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Tribune voor Stadion De Kuil 
E E N  U I T J E  V O O R  H E T  H E L E  G E Z I N

Begin van dit seizoen is er een tribune bij veld 1 geplaatst om in de tijd van 
Corona beperkingen toch voldoende supporters een plek te kunnen geven.  
Dat heeft goed gewerkt. Daarbij kreeg onze ‘Kuil’ een beetje het karakter van 
een stadion, er waren enthousiaste reacties uit alle teams.
 
Nu we ook komend seizoen Corona maatregelen mogen verwachten heeft een 
aantal supporters het idee opgevat om een permanente oplossing te creëren. 
Zij doneren een stuk tribune. Daarmee kunnen we ook komend seizoen de 
toeschouwers van alle teams die op veld 1 spelen een zitplaats garanderen. 

Bijkomend voordeel is dat ons ‘Stadion de Kuil’ met tribune eerder in 
aanmerking komt voor hockeytoernooien of andere events als concerten en 
bedrijfsevents voor sponsors etc. Daarbij, aanschaf van een tweedehands 
tribune is in de huidige markt goedkoper dan huren.
 
Onder het uitgangspunt dat de kosten van de vereniging niet stijgen is het 
verenigingsbestuur erg enthousiast over dit idee. De komende weken zullen 
de eerste activiteiten al zichtbaar zijn. Stadion de Kuil is weer een stapje dichterbij, zeker ook voor de D1/H1 
Super Sundays. Een uitje voor het hele gezin.
 
Wil je ook een stuk tribune doneren? We hebben nog hard een aantal donateurs nodig. Doe mee, samen sterk! 

Neem contact op met Dorus Burgers: burgers@stwvastgoed.nl 0653 384 936



 
 

Vacature Manager D1
V O O R K E U R  V O O R  E E N  B E T R O K K E N  V R O U W  M E T  E E N  L U I S T E R E N D  O O R .

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.

Op 30 mei hadden wij een teamafsluiting met Dames 1 en wat hadden wij een fantastische 
dag! Het begon met anderhalf uur lasergamen bij het Henschotermeer, waarbij team groen 
alle potjes heeft gewonnen! 
 
Na het lasergamen zijn wij naar Schaerweijde gereden. Op Schaerweijde hebben wij weer weer mogen 
gieren om de traditionele aftermovie van Guusje. Ons videotalent maakt na elk teamweekend of 
teamtrip een video waarin ons hele weekend staat vastgelegd. Na de video zijn wij op het SW-terras 
neergestreken en hebben daar genoten van een zonovergoten dag met muziek, drank, bittergarnituur 
en pizza’s. Het was zo’n leuke dag, dat iedereen hier nog wel een week van zal nagenieten! 
 
Maar een teamafsluiting gaat helaas vaak ook gepaard met afscheid. Zo namen wij afscheid van 
Hannah, die naar Amerika vertrekt. Daarnaast namen wij afscheid van onze geweldige managers Hanneke en Janneke, die voor hun maatschappelijke carrière 
meer tijd willen vrijmaken. Wij proberen hen nog steeds over te halen om te blijven, dus Han en Jan, wij laten jullie nog niet zo makkelijk gaan! 
 
Laten we hopen dat we straks weer standaard van dit soort zondagen kunnen genieten met een competitiewedstrijd vooraf!

A R T I K E L 

Teamafsluiting Dames 1
B I T T E R B A L L E N ,  A F S C H E I D  N E M E N ,  G I E R E N ,  G R O E N  W O N  A L L E  P O T J E S ,  G E N I E T E N



Nieuwe Teamindeling Jeugd
O P  N A A R  E E N  N I E U W  S E I Z O E N

Deze week wordt de nieuwe teamindeling 
van de Junioren en Jongste Jeugd bekend 
gemaakt. De indeling is het resultaat van een 
zorgvuldig proces waarin lijncoördinator, 
technisch coördinator, technisch manager, 
hoofdtrainer, trainer en coaches samen de 
kinderen beoordelen op diverse criteria; 
van motivatie tot talent en van sociale tot 
lichamelijke aspecten. 

Zeker dit jaar, waarin er veel in onderlinge 
wedstrijden is gehockeyd, waren er veel 
gelegenheden waarbij de betrokkenen de 
kinderen hebben zien spelen. De Junioren 
hebben daarnaast hun input qua (sociale) voorkeuren middels een enquête kenbaar kunnen maken. 
Ook deze informatie wordt zoveel mogelijk meegenomen.  We verwachten dat we met alle input van 
afgelopen jaar een goede indeling hebben gemaakt. 

Voor de Jongste Jeugd tot en met de D-lijn heeft de KNHB een ‘roadmap’ ontwikkeld waarin helder het 
teamvormingsproces is uitgelegd. 
https://www.knhb.nl/app/uploads/2018/07/Routekaart-teamindeling-DEF.pdf
 

WEDSTRIJDSECRETARIS 
SENIOREN HOCKEY

(4 uur per week ook als duo mogelijk)

Zonder wedstrijdsecretaris GEEN 
seniorenwedstrijden: wie wil 
(eventueel samen met vriend/vriendin) 
deze belangrijke en dankbare taak op 
zich nemen?

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.

 
 

‘Van de velden’
L A A T S T E  W E D S T R I J D  M C 1

MC1 speelde afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd. 
De meiden vinden het jammer dat ze het seizoen niet 
uitgespeeld hebben, maar hebben toch genoten.

https://www.knhb.nl/app/uploads/2018/07/Routekaart-teamindeling-DEF.pdf 


Afgelopen zaterdag heeft het vriendenteam JA5 de laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld tegen  
meisjes A2. Dit was voor de meeste jongens tevens de afsluiting van bijna 12 seizoenen Schaerweijde. 
Dit vriendenteam valt namelijk na dit seizoen uit elkaar omdat de jongens bijna allemaal aan een studie gaan 
beginnen en op kamers gaan. Het was een schitterende dag en tot de rust ging het behoorlijk gelijk op. 

Daarna bleek fysiek het toch te winnen van techniek en sloten de JA5 de wedstrijd met winst af. Na de 
wedstrijd volgde het afscheid van de coaches Edu en Maarten en de managers Lonneke en Manon. Zij 
hebben ervoor gezorgd dat dit seizoen ondanks alle beperkingen ontzettend leuk is geweest voor de 
jongens. Iedere week stond weer een leuke wedstrijd gepland en spelplezier heeft altijd prioriteit gehad.  
Zij werden dan ook (terecht) even in het zonnetje gezet.

Van de coaches en managers hebben zij op hun beurt ook een herinnering gekregen, een mok en 
bierviltjes voor op kamers met een teamfoto. Super dat ze het afgelopen seizoen met elkaar dit leuke 
en gezellige vriendenteam konden vormen. 
De jongens (en ook de ouders) kijken terug op een hele mooie tijd bij Schaerweijde!

‘Van de velden’
A F S C H E I D  V R I E N D E N T E A M  J A 5



Maltha Zomercursussen 
1 2  J U L I  T / M  2 7  A U G U S T U S

Je vakantie leuk en goed besteden of misschien wat 
achterstanden inhalen? Meld je aan voor een zomercursus 
bij Maltha studiecoaching! Wij hebben speciaal voor jou als 
Schaerweijde lid een korting van 25% op de vakantiecursussen. 
Wil je samen met een vriend of vriendin 
een cursus volgen, dan kan dat natuurlijk!
 
Zomercursussen basisschool (voor groep 3 t/m 8) 
https://www.malthastudiecoaching.nl/diensten/studiebegeleiding-basisonderwijs/zomerschool-
basisonderwijs/

 • Rekenen
 • Nederlands | Frans | Engels | Spaans
 • Voorbereidende brugklastraining
 • EDUkamp
 • Mindmappen
 
Zomercursussen middelbare school (voor alle middelbare scholieren) 
https://www.malthastudiecoaching.nl/diensten/studiebegeleiding-middelbaar-onderwijs/
zomerschool-middelbaar-onderwijs/

 • Mindmappen
 • Spaans
 • Time management
 • Bijspijkeren alle vakken* (*korting is niet geldig op deze dienst)
 
Al 39 jaar geven wij zomercursussen welke uitsluitend worden gegeven door onze (ortho)pedagogen/
psychologen en vakdocenten. Liever een zomercursus op maat? Ook dan kan! Samen kijken we naar 
de mogelijkheden – mail naar info@malthastudiecoaching.nl of bel naar 030-2293579. 
Meld bij de aanmelding dat je lid bent van Schaerweijde om gebruik te maken van de kortingsactie!

<advertentie>

COÖRDINATOR 
KEEPERSMATERIAAL 

Wil jij bijdragen aan de veiligheid van onze 
keepers? Kom dan bij de materiaalcommissie! 
Wij zoeken iemand die zorgdraagt voor de 
juiste bescherming van onze keepers. Het 
gaat met name om het inkopen van het 
keepersmateriaal en organiseren van inname 
en uitgifte van de tassen. Daarbij heb je veel 
contact met onze keepers zelf. 

De laatste jaren is er hard gewerkt aan de 
organisatie van de materiaalcommissie. 
Iedereen heeft een duidelijke taak, en door 
de vele handen is het werk tot een minimum 
beperkt. Met name aan het begin en aan het 
einde van het seizoen is er werk te verzetten 
voor de coördinator. Je werkt nauw samen met 
de coördinator trainingsmateriaal. 

Voel jij je aangesproken om je steentje bij 
te dragen aan onze keepers, neem dan 
contact op met Martine van Willenswaard 
(materiaalschaerweijde@hotmail.com) voor 
meer informatie.

Goalies are amazing!

https://www.malthastudiecoaching.nl/diensten/studiebegeleiding-basisonderwijs/zomerschool-basisonderwijs/
https://www.malthastudiecoaching.nl/diensten/studiebegeleiding-basisonderwijs/zomerschool-basisonderwijs/
https://www.malthastudiecoaching.nl/diensten/studiebegeleiding-middelbaar-onderwijs/zomerschool-middelbaar-onderwijs/
https://www.malthastudiecoaching.nl/diensten/studiebegeleiding-middelbaar-onderwijs/zomerschool-middelbaar-onderwijs/
mailto:info@malthastudiecoaching.nl
mailto:materiaalschaerweijde@hotmail.com)


Mini-Competitie Jeugd
I N  D E  N I E U W E  T E A M S A M E N S T E L L I N G

Na de nieuwe versoepelingen mag de jeugd weer tegen andere 
clubs uit de regio wedstrijden spelen! De KNHB organiseert voor de 
Junioren en Jongste Jeugd een mini-competitie in de regio. 

De speeldata zijn 12, 19 en 26 juni. We spelen deze mini-competitie 
in de nieuwe teamsamenstelling. De publicatie voor de nieuwe 
teamindeling komt zondag 6 juni op de website achter de inlog te 
staan. Nadere info volgt, maar reserveer alvast deze data voor een 
leuke kennismaking met je nieuwe team.

Het afgelopen seizoen is door veel vrijwilligers heel hard gewerkt om, 
ondanks alle beperkingen, onze junioren en jongste jeugd aan het 
hockeyen te houden. Dat is meer dan een compliment waard! En nu 
zijn we ontzettend blij dat we in juni weer een regionale competitie 
kunnen spelen.

Het overzicht van de komende weken (Junioren en Jongste Jeugd):
•  5 jun: Slotdag, afsluiting van het seizoen met je eigen team
•  6 juni: Bekendmaking nieuwe teamsamenstellingen 
•  7-11 juni: Geen training
• Vanaf 14 juni: Training nieuwe samenstelling
•  12, 19, 26 juni KNHB mini-competitie
•  2 juli: Zomerstop
•  Kick off dag nieuwe seizoen: 28 en 29 augustus

Nieuwe sponsor
Z O L O K A A L

Ben jij ook blij met de winkels, 
restaurants, sportverenigingen en 
cultuur in Zeist? Met de zolokaal-app 
blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes 
en aanbiedingen van jouw favoriete 
lokale ondernemers en verenigingen. 
Leuk, handig én je steunt de 
ondernemers. Je kunt punten sparen 
en je draagt eraan bij dat de diversiteit 
aan winkels en gelegenheden behouden blijft!

Per 1 mei zijn twee Zeister ondernemers dit initiatief gestart 
waarna al snel veel lokale ondernemers zich hebben aangesloten! 

Ludieke actie
Maak kennis met zolokaal en ga ook sparen: in het clubhuis 
hangen een aantal zolokaal posters. Download de zolokaal app 
en scan de qr-code op de poster. Elke keer dat je de poster scant, 
spaar je één punt (max. 1 punt per dag). De twee personen met 
de meeste punten op 31 augustus ontvangen een leuke prijs (zie 
poster).

Ben jij ook zo lokaal? Help ons dan om de ondernemers en 
verenigingen in Zeist te steunen en download de app. 

iPhone app: https://apps.apple.com/nl/app/zolokaal/id1558869952
Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.
zolokaal.zolokaal
Website: https://zolokaal.nl

https://apps.apple.com/nl/app/zolokaal/id1558869952 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.zolokaal.zolokaal
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.zolokaal.zolokaal
https://zolokaal.nl


‘Onze’ Joke Davio werkt hard 
aan een nieuwe serie ‘Ieder 
kind fit’. Het klinkt logisch dat 
kinderen gezond bewegen. 
Maar de praktijk is niet zo 
gemakkelijk. Leer van de 
ervaringen van experts 
in deze Clubhouseserie. 
Download de app, praat en 
luister mee!

Ieder kind fit
P R A A T  J E  M E E ?

Tijdens Pinksteren konden de jongens E6-tallen niet stilzitten. 
Met een vette clinic hebben ze een superleuke ochtend 
gehad. De stromende regen deerde ze niet.  Strafcorner, 
shoot outs (met Nadine  uit MC2 in de goal) en als klapper op 
de vuurpijl de jongens tegen de coaches. Uitslag: 1-0 voor de 
jongens via een benutte strafbal van Kick. 

Dank aan alle jongens voor jullie enthousiasme, Nadine voor 
het keepen en de coaches voor jullie begeleiding. 

Daniël en Martin 

‘Van de velden’
J O N G E N S  E 6 - T A L L E N

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! 

Save the date


