
Waardig afscheid Heren 1 spelers
D A N K  B A S ,  D O M I N I C ,  H U G O ,  P I E T E R - J A N  E N  R O N A L D !

De wedstrijd tussen Heren 1 en de Batavieren van zaterdag jl, als onderdeel van het Kick Off 
programma 2021-22, was in alle opzichten succesvol. Een aantal spelers van Heren 1 nam bij 
die gelegenheid afscheid van het publiek in De Kuil. Bas van Dedem, Dominic Aarts, Pieter-Jan 
Voerman, Hugo Lokhorst en Ronald Brouwer spelen dit seizoen niet meer in het rood-zwart. Met 
een prachtige wedstrijd, bloemen en mooie woorden zeggen we de mannen gedag.  

Ronald Brouwer nam er afscheid mee van een imposante carrière. 27 jaar tophockey en nog 
altijd fanatiek. Zijn teamgenoten in het Batavieren-shirt, allemaal oud-internationals zoals Teun 
de Nooijer, Glen Schuurman, Rogier Hofman, Stephan Veen ea zijn trots op Ronald. De wedstrijd 
ging vooral over het afscheid, maar er was mooi hockey te zien. Met vloeiende bewegingen 
trokken de oud-internationals uiteindelijk aan het langste eind. Twee momenten halen we eruit; 
de laatste goal van Ronald Brouwer, die daarmee andermaal liet zien geen kans onbenut te 
laten. En, in de laatste minuut, de laatste strafcorner van Pieter-Jan Voerman. Mooie goals als 
bekroning op imposante carrières. Schaerweijde is alle genoemde spelers heel erg erkentelijk. 

 N R  2   2  S E P T E M B E R  2 0 2 1



J B 3  V S  G - T E A M K I C K  O F F  M E I S J E S  F

De traditionele Kick-Off, bedoeld om het seizoen tot leven te wekken, zorgde voor 
een paar onderhoudende potjes tussen een mix van twaalf JB3 spelers en zestien 
paraHockyers (G-hockey). Voor sommigen was het een toepasselijke opfriscursus 
(‘o ja, bolle kant’) en door anderen werd er stevig sportief gebattled. 

De mix tussen regulier en aangepast hockey blijkt een beproefd recept. Geen 
toevalligheid, maar een gevolg. Het levert in ieder geval het kenmerkende 
hockeyplezier op. Met dank aan de enthousiaste spelbegeleiders, coaches en  
Kick Off-organisatie! De kop is er zogezegd af en we staan voor een nieuw 
ouderwets spannend seizoen!

Zaterdagochtend had meisjes F een gezellige ochtend. 
Iedereen kon er weer een beetje inkomen. Wedstrijdje tegen 
de ouders was het hoogtepunt voor de meisjes! 

Bekijk hier het leuke filmpje gemaakt door Renske Siemens.

https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI

‘Van de velden’ ‘Van de velden’

https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI


Kennis maken met hockey?
# K E N N I S M A K E N M E T H O C K E Y

Wil je weten wat je kind ervaart op het hockeyveld OF wil je als aankomend 
clubscheidsrechter een keer zelf het gevoel van bal & stick ervaren OF wil je zelf 
proberen of hockey iets voor jou is?

Kom dan meedoen met #KENNISMAKENMETHOCKEY. De 
data zijn: 

Maandag 20 september
Maandag 27 september
Maandag 4 oktober

De Kennis Maken met Hockey-avond is voor iedereen 
toegankelijk vanaf 20.45 – 21.45 uur. Meedoen is gratis en 
kan op meerdere avonden.  
Een stick en materialen regelen wij. Sportkleding is aan te raden.

Voor vragen en aanmelden: kennismakenmethockey@schaerweijde.nl.

“Op een informele manier contact leggen met andere 
hockey ouders, laagdrempelig kennis maken met de club 

en om te kijken of ik het spelletje leuk zou vinden,  
erg waardevol!”

Ervaring van een ouder

Save the date
G O L D  C U P

Nieuw hockey seizoen dus we gaan  
ook weer bekeren om de Gold Cup! 

Onze dames tegen eersteklassers Overbos uit Beverwijk en de 
roodzwarte heren spelen een heuse Zeister derby tegen de 
buren van Phoenix! Heel veel succes! 

Eerste Ronde
Donderdag 16 september | aanvang: 20.30 uur
Overbos D1 – Schaerweijde D1

Donderdag 23 september | aanvang: 20.30 uur
Phoenix H1 – Schaerweijde H1

Eerste kick-off weekend geslaagd!
K O M E N D  W E E K E N D :  S C H C  E N  S O E S T

Komend weekend gaan we verder met wedstrijden voor 
de Jongste Jeugd en Junioren. SCHC en Soest zijn onze 
tegenstanders. De wedstrijden zitten al in de app, dus iedereen 
weet waar hij/zij kan spelen. Veel succes! 

Zaterdag 11 september is de eerste competitieronde. Daar 
worden extra Kick-Off activiteiten omheen georganiseerd, zoals 
stands van commissies en sponsors en een ontvangst voor 
nieuwe ouders. Nadere info volgt. 

Bekijk hier een sfeerimpressie: 
https://www.youtube.com/watch?v=LBLaf0CdXBo

mailto:kennismakenmethockey@schaerweijde.nl
https://www.youtube.com/watch?v=LBLaf0CdXBo


 
 
 

Schaerweijde zijn wij Samen. En Schaerweijde is 
een grote club dus Samen betekent veel leden, ouders 
en supporters. Voor de binding met de club en het 
vergroten van de clubbeleving is goede communicatie 
dan extra belangrijk om het clubgevoel te behouden 
én te versterken.
 
Het Schaerweijde Communicatie Team (SCT) wil die 
communicatie mogelijk maken en beheert en organiseert daartoe de nieuwspagina op 
de Schaerweijde website/app plus de berichten op de social media accounts van de 
club op Instagram en Facebook. Ook stellen deze vrijwilligers de Schaerweijde Weekly 
(nieuwsbrief via mail) samen met divers Schaerweijde nieuws van aankondigingen van 
events en wedstrijden tot het verslag ervan, en van vacatures voor vrijwilligers tot human 
interest vanuit de teams.

• Website/app 
 Algemene aankondigingen van evenementen, mededelingen, oproepen en vacatures.
• Social Media  
 Idem plus leuke en interessante nieuwtjes vanuit alle Schaerweijde-gelederen
• Weekly
 Idem plus interviews, wedstrijdverslagen en human interest berichten vanuit alle teams  

Er zijn voor diverse lijnen en commissies redacteuren (zie hiervoor op de site de pagina 
Commissies), maar eigen initiatief is altijd welkom. Immers, Schaerweijde zijn wij Samen! 
Het SCT kan niet zonder de leden, ouders en supporters die nieuws aanleveren dus is 
jouw team kampioen geworden (herfst/zaal/veld)? Hebben jullie nieuwe teamkleding of 
een geweldig teamuitje gehad? Wij horen het graag! 

Bericht met foto graag mailen naar weekly@schaerweijde.nl (deadline woensdagochtend 
12:00 uur) dan plaatst het SCT het in de eerstvolgende editie. 

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage!

A R T I K E L 

Communicatie binnen onze club

V O O R  M A N A G E R S ,  C O A C H E S  E N  S P E L B E G E L E I D E R S
O U D  C L U B  E M B L E E M  S C H A E R W E I J D E

Gezocht

Peter Nelissen verzamelt sinds zijn pensionering 
originele clubspeldjes en emblemen van Nederlandse 
hockeyverenigingen. Inmiddels bezit hij al een behoorlijke 
collectie met 250 hockey-speldjes. Emblemen zijn 
lastiger aangezien deze de laatste jaren meteen op de 
hockeykleding worden gedrukt. 

Wonende in Zeist benaderde Peter uiteraard Schaerweijde 
en vorige jaar kon oud-verenigingsvoorzitter Roel Hart hem 
verblijden met een origineel Schaerweijde clubspeldje. 

Maar een echte verzamelaar wil natuurlijk zijn collectie zo 
compleet mogelijk hebben vandaar dat Peter ons dit jaar 
opnieuw benaderde met het verzoek of wij bij onze (oud) 
leden willen nagaan of iemand nog een oud Schaerweijde 
embleem (dus mét hockeystick én cricketbat in plaats 
van de golfclub) voor hem heeft. Dus heb jij of je (oudere) 
familieleden nog zo’n embleem liggen en vinden jullie deze 
unieke verzameling een mooie bestemming? 

Laat dit dan weten aan Astrid van Barneveld 
(officemanager@schaerweijde.nl) dan brengt zij het contact 
met Peter tot stand. 
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!

mailto:weekly@schaerweijde.nl
mailto:officemanager@schaerweijde.nl


B L O S J E S  O P  D E  W A N G E N

De verbinding tussen tophockey en breedtesport is bij Schaerweijde belangrijk. 
Onze topdames zijn middenin hun voorbereiding voor het komende seizoen, maar 
voor de Kick Off organiseerden zij toch twee Clinics. 

Twee groepen van 60 Junioren en Jongste Jeugd gingen zaterdag het parcours op 
veld 1 op. Veel hockeyplezier door de tricks en trucs van de Dames te leren, met 
veel blosjes op de wangen gingen de kids van het veld. Dank aan Dames 1!

Clinic Dames 1 voor Jongste Jeugd spelers & Junioren



Elk jaar strijden de besturen van Hockey en Golf tegen 
elkaar om de titel ‘De Beste Golfers van Schaerweijde’. 
Naast prestige is het doel van dit jaarlijkse treffen om 
plezier te maken en elkaar nog beter te leren kennen. 
De kracht van Schaerweijde, Golf en Hockey samen in 
één vereniging, kwam duidelijk naar voren tijdens de 
Corona-periode. 

Waar Hockey de competitie moest afbreken, kon 
er wél gegolfd worden, met daardoor een forse 
toename van het aantal golfleden. En dat is goed 
voor Schaerweijde. Ook steeds meer hockeyjeugd 
ontdekt de golfsport en maakt gebruik van het 
combi-lidmaatschap. Jong geleerd dus.

Vorig jaar wist het Hockeybestuur met de beker aan de haal te gaan. Het Golfbestuur 
zinde op revanche en had niets aan het toeval overgelaten: zelfs de golfpro’s waren 
ingeschakeld. Op het allerlaatste moment probeerde Hockey nog onder de battle uit te 
komen door een fakebericht (zie foto). De vrees was terecht. Met 47,5 tegen 24,5 boekte 
het Golfbestuur een eclatante zege. De gezellige afloop, met een buffet en drankjes, 
bevestigde het maar weer eens: Golf en Hockey gaan prima samen! 

‘Van de golfbaan’
G O L F B E S T U U R  V E R S L A A T  H O C K E Y

Corona Maatregelen
S A M E N  S T E R K

Corona is nog niet weg. Schaerweijde houdt zich aan 
de landelijke Corona maatregelen en vraagt met klem 
alle hockeyers en bezoekers de volgende regels strikt 
in acht te nemen.

https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI
https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI
https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI
https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI


Even opfrissen
H U I S R E G E L S  S C H A E R W E I J D E

Zo aan het begin van het nieuwe seizoen is het altijd goed om weer even stil 
te staan bij de huisregels van Schaerweijde:

• Invalide parkeerplekken (twee stuks rechts vooraan het parkeerterrein) 
zijn bestemd voor bezoekers met een invalide vignet (dus niet om ‘even’ te 
laden of om ‘even’ te wachten)

• Afval in de vuilnisbakken, er staan bijna 100 (voor statiegeldflesjes komt een 
aparte container ten behoeve van het goede doel)

• Dug-outs schoonhouden (graag opruimen na iedere training en wedstrijd)
• Schaerweijde is geheel rookvrij (op één plaatsje achter het clubhuis na, dat 

dapper verzet blijft bieden)
• Ook het clubhuis, terras en tribunes enzovoort zo schoon mogelijk achter 

laten (limo spullen opruimen bijvoorbeeld) 
• Fietsen IN de fietsenrekken zetten (anders riskeer je dat de fiets aan de 

ketting gaat en dat je hem pas uren later kan meenemen)

• Geniet van onze mooie club!

Zo kunnen we SAMEN genieten van onze club en het aankomende seizoen!

Welkom voor nieuwe leden
V O O R  L E D E N  V A N  S C H A E R W E I J D E
Nieuw op de vereniging? Hartelijk welkom. We willen je graag wegwijs 
maken. Wat vind je waar en hoe werkt het op Schaerweijde. Misschien 
ben je wel onbekend met hockey, ook daarmee willen we je graag 
kennis laten maken. 

Op zaterdag 11 september om 9.30 uur is er een speciale ontvangst op 
Schaerweijde voor ouders van nieuwe jeugdleden. Je krijgt uitleg over 
de verschillende commissies, de opzet van wedstrijden en hoe je als 
ouder kunt bijdragen aan de wedstrijden van jouw zoon of dochter of 
aan de vereniging. 

Tenslotte is er informatie over Kennis Maken Met Hockey (KMMH), een 
serie leuke trainingen voor ouders zonder hockeyervaring. 

Welkom!

Sportspreekuur
V O O R  L E D E N  V A N  S C H A E R W E I J D E

Ben je geblesseerd of heb je een vraag over een blessure?
Wil je weten of je wel kan trainen of spelen? Loop binnen bij een van 
onze spreekuren! Deze vinden plaats bij ProFit Zeist.

Jesper Wallet - 06 50983197 - j.wallet@geeresteingroep.nl

Wanneer?
Maandag - dinsdag - donderdag: 17:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 10:00



MC2 heeft de primeur, zij stuurden als eersten deze leuke teamfoto in voor de 
Kick Off Teamfoto Actie. Goed gedaan, dames! 

Doe ook mee en maak de leukste, grappigste, origineelste teamfoto van de 
start van dit seizoen! Stuur je foto aan weekly@schaerweijde.nl en je foto wordt 
geplaatst in de Weekly. 

De winnaar krijgt bovendien een speciale teamrapportage door de influencers van 
de Schaerweijde Instagram Redactie, én een teamschotel vol bitterballen en ander 
lekkers. Op SuperSunday 19 september wordt de winnaar bekend gemaakt!

Kick Off Teamfoto Actie
D E  E E R S T E  I S  B I N N E N ,  W I E  V O L G T ?

Met ingang van dit seizoen heeft Schaerweijde een heuse Instagram Redactie met 
Influencers. Het zijn niet de minsten, die een vrije opdracht hebben om wekelijks de leukste 
vlogs, foto’s, rapportages en andere digitale ideeën op de Schaerweijde Instagram pagina te 
plaatsen (@schaerweijde_hockey). Uitgedost met speciale jasjes en petjes zullen zij hun werk 
doen. Let op, ze staan zomaar voor je neus…..!
 
Ole en Loek (JD1)     Ella en Anne Sophie (E)     Floris en Jur (Heren 1)    Guusje (Dames 1)

Er is nog een vacature voor spelers uit de A- of B-lijn. Vind je Instagram leuk en wil je weten 
wat de Influencer doet, neem contact op met Renske Siemens (renskesiemens@hotmail.com) 
of Peter de Bruin (pdebruin@turner.nl) 

Schaerweijde Instagram Redactie
M E E T  T H E  I N F L U E N C E R S

https://www.youtube.com/watch?v=nQaknt_2Ljo

https://www.youtube.com/watch?v=LBLaf0CdXBo
mailto:renskesiemens@hotmail.com
mailto:pdebruin@turner.nl
https://www.youtube.com/watch?v=nQaknt_2Ljo
https://www.youtube.com/watch?v=nQaknt_2Ljo
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