
Alessandro Piccardo: Ironman!
B I J N A  D R I E D U I Z E N D  E U R O  V O O R  K I K A

Vorig jaar maakte de Weekly melding van de plannen 
van de bij Schaerweijde Golf en Hockey wel bekende 
Alessandro Piccardo om in september 2021 deel te 
nemen aan de Ironman Westfriesland met het doel 
geld op te halen voor Kika. 

Tientallen Schaerweijdenaren steunde deze 
challenge met een gift voor het goede doel.

Zondag 26 september was het zover: 1,9 km 
zwemmen, 90 km fietsen en 21 km hardlopen! 

En wij zijn blij en trots om te kunnen melden dat 
Alessandro na een jaar keihard trainen zijn doel 
heeft bereikt! Met een tijd van 5:55:19 uur haalde Ali 
2810 euro binnen voor het onderzoek naar kanker 
bij kinderen. 

Wat een enorm knappe prestatie van deze 
roodzwarte Ironman!

 N R  5   3 0  S E P T E M B E R  2 0 2 1



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 datum is: 

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

O O K  N A  D E  W E E K  V A N  D E  S C H E I D S R E C H T E R  S P E C I A L E 
A A N D A C H T  V O O R  H E T  F L U I T E N !

Op zondag 10 oktober heeft Para-hockey Nederlands olympisch 
arbiter Coen van Bunge gestrikt voor een dagje Schaerweijde. 
Die dag zijn ook selectietrainingen van het Nederlands 
parahockeyteam op Schaerweijde en worden onderlinge 
wedstrijden gespeeld door elftallen.

Doorgaans spelen G-hockeyers in zes- dan wel achttallen. Deze 
zijn echter cluboverstijgend. De dag begint om 10 uur met de 
selectie-training, om 11 uur is er een praatje van Coen. Fluit je 
graag (G-)hockey en heb je tijd? Kom dan kijken en luisteren in 
de Jan Weverhal.

In de middag spelen de elftallen wedstrijdjes tegen elkaar.  
Coen is ook hier aanwezig en fluit deze middag mee.

Coen van Bunge komt!

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


 
 
 

G O L D  C U P

Bekeren om de Gold Cup: 

de tweede ronde! Onze dames tegen hoofdklasser 
Kampong in De Kuil en de roodzwarte heren spelen uit op 
Voordaan in Groenekan! Heel veel succes! 

Tweede Ronde
Donderdag 30 september | 20.30 uur
Schaerweijde D1 – Kampong D1

Donderdag 7 oktober | 20.30 uur
Voordaan H1 – Schaerweijde H1

Save the date

Zondag 3 oktober 

Schaerweijde D1 - Rood-Wit D1 | aanvang: 12.45 uur

Schaerweijde H1 - Almere 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 !

E E N  G O E D  S T E L !

Schaerweijde heeft een heuse groep 
Influencers die met vlogs en pics het reilen en 
zeilen van de club digitaal bij de leden thuis 
brengen. 

Ook vanuit H1 en D1 is er een afvaardiging in 
de Instagramredactie van het Schaerweijde 
Communicatie Team. Guusje van de Kamp, 
Jur van der Have en Floris Molenaar posten 
ook op Schaerweijde_hockey! En dat is voor 
je jonge influencers natuurlijk wel heel gaaf: 
met je idool op de foto. 

Zie hier drie van de influencers Loek, Ella en Anne-Sophie met Floris Molenaar. 
Weer een mooie blijk van samenwerken tussen top en breedte! 

Schaerweijde Instagram Influencers

Een uniek boek over het te korte leven van een bijzondere 
man. 120 pagina’s: interviews, verhalen, anekdotes, familie-
geschiedenis en persoonlijke ervaringen van meer dan 100 
intimi uit zijn kleurrijke leven. Rijkelijk geillustreerd met 
historisch foto- en videomateriaal. Met bijdragen van o.a. Tom 
van het Hek, Ties Kruize, Kees Jansma, Max Caldas en vele 
andere prominenten uit de sport- en zakenwereld. 

https://www.hockeydirect.nl/boek-joost-bellaart-never-a-dull-
moment

Kadotip: 
N E V E R  A  D U L L  M O M E N T  –  H E T  L E V E N  V A N 
H O C K E Y T R A I N E R / C O A C H  J O O S T  B E L L A A R T

https://www.hockeydirect.nl/boek-joost-bellaart-never-a-dull-moment
https://www.hockeydirect.nl/boek-joost-bellaart-never-a-dull-moment


 
De Ridder Hockey biedt op maandag 18 oktober dit unieke kamp aan dat volledig in het teken van de 
Olympische spelen zal staan! Heb jij altijd al eens de kans willen hebben met een echte Nederlands 
elftal speler willen trainen op je eigen cluppie, dan is dit is dit jouw moment!
 
Olympic special maandag 18 oktober
Voor kids uit de jongste jeugd F,E6 & E8 jeugd & kids uit de D (leeftijdsgroepen trainen apart) is er 
deze unieke Olympic-special met niemand minder dan Olympisch Kampioen van Tokyo & Nederlands 
elftal speelster Laurien Leurink!
De belangrijkste basics in combinatie met vette trucs , uitdagende tools + de coole De Ridder 
Hockey staff en dat allemaal in teken van de Olympische spelen van Tokyo 2021! 
 
Wat kun je nog meer verwachten?
Training + unieke Olympische meet & greet met Laurien (mogelijkheid tot op de foto gaan met 
gouden medaille & Laurien)
Technische skills sessie tijdens ochtendprogramma 
Olympische battle toernooi tijdens middagprogramma 
Gaaf sociaal programma met o.a. Olympisch schminken & obstaclerun 
De Ridder Hockey diploma voor alle deelnemers na afloop 
Diverse prijzen leuke hockeyprijzen te winnen tijden het Olympisch toernooi 
 
Voor meer informatie en aanmelden
 
Hybride model
De Ridder Hockey levert ook tijdens dit event maatwerk!
Aanmelden is daarom mogelijk voor de ochtend/middag (09.00 tot 12.15 uur) of een volle dag 
(09.00 tot 16.00 uur)!
 
Boek zonder zorgen!
Uiteraard zijn alle kampen Corona-proof, maar wanneer de kampen onverhoopt toch niet doorgaan, bieden we de mogelijkheid het kamp op een later 
moment in te halen. Heb je toch liever je geld terug, dan is dit uiteraard ook geen probleem!
Lees hier meer over

Promotiefilmpje De Ridder Hockey https://www.youtube.com/watch?v=7yc7DMBjk7w

Train met Olympisch Kampioen Laurien Leurink tijdens de herfstvakantie!
D E  R I D D E R  H O C K E Y  M A A K T  H E T  M O G E L I J K

(advertentie)

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.deridderhockey.nl%2fcorona-protocol%2f&c=E,1,emoA19sii-w1f9LCUKoBqA0phLMyMoHeEqUa6qL2-8HG0Dru7VpSReufBRKkCI283dfkoFeJGXzarKuvbiL-cJJ0j6EadlaSaylYCxqdIbZtDzMkKExmzA,,&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=7yc7DMBjk7w


Floris Molenaar (H1) 
O P  3 F M !

Niemand minder dan onze eigen H1-speler Floris Molenaar, was 
afgelopen nacht op de radio 3FM te horen als DJ! 

Met deze performance is een lang gekoesterde droom van 
Floris uitgekomen, om met zijn op één na leukste hobby (naast 
hockey…:) professioneel aan de gang te gaan. 

Erg leuk, Floris. Kom je draaien op het lustrum volgend jaar?  

‘Van de velden’ 
A L L E  B A L L E N  O P  M C 0 5 !

Zaterdagochtend 25 september heeft het team MC05 een leuke wedstrijd 
gehockeyd - helaas verloren. Na de wedstrijd zijn we met het team naar het 
voetbalveld gefietst, waar de bubble-ballen al klaar lagen. Wow, wat was het warm 
in die ballen! 

Gelukkig was er genoeg te drinken mee. Ondertussen de chips weggepropt en wat 
snelheid opgezocht door in de ballen van de heuvel af te rollen. Aan het einde van 
de middag zijn we naar Hopper gefietst voor pizza! De ouders verzamelden daar 
ook, om met elkaar kennis te maken en een drankje te drinken. 

Een superleuke dag zo met dit gezellige team!



 
 
 E E N  E N  A L  G E Z E L L I G H E I D ! 

Vrijdag 19 november is het weer zover: Topavond 2021! 
Een fantastische avond met een heerlijk diner, geweldig 
entertainment en leuke veiling, waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan Dames en Heren 1 (o.a. ten bate van de 
winterstages). 

Het thema dit jaar is Casino Royale en er zijn nog enkele 
tafels beschikbaar.  Reserveer snel via topavond@
schaerweijde.nl! 

Topavond  2021

De kop is eraf: na drie  weekenden en evenveel speelronden beginnen de senioren 
teams van Schaerweijde weer langzaam te wennen. Met 36 gewonnen wedstrijden, 34 
verloren en 8 gelijke spelen zijn er al f link wat duels geweest, wat weer te merken is 
aan de fitheid van de teams.
 
Het corona-jaar heeft ervoor gezorgd dat niet iedereen even fit aan de wedstrijden 
kon starten waardoor blessures onvermijdelijk zijn. De club van trainers is hard bezig 
dit weer op niveau te krijgen maar dit heeft tijd nodig. Zo ook het wennen aan de 
tijdstippen en de toewijding aan het team. Gelukkig zien we steeds meer dat de teams 
na de wedstrijden weer gezellig het terras vinden. 
 
Komende zondag 3 oktober zal daarom naast de gebruikelijke festiviteiten rondom 
de Super Sunday, de bar bij veld 4/5 extra worden ingezet voor de (jong)senioren. 
Uiteraard opgeluisterd met leuke muziek en hopelijk lekker weer. T-dansen naast het 
veld zoals het hoort.
 
Hierbij willen wij teams tevens uitnodigen om als team een evenement als Thé 
Dansant/gezelligheidstoernooi/pub quizz of wat dan ook te organiseren. Stuur een 
mailtje met je idee naar senioren-breedte@schaerweijde.nl en we gaan kijken wanneer 
we het kunnen inplannen.
 
Want naast dat we weer wedstrijden mogen spelen, mogen we ook weer genieten van 
de gezelligheid op onze mooie club.
 
Tot snel op en rond de velden!!!  

Senioren gestart!
W E E R  E V E N  W E N N E N

mailto:topavond@schaerweijde.nl
mailto:topavond@schaerweijde.nl


 
 
 J A 2  G A A T  L E K K E R !

Zaterdag de nummer 1 van z’n plaats verdrongen met een 
prachtige winst van 5-2! 

Ga zo door boys!

‘Van de Velden’

Wat is er leuker om laagdrempelig kennis te maken met de spelers en ouders dan 
in het weekend een paar uurtjes met je co-elftalouders aan de bar te staan om een 
helpende hand te bieden. Bij Schaerweijde kan dat nu. Sinds vorige week staat er 
steeds een shift van zes- acht- of elftalouders en spelers achter de bar. Dus dat is 
typisch door elkaar en voor elkaar. Want iedereen lust wel een lekkere kopje koffie, 
een tosti of een biertje. Jij toch ook?

Alette Geerts, bestuurslid Horeca: ‘Niet iedereen is goed in fluiten, of wil coach zijn. 
Toch is het leuk als iedereen zo zijn steentje bij kan dragen!’ We helpen met elkaar de 
vaste horecaploeg. Elk elftal is twee shifts van drie uur per seizoen aan de beurt.

Blijk je een echte bartijger en wil je deel uitmaken van de vrijwilligerspoule  
(ca. 6 x per seizoen helpen)? Meld je dan aan bij Rick Koudijs, bar@schaerweijde.nl.

Het clubleven begint achter de bar!
B E N  J I J  D I E  B A R T I J G E R ?

 
 
 

mailto:bar@schaerweijde.nl


E N  D E  W I N N A A R  I S . . . M 8 E 1 !

De kick-off fotowedstrijd van de Schaerweijde 
Weekly is gewonnen door de meiden van M8E1! 
Er waren veel inzendingen, maar tegen de 
originaliteit van dit team kon niemand op. De 
winnende foto zien jullie hier. Het team wint een 
speciale teamrapportage van de Influencers 
van de Schaerweijde Instagramredactie, een 
uitvergroting van de foto in de Weekly en een 
heerlijke teamschotel! De prijs komt naar jullie 
toe! 

Met dank aan de vele inzendingen van alle 
teams! De kick-off is geslaagd. Foto’s met 
nieuwe teamjassen en -truien, foto’s met 
tegenstanders, foto’s met invallers. Alle 
deelnemende teams hadden goed hun best 
gedaan om een gekke, leuke of originele 
teamfoto te maken. Er kan er maar één de 
winnaar zijn en dat is de met een drone 
gemaakte teamfoto van de M8E1! De dames 
waren hier speciaal vroeg voor opgestaan 
om om 8 uur in de ochtend een leeg veld te 
hebben. Erg goed en origineel gedaan. 

Van harte gefeliciteerd Charlotte, Karlijn, 
Annabelle, Sanne, Merel, Florine, Frederique, 
Lucia, Chrisje en Annemijn!  En natuurlijk de 
coaches Martine Hoppenbrouwers en Camiel 
Janssen. 

Kick Off Foto-actie



Zaterdag 25 september was de aftrap van de Week van de 
Scheidsrechter! In deze week zetten we onze scheidsrechters in het 
zonnetje en bedanken hen voor hun inzet! Doe ook mee en verwen 
je scheidsen met een drankje en/of extra bedankje!

In deze week organiseert de KNHB allerlei activiteiten voor 
scheidsrechters van verschillende niveaus. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/week-van-de-
scheidsrechter

Week van de Scheids (25/9 - 3/10)
B E D A N K T  S C H E I D S !  G O E D  G E F L O T E N !

Begin het schooljaar goed en meld je aan voor de gratis plantraining 
onderbouw bij Maltha studiecoaching in Zeist!
 
Wat leren wij jou o.a. in deze training?
• Hoe maak je een dagplanning?
• Inplannen van studiewijzers
• Hoe maak je een goede toetsplanning?

Wanneer?
Deze training duurt 3 uur verdeeld over 2 avonden.
• Maandag 4 oktober 18.30-20.00
• Maandag 11 oktober 18.30-20.00

Waar?
Op onze vestiging in Zeist | Utrechtseweg 92
 
Aannmelden kan via info@malthastudiecoaching.nl of https://www.
malthastudiecoaching.nl/schaerweijde-plantraining. 
Deze training is geheel gratis! En let op VOL=VOL

Gratis plantraining bij Maltha
E E N  G O E D  B E G I N  I S  H E T  H A L V E  W E R K

(advertentie)

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/week-van-de-scheidsrechter
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
mailto:info@malthastudiecoaching.nl
https://www.malthastudiecoaching.nl/schaerweijde-plantraining
https://www.malthastudiecoaching.nl/schaerweijde-plantraining


Deze herfstvakantie organiseren wij weer een Original Hockeykamp en Tophockey- en Topkeeperskamp Advanced op Schaerweijde van 20 t/m 22 oktober. 
Bij aanmelding voor het kamp krijg je een Indian Maharadja hockeystick cadeau.

Je gaat de tijd van je leven hebben en echt beter worden! Het Tophockeykamp Advanced staat o.l.v . de beste Speler ter wereld, Arthur van Doren. Met het 
super uitdagende programma en enthousiaste trainers zal jij het beste uit jezelf halen. Ben jij erbij? Schrijf je in op www.nationalesportkampen.nl

Data en informatie
• 20 t/m 22 oktober 2021 in de herfstvakantie

Het Hockeykamp original is voor hockeyers van 6 t/m 14 jaar en het Tophockeykamp Advanced is voor 
hockeyers van 10 t/m 16 jaar. Je wordt ingedeeld op leeftijd, niveau en bij je vriendjes. De kampen 
starten dagelijks om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. Het kamp op Schaerweijde bieden we ook 
aan met overnachting.

Hockey- Tophockeykamp- Advanced?
Bij het Original Hockeykamp ben je 70% van je dag aan het hockeyen. Ook wordt er gespeeld op het 
luchtkussen en doen we andere leuke sporten en activiteiten. Je krijgt 1 dagdeel een clinic van een 
topspeler. 

Tijdens het Tophockeykamp Advanced hockeyen we de hele dag en krijg je iedere dag een clinic, 
masterclass of analyse. Ook keepers kunnen meedoen. Bij het Advanced kamp moet je minimaal 1e 
klasse A-E spelen is de D jeugd of Subtopklasse in de C en B jeugd. Het kamp staat o.l.v. de Beste speler 
te wereld en Olympisch kampioen, Arthur Van Doren.

INCLUSIEF:
o Heerlijke en gezonde lunch, limonade en tussendoortjes
o Meet & Greet en masterclass van Olympisch kampioen Arthur Van Doren 
o Gegarandeerd beter worden! Lekker fanatiek trainen onder begeleiding van onze speciaal opgeleide hockeytrainers
o Je persoonlijke hockeycertificaat
o Gratis Indian Maharadja hockeystick

Inschrijven of meer info: www.nationalesportkampen.nl

Herfstkamp o.l.v. Olympisch kampioen Arthur van Doren
G R A T I S  I N D I A N  M A H A R A D J A  H O C K E Y S T I C K !

(advertentie)

http://www.nationalesportkampen.nl
http://www.nationalesportkampen.nl
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