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Ontdek waar wij nog meer lokaal actief zijn op dichterbijleidenkatwijk.nl 

Grasshoppers brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel
verder gaat dan basketball alleen. De vereniging betekent veel voor Katwijk en dat
ondersteunen we van harte. 

Rabobank Leiden-Katwijk ondersteunt Grasshoppers

Waardoor iedereen
wint.

Uw club én de buurt
versterken.
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Contact gegevens:                         

Bestuur Commissie verenigingsruimte
voorzittercvr@grasshoppers.nl                                        

Marco van der Mey | penningmeester

Anton Nijgh |  aanspreekpunt 

Tineke Mos

Marrie van Duijn

Marco Haasnoot

Bob Draisma

Monica Piket

Externe evenementen/interne zaken/

vergaderingen aanvragen

tinekle10@hotmail.com                                      

Tineke Zuijderduijn

Sponsor Commissie
sponsor@grasshoppers.nl                              

Jaap Jonker

Arno van Kruistum

Dirk Roosendaal 

Hubert Nijgh

Jasper  Mattijssen

Chris Harwig

Huig Hoek

Jeugd commissie
jeugd.commissie@grasshoppers.nl            

Annette Zuijderduijn

Marieke van der Plas

Corinda van der Plas

Dirjam van der Plas

Marjon Meijvogel

Martine van der Burg

Commissie van Beroep
cvb@grasshoppers.nl                                      

Peter van der Zwart I voorzitter

Krijn Zuijderduijn

Kees van Duijvenbode

Toernooi commissie
toernooi.commissie@grasshoppers.nl            

Kees van Duijvenbode 

Ada de Jong

Helen Albers

Thomas Nijgh

Janneke Pluimgraaf

Peter Feyaerts

André Hoek I voorzitter

voorzitter@grasshoppers.nl 

Dirk Spaargaren | penningmeester

penningmeester@grasshoppers.nl

William de Haas  | secretaris 

secretaris@grasshoppers.nl

Jaco van Rhijn | technische zaken

technischezaken@grasshoppers.nl

Marvin Spaan I pr & mediazaken

pr@grasshoppers.nl

Mirjam Mattijssen I welzijn & zorg

vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl

Jacoline van Rhee I vrijwilligerszaken

vrijwilliger@grasshoppers.nl

Technische Commissie
Topsport TC dames

topsportTCdames@grasshoppers.nl             

Karin den Hollander 

Anja Kuijt 

Huug Aandewiel

Breedtesport TC dames          

breedtesportTCdames@grasshoppers.nl          

Krijna de Jong 

Mieke Messemaker

Ondersteuning TC dames

ondersteuningTCdames@grasshoppers.nl 

Janneke Harwig

Ingrid van der Plas

Peter van Schie

Jeannette Bergman

Topsport TC heren

topsportTCheren@grasshoppers.nl              

Pieter Barnhoorn

Breedtesport  TC heren

breedtesportTCheren@grasshoppers.nl     

Pieter Messemaker

Aron Klinkenberg

Kascommissie
kas@grasshoppers.nl                                         

Arno van Kruistum | voorzitter

Lid - vacant    |    Reservelid - vacant
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Bank
RABObank:  NL09 RABO 0391818104  

Vertrouwenspersonen

Mirjam Mattijssen-Zwaan
vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl

Leden Administratie

Margriet Messemaker                         
ledenadministratie@grasshoppers.nl      

Wedstrijdsecretaris

Arjan Verbeek | 06-36366616
wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl

Leden van verdienste:

Peter de Jong
Hans Knecht
Peter van der Zwart
Paul Schaddé van Dooren
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Acquisitie naar aanleiding van onze 
advertenties wordt niet op prijs gesteld!



Achterweg 22  -  2223 BG Katwijk  -  071 4029035   -   www.biketotaal-luyten.nl

Een fiets of scooter kopen is niet altijd 
makkelijk, professioneel advies van ons 
gediplomeerde personeel is daarbij 
onmisbaar.

U bent van harte welkom in onze winkel, 
voor een vrijblijvend en deskundig advies 
of een gratis proefrit.

Rijnstraat 93a
2223 EA Katwijk

Tel. 071 - 408 26 24
Fax 071 - 402 79 64

Administraties
Belastingzaken

Loonadministraties

Lid
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 Autorijschool Kuijt

De goedkoopste tarieven in de omgeving!
Voor € 40,- per uur, de nieuwste vorm van lesgeven.
Een compleet pakket van 30 uur, incl. examen voor € 1.350,-*

Bel voor meer informatieof een afspraak naar 06 83 23 41 79
of kijk op de website www.rijschoolariekuijt.nl

*prijzen onder voorbehoud kijk voor actuele informatie op de website

  

 

   
  

  
    
  



4

Voorzitter zoekt 2e penningmeester en voorzitter voor de commissie CVR
Het 1e voorwoord in 2020 van mijn hand. Het mooie verenigingsjaar 2019 zit er weer 
op. De 2e helft van de competitie is al gestart. We hebben 2019 afgesloten met een 
goed bezochte en gezellige vrijwilligersavond. En daarna direct een ontzettend druk 
RABO snerttoernooi met 44 teams en in de avond nog een wedstrijd van dames 1 voor 
een volle tribune. Dat betekende voor de toernooicommissie en de commissie CVR 
alle hens aan dek. En dan heb ik het nog niet eens over het faciliteren in de kerstvakantie 
van het optreden van Jubilate.

Alle betrokken vrijwilligers hartelijk dank voor hun inzet.
 
En als ik het over vrijwilligers heb, dan moet ik ook Anton Nijgh noemen. Genomineerd 
voor vrijwilliger van het jaar van de gemeente Katwijk in de categorie 35-65 jaar. En op 
10 december volkomen terecht gekozen. Nogmaals de felicitaties voor deze prachtige 
en terechte benoeming. 

En dan nog initiatieven van de Commissie Verenigingsruimte: een aanvraag voor aanschaf 
keukenapparatuur voor gezonde voeding in de “kantine” werd door het wensenfonds 
van de Rabo op 25 november in de theaterhangar in Valkenburg met liefst € 2.250,-- 
gehonoreerd. Alle vrienden en leden van Grasshoppers hartelijk dank voor de stemmen! 
En ook een heel mooi initiatief voor de voedselbank. Organisatie van een sinterklaas-
middag voor kinderen en inzameling van voedsel voor de voedselbank.

In mijn speech op de vrijwilligersavond heb ik het al aangegeven.  We zoeken dringend 
op zoek naar een 2e penningmeester en een voorzitter van de commissie verenigings-
ruimte. Die werkzaamheden stagneren nu of worden door bestuursleden of commissie-
leden ingevuld. Met name de 2e penningmeester hebben we echt nodig voor de 
contributie-inning. We hebben een ledenadministratie die op orde is, en de facturen 
lopen via club collect. Het gaat om het versturen van bestanden met de juiste bedragen 
per lid naar Club Collect. Zij innen en geven feedback bij niet-betalen. Dus het kost 
niet al te veel tijd.

De voorzitter van de CVR is vacant. Gelukkig is Tineke bereid om daar wat aandacht 
aan te besteden maar we zoeken echt naar een voorzitter die de lijnen kan uitzetten 
samen met de CVR.  Wie belangstelling heeft voor één van de functies kan zich bij mij 
of bij Tineke melden.

De kledingcommissie is druk in de weer met de nieuwe wedstrijdkleding van onze 
nieuwe hoofdsponsor Sportiff Company.  Door problemen in de fabriek is het verre 
van soepel gelopen maar de kledingcommissie Coby en Ina en ook anderen hebben 
nu bijna de eindstreep gehaald. Ik schat dat 1 februari as elk team de kleding heeft.  
Nogmaals Cobie en Ina, heel veel dank daarvoor.  

Dames 1 is weer genomineerd voor de sportverkiezingen van het jaar 2019. Fleur Kuijt 
is genomineerd voor sportvrouw van het jaar 2019. De nominatie voor sportbelofte 
van het jaar is op het moment van schrijven nog niet bekend maar daar zal ook wel 
een Grasshopper bij zitten. De genomineerden van harte gefeliciteerd. Op vrijdag 24 
januari as worden de prijzen in sporthal De Terp uitgereikt. En wellicht worden er nog 
meer prijzen verdiend!

Alle leden weer heel veel succes in de komende maanden waarin we ons gaan op-
maken voor de plaatsing voor de play-offs. Maar natuurlijk ook de overige teams veel 
succes in de competities en de recreanten veel plezier in de trainingen!

Tot zover, 
Andre Hoek voorzitter

Voorwoord
vanaf de bestuurstafel bekeken

Bestuurs agenda 2019
                        
Aanvang: 19.15 uur. 
Locatie:  sporthal Cleijn Duin.

Dinsdag 21 januari

Dinsdag 18 februari

Dinsdag 17 maart

Dinsdag 21 april

Dinsdag 19 mei

Dinsdag 16 juni

Bestuursinfo

Sportiff Company-

Grasshoppers



5

Namens Basketbalvereniging Grasshoppers is Mirjam Mattijssen-
Zwaan Vertrouwenscontactpersoon (VCP). 

Tevens is Mirjam bestuurslid en heeft als bestuursportefeuille 
Welzijn & Zorg.

Het bestuur hecht waarde aan een veilig sportklimaat. Als speler, 
trainer, vrijwilliger of toeschouwer etc. is het belangrijk dat je jezelf 
veilig en goed voelt bij een vereniging. Het is dan ook haar doel 
om er alles aan te doen om dit veilige gevoel te geven. Een veilig 
gevoel creëren is een taak voor iedereen, maar Mirjam zal daar als 
VCP een centrale rol in gaan spelen. 

Haar ervaring als lid, opleiding en achtergrond wil zij inzetten in 
de functie van VCP. 

Als VCP is Mirjam belast met de mentale en fysieke veiligheid en 
het welzijn van leden, ouders en gasten van Basketbalvereniging 
Grasshoppers. 

Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, 
vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking 
tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is hiervoor het eerste 
aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de 
eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden 
opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

Primaire taken vertrouwenscontactpersoon o.a.
• uitvoer protocol vertrouwenscontactpersoon
• uitvoer beleid Verklaring Omtrent Gedrag 
• uitvoer gedragscode NBB 
• het bestuur adviseren in het nemen van preventieve maatregelen
• inventarisatie gesprekken voeren met ouders / kinderen 
 Secundaire taken Veiligheid & Welzijn
• maakt beleid op gebied van EHBO –BHV – AED
• bestuur adviseren inzake opleiding en investeringen m.b.t. 

Veiligheid & Welzijn.

De contactgegevens van Mirjam zijn:
Mail:   vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl 
Mob:  06-10477857

Mirjam Mattijssen-Zwaan 
 Vertrouwenscontactpersoon bij Grasshoppers

Laatste nieuws!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 6 januari jl. ontving Basketballvereniging Grasshoppers de Erepenning 
van de gemeente Katwijk voor hun verdiensten voor de sport en maatschappij. De speech van de burgemeester.:

Basketballvereniging Grasshoppers bestaat al bijna 50 jaar (opgericht 21 december 1971) en behoort al jaren tot de 10 grootste 
basketbalverenigingen van Nederland. Ruim 400 leden, alle leeftijden, 39 teams die spelen in 31 competities, ook landelijk. 

De lijst met overwinningen is lang en de prijzenkast vol. Vorig jaar is het damesteam voor de tweede keer Nederlands kampioen geworden. 
Noor Driessen, Karin, Ilse en Fleur Kuijt spelen mee in de selectie van de Orange Lions en blijven hun Katwijkse club trouw. 

Met jullie sportieve prestaties wordt Katwijk nationaal en internationaal op de kaart gezet. Wie weet wat dit jaar nog gaat brengen. Ik hoorde 
dat de meisjesjunioren ook goed meekomen in de landelijke Eredivisie.

Jullie vereniging wil zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om te basketballen. Er zijn teams voor verstandelijk gehandicapten (G-team) 
en voor rolstoelbasketballers. Bij de Grasshoppers kan iedereen die wil basketballen meedoen. In jullie kantine van sporthal Cleijn Duin (jullie 
thuisbasis) is er veel aandacht voor 
gezonde happen en zo hoort het. 
Tot slot, de leden zetten zich ook in 
voor het goede doel, zoals onlangs 
de inzameling van eten en donaties 
voor de Voedselbank. 
Na wat ik net heb benoemd hoeft 
het geen verdere uitleg waarom het 
college heeft besloten aan basket-
balvereniging Grasshoppers dit jaar 
de gemeentelijke Erepenning toe te 
kennen.

Namens Grasshoppers namen de 
bestuursleden Mirjam Mattijssen 
en Jaco van Rhijn de Erepenning 

in ontvangst
FOTO:

Marline Schoneveld
R(o)kki fotografie
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Chicken 
     in de basket

grafisch ontwerp  

.nl

071 88 85 466 . info@all2graphic.nl

drukwerk
web design

Administratiekantoor
VAN KESTEREN

Administratiekantoor van Kesteren is 
de trotse sponsor van Jongens U12-1.

Jongens veel succes dit seizoen!!

Rijnstraat 93a
2223 EA Katwijk
Tel. 071 - 408 26 24

www.kesterenadm.nl 
info@kesterenadm.nlKip salade met paprika

Wat hebben we nodig voor 2 personen:
1 zakje gemengde sla 
300 gram kipblokjes
1 ui gesnipperd
1 grote rode puntpaprika in blokjes
250 gram champignons gesneden
Tomaten
Olijfolie
Kurkuma

Voor de dressing:
150 ml olijfolie
1 tl honing
halve tl dyonmosterd
20 ml appelazijn
zout en peper
tijm

Bak de kipblokjes in olijfolie goudbruin. Voeg de ui en de 
paprika toe bak 1 minuut en voeg dan de champignons toe. 
Wanneer de champignons gaar gebakken zijn haal je de pan
van het vuur.       
                                                                                                                         
Voor de dressing voeg je alle ingrediënten bij elkaar in een 
kommetje of flesje en meng goed door zodat het goed met 
elkaar mengt. Zet diepe borden klaar en verdeel de sla over de 
borden, snij de tomaten in partjes en leg die rondom de sla 
eventueel kun je nog wat olijfolie over de sla sprenkelen. 
Verdeel de kipfilet, paprika, ui, champignons over de sla.             
Druppel de dressing er overheen 

Eet smakelijk!
Tineke Zuijderduijn

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Princestraat 6a, Katw� k
Tel. 071-4071272

Voor elk 
moment de 
perfecte 
bril
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Postbus 174 · 2230 AD Rijnsburg · HOLLAND

 NOORDWIJK

Eet Café                 ‘t Lieverdje

Kerkstraat 48  |  Noordwijk
Tel. 071  36 22 716  |  www.lieverdjenoordwijk.nl

Alle gerechten kunnen worden afgehaald | Maandag en dinsdag gesloten

7

Nieuw jaar, nieuwe wensen

2020. Het nieuwe jaar. Heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. 
Nadeel dat de afgelopen maanden in de sportschool tevergeefs 
bleken te zijn. Na drie weken pepernoten, suikergoed, oliebollen, 
gourmetten, zelf gebrouwen bier en wijn van de bonusaanbiedingen, 
schreeuwt mijn lijf om water en brood. Helaas komt dan het snert-
toernooi eraan. Voordeel is … dat het snerttoernooi er dan weer 
aan komt. Te leuk, te gezellig en te lekkere snert om dat over te 
slaan. Traditiegetrouw mijn laatste losse geld uitgeven aan het rad 
van fortuin. En traditiegetrouw allerhande fietsaccessoires winnen. 
Waar in vorige jaren tweemaal een luxe fietstas, een fietsreparatie-
setje, een fietsverlichtingssetje, twee fietscomputers en een fiets-
slot mijn buit waren, ditmaal twee fietsbonnen, bidonnetje en een 
pingpong bel. Hier zit een gelukkig man.
 
Had in mijn planning van snerttoernooizaterdag er verder geen 
rekening mee gehouden dat Dames 1 zowaar weer een keer op 
zaterdag speelde, in plaats van op maandag of woensdag.  Via 
de moderne technieken thuis toch nog tevreden kunnen con-
stateren dat de bezoekers uit Utrecht hier niks te zoeken hadden. 
Hier dus gelijk een voorzetje aan het bestuur, technisch apparaat 
of wie er ook wat over te zeggen heeft. Dames1 en Heren1 moe-
ten altijd op zaterdagavond spelen!!!. Niet op een woensdag of 
maandag. Wie gaat de gederfde kantine-inkomsten en gemiste 
gezelligheid ophoesten of de eventuele extra kosten voor de ar-
bitrage?? Niet de bond. Door de weeks kan speaker Jaap net zo 
goed de toeschouwers voorstellen naast de speelsters. De dames 
eredivisie wordt een opvullertje tussen de 3x3 toernooien, de 
interlandwindows en de uitstapjes van de Amsterdam Angels. Tot 
zover even deze frustratie.

Ik zit in de nachtelijke avonduren nog wel eens NBA-basketbal 
te kijken via Ziggo. En kom steeds vaker tot de conclusie dat de 
meeste wedstrijden trainingspotjes lijken, en vaak nog slecht ook. 
Guarda die wandelend naar de overkant gaan, een drietje er in 
ploffen met dubbele loopovertredingen, maar dat mag, en op de 
terugweg in de koffie roeren. Vier medespelers staan onderhand 
te appen of in hun neus te porren, die hoeven niet te douchen 
na afloop.  Schaf de driepunter af, of beloon een score vanonder 
het bord met drie punten, veel spectaculairder en misschien nog 
moeilijker ook.

Wat wel weer leuk is, is dat de nieuwe sterren in de NBA steeds 
vaker uit Europa komen. De guard van Dallas, Luca Doncic schrijft 
alle records uit de boeken, terwijl hij officieel nog te jong is om 
alcohol te drinken in de VS. Bij Denver staat Nicola Jokic, een 
lange Serviër van 2.13 onder het bord met het gogme van een 
35-jarige pointguard. En de afgelopen MVP van de competitie 
was de Griek Antetokounmpo, ook pas 24 jaar jong, opgeleid in 
Athene.  Steeds vaker zijn het de Serviërs, Kroaten, Slovenen, 
Litouwers die het verschil maken. Als je echt goed wil leren 
basketballen moet je niet naar een Amerikaans college gaan 
maar naar een jeugdopleiding in Belgrado of Ljubljana.

Het wordt wachten op de playoff’s.  De NBA wordt dan weer 
serieus, en Cleijn Duin zal eindelijk weer vollopen voor onze 
Heren en Dames. 
   

In de bucket                                      
column
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U HEEFT WERK OP HOOGTE?
Wij hebben het materieel...

HWS Verhuur BV | De Hooge Krocht 106 | 2201 EZ Noordwijk 
tel: 071 - 5 320 123 | mail: info@hws.nl

Ook levering aan particulieren
 HOOGWERKERS - ROLSTEIGERS - VERREIKERS  
VERHUISLIFTEN - LADDERLIFTEN - HEFTRUCKS

Steenbakkerstraat 12
2222 AT Katwijk
www.afak.nl

T+31(0)71 40 24 066
F+31(0)71 40 34 051
afak@afak.nl

Voorstraat 94a • Katwijk aan Zee
071 407 10 44

‘s-Gravendijckseweg 37  |  2201 CZ Noordwijk

hier kan UW 

aDVerTenTie sTaan!

in kLeUr of ZWarT/ WiT

Voor info MaiL naar:
 sPonsor@GrasshoPPers.nL



Met de jaarwisseling in zicht typ ik de laatste letters van 2019 voor 
de eerste uitgave van 2020. Nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, 
hoogte en dieptepunten. Gelukkig kennen we de toekomst niet, 
wat rest van deze plek is jullie allemaal het goede voor 2020 toe 
te wensen. Op sportief vlak kan dat van een blessure genezen tot 
winst in alle finales bestrijken. Gezondheid en geluk is geen van-
zelfsprekendheid of iets waar je recht op hebt. Daarom nog wel de 
‘beste wensen’.

Prolongatie winterkampioenschap strandt in zicht van de haven
Dames 1 als koploper van de Eredivisie (!) naar de Final Four dat 
in Den Helder werd gehouden. Den Helder hoorde dan wel niet 
bij de eerste vier, maar toonde zich met een lege ziekenboeg een 
gelijkwaardige tegenstander. Halve finale gewonnen en zaterdag 
tegen Binnenland. Drie kwarten zagen we een onbekend Dames1. 
Niets lukte aanvallend. Gelukkig bleef de defence redelijk op orde 
en toen de geest eindelijk uit de fles kwam werd het nog een echte 
wedstrijd. Uiteindelijk het laatste schot dat mist waardoor er geen 
verlenging in zat. Leergeld betaald voor de wetenschap dat dit 
team niet in de wedstrijd kan zitten en dan alsnog kansen krijgt op 
de overwinning. Dat is ook een kwaliteit.

Topsportprogramma levert al vruchten af
Lotte van Kruistum en Liselot Kulk die hun minuten maken in de 
VBL. Sophie Bekker die meetraint. Het topsportprogramma vorig 
jaar nog bekroond als hét sportinitiatief bij de sportverkiezingen 
van Katwijk, levert dus nu al talenten af. Maar belangrijker is dat 
de talenten blijven komen. Helemaal als er ook jongens gaan 
doorbreken.

Mannen
Nogal een schrik dat er dit seizoen geen Eredivisieteam in het 
bekertoernooi z’n opwachting maakte in sporthal Cleijn Duin. 
De kaas van het brood laten eten door Hoofddorp dat in de 
ronde ervoor pas na verlenging wist te winnen van onze Heren 2 
(laatste drive naar het bord van Lucas de Haas werd afgefloten 
met een -voor discussie vatbare - aanvallende fout; anders had 
het nog een onderlinge wedstrijd kunnen worden). Geen feestje 
voor publiek, sponsors en speaker. 
Kwelgeest in de voorbije jaren Lokomotief werd dan daarna 
wel met een niet te stoppen Michael Madanly opgerold in de 
competitie dus werd het jaar niet in mineur afgesloten. Ook hier 
beloofd de tweede helft van het seizoen wat moois te kunnen 
worden.

Evenementen
Het Kerstconcert van Jubilate met een kleine 1000 toeschouwers 
en ca. 180 man koor en orkest werd zoals gebruikelijk weer prima 
gefaciliteerd met inzet van onze vrijwilligers. Het Snerttoernooi op 
4 januari had een record aantal deelnemers en de grabbelton en 
rad van avontuur in de Bucket gaf een hoop blije gezichten. Heel 
veel prijsjes en zeg maar gerust prijzen werden gesponsord (dank 
daarvoor) en zorgde voor een run op de lootjes. 
Kortom een drukke tijd maar wel één dat voor voldoening zorgt en 
je het weer een tijdje volhoudt.

Onze zonnepanelen op de Bucket
Nog even een update aan het eind van het jaar. Op de afbeelding 
de stand op 31-12-2019 om 12.00 uur. De vergelijking met novem-
ber en december 2018 is inmiddels te maken. Dit jaar doen de zon-
uren het iets beter dan 2018. Maar het 4e kwartaal is nou niet de 
meest gunstige tijd want het laat zich in 10-tallen kWh uitdrukken. 
Maar goed, we zijn blij met elk zonuurtje meer en elk regenbuitje 
minder. Zo kan je het ook zien natuurlijk. Op de CO2-uitstoot sinds 
ingebruikname is ruim 3.891 kg bespaard. Dat is een equivalent 
van 13 geplante bomen. We komen nog 70 kWh tekort om de 10 
miljoen wattjes aan te tikken. Daarvoor is nog iets van een halve 
maand januari voor nodig. De teller staat nu op 9.930.000 Wh opge-
wekt. Met een beetje geluk pakken we nog 2 kW op Oudejaarsmid-
dag met een zonnetje, hoewel een buurman met het afsteken van 
de nodige vuurwerkpotten een dichte mist probeert op te wekken 
terwijl ik mijn best doe om dit stukje te typen. 
 
De monitor om realtime 
de vorderingen van de 
zonnepanelen te kunnen 
volgen in de Bucket is er 
nog niet. Daarom blijft 
het nog even zichtbaar 
via deze plek. 
Het laatste nieuws op het 
gebied van zonnepane-
len is dat zoon Ruben, 
trainer/coach van MU14-1 
bij Groene-Woningen, 
Valkenburgseweg 28b in 
Katwijk aan den Rijn zijn 
nieuwe werkgever heeft 
gevonden. 
Nog even en hij weet er 
meer over te vertellen en 
kan hij van advies dienen 
als je het zelf ook over-
weegt om zonnepanelen 
of een warmtepomp aan 
te schaffen. 

Tot slot
Met Queen weer op 1 in de Top 2000 lijkt alles bij het oude te blij-
ven, maar een nieuw jaar betekent zeker nieuwe kansen en uitda-
gingen. Ik zeg daarom ……

Let’s play ball !!! 
Jaap Jonker

Onder
     de borden
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Wendy van Scheijndel

wil graag de pen doorgeven aan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Laura van der Meij

    

De pen 

Stuur de Pen naar: cobie@all2graphic.nl

ROLSTOEL BASKETBALL 
SPORTIFF COMPANY-GRASSHOPPERS 

WIJ ZOEKEN 

NIEUWE LEDEN 

De trainingen zijn in Sporthal Cleijn Duin 

Stadhoudersdreef 1 te Katwijk

Meer info:  mail naar anijgh@ziggo.nl 

of app of bel naar 06 400 887 41 

rolstoelbasketball_A5_flyer_2019.indd   1 04-07-19   12:06
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1 januari Marieke van der Plas

Tineke Mos

Aniek Kuijt

Britt Winters

Huibert Nijgh

Ignas Svirinavicills

Muhanna Alabbi

3 januari Maaike van den Oever

4 januari Glenn Schijf

Rijn Barnhoorn

5 januari Jay Roerade

Mariam Brauckman

6 januari Ewoud Kuijt

7 januari Gonda de Vries

Idir Bourjouane

8 januari Suzanne Hoek

9 januari Liz van der Plas

10 januari Nick de Jager

Noor van Duijn

Menno van der Meer

Jacco van der Mey

André Schenkels

Anne van Duyvenvoorde

11 januari Youri van der Linden

12 januari Tarek Djamgbedja

Ella van der Plas

13 januari Arjan Verbeek

Rick van Zelst

Lotte Meijvogel

Aveeh Aqrawi

Tim van Zelst

Dirk Spaargaren

14 januari Anja Kuyt

15 januari Jos van der Laan

17 januari Rosanne van Beek

18 januari Lisa Bauw

Dylan Kuijt

19 januari Dianne van Wijk

20 januari Matthijs Reitsema

Fenne de Haas

22 januari David Agadjanian

23 januari Ariea van Wijk

25 januari Ries Bodell

Mieke Grimbergen

26 januari Alex van Wijk

28 januari Ciska Ratsma

29 januari Pieter Messemaker

Ravi van Beelen

Rachel Imthorn

Benjamin van Duijn

30 januari Chris Haasnoot

2 februari Marja van Duijn

Janneke Pluimgraaff

3 februari Arend-Jan van Duijn

Justin Duivenvoorde

4 februari Nicky Verbeek

5 februari Wesley Schrier

Lucas Mens 

7 februari Cor Hogervorst

Dennis Dorrepaal

9 februari Levi de Mooij

12 februari Michael Meskers

Sarah Fuchs

14 februari Patricija Dekkers

15 februari Tony Mulder

16 februari Henk Verdoes

Robyne van Rijn

18 februari Chris Andriessen

19 februari Dirk van der Meij

Wessel Hoek

20 februari Matthijs Smit

Jamie van der Plas

Maddy Gans

24 februari Peter de Jong

Karthik Srirangam

25 februari Joep Draisma

Nora Hoek

26 februari Jits de Jong

27 februari Arie Schaddé van Dooren

28 februari Dicky van Beelen

Lieke Pluimgraaff

Yvonne van Beelen

Sven de Ruijter

29 februari Vincent van Starkenburg

Jarigen
van harte gefeliciteerd



Rabobank SNERT TOERNOOI
sfeer impressie         

12

WIST JE DAT . . . . . . . er 400 deelnemers waren?      
     wij daarmee 44 teams vulden?
     dat een record is?
     er een aantal heel fanatieke ouders meededen?
     sommige spelers hun ouders even een flink potje basketball hebben  
     geleerd?
     wij voor het eerst in de middag op 3 velden gespeeld hebben?
     als er volgend jaar nog meer aanmeldingen komen.....wij na gaan  
     denken om op de vrijdagavond te gaan beginnen?
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Zaterdag 4 januari hebben we ons  jaarlijkse snerttoernooi gehad, 
wat een van de mooie tradities is van GRASSHOPPERS. 
Een fantastische samenwerking van de Toernooi commissie en CVR en 
dankzij veel vrijwilligers is dit weer een geweldige dag geworden. 
In de kantine is de hele dag een drukte van belang geweest, natuurlijk 
was er weer de befaamde SNERT, een grabbelton voor de kids, en de 
hele dag heeft het rad kunnen draaien met kleine en grote prijzen. 
Deze prijzen voor het grootste gedeelte gesponsord. 

Een aantal mensen zijn  hier maanden mee bezig geweest om alles bij 
elkaar te krijgen.  Ook hiervoor is een dankjewel op zijn plaats. 

Een groot dankjewel naar onze sponsoren:

Bar 70   Mariëlle’s Bloemenhoek        Van Duyn Tweewielers 

Mooi by Wynanda  Het Wapen van Kattuk    Witte Prijzen Slager

Huug’s Viswinkel     VIB Hair & Nails        Bloemen Bert van der Meij  

VOF Verdoes         Jemroumi       Douglas    De Nagelmevrouw 

LEUK haar&beauty      Nico's Fietsen         Het Baken            Sunset 

Behang Meyvogel      ’t Schouwtje Wassenaar           BeFine Hair & Beauty 

Me Zus & Me Zo        LEMAX                Bike Totaal Luyten Tweewielers  

Eetcafé ’t Lieverdje            SAMS       Autobedrijf Dijksman           Hé Jij 

Keurslagerij Owel       De Nachtwacht        Snackbar de Vuurbaak  

Dirks Vishandel        Proeflokaal de Buuren  Lunchcafé Locals  

Profile Paul            Create by Mos             Snackbar De Pollepel 

Visspecialist van der Marel          Franken Ambachtelijke Slagerij        

Keurslager Vooijs     Gijs de Vreugd schoenen        H.I.P.

Van der Plas bloemen en planten               Vishandel Wim Schaap

De Katwijkse Weekmarkt: 

van der Reijden Groente en Fruit  Martien Kalkman Zoetwaren 

Travelman  Notenkraam De Boxer   Brügemann Kaas

De CVR



De jeugd
               pagina's
The Bucket presents: The Lion King

Vrijdagavond 29 november was het dan zover, de filmavond voor onze 
jongste jeugdleden. 
Een grote groep kids heeft zich aangemeld, totaal waren we met wel 
52 kinderen !! 
Te klein voor de knusse bestuurskamer, waar we normaal de film draaien. 
We hebben de setting verplaatst naar de Bucket. 

Om 18.30 uur kwamen de eerste kinderen binnendruppelen. Eén team had 
afgesproken om in hun onesie ( pyjama) naar de filmavond te komen.  Zodra 
de kids een plekje hadden gevonden. Ging de filmavond van start. Met een 
lekker “broodje  knack” en beker limo hadden we een korte pauze. 
De kinderen zaten te genieten van de film. Nog een korte break in de 2e 
gedeelte van de film kregen ze nog een zakje chips. Het was tenslotte een 
lange film (bijna 2 uur!). 
Rond 21 uur  was de film afgelopen en werden de kinderen weer opgehaald. 
Wat zullen ze lekker geslapen hebben ;) !

Over de film hoeven we niet veel toe te lichten. Want zeg nou eerlijk, wie 
kent “The Lion King” nou niet… 
Maar deze was natuurlijk wel levensecht !!

Groetjes de Jeugdcommissie
Annette, Marieke, Corinda, Marjon, Martine & Dirjam

ZET IN JE AGENDA:
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First moments of fame XU10-2 14 december 2019 – 
Sportiff Company Grasshoppers vs Lokomotief Rijswijk

Dit seizoen is er voor alle jeugdleden weer iets om naar uit te kijken…  Meelopen met een echte wedstrijden van de Heren of Dames. 
Iets waar alle jongens en meiden ook graag zouden willen staan uiteindelijk … spelen in het eerste van de Dames/Heren!

XU10-2 mag het spits afbijten. Levi de Mooij, Gijs Frijne, Jurre van Duyvenvoorde, Simon van Klaveren, Kevin van Egmond, Floris de 
Groot, Cor de Mare, Micah Henry en Jits de Jong mochten voor het eerst samen oplopen met een wedstrijd van de heren... en wat een 
wedstrijd! 

Tegen het altijd lastige Lokomotief, waar ze de laatste 2 jaar tegen in de finale voor het kampioenschap tegen hebben gespeeld ... 
Zeker een finale waardige wedstrijd dus

Spanning was hoog (bij zowel de jongens als de heren J ) maar wat hebben de jongens hard aangemoedigd en de heren het goed 
gedaan!! Er werd gewonnen en niet zomaar, maar met 94-75!!! 

En natuurlijk ter afsluiting een dubbel team foto! Wat hebben ze genoten... volgend jaar zijn er natuurlijk nog meer teams aan de 
beurt.. Maar kun je niet wachten om zo’n geweldige wedstrijd bij te wonen, jullie zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om elke wed-
strijd van de Dames en/of Heren bij te wonen, jullie aanmoediging stellen ze zeer op prijs !!
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DUNK
        de Beginners pagina

Stel je voor………………
Mijn naam is: Annabelle Star
Ik ben geboren op: 12 april 2011                                                       
Ik zit op de:  Julianaschool in Rijnsbrug                                            
In groep: 5
Heb je nog meer familie bij  de basketbal? Tante Willemijn Hoek
Wat lust jij heel graag? Spaghetti
En wat niet? Sla
Wat zijn je hobby’s? Spelen met vriendinnen, shoppen en basketbal
Waarom heb je voor basketbal gekozen? Het leek mij heel erg leuk
en dat was het ook toen ben ik erop gegaan
Heb je een favoriete speler/speelster bij Grasshoppers? Nog niet 
Wat zou je graag willen leren bij de training? Dat de bal onder mijn
benen door gaat
Heb je vriendjes/vriendinnetjes bij de basketbal? Ja Noor en Leanne
Wat wil je later worden? Basketbaltrainster en juf op school
Wie mag zich de volgende keer van de Beginners aan ons voorstellen?

   Tess van der Plas

Stel je voor………………
Mijn naam is: Matthijn Zwaan
Ik ben geboren op: 21 november 2012                                             In: Leiden
Ik zit op de:  De Duinroos                                            
In groep: 4B
Heb je nog meer familie bij  de basketbal? Nee
Wat lust jij heel graag? Poffertjes en pizza 
En wat niet? Rijst, worteltjes en doperwten
Wat zijn je hobby’s? Basketbal, taekwando
Waarom heb je voor basketbal gekozen? Omdat het erg leuk en gezellig is 
Heb je een favoriete speler/speelster bij Grasshoppers? ????
Wat zou je graag willen leren bij de training? Van veraf in de basket schieten
Heb je vriendjes/vriendinnetjes bij de basketbal? Ja, Tim (ook van school), 
Dylan en Sven
Wat wil je later worden? een politieagent die ook heeeeel goed kan basketballen!
Wie mag zich de volgende keer van de Beginners aan ons voorstellen?

   Tim Kuijt



Keerweer 2, Zoeterwoude www.vksa.nl

071 580 46 00   info@vksa.nl VKSA 
advies

Accountancy | Administraties

Belastingzaken | Salarissen

b e t r o u w b a a r 
b e t r o k k e n

TROTSE SPONSOR 

MU14-1

SPONSOR VAN 
MEISJES U18-1
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Sponsors 
stellen zich voor

Sander Zwaan van Basis Bedrijfshuisvesting stelt zich voor:

Mijn naam is Sander Zwaan en ik ben benaderd door Jaap Jonker om ons bedrijf als sponsor voor te stellen. Ik ben sinds kort 
betrokken geraakt bij deze mooie vereniging omdat onze jongste zoon Matthijn, 7 jaar oud en elders in het clubblad te 
bewonderen, lid is geworden. Dus voor dat ik het wist stond ik samen met hem in het veld tijdens het perfect georganiseerde 
en gezellige Snerttoernooi!

Ik ben partner bij Basis Bedrijfshuisvesting. Basis Bedrijfshuisvesting is al ruim dertig jaar dé 
bedrijfsmakelaar van de randstad. Gespecialiseerd in commercieel onroerend goed. Met onze 
drie vestigingen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda zijn wij marktleider in de randstad. 
Het belangrijkste in onze bedrijfsvoering is en blijft dan ook onze regionale kennis van de markt, 
gekoppeld aan een actieve marktbenadering.

Onze belangrijkste activiteiten zijn de bedrijfsmakelaardij, taxaties, vastgoedbeheer en beleggingen. 
Kijk gerust eens op onze site of neem vrijblijvend contact op.

Op ons kantoor zijn veel Katwijkers werkzaam, waardoor wij veel zaken doen in het 'Katwijkse' en 
hier ook diverse sportverenigingen ondersteunen. We zijn dan ook blij om nu ook betrokken te zijn 
bij de Grasshoppers.

Sportieve groet, 
Sander Zwaan
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Kost het u veel tijd om 
uw administratie bij te 
werken of aan te leveren 
bij uw accountant?

“Ik help u graag 
op weg”

Wij werken volledig digitaal 
en werken uw administratie 
maandelijks bij. Zo heeft u 
minder stress en heeft u 
tussentijds al inzicht in 
uw resultaten!

Hoe wij dat doen? Lees meer:
www.vdvdg.nl/online-boekhouding
Of bel ons via 071 409 04 09

Katwijk

Badstraat 7 | 2225 BL Katwijk   

etoskatwijk@gmail.com 

071 4014617   |   etos .nl

 

75 JAAR BOUWEN
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Vooraf
Iedereen een sportief, sponsorrijk en gezond 2020 toegewenst.
Er zijn per 1 januari jl. een paar contracten afgelopen. Aan de wand 
van sporthal Cleijn Duin zie je de plekken waar om heen is geverfd 
toen er nog reclameborden hingen. Het is daarom nodig dat we 
allemaal ons best moeten doen om nieuwe sponsors te (blijven) 
vinden. Het blijft een uitdaging. Kijk eens goed om je heen wie 
benaderd kunnen worden en laat het vooral even weten.

Tips zijn ook altijd welkom
Sponsors zijn zeer belangrijk voor onze vereniging. Een tip is altijd 
welkom; het mailadres waar het allemaal wordt verzameld is: 

sponsor@grasshoppers.nl 
Een tip wat leidt tot een nieuwe sponsor wordt beloond met eeu-
wige roem en een vermelding in deze rubriek.

Tot slot
Het kan altijd beter.

Namens de sponsorcommissie,
Jaap Jonker
(Verder bestaande uit Chris Harwig, Huig Hoek, 
Dirk Roosendaal, Hubert Nijgh, Arno van Kruistum, 
Jasper Mattijssen)
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hier kan UW 

aDVerTenTie sTaan!

in kLeUr 

of 

ZWarT/ WiT

Voor info MaiL naar:
 sPonsor@GrasshoPPers.nL

Locatie Katwijk
Gezondheidscentrum

Zeehos
Zeehosplein 27

2225 MJ Katwijk
T  (071) 4074384
F  (071) 4073 1 2 1

Locatie Rijnsburg
Gezondheidscentrum
Nieuw Rapenburg
Katwijkerweg 8
2231 SB Rijnsburg
T  (071) 4031672 • 4022549
F  (071) 4088433 

E  info.pmc@pmckatwijk.nl      |      W  www.pmckatwijk.nl



Leden 
info

Aangemeld als lid (26-10-2019 t/m 31-12-2019):

NAAM: TEAM:

Tim Kuijt MBG (NS)

Jent van der Valk MBG (NS)

Collin Markesteijn X124 (NS)

Gijs Frijns MBG (NS)

Margriet de Jong VSE5 (NS)

Mitra Moomand VBG (NS)

Cameron Mensah-Hoek X141

Tobias van den Bos MBG (NS)

Barbara Saccoccia VSE3 (NS)

Marloes Langeveld VBG (NS)

Laura van der Meij VSE3 (NS)

Beau van der Boon MBG (NS)

Lisette van Emmarink GT 1 (NS)

Sofia Bodaan X123 (NS)

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren: 
* voor het einde van het lopende seizoen,
* via een Brief (LedenAdministratie Sportiff Company-Grasshoppers, Boshuysenstraat 10, 2221 SL  Katwijk),
* of via de E-mail (ledenadministratie@grasshoppers.nl),
* of via WhatsApp.

Leeftijdsgrenzen seizoen 2019-2020:

Senioren geboren in 1997 en vroeger (MSE*/VSE*)

Onder 22 geboren in 1998 en in 1999 (M22*/V22*)

Onder 20 geboren in 2000 en in 2001 (M20*/V20*)

Onder 18 geboren in 2002 en in 2003 (M18*/V18*)

Onder 16 geboren in 2004 en in 2005 (M16*/V16*)

Onder 14 geboren in 2006 en in 2007 (X14*/V14*)

Onder 12 geboren in 2008 en in 2009 (Mini-regels) (X12*)

Onder 10 geboren in 2010 en in 2011 (Mini-regels) (X10*)

Onder 08 geboren in 2012 en later (Peanuts) (X08*)

BeginnersGroep basis-training voor nieuwe jeugd-leden (MBG/VBG)

G-Team leden met een verstandelijke beperking (X) (GT1/G-Team)

Rolstoel-Team leden met een fysieke beperking (X) (RSE*)

M = Mannen.
V = Vrouwen.
X = Gemengd.
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De penningmeester
             aan het woord

Beste leden,

Allereerst een goed, gezond en sportief 2020 toegewenst. Ik hoop dat jullie fijne feestdagen doorgebracht hebben 
met familie of bekenden. Alle pondjes die er bij zijn gekomen konden gelukkig weer omgezet worden in energie bij 
het traditionele familie snerttoernooi op 4 januari 2020. Ik hoop dat jullie weer zin krijgen om te ballen en zodoende 
weer met je team te kunnen presteren.

Valt er nog iets te melden vanuit de administratie? Op 21 januari a.s. (datum onder voorbehoud) wordt de algemene 
ledenvergadering gehouden. Op de algemene ledenvergadering worden de gevoerde en te voeren beleid bespro-
ken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het 
gevoerde beleid gebeurt jaarlijks. Besproken wordt o.a. de begroting, maar er kunnen ook wijzigingen in het huis-
houdelijk reglement zijn of wijzigingen in de statuten. De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) worden op 
een later tijdstip in 2020 besproken.

De contributieheffingen zullen binnenkort bij jullie in de (digitale) bus vallen. Graag de rekeningen op tijd betalen 
zodat de vereniging haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Met name de zaalhuur is een behoorlijke kostenpost 
voor de vereniging welke maandelijks aan het Sportbedrijf voldaan moet worden.

Rest mij nogmaals jullie heel veel succes en plezier toe te wensen voor 2020.

Met een vriendelijke verenigingsgroet,
 

Dirk Spaargaren
Penningmeester Sportiff Company Grasshoppers



W W W . G R I M B E R G E N I N S T A L L A T I E S . N L

K L I M A A T  •  E L E K T R O  •  S A N I T A I R

advies en ontwerp • uitvoering • beheer en onderhoud • elektronische beveiliging • bouwkundige beveiliging • VOIP telefonie

 camera bewaking • toegangscontrole • intercomsystemen • telefoonsystemen • ADSL/DSL aansluitingen • datanetwerken

T 071 760 00 01 • F 071 407 64 75 • De Roysloot 8  •  2231 NZ Rijnsburg  •  www.dewit-beveiliging.nl



trotse hoofdsponsor
van basketball vereniging
grasshoppers

sportswear for everyone

Laan van Nieuw Oost Indië 125  |  2593 BM Den Haag  |  T +31 (0)85 047 77 90
www.sportiff.company


