
Schaerweijde probeert binnen de richtlijnen 
van de overheid en de mogelijkheden 
van de KNHB zaalcompetitie aan te 
bieden. Als vanuit overheidswege of 
KNHB dit niet mogelijk is, of we kunnen 
het zelf niet bolwerken, bieden we onze 
leden interne zaalcompetitie aan, icm de 
midwinterveldcompetitie. 

Momenteel worden de leden geraadpleegd voor een inventarisatie 
van het animo obv de info die wij nu hebben. Daar luistert het 
bestuur goed naar, alsook dat de berichtgeving van overheid en 
KNHB goed wordt gevolgd. 

Voortschrijdend inzicht kan ons anders doen besluiten, maar wij 
willen hockey (zo lang mogelijk) mogelijk maken. Voor meer info, zie 
het volledige bericht: 
https://www.schaerweijde.nl/site/default.
asp?Option=51&NewsID=2906

Zaal of geen zaal?

KENNISMAKENMETHOCKEY 

H O C K E Y  M O G E L I J K M A K E N  I S  O N S  D O E L

( K M M H )  O P  S C H A E R W E I J D E 

 N R  8   2 2  O K T O B E R  2 0 2 0

Elke jaar bij de start van het nieuwe seizoen zijn er een aantal avonden voor 
ouders, dames en heren die willen kennismaken met Hockey. Ook afgelopen 
weken, voordat de coronamaatregelen vrijwel alles platlegde, zijn deze 
avonden druk bezocht.

Met competitie-elementen erbij, kwamen de ruim 30 dames en heren die 
de afgelopen weken hebben deelgenomen aan KENNISMAKENMETHOCKEY, 
helemaal los.

De leercurve was stijl, daar mogen ze allemaal super trots op zijn. De groep 
heeft in 3 KMMH avonden veel geleerd en echt ervaren wat het nu is om met 
z’n hockeybal en stick iets voor elkaar te krijgen op het veld. Erg leuk om te 
zien en nog leuker om iedereen die ervaring  mee te geven.

Een aantal vonden het zo leuk dat ze zich bij de beginnersgroep van 
Trimhockey hebben aangemeld. Aan allen die dit seizoen mee hebben 
gedaan, super bedankt. 

Dank je wel Daniel en Lenie, voor de organisatie!

https://www.schaerweijde.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=2906
https://www.schaerweijde.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=2906


Natuurlijk wonen er ook altijd Dames en Heren 1-spelers in Utrecht. ‘Als ik boven op de Dom sta, kijk ik even naar benee’, kennen ze uit ’t hoofd…..Nou ja, bij wijze
van spreken dan. Aan de Oudegracht zit zelfs een heel nest heren, twee van hen doen vandaag mee aan deze rubriek. Bij Dames 1 houdt Dorinda de Uteregse 
kleuren hoog. 
Daarom bijt zij het spits af.

Even voorstellen...
U T E R E G ,  M E  S T A D S I E !

1. Vorige club? 

2. Positie?

3. Voorbeeld in hockey?

4. Meest geleerd van? 

5. Dit is mijn favoriete plek in Utreg:

6. Voor de wedstrijd luister ik naar? 

7. De FC? Of toch een andere club?

8. Bijnaam in het team?

SCHC en vorig jaar Voordaan

Rechts- / Linksachter

Maartje Paumen

Van Paps en Mams natuurlijk!

De Ganzenmarkt. Maar een lekker plekje aan de gracht is altijd goed.

Verschillende hitjes maar Das Rote Pferd mag niet missen.

FC U!!!!

Do

D O R I N D A  J E S S U R U N

Schaerweijde Weekly geeft wekelijks een overzicht van enkele interessante wedstrijden, activiteiten en wetenswaardigheden van Schaerweijde. 
Iedereen kan input sturen naar weekly@schaerweijde.nl. Bedankt!



De tien ongemakken van een keeper

D A T  P A K  S T I N K T  G E W O O N

Een lijstje speciaal voor keepers. Want welke goalie herkent 
deze ongemakken nou niet? Om deze redenen kozen jouw 
teamgenoten juist niet voor die ene plek in de goal. Maar jij staat 
er toch. Wat zijn jouw grootste nadelen van het keepen, of ken je 
alleen maar voordelen?

1. Jouw keeperstas is altijd de pineut
Het spelen op een waterveld is superfijn. Het enige nadeel is 
dat het veld moet worden gesproeid en er geen vijftien mensen, 
tassen en een keeperstas in de dug-out passen. Door de grootte 
van de keeperstas is wel te raden welke als eerst buiten de dug-
out verdwijnt. En dus vaak zeiknat wordt.

2. Je pakt stinkt
Het is logisch, iedere training, wedstrijd en regenbui sta je in dat 
pak. In de wasmachine stoppen kan niet. Dat pak stinkt gewoon.

3. Spierpijn in je kuiten
Van jongs af heb jij geleerd om op je voorvoeten te staan, omdat 
je dan sneller kunt reageren op de bal. Als er iets goed getraind 
zou moeten zijn, zijn het de kuiten van de keeper. Maar nee hoor, 
na een zware wedstrijd met veel reddingen heb jij de volgende 
dag nog steeds pijn in je kuiten.

4. Je tas past niet in de kofferbak
Bij elke wedstrijd heb je het welbekende auto-verdeling-tafereel. 
De keeper stapt in de auto en jawel, daar klinkt het deuntje dat 
de kofferbak niet goed dicht zit. Die enorme keeperstas past 
gewoon niet in de kofferbak.

5. We staan echt niet alleen maar stil
Keepers zijn lui en staan in een wedstrijd alleen een beetje voor 
zich uit te staren. Keepers krijgen deze vooroordelen vaak naar 
hun hoofd geslingerd. Maar keepen is vooral veel schakelen en 
reageren. Je moet bij elke bal alert zijn als die in de cirkel komt, 
dus je bent super gefocust.

6. De hekjes
Er zijn sommige clubs die het niet gemakkelijk maken voor keepers. Het is 
hartstikke moeilijk om met je tas en dat pak door van die ‘’super handige hekjes’’ 
te komen. Dat past dus gewoon niet!

7. Onmogelijke trapjes
Diverse clubs hebben een trap om bij de kleedkamers te komen. Dat gaat nooit 
goed. Je laat de tas maar achter je aan vallen terwijl jij langzaam de trap af of op 
gaat en je best doet om niet te vallen.

8. 

Drogen kan niet
Tijdens een wedstrijd of training is iedereen zeiknat geregend. Dat is voor 
niemand een echt probleem behalve voor jou. Jouw keeperspak moet nu nat de 
tas in er is geen tijd of ruimte om hem te laten drogen. Dus trek je de volgende 
zaterdag of zondag een klef pak aan.

9. Je blijft altijd over
Na de teambespreking waarbij jij zo stil mogelijk hebt geprobeerd je spullen aan 
te trekken, is iedereen klaar om te gaan. Iedereen staat op terwijl jij nog niet eens 
de helft aan hebt. Niemand lijkt het te merken. Voor je het weet, zit je alleen in de 
kleedkamer.

10. Te koud of te warm
De laatste wedstrijden voor de winterstop worden gespeeld. Het is regenachtig 
weer en het waait hard. Je zult zien dat jij deze wedstrijd bijna geen bal krijgt 
en je verandert in een ijsblokje. Je verheugt je op de warme dagen tijdens het 
hockeyen, maar wanneer deze aanbreken en jij in je dikke pak staat, zweet je je 
helemaal kapot.  Bron: www.hockey.nl



Dan zie ik ’t Oude Grachie, het Vreeburg en Wijk C’, zong Rijk de Gooijer eens. Aan dat Oude Grachie 
wonen vijf Heren 1 spelers: Bas, Mats, Jelle, Jasper en Jur. Twee van hen stellen zich vandaag voor. 
Flats of Lange en Jappie of Shaper of Jeper, het woord is aan jullie!

Even voorstellen...

1. Vorige club?
 

2. Positie?

3. Voorbeeld in hockey?

4. Meest geleerd van? 

5. Dit is mijn favoriete plek in Utreg:

6. Voor de wedstrijd luister ik naar? 

7.De FC? Of toch een andere club?

8. Bijnaam in het team?

Quick 1890 (voetbal).
In de D’tjes ging ik op hockey bij Schaerweijde.

Vrije verdediger 

Erik Jazet

Jeroen Laurensen

Oudegracht waar we wonen, kom gerust een keer langs 

DJ OLAF (Jur) (Van der Have red.)

Ajax

Flats / Lange

1. Geen, kind van de club

2. Aanvaller

3. Ik heb geen voorbeeld in het hockey

4. Ma en Pa

5. Cafe ‘t Grachie 

6. DJ Jur

7. Ajax XXX

8.Shaper / Jeper / Jappie

M A T S  M A R R E E J A S P E R  V A N  D E R 
M U E L E N  W O L F

U T E R E G ,  M E  S T A D S I E !


