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Shoot Out Event Senioren
S T A Y  T U N E D !

Dat de Senioren er dit Corona-seizoen bekaaid vanaf komen is bekend. Hoog 
tijd wat leuk hockeyplezier te organiseren nu het weer kan: Stay Tuned! 
Afgelopen zondag was er de afsluitende dag met een clinic van H1 en D1 en 
onbeperkt shoot-outs op twee bestuursleden. En dat op een zonovergoten 
Schaerweijde waar op de terrassen alles stond wat je nodig had. 😊

Dames 1 en Heren 1 hadden voor de clinic ieder drie spelers afgevaardigd. 
Laten we het zo zeggen: Guusje, Chris, Anouk, Jelle, Kees en Jur hadden geen 
kind aan de Senioren. Hoe anders was dat bij de twee bestuursleden die het 
Schaerweijde -goal op straffe van porties bitterballen probeerden schoon te 
houden in een bijna onbeperkte shoot-out reeks. 

De onervaren goalies vochten als Nederlandse leeuwen, zie ook hun shirt, maar 
de schalen bitterballen waren toch niet aan te slepen. De belangrijkste les van 
hun avontuur in warm pak kwam al vooraf. Bestuursgenoot Niek van Exel gaf 
mee; je nooit afwenden als de bal op je afkomt! Dat deden Mario en Peter dan 
ook niet. 

Net als Schaerweijde zich niet van de Senioren afwendt; 

Stay Tuned! We gaan een mooi seizoen tegemoet!!



 
 

Afgelopen zaterdag werden de twee invalidenparkeerplaatsen bij Schaerweijde volledig in beslag 
genomen door geparkeerde (bak)fietsen en wachtende ouders. Een bezoekster van Schaerweijde 
Golf met een vergunning om daar te mogen parkeren werd onheus bejegend toen zij verzocht de 
parkeerplaatsen vrij te maken. Na ingrijpen van enkele aanwezige hockeybestuursleden gebeurde dit 
alsnog. 

Van de invalidenparkeerplaatsen op Schaerweijde wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt door 
hockey- en golfleden en bezoekers. Wanneer deze plaatsen onterecht bezet worden, komen 
bezoekers met een beperking in de problemen. Als gastvrije club willen wij dit absoluut voorkomen. 
Daarbij is onterecht parkeren op een invalidenparkeerplaats strafbaar (boete 390 euro). En andere 
leden onbehoorlijk behandelen is natuurlijk ook absoluut not done! 

Wij verzoeken daarom deze twee parkeerplaatsen vrij te houden voor hen die hier recht op hebben en misbruikers hierop aan te spreken. Samen zijn wij de club!

A R T I K E L 

Vrijhouden invalidenparkeerplaatsen
S A M E N  Z I J N  W I J  D E  C L U B !

‘Van de velden’
S L O T  B B Q  M D 5

Na een prachtig seizoen waarin MD5 ongeslagen herfstkampioen werd zonder 
doelpunten tegen, mooie wedstrijden speelde onderling tegen jongens- en 
meiden D en C teams van Schaerweijde, met op de parkeerplaats ouders die 
op afstand meegenoten, enthousiaste deelname aan de wintercompetitie/ 
pistecup  en slotdag, werd dit bijzondere jaar afgesloten met een gezellige bbq. 

Voor de laatste keer veel lol hebben met elkaar als geweldig team, stilstaan bij 
de talenten en vooruitgang van alle meiden en bedankjes voor de fantastische 
trainers Maarten en Moos, coach Roelof en manager Emile. 

Dank allen, wij hebben genoten!



‘Van de velden’
S H O O T  O U T  T R A I N I N G  T R I M  &  S E V E N S

Shoot out training met voormalig 
Oranje international Niek van Exel. Ter 
voorbereiding van de shoot out slotdag 
voor de Senioren hebben we met de groep 
Trimhockeyers en Sevens oud Oranje 
International, bestuurslid Tophockey en 
mega betrokken Van Exel bereid gevonden 
voor een training op vrijdagavond. De kids 
deden ook mee. 

De plank en het net werd maar sporadisch 
gevonden met zoveel ervaring in de goal, de 
drive bij zowel kids als volwassenen werd 
daardoor groter en groter. De winnaar van 
de shoot outs was Van Exel. De winnaar van 
de strafballen serie was Alex Jansen.

 
 

‘Van de velden’
T E A M A F S L U I T I N G  J F 1 

De mannen van JF1 deden eerst een 
parcours op de slotdag en gingen 
daarna samen pannenkoeken eten en 
voetballen in de tuin. Als afsluiting van 
dit speciale seizoen was er deze dag een 
borrel met de ouders van dit gezellige 
team.

‘Van de velden’
E I N D E L I J K  M A G  H E T  W E E R !

Eindelijk weer een echte tegenstander. Onze 
jongens B1 streden tegen de buren van SCHC. 
Een gewaagde tegenstander, per definitie. Het 
proefde weer echt zweet en strijd. Toch anders 
dan tijdens Corona. Overigens complimenten 
aan onze ouders die de maatregelen netjes in 
acht blijven nemen, terwijl de tegenstander 
maar liefst 9 rijouders telde. : ) 



Traditie bij de keepersclub is om verkleed de laatste training te volgen. Lekkere dingen waren gebakken, 
er werd gevoetbald en vooral heel veel lol gemaakt met alle keepers onder elkaar. Van 6-tallen uit de 
Jongste Jeugd, Junioren, G-keepers tot aan Senioren. 

Terugblik op een mooi jaar. Een jaar waarin we vooral gekeken hebben naar wat er wel mogelijk was 
onder de bezielende leiding van hoofdtrainer Arek Matuszak. Waarbij Arek ondersteund werd door 
enthousiaste trainers uit de D, C, B en A  keeperslijn van Schaerweijde, samen met top keepertrainers 
van Goalieworks. 

Elke training weer het beste uit jezelf halen. Geen trainingen in de zaal, maar doorgaan in de winter op 
het veld. Twee gave clinics op Schaerweijde van Goalieworks kunnen organiseren. Regelmatig training 
gehad van Pirmin Blaak, Simon Zijp en Bart van Gaalen. Ondanks de beperkingen was het een topjaar. 

Goalkeepers are amazing people! 

‘Van de velden’
L A A T S T E  K E E P E R S T R A I N I N G  V A N  H E T  S E I Z O E N



Schaerweijde & Right to Play
H E T  B R E N G T  P L E Z I E R ,  B I E D T 
S O C I A L E  C O N T A C T E N  E N  Z O R G T  V O O R 
V E R B I N D I N G  E N  O N T W I K K E L I N G . 

Schaerweijde gelooft net als Right To Play in de kracht van sport en spelen. Het brengt plezier, biedt 
sociale contacten en zorgt voor verbinding en ontwikkeling. 

Right To Play is een internationale organisatie die de kracht van sport en spelen inzet om het leven 
te verbeteren van kinderen die opgroeien in armoede, die gevlucht zijn of die te maken hebben met 
uitbuiting en geweld. Via sport en spel ontwikkelen kinderen vaardigheden die ze hard nodig hebben 
in de omgeving waarin ze opgroeien. Met deze aanpak zorgt Right To Play ervoor dat kinderen 
weerbaar worden, gezond zijn en goed presteren op school. Het resultaat: sterke jongvolwassenen 
die hun eigen toekomst positief kunnen vormgeven. Jaarlijks bereikt Right To Play 2,3 miljoen 
kinderen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. 

Bekende hockeyers als Eva de Goede en Lauren Stam zetten zich in als ambassadeurs voor dit goede 
doel. Zowel Schaerweijde als Right to Play kijken erg uit naar deze samenwerking! 
Meer info: www.righttoplay.nl.

 GEZOCHT: 
REDACTIELEDEN SCHAERWEIJDE 

COMMUNICATIE TEAM

Heb jij een rood/zwart hart en wil jij een 
bijdrage leveren aan een (nog) betere 
sport- en clubbeleving? Dan zijn we op zoek 
naar jouw ervaring en enthousiasme om 
ons gezellige Schaerweijde Communicatie 
Team te versterken! We zoeken een of twee 
redacteuren J J/Junioren, een Instagram-
beheerder en een filmer/fotograaf.
Tijdsbesteding: 1-4 uur per week.

Het doel van het Schaerweijde Communicatie 
Team (SCT) is om met een professioneel 
groepje enthousiaste leden of ouders van 
jeugdleden te werken aan onze communicatie-
uitingen zoals de website, de Weekly en 
social media. Communicatie is informatie én 
clubgevoel. En het is van de leden zelf. Wij 
ondersteunen dat en zorgen zo voor meer 
betrokkenheid en verbinding voor onze leden, 
supporters en sponsors, binnen en buiten 
de vereniging. Het SCT werkt hiervoor nauw 
samen met het team Clubbeleving en de vele 
andere commissies binnen de club. 
Belangstelling? Van harte welkom! Mail naar 
communicatie@schaerweijde.nl of bel Peter de 
Bruin op 06 53193747.
 

http://www.righttoplay.nl
mailto:communicatie%40schaerweijde.nl?subject=


BP College Summer Camp Schaerweijde
2 6  J U L I  2 0 2 1  -  3 0  J U L I  2 0 2 1

Op zoek naar de perfecte afsluiting van het seizoen en de perfecte voorbereiding 
van het volgende? Dan is het BP College Hockey Summer Camp op Schaerweijde 
perfect! Overdag gaan wij aan de slag met de hockey skills van jouw zoon/dochter 
en ‘s avonds doen we vette activiteiten. 

Een complete hockey vakantieweek voor jouw zoon/dochter waar hockey, vette 
activiteiten en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes centraal staan!

Er zal gedurende het kamp een onderscheid gemaakt worden in trainingen. Dit zal 
gedaan worden tussen de volgende twee leeftijdscategorieën. Zo kan iedereen op 
zijn/haar niveau trainen: 8 t/m 12 jaar      13 t/m 16 jaar

Wat houdt het in?
Het Hockey Summer Camp zal volledig in het teken staan van hockey, waar de 
technische vaardigheden worden verbeterd en unieke skills worden aangeleerd 
door onze BP-trainers en special guests. Naast hockey is er ook tijd voor zomerse 
activiteiten, maar wat we precies gaan doen dat houden we nog even geheim... 
Na een leuke, maar drukke dag zal er op Schaerweijde worden overnacht.

Unieke trainingen op jouw niveau
Professionele begeleiding
Een centraal thema per training
De beste BP veld-trainers
Vette activiteiten
Topsport maaltijden
Heerlijke matrassen voor een goede nachtrust

Meer informatie en aanmelden kan op deze website. https://bpcollege.nl/event/81

(advertentie)

https://bpcollege.nl/event/81


‘Van de velden’
M D 4  V A A R T  U I T !

De slotdag van MD4 ging verder dan het broodje kroket. De coaches, Edzard, Nikie en 
Ernst hadden een heuse kanotocht op de grachten geregeld. Vreugde alom, hoewel 
voor de meesten de stick op het veld beter werkt dan de peddel op het water. :) 

VLOGGERS GEZOCHT!

Ben je tussen de 10-18 jaar? En handig met 
Instagram? Dan zoeken we jou! Mail naar 

weekly@schaerweijde.nl of stuur een dm naar 
schaerweijde_hockey op Insta!

mailto:weekly%40schaerweijde.nl?subject=


‘Van de velden’
A F S C H E I D  M C 5

Wat een gezellig afscheid na een gezellig jaar.. Ondanks alle corona omstandigheden en 
beperkingen was dit een super enthousiast team dat alle mogelijkheden tot partijtjes 
en trainingen volledig benut heeft! Bij manager Herbert thuis werd het jaar gezellig 
afgesloten. 
Management, coaches werden door de meiden bedankt met een heerlijk flesje! 

Op naar de zomer!



Nieuw-Zeelandse hockeyer Daniel McBride start 
binnenkort o.a. als trainer/coach van MA2. Hij heeft 
daarvoor vervoer nodig van Station Driebergen 
naar Schaerweijde  en is daarvoor op zoek naar een 
(gewone) fiets. 

Heeft iemand er eentje over of voor een seizoen in 
bruikleen? Graag een berichtje naar Caroline Hofsté 
(06 21 52 09 96). Dank! 

Fiets voor Daniel
P R A A T  J E  M E E ?

Afgelopen zaterdag werden tijdens de Slotdag Jeugd alle 
managers, coaches en leden van de materiaalcommissie in de 
bloemetjes gezet door bestuursleden Inger, Sofie en Caroline. 

Heel veel dank dat jullie er mede voor gezorgd hebben dat 
onze jeugd dit seizoen, ondanks de beperkingen, fijn heeft 
kunnen hockeyen. 

Dit heeft veel tijd, inzet en flexibiliteit gevraagd van alle 
betrokkenen en dat wordt buitengewoon gewaardeerd door 
de club!

‘Vrijwilligers’
R O Z E N  V O O R  C O A C H E S ,  M A N A G E R S  E N  M A T E R I A A L C O M M I S S I E

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


