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Terras is weer open!
N I E U W E  M E N U K A A R T

Beste Schaerweijdenaren,

Vanaf woensdag 19-5 mag ons terras ook eindelijk open. Na lang wachten mogen wij jullie weer 
ontvangen, waar wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn.

Wij hebben de tent weer opgezet waardoor het terras voor een groot gedeelte is overdekt. En het 
meubilair van de lounge staat buiten zodat we wat meer tafels kwijt kunnen.

Graag willen wij er op attenderen dat er nog steeds een aantal restricties gelden. Maximaal 
2 personen per tafel, tenzij je 1 huishouden bent, 1,5 meter afstand houden van elkaar, 
registratieformulier invullen en uiteraard geen klachten zoals verkoudheid en koorts. Ons terras is 
dagelijks geopend van 08:30 tot 20:00.

Uiteraard zijn wij ook gewoon open om een kopje koffie, een frisje of broodje af te halen.

De tap stroomt weer, de koffie is nog net zo lekker en de broodjes zijn overheerlijk. En dan heb ik 
het nog niet eens over de bitterballen gehad. Wij hopen jullie allemaal snel te mogen ontvangen. 
En vergeet vooral niet onze vernieuwde Menukaart & Bierkaart te bekijken! KLIK HIER

Met vriendelijke groet,

Het Horecateam

https://indd.adobe.com/view/a48ebb93-4aab-4c7f-8f85-1235db62e323
https://indd.adobe.com/view/a48ebb93-4aab-4c7f-8f85-1235db62e323
https://indd.adobe.com/view/a48ebb93-4aab-4c7f-8f85-1235db62e323


Het verenigingsbestuur heeft aangegeven de komende jaren stap 
voor stap zorgvuldig te willen investeren in onze accommodatie. 
Met name worden genoemd de Jan Weverhal en het clubhuis, 
omdat de technische en economische levensduur daarvan voorbij 
is. Frank Hansen heeft recent zitting genomen in het VB met 
de verantwoordelijkheid voor de accommodatie (clubhuis, Jan 
Weverhal, voorplein) als portefeuille. 

Omdat de accommodatie voor ons allemaal erg belangrijk is en we alle 
leden en ouders zo veel mogelijk willen betrekken, willen we Frank op de 
voet volgen in het proces. Vandaar dat we hem met enige regelmaat in de 
Weekly aan het woord willen laten. Hij kan ons meenemen in overwegingen 
en afwegingen van strategische, organisatorische en financiële aard. 
Zijn doelen gaan over vorm en functie. Maar ook de route is interessant; 
met gemeente en partners goed inrichting geven aan de betekenis van 
Schaerweijde. Om te beginnen willen we natuurlijk weten wie Frank Hansen 
is.

Frank (53) wist al vroeg wat ondernemen was. Na zijn studie 
bedrijfseconomie in Utrecht heeft hij verschillende ondernemingen gestart 
en weer verkocht. Meest recent is woonwarenhuis fonQ dat hij samen met 
anderen groot heeft gemaakt. Al sinds zijn ondernemerschap is Frank bezig 
met onroerend goed. De afgelopen zeven jaar heeft hij daar een dagtaak 
van gemaakt. 

Als we hem vragen naar zijn missie op Schaerweijde zegt hij ‘het is onze 
bedoeling om in een aantal jaren de accommodatie echt naar een hoger 
plan te tillen. Maar wel op een solide manier. Onroerend goed en ruimtelijke 
ontwikkeling wordt heel vaak geassocieerd met hoogmoed en waanzin. 

Alsof stenen gratis zijn. Ik sta 
met beide benen op de grond en 
vanuit dat vertrekpunt wil ik als 
vereniging met de gemeente en 
andere partners als bijvoorbeeld 
de Geerestein groep een 
ontwikkeltraject ingaan waar de 
vereniging duurzaam baat bij 
heeft. En natuurlijk zullen we de 
leden steeds op de hoogte houden 
en betrekken bij de plannen en 
zal de ALV in de stapsgewijze 
besluitvorming worden betrokken’.

Je staat met beide benen op de grond, zeg je? ‘Ja, zegt Frank meteen, op de 
Schaerweijde grond. Als donateur, oud business club (bestuurs-)lid en met 
vele leden als vrienden en bekenden ervaar ik Schaerweijde als een soort 
huis. Het is mijn missie dat huis toekomst vast te maken’.

Volgende keer gaan we in deze rubriek ‘Frank’s Accomodatie Update’ in 
op hoe je in onroerend goed tot de goede afwegingen komt en wat we 
daarin kunnen verwachten. De verwachting is ook dat we direct na de 
zomervakantie een info-avond gaan organiseren om de stand van zaken en 
de eerste stappen toe te lichten.

Frank’s Accommodatie Update 
O M  T E  B E G I N N E N  W I L L E N  W E  N A T U U R L I J K  W E T E N  W I E  F R A N K  H A N S E N  I S



 
 

‘Van de golfbaan’
G O L F C L I N I C S  V A N  D E  D - J U N I O R E N

Het waren twee hele geslaagde dagen waaraan bijna alle 
D-teams deelnamen. 

Weer een leuk voorbeeld van samenwerking tussen hockey 
en golf binnen onze Omni-vereniging Schaerweijde!



 
 

 
 

Eva de Goede
M O G E L I J K  O P  W E G  N A A R  H E T  E K ,  E N  Z E K E R  N A A R  D E  S P E L E N  E N  H G C

We zijn er nog steeds trots op. Natuurlijk Eva de Goede (op de foto met vader Frans) startte haar 
hockeyleven op Phoenix, maar speelde ook een tijdje in ons rood-zwarte shirt. En dus leven we 
mee met de sympathieke, door blessureleed geteisterde Oranjevrouw. 

Gaat ze het halen, de Olympische Spelen? En wellicht 
is het EK ook al een optie? En dan is er ook nog ander 
nieuws: juist deze week werd bekend dat Eva overstapt 
van Amsterdam naar HGC. Maar eerst de nabije toekomst. 
Vijf vragen aan Eva de Goede.

1. Is het gips er al af?
Eva: Het gips is eraf. Ik heb na mijn operatie geen gips 
meer gehad.

2. Wat mag je op dit moment alweer doen? Alleen gewone conditie op peil houden of ook al iets 
anders? 
Eva: Ik ben op het moment aan het rennen, sta in de gym en ben sinds deze week begonnen met rustig 
aan weer wat hockey op het veld dus dat is goed nieuws! Ik heb een brace gekregen ter bescherming 
van mijn pols dus ik ben nu een beetje aan het uitproberen hoe dat gaat en vooralsnog gaat het goed.

3. Wanneer mag je weer bij de groep aansluiten?
Eva: Ik heb nu 2 trainingen meegedaan met de groep, voornamelijk nog pass oefeningen en geen duels. 
Combinatie van pass oefening en rennen zijn mijn trainingen deze week. Zo proberen we het iedere 
dag op te bouwen. Het is natuurlijk aankijken hoe de pols reageert na iedere training.

4. Speel je nog een rol bij het EK Hockey? 
Eva: Hopelijk kan ik het EK hockey spelen. Ik ben er nu wel naartoe aan het trainen dus als mijn pols 
goed blijft gaan dan red ik het. Mocht ik het niet redden dan zal ik wel bij het team zijn om hen waar zo 
nodig te ondersteunen op trainingen en tijdens wedstrijden.

5. Als alles gaat zoals het zou moeten gaan, wanneer vertrek je dan naar Japan?
Eva: Als goed gaat dan vertrekken we 5 juli naar Tokio.

Save the date!

S L O T D A G  J E U G D
S E I Z O E N  2 0 / 2 1  O P  5  J U N I ! 

K I C K - O F F  S E I Z O E N  2 1 / 2 2 !

Op 28 en 29 augustus vieren we de 
feestelijke Kick-off van het nieuwe 

seizoen voor de hele club! 

Op 5 juni sluiten we met fun 
activiteiten seizoen 20/21 af met 

de huidige teams! 
Van Jongste Jeugd tot en met A. 

Meer info volgt!



Vacature Manager D1
VOORKEUR VOOR EEN BETROKKEN VROUW MET EEN LUISTEREND OOR.

Schaerweijde Dames 1 is voor seizoen 2021-2022 op zoek naar een nieuwe 
manager. Voorkeur voor een betrokken vrouw met een luisterend oor. Een 
toegankelijk, volwaardig lid van de begeleidingsstaf die zich bezig zal houden 
met alle niet-technische zaken rond het in de Overgangsklasse uitkomende 
team. De manager functioneert als scherpe schakel tussen de speelsters, 
trainer/coaches en de club.

Gevraagd wordt iemand die:
• Affiniteit met het team heeft (speelsters tussen 18-28)
• Sterk is in communicatie en organisatie
• Sociaal, humoristisch en betrouwbaar is
• Positieve bijdrage kan leveren aan de teamsfeer
• Zichzelf is en zich niet gek laat maken 

Indien geïnteresseerd of op zoek naar meer info: graag reageren naar Wouter van Voorst of Niek van Exel via tophockey@schaerweijde.nl.

Weer een mooi voorbeeld hoe de A-Jeugd en (Jong) Senioren elkaar weten te vinden op Schaerweijde 
voor een leuke wedstrijd. Afgelopen zondag stond JA4-H3 op het programma. Utrechtse studenten vs 
Zeister vriendenteam. Een gezellige, sportieve wedstrijd waarin:
• De nieuw aangebrachte leden van JA4 al meespeelden en en JA4 hun bitterballen claimden;
• H3 iedereen verbaasde met hun uithoudingsvermogen na een gezellige zaterdagavond...;
• JA4 prima bleek in te kunnen vallen bij H3...;
• Er nog nooit zoveel verschillende sokken op het veld stonden... Een mooie pot, voor herhaling vatbaar! 

‘Van de velden’
J A 4  -  H 3



Sportvereniging Schaerweijde heeft sinds 15 jaar een afdeling waar mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen hockeyen: G-hockey. Ton Kamperman is coördinator van het 
G-hockey bij deze vereniging. De afdeling heeft inmiddels zo’n dertig deelnemers, die twee 
keer in de week trainen en op zaterdag wedstrijden spelen.

Zeist - Kamperman vertelt dat sommige kinderen die graag willen hockeyen, niet in een regulier team 
passen. Bijvoorbeeld als het kind een verstandelijke beperking heeft, of autisme. Bij G-hockey is zoveel 
mogelijk hetzelfde als bij gewoon hockey. “Hockey is technisch gezien best een lastige sport,” vertelt 
Kamperman. “Je moet de bal met een stick snelheid geven. Als je stilstaat is dat niet zo moeilijk, als je rent 
is dat een uitdaging. We hebben een hoofdtrainster die er heel goed in is om de kinderen dat op een 
speelse manier te leren.” De meeste deelnemers aan G-hockey zijn onder de dertig, maar in principe kan 
iedereen van 8 tot 68 meedoen.

Bij G-hockey is het spelplezier het belangrijkste. Kamperman: “Sommige kinderen die G-hockey spelen, 
doen alleen mee aan de trainingen, voor hen is dat een doel op zich. De meesten spelen graag wedstrijden.” Er zijn drie G-hockeyteams die competitie 
spelen, ze zijn op niveau ingedeeld en spelen wedstrijden uit en thuis. Team G1 bestaat uit acht personen en speelt op een half veld, de andere teams 
spelen met zijn zessen op een kwart veld. Ze spelen tegen verenigingen in de regio, die ook een G-hockey afdeling hebben, bijvoorbeeld uit Utrecht of 
Haren.

Het leuke van hockey is ook dat het een teamsport is: de spelers leren van elkaar. Kamperman: “Bovendien organiseren we ook andere activiteiten. Aan 
het begin van het seizoen houden we een taartentoernooi met regioteams, iedereen neemt dan een taart mee. Aan het eind van het seizoen hebben 
we een familietoernooi. Er zijn trainingen op zaterdag van 10 tot 11 uur, daarna gaan we normaal gesproken limonade en koffiedrinken met elkaar. Dat 
kan nu niet door corona.” In de winter wordt er niet buiten getraind, maar worden er wel binnen trainingen aangeboden, soms met andere sporten, 
zoals een keer judo of kickboksen.

Zo’n acht trainers van hockeyclub Schaerweijde trainen de G-hockeyers. Zij zeggen dat ze na de training vaak blij zijn, omdat het spelplezier zo zichtbaar 
is bij de deelnemers. Een moeder die langs de kant staat te kijken, beaamt dat haar dochter veel plezier in het hockeyen heeft. Vooral de gezelligheid 
en het teamgevoel vindt ze heel leuk. Kamperman: “Sommige deelnemers spelen technisch zo goed, dat ze bij een regulier team zouden kunnen spelen. 
Maar in sociaal opzicht zouden ze zich daar niet prettig voelen. Hier horen ze erbij.” Iedereen is welkom om dat te komen ervaren.

Spelplezier staat voorop bij G-hockey

A R T I K E L  I N  D E  N I E U W S B O D E  D O O R  E L L I S  P L O K K E R 



Fin de Saison Senioren
P L A N N I N G  S E N I O R E N  T O T  E N  M E T  D E  Z O M E R

Dinsdag 1 juni  2021
Deadline opzeggen lidmaatschap
 
Zondag 6 juni 2021
StayTuned Senioren Event

Donderdag 1 juli 2021
Deadline inschrijven seniorenteams 21-22
 
Vrijdag 2 juli 2021
Laatste reguliere veldtraining

Zaterdag 3 juli 2021 
Inleveren keeperstassen op Schaerweijde

Half juli 
Conceptindeling senioren (KNHB)
 
3 Weken voor start competities
Definitieve indeling en wedstrijdplanning (KNHB)

Eindelijk krijgen we weer wat meer bewegingsvrijheid op het veld en mogen ook de 
senioren weer met 30 man op een veld! YES! Tot 27 jaar mag er zelfs weer zonder 
1,5m afstand worden getraind.  
 
Daarom kunnen we vanaf maandag 24 mei de trainingen weer hervatten op de 
tijden zoals deze in september waren vastgesteld. De tijden zullen in de app 
worden weergegeven en controleer deze goed.
 
Verder hebben we een planning gemaakt met de activiteiten tot het einde van het 
seizoen, zie onder. Let vooral op 6 juni, het ‘Stay Tuned’-Event. 
Nadere info daarover volgt snel. 

Veel plezier op de velden!!!

D1 speelde een laatste 
wedstrijd in de huidige 
samenstelling: ‘Kind van 
de club’ Hannah de Gast 
vertrekt na haar hele jeugd 
op Schaerweijde te hebben 
gespeeld naar Amerika. 

Veel succes, Hannah!

‘Van de velden’
W E D S T R I J D  D 1




