
MA1 did it again
Z E  S P E L E N  W E E R  L A N D E L I J K !

Het is natuurlijk helemaal niet gewoon, maar MA1 
heeft het wederom geflikt: ook dit seizoen spelen ze 
in de landelijke competitie. 

Geweldig meiden, van harte geluk gewenst! 
Afgelopen weekend werd Nijmegen in Zeist met 
5-0 van de mat getikt en is het potje aanstaande 
zaterdag tegen koploper HDM ‘om des keizers 
baard’. 

Het zou ons overigens niet verbazen als de meiden 
nog een keer de mouwen opstropen en HDM gaan 
knippen en scheren. Wil je dat meemaken, kom ze 
dan om 12.10 uur aanmoedigen. 

MA1 van harte gefeliciteerd en heel veel plezier en 
succes in de landelijke competitie!. 
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Ouders langs de lijn
O V E R  D E  G R E N S

Sport verbroedert. Hockey is daarop geen uitzondering. Het is daarom 
heerlijk om volle tribunes te zien, of ouders langs de lijn bij de jeugd. 
Sport kan echter ook emoties hoog doen oplopen. Schaerweijde heeft 
Sportiviteit, Veiligheid en Respect (SVR) hoog in het vaandel staan. Gedrag 
van alle leden en bezoekers, op en naast het veld, toetsen we daarom op 
ons SVR-beleid. Als mensen over de grens gaan, spreken we hen daarop 
aan. Heel rustig. En we moedigen iedereen aan dat ook te doen. Het is 
normaal om iemand te vragen normaal te doen.

In sommige gevallen, wanneer de grens ver of bij herhaling overschreden 
wordt, is aanspreken niet genoeg. Dan moet we iemand vragen het terrein 
te verlaten of, na het incident, maatregelen nemen. In geval van een eigen 
supporter doen we dat rechtstreeks jegens betrokkene. In geval van een 
incident met een speler of bezoeker van de tegenpartij doen we dat via 
het bestuur van de tegenstander, en /of met de KNHB. 

Zo was er laatst een vervelend incident waarbij de vader van een meisjes 
A-team van de tegenstander over het hek sprong en met bedreiging en 
verbaal geweld de scheidsrechter intimiderend te lijf ging. Alle perken te 
buiten. Het is goed hier te laten weten dat de betreffende vader inmiddels 
door het bestuur van de tegenstander is berispt en in gesprek met 
betreffende scheidsrechter zijn excuses heeft gemaakt.

Gelukkig zijn dit incidenten die weinig voorkomen. Hockey is een mooie 
sport en we hebben een prachtige vereniging. Maar we zijn allemaal wel 
eens getuige van gedrag waarvan we zeggen ‘past dat nou bij ons, past 
dat bij Schaerweijde’? Gaat iemand over de grens? Wij moedigen aan te 
benoemen wat je ziet en wat dat met jou doet. Rustig, vriendelijk, resoluut. 

In de meeste gevallen is dat genoeg en zakt het temperament. Soms is 
het daar niet mee afgedaan. Maak dan melding van het gedrag bij een van 
de bestuursleden of stuur een mail naar hockeybox@schaerweijde.nl.
 
We zeggen het zo vaak; Schaerweijde zijn we samen.



G O L D  C U P

Update 
Dames 1 werd afgelopen donderdag helaas uitgeschakeld 
voor het bekertoernooi. Hoofdklasser Kampong D1 bleek, 
ondanks de mooie 2-0 voorsprong bij rust, toch een 
maatje te groot voor onze Maiden. 

De heren zijn nog in de race en spelen uit op Voordaan in 
Groenekan! Heel veel succes! 

Tweede Ronde
Donderdag 7 oktober | 20.30 uur
Voordaan H1 – Schaerweijde H1

Save the date

Zondag 10 oktober 

QZ D1 - Schaerweijde D1 | aanvang: 12.45 uur

Qui Vive H1 - Schaerweijde H1 | aanvang 14.45 uur

Komend weekend

G O L D  C U P

S C H A E R W E I J D E  T O P H O C K E Y

 
 
 J A N  D E  W I J K E R S L O O T H

Zondag jl. was er een nieuwtje in 
stadion De Kuil. Vlak voor het eind 
van de gewonnen wedstrijd van 
Heren 1 tegen Almere schalde ‘de 
Held van het Veld’ over het terrein. 
Speaker Michael van der Knoop 
gaf op zijn enthousiaste wijze weer 
dat doelman Jan de Wijkerslooth 
de Schaerweijde held van deze 
wedstrijd was. 

Na afloop van elke wedstrijd van 
Heren 1 wordt de Held van het Veld 
bekend gemaakt. Het is de speler 
die in de ogen van de staf deze 
wedstrijd een bijzondere prestatie 
heeft neergezet, doorslaggevend 
was of een voorbeeld was in 
sportief opzicht, kortom: écht een 
Schaerweijdenaar! 

Ook bij Dames 1 is dat de komende 
Supersundays de bedoeling. 

Gefeliciteerd Jan de Wijkerslooth!

‘Held van het veld’

Schaerweijde Weekly 
geeft wekelijks een overzicht van enkele interessante wedstrijden, activiteiten en 

wetenswaardigheden van Schaerweijde. 

Iedereen kan input sturen naar weekly@schaerweijde.nl. Bedankt!



JA1 landelijk? 
D A A R  K U N  J I J  W A T  A A N  D O E N !

JA1 staat op de drempel van de landelijke competitie en moet nog 
één horde nemen: Xenios uit Amsterdam. Zaterdag 9 oktober 
14.00 uur is het zover. Dan treffen de twee kemphanen elkaar in 
ons eigen Stadion De Kuil. 

Naar verluidt heeft de firma Oostenrijk uit Diemen nu al bussen 
tekort om alle supporters vanuit de hoofdstad naar Zeist te 
vervoeren. Dat vraagt om een stevig antwoord! 

Geef tegengas bij al dit hoofdstedelijke geweld en kom in rood-
zwart naar veld 1 om onze jongens naar de overwinning te 
schreeuwen. Des te lekkerder smaakt dan het biertje (0.0 of 
gewoon 5.5) na afloop!

‘Van de velden’ 
M 8 E 5  U I T  O P  S T I C H T S E !

Zaterdag jl. om 7.30 uur verzamelde het Schaerweijde team M8E5 en hun ouders 
zich bij de Carpool in Zeist. Plaats van bestemming was Stichtse in Bilthoven, de 
regionale rivaal. Stichtse verraste ons team met snelle counters aan het begin van 
de wedstrijd, en al snel stonden wij met 2-0 achter. 

Voor rust werd er de achterstand teruggebracht naar 2-1. Coaches Margriet en 
Paul zorgden in de rust niet alleen voor een peptalk maar ook voor de nodige 
technische adviezen, waardoor de stand uiteindelijk werd omgebogen in een 4-2 
overwinning.

In alle vriendschap werd er tenslotte met elkaar limonade en koffie gedronken.



 
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


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! 

TRIBUNEPLAN
“sticker een stoel”

OBLIGATIE
SCHENKINGSPLAN
een donatie van 1 euro 

levert de club bijna 
2 euro op

voor de TOP! 

BEZOEK ONZE SITE: BREDESCHOUDERS.COM

Duurzame bijdrage aan de top &  
blijvende verbinding met de breedte.
Voor particulieren en bedrijven. 
Doe je mee, dat is TOP! SCAN DE CODE

http://bredeschouders.com


 
 
 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

Zoals eerder aangekondigd zal deze dag op Schaerweijde een 
dag zijn die in het licht van de G- ofwel para-hockey staat!

Programma
11-13 | Selectietrainingen voor het EK Para-/G-hockey, veld 4+5
11-12 | Tips en Tricks parahockey arbitrage - workshop door 
Coen van Bunge, veld 4+5

Coen van Bunge is Nederlands internationaal hockeyscheidsrechter. Hij is sinds 2003 
actief in de Nederlandse Hoofdklasse en is ook regelmatig actief op internationale 
toernooien (EK, EHL, Worldcup en 
OS). Van Bunge wordt gezien als 
(één van) de beste en invloedrijkste 
hockeyscheidsrechters van dit 
moment.

13-18 uur | 11-tal parahockey 
competitiewedstrijden door 8 teams. 
Ieder team speelt 2 wedstrijden. Coen 
zal ook fluiten. 
Meer weten? https:// 
hoofdklassehockey.nl/para-hockey/

‘Onze’ Noud uit de G1 traint mee 
in de selectie en speelt ‘s middags 
mee in een samengesteld 11-tal 
team, kom hem gezellig langs de 
lijn aanmoedigen!

Schaerweijde ontvangt selectietrainingen 
EK parahockey

Z O N D A G  1 0  O K T O B E R

mailto:topavond@schaerweijde.nl
mailto:topavond@schaerweijde.nl
https:// hoofdklassehockey.nl/para-hockey/ 
https:// hoofdklassehockey.nl/para-hockey/ 


 
 
 

V A N  H A R T E  G E F E L I C I T E E R D

Ook dit jaar zijn er weer Schaerweijde-spelers geselecteerd 
voor landelijke en regionale KNHB-teams. Een enorme 
prestatie, van harte gefeliciteerd! We zijn er met recht trots 
op. 

Een aantal van hen is hier te zien, van links naar rechts: 
Jurre Bunte (U15), Tim Knapper (U16), Peppe Veen (NL JA), 
Teun van Aalderen (U15), Tom Vermeulen (U15 regio) en 
Lucas Corstens (U15). 

Komende week hopen we de andere geselecteerden in het 
zonnetje te zetten!

Schaerweijde-spelers in 
regionale en landelijke selecties!

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


Het seizoen 2021-2022 is ook voor Schaerweijde Dames 2 
van start gegaan! We zijn de competitie goed begonnen met 
drie overwinningen op rij wat resulteert in blije spelers en 
trotse coaches. 

Elke woensdagavond en zondag is het na een fanatiek 
potje hockey tevens feest bij Dames 2. De 20 Schaerweijde 
clubpasjes, die volgestort zijn met geld (€500,- in totaal, say 
what! :O) zijn gretig in gebruik genomen. Texelse skuumkoppe 
is daarbij alom favoriet. Als we zo doorgaan zijn we na zes 
weken wel door dat budget heen. Gezellig toch? : )

Binnenkort spelen we gelukkig weer tegelijk thuis met  
dames 1 en heren 1. Want onze eigen club aanmoedigen onder 
het genot van een biertje is natuurlijk zondagactiviteit #1. 

We zien jullie hopelijk ook snel weer in De Kuil!

Schaerweijde bedankt!
D A M E S  2  V I E R T  F E E S T

Maandag 27 september zijn we weer begonnen 
met de Schaerweijde Coaching Academy. Op de 
Academy leiden we onze eigen op tot  trainers 
en coaches. We beginnen met opleiden vanaf de 
F-jeugd trainers en trekken dit door tot aan de C. 

Hierbij werken we met vier niveaus en het doel is om onze trainers en coaches zo 
goed mogelijk op te leiden en een, eensgezinde opleiding neer te zetten voor alle 
Jongste Jeugd- en Jeugd-spelers bij Schaerweijde. De niveaus verschillen van Jongste 
Jeugd 1 & 2, Jeugd 1 en Top waarbij we steeds een stukje uitbreiden en verdiepen.
De bijeenkomsten hebben verschillende thema’s als, basis training/coaching, gedrag, 
communicatie maar ook zaalhockey. Theorie wordt hierin afgewisseld met praktijk en 
er worden tijdens de cursus ook opdrachten gemaakt voorzien van feedback.

Aan het einde van het seizoen nemen we praktijkexamens af tijdens de trainingen van 
onze deelnemers. Elke trainer kan dan een diploma binnen zijn/haar niveau proberen 
te halen. Tijdens dit examen zullen de trainers moeten laten zien wat of zij wat we 
door het jaar heen geleerd hebben ook kunnen toepassen.

Na de examens krijgen de deelnemers feedback en een diploma en sluiten we het 
seizoen af met een feestelijke diploma uitreiking. 

Start Coaching Academy 2021                                                                                     
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

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


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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