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

Afgelopen zaterdag heeft de G-hockey afscheid genomen van één van de G-hockeyers van 
het eerste uur: Hannes Tromp. 17 jaar lang heeft hij gehockeyd op Schaerweijde… In het 
lustrumboek van 2007 vonden we hem al terug. 

Hannes nam afscheid met een prachtige zelfgemaakte hockeytaart met Lego hockeyspelers van 
Schaerweijde tegen Kampong! Een mooi afscheidswoordje door lijncoördinator Ton Kamperman, 
een afscheidscadeautje voor Hannes en ook voor zijn ouders, die elke zaterdag, 17 jaar lang, 
langs de lijn hebben gestaan! 

Chapeau en au revoir!



 
 

Was hij er even mooi ingeluisd voor een interview kort voor zijn jubileum! Arnaud Schuurman 
is donderdag 1 juli 10 jaar verenigingsmanager, wat inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor 
de gehele accommodatie van Schaerweijde op het onderhoud van de golfvelden na, dat is is 
uitbesteed aan De Ridder.

Arnaud houdt van zijn werk. Tien jaar geleden binnengehaald door toenmalig omni-voorzitter 
Herbert Samsom, koos hij vol overgave voor werk dat hij leuk vindt. Hij houdt van de grote 
projecten, zoals misschien in de nabije toekomst een nieuw clubhuis, maar ook van de dingen 
eromheen. Allemaal in nauwe samenwerking met het bestuur of individuele commissieleden. 
Ook de samenwerking met de Schaerweijde horeca en barman Rick Koudijs is intensief en goed. 
Zo bemoeit Arnaud zich onder andere met evenementen en de contracten van de horeca. 

Deze week begint ook de nieuwe groundsman Rick. Samen met gewaardeerd pensionado Johan 
en nog aan te trekken medewerkers via Stichting de Wederkerigheid (dat wordt gehuisvest op 
het landgoed De Reehorst, en veel betekent voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) 
vormt hij op termijn weer een mooi team!

Het enige punt van zorg betreft de opruimbereidheid binnen het Schaerweijdse. Dus als je 
Arnaud een warm hart toedraagt, ruim je in het vervolg ook zelf je eigen rotzooi op. Maar dat 
mag ik niet te hard zeggen, want Arnaud is geen moraalridder. : ) 

Namens heel Schaerweijde, van harte gefeliciteerd met het jubileum, Arnaud!

A R T I K E L 

Arnaud Schuurman 10 jaar bij Schaerweijde!
G E F E L I C I T E E R D  N A M E N S  H E E L  S C H A E R W E I J D 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

Interview/foto: Hanneke van Kooten



‘Van de velden’
G - H O C K E Y E R S  K R I J G E N  D E  K E R S  O P  D E  T A A R T :  E E N  F O T O  M E T  H E T  N E D E R L A N D S  E L F T A L !

Wat een bijzondere laatste training hebben de 
G-hockeyers afgelopen zaterdag gehad. Eerst een 
leuke training met partijtjes, knotshockey, voetbal 
en ijs en taart na de wedstrijd! Heerlijk in het 
zonnetje op veld 5, met veel ouders langs de lijn, 
een hoop gezelligheid! En toen kwam het bericht: 
‘we mogen op de foto met het Heren-NL11, die op 
veld 1 aan het trainen zijn’! Hoe chill!

Enthousiast liepen ze naar veld 1 waar Heren NL11 
net klaar was met de laatste training. Vanwege 
de corona bubble konden ze elkaar niet ‘echt’ 
ontmoeten, maar onderstaande foto was genoeg om 
de G-hockeyers een onvergetelijke laatste training te 
geven!



Frank’s Accommodatie Update 
W A A R  S T A A N  W E ?

Het verenigingsbestuur (VB) heeft aangegeven de komende jaren 
stap voor stap zorgvuldig te willen investeren in onze accommodatie. 
Het gaat dan met name om de Jan Weverhal en het clubhuis, 
omdat de technische en economische levensduur daarvan echt 
voorbij zijn. Frank Hansen heeft in het VB de verantwoordelijkheid 
voor de verdere ontwikkeling van onze accommodatie. 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. 

Waar staan we?
Het gaat langzaam de goede kant op. We zijn begonnen aan een zorgvuldig 
traject. Dat heeft tijd nodig en we  hebben te maken met langzaam 
werkende partijen. Zowel het clubhuis als de Jan Weverhal lopen technisch 
en economisch op z’n laatste benen. Of zelfs dat niet meer:). Er is een 
achterstand in onderhoud van beide gebouwen. En we lopen enorm achter 
op het gebied van verduurzaming. Verbouw is voor beide gebouwen niet 
rendabel. Dus we moeten iets nieuws.

Tegelijkertijd constateert de gemeente een groot tekort aan binnensport 
accommodatie in Zeist. De gemeente heeft aangegeven hierin te willen 
ondersteunen en is op zoek naar budget. Daardoor is er een kans om voor 
ons op een ‘rendabele wijze’ een nieuw te bouwen sporthal te realiseren. 

Voor het clubhuis geldt dat er een combi gezocht wordt met een externe 
partij. De meest aangewezen partij is een fysio-praktijk. Op dit moment heeft 
de Geerestein groep aangegeven met ons te willen optrekken. Geerestein 
heeft in eerste instantie met Shot en ons gepraat. Als onderdeel binnen de 
fysiopraktijk zal er in ieder geval een professionele fitness komen.

Als vereniging hebben we als uitgangspunt gesteld dat nieuwbouw geen 
gevolg mag hebben voor de exploitatie van de vereniging. Anders gezegd; 
de investering zal moeten passen binnen de kostenstructuur van de SAS 
(Stichting Accommodatie Schaerweijde).  

En nu, waar is het wachten op?
We hebben ons ‘bidbook’ bij de gemeente ingeleverd. Dat is goed 
ontvangen. Definitieve besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage 
verwachten we in september –  begin oktober aanstaande. Daarnaast 
spreken we dus met partners, zoals Geerestein. 

We kunnen met partners op het 
gebied van sport, bewegen, fysio, 
horeca, etc, een deel van de 
exploitatiekosten delen. Wij hebben 
dan minder risico en onze leden en 
bezoekers krijgen meer service. 

Ook zijn we aan het rekenen aan 
de financiering. De lage rente die 
onze SAS in de markt kan realiseren 
is een unicum. Zeker met een 
gemeentegarantie is het idee van 
‘maatschappelijk financieren’ voor een 
gemeente  aantrekkelijk. Wel moet de gemeente bereid zijn om die garantie 
ten behoeve van de aan te trekken lening af te geven. Dit is  een essentieel 
onderdeel van ons plan.

Dus, wat zijn de next steps?
Eerst moeten de financiële hobbels genomen worden. Zonder degelijke 
financiering geen verdere stappen. Daarna gaan we met informatieavonden 
met de leden van zowel hockey als golf aan de slag om vanuit de 
uitgangspunten te kijken naar invulling en inrichting. 

We hopen zo gauw er financiële duidelijkheid is een eerste informatie avond 
te organiseren. We denken dat dit in de loop van de maand oktober zal zijn. 
Voor nu kunnen we zeggen; we hebben er allemaal zin in. 

De timing is now!



Homerunners: 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

Afgelopen weekend kleurde Schaerweijde opeens Oranje en Roze! Twee 
hardloop-teams hebben het weekend meegedaan aan de HomeRun; 240 
kilometer hardlopen in 24 uur in estafette voor het Ronald McDonald Huis 
Utrecht. En met succes! Op wat kleine pijntjes na hebben de dames en heren 
glansrijk de finish gehaald en kon op Schaerweijde het glas worden geheven 
op een waanzinnige prestatie! 

De teams samen hebben zo’n 28.000 Euro opgehaald, waarmee zij maar 
liefst 467 overnachtingen mogelijk maken in Ronald McDonald Huis Utrecht. 
Overnachtingen voor ouders die vaak halsoverkop daar gebruik van moeten 
maken, omdat hun kind ernstig ziek is en in het nabijgelegen ziekenhuis is 
opgenomen. Een beetje moe, maar vooral heel dankbaar en trots kijken 
beide teams terug op een memorabel weekend!

Team Zoef Zoef Zeist 
Marlies, Karlijn, Suzanne, Hanne, Karin, Dagmar, Kathelijn, Anouk, 

Sofie, Suzanne, Isabelle, Marieke, Gigi en Tessa

Zaterdag 26 juni was het weer raak voor het Schaerweijde Scheidsrechter Corps. Joep van Dijk en Moos van 
Onselen, twee jonge toppers van het SSC, hebben allebei met glans hun CS+ status gehaald. Wederom een 
mooi resultaat voor de arbitrage van Schaerweijde op de valreep van dit bizarre hockeyseizoen. En voor 
volgend seizoen staan de eerste scheidsrechters al weer opgelijnd! 

Zou jij ook graag de uitdaging van (meer) fluiten willen aangaan, en daarbij goed begeleid willen worden, 
meld je dan aan op arbitrage@schaerweijde.nl. Wij gaan de uitdaging graag met je aan.

De arbitragecommissie

Wederom succes voor het SSC!
G E F E L I C I T E E R D  J O E P  V A N  D I J K  E N  M O O S  V A N  O N S E L E N

mailto:arbitrage%40schaerweijde.nl?subject=


Een leven lang trots op Schaerweijde…
H O C K E Y  V E R B R O E D E R T !

Interview met Michiel van Houten door Hanneke van Kooten.

Kritische geluiden…
Hij was best even geschrokken van een aantal kritische vragen op de onlangs gehouden ALV, zegt Michiel van Houten, 
en vooral van de tone of voice. Maar hij wil toch vooral dat we allemaal zien hoe mooi onze club in de loop van de tijd 
geworden is: Financieel gezond, met een goede mix tussen hockey en golf, gezelligheid en ambitie, mooie faciliteiten en 
prachtige velden. Op dezelfde manier ondersteunt hij van harte de oproep in de ALV van voorzitter Annemarie Dobbelaar 
om alle energie en kritiek op een positieve en constructieve manier te brengen met alle neuzen een kant op.
En dat we ons daar samen sterk voor maken met meer dan 250 vrijwilligers, al jarenlang. Natuurlijk is er ruimte voor 
discussie, voor vragen stellen, maar laten we vooral de verbinding zoeken en werken aan het familiegevoel; dat wenst hij 
alle Schaerweijdenaren van harte toe!

Michiel vliegt in en uit …
De hockeycarrière van Michiel begint op zijn 17e in Heren I. Net als Nico Welschen is ook hij begonnen in de I-tjes, het team van de jongens onder 12, met 
drie grasvelden en een waterpomp. Als Michiel in Heren 1 begint, is Nico al een ‘veteraan’ in het eerste van Schaerweijde. Ook hij speelt in 1974 mee, wanneer 
Schaerweijde onverwachts Landskampioen Zaal wordt. Michiel is spits en brengt voor Schaerweijde diverse veldgoals in het laatje.

Wanneer een trainer wat erg drillmatig de heren instrueert, probeert Michiel het een paar jaar buiten de deur. Voor Laren maakt hij in een wedstrijd tegen 
Schaerweijde met 4 goals de stand 4-2.
Een WK tegen de Pakistanen mist Michiel op een haar na waardoor hij geen interlands met Nederland op zijn naam kan schrijven. Wel speelt hij diverse jaren in 
de Engelse en Zwitserse competitie. Leuk is het om te vermelden dat zowel Engeland als Schaerweijde hem voor belangrijke bekerwedstrijden lieten in te vliegen. 
Dan was de druk groot, want dat ticket moest dan wel worden waargemaakt, aldus Michiel.
Na een aantal omzwervingen keert Michiel terug op het nest en hockeyt nog tientallen jaren mee in het Zeisterse.

De Boekaniers…
Als oud-hoofdklassespeler kun je gevraagd worden om mee te doen met het gelegenheidselftal van de Boekaniers. In binnen- en buitenland spelen zij voor 
de gezelligheid en om de punten bij gelegenheid nog menige wedstrijd. Deze wedstrijden worden allemaal op beeld opgenomen. Op enig moment is Michiel 
‘betrapt’ toen er een pakje Marlboro van hem op het veld viel. De grap was, dat dit live werd uitgezonden op tv. Het was in Glasgow tijdens de Glennfiddich Cup. 
De Boekaniers hebben overigens ook wel eens tijdens een lustrum van Schaerweijde gespeeld, weet ik. 

Hart verpand aan Schaerweijde…
Hoewel Michiel ook voor hockey in diverse commissies heeft gezeten, is hij bestuurlijk met name voor Schaerweijde Golf actief geweest. Na jaren van blessures, 
heeft hij onlangs zijn clubs weer opgepakt en is hij weer op de links te vinden. Met een maat van hem volgt hij verder trouw alle Heren 1 wedstrijden thuis én uit. 
Op vrijdag is hij altijd in het clubhuis te vinden voor een biertje met zijn vrienden.

En weet je wat nu zo leuk is? Ook al is er die rivaliteit tussen clubs als Stichtse, Kampong en Schaerweijde; hockey verbroedert!



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 M C 2  G E N I E T  V A N  M I N I - C O M P E T I T I E !

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

MC2 was uit in Maarssen met heel veel enthousiaste 
ouders. Wat een feest dat dit weer kon! 

De uitslag zijn we vergeten. : )

(advertentie)

‘Van de velden’

https://bpcollege.nl/event/81


Update Dames 1
W E  Z I J N  A L L E M A A L  W I N N A A R S

We spreken Wouter van Voorst vlak voor de naderende 
zomervakantie. Net als iedereen is ook hij daaraan toe, 
back to normal. Hoe relatief weinig er ook gespeeld is, 
het weegt als een zwaar seizoen. Toch kijken we vooral 
vooruit, naar wat seizoen 21-22 voor Dames 1 van 
Schaerweijde zal brengen. Komend seizoen heeft veel in 
petto. Daar gaan we samen met elkaar van genieten.
 
Hoe heb je het afgelopen seizoen ervaren? 
Het rare is dat ik een heel goed gevoel had en dus erg baal 
van de kater. We waren goed bezig, ik vind dat we het goed 
deden. Ik heb in die rare corona-onzekere-periode zelfs 
momenten gehad dat ik hoopte dat een halve competitie de 
eindstreep zou zijn. We hadden op een kwart het zwaarste 
deel immers achter ons. Maar enfin. We hadden als einddoel 
te promoveren, maar door overmacht kwam dat er niet van. 
Uiteindelijk kan ik mij daar bij neerleggen.
 
Wat is jullie ambitie voor volgend seizoen?
 De groep moet zich nog uitspreken over wat wij willen. Als ik inschat hoe de meeste meiden er in zitten dan willen wij komend jaar de stap omhoog nu 
echt gaan maken. Ik vind het groepsproces daarin belangrijk, een ambitie is pas daarna collectief. Het is goed dat de club ambitie mogelijk maakt, maar 
het is een commitment van het team. Onderling naar elkaar, met speelsters en staf. Het team is leidend.
 
Hoe is het met de groep?
 Ja goed, we hebben een mooie groep. Dat zegt elke coach, maar ik ben echt trots want ik zie de potentie die we hebben. We zijn allemaal winnaars, 
willen er echt voor gaan. Met vijf nieuwe meiden kunnen we veel bereiken. Drie ervan zijn eigen kweek en twee kwamen op ons pad. Noa van der Hurk 
is eigenlijk nog A-speelster. Zij maakt als kind van de club de stap naar Dames 1. Mijke Veen doet ook alvast mee, al is zij het eerste half jaar voor studie 
naar het buitenland. Anne van de Kamp versterkt het team als tweede keepster. Ze is het zusje van Guusje en kent ons mede daardoor al heel goed.
 
Karlijn Huissen is een aanwinst van buiten. Deze aanvallend ingestelde verdedigster is huisgenoot van Jorien Vaanhold, en kwam zo op ons pad. 
Ook Liene Molendijk is verdedigster. Met haar strakke pass en corner is zij ook zeer welkom.
 



Isa Kroot heeft lang getwijfeld en heeft gekozen voor de hoofdklasse 
bij SCHC. We hebben daar begrip en liefde voor, al had ze wat ons 
betreft goed gepast in onze ambitie en tevens haar plan om stap 
voor stap, duurzaam te groeien.
 
Hoe zit het met de concurrentie volgend jaar?
Dat is buitengewoon moeilijk te overzien. Pas als de eerste 
oefenwedstrijden gespeeld worden kun je zien hoe de teams ervoor 
staan. Er nu over speculeren heeft niet zoveel zin, ik ga liever van 
onze eigen kracht uit.
 
Hoe ziet het oefenschema er uit?
We gaan nu eerst echt even rusten. Vakantie is belangrijk, tijd voor 
wat anders. Over zes weken starten we met trainen voor wie er 
kan. Vanaf de week erna hebben we een berg oefenwedstrijden, 
trainingen en een mooi teamweekend. We starten 12 september, het 
liefst thuis. ik kan niet wachten.

Ik ben een grote fan van SuperSunday Zeker met de nieuwe tribune 
is dat allemaal supervet. Alleen de uitstraling al, het is prachtig. 
Dames 1 wil een hele goede connectie met de vereniging. De club 
is belangrijk voor ons. Omgekeerd ook, hopen we. We zien steeds 
meer mensen steeds iets eerder komen kijken. Zij gaan getuige zijn 
van ons mooie seizoen!!

De speelsters van Schaerweijde D1

Cris Janssen
Danique Overmars
Élise Schellekens
Frederieke Vis
Anouk Leenhouts
Dorinda Jessurun
Eline Beers
Eline Zeemering
Laura Marell

Noa van der Hurk
Liene Molendijk
Karlijn Huissen
Rixt van der Wal
Roos Craghs
Guusje van de Kamp (K)
Jorien Vaanhold
Mijke Veen
Anne van de Kamp (K)

Vacature!
W E D S T R I J D S E C R E T A R I S  S E N I O R E N  H O C K E Y
(4 uur per week - ook als duo mogelijk)

LET OP: Deze vacature staat al langer open en moet dringend 
vervuld worden voor komende seizoen. 

Er is nu een tijdelijke oplossing waarbij een zeer druk bezette 
vrijwilliger nog meer werk op zich neemt. Gevolg: er zullen geen 
verzoekjes met betrekking tot wedstrijd tijd/veld-indelingen van 
Senioren in behandeling kunnen worden genomen totdat deze 
functie is vervuld. Wieowie kan ons helpen?

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 senioren 
teams, 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.

Een uitgebreide functieomschrijving vind je achter de inlog bij Club/
Documenten/Vacatures vrijwilligers.

mailto:secretaris.hockey%40schaerweijde.nl?subject=


Homerunners: McSportief
E E N  O N G E L O F E L I J K  L E U K E  E N  B I J Z O N D E R E  E R V A R I N G

Wij zijn gefinished! Het was een ongelofelijk leuke en bijzondere erva-
ring om deel te mogen nemen aan de HomeRun 2021. Door 240 km te 
rennen in 24 uur hebben we meer dan € 10.000,- euro aan sponsorgeld 
binnen gehaald, geheel ten bate van het Ronald Mc Donald Kinder-
fonds Utrecht. 

De enthousiaste start en finish, de stille nachtelijke- en vroege ochtend 
uurtjes en alle support langs de route hebben veel indruk gemaakt 
maar de run langs het Huis Utrecht en het Wed op zaterdagavond was 
misschien wel het meest indrukwekkend.
 
Veel dank aan alle familie, vrienden, sponsoren en alle anderen die dit 
door hun bijdrage mogelijk hebben gemaakt. Alle goeds voor alle zieke 
kinderen en hun ouders die in de Huizen logeren. 
 
Team Mc Sportief

Initiator en captain Lieke, Bernadette, Carlijn, Evita, Inez, Jorrit, 
Kim, Merel, Roosmaryn, Hein en Peter-Jan.

De tribune staat. Een permanente oplossing om meer mensen 
comfortabel te laten genieten van onze mooie sport. De tribune 
maakt van De Kuil een stadion. Niet alleen komen we daarmee meer 
en vaker in aanmerking tot events van bijvoorbeeld het Nederlands 
Elftal op trainingsstage onderweg naar Tokyo. Ook zien we meteen 
het nut van de tribune voor teambesprekingen voor en na de 
wedstrijd. Afgelopen weekend was het al echt druk.
 
Een groep donateurs geeft de tribune als cadeau aan de club. 
Daarmee heeft Schaerweijde wel de lusten, niet de lasten. Waarde 
voor de supporters, zonder contributieverhoging en waarde voor 
potentiële sponsoren. 

Mocht je een bijdrage aan de tribune willen leveren, aarzel niet en 
bel/mail met Dorus Burgers op 0653 384936 / burgers@stwvastgoed.nl.

Tribune maakt stadion
E R  W O R D T  D A N K B A A R  G E B R U I K  V A N  G E M A A K T !


