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‘Van de velden’
VALKENTOERNOOI 2021
Alsof Corona niet bestaat. Het 11e Valkentoernooi pakte afgelopen zaterdag de draad weer op
en dus begonnen 16 meisjes- en jongens A1-teams aan een hockeyevenement dat ook nu weer
zeer professioneel in elkaar stak.
De ‘Gouwe Ouwe’ elementen waren gebleven zoals de warme ontvangst en de dito catering
de hele dag, de toparbitrage en de leuke prijzen. Nieuw was de zeer praktische Tournify-app
waarop iedereen de hele zaterdag alle informatie kon bekijken. De prijzen die bij eerdere edities
met shootouts konden worden behaald, konden nu worden gewonnen in een wedstrijd met de
snelheidsmeter waarbij werd vastgesteld hoe hard iemand kon slaan.
Bij de meisjes won Sophie Tatahaturema van Victoria MA1. Zij sloeg de bal met een snelheid van
111 km/uur. Jaap Solleveld van Schaerweijde JA1 sloeg hier toe met maar liefst 123 km per uur.
En tenslotte kon ieder team een professionele foto van de groep laten maken.
Chantal, Dorine, Marc, Marieke, Idoena, Carolyn, Karlijn en Remy organiseerden op ontspannen
wijze deze geweldige seizoenstart en stonden borg voor een Corona-proof toernooi. Het hoge
kwaliteitsniveau werd mede mogelijk gemaakt door maar liefst acht enthousiaste sponsors:
Gazelle, Jumbo, Lease a Bike, SunnyCamp, Salentein, de Gemeente Zeist, Broekhuis en Sligro.
Rond half zes vond de prijsuitreiking plaats: Schaerweijde MA1 en Cartouche JA1 bleken
uiteindelijk de winnaars. Iedereen die dat wilde kon blijven eten met sfeervolle muziek op de
achtergrond. Conclusie: het Valkentoernooi is niet meer weg te denken!

Kick Off

‘Van de velden’

TEAM FOTO-ACTIE

THIES BAKKER (JA1)

Het seizoen begint. We gaan weer spelen. Hoe is het met je
team? In het kader van de Kick Off 2021/22: laat je zien!
Wie maakt de leukste, grappigste, origineelste teamfoto
van de start van dit seizoen. Stuur je foto aan weekly@
schaerweijde.nl en je foto wordt geplaatst.
Het winnende team krijgt een eigen vlogmoment op
Instagram en andere SW media. En een grote elftalschotel!!
Gezellig!

Schaerweijde speler Thies Bakker
(JA1) speelde deze zomer in het
Belgische Luik een 3-landen
toernooi met jongens Ned. B.
Naar verluidt speelde hij een
aantal sterke wedstrijden.
Nederland werd uiteindelijk
derde.

Kick Off
STAND SUNNYCAMP
Zaterdag 28 augustus is onze huisleverancier Sunny Camp aanwezig op
de club met een stand vol sticks, shirts en andere hockey-benodigdheden.
Van 10:00 – 15:00 uur buiten het clubhuis op het HPG-pleintje.
Natuurlijk kan dan ook het shirtvoucher voor seizoen 2021-2022 worden
ingeleverd om de competitie goed te beginnen in een vers roodzwart shirt!
Nog geen voucher? Geen
nood: de Sunny Camp winkel
aan de Slotlaan is 6 dagen per
week geopend.

Kennis maken met hockey?
#KENNISMAKENMETHOCKEY
Wil je weten wat je kind ervaart op het hockeyveld OF wil je als aankomend
clubscheidsrechter een keer zelf het gevoel van bal & stick ervaren OF wil je zelf
proberen of hockey iets voor jou is?
Kom dan meedoen met #KENNISMAKENMETHOCKEY. De
data zijn:
Maandag 20 september
Maandag 27 september
Maandag 4 oktober
De Kennis Maken met Hockey-avond is voor iedereen
toegankelijk vanaf 20.45 – 21.45 uur. Meedoen is gratis en
kan op meerdere avonden.
Een stick en materialen regelen wij. Sportkleding is aan te raden.
Voor vragen en aanmelden: kennismakenmethockey@schaerweijde.nl.

Save the date
GOLD CUP
Nieuw hockey seizoen dus we gaan ook weer bekeren om
de Gold Cup!
Onze dames tegen eersteklassers Overbos uit Beverwijk
en de roodzwarte heren spelen een heuse Zeister derby
tegen de buren van Phoenix! Heel veel succes!
Eerste Ronde
Donderdag 16 september | aanvang: 20.30 uur
Overbos D1 – Schaerweijde D1
Donderdag 23 september | aanvang: 20.30 uur
Phoenix H1 – Schaerweijde H1

Sportspreekuur
VOOR LEDEN VAN SCHAERWEIJDE

“Op een informele manier contact leggen met andere
hockey ouders, laagdrempelig kennis maken met de club
en om te kijken of ik het spelletje leuk zou vinden,
erg waardevol!”
Ervaring van een ouder

Ben je geblesseerd of heb je een vraag over een blessure?
Wil je weten of je wel kan trainen of spelen? Loop binnen bij
een van onze spreekuren! Deze vinden plaats bij ProFit Zeist.
Jesper Wallet - 06 50983197 - j.wallet@geeresteingroep.nl
Wanneer?
Maandag - dinsdag - donderdag: 17:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 10:00

Nieuw schooljaar?
NIEUWE BIJBAAN!
Bijverdienen in een bekende & sportieve omgeving met leuke gasten & aardige collega’s?
Schaerweijde Horeca zoekt enthousiaste medewerkers vanaf 16 jaar voor achter de bar
& in de keuken van ons clubhuis.
Je kunt ook zelf aangeven wat je wilt leren en dan kijken wij of dat ingepast kan worden.
Meer weten? Mail naar bar@schaerweijde.nl of bel of app met Rick: 06 13 62 27 20
Je bent van harte welkom in ons team!

Corona Maatregelen
DANK U!
Corona is nog niet weg. Schaerweijde houdt zich aan
de landelijke Corona maatregelen en vraagt met klem
alle hockeyers en bezoekers de volgende regels strikt
in acht te nemen.

Heren 1 - Batavieren: 12:30 uur Stadion De Kuil
RONALD BROUWER (H1) STOPT MET TOPHOCKEY
‘Het is goed zo’, met die woorden beantwoordt Ronald onze vraag over zijn inmiddels
beëindigde, rijke hockeycarrière. Wat een imposante lijst prestaties. Tophockey zit diep
in zijn DNA. En daardoor is stoppen niet eenvoudig. Het is een aantal keren dan ook niet
gelukt. Nu wel. Tijd voor andere zaken. Het gezin, de carrière bij Deloitte. Het is goed zo.
Komende zaterdag speelt Schaerweijde Heren 1 een wedstrijd tegen oud internationals,
de Batavieren. Ronald speelt bij de Batavieren, met z’n grootste maten. Stuk voor stuk
mannen waar hij een band mee heeft. En die het voor hem over hebben zich op hun vrije
zaterdag in ‘De Kuil’ bij Schaerweijde in het zweet te jagen. Want fanatiek zijn ze allemaal.
Eenmaal tophockey, altijd tophockey. Mannen als Teun de Nooijer, Roel Bovendeert,
Guus Vogels (k), Rogier Hofman, Mats de Groot, Glenn Schuurman, Roderick Weusthof,
Stephan Veen, ea, hij heeft met en tegen ze gespeeld en kent ze vanuit Oranje.
Ronald kijkt ernaar uit. Hoewel hij al veel afscheid heeft genomen. Erg emotioneel hoeft
het dus allemaal niet te worden. Hij is (steeds) uit liefde doorgegaan. En het vervult hem
dat hij z’n steentje aan de ontwikkeling van Schaerweijde als familieclub met ambitie
heeft kunnen bijdragen en dat Schaerweijde hem daarvoor erkentelijk is. Daarom is het
zaterdag extra leuk om tegen z’n laatste Heren 1 te spelen. Een mooi team.
Door dat vervelende Corona is er afgelopen seizoen niet uitgekomen wat erin zat, maar
Ronald is dankbaar voor zijn drie jaar in Zeist. Het was als een soort ‘grand dessert’ na
zijn lumineuze carrière, om echt van te genieten. ‘Ik heb fanatiek kunnen hockeyen, veel
kunnen delen en leren. De vooruitgang vervult me. Naarmate zaterdag dichterbij komt,
vind ik het steeds meer bijzonder dat iedereen er is en dat moment met mij wil delen.
Gaaf!! Het is goed zo’.
Schaerweijde H1 - Batavieren met Ronald Brouwer
zaterdag 28 augustus 12.30 Veld 1 van Stadion De Kuil (Corona regels gelden)

Stay Tuned Senioren

Stemmen op Eva!

BARTEGOED VAN EURO 25

EEN DERDE ZOU SUPER MOOI ZIJN

Omdat door Corona de seniorleden van Schaerweijde een zeer beperkt
hockeyseizoen 2020-2021 hadden, zeer eufemistisch uitgedrukt, hebben we onder
de noemer ‘Stay Tuned’ een serie acties op touw gezet. We begonnen met een mooi
zwart T-shirt thuis met de aanmoediging om thuis fit te blijven. Dat werd opgevolgd
met een heus fitness programma; oefeningen voor in de huiskamer. Vlak voor de
zomerbreak hadden we onderlinge potjes en was er de shoot-out wedstrijd op
gelegenheidsdoelmannen Mario en Peter. En nu, aan de vooravond van een nieuw
seizoen, volgt daar de ‘STAY TUNES BARKAART’ met een bartegoed van 25 euro
voor alle leden die stay tuned zijn gebleven!!

Oud-Schaerweijde-lid en Oranje-international Eva
de Goede is ook dit jaar weer door de International
Hockey Federation genomineerd voor de titel
Wereldspeelster van het Jaar.

We kunnen er het seizoen niet mee herstellen, maar de eerstvolgende trainingen
en wedstrijden kunnen nu wel aan de bar afgesloten worden. Met een lach bij
winst en een traan bij verlies. De barkaart werkt als een debet-card en is dus op te
waarderen. Je kunt ‘m dus blijvend gebruiken voor je barconsumpties. Je bemachtigt
de kaart komende week bij je teamcaptain. En zondag aanstaande zien we elkaar
natuurlijk bij de onderlinge wedstrijden en/of teamBBQ. Overigens moet je die wel
zelf organiseren. Een veld kun je reserveren via veldplanning@schaerweijde.nl en de
BBQ via bar@schaerweijde.nl

Zij heeft deze titel al twee keer gewonnen. Hoe
mooi zou het zijn als dit ook een derde keer zou
lukken. Wij kunnen een steentje bijdragen om dit te
realiseren door voor 15 september allemaal op Eva
te stemmen via deze link!
http://fih.ch/events/hockey-stars-awards/hockeystars-2021/vote/

‘Van het wad’
DAMES 1 TEAMWEEKEND
Het traditionele teamweekend van Dames 1 vond dit jaar plaats in Friesland. Op
een vakantieboerderij in Kollum om precies te zijn. Als teambuilding activiteit was
gekozen voor wadlopen wat op veel enthousiasme kon rekenen zoals de foto’s wel
laten zien.
De sfeer onderling was geweldig en iedereen kijkt uit naar de start van de
competitie! A.s. zondag spelen de dames ter voorbereiding om 12:45 uur een
oefenpot tegen Eindhoven D1.

Tribune maakt stadion

Kick Off programma

ER WORDT DANKBAAR GEBRUIK VAN GEMAAKT!

WEEKEND 28-29 AUGUSTUS

De tribune staat. Een permanente oplossing om meer mensen
comfortabel te laten genieten van onze mooie sport. De tribune
maakt van De Kuil een stadion. Niet alleen komen we daarmee meer
en vaker in aanmerking tot events van bijvoorbeeld het Nederlands
Elftal op trainingsstage onderweg naar Tokyo. Ook zien we meteen
het nut van de tribune voor teambesprekingen voor en na de
wedstrijd. Afgelopen weekend was het al echt druk.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
10.00 uur
G-hockey - JB3
12.30 uur
Heren 1 - Batavieren
14.30 uur
Clinic Dames 1 (VOL) aanmelden niet meer mogelijk
10.00-15.00
Sunnycamp (shirtvouchers aanwezig)
		
TEAM BBQ aanmelden: bar@schaerweijde.nl
		
Stormbaan veld 2 (eigen risico)
Ortholuna bitje happen. In verband met de Corona-maatregelen kan je alleen
een bitje happen als je je aanmeldt op: www.ortholunasports.nl.
Hier krijg je een eigen tijd toegewezen.
Onderlinge oefenwedstrijden - aanmelden via veldplanning@schaerweijde.nl

Een groep donateurs geeft de tribune als cadeau aan de club.
Daarmee heeft Schaerweijde wel de lusten, niet de lasten. Waarde
voor de supporters, zonder contributieverhoging en waarde voor
potentiële sponsoren.
Mocht je een bijdrage aan de tribune willen leveren, aarzel niet en
bel/mail met Dorus Burgers op 0653 384936 / burgers@stwvastgoed.nl.

ZONDAG 29 AUGUSTUS
12.45 uur
Dames 1 - Eindhoven
STAY TUNED SENIOREN

Schaerweijde Weekly
geeft wekelijks een overzicht van enkele interessante wedstrijden,
activiteiten en wetenswaardigheden van Schaerweijde.
Iedereen kan input sturen naar weekly@schaerweijde.nl.
Bedankt!

