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Senioren
W I E  S P E E L T  E R  M E E  I N  D E  R E G I O C O M P E T I T I E ? 
Wie van de seniorenteams heeft zin om 4, 11 en 18 juli (regionale) 
wedstrijden te spelen? Geef het voor 18 juni aan, dan kan de KNHB 
(indien de overheid groen licht geeft na de persconferentie van 
medio juni) meteen beginnen met indelen!
 
Hockey7 of 11-tallen?
Indien er geen mogelijkheid is om op deze data een volledig team 
te formeren, kan er ook voor een Hockey7 regiocompetitie worden 
gekozen. Ook hiervoor wordt de inschrijving geopend. We hopen 
op een regiocompetitie met Hockey7- en 11-tallen. Dus geef aan of 
je één of beide varianten zou willen spelen, afhankelijk van wat er 
mogelijk is op dat moment. 
 
Natuurlijk is opgave onder voorbehoud van de eventuele 
versoepelingen. Maar áls de persconferentie groen licht geeft, 
zorg dan dat je bent aangemeld, zodat er nog seniore wedstrijden 
gespeeld kunnen worden!
 
Na 18 juni komen we snel met meer informatie!
 
Voor meer informatie zie bijgaande link:
https://www.knhb.nl/nieuws/inschrijving-regiocompetities-senioren-
op-4-11-en-18-juli
 
Daarnaast overweegt de Bond, bij voldoende animo, om 22 & 
29 augustus en 5 september een soortgelijke regiocompetitie te 
organiseren. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om dit in de regio 
onderling te organiseren. Hierover later meer.

‘Van de velden’
S L O T D A G  J E U G D

Afgelopen zaterdag vond in de stralende zon de Slotdag Jeugd 2020-2021 
plaats. De organisatie had zich geen moeite bespaard om de jeugdspelers 
een leuke dag te bezorgen en er werd met volle teugen genoten van alle 
activiteiten. 

Renske Siemens (moeder van Karlijn, Filine en Kasper) maakte dit 
ontzettend gave filmpje zodat we allemaal nog kunnen nagenieten van de 
pret van alle teams. Hartelijk dank, Renske!

https://youtu.be/Vy5bpufKhho

https://www.knhb.nl/nieuws/inschrijving-regiocompetities-senioren-op-4-11-en-18-juli
https://www.knhb.nl/nieuws/inschrijving-regiocompetities-senioren-op-4-11-en-18-juli
https://youtu.be/Vy5bpufKhho


 
 

20-24 uur per week van maandag tot en met vrijdag.

Schaerweijde zoekt hulp om het terrein te onderhouden. Onze huidige groundsman is met 
pensioen en ter vervanging zijn wij op zoek naar iemand die het leuk vindt om de handen uit de 
mouwen te steken, een beetje handig is en zelfstandig kan werken. Het werk is voor 80% in de 
buitenlucht.
Het gaat hierbij om o.a. het vegen van de kunstgrasvelden, het legen van de vuilnisbakken, 
het schrobben van de Jan Weverhal, het onkruid op het terrein verwijderen en af en toe wat 
schilderwerk. Kortom veelzijdig onderhoud aan onze prachtige accommodatie.

Mocht je per direct op zoek zijn naar een vakantiebaantje en weet je van aanpakken, reageer dan 
naar Arnaud Schuurman, verenigingsmanager@schaerweijde.nl of 
bel voor meer info naar 06-14437760.

A R T I K E L 

Groundsman gezocht!
V A S T  O F  V A K A N T I E W E R K

‘Van de velden’

De MB3 is super van start gegaan! Het team onder 
leiding van trainster Margot Muurmans was fanatiek, 
snel, maakte mooie passes en ze waren te sterk voor 
de Eemvallei, de eerste ‘externe’ wedstrijd sinds tijden! 

Met 5-0 als eindstand was het een prachtige eerste 
match van deze mini competitie! 

Dat belooft wat, dit team!

M B 3  L E K K E R  B E Z I G !



Vrijwilligers achter de schermen
H U L D E  A A N  A L L E  V R I J W I L L I G E R S

Achter de schermen is de afgelopen weken ontzettend veel werk verricht door diverse vrijwilligers 
omdat meteen ná de seizoenswisseling de mini-competitie met de nieuwe teams voor seizoen 
2021-2022 gespeeld zou worden. Alle spelers moesten dan goed in Lisa gezet worden, de 
begeleiding van de teams moest in een paar dagen rond komen en tevens ingevoerd worden 
in het systeem, de coachtassen en mappen, de trainers moesten allemaal geregeld worden, 
trainingsmaterialen inzamelen en weer uitgeven, keepersspullen ingezameld en weer uitgegeven, 
de wedstrijdschema’s en het trainingsschema  ingepland voor alle Jongste Jeugd en Junioren teams. 
Kortom, een gigantische klus!

Hulde aan alle vrijwilligers die zich enorm hiervoor ingezet hebben de afgelopen weken. Zonder 
al deze hulp en inzet zou dit nooit voor elkaar gekomen zijn. Wat een waanzinnig voorbeeld van 
vrijwilligers aan het werk op Schaerweijde! En hoe fijn is het dat al die Jongste Jeugd en Junioren 
teams daardoor nog 3 weekenden tegen ‘echte’ tegenstanders kunnen spelen en hun nieuwe 
teamgenoten, trainers, coaches en managers alvast kunnen leren kennen. Nog leuker is dat alle 
nieuwe leden ook al volledig meedraaien.

Een mooi voorproefje voor het komende seizoen! Helaas nog allemaal zonder publiek maar de jeugd kan weer even ervaren hoe het is of beter gezegd was!

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



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 echter alle ouders en spelers vanaf de C-lijn nu alvast de mogelijkheid bieden deze kaart te behalen!
Dit is mogelijk op de volgende data tussen 20.00 uur en 21.00 uur:

* maandag 21 juni en dinsdag 22 juni 
* woensdag 7 juli en donderdag 8 juli 
* maandag 12 en dinsdag 13 juli 

De examens vinden online plaats, je hoeft hier dus niet voor naar de club te komen. 

Je kunt je hiervoor 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. 

Wij zien jullie aanmelding graag tegemoet!
 
Schaerweijde arbitrage commissie

Scheidsrechterkaart halen? 
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


‘Van de velden’
D A M E S  2  O P  E - S H O P P E R T O U R

Ook voor Schaerweijde Dames 2 liep het seizoen ten einde. Hoewel er van competitie natuurlijk al 
een tijdje geen sprake meer was, waren we elke zondag nog ruim vertegenwoordigd op de trainingen. 
Fijn dat coaches Peter-Jan en Godert wekelijks nog deze trainingen verzorgden om ons enigszins fit te 
houden!  
 
Afgelopen zaterdag sloten we dit corona hockeyjaar af met een teamactiviteit. Weliswaar met 
elektrisch aangedreven scooters, dus zo actief was dat ook weer niet. De coaches hadden een week 
van tevoren de te rijden route uitgestippeld en het was werkelijk waar fantastisch. Met E-choppers 
door omgeving Zeist en Woudenberg in de stralende zon, heerlijk! We zijn de dag geëindigd op het 
terras bij Loft 88. Wederom in de zon, mét halve liters Weizener, dan weet je het wel. Dames 2 bewees 
wederom dat de 3e helft minstens zo belangrijk is als de eerste twee. 
 
Voor volgend seizoen hebben we al vier nieuwe aanwinsten bij onze selectie, waarvan 2 uit de jeugd 
van Schaerweijde. Welkom Kiki, Maxime, Devi & Alicia! 
 
Helaas namen we ook afscheid van een aantal toppers. Suus, Geerte, Noortje, Sophie, Nicole & 
Welmoed; leuk dat jullie deel uitmaakten van Dames 2, we gaan jullie missen!



Doneer aan Mc Sportief en Zoef Zoef Zeist 
T . G . V . R O N A L D  M C D O N A L D  H U I S  U T R E C H T

Terwijl de laatste hockeytrainingen er op zitten, blijft het zaterdag 26 en 
zondag 27 juni gezellig druk op Schaerweijde. Zo’n 30 dames en heren (zelf 
hockeyend of actief langs de lijn) zullen zich dit weekend gaan inzetten voor 
Ronald McDonald Huis Utrecht. 

Zij doen mee met de HomeRun, hét fondsenwervende hardloopevent 
voor de Ronald McDonald Huizen. Als gevolg van Corona heeft het event 
afgelopen jaar niet plaatsgevonden en alhoewel een fysiek event dit jaar niet 
haalbaar was, is er gekozen voor een @Home-variant. 

Hoe dan ook moest het dit jaar doorgaan om ook in de toekomst ouders, 
broertjes en zusjes een overnachting te kunnen blijven bieden in de buurt 
van het zieke kind! Vanuit Zeist doen twee teams mee die allebei hun eigen 
routes hebben uitgezet: McSportief en Zoef Zoef Zeist. 

Beiden gaan met 10 man/vrouw in estafette 240 km hardlopen in 24 uur. 
Een pittige uitdaging, maar het valt in het niet bij de zorg voor een ziek of 
zorgintensief kind. Deze gaat immers ook 24 uur door!  
Het team McSportief heeft haar uitvalsbasis ingericht in de Jan Weverhal. 
Het andere team Zoef Zoef Zeist heeft dit elders georganiseerd, maar 
zal in ieder geval wel tegelijk met McSportief op zondag 27 juni om 12 uur 
finishen op Schaerweijde. 

Uiteraard zijn jullie van harte welkom om beide teams (op gepaste afstand) 
binnen te halen. Mocht je graag een donatie willen doen aan een van beide 
teams dan kan dat uiteraard ook! 

Voor McSportief: https://home-run.nl/doneer/team/2632 en voor 
Zoef Zoef Zeist: https://home-run.nl/doneer/team/2310

https://home-run.nl/doneer/team/2632
https://home-run.nl/doneer/team/2310


Schaerweijde dat doen we samen!
V R I J W I L L I G E R S  M A K E N  O N Z E  C L U B ! 

We werken graag met zoveel mogelijk ouders en leden samen. Dat maakt het draaien van de vereniging, leuker, makke-

lijker en vooral gezelliger!

Enkele weken geleden is er een enquête verstuurd met als doel meer te weten te komen waar onze huidige en potentië-

le vrijwilligers behoefte aan hebben. De resultaten laten zien dat onze vrijwilligers met veel plezier hun steentje bijdra-

gen, omdat zij zich betrokken voelen bij de club. Het overgrote deel van de vrijwilligers ervaart meer dan voldoende 

waardering voor hun inzet en geven aan met veel plezier het ‘werk’ te doen.  Een compliment of een simpel dankjewel 

doet het altijd goed en kun je nooit genoeg van krijgen. 

Hiernaast wordt door onze vrijwilligers duidelijk aangegeven dat je als vereniging nooit voldoende vrijwilligers kunt 

hebben. Vele handen maken licht werk en hierdoor blijft het werk goed behapbaar en leuk voor iedereen.  Zo aan het 

einde van het seizoen zijn we altijd weer op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die onze commissies komen 

versterken.

Er zijn o.a. vacatures voor:

• Secretaris SCA, een administratieve ondersteuner voor onze jeugdtrainers

• Redactieleden Schaerweijde Communicatie Team, bouwen aan de communicatie uitingen van Schaerweijde

• Coördinator Keepersmateriaal (duo), de belangrijkste beschermervrouw- of heer voor onze keepers 

• Coördinator Trainingsmateriaal (duo), de onmisbare schakel om te zorgen dat onze jeugd en senioren kunnen trainen

• Wedstrijdsecretaris Senioren Hockey, 4 maal per jaar de zondagen voor onze senioren inplannen

• Commissaris Horeca Verenigingsbestuur, de stuwende kracht achter een gastvrij en gezellig Schaerweijde

Heb je interesse of wil je meer weten op welke wijze jij je steentje kan bijdragen neem dan contact op met het  

vrijwilligersbureau: vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl.



‘Van de velden’
J 8 E 3  M A A K T  U T R E C H T  O N V E I L I G

Als feestelijke afsluiting van het seizoen reisde J8E03 af richting Utrecht. Na het 
oppompen van een vloot van oranje bootjes maakten de boys onder toezicht van 
coaches Raymond en Rutger de Utrechtse grachten onveilig met een uitgebreid arsenaal 
waterpistolen. Geen kano of rondvaartboot werd gespaard. 

Veel dank aan Annelieke en Marleen. Jullie hebben ondanks alle beperkingen een prachtig 
seizoen mogelijk gemaakt. 

Nieuw!
W A N D E L H O C K E Y

Nooit te oud om te genieten van het hockeyspelletje, 
de mensen om je heen, de club, de kinderen, de 
jongeren, de families en het drankje aan de bar. 
Voor alle 65-plussers gaan we komend seizoen 
een nieuwe vorm van hockey introduceren. 
Wandelhockey...trainen in groepsverband, begeleid 
door een ervaren clubtrainer. 

Bewegen op eigen tempo en naar eigen vermogen. 
Bezig zijn met leeftijdsgenoten in een sportieve 
omgeving. Leuk voor nieuwe contacten, dus ook leuk 
als je nog nooit gehockeyd hebt!

Wandelhockey voor iedereen op leeftijd die nog 
wekelijks goed en gezellig bewegen wil. Op de 
woensdagochtend vanaf september. Kosten: 50 euro 
per seizoenshelft. 

Info of aanmelden via senioren@schaerweijde.nl. 

Doe je ook mee?

mailto:senioren%40schaerweijde.nl?subject=


Speel safe, bitje in! 
H A P D A G  Z A T E R D A G  2 6  J U N I

Ook dit seizoen organiseert OrtholunaSports een hapdag voor een goed passend bitje!
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.
Ortholunasports staat op zaterdag 26 juni met de hapbus op de hockeyclub. 

Je kiest uit meer dan 15 kleuren en er is een speciaal Schaerweijde bitje. 
• F-jeugd €19,95 
• E-jeugd €39,95 
• C/D-jeugd €49,95
• A/B/Senioren €59,95
• Beugelbitje €49,95.
• Clubbitje/ Glitterbitje + €5.- extra 

Aanmelden 
Een op maat gemaakt bitje biedt de beste bescherming. Het is comfortabeler waardoor het dragen een plezier is. Een bitje van OrtholunaSports is 
van hoogwaardige kwaliteit met een betere pasvorm, waardoor je beter ademhaalt en praat. 

Geef je tot 24 uur van tevoren op via www.ortholunasports.nl (aanmelden), je krijgt een bevestigingsmail van jouw tijd. Het bitje wordt binnen 3 
weken geleverd. Je kan betalen met pin of contant.  

Op de hapdag vragen we je je handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. Meld je aan bij de tent voor de hapbus.  Daar kan je je eigen 
kleur kiezen en reken je af. Daarna nemen we een afdruk van je gebit en krijg je je nieuwe bitje thuisgestuurd.
Mocht jij of een gezins- of huisgenoot klachten hebben, kom NIET naar de hapdag! Neem contact met ons op als je toch nog graag een bitje wil 
voor een andere afspraak.
Kan jij niet deze dag? Maak dan een afspraak voor het happen op een andere club in de omgeving of bij onze praktijk in Amersfoort. Als je 
met meer dan 8 spelers een bitje wilt, komen we met onze express-service langs op de training of voor/na de wedstrijd. Mail naar info@
ortholunasports.nl.

*I.v.m. Covid 19 is onze werkwijze aangepast en volgen wij de richtlijnen van het RIVM / ANT / KNMT


