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Fin de Saison

O P  N A A R  E E N  M O O I  B E G I N

Planning jeugd tot en met zomer
 
Zaterdag 29 mei: 
Onderlinge wedstrijden 
 
Zondag 30 mei:
Publicatie topteams seizoen 21-22
 
Weekend 5-6 juni: 
Slotdagen: afsluiting met je team
 
Zondag 6 juni:
Publicatie breedteteams seizoen 21-22
 
Vanaf 7 juni:
Training en onderlinge wedstrijden in nieuwe teams
 
Zomerstop vanaf 1 juli

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!



Een leven lang Schaerweijde
‘ T R O T S  O P  M I J N  K L U P P I E ! ’

Interview met Hein Boekhout door Hanneke van Kooten

Ik ben altijd keeper geweest; daar moet je wel een beetje gek voor zijn…
Afgezien van het feit dat je dan toch wel een belangrijke speler moet zijn geweest, denk ik dan, kan ik niets geks 
aan Hein opmerken. Ik vind het maar knap- al die ballen!! Mijn tijd in keeperstenue is schaars. Het merendeel van 
mijn tijd wisselde ik, vijfendertig jaar geleden, tussen de positie van de linksachter en die van voorstopper. Hein 
heeft tot zijn 42e altijd gekeept bij de Heren 5. Ook is hij jarenlang als vrijwilliger actief geweest en was hij tot aan 
Corona bijna dagelijks voor een borrel met zijn maten aan de bar te vinden.

Vroeger…
Vroeger had je eenvoudige kunststof legguards of van die houten met latjes en een masker, als je die al droeg. 
Niet van die mooie helmen, zoals nu. Je liep dan ook een serieus risico op een gebroken neus of een andere bal 
die verkeerd op je gezicht terecht kwam. Al is het hockey tegenwoordig een stuk sneller en wordt er, ook door de 
jeugd, veel harder geslagen! 
Vroeger, werd de bal bij uit het veld in gerold – niet geslagen, zoals nu. Vroeger, begon je als jongen bij de I (letter 
‘ie’) en daar was maar een team van en geen hele lijnen zoals nu.

Vier keer trainen, moet dat nou?
Ik vind, zegt Hein, dat het een gezonde ambitie voor een club als Schaerweijde is, om in de 
Hoofdklasse actief te zijn. En ik denk dat breedte daar mee van kan profiteren, omdat er dan 
bijvoorbeeld vier watervelden moeten zijn in plaats van twee. Maar moet je dan zo’n jongen of 
meisje van 13, 14, of 15 jaar oud meteen 4 keer in de week laten trainen? Er is natuurlijk ook nog 
zoiets als school…

De Bakkermat
Of ik weet dat het eerste kunstgrasveld van omstreeks 1980 De Bakkermat werd genoemd? Nou, 
dat wist ik niet, of in elk geval niet meer zo precies. Maar het is natuurlijk altijd leuk om te weten 
dat de familie Bakker (die van Oud London) zich hier zo hard voor gemaakt heeft, destijds. En 
wisten jullie overigens dat twee van Nico Bakkers kleinkinderen op dit moment in de eerste lijn 
van de B- en C-jeugd van Schaerweijde de velden onveilig maken? Lees verder >

Schaerweijde Heren 5 - 1991



Het familietoernooi
Met reuzeplezier denkt Hein terug aan al die keren dat hij met 
‘de Jannen’ (een aantal heren met een Jan in de voornaam 
en hij, zoals Peter-Jan Lever en Godert-Jan von Weiler) het 
familietoernooi heeft georganiseerd op Hemelvaart. 

Dat was altijd een reuze happening! Eigenlijk was het idee van 
het toernooi dat de winnaar de eer kreeg van het organiseren 
van het toernooi in het volgende jaar, maar dat kwam het vaak 
niet van. 

De Jannen zetten er echter graag hun tanden in! Naast het 
organiseren van het familietoernooi, is Hein jarenlang actief 
als coach voor zijn twee dochters Maud en Gwen geweest bij 
de Mini’s, Maxi’s, B, enz.  Hein vond het altijd geweldig om mee 
te doen.

Net als Nico Welschen tijdens een vorig interview, vergeet 
overigens ook Hein niet zijn vrouw te noemen als actief 
vrijwilliger voor Schaerweijde. Misschien dan toch eens 
nadenken over vrouwelijke kandidaten voor een Weekly-
interview?

Waar we ons gezellige onderonsje mét koffie op de club mee 
afsluiten is de hardgrondige wens weer snel naar Schaerweijde 
te kunnen komen om hockey te kijken en een drankje te 
kunnen drinken…

Op woensdag 5 mei jl.  vond op Schaerweijde de ABN AMRO Activatie 
Keepersclinic plaats.  Vier top keepertrainers waaronder Pirmin 
Blaak gaven namens GoalieWorks aan 14 enthousiaste keepers van 
Schaerweijde een spetterende clinic. Van de beginnende keepers in de 
E8-tallen, de breedte- en topjeugd, tot en met de senioren.  

Gedurende twee uur zijn er na een actieve warming up, vier 
uitdagende oefeningen gedaan en is er afgesloten met de bekende 
shoot outs. Voor iedereen was er individuele aandacht op hoog 
niveau. Er is gebikkeld en gestreden in de stromende regen, hagel 
en kou, soms liet de zon zich even zien. Het was een fantastische 
ochtend! https://youtu.be/hi_5-YFMYsw

Goalkeepers are amazing! 

ABN AMRO Activatie Keepersclinic
G O A L K E E P E R S  A R E  A M A Z I N G !

https://youtu.be/hi_5-YFMYsw 


Soms ervaar je dat hockey een geweldig leuke teamsport is. Hockey leer je ten eerste alleen door het gewoon te doen. Maar de kracht zit vooral in het leren van 
én door elkaar en daar heel veel plezier uit te halen. We hebben zaterdagochtend een fantastisch leerzame ochtend beleefd. De vermenging tussen de G en 
JA5 in optima forma.

Het was nog vroeg voor enkele spelers maar om 9.45 uur sharp begon de voorbereiding. Voorafgaand aan de wedstrijdjes kregen de jongens van A5 een korte 
instructie in het leren coachen om samen te werken. Daarna volgde een gezamenlijke warming-up. De teams (JA5, G1 en G2/3) werden onderling gemengd 
in een team rood en een team zwart. Er werden twee wedstrijden gespeeld op twee halve velden. De teams speelden reuze fanatiek en er werden mooie 
combinaties gemaakt. Het accent lag op spelplezier, lol maken en doelpunten scoren. Het ging mooi gelijk op. Een wedstrijd eindigde in 5-5 en de andere 
wedstrijd werd gewonnen door team zwart met 3-1. Na afloop zagen we blije gezichten, het was een super geslaagde happening. Uiteraard was er een 
fotomoment en daarna tijd voor de zelfgebakken taart van Jules, de dochter van manager Lonneke van JA5.

Complimenten aan alle spelers, fantastisch sportief en betrokken gespeeld!

Ontzettend veel dank voor deze mooie en bijzondere ervaring. Wij hebben als begeleiding genoten.

Ton, Mariska, Arno, Edu, Maarten en Lonneke

‘Van de velden’
G - H O C K E Y  &  J A 5



Afgelopen weekend organiseerden de hoofdtrainers van de meisjes 6-tallen 
met behulp van de technisch en lijncoördinatore,  een leuke carrousel-training 
met diverse oefeningen. Het is gewoon leuk op onze club! 
 

 

‘Van de velden’
H E T  I S  G E W O O N  L E U K  O P  O N Z E  C L U B ! 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)!



Deze week starten we bij Schaerweijde met de Ballenactie, in samenwerking 
met Jumbo. Met deze actie willen we ballen inzamelen voor onze vereniging. 
Help je mee? 

De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu 
onze club de afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen door alle 
coronamaatregelen. Daarom heeft Jumbo een website gemaakt zodat leden 
iets extra’s kunnen doen.

Iedereen die Hockey Schaerweijde een warm hart toedraagt kan meedoen. Via 
de actielink kun je een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor 
zorgen dat het balletje gewoon kan blijven rollen bij Hockey Schaerweijde. De 
eerste 18 ballen worden gedoneerd door Jumbo.

Doneer een bal 
Klik op onderstaande link om een bal te doneren: 
www.ballenactie.nl/hcschaerweijde 

Start Ballenactie 
H E L P  J E  M E E ?

SPELREGELS:

• Stel de introducé voor aan je trainer
• Introducé moet in dezelfde leeftijd zijn als het team, 
 waarmee zij/hij meetraint (C, B, of A leeftijd)
• Team meldt zich aan via het formulier: zonder volledig ingevuld 
 formulier ontvang je géén voucher
• Formulier kan je direct na de training invullen via de QR-code
• Jullie ontvangen je voucher via de manager van je team
• Voucher kan je inleveren bij de bar tot 1 juli 2020
• Per introducé ontvang je 1 voucher (ook als er vaker wordt meegetraind)
• Heb je meerdere introducees dan ontvang je meer vouchers

Bring a Friend Actie - CBA

http://www.ballenactie.nl/hcschaerweijde 


Vanuit de KNHB is het voor jeugdspelers vanaf 16 jaar (2e-jaars B) verplicht om in het bezit te zijn van het scheidsrechters-kaart. Als 1e-jaars B-speler 
ontvang je hiervoor automatisch een uitnodiging aan het begin van het nieuwe hockeyseizoen. Wij willen jullie als C-spelers echter nu alvast de 
mogelijkheid bieden deze kaart te behalen!

Dit is mogelijk op de volgende data tussen 20.00 uur en 21.00 uur:

• dinsdag 25 en woensdag 26 mei 
• dinsdag 1 en woensdag 2 juni 
• dinsdag 8 en woensdag 9 juni 

De examens vinden online plaats, je hoeft hier dus niet voor naar de club te komen. Je kunt je hiervoor minimaal één week voor de gekozen 
examendatum aanmelden door vanuit je eigen mailadres een mailtje te sturen naar opleiding.arbitrage@schaerweijde.nl. Vermeld in de mail je volledige 
naam en de dag waarop jij het examen wilt doen. 

Na ontvangst van deze mail, melden wij je aan bij de KNHB. Van de KNHB krijg je vervolgens instructies hoe je een account kunt aanmaken voor de 
online regelcursus ter voorbereiding op het examen. De online regelcursus kan in eigen tempo gevolgd worden en neemt gemiddeld drie uur in beslag. 
Begin wel op tijd met de regelcursus, zodat je voor jezelf kunt inschatten hoeveel tijd je hiervoor nodig denkt te hebben. 

Daarnaast helpt de link https://www.hockeykennis.nl/ bij het bestuderen van de regels en tevens kan https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/
opleiding-clubscheidsrechters-2019-2020 gebruikt worden voor de voorbereiding.

Ongeveer een dag voor de examendatum ontvang je per mail de link naar het examen. Deze link werkt alleen op de examendatum tussen 20.00 uur en 
21.00 uur. Na het inloggen heb je 40 minuten de tijd om het examen af te ronden en na afloop ontvang je gelijk bericht of je het examen behaald hebt. 
Mocht je het niet behaald hebben, dan nemen we contact met je op om een nieuwe examendatum af te spreken. 
Ook ouders kunnen op bovenstaande data het examen doen. Het aanmelden hiervoor gaat op dezelfde manier als hierboven vermeld.

Wij zien jullie aanmelding graag tegemoet!

Schaerweijde arbitrage commissie

ALS C-SPELER ALVAST JE SCHEIDSRECHTERS-KAART BEHALEN?

P A K  N U  D I E  K A N S !

https://www.hockeykennis.nl/ 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/opleiding-clubscheidsrechters-2019-2020
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/opleiding-clubscheidsrechters-2019-2020

