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STAY TUNED voor Senioren en Veteranen
F I T  B L I J V E N  E N  G E Z E L L I G H E I D

Covid raakt ons allemaal en in bijna alles. Ook onze 
senioren. Met de komst van het vaccin kunnen we 
voorzichtig vooruit kijken. Maar geduld is geboden. 
Wij kijken reikhalzend naar jullie uit, naar het 
moment waarop we iedereen weer op de velden 
kunnen zien. 
 
Onderweg naar dat moment wil Schaerweijde jullie 
op diverse momenten een hart onder de riem 
steken. Onder het motto ‘STAY TUNED’ hebben we 
voor de Senioren en Veteranen van Schaerweijde 
de komende weken/maanden iets bedacht om aan 
te werken. Uiteraard betreft dat de twee redenen 
om lid te zijn: sport en sociaal. Fit blijven en 
gezelligheid. 
 
Met een aantal activiteiten bouwen we aan het 
moment dat we weer volop op de velden kunnen. 
We dagen uit weer fit te worden, werken samen aan 
een optimale return naar de velden en zullen dat 
ook gaan vieren. Zo houden we contact. 
 
Deze week ontvangen de Senioren daarvoor het 
juiste tenue en het bijpassende trainingsschema 
voor pittige work-outs. Veel sportplezier en STAY 
TUNED!

Horeca nieuws
H E T  W A S  E E N  G E S L A A G D E  A C T I E

Hartelijk dank voor het meehelpen met 
opdrinken van onze frisdrankvoorraad die 
over datum dreigde te raken. Dankzij jullie 
hebben wij niets weg hoeven gooien. Dat 
betekent helaas ook dat de actie hier mee 
ten einde is gekomen. 

Vanaf nu weer de oude prijzen maar blijf 
gewoon alsjeblieft gewoon doorgaan 
met drankjes halen bij de bar want ten 
eerste is hydrateren heel belangrijk bij 
het sporten en ten tweede help je de club 
hiermee.

Wij hopen jullie snel weer te zien!



M A T S  M A R R E E
S P E L E R  H 1  E N  T R A I N E R / C O A C H  J B 1

M E R I J N  V A N  M E E R  – 
B E S T U U R S L I D  J E U G D  A B C /

T R I M H O C K E Y E R

Hoe is het met?
E E N  ( D I G I T A A L )  R O N D J E  L A N G S  O N Z E  L E D E N

Mag ik je vragen mee te doen met een nieuwe rubriek in de 
Schaerweijde Weekly, “Hoe is het met?”. De Weekly probeert de club 
bij de leden thuis te brengen. 

Nu we elkaar al zo lang niet gezien hebben, zijn wij benieuwd hoe het 
met iedereen gaat. Daarom is die eenvoudige vraag de basis voor 
een wekelijkse rubriek. In praktische vorm, nl via WhatsApp.



‘We hadden een vechtersmentaliteit’
Nico kwam net als zijn maten rond de leeftijd van 15 jaar in het eerste 
team. De eerste jaren wonnen en verloren ze om beurten. Enkele jaren 
later kregen ze een coach van buiten. Heren 1 van toen moest op 
voorhand niets hebben van die meneer Wever van HDM– waar de Jan 
Weverhal later naar is vernoemd – die het team kwam coachen. Maar 
Wever gaf hen juist een onwijs gevoel van zelfvertrouwen doordat hij zei: 
‘Jullie moeten je eens bedenken dat jullie hartstikke goed zijn’. 

Vanaf dat moment voelde Schaerweijde zich op het veld min of meer 
heer en meester: voor de tegenpartij was bitter weinig plaats meer. 
Onder Jan Wever werd Heren 1 in Rotterdam midden jaren zeventig 
ook nog een keer Nederlands zaalkampioen. Nico heeft tot zijn 33e in 
het eerste elftal van Schaerweijde gespeeld. Hij heeft naast hoofdklasse 
hockey ook eredivisie tennis gespeeld. Niet opstellen was er overigens 
niet bij. Zodra dit een tweede maal gebeurde, heeft hij voor de eer 
bedankt en is hij voor het tweede team gaan spelen.
Nico is later gevraagd om als coach bij H1 aan te haken. Ook dat heeft hij 
vele jaren met heel veel plezier gedaan.

‘Het leukste aan hockey heb ik altijd het teamgevoel gevonden, het 
warme bad.’
Breedte en top hebben elkaar nodig. Zonder breedte geen top en 
breedte vindt het bijvoorbeeld ook vaak erg leuk om naar de wedstrijden 
van Dames 1 en Heren 1 te komen kijken op zondag. Top heeft een 
bepaald soort aandacht nodig en budget waardoor ze uiteindelijk op 
de zondag ook tot resultaten kunnen komen. Maar breedte mag geen 
sluitpost zijn. ‘Vroeger ging iedereen zonder uitzondering standaard 
op zondag naar de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 kijken. Daarna 
ontstonden er vaak hele bacchanalen. Ik heb nog wel een foto ergens 
waarop we allemaal zat waren. Helaas kon ik daar niet altijd aan 
meedoen vanwege tennis.’

‘Homogeniteit team naast goede coach sleutel voor terugkomen en 
blijven H1 in de Hoofdklasse’
Net zoals in zijn tijd ziet Nico dat ook het huidige Heren 1 bestaat uit 
een groep jongens die samen op Schaerweijde is groot geworden. De 
jongens kennen elkaar goed en zo is de binding op het veld ook beter. 
Schaerweijde Heren 1 nu heeft diverse talenten in huis waarmee we heel 

Een leven lang Schaerweijde
Z E V E N T I G  J A A R  O M  T E R U G  T E  K I J K E N …

Interview van Hanneke van Kooten met Nico Welschen – Erelid, speler H1, 
Veteraan, coach H1

Opnieuw is afgesproken op het clubhuis. We 
hebben een heerlijk zonnetje, al is de wind 
wat guur te noemen- Feitelijk zit ik al typend 
te vernikkelen... Naast mij in de tent buiten zit 
clubcoryfee Nico Welschen. 

Die vergeet trouwens niet om toch ook vooral naar 
zijn vrouw Heleen te wijzen waar het gaat om het 
voorzitterschap van het Omni-bestuur van Z.S.V. 
Schaerweijde. Ik sorteer hierbij alvast voor op een 
mogelijk vervolginterview met de vrouwelijke helft 
van dit illustere koppel!

Nico heeft voor ons aan aantal interessante punchlines…

‘Training had je eigenlijk niet…’
In de jaren vijftig komt Nico met zijn familie vanuit Utrecht naar Zeist en gaat 
hij tegenover het Christelijk Lyceum wonen. Eigenlijk ging iedereen hockeyen 
en tennissen. In de zomer tennis en hockey in de rest van het jaar. Vroeger 
ging je gewoon in de tuin of op een veldje hockeyen. Er waren geen borders 
in de achtertuin, want alles was daar zwart. Nico vertelt dat zijn kleindochter 
op SCHC nu drie of vier keer in de week zowel looptraining als hockeytraining 
heeft. 

Hij vindt dat erg veel, maar denkt ook dat de kinderen vroeger op eigen 
gelegenheid misschien wel minstens net zoveel uren aan het hockeyen waren.
Heleen en Nico hebben overigens ook in Zeist diverse hockeyende 
kleinkinderen, weet ik. Een mogelijk probleem met een al te strak trainings- 
en coachregime ziet Nico in een potentieel gebrek aan ruimte voor de 
individualistische spelers (bijv. spitsen) die een club ook nodig heeft.



ver kunnen komen. Verschillende van die jongens spelen in landelijke 
teams; dit zegt ook veel over de kwaliteit van de jeugdopleiding bij 
Schaerweijde. Als Heren 1 dit jaar naar de Hoofdklasse wil gaan, is dat 
onder voorbehoud van het heropstarten van de competitie, aldus Nico: 
‘Als de competitie niet start, telt de huidige stand in de promotieklasse, 
wat betekent dat SCHC, die bovenaan staat, automatisch promoveert.’

‘Schaerweijde kan zijn after-sales verbeteren’
Een andere tip van de meester is gelegen in het verbeteren van de ‘guten 
Ruf’ van de club. Door meer aandacht te besteden aan en attent te zijn 
jegens mensen die belangrijk zijn geweest voor de club kan Schaerweijde 
ook zijn toekomstige aantrekkingskracht voor spelers en investeerders 
versterken.

‘Wat mij het meest is bijgebleven, zijn die wedstrijden tegen HHIJS’
‘Memorabel zijn de wedstrijden om de vierde plaats in de westelijke 
eerste klasse tegen HHIJS (met TOGO voorloper van KZ) in 1973: Hele 
bussen met Schaerweijde-supporters parkeerden naast de ‘kuil’ van HHIJS 
voor deze wedstrijd in de stromende regen en de HHIJS-mannen kwamen 
op in badjassen na eerst uitvoerig te zijn gemasseerd. Ties Kruize maakte 
een doelpunt uit een strafcorner voor HHIJS; eindstand 1-1. 

De beslissende wedstrijd 
tegen HHIJS op Laren 
gespeeld: Ik nam een 
rebound van een lange 
corner aan en schoot 
deze in een keer in het 
doel. De bal kwam op 
de plank en ketste weer 
terug naar mij. 

Ik gaf er een schop 
tegenaan en de bal 
belandde op het hoofd 
van een mevrouw van HHIJS in het publiek die vervolgens met de 
ambulance werd afgevoerd. Gelukkig liep dat goed af. Door dat doelpunt 
hebben we gewonnen en konden we daarmee door naar de Hoofdklasse.’

Schaerweijde Golf is vanaf 1 april a.s. een nieuw initiatief rijker, namelijk de 
Schaerweijde Golfschool. De nieuwe Golfpro’s Stuart Burley en Elze Vink zijn 
de drijvende kracht hierachter. Beiden hebben zelf op hoog niveau gespeeld 
en zeer veel ervaring met lesgeven.

Of je nu een hoge of een lage handicap hebt, 
jong bent of oud, man of vrouw, Stuart en Elze 
kunnen iedereen verder helpen!

Schaerweijde Golf wil graag een actieve 
vereniging zijn waarin onze leden van een 
uitdagende golfbaan genieten en de ronde 
met elkaar afsluiten in het clubhuis. Daarbij 
hoort een golfschool die de leden activeert 
om regelmatig met elkaar te trainen. Dus niet 
alleen een losse privéles boeken maar met kleine groepjes regelmatig de 
uitdagende facetten van het golfspel verkennen.

De kosten voor lidmaatschap van de 
Golfschool bedragen 69,90 euro (Schaerweijde 
golfleden betalen 49,90 euro). Daarvoor krijg 
je vier lessen in een groepje van maximaal 
zes golfers. Daarnaast wordt er ook nog twee 
clinics aangeboden plus een drankje om de 
training gezellig in het clubhuis af te sluiten. 
En je ontvangt korting op de standaard 
lestarieven en diverse golfproducten.

Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan want de Golfschool moet nog van 
start gaan maar heeft nu al meer dan honderd abonnees. Voor meer info: 
schaerweijde-golf.nl/schaerweijde-golfschool-abonnement

Golfschool Schaerweijde
V O O R  S T A R T E R S ,  H O G E  &  L A G E  H A N D I C A P P E R S

http://schaerweijde-golf.nl/schaerweijde-golfschool-abonnement


Hockeykampen in de mei- en 
zomervakantie op Schaerweijde

J E  G A A T  D E  T I J D  V A N  J E  L E V E N  H E B B E N !

In de mei- en zomer organiseren wij weer Hockey- en Tophockeykampen 
op Schaerweijde. Je gaat de tijd van je leven hebben en echt een betere 
hockeyer worden! Haal jouw gemiste hockeyuren dubbel en dwars 
in tijdens een van onze kampen. Met een Olympisch thema en een 
masterclass van een (Jong) Oranje speler ga je dit kamp nooit meer 
vergeten. Met het super uitdagende programma en enthousiaste trainers 
zal jij optimaal worden uitgedaagd.

Gratis stick t.w.v. max €170,- bij hockeykamp van drie dagen of langer*

Data en informatie
-  5 t/m 7 mei 2021 in de meivakantie (ook met overnachting)
-  19 t/m 23 juli 2021 in de zomervakantie
-  23 t/m 27 augustus 2021 in de zomervakantie o.l.v. Eva de Goede 
 (ook met overnachting)
-  20 t/m 22 oktober 2021 in de herfstvakantie (ook met overnachting)

De hockey- en tophockeykampen zijn voor hockeyers van 6 t/m 16 jaar.  
Je wordt ingedeeld op leeftijd en niveau, maar ook bij je vriendjes.  
De namen van jouw vriendjes kan je opgeven op het aanmeldformulier  
en wij zullen jullie samen indelen.

De kampen starten dagelijks om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. 
Eerder brengen of later ophalen is geen enkel probleem.

Inschrijven of meer info: www.nationalesportkampen.nl  

http://www.nationalesportkampen.nl  


‘Van de velden’ Ouders langs de lijn
L O O P T R A I N I N G  V A N  P I E R R E P O S I T I E F  A A N M O E D I G E N  H E L P T
Deze week een heerlijk filmpje van de achttallen gemaakt door Rutger 
Dalenoord. Kijk hoe enthousiast de kinderen bezig zijn met de leuke 
oefeningen van meester looptrainer Pierre Regnault. Echt genieten dit!

https://www.youtube.com/watch?v=3D4urPUwbtU

Dagblad Trouw heeft onlangs de uitkomsten van een onderzoek 
naar de effecten van de afwezigheid van ouders langs de lijn 
in Corona-tijd gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door 
orthopedagoge en sportpsychologe Daniëlle van der Klein in 
samenwerking met de Erasmus Universiteit en bestond uit het 
invullen van een vragenlijst door 229 kinderen in de leeftijd van 
9-12 jaar die diverse sporten beoefenden.
 

Zeventig procent van de ondervraagde kinderen merkte geen 
verschil tussen het wel of niet aanwezig zijn van de ouders langs 
de lijn. Bijna een kwart voelde zich zonder ouders minder onzeker 
over het eventuele slechter presteren. Slechts een klein deel was 
wat minder op zijn gemak. Op Schaerweijde zijn alle kinderen in 
goede handen bij de door de Schaerweijde Coaching Academy 
opgeleide trainers en onze zeer betrokken coaches en managers. 
 
Dus zorgen maken is als ouders gelukkig niet nodig. Maar omdat 
alle ondervraagde kinderen aangaven dat positief aanmoedigen 
hen helpt en omdat wij de supportende ouders wél missen langs 
de lijn geven wij hierbij aan dat wij hopen jullie allemaal weer snel 
te zien op Schaerweijde. En dan het liefst onder het genot van 
een warm of koud drankje van Schaerweijde Horeca!

https://www.youtube.com/watch?v=3D4urPUwbtU


Je kijkt er naar als een kip naar het onweer: wat is dat nou voor wedstrijd? 
Floris Molenaar tegen Lucas Veen, Bas van Dedem tegen Casper Berkman? 
Speelt Heren 1 een oefenwedstrijd tegen JA1? Het lijkt er wel op want de 
managers zijn er ook: Letty Marree en Roel Hart zitten in de dug-out. En 
natuurlijk zijn de trainers/coaches er: Tim Oudenaller en Razwan Ahmed. 
En die laatste staat eigenlijk in een soort spagaat: assistent bij het hoogste 
team én hoofdcoach van de jongens. Er zijn ook twee zeer geroutineerde 
scheidsen opgetrommeld: Jeroen Gerritsen en hockeyvoorzitter Reinoud 
Imhof.
 
Heren 1 en JA1 mogen weer wat meer ‘gewoon’ trainen, met zelfs een 
oefenpotje als welkome afwisseling op het toch wat saaie regime dat de 
afgelopen maanden heeft gegolden. Zondag 21 maart was het zover. Maar 
het is niet gewoon het ene team tegen het andere. Geen spelers die ouder 
zijn dan 27 jaar. Dus geen Pieter-Jan Voerman en al helemaal geen Ronald 
Brouwer. Nee, er staat een mix van de twee teams tegenover elkaar: rood en 
wit. En als het dan goed is, is de samenstelling zodanig dat de twee groepen 
elkaar in evenwicht houden. Dat lukte ook als je kijkt naar de eindstand: het 
werd 2-2, maar niemand maalt daar om, al ging die van Jaap Solleveld er 
toch mooi in. De uitslag heeft geen enkele betekenis. Wel van belang is wat 
de trainers er aan hebben en de spelers zelf. Waar staan ze nu, hoever is 
JA1 in zijn ontwikkeling, hoe fit zijn beide teams met de mogelijke afloop van 
de competitie voor de deur. 
 
Misschien toch een beetje het begin van het einde: van het wedstrijdloze 
tijdperk. Stapje voor stapje terug naar normaal. Laten we het hopen: club en 
spelers hebben honger naar de bal!

ROOD TEGEN WIT!
H O E  S T A A N  H 1  E N  J A 1  E R  N U  V O O R ?

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

wetenswaardigheden van Schaerweijde. 

Iedereen kan input sturen naar weekly@
schaerweijde.nl. 

Bedankt!


