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G-hockey Schaerweijde gaat 
voor de Special Olympics!

D6 geeft voorbeeld in tweetallen

S P O R T E N  I S  G E Z O N D  V O O R  I E D E R E E N

H E T  W A S  H E E R L I J K  O M  W E E R  O P  H E T  V E L D  T E  S T A A N !

Als de corona-omstandigheden het toelaten is er van 11 t/m 13 juni weer een 
Special Olympics. Helaas zonder een aantal klassieke onderdelen zoals de 
spectaculaire opening en het overnachten met het hele team in de huisjes van 
Duinrell. 

Maar wel een mooi toernooi met 
landelijke deelname staat in het 
vizier. Onze G-hockeyers gaan ook 
meestrijden. Schaerweijde vaardigt 
één team af. Even duimen dat het 
allemaal doorgaat.

Wat is Special Olympics? 
Special Olympics is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Sporten is gezond voor iedereen, dus ook voor sporters met een 
verstandelijke beperking. 

Door onze evenementen krijgen deze sporters een kans om medailles te winnen 
en te stralen op een podium. Dat geeft hun meer zelfvertrouwen waardoor ze 
sterker in hun schoenen gaan staan. Zo worden ze zelfstandiger en leren de 
sporters voor zichzelf op te komen. Uiteindelijk hopen wij dan dat zij vrolijker en 
blijer in het leven staan! 

In bijgaand filmpje zie je meer over dit event: https://youtu.be/h97AoxEutNw 

Afgelopen zondag waren onze Dames 6 weer op het veld!. 

Volgens aanvoerder Charlotte werd er fanatiek getraind. In tweetallen, 
coronaproof. Iedereen vond het fantastisch om weer op het veld te 
staan. Deze dames geven het voorbeeld. Het kan dus wél. 

Goed voorbeeld doet goed volgen. 

https://youtu.be/h97AoxEutNw  


Heeft uw kind behoefte aan regelmaat en structuur met zijn of 
haar schoolwerk in deze toch wel onrustige periode van online 
les? Onze vestigingen in Bilthoven, Zeist en Utrecht zijn met 
gepaste maatregelen veilig geopend voor al onze diensten vanaf 
groep 3 t/m Master. 

Of het nu gaat om huiswerkbegeleiding, bijlessen, 
examentraining, citotraining of onderzoek en/of begeleiding 
vanuit de Orthopedagogische Praktijk  
(o.a.: schoolkeuze, profiel-/studiekeuze, dyslexie, executieve 
functies).

Liever online begeleiding? Natuurlijk! Geen probleem. Ook online 
bieden wij alle diensten aan.
 
Wil jij je studievaardigheden of planvaardigheden zelfstandig 
thuis verbeteren wanneer het jou uitkomt? Neem dan eens 
een kijkje in onze webshop. Je vindt hier verschillende online 
studievaardigheidstrainingen - https://www.malthastudiecoaching.
nl/online-diensten/webshop/ 
 
Voor meer info over al onze diensten - https://www.
malthastudiecoaching.nl of stel hier je vraag online - https://www.
malthastudiecoaching.nl/stel-uw-vraag/

Komend weekend gaan de 8-tallen door 
met mixen. Er staan een paar spannende 
wedstrijden op het programma. Wie wordt 
poulewinnaar? De 6-tallen gaan, komend 
weekend voor het eerst mixen.

Voor de D-lijn is er de start van de Piste-Cup! 
In dit Schaerweijde Winterprogramma strijden 
alle teams, met de naam van een voornaam 
skigebied, om de eer. 

Overigens, er is nog een belangrijke vacature...
Wie is ‘der Rudi’?

<advertentie>

Alle vestigingen van Maltha  
studiecoaching fysiek geopend!

Jongste Jeugd gaat door!
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Op hockeykamp in de voorjaarsvakantie
G R A T I S  S T I C K  B I J  I N S C H R I J V I N G ! 

Hockey-, Tophockey- en Topkeeperskampen op Schaerweijde van 22 t/m 24 februari.  
Speciaal voor alle hockeyers die gemiste hockeyuren willen inhalen, worden er dit jaar in februari hockeykampen georganiseerd. Bij het hockeykamp en 
sport&spelkamp doen we een speciale themadag! Dat wordt een echt feestje!  
Wees er snel bij en schrijf je in op www.nationalesportkampen.nl.

Tijdelijk krijg je een gratis Indian Maharadja stick t.w.v. maximaal 170 euro bij inschrijving voor dit hockeykamp!

Op het hockeykamp (6-14 jaar) ga je 70% hockeyen en doe je daarnaast andere leuke activiteiten. En natuurlijk is het springkussen er! Het tophockey- en 
topkeeperskamp is 100% hockey, waarbij je zal merken dat je echt beter wordt. Iedere dag komt er een masterclass van een (jeugd-)international, waar je veel 
van leert. 

Ook is er tijd om vragen te stellen en handtekeningen te scoren. Met het uitdagende programma en enthousiaste trainers zal jij het beste uit jezelf halen. 
Voor kinderen van 5-7 jaar is er het Sport&Spelkamp, waar je spelenderwijs kennis maakt met sporten. 

Ben jij erbij? www.nationalesportkampen.nl.

Data en informatie
- 22/23/24 februari 2021 
- Je wordt ingedeeld op leeftijd, niveau en bij je vriendjes. 
- De dagen starten om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. 

INCLUSIEF:
- Heerlijke en gezonde lunch, limonade en tussendoortjes
- Meet & Greet en masterclass van Topspeler 
- Gegarandeerd beter worden! 
- Lekker fanatiek trainen onder begeleiding van onze speciaal opgeleide hockeytrainers
- Je persoonlijke hockeycertificaat

Inschrijven of meer info: www.nationalesportkampen.nl.

Veiligheid en gezondheid staan bovenaan. Daarom volgen we de geldende protocollen.  
Mocht het door het weer of de maatregelen niet door kunnen gaan, dan volgt volledige restitutie.

Wil je vast vooruit plannen? Op Schaerweijde zijn er ook hockeykampen in de mei-, zomer- en herfstvakantie. De inschrijving is geopend.

<advertentie>
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‘Van de velden’
W I N N A A R S  M I X E D  D  W I N T E R T O E R N O O I

Afgelopen weekend waren de 14 mix-teams uit de D-lijn na drie poulewedstrijden 
toe aan de beslissende fase. Wie wint? Was het in het begin van deze competitie 
allemaal nog wat onwennig, nu ging na het startsignaal iedereen voluit voor de winst. 
Veel spelers gaven aan dat het heel leuk was om in een andere samenstelling te 
hockeyen en dat was te zien! Er is hard gestreden in de bittere kou om de eeuwige 
roem op dit eerste mixed D wintertoernooi.

And the winner is…
*Sneeuwpop en Waterkoud (poule 1)  
*Poolster en IJsvrij (poule 2) 
*Berekoud (poule 3) 

Van harte gefeliciteerd! Dank aan alle coaches en begeleiders voor 
hun inzet. We maken ons op voor het volgende event: de Piste Cup!

Schaerweijde Weekly 
geeft wekelijks een overzicht 

van enkele interessante 
wedstrijden, activiteiten en 
wetenswaardigheden van 

Schaerweijde. 

Iedereen kan input sturen naar 
weekly@schaerweijde.nl. 

Bedankt!



Het Schaerweijde Communicatie Team (SCT) is een jonge nieuwe commissie die 
zorg draagt voor alle communicatie-uitingen binnen onze club zoals de Weekly, 
website, app, Facebook etc. 

Wij zijn een gezellig team waarin volop ruimte is voor ieders ideeën en initiatieven. 
Wij zijn op zoek naar een enthousiast nieuw teamlid die het Schaerweijde Hockey 
Instagram-account onder zijn/haar hoede wil nemen! 

Er ligt al een mooi plan waar jij uiteraard ook input aan kunt geven.

Wat is handig voor deze vacature?

• Passie voor Social Media en Instagram in het bijzonder
• Handigheid met taal & (bewegend) beeld
• Affiniteit met hockey-jeugd (junior-vloggers)
• Beschikbaarheid van 2-4 uur in de week

Spreekt bovenstaande je aan? 

Aarzel niet en meld je aan bij Peter de Bruin (Bestuurslid Communicatie) via 
pdebruin@turner.nl (0653193747) of Suzan van Zeist via suzan@familievanzeist.nl.

Vacature SCT

I N S T A G R A M  B E H E E R D E R


