! Want 
zeker in Coronatijd is Schaerweijde samen sterk. We helpen 
elkaar. Geen speler is iets zonder team. Geen team iets 
zonder club. 

Juist in de traditioneel wat donkere dagen hebben we 
elkaar nodig. En met de lockdown wat extra. Met een 
kerstslinger laten we zien dat we aan elkaar denken.  
Elkaar het beste wensen.

Deze kerstslinger is een signaal van verbinding. Van licht. 
Een serie kerstfoto’s. Een slinger, aan elkaar, voor elkaar. 
The Movie!

KLIK HIER

Schaerweijde Kerstslinger, 
The Movie

V E R B I N D I N G  I N  D O N K E R E  D A G E N

https://www.youtube.com/watch?v=p_TOkcUy8aQ


Tophockeykamp
I N  D E  K E R S T V A K A N T I E  O P  S C H A E R W E I J D E

Yes! We gaan buiten hockeyen! Van 3 t/m 5 januari  
organiseren wij een Tophockey- en Topkeeperskamp op 
de velden van Schaerweijde! Zo kan jij toch nog wat leuks 
doen tijdens de kerstvakantie en veel plezier hebben en 
een nog betere hockeyer worden! 
Met het super uitdagende programma en enthousiaste 
trainers zal jij het beste uit jezelf halen.  
Ben jij erbij? Schrijf je in op www.nationalesportkampen.nl

100% zekerheidsgarantie geld terug
Veiligheid en gezondheid staan bovenaan. Daarom volgen 
we de geldende protocollen. Mocht door het weer of de 
Corona maatregelen het kamp niet door kunnen gaan,  
dan krijg je je geld terug.

Data en informatie
- 3 t/m 5 januari op Schaerweijde
- Voor spelers en keepers

Het Tophockeykamp is voor hockeyers van 7 t/m 16 jaar. Je wordt ingedeeld op leeftijd, niveau en bij je vriendjes.  
De kampdagen starten dagelijks om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. 

Inclusief:
o Heerlijke en gezonde lunch, limonade en tussendoortjes
o Meet & Greet en masterclasses van diverse topspelers
o Video-analyse voor het verbeteren van jouw techniek
o Gegarandeerd beter worden! Lekker fanatiek trainen onder begeleiding van onze speciaal opgeleide hockeytrainers
o Je persoonlijke hockeycertificaat

Inschrijven of meer info: www.nationalesportkampen.nl

http://www.nationalesportkampen.nl
http://www.nationalesportkampen.nl


J O N G  G E L E E R D …

Trainersrubriek

1) Wie ben je?
Maarten Hofsté (17) uit JA2

2) Welk team train jij?
JD2, op het veld met Moos van Onselen, in de zaal alleen.

3) Hoe lang ben je al trainer?
Alweer 7 jaar geleden voor het eerst één training, en sinds 6 jaar het hele jaar door.

4) Heb je een diploma? Word je begeleid en door wie?
Ja, ik heb via de Coaching Academy op Schaerweijde een diploma gehaald 
en word nog steeds ondersteund bij steeds ingewikkeldere onderwerpen.

5) Wat vind je zo leuk aan training geven?
Het allerleukste vind ik het om te zien hoe kinderen zich door een jaar 
heen ontwikkelen, en de tips die je ze meegeeft ook echt toepassen en 
daar beter van worden.

6) Welke oefeningen vind jij het leukst en welke je team?
Eindpartij natuurlijk! Gewoon lekker 20-25 minuten volle bak gaan en de 
technieken die je geleerd hebt toepassen in een spelvorm. Het team kijkt 
hier natuurlijk ook de hele training naar uit.

7) Wat wil je zelf nog leren?
Ik zou graag nog beter leren hoe je individuele aandachtspunten uit de wedstrijd mee kunt nemen in de training, 
zodat je gerichter kunt coachen zodat de kinderen nog meer leren.

8) Heb je tips?
Onthoud de oefeningen die je zelf leuk vond op je eigen training, want dan zal het team dat je training geeft ze sowieso ook leuk vinden.



P E N N I N G M E E S T E R 

V E R E N I G I N G S B E S T U U R 

Probeer jij goodwill bij de scheidsrechter ook te activeren op de balans? 
Dan is deze bestuursfunctie beslist iets voor jou!

Wij zoeken een enthousiaste teamplayer om Schaerweijde te begeleiden 
naar een financieel gezonde toekomst. De penningmeester draagt zorg 
voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging.  
 
Meer informatie: Annemarie Dobbelaar op voorzitter@schaerweijde.nl of 
Harry de Kroon op penningmeester@schaerweijde.nl. 
Heb je belangstelling, wil je die voor 5 januari kenbaar maken.

Vacature 

E E R S T E L I J N S  V R O E G  U I T  D E  V E R E N

Vroege kanjers!

Om Erica Terpstra nog maar weer eens te citeren: ‘Wat 
zijn het toch een kanjers!’. JB1 stond er al om 06:00 uur! 
Maar ook de JC1, MC1, MC2, MB1 en MA1 waren er de 
afgelopen weken al in alle vroegte (06:30-06:45 aanvang 
training!). Er kon al vanaf 08:00 uur gedoucht worden! 

Met dank aan de horeca. En dan kunnen we het 
natuurlijk hebben over de ‘early bird, catching the 
worm’ of over ‘de morgenstond die goud in de mond’ 
heeft, maar hier past toch eigenlijk maar één woord: 
respect. 

Helaas maakte de meest recente Coronamaatregel 
voorlopig een einde aan competitie en training.  
We hopen op betere tijden! 

Alle teams een fijne kerstvakantie gewenst! 

http://voorzitter@schaerweijde.nl
mailto:penningmeester@schaerweijde.nl


Vrijwilligers Rubriek
V E L E  H A N D E N . . .

1) Wie ben je?
Nanja Njio, teamleider bij de Gemeente Utrecht, getrouwd met Jeroen, 4 
kinderen Koen (28), Floor (21), Pim (18) en Puck (13). Alleen Puck is nu nog lid van 
Schaerweijde en speelt in de MC7. 

2) Wat doe je op de club?
Sinds 3 jaar ben ik mede verantwoordelijk voor de doordeweekse veld- en 
zaalplanning. Samen met de hoofdtrainers maak ik het trainingsrooster en verwerk 
dit in Lisa. Daaroor ben ik jaren manager geweest van diverse teams.

3) Hoeveel tijd kost het?
Haha, dat hou ik meestal niet bij... Het maken van de roosters kost enorm veel tijd. 
Het is een uitdaging om alles passend te krijgen en ook zoveel mogelijk aan de wensen van alle lijnen te voldoen. 
Deze puzzel kost een aantal dagen. Daarna moet het in Lisa worden ingebracht en komen er nog een aantal 
wijzigingen. Verder verwerk ik de individuele verzoeken. Als ik een inschatting moet maken denk ik gemiddeld 4 
uur per week. Waarbij er voor de zomervakantie en in oktober/november een piek ligt. 

4) Wat heb jij met hockey?
Hockey is vooral de sport van mijn kinderen. Vroeger heb ik op een blauwe maandag bij Schaerweijde gehockeyd, een paar jaar geleden heb ik nog 
een poging tot trimhockey gedaan maar eigenlijk ben ik bang voor die harde bal. Ik vind het nu vooral een leuk spelletje om naar te kijken en kan er 
van genieten dat Puck zo graag naar Schaerweijde gaat.

5) Wat doe je in je vrije tijd?
Hardlopen, wandelen met de hond, pilates, lezen, actief zijn voor Schaerweijde, borrelen met familie en vrienden en in de winter ga ik graag skiën.

6) Wat vind je goed gaan op de club?
Het komt vaak terug in deze rubriek maar ik vind het echt bewonderingswaardig dat een aantal mensen zich zo intensief vrijwillig inzetten voor de 
club. En zou bij deze ook van de gelegenheid gebruik willen maken om meerdere mensen op te roepen hieraan mee te doen. Er is genoeg werk te 
verzetten en vele handen maken… En als iedereen zijn steentje bijdraagt plukken onze kinderen hier de vruchten van.


