
Niemand minder dan Pirmin Blaak, de keeper van het Nederlands Elftal, 
kwam langs bij de keeperstraining van de A-D lijn!! Hoe cool is dat? Hij 
is mede-eigenaar van GoalieWorks, de keepersschool waarvoor Arek 
Matuszak op woensdag alle keeperstrainingen verzorgt. Pirmin heeft alle 
groepen individueel getraind én de trainers begeleid.

Natuurlijk kwamen de Pieten ook even 
langs bij de keeperstraining van de 
Jongste Jeugd. Opwarmen deden de 
keepers met een coole Pietendisco. 

Daarna volgde een hele leuke training. 
De Pieten deden daar ook aan mee, 
maar die struikelden steeds over hun 
eigen voeten.... : )! 

Hoe bijzonder het blijft om van H1 training te krijgen, bleek maar 
weer vorige maandag tot en met donderdag. Vrijwel de gehele 
selectie kwam tussen 16:00-19:00 uur tijdens de trainingen 
langs om de kunstjes van het vak bij te brengen. 

Harder leren pushen en slaan, maar ook leuke trucjes, het was 
zeer geslaagd getuige de vele blosjes op de wangen. Echt leuk 
om te zien, echt leuk om te doen! Samen sterk!

Keeperstraining van de A-D lijn

Jongste Jeugd Keeperstraining

Heren 1 traint!

M E T  P I R M I N  B L A A K

M E T  L E U K E  P I E T E N
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Schaerweijde Weekly geeft wekelijks een overzicht van enkele interessante 
wedstrijden, activiteiten en wetenswaardigheden van Schaerweijde. 
Iedereen kan input sturen naar weekly@schaerweijde.nl. Bedankt!



Pieten Training 2020
J E  G E L O O F T  H E T  G E W O O N !



Trimmers op zondag
Decembertips

‘ E V E N  F R A N K  P A S S E R E N ’ 
V A N  S C H A E R W E I J D E  H O R E C A

Normaliter staan ze maandagavond met vele 
40-plussers op het veld, maar dit keer was het 
een zondagmiddagtraining, waarbij de die-hard 
enthousiastelingen een uur hebben getraind,  
geheel conform de protocollen die door 
Schaerweijde waren opgesteld.
 
Daniël, Fedor, Wouter, Sophie, Renate, Anke, Christoph en Quirijn trainden onder toeziend oog 
van coördinator en interimtrainer Frank verschillende oefeningen, waarbij de balkjes ‘ Even Frank 
passeren’ en ‘Even Daniël passeren’ een niet altijd eenvoudig te nemen hindernis bleken te zijn. 
Veel lol met schitterend weer en allemaal blij dat ze weer even de wei in mochten!

Verras je geliefden met leuke Schaerweijde 
merchandise. Je steunt dan meteen de club. 

Alles verkrijgbaar bij de bar

Mondkapje – 5 euro
Boxershort  - 4 euro
Bidon – 2 euro 
Paraplu  - 10 euro
Cap – 5 euro 
Hockeystick - 29,95 / 69,95 euro

‘Het geheim van Sinterklaas’



We zijn aan het einde gekomen van de voorstelronde en dat doen we in deze Sinterklaas editie van de Weekly met vier surprises! We stellen wel vast dat de 
bisschop en zijn trouwe helper de huisjes van deze Schaerweijde-vedetten voorbij gaan rijden. We beginnen bij de heren: Floris Molenaar en Pieter-Jan Voerman. 
Twee ijzersterke verdedigers waarop het team rust, dus heel veel aanvallers van de tegenpartij verdwijnen onherroepelijk bij hen in de zak van Sinterklaas. Van deze 
twee solide knechten draagt er overigens eentje de bijnaam van Piet! De opbouw begint vaak via deze twee routiniers maar tegelijkertijd spelen ze in veel gevallen 
de hoofdrollen bij de strafcorner. Floris geeft hem dan aan en Pieter-Jan sleept hem er in en met succes: hij was ooit topscorer van de overgangsklasse.  
Over verdedigen en scoren dus in en rondom het doelgebied met Milla en Piet 

Even voorstellen...
L A S T  B U T  N O T  L E A S T !

1. Vorige club?

2. Positie in het team?

3. Voorbeeld in hockey?

4. Ik leerde het meest van?

5. Het kernwoord bij verdedigen is?

1.  Bloemendaal
2.  Centrale verdediger
3.  Moritz Fürste
4.  Alex Verga 
5.  “Nudgen” zoals de Engelsen zeggen
6.  Timing, kwaliteit, vertrouwen en ritme
7.  In de auto naar The Boom Room, in de kleedkamer DJ Jur van der Have.   
 En op het veld natuurlijk de deuntjes van Bertus, Michael en Daan!
8.  Het is een echte familieclub waar voor iedereen een plek is. Ik vind
 het  heel mooi om op de club aan te komen en te zien hoe de    
 eerstelijnsteams keihard aan het trainen zijn. Maar ik word net zo blij 
 van de breedteteams die lekker aan het trainen zijn onder leiding van   
 een enthousiaste trainer. Daar krijg ik energie van!
9.  Ik vier geen Sinterklaas, omdat de Sint het al zo druk heeft met alle 
 kinderen van Schaerweijde cadeautjes te bezorgen, en ik ben helaas 
 geen kind meer!
10. Milla

1.  Zwolle 
2.  Rechtsachter 
3.  Heb ik niet
4.  Suzan Veen
5.  Communicatie
6.  Focus en overtuiging
7.  Skyradio
8.  De combinatie van de grote ambitie gecombineerd  
 met de gezelligheid van een familieclub.
9. Dat kan helaas niet door Covid-19
10. Geloof het of niet: Piet

P I E T E R - J A N 
V O E R M A N

F L O R I S  M O L E N A A R

6. Het draait bij de strafcorner allemaal om?

7. Ik luister voor de wedstrijd naar deze muziek? 

8. Na een paar jaar Schaerweijde vind ik dit het leukste bij de club?

9. Ik vier dit jaar geen Sinterklaas, want?

10. Bijnaam in het team?



‘Van de velden’
D E Z E  W E E K  J O N G E N S  A

De 7ns Jongens A was zaterdag jl een succes. Er 

werd lekker fanatiek gespeeld. De Koek en Zopie 

tent op veld 3  (met zelfgebakken cake van Ilona) 

werd zeer goed ontvangen door zowel spelers 

als begeleiders. Mooie start van het Schaerweijde 

Winterprogramma!

Jan Weverhal beschikbaar
 

De trainers van teams die het leuk vinden iets in de 

zaal te doen kunnen een blok reserveren via 

verenigingsmanager@schaerweijde.nl. 

Vanzelfsprekend gelden Corona regels onverkort en 

let ook op zaalschoenen/stick/regels etc.

Gevonden voorwerpen
V A N  S C H A E R W E I J D E  H O R E C A
De bak loopt over dus halverwege 
december gaan de gevonden voorwerpen/
kleding weer naar het goede doel. 

Laatste kans om jouw verloren trui, jack 
of scheenbeschermer op te halen uit de 
gevonden voorwerpen bak aan het einde 
van de kleedkamergang.



Voor Sinterklaas en Piet weer naar Spanje terugkeren, wordt het hek bij de dames gesloten door de nummers 18 en 19: Danique Overmars en Jorien 

Vaanhold. Jorien voor het derde seizoen, Danique is aan haar tweede begonnen. Scorend vermogen en een enorme drive in het veld en zo horen we uit 

betrouwbare bron, ook in de kleedkamer als we dat zo mogen zeggen. Daan, Daniëlle en Joor, Joriaan en Jorrie, de allerlaatste kadootjes dat zijn jullie!

Even voorstellen...

1. Amersfoort 
2. Spits of de joker
3. Michelle Overmars 
4. Peter Hortulanus en Erik Jazet
5. Ik binnen ben met mijn AIX rosé
6. Mijn vriendinnetjes
7. De afspeellijst FISSABYGUZZZZ van DJ kemp (Guusje van de Kamp)
8. Dat ik niet meer kan chagrijnen met Rixt
9. Geen Sinterklaas want die heeft mij helaas al een aantal jaren overgeslagen
10. Daan, Daniëlle

1. SCHC
2. Linksachter
3. Heb ik niet
4. Marc Jan Derksen
5. Iedereen in haar wedstrijd ritme kan komen zingend of dansend
6. Met mijn huisgenootjes aan het partyen;)
7. Playlist by Guzzzz
8. Dat ik niet met mijn vriendinnen samen kan sporten en natuurlijk het borrelen na de wedstrijd. 
9. Ik vier dit jaar wel Sinterklaas, alleen dan op Kerstavond met mijn gezin. Combinatie van Kerst en Sinterklaas.  
 Iedereen heeft een lootje getrokken en maakt een gedicht en koopt een cadeau.
10. Joor, Joriaan en Jorrie

D A N I Q U E  O V E R M A R S

J O R I E N  V A A N H O L D

1 8  &  1 9 !

1. Vorige club? 
2. Positie in het team?
3. Voorbeeld in hockey?
4. Ik leerde het meest van?
5. De kleedkamer is pas gezellig als?

6. Ik sluit deze voorstelronde af maar op    
Oudejaarsavond ben ik bij…..? 
7. Ik luister voor de wedstrijd naar deze muziek? 
8. Het ergste van nu niet hockeyen vind ik……..? 
9. Ik vier dit jaar geen Sinterklaas want? 
10. Bijnaam in het team?


