
Scheidsrechters-kaart halen voor ouders!
M E E R  G E N I E T E N  L A N G S  D E  L I J N  M E T  M E E R  K E N N I S

Schaerweijde verwacht van minimaal één van de ouders vanaf de D-jeugd om de scheidsrechters-kaart 
te behalen. Wij willen jullie echter uitdagen om allemaal jullie kaart te halen! Meer genieten langs de lijn 
met meer kennis!
Op de volgende data hebben wij tussen 20.00 uur en 21.00 uur scheidsrechters-examens 
georganiseerd om deze scheidsrechters-kaart te behalen:

•       Maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 september
•       Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 
•       Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 oktober 

Deze examens vinden online plaats, dus je hoeft hiervoor niet naar de club te komen. Je kunt dit 
examen maken op een desktop, een laptop of telefoon. 
Meld je aan door een mailtje te sturen vanaf je eigen mailadres met de gewenste examendatum naar 
opleiding.arbitrage@schaerweijde.nl. Wij sturen je dan een bevestiging met instructies hoe je je voor 
kunt bereiden op het examen. De online regelcursus kan in eigen tempo (circa 3 uur) worden gevolgd. 

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot het examen, aarzel niet contact op te nemen met 
ons via bovenstaand mail adres. Mocht het je in deze periode niet uitkomen om het examen te doen, 
dan ontvangen wij hierover graag bericht, zodat wij een passende datum kunnen afspreken. 

Voor begeleiding en ondersteuning bij het fluiten, kan je contact opnemen met de arbitrage commissie 
via arbitrage@schaerweijde.nl.Indien je al een geldige scheidsrechters-kaart hebt, dan ontvangen wij 
graag het kaartnummer, zodat dit geactiveerd kan worden in LISA. 
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V O O R  V R I J D A G  2 4  S E P T E M B E R S U C C E S V O L L E  M I X  U P  V A N  M C 2

Binnenkort moeten wij weer aan de KNHB doorgeven welke teams mee doen 
aan de zaalhockeycompetitie seizoen 2021/2022. We kunnen ook dit jaar alle 
deelnemende teams weer een aantal zaaltrainingen aanbieden. Bij de planning 
hiervan proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de schooltijden 
en dezelfde trainingsdagen en -tijden als bij veldhockey. Voor zaalhockey is een 
extra bijdrage verschuldigd, het exacte bedrag kun je vinden op de site onder 
Lidmaatschap op de pagina Contributie. Uit deze bijdrage worden de zaalhuur, de 
trainers en de afdracht aan de KNHB bekostigd.

Door zaalhockey blijf je actief 
tijdens de winterstop, het is heel 
goed voor je techniek en daarbij 
erg leuk. Wij gaan er daarom 
vanuit dat jullie allemaal meedoen. 

Mocht dit nu toch niet zo zijn dan 
horen wij dit graag voor vrijdag 
24 september a.s. via afmelden.
zaalhockey@schaerweijde.nl. 

Laat dit uiteraard ook aan je coach en manager weten. Bij geen of te late 
afmelding loopt de zaalcontributie automatisch door! Van 1e en 2e lijns spelers 
wordt verwacht dat zij deelnemen aan de zaalcompetitie, afzeggen kan alleen in 
overleg met de hoofdtrainer van de desbetreffende lijn.

Afgelopen week ontbrak bij MC2 de helft van het team 
vanwege de introductie van de middelbare school. Gelukkig 
werden de meiden uit de brand geholpen door MC4, MC5 
en MD1 zodat er voldoende speelsters waren voor de 
oefenwedstrijd tegen MC2 van Phoenix. En die werd ook nog 
met 3-1 gewonnen door dit leuke mixteam! 
Goed gedaan, meiden! #samensterk

Afmelden zaalhockey A-D jeugd ‘Van de velden’
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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

1 1  S E P T E M B E R

Schaerweijde Hockey gelooft net als Right To Play in de kracht 
van sport en spel. Daarom gaat onze club dit seizoen op een 
ludieke manier het werk van Right To Play steunen. Net zoals 
bekende hockeyers als Eva de Goede en Lauren Stam dat nu al 
doen.  

Sport en spelen brengt plezier, biedt sociale contacten en zorgt 
voor verbinding en ontwikkeling. Op zaterdag 11 september 
maken we samen een start tijdens het Kick-Off weekend. 

Gedurende die dag kun je Team Right To Play bezoeken op het 
terras van onze club. Daar krijgt iedereen de gelegenheid om op 
een leuke manier kennis te maken met Right To Play! 

Zien we je daar? Leuk!

Ontdek meer over het werk van Right To Play

Right To Play op Schaerweijde

mailto:kennismakenmethockey@schaerweijde.nl
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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 dinsdag  14 september 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

Speel safe, bitje in! 
H A P D A G  D I N S D A G  1 4  S E P T E M B E R G E Z E L L I G H E I D

Kick Off komend weekend

Komend weekend is de echte aftrap van 
het seizoen. Alle competities zijn dan 
opgestart. Er zijn verschillende kick-off 
activiteiten rondom de wedstrijden. 

Zo is er om 9:30 uur een speciale bijeenkomst om nieuwe 
leden en ouders welkom te heten, inclusief een rondleiding 
om wat wegwijs te worden. 

Er zijn stands op het voorplein van enkele commissies van 
Schaerweijde zoals vrijwiligersbureau, sponsoring etc. En 
ook onze sponsors zullen niet ontbreken. De horeca zal de 
buitenbar vol lekkernijen laden dus ook voor de inwendige 
mens is alles paraat. 

Maar het belangrijkste is het zijn met elkaar, wedstrijden 
kijken of zelf spelen! Hou de 1,5 Corona-meter in acht. 
Samen sterk, Schaerweijde!

http://www.ortholunasports.nl
mailto:info@ortholunasports.nl


Zin in de competitie
H E T  S E I Z O E N  2 0 2 1 / 2 2  S T A R T  K O M E N D  W E E K E N D ! 

Wouter van Voorst (D1) 
Komende zondag spelen onze Dames uit tegen Cartouche en daarmee is de competitie 2021/22 gestart! De week erna is 
Union om 12.45 in Zeist te gast op zondag 19 september. De eerste Super Sunday. De Dames hebben flink geoefend en aan 
teambuilding geen gebrek. Knallen, is nu het devies. We luisteren naar D1 coach Wouter van Voorst in aanloop naar de eerste 
echte wedstrijd.
 
De opdracht voor dit jaar is week in week uit beter worden met als doel einde jaar zo goed mogelijk te zijn. Het team wil er 
echt voor gaan maar we gaan niet roepen dat we het allemaal wel even doen. We hebben een zorgvuldig beleid om met veel 
eigen kweek vanuit de topjeugd stevig maar stap voor stap door te groeien naar hogere klasses. En dat zou zo maar dit jaar 
kunnen gebeuren. De selectie is goed en de Dames gaan voor elkaar door het vuur. Echt top om te zien. Eager, fanatiek en 
leergierig. Het is prettig werken zo. We hopen dat we Corona buiten de deur kunnen houden en een heel seizoen de tijd 
hebben te ontwikkelen en eruit te halen wat erin zit.
 

Wij als D1 team en staf vinden het erg leuk dat de tribune er is. Ook op andere dagen wordt er goed gebruik van gemaakt, en op ‘matchday’ moet ie vol! Dat 
is een extra ambitie van ons, meer belangstelling voor de dameswedstrijd van de Super Sundays realiseren. Een leuke pot vanaf 12.45 uur met een pauze 
naar de H1 wedstrijd om 14.45 uur waar we iets mee willen doen. Met jeugdteams en zo. En we zijn bezig met een speaker en DJ. Ook willen we de held van 
het veld uitroepen. Er zijn voldoende ideeën, leuk dat de fans steeds enthousiaster worden. 
 
Wij willen natuurlijk scoren. En het team heeft het in zich voor de beste plaatsen te spelen. Tegelijkertijd is het belangrijk onze cultuur te blijven 
doorontwikkelen. Verder professionaliseren maar ook zeker in combinatie met een sociale en open omgeving. Met deze selectie kunnen we bouwen aan een 
aantal mooie seizoenen. De actieve verbinding naar de meidenlijn is voor ons heel belangrijk, daar stoppen we extra energie in. Een ook naar de club in de 
breedte, dat zag je bijvoorbeeld op de Clinic van Dames 1 in de kick-off weekenden. Echt top. Die clinics waren binnen een paar uur ‘uitverkocht’. Dat is gaaf, 
daar gaan wij voor. Je merkt dat het leeft, let’s go for it!!







N O G  É É N  W E E K  D E  T I J D !
Deze week drie mooie inzendingen erbij maar we missen nog veel (jongens-) 
teams. Enne….Senioren mogen ook meedingen! 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 Foto-actie

MD6
Hierbij een teamfoto van MD06 met splinternieuwe 
teamjasjes! Ze zijn goed begonnen met een 7-0 
overwinning tegen Soest.
Het zou superleuk zijn als de meiden met hun coaches 
Bas en Thijs in de rubriek Kick off teamfoto komen.

M8E1
Hierbij sturen wij graag de teamfoto van M8E1 naar 

Schaerweijde om mee te dingen naar die prachtige 

prijs. : )
Wij zijn er extra vroeg voor opgestaan afgelopen 

zaterdag (4 sept) om om 8 uur een leeg veld te 

hebben voor onze teamfoto (gemaakt door een 

drone). De teamspirit zit er al lekker in. 

MC5
Omdat Roosmarijn in de tweede helft met een 
lichte hersenschudding het veld moest verlaten 
heeft MC5 nog geen officiële teamfoto kunnen 
nemen. Het uitvallen van Roosmarijn typeert de 
vechtersmentaliteit van dit team, knokken tot 
het gaatje. 
Helaas verloren ze de wedstrijd tegen Soest, 
maar de meiden kwamen er steeds beter in. 
Het wordt een erg leuk seizoen. Beterschap aan 
Roosmarijn van alle teamgenoten.



Het heeft met fluiten te maken, en dan met het meer 
serieuze werk, dus altijd leuk! Wat heb ik gehoord?
Krijgen we drie bondsscheidsrechters erbij?
En wat vindt Herwin Schonewille, ‘head of 
Schaerweijde Arbitrage’ er zelf eigenlijk van?
Aldus Herwin:

Het klopt inderdaad dat Floris Huggers, Vincent 
Verweijmeren en ik de stap hebben gemaakt 
naar bondsarbitrage. We zijn echter nog geen 
bondsscheidsrechters, maar zitten nu in het BIO 
traject, Bondsscheidsrechter in opleiding. Het BIO 
traject duurt ongeveer één seizoen (9 maanden) 
en wordt afgesloten met een PvB (Proeve van 
Bekwaamheid). 

Indien deze met goed gevolg wordt afgesloten mogen wij ons bondsscheidsrechter 
noemen. We zijn vorige week gestart met de eerste workshops en hebben inmiddels ook 
met goed gevolg de ISRT test afgelegd (conditie test).

Ik hoor vervolgens Floris en Vincent afgelopen zaterdag langs de lijn zeggen dat ze 
ergens tussen 52 en 53 waren gebleven. Geen idee waar die gasten het precies over 
hebben, maar het blijkt niet om opdrukken te gaan. Nou ben ik sportief opzicht nou ook 
niet zo’n snuggere….

Ik vraag nog even door… Floris: ‘We moesten trappenlopen, maximaal 67 met een 
minimale eis van 38.’ Alle drie hebben ze ruim gescoord. Verder moesten de heren een 
intake wedstrijd fluiten en een regelmechanisme maken. 

Vincent: ‘Herwin is de scheidsrechter met de beste conditie en Vincent degene met de 
beste spelregelkennis.’  Voor Floris ligt de hele wereld nog open… We weten echter zeker 
dat een extra Schaerweijdenaar op de Olympische Spelen niet zou misstaan!

Speciaal voor de gelegenheid zet Vincent zichzelf in zijn nieuwe shirt nog even op de 
foto.

BIO, wat is dat? 
N O U ,  I K  V R A A G  H E T  W E L  E V E N

Spelregelcafé
1 6  S E P T E M B E R  2 0 . 0 0  U U R  J A N  W E V E R H A L

Donderdag 16 september organiseert de 
arbitragecommissie het eerste spelregelcafé van het 
nieuwe seizoen. Er zijn niet veel veranderingen in de 
regels, maar omdat het hockey lang heeft stil gelegen 
kunnen wij ons voorstellen dat de hockeyregels wat 
weggezakt zijn. Om dit op te frissen, worden tijdens 
het spelregelcafé de regels nog eens kort herhaald 
en worden wat handvatten meegegeven voor het 
fluiten van een wedstrijd. Deze avond is toegankelijk 
voor iedereen die graag een refresher wil.

Omdat we met de anderhalve-meter regel rekening 
moeten houden, zal het spelregelcafé plaatsvinden 
in de Jan Weverhal, waar voldoende ruimte is om 
veel personen te ontvangen. We zien jullie graag op 
donderdag 16 september om 20:00 uur in de Jan 
Weverhal.

De arbitragecommissie

https://www.youtube.com/watch?v=c9ubXTnqRcI
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Zin in de competitie
H E T  S E I Z O E N  2 0 2 1 / 2 2  S T A R T  K O M E N D  W E E K E N D ! 

Tim Oudenaller (H1) 
Zondag start voor Schaerweijde heren 1 de competitie met een uitwedstrijd bij Victoria H1. De week erna, 19 september is de 
eerste Super Sunday van het seizoen, met H1 thuis tegen Laren H1. Eenvoudige wedstrijden zijn er niet in de promotieklasse, het 
belooft dus een mooi jaar te worden. En natuurlijk wil iedereen weten waar de ploeg gaat eindigen. Hoogste tijd voor wat vragen 
aan coach Tim Oudenaller.
 
Waar gaat deze ploeg eindigen? Dit team gaat ervoor. We hebben een goede en brede selectie, een goede staf, geen Corona en 
dus kunnen we gaan knallen. Dit team heeft het in zich mee te doen voor het kampioenschap. Het team heeft de ambitie en 
de energie en teamgeest zijn goed. In de oefenwedstrijden (allemaal winstpartijen, red.) konden we bouwen aan vertrouwen. 
Hockey bij Schaerweijde is een teamprestatie, niemand groter dan het team. En dat ziet er allemaal goed uit. We hebben zin om 
te beginnen en hebben een goede outlook. 
 
Maar deze oefenreeks en onze outlook is voor mij niet eens het belangrijkste. We zijn vooral bezig met de lange termijn. Ons beleid is geen 
momentopname, we bouwen zorgvuldig aan prestaties op lange termijn. We investeren in de jeugdopleiding en willen met onder meer de coaching academy 
de verbinding met alle hockeyers van Schaerweijde maken. Samen maken we het beter. Ook ontwikkelen we steeds meer plannen voor een duale carrière. 
Niet alleen is de sportieve uitdaging belangrijk maar ook de maatschappelijke carrière telt. Kortom, dit team staat niet op zichzelf, we ontwikkelen op diverse 
fronten. 
 
Terug naar de competitie, wat mogen we verwachten? Nou, het is geen easy piece. Elke wedstrijd zullen we er moeten staan. De concurrentie heeft niet stil 
gezetten. Ploegen als HDM, Voordaan, Nijmegen, Almere en Laren hebben allemaal kans. En dan vergeet ik vast nog enkele outsiders. Laten we hopen dat 
Corona geen roet in het eten gooit en we het hele seizoen uit kunnen spelen. Ik ben blij met ons stadion. Met de nieuwe tribune hebben we gegarandeerd 
sfeer. Thuispubliek maakt het verschil. En dat is waar we het voor doen. Applaus! Of, zoals de speaker altijd zegt ‘laat je horen voor Schaerweijde’. 
 
Ja, we hebben er zin in. We zijn er klaar voor. Ik nodig iedereen uit te komen genieten van zowel de Dames als Heren 1 op de Schaerweijde Super Sundays. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBLaf0CdXBo
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