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Hopelijk zien we jullie in grote getale
langs de lijn om onze Dames en Heren 1
aan te moedigen. We hebben een grote
groep van trimhockeyers. Komend jaar
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worden de landskampioenschappen
trimhockey op Schaerweijde gehouden.
Een hele eer. We krijgen een blaashal

Schaerweijde Hockey & Golf Lustrum

voor het zaalhockey, zodat ook de

COLUMN VAN DE VOORZITTERS

hoe we de huidige Jan Weverhal op een goede manier kunnen

Beste Schaerweijdenaren,

Kortom uitdagingen genoeg. Maar laten we eerst met z’n allen

Van harte gefeliciteerd met ons 90-jarige bestaan. Wij hopen dat jullie allemaal
vanaf 27 augustus deelnemen aan alle festiviteiten die voor dit lustrum
georganiseerd worden zowel voor hockey als voor golf. De lustrumcommissie
is hard bezig met de laatste voorbereidingen voor oud en jong. Er zijn nog
kaarten voor het superleuke lustrumfeest.
Dat wil je niet missen!

meeste trainingen en thuiswedstrijden op ons eigen terrein
plaats kunnen vinden. We zijn nu als bestuur bezig om te kijken
benutten.

gaan genieten van een mooi lustrum. Het kan weer, het mag
weer. Tot snel op Schaerweijde!
Mede namens hockeyvoorzitter Reinoud Imhof en Fardo Renger
voorzitter golf,
Anne Marie Dobbelaar, voorzitter verenigingsbestuur.

Wij zijn heel blij dat we dit kunnen vieren, zeker na de zware Coronajaren
die we hebben gehad. Gelukkig zijn we er als club goed doorheen gekomen.
Mede natuurlijk omdat we ook een golfvereniging zijn. De baan is super mooi
geworden en Schaerweijde Golf floreert. We hebben gelukkig het tweede
deel van het seizoen goed gedraaid. Er zijn al een aantal leuke hockey- en
golfevenementen geweest. Onze jeugd doet het goed: vele kampioenen
waaronder G1. Ook Heren 1 is kampioen geworden en gaat naar de
Hoofdklasse.

Annemarie

Reinoud

Fardo

Schaerweijde 90 jaar jong!
LUSTRUMWEEK VAN 28 AUGUSTUS – 4 SEPTEMBER

De Lustrumcommissie bestaande uit v.l.n.r. Saar de Vries-Gerritsen,
Angelique van Velsen (voorzitter), David van Schelven, Janneke Carstens,
Emile Voogt, Jacqueline Bloem, Bart de Schepper en Geert Friebel (niet
op foto) is blij en trots om na weken hard werken door in deze Weekly
Lustrum Special het mooie en afwisselende lustrumprogramma aan de
club te mogen presenteren. Een programma gevuld met allerlei geweldige
feesten en sport-events voor alle hockey & golfleden. Er is werkelijk aan
iedereen op Schaerweijde gedacht van de Funkeys tot aan de Veteranen
en alles & iedereen daartussenin. Wij duimen voor lekker weer en wensen
iedereen een fantastische feestweek!
De Lustrumcommissie wil graag hun dank uitspreken aan iedereen
die heeft bijgedragen aan de voorbereidingen: het omni-, golf &
hockeybestuur, verenigingsmanager Arnaud Schuurman, office-manager
Astrid van Barneveld, Schaerweijde Horeca, Schaerweijde Communicatie
Team, Fred Koopman van Schaerweijde Golf, Marjorie Reenalda
(lustrumboom), Sponsorcommissie en natuurlijk onze sponsoren.
Volg de Schaerweijde website en accounts op Facebook & Instagram
om op de hoogte te blijven van alle evenementen & activiteiten. Voor
sommige onderdelen wordt een bijdrage gevraagd of dien je je in te
schrijven. Voor vragen & info: lustrum@schaerweijde.nl.

Schaerweijde Horeca klaar voor Lustrum
NIEUWE MEDEWERKERS WELKOM!
Voor Schaerweijde Horeca wordt het 18e lustrum een hele uitdaging.
Een week lang honderden hongerige en dorstige mensen van hapjes &
drankjes voorzien op een grote locatie met een clubhuis, buitenbar en niet
te vergeten de grote feesttent op de driving range is een enorme klus.
Maar de brigade onder leiding van Rick Koudijs is er klaar voor! Met man
& macht staan zij klaar om hun bijdrage te leveren aan een onvergetelijke
feestweek. En na de stille Corona-periode is er ook al ervaring opgedaan
met dergelijke grote evenementen bij bedrijfssportdagen etc. Dus dat gaat
helemaal goed komen! En wij zijn alle horeca-medewerkers daar super
dankbaar voor!
Maar extra handen zijn natuurlijk altijd welkom! Dus ben je een
enthousiast type van 15 jaar of ouder en wil je wat bijverdienen, mail/bel/
app dan naar Rick via bar@schaerweijde.nl of 06-13 62 27 20

Lustrumband heeft Schaerweijde band
ROB & DE BIEFSTUKJES OP 3 SEPTEMBER
Nog even en dan vieren wij ons 90-jarig lustrum! Eén van de
hoogtepunten wordt uiteraard het No Limit Lustrumfeest op
zaterdag 3 september in een grote tent op het terrein van de
driving range van Schaerweijde Golf. Alle leden van de club
van 18+ en natuurlijk de ouders van de jeugdleden zijn van
harte uitgenodigd om een avond lang heerlijk te dansen, te
lachen en mee te zingen.
De live muziek wordt verzorgd door een spetterend optreden
van Rob & De Biefstukjes, een geweldige energieke band met
meer dan 20 jaar ervaring in het op kop zijn kop zetten van
feesten! De band bestaat uit oud-leden van de Hermes House
Band (die iedereen natuurlijk nog kent van hun wereldhit ‘I will
survive’) en beschikt over een zeer breed repertoire dat iedere
hockeyer of hockey-ouder zal aanspreken.
En dat komt niet in de laatste plaats door gitarist Eric
Hazebroek die én lid van de band is maar ook al jaren op
onze club loopt als vader van hockeyende zoons en coach van
hun teams! En daarmee houdt de band met de band niet op:
leadzangeres van de huidige Hermes House Band is kind van
de club Annefleur Gorissen!
Zij speelde van de Froggies tot en met de A-jeugd voor
Schaerweijde-teams. En ook Annefleur zal acte de presence
geven en een paar nummers zingen met Rob & De Biefstukjes.
Dat wil je natuurlijk mee maken! Nog geen kaarten? Koop ze
dan nu via deze link:

Lustrum Feest NO LIMITS / GO-tickets

Golfevent Meet the Pro’s
– Beat the Amateur
ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Bij de driving range staan foodtrucks, een
demoruimte van Golfcentre Amersfoort en
uiteraard ook een barretje met drankjes. In
de baan kom je de Pro’s tegen en hele goede
amateurs. En natuurlijk ontbreekt de Festival
Caravan niet. Na afloop een gezellige borrel
met muziek.
Vanaf 14.30 - 17.00 uur starten er flights van
4. Je kunt individueel of als complete flight
inschrijven. Kosten 19,32 euro p.p. Voor
alle Schaerweijde-leden met een handicapregistratie.
Inschrijven: mail naar fredkoopman1962@
gmail.com.

Sport & Spel Jongste
Jeugd & ParaHockey
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Een uitdagend spelparcours voor alle Jongste
Jeugdleden gevolgd door pannenkoeken van
Bram. Vanaf 14:30 uur. Wij hopen dat iedereen
aanwezig is bij deze super leuke en gezellige
dag. Meer informatie over de tijd per team
volgt via de coaches/managers.
Onze ParaHockey-leden worden om 17.15 uur
verwacht voor een pannenkoek. Vervolgens
krijgen zij van 18.15 - 19.45 uur een clinic van
Heren 1 & Dames 1 met uiteraard een Meet &
Greet.

Oud Hollandsche
Hockey Avond Senioren
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
Deze avond is voor onze 18+ teams:
Veteranen, Veterinnen, Dames, Heren, Sevens,
Trimhockey en studententeams.
Kom gezellig met (een deel van) je team
dineren. Schaerweijde Horeca maakt een
overheerlijke lasagne voor 5 euro p.p.
Reserveren via bar@schaerweijde.nl vóór 29
augustus.
Vervolgens begint vanaf 19.30 uur het
onderlinge toernooi. Hoe leuk zo weer aan
het begin van het seizoen. Vanaf 20.00 uur
draait de DJ warm om vanaf 21.15 uur samen
jullie helemaal los te gaan. Natuurlijk kan een
bitterbal hierbij niet ontbreken.
Aanmelden individueel of per team
via lustrum@schaerweijde.nl o.v.v.
donderdagavond.
De busjes rijden vanaf 17.45 uur vanuit
Utrecht.

Junioren
Sport&Fun&Food
Party
VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Een spectaculaire wipe-out stormbaan
op de driving range, afgewisseld met een
streethockeyclinic voor de A t/m D-teams.
Vanaf 16:00 uur. Kosten 5 euro p.p., inclusief
een zakje friet, limo en een teamfoto. Meer
info volgt via de teammanagers, via hen loopt
ook de betaling.
Het Foodtruckfestival met de Carpacciokeet,
Meester in de Vis, De Surinaamse Eethut,
Op de Poffer, World Taste en Franklin Frites
begint om 16:00 uur. IEDEREEN is van harte
welkom!
Dé ideale mogelijkheid voor de
teambegeleiding om de seizoenstart met
team én ouders op Schaerweijde te plannen!
Borrelen, live muziek, door DJ Mels van Bergen,
foodtrucks en een eigen aparte tafel per team.
Om 19:00 uur vindt de officiële huldiging
van Nederlands Kampioen JB1 plaats plus de
teampresentaties H1 & D1.
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Lustrumfeest
No Limits (18+)
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Vanaf 20.00 uur barst het los in de festivaltent
op de driving range. Dé apotheose van het
90-jarig lustrum.
HET feest voor ouders, senioren, golfers
en iedereen boven de 18!
Een heerlijke avond dansen en drinken met
vrienden, teamgenoten en buren op Rob en de
Biefstukjes (formerly The Hermes House Band)
en DJ Michael. Daar wil je bij zijn!
Dus regel een oppas en koop NU kaarten voor
het feest van het jaar. Thema: NO LIMITS.
Kaarten à 15 euro p.p. zijn verkrijgbaar via
deze link:

formerly

& D J m ic h ae l

Lustrum Feest NO LIMITS / GO-tickets

Hardloopclinic
Liemarvin Bonevacia
ZONDAG 4 SEPTEMBER
Op Sunny Sunday 4 september geeft toplatleet
Liemarvin Bonevacia een hardloopclinic
(inclusief Q&A en fotomoment!) op
Schaerweijde voor iedereen vanaf 10 jaar.
Liemarvin is geboren op Curaçao en heeft
driemaal deelgenomen aan de Olympische
Spelen: in 2012 als onafhankelijk atleet en
in 2016 en 2020 als vertegenwoordiger van
Nederland. Bij de laatste Spelen verdiende
hij een zilveren medaille als lid van de
estafetteploeg bij de 4 X 400 meter. Liemarvin
is recordhouder op diverse atletiek disciplines
en beschikt over een mooie prijzenkast vol met
medailles behaald op NK’s, EK’s en WK’s.
We danken onze sponsor Q&A voor het
aanbieden van deze clinic ter gelegenheid van
het lustrum. Goed lopen is namelijk ook voor
hockeyers & golfers belangrijk en daarnaast
is wat beweging na een week feestgedruis
& bitterballen ook niet verkeerd natuurlijk.
Zondag 4 september van 12:00 – 13:00 uur en
opgeven kan via: lustrum@schaerweijde.nl.
Gewoon doen!

Sunny Sunday
ZONDAG 4 SEPTEMBER
12:00 – 13:00 uur
Liemarvin Bonevacia (Nederlands Topatleet)
geeft een hardloopclinic. Voor alle leden vanaf
10 jaar. Inschrijven via lustrum@schaerweijde.nl
(max 20 personen).
12:00 – 14:30 uur
Lunch voor Ereleden en Leden van Verdienste.
Opgeven via secretaris@schaerweijde.nl.
12:45 uur
Dames 1 speelt een oefenwedstrijd tegen
Huizen. Kom allemaal kijken!
14:45 uur
Heren 1 speelt de eerste wedstrijd van het
seizoen. In de Hoofdklasse tegen Pinoké. Kom
allemaal kijken!
15:00 uur
Formule 1 op Zandvoort in het clubhuis.
Rond 16:15 uur
Aansluitende aan de wedstrijd van Heren 1 is
er een gezellige after party en heffen we het
glas om de laatste dag van deze lustrumweek
te vieren.

Stichting Right to Play & Schaerweijde

Schaerweijde DJ Mels van Bergen

DONEREN & SPELEN BIJ LUSTRUM

PARTYEN MET DE JUNIOREN!

Ook tijdens het lustrum zal er aandacht zijn voor Stichting Right to Play.

Vrijdag 2 september is de lustrumdag voor de Junioren! Dé Kick

Deze stichting zet zich voor het verbeteren van het leven van een kind

Off van het nieuwe seizoen voor alle A t/m D-teams met gave

dat opgroeit in uitdagende omstandigheden.

teamactiviteiten zoals wipe-out en streethockeyclinics. En natuurlijk
zijn er foodtrucks & drinks om honger & dorst te stillen. En geen

Ze initiëren programma’s in 15 landen

hockey-feest is natuurlijk compleet zonder muziek!

in Afrika, Azië en het Midden Oosten
op het gebied van spelen, sporten en

Die wordt verzorgd door

educatie. Schaerweijde zet zich in om

een echte Schaerweijdenaar

hier een bijdrage aan te leveren. Zo

namelijk Mels van Bergen!

staan op de club op diverse plekken

De supporters van H1 & D1

kliko’s om plastic flesjes in te zamelen.

kennen hem uiteraard als

De helft van de opbrengst gaat naar

één van de vaste DJ’s van de

Stichting Right to Play.

zondagwedstrijden.

Tijdens het lustrumfeest dat

Mels geniet er enorm van

zaterdag 3 september losbarst, kan

om ervoor te zorgen dat

betaald worden met muntjes. Bij de

het publiek tussen en na de

muntverkoop staat een Right to Play

wedstrijd plezier heeft en

bus waarin je de muntjes die je over

dat zijn muziek bijdraagt tot de goede sfeer. Zeker na Corona is het

hebt, kunt deponeren.

heerlijk dat mensen weer blijven hangen na de wedstrijd. En nu bij
het lustrum, een paar uur draaien voor leeftijdsgenoten op je eigen

De opbrengst van deze donaties gaat volledig naar de Stichting Right to Play.

cluppie is natuurlijk helemaal supertof!

Stichting Right to Play biedt Schaerweijde een spelonderdeel tijdens de Jongste

Komend jaar zit Mels in de 5e van het CLZ en kijkt hij er naar

Jeugd Sport en Speldag.

uit om zijn DJ-skills te kunnen laten horen bij de Hoofdklasse
thuiswedstrijden van H1 maar natuurlijk eerst op de Junioren

Help mee om een kind dat het moeilijk heeft een kans te geven op spel- en
sportplezier! Niet omdat het moet, maar omdat je het een kind gunt!

lustrumdag!

Schaerweijde groeit letterlijk & figuurlijk
UIT DE LUSTRUM ARCHIEVEN
2007-2010 Lustrum met boek
Het lustrum in 2007 wordt groots gevierd onder het motto ‘Schaerweijde 75 jaar oud en jong gebleven’. Uiteraard wordt er weer goed gefeest en er
verschijnt een prachtig gebonden boek met de kleurrijke geschiedenis van onze club in woord & beeld. Dit boek is in de loop der jaren een onmisbaar
naslagwerk gebleken bij het maken van pub-quizzen en het schrijven van artikelen over de 80e, 85e en 90e verjaardag van de club.
Het ledenaantal blijft stabiel alleen verandert de samenstelling: de belangstelling voor het hockeyen op zondag door de senioren neemt af. Dit is een
landelijke trend en Schaerweijde moet concurreren met Kampong, SCHC en Phoenix die gunstiger gelegen zijn qua openbaar vervoer.
Arbitrage initieert een drie jaren beleidsplan om de arbitrage naar een hoger niveau te tillen:
ouders worden gestimuleerd hun scheidsrechterkaart te halen. Dit verhoogt het arbitrage-niveau
en de regelkennis wat weer leidt tot een respectvol sportklimaat.
Keepersclinic & glossy magazine
De eerste Maarten Sikking Keepers Clinic wordt gehouden ter nagedachtenis aan de oud
Schaerweijde-keeper en Olympisch hockeyer. Tegenwoordig is dit de Arek Matuszak Keepers Clinic,
genoemd naar de oud-keeper van Heren 1 die nog steeds onze Schaerweijde keepers traint. In het
najaar van 2010 komt de eerste editie uit van het glossy magazine Schaerweijde32 vol interviews,
nieuws en foto’s over onze mooie club.
Plannen voor 5e veld
Er zijn plannen voor een vijfde veld waarvoor ruimte is als veld 4 een slag wordt gedraaid. De
Gemeente Zeist moet daarvoor de grond van de provincie kopen en dat weer doorverkopen aan
Schaerweijde. De planning is om de velden gereed te hebben in de zomer van 2011.
De inrit aan de Oude Woudenbergse Zandweg wordt gewijzigd: er komt een rotonde aan het
einde van de Verlengde Slotlaan waardoor zowel Shot als Schaerweijde bereikt kunnen worden. Er is ook sprake van het verbeteren van de parkeerplaats
en het vervangen van de JW-hal door een hal waarin zowel tennis als zaalhockey gespeeld kan worden en waar ook een buitenschoolse opvang en
huiswerkbegeleiding in gehuisvest kunnen worden …….
Volgende keer 2010 – 2014 | Alle teksten uit deze rubriek zijn ontleend aan jaarverslagen, notulen en magazine Sch32

