
Op de vraag hoe de Horeca bij Schaerweijde Corona doorkomt, heb ik inmiddels 
een drievoudig antwoord: ‘We zijn fulltime caddymaster, administrateur en 
receptionist..’, zegt Rick als ik ‘m zondag spreek.

Gelukkig is er in de golflounge één grote tafel 
beschikbaar om even bij te praten; buiten 
guurt de herfst. Corné, Paul, Rick en hun team 
staan te popelen om na Corona alle gasten op 
Schaerweijde weer te mogen verwelkomen. 

Ondertussen hebben ze de keuken, koelcel en 
vriezers eens een goede beurt gegeven en ook 
ligt er inmiddels krachtstroom in de buitenbar 
die klaar is om te worden aangesloten: kom 
maar op met je tosti’s dus, aankomend 
voorjaar, zou ik zeggen… 

Ook is er tijd om het assortiment te 
vernieuwen.

Op het tv-scherm staat de voetbalwedstrijd 
Feyenoord-Groningen op. Het staat 1-0. ‘En 
vertel ook even dat de bar open is voor koffie-to-go, 0.0-bier en allerhande 
Schaerweijde-producten, zoals plu’s en mondkapjes..’, zegt Rick. 

De latte smaakt zoals vanouds.

Aan enthousiasme voor G-hockey is geen gebrek! Soms ontbreken wel 
financiële middelen. De ParaHockeyers en het begeleidingsteam betalen 
vrijwel alles zelf. Zo ook het inschrijfgeld voor het EK. Voor vele van onze 
spelers, die veelal van een persoonsgebonden budget rondkomen, zijn de 
toernooikosten te fors. Terwijl dat natuurlijk wel de slagroom op de taart is.

Gelukkig is hiervoor een oplossing bedacht, waar we u op mogen 
attenderen. Samen met Hingly is er een ParaHockeywebshop opgericht 
waar allerlei artikelen te koop zijn, denk aan truien, sokken, petten, mokken, 
enz. 

De opbrengst van deze webshop is 
voor de financiering van het EK voor 
de G-hockey-spelers, zodat hun eigen 
bijdrage zo laag mogelijk is (of zelfs helemaal vervalt). Dit is natuurlijk een 
super mooi initiatief en wat is er nou leuker dan iemand blij maken met 
een origineel decembercadeau en tegelijkertijd de ParaHockeyers van 
Nederland te steunen?!

Zie bijgaande video voor een sfeerimpressie en de webshop.

https://youtu.be/qJoz4Mm77sw

Hoeders van het rood-zwarte fort

G-hockey is niet goedkoop

E R  I S  T I J D  O M  H E T  A S S O R T I M E N T  T E  V E R N I E U W E N
 N R  1 1   1 2  N O V E M B E R  2 0 2 0

G E L U K K I G  I S  E R  W E L  E E N  O P L O S S I N G

Schaerweijde Weekly geeft wekelijks een overzicht van enkele interessante 
wedstrijden, activiteiten en wetenswaardigheden van Schaerweijde. 
Iedereen kan input sturen naar weekly@schaerweijde.nl. Bedankt!

https://youtu.be/qJoz4Mm77sw


Sommige Schaerweijdeleden doen bijzondere dingen. Zo gaat Marloes van der 
Zwart (MA4) de Atlantische Oceaan over zeilen!! Vrijdag 13 november vertrekt ze 
voor een tocht van ruim 7 weken, zeilend met de Wylde Swan, een Haringjager 
voor de kenner.  

Met 28 leeftijdsgenoten, ca. 12 bemanningsleden en 4 docenten aan boord start 
het avontuur in Porto. Afhankelijk van de wind steken ze via Madeira en Tenerife 
of via de Kaapverdische eilanden de oceaan over. Dapper!! De tocht eindigt op 
St. Maarten. Vanaf daar is er het vliegtuig naar huis. 

Marloes heeft ervaring met zeilen, maar dat hoeft niet eens. De bemanning van 
organisatie Masterskip.nl leert je zeilen aan boord. Ondertussen gaan de lessen 
van school (CLZ) gewoon door. 
Iedere dag van 8 tot 11 op de computer. Omdat er geen wifi aan boord is, staat 
alle stof al op de harde schijf. Contact met thuis gaat wekelijks via de satelliet.

Interessant facet is dat de deelnemers zijn aangemoedigd om zelf een groot 
deel van de reis te financieren. Marloes heeft daarom de afgelopen maanden 
héél veel lekkere taarten gebakken en in de horeca gewerkt. Zo heeft ze bijna de 
helft van de reis zelf betaald. 

Nog een paar dagen en dan begint een mooie ervaring voor Marloes. Gewapend 
met een voorraad mondkapjes, shampoo en andere dingen die niet aanwezig 
zijn aan boord, gaat ze deze uitdaging aan. Op haar blog is ze (onregelmatig) te 
volgen: loesbakt.weebly.com. 

Namens Schaerweijde wensen we Marloes een onvergetelijke reis!

Marloes op wereldreis onder 
schooltijd
C O N T A C T  M E T  T H U I S  G A A T  W E K E L I J K S  V I A  D E  S A T E L L I E T



Het getal is nog wel eens hoger geweest maar er spelen dit seizoen vier broers in Heren 1: Jelle, Hidde, Mats en Jort. Jelle en Mats wonen in 1 huis en hebben zich 
in voorgaande Weekly’s al voorgesteld. Nu Jort en Hidde. 

Is het nou een voordeel of een eindeloos gezeik zo’n broer in het team? Wat doe je als het in een wedstrijd met hem minder of juist heel goed loopt, ben je dan 
eerlijker tegen je broer dan tegen een ander? En heb je steun aan en van elkaar? Of is hij altijd degene die nog wat zout in de wonden wrijft? 

We horen het van Koert, Sjoerd, Joppert en Krukkie.

Even voorstellen...
E E N  B R O E R T J E  I N  H E T  T E A M !

1. Vorige club? 

2. Speelt in het team op positie? 

3. Voorbeeld in hockey?

4. Meest geleerd van? 

5. Het is dat het mijn broer is, maar het liefst zou 
 ik hem hierom achter het behang plakken? 

6. Het is mijn broer, maar hij heeft toch 
 goede kanten. Zoals...

7. Voor de wedstrijd luister ik naar? 

8. Thuis gaat het alleen maar over hockey? 

9. Bijnaam in het team?

1. AFC Quick 1890

2. Rechts- of linksachter 

3. Floris Evers

4. Rob van de Bos, kaboutertrainer AFC Quick 
 
5. Hoeveel behang heb je?

6. Naast mijn broer is hij ook een hele 
 goede vriend

7. Afspeellijstje: Special - HNNY Edit

8. Tegenwoordig meer over golf!

9. Koert,  Sjoerd, Joppert

1. Pinoké

2. Middenveld

3. Geen hockeyer, Pirlo

4. Din van den Berg

5. Als ‘ie te weinig meters maakt

6. Groot hart

7. Plaatjes van Do(minique Aarts) en Jur (van der Have) 
 of Franse rap van Jan (de Wijkerslooth) & Jort (Marree)

8. Nu het hockey even stilligt, meer over golf 

9. Krukkie

J O R T  M A R R E E H I D D E  P H I J F F E R



1) Lol hebben en in driehoekje spelen

2) Uitleg vooraf, oefenen tijdens warming up en beetje op gecoached

3) Lol, positiespel en overspelen

4) Driehoekje formatie lukte soms al best goed!

5) Dit zorgde ook tegen 4 meisjes voor meer goede combinaties en kansen

6) Samen spelen

7) Alle spelers, dus jongens en de meisjes!

‘Van de velden’
D E Z E  W E E K  J 6 E 2  &  J B E N 5

J 6 E 2  –  J E E 4  ( 6 - 1 )

J B E N 5  –  M B E N 1  ( 1 9 - 4 )

1) Wat is het doel van de wedstrijd (plezier, sportiviteit, resultaat)?

2) Hoe is erop getraind?

3) Wat is de tactiek?

4) Wat viel er mee/tegen?

5) Wat was het resultaat (plezier, sportiviteit, uitslag)?

6) Wat is er geleerd?

7) Wie krijgt een compliment?

1) Beter in de dobbelsteen 5 formatie spelen

2) Uitleg vooraf en tijdens wedstrijd extra op gecoached

3) Lol, positiespel en vaker op goal flatsen

4) Tweede helft werd dobbelsteen formatie goed aangehouden

5) Dit zorgde voor meer goede combinaties en kansen

6) Positie houden en sneller uitnemen

7) De keeper van de E4, die heeft veel doelpunten voorkomen!



‘Keepers zijn gek, ik begrijp ze niet’. Een citaat van voetbaltrainer Ernst Happel. Gaat die stelling op? En ook in het hockey? Wat vinden onze keepers daarvan? Guusje 
van de Kamp, net als haar collega Jan de Wijkerslooth voor het tweede seizoen onder de lat in het eerste team, weet het natuurlijk wel. En Jan kan er uiteraard ook 
over meepraten. Ze moeten altijd zeulen met die tas. Soms kan je zomaar vergeten worden als de andere spelers met iets bezig zijn. De eenzaamheid en de ellende 
als je net dat foutje maakt, terwijl je de hele wedstrijd goed staat te keepen. Tegelijkertijd de glorie als jij die shoot-out serie beslist of in de laatste minuut die bal 
tegenhoudt waardoor het niet gelijk wordt. Kemp, Kempie, Kempinator, Kejemp en Wijkie vertel eens, hoe is het in dat hok?

Even voorstellen...

1. Schaerweijde natuurlijk! Ginger van de club 

2. Denk 1 jaar gehockeyed te hebben en toen ben ik al gauw in het   
 goal beland. Maar was ook een vet goeie hockeyster!

3. Arek (Matuszak red.)

4. Stas (Erasmus)

5. Dan was ik waarschijnlijk een beest van een laatste vrouw   
geworden of een luie spits, want ken natuurlijk alle zwakke plekken 
van een keeper

6. De FISSAAABYGUZZ afspeellijst

7. 70 minuten lang gevangen in een cirkel is soms best eenzaam 
ja, wordt altijd naar het zogenoemde “hok” gestuurd. Met corners 
tegen is het altijd wel gezellig en voor Corona kwam mijn oma soms 
achter mijn goal staan om mij te vergezellen

8. Kemp, Kempie, Kempinator, Kejemp

9. Beetje gek? Nee, doe niet zo mal, zoals ik en mijn teamgenoten 
dat beschrijven: “Keepers zijn een beetje anders”. Leuk weetje nog 
misschien mijn intitialen zijn GK, ook wel Goal Keeper : )

1. Kampong, Voordaan, Amsterdam

2. Eerst begonnen met voetballen, op ’t 
middenveld. Maar daarna vanaf m’n 11e altijd in 
de hockeygoal

3. Ronald Jansen en Jaap Stockman

4. Keeperstrainers Bart van Gaalen en Simon Zijp. 
En meeste van David Harte geleerd

5. Linksbuiten, ik kan namelijk een prima 
backhand op goal slaan

6. De coach en willekeurige muziek

7. Nee, ik beoefen een teamsport dus voel me 
altijd onderdeel van dat team. Momenteel zorg ik 
samen met Kees Dekkers dat we het doel schoon 
houden

8. Wijkie

9. Net zo gek als iedereen in het team

G U U S J E  V A N  D E  K A M P J A N  D E 
W I J K E R S L O O T H

K E E P !

1. Vorige club? 

2. Altijd al in de goal? 

3. Voorbeeld in hockey?

4. Meest geleerd van? 

5. Als ik geen keep was, speelde ik?

6. Voor de wedstrijd luister ik naar? 

7. Eenzaam in het doel? 

8. Bijnaam in het team?

9. Een beetje gek?


