
Loek van Aalderen en Ole Veen, allebei 10 jaar en spelend in de  
D-lijn, staan te popelen om als Vloggers voor Schaerweijde te gaan 
werken. Dit hele seizoen geven zij op Instagram verhalen over 
Schaerweijde vanuit hun beleving. 

Ze doen verslag door de bril van onze Jongste Jeugd. 
Uiteraard betrekken ze hun leeftijdsgenoten erbij, 
maar ze gaan ook als echte reporters op pad bij 
belangrijke momenten op Schaerweijde. 

Binnenkort volgt een leuk introductiefilmpje. En daarna gaan ze los. 
Het Schaerweijde Communicatie Team is erg blij met ze omdat we zo 
doen wat we beloven; laten zien wat er leeft binnen de club. Sandra 
Hilster van het SCT doet de plaatsingen op Instagram, Ole en Loek 
creëren de content. Uiteraard zijn hun ouders goed aangesloten. 

Bij de introductie laten we weten hoe jullie Loek en Ole kunnen 
benaderen voor tips. 

Schaerweijde heeft z’n 
eerste vloggers!!!

Hockeyers, we missen jullie!

B I N N E N K O R T  V O L G T  E E N  L E U K  I N T R O D U C T I E F I L M P J E

H E T  I S  Z O  S T I L  Z O N D E R  J U L L I E

 N R  9   2 9  O K T O B E R  2 0 2 0

De golfsport is populairder dan ooit. 
En onze nieuwe greens hebben 
geleid tot een forse stijging van het 
aantal leden. Het is dus druk op de 
golfbaan.  

Maar wat is het rustig op 
Schaerweijde. Waar Schaerweijde 
altijd uitblinkt in sfeer, jong en 
oud door elkaar, muziek en 
toeschouwers op Super Sunday, is 
het nu een golfbaan geworden zoals 
er al honderden in Nederland zijn. 
Hockeyers, we missen jullie!

Gelukkig, er zijn heel veel 
hockeyouders gaan golfen! In plaats 
van naast het hockeyveld staan kijken, 
lópen ze nu óp de golfbaan. 

Ook zij kunnen Schaerweijde niet 
missen.
 
Fardo Renger
Voorzitter Golf



Je zou er toch bijna sentimenteel van worden….Sta je als trotse vader toe te kijken hoe je zoon samen met ene Jur de ene na de andere goal in de F-jes maakt, ben 
je uiteindelijk speaker bij een Heren 1 wedstrijd en mag je omroepen: doelpuntenmaker nummer 9: Jur van der Have!!! Kind van de club dus. Maar dat zijn ze in 
deze aflevering alle vier. Hannah, Anouk, Bas en Jur. Van kinds af aan in De Kuil te vinden. 

Mini-kamp, slapen in de Jan Weverhal, het eerste D-Feest, uitwedstrijden in Houten, Culemborg en godbetert Lelystad. In twee van de vier gevallen ook nooit een 
ander shirt gedragen. Bas begon nog even in het voetbal, maar daarna was het alleen nog maar rood-zwart wat de klok sloeg. Al maakte hij vorig seizoen toch nog 
een uitstapje naar Groenekan. Het zij hem vergeven. De heren waren weer sneller, dus het woord aan Big en Tammy, oftewel Bas en Jur.

Even voorstellen...
K I N D  V A N  D E  C L U B ! 

1. Stel ik speelde niet bij SW, voor welke club dan? 

2. Speelt in het team op positie? 

3. Voorbeeld in hockey?

4. Meest geleerd van? 

5. Mooiste moment op Schaerweijde? 

6. Voor de wedstrijd luister ik naar? 

7. Favoriete plek in Zeist? 

8. Bijnaam in het team?

Real Club de Polo 

Spits

Weusthof

Arnoud van der Muelen Wolf

Debuut H1

Mijzelf

La Dada

Tammy

Voordaan, daar speelde ik vorig jaar

Middenveld

Gattuso

Martijn Verkerk

Debuut H1

DJ Jur

La Dada

Big

J U R  V A N  D E R  H A V E B A S  V A N  D E D E M

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



Tribune (tijdelijk?) weg
D E  T R I B U N E  M A A K T E  V A N  ‘ O N Z E  K U I L ’  E C H T  E E N  S T A D I O N

Het is stil op Schaerweijde. Zonder hockeyende kids is onze mooie accommodatie echt leeg. Zo 
is het niet bedoeld! Het is een kille corona herfst op deze manier. Temeer daar ook de tribune 
is afgebroken. Bedoeld om binnen de Coronamaatregelen zoveel mogelijk toeschouwers te 
kunnen ontvangen bij de wedstrijden van Dames en Heren 1, maar inmiddels ook op veel andere 
momenten in gebruik. De huur is stopgezet. De tribune maakte van ‘onze Kuil’ echt een stadion. 

Maakte of maakt? Het idee is geboren om in plaats van een huurtribune een permanente 
oplossing te zoeken. Er bestaat een passende oplossing met 650 vaste stoeltjes, die goed 
aansluit op de betonrand. Daarmee is het helemaal af. Het is een van de vele goede ideeën waar 
budget voor ontbreekt. Er wordt met enkele sponsors onderzocht wat er voor mogelijkheden 
zijn. Ook is een digitale veiling voor een bijdrage per stoeltje of serie stoelen een interessant 
alternatief. Als u ideeën heeft om dit soort projecten mogelijk te maken, neem contact op met 
Dorus Burgers via burgers@stwvastgoed.nl.

Laten we hopen dat de sfeer op de club snel weer een echte hockeysfeer wordt. En dat we 
‘stadion de Kuil’ kunnen creëren. 

 

De Meisjes E6 tallen hadden de laatste training voor de herfstvakantie 
V E E L  P L E Z I E R  M E T  H O C K E Y  E N  V O E T B A L L E N



Het is eenzaam aan de top. Honderden F-jes doorlopen alle lijnen, maar hoeveel halen uiteindelijk het eerste team? In de meeste seizoenen mag je blij zijn 
als je die op één hand kunt tellen. We zijn rijk gezegend in 2020-2021. Maar liefst 8 mannen bij Heren 1. En daar hijgt een handvol A1 spelers in de nek van 
de gevestigde orde. 

Bij de dames vier in de selectie, maar daar achteraan een flink contingent jong talent uit de A1. Hannah maakt al weer een paar seizoenen deel uit van de  
D1-selectie, Anouk draait dit seizoen voor het eerst als vaste speler mee. Het rode paard komt weer voorbij en de bijnamen zijn weer leuk:  
Leen/Leentje/Leenhouts/Nouk en Hannah/Nooshin.

Even voorstellen...

Virginia (University)

Middenveld

Ellen Hoog

Suzan Veen

Eerste teamtrip met Dames 1

Positie

Thuis 

Hannah/Nooshin

1. Kan het mij niet voorstellen maar anders Kampong.

2. Rechts-/linksachter 

3. Ellen Hoog

4. Bas Bogaard

5. Teamweekend Dames 1

6. Meestal Ehrling en Das Rote Pferd, 
    (ons teamlied) mag niet ontbreken!

7. De koffietafel of La Dada

8. Leen/Leentje/Leenhouts/Nouk

H A N N A H  D E  G A S T A N O U K  L E E N H O U T S

K I N D  V A N  D E  C L U B ! 

1. Stel ik speelde niet bij SW, voor welke club dan? 

2. Speelt in het team op positie? 

3. Voorbeeld in hockey?

4. Meest geleerd van? 

5. Mooiste moment op Schaerweijde? 

6. Voor de wedstrijd luister ik naar? 

7. Favoriete plek in Zeist? 

8. Bijnaam in het team?



Als trainer mag je wél het veld op!
V A C A T U R E

Wij willen hockey! Corona beperkt veel maar gelukkig mag trainen wel. Voor de senioren in viertallen. 
Daar wordt volop gebruik van gemaakt. We zijn daarom op zoek naar jou.

T R A I N E R  ( M / V )  V O O R  S E N I O R E N

Ben je een enthousiaste hockeytrainer die spelplezier en techniek wil overdragen?
Als trainer maak je senioren blij en ben je betrokken bij de club. Je wordt begeleid vanuit de SCA (Schaerweijde Coaching Academy) en bent welkom op het 
trainerscafé (i.o.) om te leren van andere trainers. Naast waardering is er een vrijwilligersvergoeding.
En, zeker in deze tijd, je mag als trainer wél het veld op. Lekker buiten!!

We moedigen ook zeker juniortrainers aan dit te gaan doen. Je leert ervan en het is goed voor je netwerk.
Meld je aan bij Mario Hellemons voor meer informatie senioren@schaerweijde.nl.


