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Masterskip
H E L P  D A A N  ( J B 6 )  N A A R  D E  C A R I B E N !

Einde van het jaar ga ik, Daan van Roosmalen ( JB6), mee met 
tweemaster de Wylde Swan. Een enorm schip waarop ik zes weken 
lang school ga volgen terwijl ik de oceaan oversteek! 

Ik vertrek in Noord-West 
Spanje richting Madeira en 
de Canarische eilanden om 
vanuit daar naar de Cariben 
te zeilen. Elke dag is er vier 
uur zelfstudie zodat je bij 
blijft met je schoolwerk. 
Daarnaast zal er elke dag 
een les worden gegeven 
door een vakdocent en 
hebben we natuurlijk 
zeiltraining. 

Om deze geweldige reis 
mogelijk te maken heb 
ik verschillende acties 
opgezet zoals een nieuwsbrief. Ik zou het ontzettend leuk vinden als 
jullie mij willen helpen! 

Alles staat op mijn website www.daanopzee.nl , maar je kunt altijd 
even contact met mij opnemen via daanvanroosmalen@icloud.com of 
0612462878.

Clubhouse: 
I E D E R  K I N D  F I T !

Joke Davio, lid van de technische commissie van Schaerweijde, is 
initiatiefneemster van ‘Ieder kind fit!’. Daartoe host zij op de app. 

Clubhouse een reeks gesprekken met experts. Iedereen is welkom 
om mee te luisteren of te praten. De sessies van donderdag 15 
april gaat over sportblessures bij kinderen. 

Schaerweijde: sportief, sociaal, vitaal!

http://www.daanopzee.nl




Razwan Ahmed aan het woord:
‘ T A L E N T E N  D I E  I N  O R A N J E  S P E L E N  W O R D E N  Z E L F  S T E R K E R  E N  V E R S T E R K E N  O O K  H U N  S C H A E R W E I J D E T E A M . ’
 
Het lijkt er op dat de topjeugd binnen afzienbare tijd weer aan wedstrijden zal gaan beginnen. We gaan na een periode van 
helemaal niet trainen in teamverband en via tussenstappen naar weer helemaal met de groep op het veld dus voorzichtig 
toegroeien naar een slot van de competitie. Iemand die daar bovenop zit binnen Schaerweijde is Razwan Ahmed. 

Trainer en coach van Jongens A1 maar ook technisch manager van meisjes A1. En bovendien assisteert hij Tim Oudenaller als 
coach bij Heren 1. Hij is als het ware een scharnier tussen de topjeugd en D1 en H1. Op de drempel van weer potjes gaan 
spelen vijf vragen aan Raz!

1.Over een week of vier weer wedstrijden spelen, droom of realiteit?
Realiteit! De KNHB heeft op zondag 25 april een pilot evenement geregeld voor de landelijke A en B jeugd.  Hopelijk loopt het 
evenement goed. Ik verwacht dat wij half mei wel weer wedstrijden kunnen gaan spelen met onze teams.

2. Hoe bereiden jullie je voor op deze nieuwe fase?
De kinderen en de coaches kunnen niet wachten op het moment dat wij op zaterdagen weer tegen andere clubs wedstrijden mogen spelen. Dat stukje uitdaging 
is wat iedereen mist op dit moment. Als eenmaal duidelijk is wanneer wij mogen spelen, gaat het gas erop in de training en gaan we ervoor zorgen dat we steeds 
meer wedstrijdsituaties gaan oefenen. 

3. Naast JA1 en MA1 en nu ook steeds meer H1 en D1 spelen veel jonge Schaerweijde talenten in Nederlands A of zelfs jong Oranje. Wie zijn dat?
Bij de meiden spelen Isa Kroot en Noa van der Hurk in NLMA. Julie van den Nieuwenhof komt uit in NLMB. 
Bij de jongens spelen Daan Troost, Lucas Veen, Casper Berkman, Boris Aardenburg en Pepijn Leenhouts in NLJA. In NLJB spelen Thies Bakker, Juup Veen en Peppe 
Veen. 

4. Een hele eer al die talenten in Oranje, maar ook wel eens lastig?
De kinderen missen door de Oranjetrainingen een training met het eigen team. Tot nu toe hebben wij dat niet als lastig ervaren. Het is juist goed voor onze 
talenten om met de andere talenten uit het hele land te trainen. Hierdoor stijgt het niveau van onze talenten individueel en brengen onze talenten het niveau van 
eigen clubtrainingen, en daardoor het niveau van de andere spelers, ook omhoog.

5. Gaan we H1 en D1 nog wedstrijden zien spelen dit seizoen?   
Ik denk van wel. Ik verwacht dat wij half mei weer wedstrijden gaan spelen. Promoveren met onze dames 1 en heren 1 zou een prachtig cadeau zijn voor onze 
mooie club in een bijzonder coronaseizoen. Ik heb er alle vertrouwen in dat beide teams Schaerweijde hoe dan ook trots gaan maken



De Ridder Clinic
V E R B E T E R  J O U W  S K I L L S  O P  V R I J D A G  1 4  M E I  M E T  D E  R I D D E R  H O C K E Y

De Ridder Hockey & Schaerweijde slaan op 14 mei (de 
dag na Hemelvaart) opnieuw de handen ineen, dit keer 
met twee vette clinics!

Back To Hockey Clinic
Op vrijdag 14 mei organiseert De Ridder Hockey twee 
vette “Back To Hockey Clinics” bij ons op de club.  
Tijdens deze editie zullen “eliminatie skills & scoren 
centraal staan”!

Aan de hand van een gevarieerd en uitdagend 
programma, wordt het maximale uit ieder kind gehaald. 
Met behulp van vernieuwende trainingstools en onder 
begeleiding van toptrainers uit de Nederlandse Hoofd- 
en Overgangsklasse & (jeugd) internationals wordt dit 
wederom een gave ervaring!

Tijden & Doelgroepen
10.00 - 12.15 F, E6 jeugd & E8 *veld 2
10.00 - 12.15 D-C Jeugd  *veld 1
*Apart programma voor keepers onder leiding van een jeugdinternational 

Schaerweijde Clubkorting
De Ridder Hockey & Schaerweijde bieden speciaal voor leden van de club een 10% korting aan op deze 
clinic.
Deze korting is te gebruiken bij het aanmelden via de Website van De Ridder Hockey
Clubkortingscode: Schaerclubkorting!

Boek zonder zorgen 
Uiteraard zijn alle clinics van De Ridder Hockey Corona-proof, maar wanneer de kampen onverhoopt 
toch niet doorgaan, biedt De Ridder Hockey de mogelijkheid de clinic op een later moment in te halen. 
Heb je toch liever je geld terug, dan is dit uiteraard ook geen probleem! 

Voor meer informatie www.deridderhockey.nl.

Onze sponsor ABN AMRO vult het sponsorship 
van Schaerweijde in vanuit de belangrijke thema’s 
duurzaamheid en gelijke kansen. 

Tijdens de Euro Hockey League finals 
organiseerden zij een webinar om samen met 
Kim Lammers, Billy Bakker en Esther Mollema 
vooruit te kijken naar ontwikkelingen in hun 
sponsorinvulling in het seizoen 2021-2022. 

In deze bijlage https://vimeo.
com/531283092/0b8e241c74 is het webinar teug 
te kijken. 

Aanbevolen!

ABN AMRO Webinar
A A N B E V O L E N !

http://www.deridderhockey.nl
https://vimeo.com/531283092/0b8e241c74
https://vimeo.com/531283092/0b8e241c74


Afgelopen zaterdag 10 april gingen de D-junioren voor de eerste keer 
‘switchen’ in aparte routes voor de tweede en eerstejaars D.  

De eerstejaars mixten met de E8-tallen en de tweedejaars speelden 
onderling. Deze week wonnen de ‘Dropjes’ met 3-0 van de ‘Zwarte Bessen’. 

Volgende week verder.

‘Van de velden’
S W I T C H  T O E R N O O I  D - L I J N  V A N  S T A R T I S A  I S  E R  B I J !

Onder normale omstandigheden was 
het al lang opgevallen bij wedstrijden 
maar door Corona is ze met stille 
trom bij Dames 1 gekomen: Isa Kroot. 

Sinds de C-jeugd (2015) draagt 
ze al het rood-zwart, ze komt uit 
Driebergen waar ze bij Shinty begon 
met hockeyen. Het is niet het eerste 
berichtje wat we over haar publiceren 
want ze was al succesvol in de zaal 
en maakt al langere tijd deel uit van 

de Nederlandse A-selectie. Ze viel al wel eens in, maar ze is 
nu echt overgegaan naar Dames 1. Tijd dus voor een echte 
introductie! 

1. Vorige club?  Shinty
    
2. Positie? Middenveld
    
3. Voorbeeld in hockey? Ik heb eigenlijk nooit echt een 
vast voorbeeld gehad. Wel vind ik de mentaliteit van Eva 
de Goede altijd heel erg vet om te zien, dus haar zie ik in 
sommige situaties wel als voorbeeld. 
  
4. Meest geleerd van?  Suzan Veen en Marlies Vossen
   
5. Laatste wedstrijd? Afgelopen zondag tegen Jb1 

6. Voor de wedstrijd luister ik naar? House en trance vind 
ik altijd wel heel erg lekker voor een wedstrijd. Ohja en ik 
luister natuurlijk altijd even naar de tips van m’n moeder ;)

7. Alleen hockey of beoefen je nog andere sporten? Naast 
hockey hou ik ook wel veel van water- en wintersporten en 
ik vind een beetje bezig zijn met krachttraining ook heel erg 
leuk.

8. Al een bijnaam?Ja, kort maar krachtig: ‘Ies’

Even voorstellen...

I S A  K R O O T



Zaterdag 10 april hadden de teams van aangepast hockey een ontmoeting met de meiden MC2. 
Onze G-trainer Nadine had haar team, MC2, gevraagd of MC2 de uitdaging aan wilde gaan. Het 
team zei volmondig ‘ja’. Het spel moest zaterdag even op gang komen want de spelers van de 
G-teams hadden lang geen wedstrijd meer gespeeld. Ondanks dat vielen de eerste doelpunten 
relatief snel. Dat smaakte naar meer. 

Zowel van G1 als van G2/
G3 stonden de keepers hun 
mannetje en hielden zij de bal 
lang uit de goal. De conditie 
speelde nog wat parten en 
de G miste de broodnodige 
wissels. MC2 zette daardoor 
een tegendoelpunt in beide 
wedstrijden. G1 ging met een 
kleine winst het veld af en ook 
G2/G3 was tevreden over de 
winst tijdens deze oefenpot. 
De trainers Arno (G1) en 
Mijntje (G2) zagen voldoende 
aanknopingspunten om mee 
te nemen naar de trainingen 
van de komende weken. 

Bedankt MC2 voor deze leuke wedstrijd!

Welk jongens of damesteam wil tegen G1, G2, G3 
sparren op zaterdag 22 mei van 10-11 uur? Of 
een andere zaterdag om 10 uur? Ook Heren 1 
of Dames 1 mogen ja zeggen… de wens van vele 
G-hockeyers. Mariska Meulenberg (coördinator 
G-Hockey) hoort het graag!

‘Van de velden’ NIEUW!
G  T E G E N  M C 2 W A N D E L H O C K E Y

Nooit te oud om te genieten van het 
hockeyspelletje, de mensen om je heen, de 
club, de kinderen, de jongeren, de families en 
het drankje aan de bar. 

Voor alle 65-plussers gaan we vanaf mei, als 
de regering het toe laat, een nieuwe vorm van 
hockey introduceren. Wandelhockey...trainen 
in groepsverband, begeleid door een van de 
clubtrainers met veel ervaring. Bewegen op 
eigen tempo en naar eigen vermogen. Bezig 
zijn met leeftijdsgenoten in een sportieve 
omgeving. Leuk voor nieuwe contacten, dus 
ook leuk als je nog nooit gehockeyd hebt!

Wandelhockey voor iedereen op leeftijd die 
nog wekelijks goed en gezellig bewegen wil.

Aanmelden kan via senioren@schaerweijde.nl.

mailto:senioren@schaerweijde.nl


‘Van de velden’
V O E T B A L L E N D E  A B - H O C K E Y E R S

Afgelopen weekend hebben verschillende A- en B-teams, jongens én 
meiden gevoetbald. Hoewel het even wennen was met zo’n harde bal 
tegen de benen, werd er fanatiek gespeeld. 

De teamfoto moest ‘stoer’ zijn, maar het ontbreken van de tatoeages 
verraadt toch dat het hier om hockeyers gaat. : )

‘Van de velden’
T R I M H O C K E Y


