
 N R  7   2 9  S E P T E M B E R  2 0 2 2

Op dinsdag 27 augustus heeft de ALV ingestemd met de plannen om met een 
derde partij de Jan Weverhal te ontwikkelen tot een binnenpadelcentrum. 
Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. Er is een grote vraag naar 
overdekte padelbanen. 

Het padelcentrum past in ons beleid om de Jan Weverhal anders te benutten, 
nu we vanaf komende winter twee binnenhockeyvelden in de nieuwe 
blaashal tot onze beschikking hebben. Schaerweijde leden krijgen korting 
op binnenpadel en ook de samenwerking met Shot zal worden gezocht. De 
exploitatie van de hal levert de vereniging aanzienlijke huurinkomsten op, 
terwijl de huurder ook verbouwingskosten van de buitenkant (dak en gevel) 
financiert. Een potentiële win-win-win situatie in De Kuil. 

Als alles loopt zoals gepland, is padel in de Jan Wever in februari volgend jaar 
een feit. Zodra de contractvorming definitief is berichten we verder. 

Padel in de Jan Weverhal

A L V  A K K O O R D  M E T  V O O R S T E L



J O 1 6 - 1  N O G  O N G E S L A G E N !

Afgelopen zaterdag mochten de boys van JO16-1 in eigen huis 
aantreden voor alweer de vierde wedstrijd dit seizoen. Tegenstander 
was ditmaal Huizen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er sprake van 
het nodige, en het de heren kenmerkende, optimisme. Dit ondanks 
het feit dat er twee belangrijke spelers ontbraken in de verdediging 
en Tomas en Rashid daardoor genoodzaakt waren te schuiven in de 
opstelling. Gelukkig was er daarbij de hulp van Derk van Essen die als 
invaller bereid was die dag een extra potje te hockeyen.

Dat de jongens moesten wennen aan de gewijzigde opstelling, bleek 
wel uit het feit dat het geruime tijd duurde voordat Schaerweijde 
het eerste doelpunt wist te maken. Ook het natte veld vanwege de 
aanhoudende regen hielp daarbij niet echt mee. Maar nadat dit 
doelpunt eenmaal was gevallen, ging het gelukkig allemaal lekkerder 
lopen en uiteindelijk konden de boys heel tevreden met een 6-0 
overwinning en moe gestreden het veld afstappen. Door deze 
overwinning handhaaft JO16-1 haar ongeslagen status dit seizoen. 

Met nog veel mooie wedstrijden voor de boeg en het eerste 
teamuitje in het vooruitzicht, kan het niet anders dan dat dit een heel 
leuk en mooi seizoen gaat worden voor JO16-1.

Van de Velden
S C H E I D S R E C H T E R S  C A F É  1 3  O K T O B E R

In de week van 1 t/m 9 oktober organiseert de KNHB weer de Week van 
de Scheidsrechter. Bij uitstek de gelegenheid voor verenigingen om hun 
vrijwilligers, die zich op zaterdag en zondag als scheidsrechter inzetten en 
zorgen voor een hoop spelplezier, in het zonnetje te zetten. En als je nou het 
geluk hebt dat je in deze week mag fluiten en denkt, dat smaakt naar meer, 
dan horen we graag van! Je bent dan van harte welkom op donderdag 13 
oktober tijdens het scheidsrechter café (start 19:30 uur). En niet alleen jij, maar 
iedereen. Echt iedereen!

De arbitragecommissie organiseert deze avond voor iedereen die vragen 
heeft over de spelregels, ‘f luit angst’ wil overwinnen, graag spelsituaties 
wil bespreken, meer info wil over begeleiding, graag meer wil weten over 
het Schaerweijde Scheidsrechters Corps of een carrière als scheidsrechter 
ambieert. Kortom, een vol programma waarin de arbitrage centraal staat. 

De arbitragecommissie

PS Voor iedere scheids ligt een heerlijke Tony Chocolonely reep klaar bij de bar 
in het clubhuis komend weekeinde!

Week van de scheidsrechter



H1: de kop is eraf!
P R O G R A M M A  K O M E N D E  W E K E N

De competitie loopt. De kop is eraf. Heren 1 is al vijf wedstrijden onderweg. Tijd voor een korte balans van deze openingsfase van een belangrijk seizoen. 

Ons vlaggenschip Heren 1 maakte afgelopen weken de rentree in de hoofdklasse die we konden verwachten. Er werd knap gewonnen thuis tegen Voordaan. 
De wedstrijden tegen topploegen (Kampong, Den Bosch, Oranje Rood en Pinoké) gingen verloren. Wat opvalt is, dat de uitslagen heel behoorlijk zijn. Het team 
komt weliswaar weinig tot scoren maar geeft ook weinig weg. We worden nergens weggespeeld, integendeel, oogsten juist bewondering in de ogen van de 
tegenstanders en van de onafhankelijke pers. 

Het is, hopelijk, een kwestie van tijd voordat de ploeg toe is aan enkele 
verrassingen, zodat we loskomen van de tiende plek en in het rechterrijtje 
stap voor stap naar boven klimmen. De komende drie wedstrijden zijn 
daarin interessant. Thuis tegen Rotterdam, momenteel 6e met 7 punten, 
zondag 2 oktober, zal zeker lastig zijn. Zij scoorden maar liefst al 21 keer, 
maar met het thuisvoordeel liggen er misschien kansen. 
Kom vooral aanmoedigen in de mooie herfstzon. 

Daarna wacht een belangrijke pot uit tegen Klein Zwitserland. KZ verrast 
met goede uitslagen, won zelfs van Bloemendaal, dus we zijn op onze 
hoede. Dan speelt H1 op zaterdag 15 oktober in Stadion De Kuil. Dat is 
meteen Family & Friends! Een gezellig uitje met voldoende lekkere happen 
en drankjes en DJ Michael! HGC heeft ronduit een valse start dit seizoen en 
zal zich daarvan willen revancheren. 

Kortom; weer spannende potten, onderweg naar hun ambitie dit seizoen; 
handhaven in de hoofdklasse. Lekker voor de hockeyliefhebber én de 
Schaerweijde fans!

Programma Heren 1:
Zondag 2 oktober 14.45 uur thuis tegen Rotterdam
Zondag 9 oktober 14.45 uur uit tegen Klein Zwitserland 
Zaterdag 15 oktober 16.30 uur thuis tegen HGC (mét Family & Friends/TD) 



Na een paar leuke eerste wedstrijden in ons nieuwe team, wilden we graag 
een keer als teamuitje naar Dames 1 kijken. Wie weet konden we nog iets 
van hen leren! We verzamelden wat eerder in het clubhuis, zodat we een 
tosti en wat te drinken konden kopen en met een goed gevulde buik op de 
tribune konden gaan zitten. 

We hadden een spandoek gemaakt om de meiden aan te moedigen. Veel 
lawaai maken en juichen konden we ook! Het was een spannende wedstrijd 
en de meiden van Schaerweijde speelden het beste, dus ze wonnen met 
2-0! Super goed!

Na de wedstrijd mochten we op de foto met de winnaars! Het was een hele 
toffe middag! We hebben wel wat trucjes gezien, die we gaan toepassen! 
Anouk, Lele, Isabel, Livia, Jasmijn, Esmée, Fleur, Eefje, Isabel, Charlotte, 
Mare, Fee, Lucia, Feline en Amélie 
Team MO12-4

Van de Velden
M O 1 2 - 4  I S  F A N  V A N  D A M E S  1 !

Op maandagavond 19 september stapten acht enthousiaste ouders veld 1 
op, om onder leiding van Lenie Pierik kennis te maken met hockey. Na het 
inlopen vond het eerste balcontact plaats. 

En wat bleek? We hebben hier te maken met een zeer getalenteerde 
lichting KMMH’ ers. Al na een half uur werd heel voorzichtig het eerste 
partijtje gespeeld. Na een gezellige en leerzame training werd tijdens de 
derde helft nagepraat aan de bar. 

De deelnemers keken terug allemaal terug op een leuke avond. Hopelijk 
is dit voor een aantal het begin van een mooie hockeycarrière op 
Schaerweijde.

Voor vragen en aanmelden: kennismakenmethockey@schaerweijde.nl.

Kennismaken met Hockey (KMMH) 2022  
nu al een succes!

D O E  M E E  O P  3  O K T O B E R  A . S . !

mailto:kennismakenmethockey@schaerweijde.nl


Van de Velden
H E T  U L T I E M E  S C H A E R W E I J D E - T E A M - G E V O E L  V A N  M O 8 - 1

Wij zijn het seizoen met een super leuk team gestart. Deze meiden hebben lol, 
tonen inzet en spelen samen. Wie wil dat nou niet? Dus vroegen we de dames 
van MO8-1 naar hun gouden tip voor het Ultieme Schaerweijde-Team-gevoel. 
Hier komen ze, doe er je voordeel mee. 

Sammie: Klap en juich altijd als Schaerweijde scoort. 
Lieke: Draag lieveheersbeestje oorbellen en verzin een goede yell. 
Emma: Neem je broertjes en zusjes altijd mee naar de wedstrijd. 
Emilie: Je energie sparen voor de wedstrijd en als je speelt goed je best doen. 
Hanna: De avond voor de wedstrijd rood zwarte schaapjes tellen. 
Leonore: Het is belangrijk dat je de bal goed over speelt. 
Saar: Altijd blijven lachen...ook als het regent ... en doorzetten! 
Magali: Laat je moeder ALTIJD het hele team op dropsleutels trakteren.

Sportieve groet, MO8-1

D1: goed op weg!
P R O G R A M M A  K O M E N D E  W E K E N

De dames staan na drie potten tweede in de overgangsklasse. Het onnodige 
puntenverlies in de eerste wedstrijd tegen Eindhoven ijlt nog na. De andere 
twee wedstrijden speelden de Dames overtuigender, soms zelfs speels. De 
uitslagen zijn nog behoudend, maar de vorm lijkt erin te komen. 

Twee van de komende drie wedstrijden zijn op papier te doen. Tegen Terriërs 
(uit) en Myra (thuis), beiden stevig in de middenmoot, zijn geen appeltje-eitje 
maar met geconcentreerd spel kan verder aan het zelfvertrouwen worden 
gewerkt. Daarna volgt een heuse topper, de wedstrijd op 16 oktober uit en 
tegen Leiden gaat om het veroveren van de koppositie. Leiden staat zonder 
puntenverlies bovenaan dus onze dames weten wat ze te doen staat. 

Neem een voorbeeld aan MO12-4 (zie deze Weekly) en kom onze meiden 
aanmoedigen! Dat werkt!

Programma Dames 1:
Zondag 2 oktober 12. 45 uur Terriërs uit
Zondag 9 oktober 12.45 uur Myra thuis 
Zondag 16 oktober 12.45 uur Leiden uit 



Held van het Veld 
Z O N D A G  2 5  S E P T E M B E R :  A N N E  F L O O R  B L E E K E R  ( D 1 )

De Held van het Veld is de speler of speelster van H1 of D1 die in de wedstrijd een 
bijzondere prestatie heeft geleverd of een opvallende bijdrage had in het teamresultaat. 
De Held van het Veld wordt bij thuis-competitiewedstrijden door de staf benoemd. Deze 
keerAnne Floor Bleeker, Held van het Veld in de gewonnen thuiswedstrijd tegen AMVJ D1. 

1.Heb je een idee waarom je Held van het Veld bent geworden?
Ik denk omdat ik allebei de doelpunten heb gemaakt, en verder omdat ik heel veel energie 
in de press heb gestoken, en lekker heb gespeeld. Ik vind overigens dat we het afgelopen 
zondag juist als team heel goed gedaan hebben! Aan elk doelpunt gingen mooie acties 
of passes van anderen vooraf. Altijd extra leuk als dingen die we getraind hebben en/of 
besproken zijn dan ook lukken. De goals die we hebben gemaakt waren daar wel echt een 
voorbeeld van!

2.Hoe komt het dat je zo verschrikkelijk snel bent?
Haha tja uhm, ik ben licht en heb eigenlijk altijd al hard kunnen lopen. Heb ook een jaartje 
aan atletiek gedaan. 

3.Hoe vind je het hockeypubliek op Schaerweijde?
Ik vind het leuk dat er altijd veel ouders en andere fans komen kijken die allemaal 
heel enthousiast zijn. Iedereen leeft heel erg mee. Afgelopen zondag zaten de meiden 
van de MO12-4 op de tribune met een groot spandoek. Ze schreeuwden ons naar de 
overwinning! Aanmoedigingen helpen altijd. Als het even niet zo lekker gaat, helpen ze je 
er weer bovenop. En als het goed gaat, helpt het om er nog een schepje extra te doen. 
Altijd blijven schreeuwen dus!!

4.Wat is je ambitie?
Onze ambitie is zeker bovenin meedraaien, en proberen de Promotieklasse te halen met 
het team! Voor mezelf, elke week weer beter worden en belangrijk zijn voor het team. 

5.Men zegt dat je echt een neus voor de bal hebt, hoe kunnen anderen dat (van 
je) leren?
Leuk dat anderen dat zeggen, haha! : ). Ik denk dat ze met dat neusje bedoelen dat ik vaak 
op de goede plek sta. Ik denk dat het belangrijkste is dat je elke keer een stap vooruit 
probeert te denken. Steeds weten waar je zelf staat, en waar anderen staan.



T R A I N E R / C O A C H  L I E K E  V A N  R I J N  ( M O 1 6 - 3 )

Goed van start ….

In een korte serie besteed Schaerweijde Weekly aandacht aan de start van het seizoen. Door 
interviews met trainers en coaches laten we zien wat nodig is om goed en fit te beginnen aan 
het seizoen. Deze week spreken we Pierre Regnault, coach van MO18-2.

Na een heerlijke zomer in onder andere Spanje ben ik vol energie en enthousiasme 
begonnen aan het nieuwe seizoen. Ik wil graag zo snel mogelijk met het team een leuke, 
gezellige en sportieve sfeer creëren. Dit doe ik aan de hand van een praatje. Ik bespreek 
dat met het team hoe wij het komend jaar er samen een leuk seizoen van gaan maken. 

En we zijn aan het werk gegaan! De conditie is na de zomer erg afgezakt zijn en daarom 
wil ik dat ook meteen tijdens de trainingen gaan aanpakken. De motivatie moet er 
ook meteen vanaf het begin goed in zitten zodat het niveau van het hockeyspel ook 
ontwikkeld kan worden.

De komende weken ga ik mij richten op de basisvaardigheden, conditie en motivatie. 
Vervolgens ga ik dit stap voor stap uitbreiden. Mijn prioriteit is dat er tijdens de training 
geconcentreerd wordt getraind, maar dat er ook een leuke en gezellige sfeer heerst 
binnen het team. Ik wil de meiden natuurlijk allemaal stuk voor stuk verder helpen en 
beter maken. Dat geldt zowel hun individuele ontwikkeling als de prestaties van het 
team.  Ik zie uit naar de eerste wedstrijden! Ik ben erg benieuwd hoe de meiden samen 
als team spelen en hoe de sfeer heerst binnen de groep. 

Mijn persoonlijke ambities zijn om ervoor te zorgen dat de meiden zich zelf blijven 
ontwikkelen en durven vragen te stellen want daar ben ik voor! Ook wil ik natuurlijk 
graag kampioen worden met de meiden!

Aan andere coaches wil ik het volgende meegeven. Zorg ervoor dat het team een leuke 
en gezellige sfeer heeft. Dat is de basis. Dit zorgt ervoor dat het hockeyspel zich blijft 
ontwikkelen. Ook creëert dit een hogere motivatie bij de meiden. Leef met het team mee. Maar 
wees wel de baas over het team! En zorg ervoor dat ze luisteren naar jou als trainer! 

Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Argon&Co



Van de Velden
J O 1 8 - 1  G E P L A A T S T  V O O R  L A N D E L I J K !

Van gehaktbal tot Landelijk. Onze JO18-1 hebben zich tijdens hun teamuitje uitstekend 
vermaakt in Rotterdam! OK, het is geen Zeist, maar ook Rotterdam heeft heus wel wat 
te bieden. Na een oefenpotje tegen Victoria A1 werd er met 94 kilometer per uur in een 
speedboot op de Maas geblazen. Daarna gehaktballen eten met frites in de beste tent 
van Rotterdam en omgeving, genaamd, hoe kan het ook anders, ‘De Ballentent’! 

Nadat de mannen wat ballen naar binnen hadden gewerkt waren zij het snel eens over 
de doelstelling voor dit jaar; zij willen minimaal de laatste vier van Nederland halen, de 
play-offs dus. Ach ja, waarom zou je de lat te laag leggen? De staf, bestaande uit Jur, 
Razwan en Roel, waren tevreden.

In een poule met Nijmegen, Voordaan en Breda moest 
de eerste of de tweede plaats worden behaald. Thuis 
werd met 9-0 van het arme Nijmegen gewonnen. 
Daarna werd er uit op Breda met 1-5 gewonnen en 
ook Voordaan ging er op eigen veld aan met 1-4. Winst 
op en tegen Nijmegen was genoeg voor plaatsing voor 
Landelijk. Deze keer had Nijmegen besloten zijn huid 
duur te verkopen. De bus werd voor de goal geparkeerd 
en, eerlijk is eerlijk, we hadden het lastig. Met een 
strafcorner en een strafbal werd de Nijmeegse muur 
toch nog geslecht, 0-2. Landelijk binnen! Die avond werd 
er stevig feest gevierd in het huis van de aanvoerder, de 
verzekering is al gebeld.

Er komen nog twee thuiswedstrijden aan, eerst tegen 
Breda en daarna nog Voordaan. Kom toch vooral eens kijken a.s. zaterdag om 14:00 
uur, want als de mannen het op hun heupen hebben, is het een genot om te zien en 
geen kruit tegen gewassen! Na de herfstvakantie mag JO18-1 zich meten met de beste 
ploegen van Nederland, op naar het volgende doel; de plekken 1 of 2 in de poule van 8!

Ook MO18-1 heeft zich al geplaatst voor Landelijk. De komende weken wordt duidelijk 
in welke nieuwe poule JO16-1, MO16-1, JO14-1 & 2 en MO14 1 & 2 na de herfstvakantie 
uit zullen komen.



Kan jij al scoren met een slapshot? Een strakke backhand pass geven of 
aannemen met een liftje? Dit leer je allemaal tijdens de BP Clinic Tour. Onze 
BP Top Trainers en onze Topper Tom Hiebendaal gaan je dit allemaal uitleggen 
op woensdag 19 oktober van 16:00 - 17:30 uur tijdens de BP Clinic Tour op 
hockeyclub Schaerweijde.

Kijk op de website voor meer informatie: 
https://bpcollege.nl/evenementen/bp-clinic-tour-schaerweijde

Hopelijk kunnen we veel kinderen verwelkomen tijdens de clinic!

BP Clinic op Schaerweijde

M E T  T O M  H I E B E N D A A L !

https://bpcollege.nl/evenementen/bp-clinic-tour-schaerweijde

