
 N R  1 0   2 0  O K T O B E R  2 0 2 2

In de herfstvakantie vanaf maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 
zijn er geen trainingen voor de Jongste Jeugd en de Junioren breedteteams.  

De trainingen voor de 1e en 2e lijns-teams gaan in overleg met de trainer/coach.

Vanaf maandag 31 oktober starten de trainingen weer volgens het reguliere 
schema.

Lekker toch doortrainen? Dat kan! Wel eerst even mailen met veldplanning via 
veldplanning@schaerweijde.nl!

Fijne vakantie allemaal!

Hockey in herfstvakantie

V A N  M A  2 4 / 1 0  -  V R I J .  2 8 / 1 0

Fijne 
vakantie!

mailto:veldplanning@schaerweijde.nl


M E E T  &  G R E E T  C O E N  V A N  B U N G E

Afgelopen zaterdag was voor één van de jonge fluittalenten van 
Schaerweijde een bijzondere dag. Na het begeleiden van een 
oefenwestrijd van een eerstelijns team had de arbitrage commissie 
een ‘Meet and Greet’ georganiseerd met Nederlands bekendste 
(internationale) scheidsrechter, Coen van Bunge, dit jaar uitgeroepen 
tot FIH Umpire of the Year. 

Een mooie gelegenheid om enthousiast met elkaar over fluiten te 
praten, wat fluitervaringen te delen en  waardevolle tips te krijgen 
voor de volgende wedstrijd. 

De arbitrage commissie

Jong talent meets international
V R I J D A G A V O N D  H O C K E Y  D A M E S  S 1

Vrijdagavond 7 oktober stonden we weer met ons Sevens-team op het veld, 
deze keer bij Schaerweijde. We spelen twee wedstrijden van 25 minuten op een 
avond, soms thuis, vaak uit. De wedstrijden worden gespeeld op een half veld, 
zonder keeper en zonder scheidsrechter. 
 
Over de wedstrijden van afgelopen vrijdag gaan we het niet hebben. Laten we 
het erop houden dat we strijdend ten onder gingen. De derde helft maakte 
alles gelukkig goed. Zoals vaak werd ook deze avond afgesloten met een hele 
gezellige derde helft in het clubhuis. 

Van de Velden



Van de Velden
M O 1 4 - 2  L E K K E R  O P  S T O O M !

Dat de trainingen onder leiding van Just en Rogier hun vruchten afwerpen zien de meiden 
van de MO14-2 ook wel. Iedere wedstrijd worden er meer goals gescoord en worden er 
minder kansen ‘weggegeven’. Met een leuk toernooi en veel oefenwedstrijden in de benen 
draait het team inmiddels supergoed!

Na een stevige 6-1 tegen Stichtse was als laatste tegenstander Amerongen MO14-1 aan de 
beurt. Onder een heerlijk zonnetje werd meteen duidelijk dat de meiden er zin in hadden! 
Na het eerste kwart stond het scorebord al op 4-0 voor Schaerweijde. Helaas vertraagden 
fikse slagregens het spelverloop en kwam Amerongen sterk terug. Door middel van een 
paar scherpe slidings werd het eigen goal gelukkig schoon gehouden en stond de score bij 
het eindsignaal op 5-0. Met een tweede plek in de voorcompetitie zijn we lekker op weg 
naar het eindkampioenschap !

Belangrijker was natuurlijk de wedstrijd tegen de JONGENS van onze eigen JO12-1. Broertjes 
tegen zussen, spelers, coaches en scheidsen uit dezelfde familie… Er stond veel op het spel! 
Speciaal voor de gelegenheid hesen de meiden zich in de nieuwe, heel erg roze, teamtrui. Zou 
de brute kracht van de meiden het winnen van het tactische spel van de jongens? 

Even leek het daar inderdaad wel op: De meiden stonden in 
de rust met 1-0 voor en scoorden in het derde kwart met een 
strakke tip-in de 2-0 ! Dat de jongens vrijdag extra vroeg naar 
bed waren gegaan wierp aan het einde van de wedstrijd zijn 
vruchten af. Met knap spel scoorden ze nog twee doelpunten 
en stokte de eindstand op 2-2. Misschien wel het beste 
resultaat voor de verschillende families….



Namen & Nummers
S C H A E R W E I J D E  D A M E S  &  H E R E N  1

Wij stellen de spelers van Schaerweijde Dames & Heren 1 voor aan de club! Neem kennis van hun wedstrijdrituelen voordat zij het veld betreden om onze rood/
zwarte clubkleuren te verdedigen in de hoogste regionen van het Nederlandse hockey. En kom hen uiteraard aanmoedigen in De Kuil! Hapje, drankje, hockey & 
gezelligheid!



Namen & Nummers
S C H A E R W E I J D E  D A M E S  &  H E R E N  1



Dagen worden korter, avonden vallen vroeger kortom…..de herfst is 
begonnen. 

Tijd voor ouders om de fietsverlichting te controleren en het gebruik 
hiervan thuis te bespreken zodat onze jeugdleden veilig van en naar de 
club kunnen fietsen. 

De route is vrij donker dus belangrijk dat onze jeugd goed zichtbaar is 
voor andere weggebruikers.  

Fietsverlichting in orde?
L A A T  J E  Z I E N !

Herstel volgt snel!

Afgelopen week is gebleken dat door een systeemfout bij verschillende 
lijnen ten onrechte een shirtvoucher op de contributiefactuur terecht 
is gekomen. De contributieadministratie is samen met Lisa bezig te 
achterhalen hoe en bij welke leden dit mis is gegaan. 

Wij zullen deze vervelende fout vanzelfsprekend zo snel mogelijk 
herstellen. Vanwege het incasso-karakter van de facturen kan dit helaas 
niet eerder dan bij de laatste termijn die in november zal plaatsvinden. 
Hierbij het vriendelijke verzoek om de geplande aankondiging incasso wel 
gewoon te laten plaatsvinden.

Onze excuses voor het ongemak. 

Bij eventuele vragen kunnen jullie terecht bij de contributieadministratie 
via contributie.hockey@schaerweijde.nl.

Mededeling bestuur

O N T E R E C H T E  I N C A S S O  D O O R  S Y S T E E M F O U T

mailto:contributie.hockey@schaerweijde.nl


De bondscoaches van de Nederlandse teams hebben hun selecties 
bekendgemaakt. Wij zijn blij & trots dat er opnieuw Schaerweijde 
jeugd is geselecteerd en wensen alle geselecteerden veel plezier & 
succes toe.

Jong Oranje Heren
Pepijn Leenhouts (H1)

JO18 
Thies Bakker (H1)
Tim Knapper ( JO18-1)
Peppe Veen ( JO18-1)

JO16
Lucas Corstens ( JO16-1)

JO15 – Regio Noord-West
Pim Solleveld ( JO16-1)

MO14 – Regio Midden
Eva Snoek (keeper MO14-2)

JO14 – Regio Midden
Derek van Essen ( JO14-1)
Rutger Melchiors (keeper JO14-2)

Schaerweijdenaren in selectie teams

V A N  H A R T E  G E F E L I C I T E E R D !V R I E N D I N N E N T E A M  M O 1 6 - 4 D

Deze week aan HET vriendenteam van Schaerweijde de eer om te shinen met een 
stukje in de Weekly. Meisjes onder de 16-4D. Eind vorig jaar ontstond het idee 
vanuit een aantal meiden om een vriendenteam samen te stellen! Na veel heen 
en weer geapp … en een go vanuit de club … staat ons team. Zestien meiden - die 
naast lekker trainen & wedstrijden spelen - ook het sociale aspect  bij teamsport 
belangrijk vinden. 

Een team wat grotendeels bestaat uit meiden die als kleine ukjes al op de club 
rondliepen aangevuld met de positieve energie van nieuwe aanwas die ons team 
compleet maakt! 

Een team waarvan 
het merendeel zich 
ook nog eens volle 
bak inzet voor de 
club in het geven 
van trainingen … en 
het coachen van de 
Jongste Jeugd! 

En dan last but not 
least … de ouders: 
vaders die fluiten zonder 
morren en de wedstrijd 
op de juiste wijze weten 
te begeleiden & een 
rood/zwarte harde kern 
aan support bij bijna elke 
wedstrijd. 

Zie foto v.l.n.r. : Cora/
Karlijn/Sylvia & Anieke + 
foto van de meiden op 
aftrap eerste training! 

Van de Velden



Wij geloven erin dat top- en breedtehockey elkaar versterken. Daarom is het motto van Schaerweijde, 
familieclub met ambitie, elkaar sterker maken. De ambities van alle team mogelijk maken én de ambitie dat 
te doen op de gezelligste familieclub met goede faciliteiten voor alle leden. Zoals bekend is dat een ambitie 
waarvoor, naast de contributie, ook bijdragen uit sponsoring en donateurs nodig zijn. Schouders onder 
Schaerweijde is een van de initiatieven om daarin te voorzien. De Schouders werven  donateurs met een 
rood-zwart hart die met tijd of geld de budgetten van de vereniging ondersteunen.

Enkele voorbeelden

Het zijn veel kleine beetjes die tezamen het verschil gaan maken. Alle bijdragen zijn welkom, klein en groot, eenmalig of meerjarig. Kijk op de site hoe je stoeltjes kunt 
stickeren of zoek contact met een van de Schouders voor een donatie. Donaties zijn er in vele vormen, van donatie tot obligatie tot adoptie. Zoek samen met ons wat je 
het beste past.

Schouders onder Schaerweijde levert een belangrijke bijdrage aan onze club. We zijn er nog lang niet maar inmiddels goed op weg. De tribunestoeltjes leveren tot 
vandaag ruim 17.000,- op en qua donaties staat de teller op 63.000,- Doe mee met Schaerweijde, zet je Schouders onder Schaerweijde!

Meer info bij onder meer Duco van Oosterhout, Maurits van Dedem, Niek van Exel, Peter de Bruin of mail naar bredeschouders@schaerweijde.nl. 

Zet je Schouders onder Schaerweijde
D O E  M E E !

Een ondernemer doneert 10 stoeltjes op de 
tribune om de mini-van-de-week een eerste 
klas plek te gunnen bij thuiswedstrijden van 
Heren of Dames 1. (een bijdrage van 850,- 
per jaar).

Een particulier doneert een jaarlijkse 
bijdrage middels een obligatielening. Het 
belastingvoordeel is een extra bijdrage aan 
de club (een bijdrage van 1500,- kost netto 
maar 833,-).

Een ondernemer doneert eenmalig een 
bedrag van 10.000,-.

Een heel seniorenteam doneert een 
obligatielening van netto 4.000,- (opbrengst 
voor de club: 5.900,-)

Een persoon doneert 2000,- gedurende 3 
jaar (opbrengst 6.000,-).

Een jonge supporter heeft z’n spaarpot 
omgekeerd en heeft een stoeltje laten 
stickeren voor 85,- euro (opbrengst 85,-).



bredeschouders.com

https://bredeschouders.com


Schaerweijde op WK Masters in Kaapstad 
G O U D  V O O R  D E  H E R E N  4 5 +  &  5 5 + !

Masters Hockey is een vereniging van actieve hockeyers boven de 35 jaar die internationale 
toernooien spelen. Van 1 t/m 10 oktober speelden de leeftijdscategorieën 45+, 50+, 55+ en 60+ 
(alleen dames) het WK in Kaapstad. 

Na een half jaar voorbereiding - waarbij de 55+ mannen en 60+ vrouwen veel  op Schaerweijde 
trainden - werd het WK (over drie stadions verdeeld) gespeeld. Het werd een groot succes voor 
Schaerweijdenaren Maarten Burgers (45+) en Niek van Exel (55+), die beiden goud wonnen door 
in de finale Duitsland respectievelijk Engeland te verslaan. Annemarie Dobbelaar (60+) moest 
helaas genoegen nemen met een 4e plek.

Verslag van Maarten:
We wisten niet hoe goed de andere teams zouden zijn, maar het doel was duidelijk: zo 
hoog mogelijk eindigen. Dat is best een serieus iets. Startend met circa 6 weken trainen 
en oefenwedstrijden in Nederland en een tweeluik tegen Frankrijk. En dan kon de reis echt 

beginnen. Schiphol was appeltje-eitje 
dankzij goede voorbereiding. En in 
Kaapstad hadden we 2 huizen met 
voor elke speler een eigen kamer, 
onze eigen kok en natuurlijk voldoende fysio aanwezig. 
 
Elke dag om 7 uur op, met belangrijk rek/strek- en krachtoefeningen voor het ontbijt. Alle 
wedstrijden waren live op TV, dus we konden onze tegenstanders goed analyseren voor de 
teambespreking. De wedstrijden waren na de lunch en na het drankje met de tegenstander 
snel naar naar huis voor recovery en sauna met in de avond een goed diner. Zo speelden we 6 
wedstrijden in 9 dagen tegen Argentinië, Wales, Duitsland, Zuid -Afrika, Engeland en nog een 
keer Duitsland. 
 
We hebben het toernooi gewonnen. Klasse. Dit is gelukt omdat we als team hetzelfde doel 
hadden. Iedereen wilde voor elkaar wilde hockeyen. Het is erg gaaf om weer zo met je sport 
bezig te zijn. En wat denk je van het horen van het Nederlands volkslied in de finale tegen 
Duitsland. En dan ook nog winnen! Wij zijn wereldkampioen!!



Held van het Veld 
Z A T E R D A G  1 5  O K T O B E R :  H I D D E  P H I J F F E R  ( H 1 )

De Held van het Veld is de speler of speelster van H1 of D1 die in de wedstrijd een 
bijzondere prestatie heeft geleverd of een opvallende bijdrage had in het teamresultaat. 
De Held van het Veld wordt bij thuis-competitiewedstrijden door de staf benoemd.

1. Hoe zijn jullie met de kater van zaterdag omgegaan?
We zijn na de wedstrijd met zijn allen een hapje gaan eten in Utrecht. Even het hoofd leeg 
maken en lol met elkaar maken. De kater overheerste misschien wel in het begin, maar ik 
denk dat we heel trots kunnen zijn op hoe we gespeeld hebben. Als je dit spel op de mat 
legt, moet je er alleen minimaal een punt aan overhouden. Volgens mij was iedereen het 
daar wel mee eens!

2. Waarom ben je Held van het Veld geworden, denk je?
Ik denk dat ik een solide wedstrijd heb gespeeld. We stonden goed tegen een behoorlijk 
sterk middenveld. Maar ik vond ons allemaal erg scherp dus hij had net zo goed naar 
iemand anders kunnen gaan. Dit was tot nu toe onze beste wedstrijd van het seizoen!

3. Hoe is de spirit in het team nu?
We zitten in een stijgende lijn. Je ziet dat we steeds meer gewend raken aan de 
Hoofdklasse en dat we goed mee kunnen tegen de grotere tegenstanders. Jammer dat 
het kwartje nog niet onze kant op is gevallen, maar we zullen onszelf ongetwijfeld snel 
gaan belonen!

4. De komende twee potten tegen Amsterdam en HDM, wat mogen we 
verwachten?
Over belonen gesproken, laten we dat dan maar meteen volgende week doen. Waarom 
niet?! Onze focus zal dan ook eerst gaan richting Amsterdam. Een goede ploeg, die er 
ook alles aan zal doen om van ons te winnen. Als wij hetzelfde niveau op de mat leggen 
als dit weekend, ben ik ervan overtuigd dat we daar kunnen stunten. Tegen HGC hielp de 
support van de zijlijn ons ook heel erg. Gelukkig is Amsterdam maar ongeveer een half 
uurtje rijden vanuit Zeist!

5. Hoe laat zich je je sportieve en maatschappelijke carrière combineren?
Naast hockey werk ik inderdaad fulltime. In het begin is dat wennen, maar ik vind de 
combinatie eigenlijk heerlijk. In de avond trainen is een fijne uitlaatklep! En daarnaast blijft 
hockeyen in de Hoofdklasse toch iets magisch!



Tribune - Brede Schouders
G E R E S E R V E E R D  V O O R  D E  M I N I ’ S

In ons stadion De Kuil bestaan geen gereserveerde 
plekken. Ook de gestickerde stoeltjes, met dank aan 
vele donateurs, zijn niet voorbehouden aan die gulle 
gevers. Toch is er nu een serie stoeltjes geplaatst 
die wél een speciale plek vormen. Namelijk de Mini’s 
van de Week stoeltjes op de eerste rij. De spelers of 
speelsters uit de MO9-teams die hún topteam, Heren 
of Dames 1, aan komen moedigen, hebben recht op 
een stoeltje op de eerste rij. Goed voorbeeld doet 
goed volgen ….., dat is een gereserveerde plek wel 
waard! 

Deze Mini plekken zijn mogelijk gemaakt door 
een ondernemer die het belangrijk vind dat de 
top en de breedte zijn verbonden. Hij kocht tien 
tribunestoeltjes via  www.bredeschouders.nl. Ook 
daar geldt, goed voorbeeld doet goed volgen. 

http://www.bredeschouders.nl


De hoofdcoach van Heren 1 is een man met een missie. Realist én dedicated 
om ‘project Schaerweijde’, zoals hij het noemt te laten slagen. De Club32 
leden in de lounge luisteren geboeid naar het persoonlijke én professionele 
verhaal van de man die z’n hele leven al hockeycoach is. Ooit gestart bij 
Hurley, als bijbaantje naast school, leeft hij hockey, een leven lang. En dat is 
te merken.

Club32 interviewdiners zijn doorgaans erg interessant. Het is niet alleen 
gezellig en lekker, je steekt er ook het een en ander van op. Zeker nu, van de 
man die teamontwikkeling op topniveau als een systeemvraagstuk ziet waar 
alle relaties moeten werken. En hoe bereik je dat dan. Een parallel naar onze 
eigen werkvloer waar we ook kunnen worstelen met dit soort vragen.

Naast de parallel tussen topteams en thuis konden de Club32 leden 
meedenken met de situatie waar Schaerweijde in zit. Als promovendus 
staan we voor een lastige taak. Investeren is nodig, maar wel stap voor stap. 
Resultaat kunnen we niet kopen, én het ís ook niet te koop. 

Het was de aanwezigen wel duidelijk dat als we iemand daarin op de bok willen zien, dit Albert Kees Manenschijn 
is. De ervaring spreekt boekdelen. We gunnen hem en onszelf daarin de punten die ons in het rechterrijtje doen 
stijgen. Dat past Albert Kees en het past Schaerweijde.

Interesse in Club32, dé Business Club van Schaerweijde, neem contact op met Sytze van der Aa of Pieter van 
Essen via club32@schaerweijde.nl. Er komen diverse interessante events aan. De baten van Club32 komen ten 
goede aan de vereniging. Word lid!

Interviewdiner Club32
A L B E R T  K E E S  M A N E N S C H I J N :  B O U W E N  A A N  D E  T O P 

mailto:club32@schaerweijde.nl


M I N I ’ S  V A N  D E  W E E K :  J O 9 - 5

Mini van de Week bij Heren 1, dat is wel heel bijzonder! Zeker op een 
drukke Family&Friends thuiswedstrijd tegen HGC. De hele wedstrijd 
erbij zijn, ook ín de kleedkamer en bij de warming up. De line up met de 
scheidsrechters, voor meer dan 600 fans op de volle tribunes. Je vergeet 
het je leven niet! En dat we net verloren, ach, dat is dan eigenlijk net even 
bijzaak. De jongens van JO9-5 hebben met volle teugen genoten.

Van de Velden


