
 N R  1 8   2 4  J U N I  2 0 2 1

Jullie zijn weer van harte welkom! 

H E T  H O R E C A T E A M  I S  E R  K L A A R  V O O R

Hier hebben we met zijn allen maanden naar uitgekeken maar vanaf zaterdag 
26 juni mogen wij iedereen weer welkom heten op de club! Om te kijken naar 
de wedstrijden van de jeugd, om gezellig koffie te drinken met bekenden of 
een biertje & bitterballen te nuttigen. 

Op het terras, in het clubhuis, 
op het voorplein of langs de 
lijn. Wel op 1,5 meter natuurlijk! 
Schaerweijde is er helemaal klaar 
voor en kijkt naar jullie uit.

Dus ouders, kom vooral de jeugd 
weer aanmoedigen langs de lijn 
bij deze laatste wedstrijd van de 
minicompetitie! 

Tot zaterdag! 
Schaerweijde Weekly geeft wekelijks een overzicht 
van enkele interessante wedstrijden, activiteiten en 

wetenswaardigheden van Schaerweijde. 

Iedereen kan input sturen naar weekly@schaerweijde.nl. 

Bedankt!

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



Floris Molenaar (H1) heeft radioshow
L U I S T E R  J E  M E E  V A N A F  1 6  J U L I ? 

De mensen die H1-speler Floris Molenaar een beetje kennen weten dat hij 
al heel lang een hele grote passie heeft, en dat is: radio maken! ‘Je hebt ook 
wel echt een kop voor de radio’, kreeg Floris vaak te horen. 

Op die radiokop staat nu wel een hele grote glimlach die er voorlopig niet 
meer af gaat! Op 16 juli om 14.00 uur  maakt hij namelijk zijn allereerste 
show op @npokx en vanaf dan hoor je hem elke vrijdag tussen 14.00-16.00 
uur op KX! 

Luister je mee vanaf 16 juli? Ik heb er ZIN IN! #radio

M E T  H E T Z E L F D E  G E M A K  G O O I  J E  H E T  I N  D E  A F V A L B A K !

Schone Club = Mooie Club

Gezellig dat iedereen weer op de club mag en kan komen! Even een paar 
huishoudelijke mededelingen weer onder de aandacht brengen:

• Graag na afloop van het gebruik van een veld alle afval in de vele   
 aanwezige afvalbakken deponeren. Want die zijn daar dus voor! 

• Schaerweijde is een rookvrije club. Er mag alleen gerookt worden achter   
 het clubhuis bij de rookpaal. Daarom staan er nergens asbakken en   
 daarom zouden wij nergens peuken moeten vinden op de club!

Schaerweijde is ONZE club en SAMEN houden wij Schaerweijde schoon! 

Eén van de dingen waar onze sponsor ABN AMRO zich hard voor maakt is om kinderen in achterstandsituaties 
de mooie elementen van de hockeysport te laten ervaren. Met bijgaande video over de ABN AMRO hockey 
experience inspireren zij hier meer hockeyers en clubs mee. Sinds 2019 hebben zo 1000 kids in een 
achterstandssituatie hockey laten ervaren. Komend seizoen komen er daar 1500 kids bij. 

Schaerweijde ondersteunt dit inititief van harte en probeert voor komend seizoen in Zeist zo’n hockey experience 
te organiseren.  https://we.tl/t-3o8FoylVbm

ABN AMRO Hockey Experience

https://we.tl/t-3o8FoylVbm


Op een haar na. Topsport is hard. Een doelpuntje meer gescoord en 
niet SCHC maar Schaerweijde was gepromoveerd. Een hard gelag voor 
ons aller Heren 1. Maar Tim Oudenaller, hoofdcoach, is daar al lang 
niet meer mee bezig. Hij bouwt, vol overtuiging aan een nieuw team. 
Hoe dat er uitziet en hoe Heren 1 zich voorbereidt op het komend 
seizoen vertelt hij in antwoorden op vijf vragen. 
 
1. Afscheid van Ronald Brouwer, Dominique Aarts, Bas van Dedem, 
Pieter-Jan Voerman en Lucas Veen. Casper Berkman, Pepijn 
Leenhouts, Boris Aardenburg, Daan Troost, Koen Visser en Mark 
Weber komen erbij. Conclusie: ruggengraat team blijft, er komt 
meer jong talent, maar we moeten het met iets minder ervaring 
doen?

‘Dat is een mooie samenvatting; we wisten dat er talenten uit de jeugd 
zouden doorkomen. Dat zijn er vier geworden. Mark Weber, verdediger 
en strafcornerspecialist is gehaald van Qui Vive om het vertrek 
van Pieter-Jan Voerman op te vangen. Koen Visser, overgekomen 
van Kampong, is een beweeglijke spits: kappen, draaien, scorend 
vermogen. Past binnen onze speelstijl. De ruggengraat van het team 
van het vorig seizoen blijft en uit die kern krijgen we een nieuwe 
captain: Mats Marree. Die dat dik heeft verdiend. 

2. Lucas Veen gaat. 
‘En vier jonge talenten blijven. Ik vind het doodzonde dat Luuk gaat, 
want ik vind hem in de eerste plaats een leuk jong. Maar ik begrijp het 
in het licht van zijn ontwikkeling. En vind het voor hem geweldig dat hij 
nu bij een club gaat spelen die in het linker rijtje van de Hoofdklasse 
meedoet. Wat ik ook geweldig vind, is dat vier jonge talenten naar 
Schaerweijde Heren 1 doorstromen. Het is voor mij een geweldige 
uitdaging hen de komende tijd te gaan coachen.                        

Tim Oudenaller
K E R N  H E R E N  1  B L I J F T  I N T A C T  E N  M A T S  M A R R E E  W O R D T  M I J N  C A P T A I N

Fotobijschrift: Voor de zomerstop de handen uit de mouwen! Heren 1 sjouwt 
zware bouwmaterialen vanuit ‘Stadion De Kuil’ naar de Jan Weverhal. 

Van links naar rechts: Jelle Phijffer. Aan de ene kant van het stuk beton Casper 
Horn, aan de andere kant van het blok de nieuwe captain van Heren 1, Mats 

Marree met achter hen Floris Molenaar die er een hard hoofd in lijkt te 
hebben. De Opzichter naast Mats is hoofcoach Tim Oudenaller. 

Hidde Phijffer completeert het geheel.



3. Rashid Mehmood en Muhammed Rizwan blijven: wat motiveert hen?
Het zijn leuke gasten, bij Oranje Rood begonnen, goed begeleid en Schaerweijde heeft dat weten voort te zetten: een baan op de club, coachen. En dat 
bindt ze dus aan Schaerweijde. Het zijn ook bovendien jongens die het doel dat wij als team willen bereiken met hart en ziel nastreven. Promoveren. 
Het is geweldig dat het is gelukt ze te behouden. 

4. Concurrentie in de Promotieklasse? Wordt het gat met de Hoofdklasse groter?
Ik verwacht Voordaan, Laren, Nijmegen, Cartouche en HDM. Maar de Promotieklasse is breed, we gaan ook tegen de andere clubs geen gemakkelijke 
wedstrijden krijgen. Felle concurrentie. Als je dat weet te handelen en komt bovendrijven, kan je zeker aan de onderkant van de Hoofdklasse 
meedraaien. Maar vergeet niet, je zult het zien, we krijgen na de Olympische Spelen een instroom van buitenlandse spelers. Uit Argentinië, Spanje of 
Duitsland. En dat is dus komend seizoen en het jaar daarna heel zwaar. Daarom hebben we de kern van dit team nodig, om, stel we zouden de sprong 
maken, goed mee te kunnen draaien.  

5. Spoorboekje naar de eerste wedstrijd?
We starten dinsdag 3 augustus. Zes weken later, op 12 september spelen we de eerste wedstrijd. Eerste week hockeytraining, maar nog geen 
wedstrijden. Dan de oefenwedstrijden in de volgende vijf weken. Tegen Huizen (2e week), Qui Vive (3e week), Cartouche (4e week) Almere en HBS (5e 
week) en Laren en Voordaan (6e week). 

‘Van de velden’
I M P R E S S I E ( T J E )  S L O T D A G

fotocredits: Floor Kropman-Henken



Nieuwe Website Schaerweijde Hockey  
I N  3  K L I K K E N  N A A R  D E  G E W E N S T E  P A G I N A

Achter de schermen is het afgelopen half jaar hard gewerkt 
aan een nieuwe website voor Schaerweijde Hockey. Dat 
was broodnodig: de oude website bevatte veel te veel 
pagina’s met verouderde informatie, lange beleidsstukken, 
de navigatie was te ingewikkeld en de site was nauwelijks te 
benaderen via een mobiel of iPad. Hoog tijd voor een update 
dus!
 
Onder leiding van projectleider Guido Meijer is het 
Schaerweijde Communicatie Team (SCT) met de content-
owners van de hockeylijnen aan de slag gegaan. Met name 
Suzan van Zeist heeft haar tanden erin gezet: procesmatig 
én inhoudelijk én redactioneel (stijl)! Zij verdient alle lof als 
drijvende en sturende kracht achter dit hele project. En 
het resultaat mag er zijn: een splinternieuwe, zeer mobile 
friendly website die uitgaat van wat de gebruiker wil weten 
én met een positieve consistente ’tone of voice’. 
 
Het project begon bijna een jaar geleden met het uitdenken 
van een nieuwe logischer en beknoptere structuur. Godert von Weiler heeft daarna 
een prachtige nieuwe site gebouwd. Mooi, toegankelijk vormgegeven en met de meest moderne techniek. Daarna is alle content tegen het licht gehouden 
en grotendeels herschreven door het SCT, met name Astrid Hollander en Suzan van Zeist. 
 
Woensdagavond is de site gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering en vanaf nu is deze live te bewonderen en gebruiken. Wij hopen dat de 
club er jarenlang plezier van zal hebben! De Golf website was al gemoderniseerd. Nu ook hockey-site up-to-date is de omni-website aan de beurt.
 
www.schaerweijde-hockey.nl

https://www.schaerweijde-hockey.nl 


Laten we hopen dat het volgend jaar weer kan! Dit 
beeld is wat je ziet vanuit de dug-out van veld 1. 
Als onze Dames of Heren 1 op Supersunday spelen. 
Waanzinnig motiverend, zoveel Schaerweijde publiek. 

Komend jaar mét tribune. Nog gezelliger. Voor nu 
geldt dat spelers en staf van D1 en H1 jullie allemaal 
willen bedanken voor de trouwe komst. Een gek 
seizoen, waarvan we volgend jaar de schade willen 
inhalen! 

Welkom in seizoen 2021/22!

Volgend seizoen beter!
S C H A E R W E I J D E  B E D A N K T

Geweldig nieuws van het arbitrage front! Ondanks het bizarre seizoen hebben 
de leden van het SSC niet stil gezeten. Wanneer er gefloten kon worden, werd 
er gefloten. En niet onverdienstelijk, want afgelopen zaterdag hebben twee SSC 
scheidsrechters hun officiële CS+ status behaald. 

Geweldig resultaat van Floris Huggers en Jan-Willem Berkman. Met deze twee 
officiële CS+’ers is de basis van het SSC weer een stuk solider geworden. 

En we blijven doorgaan, maar daarover meer in een volgende Weekly.

Schaerweijde Scheidsrechters Corps 
versterkt haar basis

G E F E L I C I T E E R D  F L O R I S  E N  J A N - W I L L E M



Terecht trotse gezichten tijdens de A.L.V.
B I J Z O N D E R E  M E N S E N  M E T  E E N  R O O D - Z W A R T  H A R T

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 juni (gister dus) is een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zo werden Merel van Grunsven,  
Daniël Mens, Frank Mulder, Micha Scheen en Roel Hart benoemd tot Lid van Verdienste. Eelco Craanen werd benoemd tot Erelid van Z.S.V. Schaerweijde.

Op de volgende pagina’s zetten we in het kort uiteen waarom deze mensen zo bijzonder zijn.

Micha krijgt, wegens familieomstandigheden, op een later moment de decoratie die behoort bij Lid van Verdienste opgespeld.



M I C H A  S C H E E N  ( L I D  V A N  V E R D I E N S T E )

Micha is een drijvende kracht van het SSC (SW Scheidsrechters 
Corps). Sinds 2004 is hij coach, allereerst van zijn oudste dochter 
Rachelle. Hij is coach geweest, manager, spelbegeleider en op een 
gegeven moment gaan fluiten. 

Zonder enige hockeyervaring is hij nu alweer 16 jaar bijzonder 
goede arbiter. Laatste 6 jaar is hij de vaste scheids van Dames 
2. En als leercoach leidt hij nieuwe scheidsrechters op en 
begeleidt SSC-scheidsrechters naar de volgende stap. Hij geeft 
examentrainingen en spelregelcafé ’s. 

Fluiten is mede dankzij Micha weer gaaf geworden, ook voor de 
jeugd. Hij weet te enthousiasmeren, doet de planning, doet de 
voor- en nabespreking en checkt de wedstrijden. Hij heeft meer 
dan 1000 wedstrijden op Schaerweijde op zijn naam staan en 
heeft als enige het voorrecht mogen fluiten ìn het clubhuis. 

Mischa Scheen; oprecht en eerlijk, enthousiast en humoristisch.

R O E L  H A R T  ( L I D  V A N  V E R D I E N S T E )

Roel was een van de grote krachten achter de herstart van de business 
club (club 32). In minstens 5 jaar voorzitter was hij een man met een 
missie: de combinatie van serieus en gezellig. Ook zo’n 5 jaar staat Roel 
als arbiter op het veld, lid van het SSC. 

Een enthousiaste groep professionals die lol hebben en elkaar scherp 
houden. Roel was 4 jaar secretaris van de SAS en aansluitend voorzitter 
van het VB. Een enorme staat van dienst. 

Roel Hart: toewijding met relativerende humor en kenmerkende lach. 



F R A N K  M U L D E R  ( L I D  V A N  V E R D I E N S T E )

Frank pakte in 2009 trimhockey op en heeft die tak van sport ook echt 
verder gebracht. Sinds 2012 is hij de vaste video-analist van H1. Hij is de 
administratieve held van trimhockey, maar draait z’n hand niet om om 
ook hands-on flyers uitdelen langs de lijn. Op het veld heet hij bijzonder 
fanatiek te zijn. 

Het camerawerk van H1 is de laatste jaren uitgroeit tot het doen van 
video verslagen op U-tube. Menig Schaerweijde lid zit op zondag met 
smart te wachten op de samenvatting van Frank. Hij drinkt 1 rosé op de 
club  en gaat dan naar huis om gelijk te monteren. En in Coronatijd was er 
zelfs een live video verbinding! Kon iedereen de wedstrijd thuis volgen. 

Het commentaar van Frank tijdens de wedstrijden blijft niet onopgemerkt.

D A N I Ë L  M E N S  ( L I D  V A N  V E R D I E N S T E )

Daniël is trimhockeyer sinds 2012. Daarnaast is hij de drijvende kracht 
achter KMMH (Kennis maken met Hockey), dit jaar was al weer 4e editie. 
Hij coacht sinds 2013 al zijn kids in Jongste Jeugd; begonnen met zijn 
oudste zoon Yannick in de Funkeys, tot en met vandaag bij jongste zoon 
Cédric in J6E3. 

Hij staat altijd klaar voor de club. Suppoost bij jeugdfeesten, 
toezichthouder tijdens Corona etc. Een verstandige vrijwilliger met een 
enthousiast rood-zwart hart en groot fan van H1. 

Tijdens de rust met z’n stick en 4 kids op het veld. Oefenen vanuit het 
goede voorbeeld! 

Vrijwilligerswerk is samen werk. Extra leuk! Frank en Daniel hebben samen (2012/2013) besloten om trimhockey beter te organiseren. Hebben een 
‘best practice’ uitgewerkt, een voorbeeld voor de KNHB, uitmondend in een regio competitie met 40 teams in Midden-Nederland. En later 125 teams 
in 7 regio’s en het 1e NK Trimhockey voor de 16 beste teams. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zij hebben van Trimhockey een landelijk een begrip 
gemaakt en daarmee ook Schaerweijde extra op de kaart gezet. Beiden waren vrijwilliger van het jaar in 2019.

D A N I Ë L  E N  F R A N K  S A M E N !



D E  H A P J E S  Z I J N  V A N  H E T  H U I S ! 

A.s. zondag 27 juni komt het Nederlands elftal weer in actie op het EK in de achtste finale tegen de 
nummer drie uit Groep D, E of F. Kom deze pot goed en gezellig kijken op twee grote schermen in het 
clubhuis. Van harte welkom enne….. de hapjes zijn van het huis! 
Aanvang wedstrijd 18.00 uur. BE THERE!

Schaerweijde kleurt Oranje!



E E L C O  C R A A N E N  ( E R E L I D )

Eelco is 7,5 jaar penningmeester geweest van het VB. Hij heeft plannen 
geïnitieerd en gerealiseerd met uitzonderlijke en blijvende resultaten met 
grote impact. Hij heeft in 2011 de club gered van het faillissement. 

Hij zette nieuwe structuren op met heldere taken en 
verantwoordelijkheden. Hij zette al z’n vakkennis en energie in en kon 
met goede fiscale regelingen en met het schenkingsplan de club optimaal 
laten profiteren. 

Hij heeft orde en transparantie gebracht en de hele financiële 
huishouding toekomstbestendig gemaakt. 

Eelco Craanen; kalme, bekwame financial met overtuigende stijl.

M E R E L  V A N  G R U N S V E N  ( L I D  V A N  V E R D I E N S T E )

Zij is al lid vanaf de mini’s. In haar beginjaren was zij lijn-lid voor de C en 
B. In de A-lijn was zij lid van het Jeugdbestuur. Met als niet onbelangrijke 
taak het organiseren van jeugdfeesten en toernooien!! 

Merel was in twee periodes in totaal bijna 4 jaar HB-lid. In die tijd werden 
met veel succes leden geworven onder de studenten in Utrecht (UVSV en 
USC); er kwamen door inspanning van velen nota bene 15 teams extra op 
Schaerweijde. 

Zij is gedurende 2 jaar hoofdtrainer geweest van de jongste jeugd en 
sinds dit jaar trainer/coach van het team van haar dochter Marijne 
(9 jaar). Zelf speelt Merel al tien jaar als aanvoerder bij Veterinnen 
A (hoofdklasse) en heeft ze deelgenomen aan de internationale 
kampioenschappen van haar leeftijd 40+.



A R T I K E L 

Kom jij het horecateam van Schaerweijde versterken? 

H O R E C A M E D E W E R K E R   ( 2 4  U U R ) 

De baan:
Wij bieden je een veelzijdige en zelfstandige baan. Je bent het aanspreekpunt voor 
de leden en de overige bezoekers. Samen met een team van 4 vaste medewerkers, 
diverse oproepmedewerkers en vrijwilligers. Je werkt in de bediening, zorgt voor 
het aanvullen van de bar, zorgt voor een gezellig en schoon clubhuis en verricht 
eenvoudige werkzaamheden in de keuken.  

Wie ben jij? 
Je bent een gastvrij en representatief persoon met goede communicatieve 
vaardigheden. 
Je bent zelfstandig, accuraat en toont graag initiatief met oog voor detail. Je heb 
minimaal 2 jaar werkervaring in de horeca. Je beschikt over een flexibele instelling.  
Bij voorkeur woonachtig in de omgeving. Affiniteit met sport (en/of verenigingsleven) 
is wenselijk. 

Wie zijn wij: 
- Een dynamische en collegiale werkomgeving op een van de mooiste sportparken  
 van Nederland
- Jong en enthousiast team  
- Een prettige en informele werksfeer met een platte, open en directe    
 communicatiestructuur    
                                                                                                                        
Wat bieden wij:
- Een goed en marktconform salaris
- Voldoende ruimte voor eigen ideeën
- Een leuke en gezellige werkplek

Enthousiast geworden?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae met foto dan naar bar@schaerweijde.nl 
t.a.v. Rick Koudijs. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Rick Koudijs op 
telefoonnummer 06-13622720.


