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Jelle vraagt hulp bij afstudeerstage
H E T  K O S T  J E  M A A R  E E N  P A A R  M I N U T E N

Jelle Westendorp, de sympathieke 
spits van Heren 1 loopt zijn 
afstudeerstage bij TIG Sports in 
Amsterdam. 

Hij onderzoekt hoe het golftoernooi 
KLM Open aantrekkelijker 
kan worden gemaakt voor 
jongvolwassenen, dat wil zeggen het 
publiek tussen 20 en 35 jaar. 

Een speciale oproep dus aan lezers van de Weekly die deze leeftijd 
hebben om de enquête (klik hiervoor op de link hieronder) in te 
vullen. De redactie, bestaande uit alleen maar oudvolwassenen, kan 
bevestigen dat het invullen hiervan maar een paar minuten tijd kost. 

Help Jelle dus en vul het vragenlijstje in of vraag jongvolwassenen in 
je omgeving dit even te doen!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzOkFL9-
UpLNfuVw6xI4cihk1Q-Pw0q622Mwl6pPRb7LPFAg/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bijbaantje in de Horeca?
W E  K I J K E N  U I T  N A A R  J O U W  A A N M E L D I N G !

Schaerweijde Horeca is weer op zoek naar enthousiaste 
medewerkers vanaf 16 jaar voor achter de bar en in de keuken van 
ons clubhuis. 

Je gaat deel uit maken van een leuk team van vrienden en 
vriendinnen. Alle onderdelen van werken in de horeca komen aan 
bod. Je kunt ook zelf aangeven wat je wilt leren en dan kijken wij of 
dat ingepast kan worden. 

Als je nu wilt bijverdienen, marktconform en misschien ook wel 
voor een langere periode? Mail dan naar bar@schaerweijde.nl of 
bel of app met Rick: 06 13 62 27 20 

We kijken uit naar jouw aanmelding!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzOkFL9-UpLNfuVw6xI4cihk1Q-Pw0q622Mwl6pPRb7LPFAg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzOkFL9-UpLNfuVw6xI4cihk1Q-Pw0q622Mwl6pPRb7LPFAg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzOkFL9-UpLNfuVw6xI4cihk1Q-Pw0q622Mwl6pPRb7LPFAg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


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 !



Toen we de parkeerplaats van Pinoké opreden hoorden we het geroezemoes van onze speelsters in de auto: ‘hockeyers van andere clubs!’ en 
‘échte tegenstanders!’. Wat hadden we er zin in! Als eerste stond HGC op het programma. Met een gezonde dosis wedstrijdmentaliteit stonden we 
al gauw 1-0 voor en 2x25 min en mooie kansen later sloten we de wedstrijd af met 2-0 voor onze meiden. 

Onze tegenstander zou de winnaar zijn van Den Bosch - Gooische, die met shoot outs in het voordeel van Den Bosch uitpakte. Tegen Den Bosch 
stonden we na 10 minuten op 1-0 voorsprong, maar vlak na rust scoorde Den Bosch de gelijkmaker, wat 3 minuten later weer door Schaerweijde 
werd beantwoord: 2-1 voor Schaerweijde. Helaas lukte het Den Bosch wederom gelijk te maken, wat de eindstand bleek. 
Ook hier shoot outs dus. Den Bosch was - na hun opwarmertje met shoot outs tegen Gooische - de sterkste en mocht zich uitroepen tot winnaar 
van deze wedstrijd. 

Tranen van verdriet onzerzijds bleven 
uiteraard achterwege, want de echte 
winst was natuurlijk dat we het 
voorrecht hadden om gewoon weer 
twee echte wedstrijden te spelen! Dank 
aan Josephine Veen en Jessie Bele 
(MB1) die vrijwillig zo’n niet heel fijne 
Corona-test hebben laten afnemen 
om in te kunnen vallen bij MA1, alsook 
de rijouders die eveneens een test 
hebben moeten ondergaan. 

Als tegenprestatie hebben zij dan wel 
(enigszins verkleumd) 2 mooie potten 
van onze meiden gezien. Laten we 
hopen dat iedereen snel weer echte 
potjes mag hockeyen en aanschouwen, 
want het smaakte naar heel veel meer!

Groetjes Meisjes A1

‘Van de velden’
K N H B - T O E R N O O I  I N  A M S T E R D A M :  V E R S L A G  M A 1



Prachtig boek over de legendarische Joost Bellaart

O O K  O P  S C H A E R W E I J D E  W E L B E K E N D

Bijgaande impressie geeft jullie alvast een kijkje in de keuken van een prachtig boek waar door Lex Donia, Dolf Segaar en Cara de Vlaming aan gewerkt wordt 
over het leven van hockey-coach Joost Bellaart, ook op Schaerweijde welbekend. 

Zeker 120 pagina’s interviews, fotocollages, memoires, etc. over de meest uiteenlopende onderwerpen die een belangrijke rol speelden in het leven van Joost. 

Het boek gaat ongeveer 25 euro kosten (ex. 4,50 euro verzendkosten). Intekenen van het boek kan via een mail aan pdebruin@turner.nl.



JA1 geeft visitekaartje af.
‘Ontketend’. Dat is in één woord hoe onze JA1 zich presenteerde op het 
proeftoernooi van de KNHB voor de ploegen die zich hadden geplaatst voor 
landelijk. Op en tegen Pinoké JA1 lieten onze jongens hun ware gezicht zien. 

De ene na de andere prachtaanval rolde over de mat. Het werd maar liefst 
9-2. Daarna ging Klein Zwitserland met 7-3 over de knie. Het voortijdig einde 
van een prachtige lichting Schaerweijde jeugd, met een gouden toekomst voor 
zich. 

Maar wat, als de competitie zou zijn afgemaakt? We weten het niet. 
We hebben toch nog even kunnen genieten. 

‘Van de velden’
K N H B - T O E R N O O I  I N  A M S T E R D A M :  V E R S L A G  J A 1 Horecanieuws!

J E  K A N  W E E R  B E S T E L L E N !

Vanaf deze week is het weer mogelijk om diverse 
broodjes al dan niet met kroket, ijsjes, en andere 
versnaperingen te bestellen bij onze gezellige bar. 
Steun Schaerweijde Horeca en verwen jezelf (of je hele 
team)!



Afgelopen weekend wedstrijden op een groter veld, met of tegen een lijn 
hoger om alvast te wennen aan volgend seizoen. ‘Ouderwets’ met ranja.

‘Van de velden’
G E N I E T E N  V O O R  D E  J O N G S T E  J E U G D



Zaterdag 24 april bleek een prachtige dag voor de laatste ronde van de 
Netflix Cup! Stralende zon en heel veel hockey-plezier! Het zelf teams samen 
stellen beviel de AB-Jeugd zo goed dat ze dit bleven doen in alle mogelijke 
combinaties. 

Hierdoor was het voor de organisatie niet mogelijk om een winnaar uit te 
roepen maar het tekende wel het enorme enthousiasme van de doelgroep. 
Een paar A-teams speelden zelf nog een wedstrijd nadat het toernooi om 
18:30 uur was afgelopen. 

Op een zaterdagavond! Dit is wel een teken dat deze opzet blijkbaar in een 
grote behoefte voorziet en een groot compliment voor alle vrijwilligers die 
hebben geholpen om dit mogelijk te maken!

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


