
Dat gaat van het toezicht houden met het gele hesje tot het organiseren 
van het midwinterprogramma, het binnenhalen van sponsors en 
donateurs, het ‘de club thuis brengen’ door het nieuwe communicatieteam 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Dankzij jullie allemaal staat de club er ondanks alles goed voor. De sfeer is 
ontzettend positief, heel veel mensen doen echt mee, vrijwilligers staan op 
en, niet onbelangrijk, financieel lijkt de schade, mede door ondersteuning 
door de Gemeente, subsidies en ‘Brede Schouders’, vooralsnog beperkt. 

Business CLUB32 heeft vorige week een prachtige actie gehouden door 
een twaalftal vrijwilligers te eren en te danken. Zij zijn het symbool van de 
‘twaalfde man’, van al die vrijwilligers met een rood zwart hart.

Maar laten we ook onze professionals niet vergeten die in deze moeilijke 
tijden de club draaiende hebben gehouden. Onze verenigingsmanager, 
officemanager, de horecamedewerkers, ons technisch management, onze 
trainers, hebben Schaerweijde met creatieve oplossingen en voortdurende 
opgewektheid enorm geholpen. Zonder hen was niet mogelijk geweest wat 
uiteindelijk toch mogelijk bleek te zijn. 

Wat verheugen we ons de hekken weer open te kunnen doen. Jullie mogen 
erop rekenen dat wij er, na de huidige lock-down, klaar voor zijn. We gaan 
komend jaar weer genieten op de velden, D1 en H1 toejuichen, onze 
kinderen zien scoren, het terras bevolken en daar een drankje doen. Niet 
meer denken aan een looproute of vrienden niet kunnen omhelzen. 

Het wordt weer normaal. En ik denk dat we dan nog meer genieten van 
deze prachtige club dan we al deden. En neem aan dat het bestuur 
intussen doorgaat met de voorbereidingen op het seizoen 21/22, het 
nadenken over de nieuwe hal, het verder professionaliseren van ons 
technisch management en het ondersteunen van onze trainers en 
coaches. Maar ook met het voorbereiden op een enorm feest zodra dat 
weer mag. We doen het met en voor elkaar en blijven Samen Sterk.

Voor nu wens ik iedereen, ondanks alle beperkingen, een hele fijne en 
warme kerst en een prachtig en gezond 2021.

Namens het gehele hockeybestuur

Reinoud Imhof

Voorzitter Hockey

Wat was het een jaar. Wat hebben we jullie gemist. Wat hebben we 
het met elkaar toch fantastisch gedaan!

Om precies te zijn hebben we in 2020 één normaal weekend 
gehad. In maart speelden we met elkaar de laatste complete 
ongestoorde competitiewedstrijden voor alle teams met publiek 
en zonder beperkingen. Een en al gezelligheid in en om het 
clubhuis. 

We beseften ons toen niet wat een luxe dat was. Met elkaar 
genieten op Schaerweijde, van onze kinderen, een praatje en een 
koffie langs de lijn, trimmen op maandag of sevens op vrijdag. 
Wat zouden we graag de scheidsrechters van het Schaerweijde 
Scheidsrechter Corps na een wedstrijd complimenten willen geven 
voor het fluiten. 

Dat biertje na de wedstrijd op zondag of na de training op 
donderdag hebben we toch altijd wel heel lekker gevonden. En 
heel veel vinden van van alles kan nu al maanden lang enkel via 
teams of zoom. 

Tegelijkertijd, wat hebben we het met elkaar fantastisch gedaan. In 
dit soort crises zie je de ware aard van de club. Vrijwilligers staan 
nog meer op dan ze al deden. In een onvoorstelbare inspanning 
slepen talloze vrijwilligers, van bestuursleden (en dat mag ook 
gezegd worden) tot materiaalcommissie, de club door de crisis. 

Kerstgroet hockeybestuur
 N R  1 4   1 7  D E C E M B E R  2 0 2 0

G E S L A A G D  G E T U I G E  D E  V E L E  B L O S J E S  O P  D E  W A N G E N



‘Van de velden’
K O U D ,  M I S T I G  E N  G E L U K K I G  W A S 
E R  W A R M E  C H O C O !



CLUB32 en de vrijwilliger 
Geslaagde CLUB32 
digitale interviewborrel

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

2  O N D E R N E M E R S  M E T  E E N  R O O D - Z W A R T  H A R T
Nu agv corona de kerstbomenborrel van CLUB32, waar traditiegetrouw als blijk van dank 
ook de vrijwilligers van Schaerweijde voor worden uitgenodigd, niet door kon gaan, heeft het 
bestuur van CLUB32 een andere manier bedacht om de vrijwilligers te eren. 

Bij monde van voorzitter Edzard Offers zijn twaalf vrijwiligers als twaalfde man/vrouw  van 
het Schaerweijde-elftal verwend met de CLUB32 kerstboom en een volgepakt kerstpakket. 
De vereniging is een vereniging dankzij de vaak tomeloze inzet van mensen met een rood-
zwart hart. Veelal achter de schermen. Ze maken het verschil. 

Samen maken we het verschil!

Door twaalf van deze vrijwilligers een kerstboom en -pakket te bezorgen, iets waar de 
CLUB32-leden jaarlijks reikhalzend naar uitkijken, bedankte CLUB32 hen persoonlijk voor 
hun inzet en goede zorgen. Deze twaalf staan daarmee symbool voor alle vrijwiligers.  
Zie de brief van CLUB32 aan hen en bijgaande foto’s en reacties spreken boekdelen. 

Wilt u ook als vrijwilliger actief worden in de vereniging, neem contact op met  
Maarten Kruyt | maartenkruyt@hotmail.com | of Patricia Le Gras | p.le.gras@me.com |

Vrijdagavond 11 december was er een virtuele 
toast om dit jaar af te sluiten en alvast vooruit te 
kijken naar een mooier 2021. 

We begonnen met een update over wat we als 
leden samen met CLUB32 dit jaar hebben bereikt 
voor de club (naast algemene bijdrage en de SCA 
jassen dit jaar ook twee waterpunten en materialen 
voor het pannaveldje) en keken alvast vooruit naar 
volgend jaar. 

Vervolgens was er een digitaal interview met twee 
eigen leden. Niek van Exel en Jeroen Verdonk, 
twee rasondernemers met een rood-zwart hart, 
werden geïnterviewd over hun levensloop, hun 
ondernemingen (in Covid-tijd) en natuurlijk 
Schaerweijde.

Jeroen is directeur en co-founder van Sping, digital 
agency. Niek is op velerlei manieren actief in 
Sustainable Urban Mobility Solutions. 
Kijk eens bij Carver en Centaur Cargo/BabboePro.

Wil je meer info over de activiteiten en doelstellingen van CLUB32, neem dan 
contact op met Edzard Offers, edzardoffers@hotmail.com / 06 4608 6334.

https://mkb-reklame.nl/wp-content/uploads/2020/12/201210-c32-aan-de-vrijwilligers-002.pdf
mailto:maartenkruyt@hotmail.com
http://p.le.gras@me.com
https://sping.nl/
https://sping.nl/
https://carver.earth/
https://www.centaurcargo.com/
https://www.centaurcargo.com/


CLUB32 en de vrijwilliger 
E E N  S T I L L E  K R A C H T  V O O R  S C H A E R W E I J D E



Alle volwassen teamsporters komen even niet in actie. Dat geldt dus ook voor Heren 1 en Dames 1. De coaches hebben een bijzondere opdracht: hoe houd je 
tijdens een langere periode iedereen scherp, fit en betrokken op weg naar de eerste wedstrijd na een lange pauze? Zeker na deze week weet je ook nog niet eens 
wanneer dat zal zijn. Tim Oudenaller, Razwan Ahmed, Wouter van Voorst en Tomás Poggio van Deventer zijn bezig aan een razend gecompliceerd seizoen.
We beginnen met de assistenten: Tomás Poggio van Deventer is nieuw in De Kuil maar Razwan Ahmed kennen we al veel langer: hij is al vele jaren betrokken bij 
onze club, als hoofdcoach, assistent en trainer. Hij verblijft in Pakistan en de foto is dan ook daar genomen. 10 Vragen aan Raz en Tomás. 

Even voorstellen...
D E  C O A C H E S !  ( 1 )

1. De allerbeste hockeycoach aller tijden vind ik?

2. De beste coach van alle sporten is?

3. Kernwoord bij coachen is?

4. Mijn eigen coach heet?

5. Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt als trainer of als, coach?

1.  Ric Charlesworth
2.  Pep Guardiola
3.  Vertrouwen
4.  Dat zijn mijn spelers.
5.  Als coach heb ik geleerd om de spelers eerlijk te behandelen  
 maar niet gelijk behandelen.
6.  Live beelden op de bank terug laten kijken door de spelers.
7.  - Discipline (no nonsense) 
 - Ontwikkelen door fouten te maken en van je fouten te leren 
 - Enjoy the Journey 
8.  Rechtsvoor: ik was echt heel snel!
9.  Raz/Razzie/Paki
10. Lunch met Ric Charlesworth

1.  Craig Sieben
2.  Dick Advocaat (Let’s go Feyenoord!)
3.  Passie
4.  Dider Meijer
5.  Inlevingsvermogen 
6.  Schermen & boxen zijn twee geweldige sporten waar wij als hockey-  
 coaches veel uit kunnen halen, vooral bij het stukje verdedigen..
7.  Respect, plezier & inzet
8.  Centrale verdediger
9.  Pog/Poggio
10. Promoveren naar de promotieklasse aan het eind van dit gekke seizoen

R A Z W A N  A H M E D T O M Á S  P O G G I O  V A N  D E V E N T E R

6. Welke innovaties heb je mee genomen naar je eigen team?

7. Wat zijn je drie belangrijkste principes in teamverband?

8. Positie in het team als hockeyer?

9. Bijnaam bij de jongens? 

10.Mijn mooiste kerstcadeau zou zijn?



Brede Schouders sluit af
E E N  F A N T A S T I S C H  R E S U L T A A T !

Brede Schouders sluit af met een fantastisch resultaat: 

€  38.390  Donaties 

€  13.170  Sponsorcontracten - Hockey 

€  3.200 Sponsorcontracten - Golf 

8x  Club32 Lidmaatschappen

24x  Combi-lidmaatschappen Hockey-Golf 

29x  Golflidmaatschappen voor ouders van hockeyende kids 

Gecombineerd vertegenwoordigt dit een totale waarde van ca.  

€ 80.000,- in het eerste jaar, aangevuld met inkomsten uit de meerjarige spon-

sorcontracten en de lidmaatschappen voor de komende jaren. 

Maar dat doen we niet zonder een woord van dank aan allen die hun 

liefde voor Schaerweijde betuigd hebben door deel te nemen aan dit 

project! Dank voor al jullie bijdragen en ondersteuning, het was nodig en jullie 

waren er allemaal toch maar voor onze prachtige club.

Namens Brede Schouders wensen wij iedereen fijne feestdagen en  

een gezond 2021; op naar een jaar waar we elkaar weer  

kunnen ontmoeten op de club!

Duco Jeroen Rutger Godert

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



En dan de hoofdcoaches. Wat hadden we ze graag in bewegend beeld gepresenteerd! Dat kan nog even niet, want pas volgend jaar staan ze met hun 
teams weer op het veld. Dat houden we dus nog even te goed. We moeten het met de antwoorden op schrift doen. Twee nieuwe hoofdcoaches, tien 
vragen voor mannen met verstand van zaken. Over coachen, wat is dat eigenlijk? En wie coacht onze coaches? 
De laatste 10 vragen van 2020 zijn voor Tim en Wouter.

Even voorstellen...

1. Marcus Weist 
2. Stephen William Hansen
3. ‘Helpen’
4. Van een aantal coaches heb ik veel geleerd en/of leer ik nog steeds, 

nl.: Alejandro Verga, Alexander Cox, Bert Vreeken & Toon Siepman.
5. Zo effectief mogelijk te ‘coachen’.
6. Ik probeer voortdurend innovatief te zijn/verandering(en) te brengen   

om ze te ‘prikkelen’.
7. Commitment, eerlijk zijn naar elkaar en respect voor elkaar.
8. Als hockeyer heb ik voornamelijk in de voorste lijn gespeeld (samen   

met m’n jongere broer).
9. N.v.t.
10. Dat onze competitie weer van start gaat!

1. Ric Charlesworth
2. Phil Jackson
3. Durven
4. Ik speel zelf niet meer en heb op dit moment dus geen coach. De coach 

waar ik het meeste van geleerd heb is Hien The. Hij is ook mijn eerste 
begeleider binnen het coachvak geweest.

5. Dat je als coach misschien nog wel meer moet loslaten dan moet 
proberen te controleren.

6. Spelers beschouwen als meer dan hockeyers en ze op een verdergaand 
individueel niveau leren kennen en te begeleiden. Dit kost tijd maar is wat 
mij betreft de beste basis voor individuele ontwikkeling en een gezond 
teamklimaat.

7.  Eerlijkheid, durf, plezier
8. In de jeugd heb ik afwisselend vrije verdediger en spits gestaan. In het 

senioren hockey heb ik mijn plek uiteindelijk in de spits gevonden. . 
9. Bij Schaerweijde noemen ze me gelukkig gewoon Wout of Wouter.
10. Een knuffel kunnen geven aan mijn oma’s, maar dat zit er helaas niet in.

T I M  O U D E N A L L E R W O U T E R  V A N  V O O R S T

D E  C O A C H E S !  ( 2 )

1. De allerbeste hockeycoach aller tijden vind ik?

2. De beste coach van alle sporten is?

3. Kernwoord bij coachen is?

4. Mijn eigen coach heet?

5. Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt als trainer of als, coach?

6. Welke innovaties heb je mee genomen naar je eigen team?

7. Wat zijn je drie belangrijkste principes in teamverband?

8. Positie in het team als hockeyer?

9. Bijnaam bij de jongens? 

10.Mijn mooiste kerstcadeau zou zijn?



Hockeyclinics in de kerstvakantie
1 0 %  K O R T I N G  V O O R  L E D E N ! 

Op 28, 29 en 30 december worden er drie verschillende hockeyclinics georganiseerd op 
Schaerweijde. Deze dagen staan in een teken van een specialisatie, waardoor je zal merken 
dat je echt beter wordt. 

Bij iedere clinic komt een (jeugd-)international een masterclass geven, waar je veel van leert. 
Ook is er tijd om vragen te stellen en een handtekening te scoren! 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 maatregelen de clinicdagen niet door kunnen gaan, dan krijg je je geld 
terug.

Data en informatie
- 28 december: clinicdag Scoren en Keepen
- 29 december: clinicdag 3D-techniek
- 30 december: clinicdag Duels 

De clinicdagen zijn voor hockeyers van 6 t/m 16 jaar. Je wordt ingedeeld op leeftijd, niveau en 
bij je vriendjes. De clinics starten dagelijks om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. Boek 
ze alle drie en je krijgt extra korting!

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

Familie- en groepskorting
Maak gebruik van je familiekorting of groepskorting (4 personen of meer) en krijg max 15% 
korting.  Let op, aan deze actie zitten strikte voorwaarden verbonden. Bekijk de voorwaarden. 

Inschrijven of meer info: www.nationalesportkampen.nl  

https://www.mennobauschfotografie.nl/
http://mkb-reklame.nl

