
Heb je trek in een lekkere kop koffie?
K O F F I E  M E T  H E T  V R I J W I L L I G E R S B U R E A U

Afgelopen zaterdag hebben we al onze zo gewaardeerde vrijwilligers in het zonnetje gezet! Met 
enthousiaste hulp van Rick en zijn Schaerweijde horecateam is het Vrijwilligersbureau de velden 
langsgegaan met verse koffie. Niet verkeerd als je vanaf 9.00 uur staat te coachen! Wij zijn blij met alle 
positieve reacties, het smaakte zeker naar meer.

Wij vinden het gaaf te zien dat er zoveel vrijwilligers rondlopen die hun steentje bijdragen en daarmee 
zorgen voor veel hockey plezier op Schaerweijde. Zonder vrijwilligers geen Schaerweijde en dat wilden we 
graag onderstrepen. Ook enthousiast geworden om je steentje bij te dragen? Wij zoeken nog vrijwilligers 
voor een aantal leuke jobs, klik op deze link of mail ons op vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl.
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https://schaerweijde.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=vacatureoverzicht&menu=13
mailto:vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl


S A M E N  M A K E N  W E  E L K A A R  B E T E R !

Het project Brede Schouders leverde in 2020 met ons aller hulp een significante bijdrage in de algemene 
(Corona) begroting van Schaerweijde; dank voor ieders bijdrage; Schaerweijde op zijn best, met zijn allen de 
Schouders eronder!
 
Schaerweijde wil als ‘familieclub met ambitie’ duurzaam investeren in zowel breedte als de tophockey, omdat 
die elkaar versterken. Schaerweijde wil de ambitie van álle teams, dames in heren, meisjes en jongens, 
mogelijk maken. Om de topteams te ondersteunen dienen we daarom langjarig te investeren in materiaal, 
teambuildings en staf. Ook willen we investeren in zaken als duale carrières en de Schaerweijde Coaching 
Acadmy (SCA). Top en breedte zijn verbonden. Samen maken we elkaar beter! Er is in Corona-tijd drastisch 
gesneden in de bugetten voor de top. Nu willen we een langjarige bijdrage mogelijk maken om de middelen en 
mogelijkheden voor tophockey duurzaam te versterken.
 
Brede Schouders is er daarom nu voor de Top en biedt nu de mogelijkheid voor individuele leden, teams, 
sponsors, ondernemers of andere liefhebbers om steun aan de Top te betuigen, en dat al vanaf 65 euro per 
jaar! Er zijn twee mogelijkheden:
  
• Het Brede Schouders Tribuneplan – jouw eigen tekst op stoeltjes in Stadion de Kuil, voor particulieren en 
ondernemers
• Het Brede Schouders Obligatieschenkingsplan – Zowel particulieren als ondernemers kunnen met een flink 
oplopende fiscale korting een bijdrage leveren die uitgesmeerd wordt zodat het beleid ‘familieclub met ambitie’ 
duurzaam gestalte krijgt.

Alle bijdragen zijn welkom. En de benefits zijn duidelijk; voor de club, maar ook voor jouzelf!
Kijk op bredeschouders.com hoe het werkt. Of neem contact op met:

Voor het tribuneplan:  Voor het obligatieplan:
Duco van Oosterhout  Dorus Burgers
Jeroen Verdonk  Maurits van Dedem
Rutger Dalenoord  Gert Jan Dekkers

Doe je mee? Dat is TOP! 

http://bredeschouders.com


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

D I T  I S  G E N I E T E N :  E N T H O U S I A S T  M E I S J E S  F 2 !

Renske Siemens maakte dit geweldig leuke filmpje van Meisjes 
F2 die afgelopen zaterdag een geweldige dag beleefden waarin 
alle hockey-aspecten aan bod kwamen: inlopen, heerlijke 
hockeyen, de fruithap en daarna fijn feest vieren. Dit wordt vast 
een mooi seizoen, een goed begin is het halve werk tenslotte! 

https://youtu.be/Djl6DjY9l7k

‘Van de velden’

mailto:kennismakenmethockey@schaerweijde.nl
https://youtu.be/Djl6DjY9l7k 


 
 
 

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

Save the date

Zondag 19 september 

Schaerweijde D1 - Union D1 | aanvang: 12.45 uur

Schaerweijde H1 - Laren H1 | aanvang 14.45 uur

Komend weekend

G O L D  C U P

S U P E R R R R R  S U N D A Y !

S U C C E S  N O U D !

Dit heeft Schaerweijde nog niet meegemaakt: EK 
selectiewedstrijden op Schaerweijde!

Zondag 10 oktober op veld 4-5 vanaf 11 uur zijn er 
selectietrainingen voor het EK Parahockey (ook wel 
G-hockey genoemd). ‘Onze’ Noud uit de G1 traint 
en speelt mee in een samengesteld 11-tal team. 
Naast selectie worden er ook een paar onderlinge 
wedstrijden gespeeld, dus een aanrader! 

Deze selectie zal ook aandacht krijgen op https://
hoofdklassehockey.nl/para-hockey/ en via onze 
sponsor ABN AMRO.  

Schaerweijde wenst Noud heel veel succes en plezier!

EK selectiewedstrijden op Schaerweijde!

Zondag 19 september 14.45 uur: Heren 1 speelt weer in De Kuil. Stadion De 
Kuil inmiddels, want we hebben een echte tribune. Een bijzonder duel voor ons 
Schaerweijdenaren, maar ook voor de tegenstander Laren dat een groot verlies leed: 
vorige week overleed onverwachts hun teamgenoot Sebastiaan Bos. We betuigen onze 
deelneming met 1 minuut stilte.

We spraken met Mats over zijn nieuwe taak, de nieuwe spelers, de wedstrijd tegen 
Victoria afgelopen zondag en natuurlijk blikken we vooruit naar de confrontatie met 
Laren. Met dank aan Frank Mulder en Floris Molenaar. Klik op de link!
https://www.youtube.com/watch?v=UYKTENgsd5w

Mini-Podcast met Mats
N I E U W E  C A P T A I N  H E R E N  1 

P R I M E U R !

https://hoofdklassehockey.nl/para-hockey/
https://hoofdklassehockey.nl/para-hockey/
https://www.youtube.com/watch?v=UYKTENgsd5w


De trainers van Schaerweijde worden opgeleid en begeleid door de Coaching Academy. Voor de verschillende niveaus, Jongste Jeugd (F, E), Jeugd (D, C), 
Junioren (B, A) en Top zijn er leerlijnen uitgezet. Een curriculum per lijn, net als op een school. Wat willen we de spelers en speelsters bijbrengen? En wat 
moeten we dus de trainers leren om dat te realiseren? Op hockeytechnischgebied, maar ook sociaal/emotioneel. Deze curricula worden vastgelegd, zodat het 
wiel niet elk jaar opnieuw uitgevonden moet worden. En daarmee kunnen we ook onze manier, de Schaerweijde-manier, van hockey blijvend inbrengen.
 
Op 30 augustus jl. was de Kick Off van dit seizoen met 110 trainers, merendeels jeugdtrainers. 15 hoofdtrainers en 4 technisch managers begeleiden hen 
om elke week weer de trainingen goed over te brengen op het veld. Trainen is een vak. Schaerweijde doet er alles aan om voor alle teams op hun niveau 
én ambitie een passende trainer en coach te selecteren. Op de Kick Off ging het vooral eerst over kennismaken, maar ook over afspraken maken over de 
begeleiding, opbouw van de training en invulling van de oefeningen. Alle trainers kunnen elke training bij hun hoofdtrainer terecht, die ook op het veld 
aanwezig is. 
 
We kijken in blokken van zes weken vooruit en bouwen zo per leerlijn en daarna per team de lesstof en de oefeningen op. Elke zes weken is er dan ook 
een nieuw cursusblok. Aan het eind van het seizoen is het de bedoeling dat de trainers met goed gevolg het seizoen hebben gerealiseerd een certificaat 
krijgen. En nogmaals, training geven is niet gemakkelijk. Welke oefening je wanneer moet doen om wat te bereiken hangt van veel dingen af. Kwaliteit van de 
individuele spelers, dynamiek van de groep, de stijl van de coach, het resultaat van afgelopen weekend, et cetera. En, veel ouders vergeten dat, de motivatie 
van het kind zelf. 
 
Niet altijd gaat alles goed, of haalt de dynamiek tussen trainer en team niet het beste in elkaar naar 
boven. Ouders die signaleren dat iets voor verbetering vatbaar is, roepen wij op om zich te melden bij de 
hoofdtrainer of technisch manager. NIET bij de jeugd trainers zelf, die is betrokkenen en kan niet altijd 
onmiddellijk constructief ingaan op suggesties. 
 
De relatie met de coaches is ook belangrijk. De manier van coachen heeft veel impact op het team. Ook dat 
vinden we bij Schaerweijde een punt van aandacht. De Schaerweijde Coaching Academy (SCA) organiseert 
coach--avonden om daarin te faciliteren. De coach-avond van vorige week was goed bezocht, en over enkele 
weken zijn er weer twee gepland, onderverdeeld in F-D en C-A. Daarmee proberen we ook spelbegeleiders 
te motiveren en op te leiden. Schaerweijde zijn we samen.
 
We zullen in de Weekly vaker updates geven over wat vanuit de SCA wordt ontwikkeld. We willen graag investeren in nog betere manieren om trainers te 
scholen (train de trainer), curricula te professionaliseren, trainingsmaterialen aan te schaffen, inspirerende gastsprekers te presenteren en de verbinding 
tussen de top en de breedte aan te brengen. Wat we in de toplijn leren kunnen we in de breedte toepassen. 

Samen maken we elkaar beter.

Schaerweijde Coaching Academy 
S A M E N  M A K E N  W E  E L K A A R  B E T E R



G-trainers gezocht!
P R A A T J E  -  P L A A T J E  -  D A A D J E

Wat denk je als je gevraagd wordt om G-trainer te worden? Ehhhh 
nou eh…of ‘jaa, leuk, doe ik!’ 
Training geven blijft in basis hetzelfde als bij regulier hockey: 
praatje - plaatje - daadje.

En daarnaast: 
- we hebben samen veel lol, met spelers en trainers onderling;
- ouders zijn positief betrokken en waarderen je inzet;
- je wordt goed begeleid en ingewerkt;
- de trainersvergoeding is hetzelfde als bij regulier hockey;
- je doet wat voor je medemens!

We trainen op woensdag van 18.15 -19.15 uur en zaterdag van 
10.00-11.00 uur (1x training geven kan ook en er wordt rekening 
gehouden met je eigen wedstrijden). 

Wil je meer info of een keer meelopen? App met Mariska 
Meulenberg, trainer coördinator G-hockey: 06-293 777 85.

Topjeugd 
D E  K O P   I S  E R A F !

Voor de A1 & B1 teams zitten de eerste twee wedstrijden van de voorcompetitie 
er al weer op. Alleen de A1 teams moeten zich voor de herfstvakantie hebben 
geplaatst bij de eerste twee van hun poule om landelijk te mogen gaan spelen. De 
B1 en C1 hebben tot de zaalperiode de tijd om zich hiervoor te plaatsen. Afgelopen 
weekend zijn ook de C1 & C2 teams gestart met de competitie. 

Super om weer echte wedstrijden te spelen! Met zowel bekende als nieuwe 
gezichten heeft de topjeugd voor dit seizoen een mooi team van trainer/coaches 
kunnen samenstellen. Waarbij Bas van Dedem en Mats Marree voor het 6e seizoen 
samen deze taak op zich nog nemen bij wederom de JB1. Top! H1 en D1 zijn ook in 
de teambegeleiding van de andere topjeugd teams goed vertegenwoordigd. Hoe 
mooi is dat? Iedereen; spelers, teambegeleiding en supporters hebben weer zin in 
een mooie en ‘echte’competitie’ waar weer werkelijk kan worden gestreden om de 
winst!



E I N D E L I J K  J O N G E N S !
Vorige week plaatsten we een oproep voor jongensteams om ook foto’s in te 
sturen en daar werd meteen gehoor aangegeven door de mannen want deze week 
ontvingen wij twee inzendingen van respectievelijk J8E1 en de JC4. Leuk! 

Komende zondagmiddag 19 september zal op Super Sunday de winnaar bekend 
worden gemaakt. Dit team wint een speciale teamrapportage door de Schaerweijde 
Influencers plus een teamschotel met bitterballen en ander lekkers. En natuurlijk 
wordt de winnende foto nog een keer uitvergroot geplaatst in de Weekly!

Kick Off Foto-actie

JC4
Deze teamfoto is van JC4 met nieuwe teamtruien! Na een winst in de eerste 

competitiewedstrijd met 7-0 kijken de jongens uit naar hun volgende wedstrijden! 

J8E1
Zaterdag om 8:30 stond de E1 op het veld om te 
spelen tegen Shinty E2. We hebben in de eerste helft Guus moeten uitlenen aan Shinty om toch 8 man op het veld te hebben aan de kant van Shinty en in de 2e helft heeft Pim dit gedaan.

Ondanks deze ‘hulp’ bij Shinty hebben onze mannen met 6-2 gewonnen! Helaas kreeg Cedric een bal 
tegen zijn oog maar kon na een bezoekje aan bij 
de huisartsenpost weer lachen en genieten van de enorme doos snoep die hij van zijn team kreeg! 

Fair Play is ook een teamfoto met je tegenstander!



Élise Schellekens speelt voor het 7e seizoen in Schaerweijde Dames 1. Ze kwam zes jaar geleden over van HGC en 
draagt voor het vijfde seizoen de aanvoerdersband. Ze woont in Utrecht niet ver van het Diakonessenziekenhuis 
en werkt als lerares aardrijkskunde in Amersfoort. Ze kan topsport en werk goed combineren, ondanks het feit 
dat ze het komend leerjaar meer uren heeft gekregen. Élise is op dit moment in twee opzichten de oudste speler 
van het team: zowel qua leeftijd als qua speelseizoenen.

Hoe was de voorbereiding van dit seizoen in vergelijking met andere jaren?
Wat lastig is: dat je in het vorig seizoen heel weinig wedstrijden hebt gespeeld. Dat maakt het echt anders. Ik ervaar het als 
positief dat we niet heel veel nieuwe spelers in de groep hebben gekregen. Noa (van der Hurk), Mijke (Veen) en Anne (Van 
de Kamp) zijn doorgestroomd uit MA1 maar speelden al mee en Liene Molendijk en Karlijn Huissen zijn de enige echte 
nieuwelingen. Omdat bijna iedereen elkaar al goed kent, werkt dat makkelijk. De nieuwe spelers hebben intensief kennis 
gemaakt met de groep. Er is een goede sfeer in het team!

Hoe vul jij rol in als captain?
Ik ben de verbindende schakel tussen de spelers en de staf. Zij kunnen bij mij terecht en ik zoek hen als er dingen spelen. Als het goed loopt, is mijn rol 
bescheiden. Zit het wat tegen dan doe ik in dat opzicht meer. In de wedstrijd is dat een beetje hetzelfde. Wat fijn is: er zijn meerdere spelers die een tandje 
bij zetten als het minder loopt. Zij kunnen dan iets forceren en ik concentreer me er op de rust te bewaren. 

Jullie wonnen zondag uit bij Cartouche. Hoe kijk je terug?
In de eerste helft speelden we makkelijk en liep het prima, alleen de goal bleef uit. Cartouche herpakte zich in de tweede helft, maar wij bleven ons spel 
spelen en knokten ons er uiteindelijk doorheen, wat zich vertaalde in een echt prima goal waar we hard op hadden getraind. Uiteindelijk dus een heel goed 
gevoel. 

Zondag thuis tegen Union. Een tegenstander die jullie al vaker zijn tegen gekomen?
Kort geleden speelden we een oefenpotje tegen ze. Vorig seizoen kwam het niet tot een wedstrijd vanwege Corona. Het seizoen ervoor speelden we twee 
keer tegen Union. Heel hard werken met een keer winst en een keer verlies als resultaat. Het zal dus hard buffelen worden zondag.

En dus heb je de steun van de supporters hard nodig?
Het team ziet er enorm naar uit weer thuis en zelfs nu mét tribunes te mogen spelen. We hebben het zo gemist! We hopen dat de club dat ook zo ervaart en 
voorafgaand aan Heren 1 ook met een grote groep bij ons komt kijken. Dat gaat ons zeker helpen. De twaalfde man is belangrijk. Kom dus zondag om 12.45 
uur naar De Kuil en help ons aan de eerste thuisoverwinning! 

Captain D1 Élise Schellekens

K O M  Z O N D A G  O M  1 2 . 4 5  U U R  N A A R  D E  K U I L !

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
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