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Bring a Friend
‘ Z I N  O M  S A M E N  M E T  M E E R  V R I E N D E N  T E  H O C K E Y E N ?  L A A T  Z E 
M E E T R A I N E N  O P  S C H A E R W E I J D E ! ’

Weet jij misschien nog wel een vriend of vriendin die eigenlijk wel 
graag wil hockeyen? Vraag hem of haar dan of ze zin hebben om 
alvast een keer mee te komen trainen. 

Nieuwe spelers zijn welkom bij Schaerweijde. 

Ook al hebben ze nooit gehockeyd, iedereen mag aansluiten als je 
het van tevoren even doorgeeft aan jouw eigen trainer. Én, wij zorgen 
voor een voucher voor bitterballen als je iemand meebrengt die 
misschien wel op Schaerweijde wil komen hockeyen!

Meivakantie
H O C K E Y C L I N I C S  &  K A M P E N 

Woensdag 5 mei Keepersclinic Goalieworks
*Speciaal voor Schaerweijde Keepers
Meer info volgt

Woensdag 5-7 mei Hockey- en Keeperskamp van Nationale 
Sportkampen
9:30 – 16:30 uur             6 t/m 16 jaar 
*Eventueel met overnachtingen
Aanmelden via www.nationalesportkampen.nl nu met gratis stick!

Vrijdag 14 mei  Back to Hockey Clinics van De Ridder Hockey 
10.00 - 12.15 uur            F, E6 jeugd & E8 *veld 2
10.00 - 12.15 uur            D-C Jeugd            *veld 1
*Apart programma voor keepers onder leiding van een 
jeugdinternational

Aanmelden via www.deridderhockey.nl met kortingscode: 
Schaerclubkorting!

Zaterdag 15 mei ABN AMRO Clinic
Voor Jongste Jeugd op basis van inschrijving
Meer info volgt

http://www.nationalesportkampen.nl
http://www.deridderhockey.nl 


Schaerweijde draait op vrijwilligers. 

Langzaam komen de eerste versoepelingen op gang. We hopen dat we stap voor stap weer richting het oude 
normaal gaan en elkaar weer kunnen treffen op Schaerweijde. Om onze jeugd- en seniorleden maximaal 
te ondersteunen hebben we support van jullie nodig. Vrijwilligers maken Schaerweijde en zorgen voor een 
bruisende club! 

Is het wedstrijdsecretariaat of de sponsorcommissie iets voor jou? Of heb je meer affiniteit met horeca? 

WEDSTRIJDSECRETARIS SENIOREN HOCKEY
(4 uur per week)

Ben jij goed in puzzelen en plannen? Vind 
je het leuk om een paar uurtjes per week 
(max. 4 uur) ‘achter de schermen’ iets voor 
de club te doen als vrijwilliger?  Dan is 
wedstrijdsecretaris senioren hockey echt  
iets voor jou! 

Als wedstrijdsecretaris senioren hockey 
plan je 4x per jaar de senioren wedstrijden, 
heb je veel contact met aanvoerders van 
de seniorenteams, hou je je bezig met 
de wedstrijdscores, afgelastingen en 
wijzigingsverzoeken van teams. 

Je communiceert en schakelt regelmatig  
met de KNHB en je leert snel nieuwe  
mensen kennen! Hockeyervaring is handig 
maar absoluut geen must!

INTERESSE? 
Neem dan contact op met Marieke 
Oudenhuijsen (secretaris hockeybestuur) via 
secretaris.hockey@schaerweijde.nl.

COMMISSARIS HORECA VERENIGINGSBESTUUR
(4-8 uur per week)

Heb jij gastvrijheid hoog in het vaandel staan? Vind jij het 
belangrijk dat de horeca zorgt voor optimale gastvrijheid 
en clubbeleving, een horeca aanbod heeft dat past bij de 
golf- en hockeyvereniging en financieel gezond is? En wil je 
je daarvoor inzetten? Dan is dit je kans! 

Alette Geerts, de huidige commissaris horeca 
verenigingsbestuur, wil na 7 jaar het stokje overdragen.

Als Commissaris Horeca Verenigingsbestuur zorg je voor 
een goed functionerend horecateam, regel je de financiële 
bedrijfsvoering en verslaglegging, vind je het belangrijk 
dat het clubhuis gezellig en sfeervol is, zorg je voor 
voldoende goede uitgiftepunten rondom het clubhuis en 
de velden, communiceer je met besturen, commissies en 
leveranciers en werk je actief mee aan de uitvoering van 
het meerjarenplan voor het horeca-clubhuis. Een vereiste is 
natuurlijk dat je kennis en ervaring in de horeca hebt. 

INTERESSE? 
Neem dan voor 19 mei contact op met Anne Marie 
Dobbelaar (voorzitter verenigingsbestuur) via E: voorzitter@
schaerweijde.nl/ T: 06-46191885 of met Alette Geerts 
(huidige commissaris horeca verenigingsbestuur) via 
horeca@schaerweijde.nl of 06-26138006.

SPONSORCOMMISSIELID
(2-4 uur per week)

Heb jij een commerciële inslag en een leuk 
netwerk in Zeist en omgeving? En vind jij 
het leuk om een bijdrage te gaan leveren 
aan een professionaliseringslag van de 
sponsorcommissie? 

De sponsorcommissie is op zoek naar een 
enthousiaste pro-actieve sponsorwerver. 
Sponsors hebben een steeds veranderende 
behoefte en vanuit Schaerweijde willen wij 
daar pro-actief op inspelen. 

Binnen onze vereniging behartigt de 
sponsorcommissie de belangen van onze 
sponsoren en organiseren ze diverse 
sponsor-events. Daarnaast leggen ze 
contacten met potentiële sponsoren om het 
netwerk uit de breiden.

Spreekt dit je aan en wil je meer 
weten over de activiteiten? Dan maken 
wij graag kennis met jou! Je kunt contact 
opnemen met de sponsorcommissie 
via sponsorcommissie@schaerweijde.
nl. of met het Vrijwilligersbureau via 
vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl.

D O E  M E E ,  S C H A E R W E I J D E  Z I J N  W E  S A M E N !



JA5 is een paar weken geleden gestart met een reeks oefenwedstrijden tegen de Jonge Senioren. Na H3, JH1 en JH2 was zondag de wedstrijd tegen Jong 
Dames 1. Het was een stralende dag en iedereen had weer enorm veel zin in de wedstrijd. Met een gezonde wedstrijdspanning vooraf... Beide teams 
gingen voortvarend van start. Na het eind fluitsignaal was JA5 op basis van wedstrijdroutine en loopvermogen de dames de baas. Het werd 7-0. Dames, 
bedankt voor de leuke en sportieve wedstrijd! Er volgen nog (revanche) wedstrijden tegen MA2 en JH1 in de komende weken. Met als klapper een 
oefenwedstrijd tegen de G-hockey.

‘Van de velden’
J A 5  V E R S L A A T  J O N G  D A M E S  1



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

In het kader van SWITCH speelden zaterdag jl. MD4 a.k.a ‘De Dropjes’ tegen de dames 
van MC6. Het was weer een mooie wedstrijd, die uiteindelijk met 2-3 in het voordeel 
van de jongere garde werd beslecht.  

Club32
G E R A R D  E K D O M  B I J  C L U B 3 2

Groot geworden met Arbeidsvitaminen waar hij o.a. 
‘Baas van de dag ‘ presenteerde, komt Gerard Ekdom 
donderdag 22 april aan businessclub club32 uitleggen 
welke vitamines wij nodig hebben om deze corona-
periode te overleven. 

Wie weet benoemt hij een van ons tot ‘Baas van de dag’ 
en komen wij in zijn bedrijven top 10 terecht. Zittend 
in zijn glazen huis ontvangt hij alle leden van club32 
online voor een gezellige avond met hun favoriete 80’s 
en 90’s muziek om hen zo de shot te geven om de 
komende weken Corona te overleven ;). 

Geen lid? Mis de volgende kans op een uniek club32 
event niet: edzardoffers@hotmail.com 

MA1 en JA1 spelen weer
… T E G E N  A N D E R E  C L U B S !
 
Je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar zondag 25 april gaat het toch gebeuren. 
Huizen, Klein Zwitserland, Pinoké, Den Bosch, Gooische en HGC zijn dan de tegenstanders 
van onze topjeugd op de velden van Pinoké. 

Aha, denk je dan, dat is mooi, vroeg uit de veren en rond 9 uur aanwezig daar om onze 
meiden en jongens aan te moedigen tijdens dit bijzondere KNHB toernooi. Maar helaas, 
die vlieger mag nog niet opgaan. Alleen spelers en begeleiders mogen, na een negatieve 
Coronatest te hebben laten zien naar Amstelveen afreizen. Er wordt zonder publiek gespeeld. 

Natuurlijk gaan we wel nagenieten. Zeer vooraanstaande leden van onze club hebben de 
redactie van de Weekly beloofd ons te zullen trakteren op sfeervolle, fraaie wedstrijdbeelden 
en boeiende wedstrijdverslagen. We kunnen niet wachten! MA1 en JA1 veel succes en veel 
plezier zondag!



Afgelopen zaterdag vond de eerste ronde van de Netflix Cup voor de 
AB-jeugd plaats. Kilo’s popcorn, lekker zonnetje en overal enthousiaste 
gezichten. Komende zaterdag de tweede ronde!

‘Van de velden’
A B - J E U G D  S P E E L T  O M  N E T F L I X  C U P


