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Arek onderscheiden

Familiederby in mixed oefenpot

I N S P I R E R E N D E  H E L D  2 0 2 0

E E N  V E R R A S S E N D E  O N T M O E T I N G

Arek Matuszak, de legendarische 
oud-keeper van Schaerweijde H1 en 
huidige keeperstrainer van de jeugd  
is door de Poolse Grashockeybond 
geëerd met de titel ‘Inspirerende  
Held 2020’. 

De Poolse Bond heeft namelijk  
een actie bedacht om mensen 
die het afgelopen jaar hebben bij 
gedragen aan de ontwikkeling van 
het hockey in Polen in het zonnetje 
te zetten. Behalve dat Arek 132 
keer uitgekomen is voor het Poolse team, regelt hij goed (trainings-) materiaal 
voor jonge Poolse goalies, draagt hij bij aan de ontwikkelingsprogramma’s 
voor keepers en organiseerde hij afgelopen zomer een groot keepers-event in 
Poznan. 

Schaerweijde feliciteert Arek van harte met deze mooie onderscheiding!

Dit is niet de eerste keer dat Arek is onderscheiden vanwege zijn bijzondere 
bijdrage aan het hockey-keepersvak. Schaerweijde heeft hem immers benoemd 
tot Lid van Verdienste en daarnaast de jaarlijkse keepersclinic naar hem 
vernoemd. We hopen van harte dat de eerste editie van de Arek Matuszak Jeugd 
Keepersclinic dit voorjaar plaats zal kunnen vinden!

Een van de mooie dingen van de mixed oefenpotjes in het Schaerweijde 
Winterprogramma zijn de verrassende ontmoetingen. Zoals ook hier, een 
heus treffen tussen broer en zus. JA5 en MB2 gingen er zaterdag jl voor! 
Heerlijk om naar te kijken. 

En bijzonder was de unieke familiederby tussen Ole en Eva Schutz. Het 
ging er lekker fanatiek aan toe. Uiteindelijk was JA5 letterlijk en figuurlijk 
een maatje te groot (8-1). 



Dat was een aangename verrassing voor de Schaerweijdenaren die twee weken geleden naar de TV Kantine keken. Op het veld zien we hem noodgedwongen 
even niet, maar verdediger van Heren 1 Floris Molenaar blijkt een razend knappe Geert Wilders imitatie in huis te hebben. Na enig speurwerk bleek dat de 
blonde PVV-politicus niet de enige Bekende Nederlander is in wiens huid hij kruipt. Ook de gebroeders De Boer, Willibrord Fréquin, Jort Kelder en Hugo de Jonge 
worden met de hen kenmerkende eigenschappen voor het voetlicht gebracht. Tijd voor vijf vragen aan Floris Molenaar.

1. Als kind al imitator? Je ouders, de juffen en meester op school, bekende Nederlanders?
Ik ben altijd al geïntrigeerd geweest door de manier van praten van mensen. In eerste instantie mensen uit mijn directe omgeving, maar op den duur ook 
bekende mensen. Een imitatie is leuk als iedereen herkent wie het is. Dus bij minder bekende personen heb je een kleiner publiek.

2. De TV-Kantine. Erin geluisd of toch zelf aangemeld?
Een beetje van beide. Ik ben via via op het idee gekomen om me aan te melden. Een collega van me is 
bevriend met één van de producenten van de TV Kantine en wist dat ik typetjes doe. Hij heeft me ingeseind 
dat dit programma zou worden gemaakt. 

3. Waarom bij de TV-Kantine Geert Wilders? Hugo de Jonge was iets minder riskant geweest toch?
Voorafgaand aan mijn auditie werd ik gevraagd een aantal imitaties in te sturen. De redacteur waar ik 
contact mee had, gaf aan dat ze erg te spreken waren over mijn imitatie van Wilders. Daarop besloot ik 
daarmee te auditeren. Achteraf waren andere typetjes wellicht beter geweest. Bij de TV Kantine gaat het 
namelijk niet alleen om de stem, maar ook om het acteren en de mimiek van diegene die je nadoet. 
Dat bleek bij Wilders erg lastig. Voor mijn gebruikelijke radio-items is een stem-imitatie natuurlijk al 
voldoende. 

4. Kelder ging koken met baron Van Dedem. De oude of de jonge?
Ik denk dat het om de jonge ging, Bas had alleen een dubbele afspraak, want hij was netjes bij de 
krachttraining waar ik Jort Kelder voor polste. Ik denk dat Jort een diner voor 1 had achteraf. : )

5. Wat kunnen we in de toekomst verder verwachten? Gaat DJ Milla Edwin Evers achterna?
Door de leuke reacties op mijn deelname aan de TV Kantine ben ik wel enthousiast geworden om vaker radio-items te maken en online te delen. Dus dat kunnen 
jullie de komende tijd zeker verwachten!

Benieuwd naar de imitaties van Floris: 

https://youtu.be/83cGZBDzf-c

Is het Floris of is het Geert, Hugo, Willibrord, Jort, Ronald of Frank?
E E N  I M I T A T I E  I S  L E U K  A L S  I E D E R E E N  H E R K E N T  W I E  H E T  I S .

https://youtu.be/83cGZBDzf-c 


Op hockeykamp in de voorjaarsvakantie
G R A T I S  S T I C K  B I J  I N S C H R I J V I N G ! 

Hockey-, Tophockey- en Topkeeperskampen op Schaerweijde van 22 t/m 24 februari.  
Speciaal voor alle hockeyers die gemiste hockeyuren willen inhalen, worden dit jaar in februari hockeykampen georganiseerd. Bij het hockeykamp en 
sport&spelkamp doen we een speciale themadag! Dat wordt een echt feestje!  
Wees er snel bij en schrijf je in op www.nationalesportkampen.nl.

Nu tijdelijk krijg je een gratis Indian Maharadja stick t.w.v. maximaal 170 euro bij inschrijving voor dit hockeykamp!

Op het hockeykamp (6-14 jaar) ga je 70% hockeyen en doe je daarnaast andere leuke activiteiten. En natuurlijk is het springkussen er! Het tophockey- en 
topkeeperskamp is 100% hockey, waarbij je zal merken dat je echt beter wordt. Iedere dag komt er een masterclass van een (jeugd-) international, waar je veel 
van leert. 

Ook is er tijd om vragen te stellen en handtekeningen te scoren. Met het uitdagende programma en enthousiaste trainers zal jij het beste uit jezelf halen. 
Voor kinderen van 5-7 jaar is er het Sport&Spelkamp, waar je spelenderwijs kennis maakt met sporten. 

Ben jij erbij? www.nationalesportkampen.nl.

Data en informatie
- 22/23/24 februari 2021 
- Je wordt ingedeeld op leeftijd, niveau en bij je vriendjes. 
- De dagen starten om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. 

INCLUSIEF:
- Heerlijke en gezonde lunch, limonade en tussendoortjes
- Meet & Greet en masterclass van Topspeler 
- Gegarandeerd beter worden! 
- Lekker fanatiek trainen onder begeleiding van onze speciaal opgeleide hockeytrainers
- Je persoonlijke hockeycertificaat

Inschrijven of meer info:www.nationalesportkampen.nl.

Veiligheid en gezondheid staan bovenaan. Daarom volgen we de geldende protocollen.  
Mocht het door het weer of de maatregelen niet door kunnen gaan, dan volgt volledige restitutie.

Wil je vast vooruit plannen? Op Schaerweijde zijn er ook hockeykampen in de mei-, zomer- en herfstvakantie. De inschrijving is geopend…

http://www.nationalesportkampen.nl
http://www.nationalesportkampen.nl
http://www.nationalesportkampen.nl 
http://www.nationalesportkampen.nl


‘Van de velden’
E E N  S F E E R I M P R E S S I E

Afgelopen zaterdag waren de velden weer lekker vol. Veel mooie oefenpotjes onderling. En met dit succesvolle mix Winter-toernooi nog in volle gang wordt alweer 
het volgende toernooi voor de D-jeugd voorbereid.

In de Piste-Cup gaat iedereen weer terug in het eigen team en speelt tegen andere D-teams, drie weekenden achter elkaar. Er zijn extra punten te verdienen voor 
speler/keepers van de wedstrijd of voor het sportiefste team.

Schaerweijde Weekly 
geeft wekelijks een overzicht 

van enkele interessante 
wedstrijden, activiteiten en 
wetenswaardigheden van 

Schaerweijde. 

Iedereen kan input sturen naar 
weekly@schaerweijde.nl. 

Bedankt!



‘Nog even over gisteren...: Dat was dus weer een mooie performance van de Vosjes. Een krasse 2-2 uit 
het vuur gesleept in de laatste minuut! Waanzinnig verdiend. 
Kwart 1 was er eentje om in te komen. Vooral van de bal tegenhouden. Klasse keeperswerk van Eva en 
mega verdedigingswerk van Sanne, Floris, Fiene, Marlène en Reinout daar achterin. Kwart 2 verlegden 
we de druk meer naar het middenveld waar Bente, Roos, Fiene, Jonas en Laurens - als Poolvossen 
zonder hun ontbijt & lunch - vochten om elke centimeter. En toen RUST..oef! Even de emmer leeg! 
Iedereen had allemaal even fanatiek, een mooie analyse of beschouwing over/van de eerste helft. 
Captain Sanne prevelde nog wat over links en rechts. Toen pruttelden anderen nog wat over ‘verleggen’ 
en ‘duwen’, wat het uiteindelijke mantra opleverde: ‘We kunnen deze pot winnen!’ Nou, dat vonden wij 
ook. Eensgezind en fanatiek tot in de kern keerden ze terug naar hun stek op veld. 
Derde kwart werd de voorhoede in stelling gebracht. Olivier, Loek, Eline en Christiaan mengden zich in 
de strijd. Kreten als ‘kom op’, ‘press’, ‘hier’, ‘toe maar’, ‘aaah f#ck’ kwamen meervoudig langs.  

En toen kwam het...uit een ordinaire scrimmage zegevierde Christiaan, speelde Olivier aan en die sloeg 
een voorzet met zijn inmiddels befaamde backhand feilloos langs alles en iedereen, behalve Vos Eline! 
Pats! Die zat. 1-0! Hahahaaaaa. Pak aan, Sneeuwbal! Terecht. Even genoot de 14 koppige roedel intens. 
Zie je, we kunnen scoren. Maar goed binnen 1 minuut kwam er een tegendoelpunt. 1-1. Bah, niet 
meer over hebben. Enfin, door naar 4de kwart! Ha! Briesend en vol vuur kwamen we weer bij elkaar. 
Gadverdamme! Dit kan niet! Een scherpe analyse volgde; de tegenstander was geïrriteerd en dat roken 
onze Vossen natuurlijk. 

Al snel werd de tactiek voor het 4de kwart duidelijk: niet mee laten slepen, eigen spel en rust uitstralen. 
En zo zou het gaan. Een nieuw tegendoelpunt werd relaxed geïncasseerd en hup, vol press door. 
Opgeven kent deze ploeg niet. Tot de laatste minuut van de wedstrijd...listig voetje gehaald in de cirkel 
door Bente en een corner was een feit. Yes!! We wisten het allemaal...dit was de enige kans op 2-2. 

Het werd even oorverdovend stil; je kon een houtworm horen vloeken op het staal van de dug out. 
Bente gaf aan. Dat ging goed, strak en hard. Op de kop stonden Loek en Sanne. Floris er direct 
achter. Loek stopte, trok de bal ferm naar zijn backhand en haalde verwoestend en ongenadig hard 
en accuraat uit. Wat je hoorde, was een harde dubbele tik tegen de zijplank en plank (en dat zijn de 
lekkerste) en daarna een kakofonie van geluid! Dat was het gejuich van een blij mix D-team. Geweldig! 
2-2. En ze waren blij. Heel blij. 

Volgende week nog één keertje vlammen met dit mooie mixed team en dan op naar het volgende 
ongetwijfeld leuke event! 

Wedstrijdverslag Poolvossen-Sneeuwballen zaterdag 16/1

Videoverslagje van een 
heerlijke ochtend bij de 
Jongens E6-tallen

H E T  W E R D  E V E N  O O R V E R D O V E N D  S T I L

4 6  S E C .  P U U R  &  G E N I E T E N

Super tof al dat enthousiasme van die boys  
E6-tallen zaterdag. Zes oefeningen na een 
gezamenlijk warming up. Een top samenwerking 
met begeleiders van de 6-tallen en voor de boys 
een energieke en hele leuke ochtend.

Bekijk de sfeerimpressie op Youtube:

https://youtu.be/YPqMkpHJ7H0 

https://youtu.be/YPqMkpHJ7H0


Het Schaerweijde Communicatie Team (SCT) is een jonge nieuwe commissie die 
zorg draagt voor alle communicatie-uitingen binnen onze club zoals de Weekly, 
website en app., Facebook etc. 

Wij zijn een gezellig team waarin volop ruimte is voor ieders ideeën en 
initiatieven. Wij zijn op zoek naar een enthousiast nieuw teamlid die het 
Schaerweijde Hockey Instagram-account onder zijn/haar hoede wil nemen! 

Er ligt al een mooi plan waar jij uiteraard ook input aan kunt geven.

Wat is handig voor deze vacature?

• Passie voor Social Media en Instagram in het bijzonder
• Handigheid met taal & (bewegend) beeld
• Affiniteit met hockey-jeugd (junior-vloggers)
• Beschikbaarheid van 2-4 uur in de week

Spreekt bovenstaande je aan? 

Aarzel niet en meld je aan Peter de Bruin (Bestuurslid Communicatie) 
via pdebruin@turner.nl (0653193747) of bij Suzan van Zeist via suzan@
familievanzeist.nl.

Vacature SCT

I N S T A G R A M  B E H E E R D E R


