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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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rebound@grasshoppers.nl
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rebound@grasshoppers.nl
Cobie van der Boon (vormgeving | opmaak)
Peter van der Zwart
Piet Hein Kanbier
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Realisatie
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Adres

Sporthal Cleijn Duin
Stadthoudersdreef 1, 2224 BN Katwijk

De Bucket:    071 - 8870130
Sporthal Cleijn Duin:  071 - 4065856 beheerder

Post adres:   Postbus 246, 2220 AE Katwijk
web adres:   www.grasshoppers.nl

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
Anja Kuijt

Ere-lid
Tjomme van Norden Sr.  † 13 mei 2006

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
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De lente komt in zicht en dat betekent dat de competities in de eindfase komen. 
Meerdere teams zijn in strijd om het kampioenschap en gaan de play-off fase 
in. Dan blijkt ook of alle inspanningen wat gaan opleveren. Alle spelers en de 
begeleiding daar heel veel succes bij. 

Een bijzondere felicitatie mag worden uitgedeeld aan Ilse, Noor en Fleur. Zij 
zijn er in geslaagd om zich in het nederlands team 3x3 te spelen en maken 
deel uit van de selectie dat in het pre-olympisch plaatsingstoernooi een ticket 
gaat proberen te veroveren voor de spelen in  Tokyo. Een unieke prestatie in 
de geschiedenis van Sportiff Company Grasshoppers. Dat mag zeker wel eens 
gezegd worden.

Helaas is er ook een incident geweest met betrekking tot normen en waarden. 
Op de laatste ALV heb ik dat al toegelicht. Het bestuur blijft daar aandacht voor 
vragen. Een veilig sportklimaat is een must voor ons allemaal. De vertrouwens-
persoon binnen de vereniging is ten allen tijde beschikbaar voor vragen en 
meldingen.

De CVR gaat ook een drukke tijd tegemoet. Meerdere evenementen van onze 
eigen vereniging of derden staan op stapel. De verenigingsruimte kan alleen 
als onze ontmoetingsplek functioneren als alle leden en ouders bereid zijn om 
de bardiensten te draaien. 
Wij zoeken nog een voorzitter voor de CVR. In de ALV is een werkgroep samen-
gesteld die nog eens gaat kijken of de huidige afspraken rond verenigings- en 
vrijwilligerstaken aangepast moeten worden. Ook wordt de optie van betaalde 
bardiensten meegenomen.

Hoe wel het nog vroeg is wordt er al voorzichtig naar komend seizoen gekeken. 
We weten nu al dat we nieuwe scheidsrechters nodig hebben voor de landelijk 
spelende teams. Wil je komend seizoen een halve of hele bondsscheidsrechter-
staak voor een team invullen, geef je dan op. Daar staat een vergoeding tegen 
over. Het is ook mogelijk om de benodigde BS3-opleiding dit voorjaar te volgen.

De 2e seizoensnota voor de wedstrijdkosten heeft door de vacature 2e 
penningmeester vertraging opgelopen. Inmiddels is deze via clubcollect 
via mail en sms bij jullie gekomen. Ook de contributienota voor het kalenderjaar 
2020 is in aantocht. De contributie is in 2020 niet verhoogd.

Naast dingen die soms niet goed gaan en waar in de wandelgangen veel dis-
cussie over is, zou ik ook de mooie ontwikkelingen bij de beginnersgroep en 
de u10 u12 willen noemen. De vereniging groeit en bloeit en het is geweldig 
om die beginners op vrijdagmiddag en zo nu en dan op zaterdagmorgen bezig 
te zien. Zeker aan te bevelen om eens te gaan kijken! Een compliment aan de 
begeleiding is zeker op zijn plaats.

Ik wens jullie allemaal veel basketbalplezier toe.

André 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
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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

Avond van de Sport
In een uitverkocht Dorpshuis Valkenburg vond op vrijdag 24 januari jl. een uitermate geslaagde 'Avond van de Sport' plaats. Stichting 
Sportpromotie Katwijk organiseerde dit evenement inmiddels voor de 5e keer en Grasshoppers was in de diverse nominaties goed 
vertegenwoordigd. Toch moest het tot de laatste categorie 'Sportploeg van het jaar' wachten voordat er door Grasshoppers gejuicht 
kon worden. 

Uit het juryrapport
Aan de top komen, is al een prestatie. Maar aan de top blijven en dan telkens weer een extra stap zetten, mag met recht uitzonderlijk 
worden genoemd. Grasshoppers Dames 1 rijgt al jaren de successen aaneen, met over het algemeen een jong team waarin voor-
namelijk zelfopgeleide spelers uit Katwijk en Noordwijk actief zijn. Met deze vriendenploeg werden de dames het afgelopen jaar 
landskampioen en winnaar van de Supercup.

De belangrijkste kracht van Grasshoppers is de teamspirit. Maar dat wil niet zeggen dat de ploeg het alleen van inzet moet hebben. 
Zonder uitzondering kunnen deze vrouwen heel goed basketballen, zijn ze op verschillende posities inzetbaar en blijken ze ook 
tactisch een moeilijk te bespelen tegenstander.

De prestaties van Grasshoppers Dames 1 zijn 
des te aansprekender omdat het Nederlandse 
vrouwenbasketbal een brede top kent. Het 
afgelopen jaar stonden er niet minder dan zes 
ploegen heel dicht bij elkaar. Grasshoppers 
Dames 1 wist zich als eerste voor de play-off 
om het landkampioenschap te plaatsen. Deze 
titel vormt de kroon op een jaar vol sportieve 
hoogtepunten, waarin ook nog eens de 
supercup in de prijzenkast kond worden 
gezet.
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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.nl

GEROOKTE ZALM WRAP TAARTJES
(en als je dit teveel werk vindt dan maak je er een gewone wrap van)

Wat hebben we nodig:
VOOR 4 TAARTJES of 16 HAPJES

• 4 grote wraps
• 200 gram roomkaas
• 200 gram mascarpone
• peper en zout
• 1 theelepeltje gedroogde dilletopjes
• 200 gram gerookte zalm
• 1 avocado
• limoensap

Hoe maken we het klaar.
Steek met een ronde uitsteker of kookring 3 rondjes uit iedere 
wrap, voor ieder taartjes heb je namelijk 3 laagjes wrap nodig. Ik 
gebruikte een kookring (heb je dit niet dan kan je ook een leeg 
blikje gebruiken van zo’n 8 cm in doorsnede.
Meng de roomkaas en de mascarpone in een kommetje. Breng 
op smaak met een beetje zout en peper en voeg de gedroogde 
dilletopjes toe.

Snijd vervolgens de avocado doormidden, verwijder de pit en de 
schil, en snijd de avocado  in kleine blokjes. Sprenkel een beetje 
limoensap over de avocado . (anders word hij bruin) Pak de 
kookring erbij en leg een uitgestoken rondje wrap op de bodem. 
Smeer met een klein flexibel spateltje het roomkaasmengsel in 
een dun laagje hierover uit. Verdeel een beetje van de avocado-
blokjes over de roomkaas en leg hier een plakje zalm op. Smeer 
over de zalm een tweede laagje roomkaas. Leg hier een tweede 
uitgestoken wrap op en herhaal de eerste stap.

Duw het derde, en laatste, rondje wrap aan en verwijder de 
kookring. Je hebt nu een stevig gerookte zalm wrap taartje.
Je kan het taartje in vieren snijden zodat je een leuk borrelhapje 
krijgt. Laat je hem heel dan is dit een heel mooi voorgerechtje .

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

Nummer 24
Er zijn van die gebeurtenissen dat iedereen nog weet wat ie deed of waar 
die was, toen men het hoorde. 11 september 2001 bijvoorbeeld. De ouderen 
onder ons, de dood van John F Kennedy. Zo ook op die zondagavond 26 ja-
nuari. Het begon met een appje. Omg, pap, Kobe is dood. Nee kan niet, fake 
news, hoax, Morgan Freeman is al 6 keer doodverklaard, t zijn gewoon zieke 
geesten die dat vertellen… Toch maar ff checken. NBA.com?? Geen nieuws. 
CNN ?? geen nieuws. Onderhand wel op facebook ontsteltenis, onzin dacht 
ik nog, iedereen neemt t maar over, maar t kan niet. AD kwam er mee, NOS, 
maar nog steeds geen CNN, het was voor mij nog niet waar. Ik deed een 
refresh van de webpagina. En toen die banner in t rood… breaking news.
Hoe onwerkelijk kan iets zijn….
Vijftien jaar geleden vond ik t maar een egotripper, enorm goeie speler, 
zoveel punten, maar hoeveel missers en wat een flut scoringspercentages. 
En dan die gebaartjes, brrrr. Later werd dat al minder, tijdens zijn laatste 
finale in 2010, diep respect. 
De definitieve omslag, voor mij, kwam tijdens de Olympische Spelen van 
2012 in London. Hij kwam daar naar toe, bijna als toerist, als toeschouwer, 
genoot van andere sporten, was aanspreekbaar voor iedereen, was een van 
de twaalf spelers, lachend, open, zeg maar menselijk.
Gister zag ik de documentaire, Kobe Bryant’s Muse, gemaakt tijdens z’n reva-
lidatie van een achillespeesblessure, die m anderhalf jaar aan de kant hield.
Dan zie je een jongen, zoon van een basketbalnomade in Europa, op z’n 
zesde weggeplukt en in Italië gedropt, om de twee jaar verhuizend, niet de 
kans om vriendschappen op te bouwen, behalve die ene… met de basket-
bal, elk moment dat het kon, en ook niet kon, naar het veldje, in het park, in 
de sporthal waar z’n vader trainde. Dat was zijn vlucht, zijn uitlaatklep. En 
s ’avonds kijkend naar de opgestuurde videobanden van NBA-wedstrijden.
Op het moment dat Italië z’n thuisland werd, moest ie mee terug naar de 
States. Maar het was een vreemde omgeving voor hem. Geen band, geen 
begrip, kende de mores niet, geen vrienden, alleen op highschool, gepest. 
Met maar een vriend, de basketbal. Daar ontstond die drive, dat ongelooflijke 
moeten, de woede, de absolute wil...wat later zou gaan heten, de Mamba 
Mentality.
5 kampioensringen, Drie keer op rij samen met Shaq, enorme hoogtepunten 
maar ook gitzwarte dieptepunten in z’n privéleven, de woede bleef, vooral 
nadat hij verketterd werd door halve VS. Hij wilde zich nog meer bewijzen. 
Dat ie Shaq niet nodig had, dat ie zelf de leider kon zijn van de Lakers. Weer 
kwam die in de finale, ditmaal tegen de Celtics, de aardsvijand uit Boston, 
toen met het supertrio (of kwartet) Pearce, Garnett, Ray Allen en Rajon Rondo. 
Die maakten gehakt van Bryant & Co.  Het jaar daarop, dan wel zonder Shaq, 
maar met Pau Gasol en een Derk Fisher, Lamar Odom, om maar een paar 
namen te noemen, uiteindelijk weer een ring erbij, tegen de Orlando Ma-
gic, die duidelijk geen partij was. Uiteindelijk de ultieme genoegdoening in 
2010, uitgerekend tegen de Celtics, met hetzelfde viertal. In een bloedstol-
lende serie werd het 4-3, in eigen huis, in het Staples Centre. Kobe had zich 
definitief tussen de groten der NBA gesetteld. Aan tafel met Jordan, Magic, 
Bird, Russell, Chamberlain. 
Daarna kwam die blessure, de achillespees, het terugkomen in een gedeva-
lueerd team, blessures aan de schouders, het lichaam ging kraken, pijn doen. 
Zijn afscheidstournee, langs alle Arena’s van de NBA, overal toegezongen, 
staande ovaties, door vriend en vijand, z’n laatste thuiswedstrijd, tegen de 
Jazz, 60 punten.
Hij had het stokje van Michael Jordan overgenomen en bijna 20 jaar het 
gezicht geweest van de NBA en de Lakers in het bijzonder. 
De beelden zijn de wereld rondgegaan, Kobe de vader. Familieman, die dingen 
willen meegeven aan z’n kinderen die hijzelf gemist had. Hoe anders dan 
die jonge boze arrogante snotneus van 18 die bij de Lakers binnenstapte. 
Courtsite seats samen met dochter Gianna bij de thuiswedstrijden, lachend 
met LeBron James, applaudisserend voor Dirk Nowitzky, schouderklopjes 
aan vriend en voormalige vijanden.  Selfies met de nieuwe generatie, Luca 
Doncic die hij in het Sloveens aansprak. 
En overal z’n dochter Gigi aan zijn zijde.
26 januari 2020. 

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
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WWW.LINDAPROJECTONDERSTEUNING.NL  

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



Zo schrijf je nog over de jaarwisseling en voordat je het weet ben alweer 2 
maanden verder en komt het seizoen weer in een beslissende fase; money time 
dus. Geldt ook voor het halen van deze deadline. Presteren als het moet.

ALV
De najaar ALV 2019 werd na uitstel pas in februari 2020 gehouden. De 
begroting is vastgesteld. Aan een tweede penningmeester is gebrek. Zo 
bleek dat de contributiefacturen van zo’n 30 beginners nog niet waren 
verstuurd. Verklaarde ook de vraag aan mij door een ouder (tevens familie 
van me) hoe het toch zat? Met ook kinderen op de hockey (niet in mijn 
invloedsfeer…) was ze anders gewend. Ik moest toen het antwoord schul-
dig blijven. Het zou mooi zijn om gratis te kunnen beginnen met bas-
ketballen (of sporten in het algemeen), in een tijd dat kinderen minder 
actief spelen, dikker worden en in de volksgezondheidsnota’s en andere 
maatschappelijke agenda’s het sporten voor kinderen de hemel wordt in 
geprezen. Nee helaas, was het maar zo’n feest. De club krijgt te maken 
met huurverhogingen. De andere kant van de medaille. We hebben (ook 
helaas) geen suikeroompje die de kosten voor ons betaalt, dus we staan 
er met z’n allen voor om de club (financieel) gezond te houden. 
Met een gezonder assortiment in de kantine, protocollen en uitvoeren 
daarvan voor veilig sporten en natuurlijk het aanbieden van het leukste 
spelletje van de wereld, doen wij in ieder geval ons best.

Tribute Kobe Bryant
Dames 1 en Heren 1 hadden voorafgaand aan hun wedstrijden een 
mooi eerbetoon voor één van de grootste basketballers allertijden: 
Kobe Bryant op 26 januari 2020 samen met zijn dertienjarige dochter 
Gianna (Gigi) overleden na een tragisch helikopterongeluk. Als spea-
ker heb ik er een paar woorden bij gezocht. Maar eigenlijk zegde de 
stilte van 24 seconden alles. De overige inzittenden waren honkbal-
coach John Altobelli, diens vrouw Keri en dochter Alyssa, basketbal-
coach Christina Mauser, Sarah Chester en haar dochter Payton, en pi-
loot Ara Zobayan. Ook rond deze slachtoffers is het leed enorm groot. 

Foto gemaakt door Geert Bekker voorafgaand aan de wedstrijd tegen Dozy Den 
Helder.

Dames
Handhaven zich aan de kop van de competitie en kennen op de beker-
wedstrijd hierboven in ander kader gememoreerd geen vormcrisis zoals 
de regerend landskampioen voetbal. Mocht er al een persoonlijk dipje zijn 
(wat heel goed kan als je de jonge leeftijd van heel wat speelsters in acht 
neemt) dan breng ik een quote van coach Axel Gouw in herinnering: “Het 
mooiste is dat het gevaar elke keer van iemand anders uit het team afkom-
stig kan zijn.”
Over persoonlijke dipjes gesproken, wat dacht je van persoonlijk succes. 
Ilse Kuijt en Noor Driessen die naar India gaan om in het eerste 3x3 OKT 
(Olympisch Kwalificatie Toernooi) te proberen een ticket voor Tokio te be-
machtigen. 

In de voorbereiding daarop naar Oekraïne met 2 teams waarin Karin en 
Fleur Kuijt ook deelnemen. Hoezo Katwijk op de basketbalkaart zetten….! 
Voor de competitiebelangen zadelt het de coaches van Dames 1 met een 
puzzel op. Je sterkhouders missen op de training, de voorbereidingen op 
de volgende competitiewedstrijd. Komen ze niet terug met een blessure? 
Er komt nog heel wat bij kijken. 

Topsportprogramma levert al vruchten af (2)
Bekerfinale gehaald door VSE20, of wel de talenten van onder 20. Ook bo-
venaan in de Eredivisie onder 20. Het team van Orange Academy van het 
nationale opleidingsprogramma achter zich latend. 
Lekker in Katwijk komen of blijven basketballen zou ik zeggen.

Mannen
Heren 1 staat dit seizoen niet op de nr. 1 positie in de Promotiedivisie. Van 
de laatste jaren weten we dat dit ook niet alles zegt. Staat er wel goed voor 
om de play-offs te halen. Of in dit geval de laatste 4 die in een halve finale 
(1 vs 4 en 2 vs 3) bepalen wie er naar de finale gaat. Helaas geen ‘best of 3’ 
of een ‘best of 5’ zoals je in het basketbal zou verwachten. Iemand nieuw in 
het team die zich elke week meer en meer in de kijker speelt met double 
doubles en een niet aflatende ijver, is Jordi Menkhorst. Geboren in Dubai, 4 
seizoenen NCAA gespeeld voor de SUNY Geneseo Knights (State University 
of New York). Hoe is Jordi zo in Katwijk komen aanwaaien? Als ik iemand zou 
mogen aanwijzen voor de rubriek ‘Ik geef de pen aan’, dan wist ik het wel.

Evenementen (2)
Op 9 mei a.s. wordt in sporthal Cleijn Duin het officiële Nederlands Kampi-
oenschap 2020 G-Dansen gehouden. Dansclub Sjansee uit Katwijk i.s.m. St. 
Danssport Op Maat Nederland (lid NOC*NSF) organiseren dit evenement. 
Grasshoppers faciliteert dit festijn. Onze vrijwilligers hebben bewezen dit 
soort grote evenementen goed aan te kunnen. Evenementcoördinator Ti-
neke ziet dit daarom met vertrouwen tegemoet.

Onze zonnepanelen op de Bucket
De stand van opgewekte stroom is momenteel 10,33 MWh. Februari is niet 
echt een maand die eruit springt wat betreft zonne-uren, zelfs niet met een 
extra dag van schrikkeljaar. De ene storm na de andere vliegt om je oren. 
Het regent geen zonnestralen in ieder geval. Levert een flinke min op t.o.v. 
vorig jaar februari.  
De monitor om realtime de vorderingen van de zonnepanelen te kunnen 
volgen in de Bucket kan er komen. Er is een plekje gevonden. Nu de moni-
tor nog. Misschien daarom de laatste keer zichtbaar via deze plek. Hoewel 
ik het persoonlijk veel te leuk vind om het via de app te monitoren. Dus als 
er een keer wat te melden is, zal ik het vast niet nalaten. Mijn sluikreclame 
voor het bedrijf van mijn zoon in zonnepanelen heeft nog niet geleid tot 
een vorm van sponsoring. Mocht dat nog eens in de sponsorrubrieken te-
rugkomen dan weten jullie wanneer het zaadje is geplant. Nu ik dit schrijf 
denk ik dat je aan zaadjes water moet geven, maar dat voor zonnepanelen 
eigenlijk geen water (regen) wordt gevraagd. De verwarring die kan optre-
den, laten we voor wat het is, we wachten het rustig af.

Tot slot
NPO3 zendt de documentaire over Kobe Bryant uit. Net met 2 dochters en 
zoon bij de interland Nederland-Kroatië geweest. Volle bak in het topsport-
centrum Almere, goede sfeer, veel Grasshoppers gezien. Oranje speelde 
lang mee, was niet minder dan de hoger aangeslagen tgenstander, 
maar verliest op het eind met 10, als balverlies en de punten (open 
driepunters, vrije worpen) duur zijn. Laat het kaas niet van je brood 
af eten, het is money time. Daarom zeg ik in dit deel van het seizoen:

Let’s play ball !!! 
Jaap Jonker

Onder
     de borden
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Hallo, ik ben Laura van der Meij en speel 
bij de Rollers.

Ik speel sinds 2010, vanaf de oprichting van het rolstoelbasketbal-
team, bij de Grasshoppers. Ik was 8 jaar oud toen ik met basket-
ballen begon.

Toen ik voor het eerst ging trainen kreeg ik van Jaap van Beelen 
een rolstoel uit het hok.
Ik kon nog helemaal niet basketballen in het begin, maar nu 10 
jaar later ben ik er ervaren in geworden.

In die 10 jaar heb ik geleerd hoe je de bal op verschillende manieren 
naar elkaar kan passen, hoe je de bal in de basket gooit, hoe je 
blokjes zet voor je medespelers en hoe je de tegenstander moet 
verdedigen.

Op dit moment speel ik met een ander team in de jeugdcompetitie, 
omdat ons team niet genoeg jeugd meer heeft.
Ik heb vroeger in de C- en later ook in de B-competitie gespeeld, 
maar dat kan op dit moment helaas niet meer, want we hebben 
te weinig spelers om een team te kunnen vormen. Ik zou het heel 
erg jammer vinden als het rolstoelbasketbal bij de Grasshoppers 
ophoudt. Ik heb het al jaren naar mijn zin en heb veel leuke 
vriendinnen.

Bij deze wil ik vragen, ken of ben je zelf iemand met een 
beperking die graag basketbal wil spelen, kom dan een 
keer kijken bij onze training op dinsdagavond 
van 19:15 tot 20:45 uur.

Ik geef graag de pen door aan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nina van Wijk

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



1111

1 maart Nina van Wijk

3 maart Irene Ouwehand

 Senna van Dijk

4 maart Jack Smit

5 maart Wesley van Eldik

 Deborah Vos

6 maart Nick Schuitemaker

9 maart  Rosalie Aandewiel

 Deborah Haasnoot

 Dirk Roosendaal

10 maart Michael Madanly

11 maart Lukas de Haas

13 maart Shavana Kasirin

15 maart Kadus Abraha

16 maart Jean-Paul Schaddé van Dooren

 Janneke Harwig

 Dick van den Oever

18 maart Wim van der Plas

 Jasmijn Aandewiel

 Céline de Jong

 Stan van Duijn

19 maart Nico Messemaker

21 maart Matthijn Zwaan

 Collin Markesteijn

 Jent van der Valk

 Margriet de Jong

23 maart Kees van den Burg

 Mark Barnhoorn

24 maart Noa Mos

25 maart Jilldau Verdoes

26 maart Lars van der Plas

27 maart Jannemarie Nelemans

28 maart Floor Kuyt

29 maart Jacoline van Rhee-Zwaan

 Carin Tawfik

31 maart Angela Geijteman

1 april Rianne Kraaijenoord

2 april Milou van Egmond

3 april Jasper Mattijssen

4 april Jetske Veldmaat

 Jim van Zijl

5 april Dean van Duijn

7 april Dianne Vooijs

9 april Eliza van Velzen

 Rein Hottinga

10 april Bart Florissen

Lucas Smit

12 april Annabelle Star

13 april André Winters

14 april Tim de Jong

15 april Nelleke Krijgsman-van Duijn

 Eline Kuyt-van Duijvenbode

17 april Lieneke Hoek

 Wendy van Scheijndel

 Gerco van Duyvenvoorde

19 april Alissa van der Plas

 Romy van der Burg

20 april Esri Spetter

21 april Mieke Messemaker

 Huug Aandewiel

 Nike Hartlief

22 april Monique van Ingen

23 april Laura van der Meij

24 april Tamlyn de Groot

25 april Marco Haasnoot

26 april Corine Haasnoot

 Thomas Barnhoorn

28 april Thom Groenveld

Nora Schaap

Luka Heemskerk

29 april Judith Messemaker

 Evy de Jong

30 april Eline van Duijvenvoorde

 Tim Kuijt

Jarigen
van harte gefeliciteerd



Hoi ik ben Amy van Duijvenbode 
en ben 11 jaar. 

Mijn hobby’s zijn tekenen en basketbal! Ik zit al 3 
jaar op basketbal en heb veel geleerd. Het is echt 

een leuke sport! Ik raad iedereen aan, die nog 
niet op basketbal zit een keertje te gaan kijken! 

Groetjes Amy
         

Hoi Ik ben Anna van de Kolk en ben 11 jaar.

Ik zit sinds mijn 8e op basketbal, daarvoor heb ik zwemmen 
en paardrijden geprobeerd maar dat was toch niets voor mij.

Toen zei m’n moeder ga eens basketbal proberen. 
Bij de beginnersgroep had Floris en Wim als 

coaches en ik vond het meteen helemaal leuk.
Helemaal toen ik wedstrijden mocht gaan spelen met U10.
Nu speel ik het meeste bij de U14 maar doe ook regelmatig 

met U12 mee.
Het is een heel gezellig team en we hebben een hoop lol.
Ik hoop ooit bij dames 1 te kunnen spelen en wie weet 

zelfs het Nederlands team (dromen magJJ) 

Groetjes Anna      

Hoi, 
mijn naam is Louise Tadevosian 

en ik ben 11 jaar oud. 

Bijna vijf jaar zit ik op basketbal en vind het echt 
heel leuk! Daarnaast heb ik nog andere hobby's, 

namelijk piano spelen en tekenen. 
Piano speel ik al bijna acht jaar. 
Maar basketbal spelen vind ik 

het leukst om te doen!
 

         

Amy

Anna

Louise

Hoi ik ben Eva van Duijn

Ik zit op basketbal omdat 
ik het super leuk vind, 

ik ben er op gegaan omdat m'n 
vader er over begon.

         

Eva

Maak kennis met team Vu12-1onder leiding van Laura 
&

Mayke
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Ik ben Nora 
ik ben 12 jaar en zit in u 12-1. 

Ik zit al 4 jaar op basketbal en speel altijd met 
nummer 4 net als Noor Driessen mn idool. 

Ik vind basketbal de leukste sport die er bestaat 
Grasshoppers is een gezellige vereniging en ik kijk ook 
vaak bij dames 1. Daar is het ook altijd heel gezellig. 

Ik ga altijd met plezier naar de training. 
We hebben een super leuk team. 

Groetjes Nora Hoek

         

Nora

De Dames van VU12-1!!         



Hoi,
Ik ben Mariam ik ben 12 jaar oud.

Ik doe aan basketbal, 
omdat ik het een leuke sport vind.

Ik train twee keer in een week op dinsdag en 
woensdag.Mijn trainsters zijn Anja, Laura en Mayke.

Ik heb een leuk team, waarmee ik fanatiek 
kan lachen en basketballen.

De wedstrijden vind ik het leukst maar 
de trainingen zijn ook leuk.

Ook de activiteiten vind ik leuk, je hebt 
bijvoorbeeld de Grasshoppers night.

Maar ik vind basketbal gewoon fantastisch. 

         

Hoi ik ben Floortje 

Ik zit vanaf mijn zesde op basketbal dus 5 jaar. 
Ik zit nu in 12 1 en 14 1. 

Wat ik leuk vind aan basketbal is alles!!  Ik ben 11 
jaar en mijn beste vriendin is Anna van der Kolk. 

Ik heb ook een lievelingsspeler in dames 1. 
Haar naam is Iris Govers. Een coach waar ik 

graag van leer is Rick Driessen 
Ik hoop dat ik later in Dames 1 kom,

 tenminste daar ga ik mijn best voor doen. 
Dit was het dan. 

Groetjes van Floortje van Duijn         

Mariam

Floortje

Ik ben Inge van Duijn

Ik ben geboren op: 25 oktober 2008
Ik zit op de christelijke Opleiding school Katwijk.

Ik zit in groep 7
Ik lust graag Pizza en geen Spinazie

Mijn hobby is basketballen ik zit in team 12-2 waar 
Mayke en Laura mijn trainsters zijn.

                                                                       
Ik ben gaan basketballen omdat het er leuk uitzag. Mijn 

favoriete spelers zijn Lotte van Kruistum en Allisa.
Ik wil graag goed leren basketballen. 

Mijn vriendinnen zijn Romy, Lieke, Thirza en 
Meis maar eigenlijk iedereen uit mijn team.

Ik wil later juf, politieagente 
of kapster worden.

          

Inge

Marwa
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Sophie

Hé!!
Ik ben Sophie Stam, 

mijn teamgenootjes noemen me Soof!! 

Ik zit voor het 5de jaar op basketbal. Ik vind het onwijs 
leuk, vooral de wedstrijden. Maar ook de trainingen op 

woensdag met Laura en Mayke. 
Sinds een paar weken train ik met onder 14 mee. Ik 

heb heel veel zin om volgend jaar in onder 14 te spelen. 
Hopelijk word ik nog eens kampioen met het team waar 

ik dan in zit, dat lijkt me erg leuk!! 

Toedels, Sophie #9 

          

   Hoi ik ben Marwa, ik ben 11 jaar 

en ik zit in groep 8 op de Dubbelburg in 
Valkenburg. Ik zit sinds 2017 op basketbal.
Ik woon met mijn vader ,moeder en mijn 

zusje. Ik vind basketbal heel leuk,mijn 
hobby’s zijnbasketbal, tekenen en 

muziek luisteren.

         



De jeugd
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ZWEMMEN MET DE JEUGD VAN GRASSHOPPERS

Vrijdag 7 februari was het dan zover, het uitje naar het zwembad stond gepland. De start was wat rommelig door aanmeldingen die 
niet goed/tijdig waren doorgekomen, betalen en door de enorme opkomst ! Jeetje wat hadden we veel kinderen, geweldig dat jullie 
elke keer toch weer in zulke grote groepen komen!! Het aanmelden/betalen gaan we vanaf volgende keer anders doen, zodat we 
sneller kunnen gaan beginnen aan onze activiteit, hierover meer elders in de Rebound.

Uiteindelijk gingen we met  66 (!) kinderen en 5 man begeleiding op pad lopend richting het zwembad. Koppen tellen en betalen. 
Eindelijk om kleden en hop het water in. Gelukkig was het gedeelte met de glijbaan voor onze Grasshopperskids bestemd en te 
overzien. De kinderen vermaakten zich prima, tikkertje, chillen, glijden, bubbelen, wat eten en drinken.

Rond 21.00 uur was het tijd voor de grote groepsfoto in het bubbelbad. En daarna hop richting de kleedkamers. De ouders stonden
al paraat om hun kinderen op te vangen en (eventueel) te helpen bij het aankleden. Dat was heel erg prettig, aangezien het een 
flinke groep was.

Vanuit het zwembad ging iedereen direct weer mee naar huis… de volgende morgen stond er natuurlijk weer een wedstrijd op het 
programma !! Maar wat hebben we allemaal genoten.

De volgende activiteit die op de planning staat is een BINGO !
Schrijven jullie hem alvast in je agenda? Woensdagmiddag 22 april, binnenkort kun je je hiervoor aanmelden in de Bucket.

Tot de volgende keer ! Groetjes, Annette, Corinda, Martine, Daniëlle, Marjon, Marieke & Dirjam



AANMELDINGEN ACTIVITEITEN JEUGDCOMMISSIE

De afgelopen activiteiten zijn naar ons gevoel wat chaotisch verlopen. Vooral bij aanvang/betalen en het 
aanmelden van de activiteiten. Er komen aanmeldingen binnen zonder teamvermelding, aanmeldingen 
komen (te) laat en er komen kinderen die niet aangemeld zijn. En omdat er steeds meer kinderen komen 
(wat we natuurlijk ontzettend leuk vinden!) neemt dit voor aanvang van de activiteiten te veel tijd in beslag voor-
dat we daadwerkelijk kunnen beginnen. 

Te laat of niet aanmelden is voor ons als jeugdcommissie erg vervelend, omdat we toch een planning moeten 
maken. De voorbereidingen vergen een hoop tijd en het is dan ook niet prettig als je op het laatste moment van 
alles moet wijzigen.

Om het voor iedereen eenvoudiger te maken hebben we besloten dat de aanmeldingen voor alle activiteiten 
(m.u.v. de Grasshoppersnight) alleen nog maar in de Bucket gedaan kunnen worden en ook dient er vooraf 
betaald te worden. In de kantine zullen aanmeldingsformulieren liggen, die je ingevuld met het geld in de 
bijgeleverde envelop moet doen. De envelop stop je in de bus van de JEUGDCOMMISSIE. De strook onderaan het 
aanmeldingsformulier neem je mee naar de activiteit. 
Gekochte kaartjes nemen wij helaas niet terug.

De bus voor de aanmeldingen zal er staan tot de sluitingsdatum. Aanmelden na die dag is NIET meer mogelijk. 
We hopen dat het hiermee voor iedereen beter zal verlopen.

Activiteiten blijven we op dezelfde manier aankondigen: 
in de groepsapps van de teams, d.m.v. posters in Cleijn Duin 
en in de Rebound.

Bij de volgende activiteit gaan we het gelijk op deze manier doen. 
Dit is de BINGO-middag op woensdag 22 april. 
Schrijven jullie hem alvast in je agenda?

15

AGENDA JEUGDCOMMISSIE

WOE 22-04 BINGO
ZAT   30-05 OPA/OMA OCHTEND
VRIJ   03-07 GRASSHOPPERSNIGHT

Teams van de week bij Dames en Heren 1

Nadat XU10-2 het spits mochten afbijten in december 2019, 
stonden er begin 2020 nog 7 teams te trappelen om mee te 
mogen lopen met hun “helden/voorbeelden” van Dames en 
Heren 1.

XU10-1 was 4 januari aan de beurt, na overdag natuurlijk zelf 
al hard te hebben gewerkt tijdens het snerttoernooi, was het ’s 
avonds hun beurt om de dames te mogen aanmoedigen, ook 
de coaches Krijna de Jong en Jacoline Plug lieten luidkeels van 
zicht horen! De wedstrijd tegen BC Utrecht Cangeroes werd 
dan ook met ruime cijfers gewonnen onder luid gejuich van de 
meiden, eindstand was 85-45.

Twee weken later was het de beurt aan XU10-4, het team van 
Madelief de Bleeker en Suzanne Hoek, de allereerste keer voor 
de jongens, ze waren natuurlijk best zenuwachtig, maar wat 
werd het een fantastische avond en wat hebben de jongens (en 
heren J) genoten! De heren speelden tegen de Harlemlakers 
en wonnen de game met 92-71.

XU10-1

XU10-4
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1 februari hadden we een dubbele avond. We starten om 
18.00 uur met de dames en aansluitend was de wedstrijd van 
de heren. De Dames speelden deze avond tegen Lekdetec.
nl uit Bemmel. Team van de week was het team van XU10-3, 
getraind en gecoacht door Jamie van der Plas-Vletter, Dicky van 
Beelen-Ouwehand en Corine Haasnoot-van der Bent. Ook onze 
welbekende Jaap van Beelen (rolstoelbasketbal) coacht deze 
dames en wat doen ze het leuk ! Deze club meiden heeft er een 
heel uitje van gemaakt met eerst gezamenlijk een patatje in de 
Bucket, wat een super idee van de meiden! Wat maakten ze ook 
een geluid tijdens de wedstrijd en het heeft geholpen, deze 
wedstrijd werd gewonnen met 77-59 in het voordeel van onze 
dames.

Om 20.30 uur stond er een klassieker op het programma, de 
heren speelden tegen het altijd lastige BS Leiden. Team van de 
week was hier XU12-1, de jongens van Xander Nijgh, Martin 
Kales en Kees de Jong. Een club met hele enthousiaste jongens 
die het ook graag tot Heren 1 zouden willen schoppen.. Super 
leuk om dit dan van dichtbij alvast een beetje te mogen 
meemaken, het smaakte ongetwijfeld naar meer… Ook deze 
wedstrijd werd gewonnen door Grasshoppers, bijna dezelfde 
eindstand als bij de dames, 72-59. 

Zaterdag 8 februari was het XU12-2 team van Laura van Duijn 
en Mayke van der Boon aan de beurt. Een enthousiaste club 
meiden die goed meedraaien in de jongenscompetitie! De 
dames speelden deze avond tegen de Keijser Capital Martini 
Sparks uit het verre Groningen…  Het begin was best spannend 
maar jullie hebben de meiden er doorheen gesleept, de punten 
bleven ook deze avond in Katwijk, de eindstand werd 79-61.

De afsluiting was weer een dubbele super zaterdag, 15 februari. 
De dames mochten om 18.00 uur het spits afbijten tegen het 
altijd lastige Jolly Jumpers, waar uit in Tubbergen van was 
verloren.. Maar met luidkeels ondersteuning van de meiden van 
XU12-3, getraind en gecoacht door Marijke de Haas en Marieke 
van Duijvenbode werd het een flinke overwinning van 40 
punten !! Eindstand was 87-47.
Wat een leuke enthousiaste groep meiden is dit ook, hebben al 
flinke progressie geboekt dit seizoen.

En de hekkensluiters waren de jongens van XU12-4, voor 
sommige de eerste keer, ze waren best nerveus, maar wat 
hebben ze een topavond gehad. De jongens worden getraind 
door Dick Meijvogel en Aron Klinkenberg, wat een leuke groep 
ook weer. Ook Jaco van Rhijn was van de partij met zijn arm in 
het gips (beterschap Jaco!), we hopen dat je gauw weer mag 
basketballen! De heren speelden deze avond tegen BC Virtus 
uit Werkendam… En natuurlijk mochten zij niet achterblijven 
bij de dames. Ook de heren slaagden in een flinke overwinning.
De jongens hadden stiekem nog gehoopt op 100 punten maar 
die werden net niet gehaald. Eindstand werd 91-60 in het 
voordeel van onze mannen!

Alle wedstrijden werden natuurlijk afgesloten met een dubbel 
team foto! Wat hebben ze allemaal genoten... Jullie zijn natuurlijk 
van harte uitgenodigd om elke wedstrijd van de Dames en/of 
Heren bij te wonen, jullie aanmoediging stellen ze zeer op prijs!! 
En zoals je hierboven kunt lezen, hebben ze alle wedstrijden in 
jullie bijzijn gewonnen… dus stiekem moeten jullie wel komen!!

XU10-3

MU12-1

VU12-1

VU12-2

MU12-2
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DUNK
        de Beginners pagina

Stel je voor………………
Mijn naam is: Tess v.d.Plas 
Ik ben geboren op: 30 oktober 2013  In: Leiden                                                                                                
Ik zit op de:  Emma school in Rijnsburg                                                                                      
In groep: 3
Heb je nog meer familie bij  de basketbal? Ja mijn zus Liz
Wat lust jij heel graag? Patat, Pizza, Salami en Pannenkoeken
En wat niet? Spruitjes
Wat zijn je hobby’s? Basketbal en turnen
Waarom heb je voor basketbal gekozen?Omdat  mijn zus er op zit en veel vriendinnen
Heb je een favoriete speler/speelster bij Grasshoppers? Karin Kuijt, Floor en Dewi 
en Floor en Wim  mijn trainers 
Wat zou je graag willen leren bij de training? Hoe je de bal tussen benen en achter 
je rug langs kunt doen!
Heb je vriendjes/vriendinnetjes bij de basketbal? Liz ,Patricija ,Lieke,  Britt, Fenne , 
Noor en Annebel
Wat wil je later worden? Moeder en Dokter , ik heb n.l al mijn gipsdiploma
Wie mag zich de volgende keer van de Beginners aan ons voorstellen?  

     Emmelotte Hoek

    
Match Day 

voor de Beginners!

Zaterdag 1 februari was het zover…….Onze 
eerste oefenwedstrijdjes …best wel spannend!

Maar wat waren we  enthousiast , met heel veel        
publiek op de banken leken het net echte wedstrijden.  
Het was een kleurrijk geheel op de velden en  iedereen 

deed super zijn best.

Moegespeeld…..  nog even naar de Bucket voor wat 
limonade en wat lekkers  en dan weer naar huis 

De trainers zijn trots op jullie!  Op naar de     
volgende keer 

( zaterdag 4 april ) 
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Sponsors 
stellen zich voor

Verdoes Groothandel B.V.

Het was 1933 toen Bas Verdoes moest stoppen met zijn werk als binnenvaartschipper. Vanwege gezondheidsklachten kon hij het 
werk niet meer voortzetten. Het was Neeltje Verdoes die vervolgens haar eigen melkwinkeltje in Katwijk begon. Het waren zware 
tijden. Nederland zat midden in een financiële crisis en er waren meer dan 600.000 werklozen. Er moest spreekwoordelijk brood 
op de plank komen.

In 1962 nam de zoon van Bas, IJsbrand Verdoes, de zaken van zijn ouders over en begon samen met zijn vrouw Marry Verdoes een 
melk- en levensmiddelenzaak op de Meeuwenlaan in Katwijk. De zaken gingen goed en IJsbrand Verdoes besloot om naast de 
kruidenwinkel ook de ambulante handel in te gaan. IJsbrand reed dagelijks met een ventwagen door het dorp van Katwijk om 
iedereen van zuivel te voorzien. In de vakanties hielpen de kinderen ook mee met de zaken. Vanwege de hoge populariteit werd 
de ventwagen naderhand uitgebreid met meerdere ventwagens om de grote vraag aan te kunnen. Verdoes begon een begrip te 
worden in Katwijk.

Rond het jaar 2000 begon de markt te veranderen. De komst van de totaalleverancier begon op te komen en kleine speciaalzaken 
begonnen langzaam aan te verdwijnen uit het straatbeeld. IJsbrand besloot om de ambulante handel op te zeggen en een andere 
richting op te gaan. Bedrijven en instellingen eisten binnen een tijdsbestek van 12 uur de bestellingen in huis te hebben. Daarnaast 
wilden ze kunnen kiezen uit een totaal assortiment van één leverancier. Het was dankzij Friesland Campina dat Verdoes kon 
overgaan op volledig grootgebruik. Toen nog gespecialiseerd in alleen zuivel.  

Tegenwoordig kent ieder marktsegment zijn eigen specifieke wensen en daar geeft Verdoes onder leiding van Bas en Arianne 
Verdoes invulling aan met een breed en diep assortiment aan dagverse producten, een grote mate van flexibiliteit, een hoge 
servicegraad en brede vakkennis. Verdoes is een echt familiebedrijf waarbij meerdere familieleden werkzaam zijn in het bedrijf. 
Tevens is Verdoes al meer dan 30 jaar specialist in kerstpakketten en relatiegeschenken. Dit maakt VOF Verdoes tot een 
gewaardeerd leverancier met een grote, tevreden klantenkring, gevestigd in de driehoek Katwijk-Den Haag-Leiden-Hillegom. 

We zijn inmiddels (weer) ‘first supplier’ van Sportiff Company Grasshoppers voor de bevoorrading van jullie mooie verenigingsruimte. 
We zijn ook op de hoogte van de vele liefhebbers van speciaal bieren en daar kunnen we in ieder geval een flink groot assortiment 
van aanbieden. We zijn alweer een tijdje leverancier en bekronen de samenwerking met een reclamebord. En natuurlijk met de 
beste kwaliteit in de kantine. Veel succes met jullie vereniging.

Bas en Arianne Verdoes

G R O O T H A N D E L  I N  L E V E N S M I D D E L E N  E N  Z U I V E L
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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
Er is weer mooi nieuws te melden over nieuwe of uitgebreide spon-
sorcontracten die onlangs zijn afgesloten. Dat betekent dat er weer 
lege plekken op de wanden van de sporthal of in de Rebound kun-
nen worden gevuld. Daar zijn we de sponsors zeer erkentelijk voor, 
maar dat hoeft haast geen betoog. We gaan ze even langs:

Nieuws op het sponsorsfront
- Basis Bedrijfshuisvesting heeft een uitbreiding van sponsorpakket. 
Een groot reclamebord op de wand en een advertentie in de 
Rebound. Het al aanwezige kleinere reclamebord komt langs het 
veld tijdens de centercourt wedstrijden. Nadere introductie is haast 
overbodig nadat Sander Zwaan zijn bedrijf in de vorige Rebound 
heeft voorgesteld. Basis Bedrijfshuisvesting, al ruim dertig jaar dé 
bedrijfsmakelaar van de randstad. Gespecialiseerd in commercieel 
onroerend goed. Met drie vestigingen in Leiden, Alphen aan den 
Rijn en Gouda zijn ze marktleider in de randstad.

- Verdoes Groothandel B.V. komt opnieuw met een groot reclamebord 
in de sporthal. Bas Verdoes is de ‘first supplier’ van onze kantine. 
Nadere introductie elders in deze Rebound bij “Sponsors stellen 
zich voor”. Verdoes is dé groothandel met een assortiment van wel 
meer dan 6000 artikelen. Ze staan bekend om de korte communi-
catielijnen en persoonlijke aandacht naar hun klanten. Verder zijn ze 
gespecialiseerd in kerstpakketten, relatiegeschenken en dagvers.

- Nico’s Fietsen komt ook terug met een klein reclamebord in de 
hal. Nico's Fietsen op de hoek van de Zeeweg en de Karel Door-
manlaan is een allround speciaalzaak in stadsfietsen, sportfietsen en 
elektrische fietsen. Met de garantie op het beste advies en de beste 
service. Via de website kan je ook naar de webshop. Voor reparaties, 
accessoires, verzekeringen, bedrijfsfietsplan en verhuur ben je bij 
Nico's Fietsen ook aan het juiste adres.

- Nieuw is Brouwer Tours met een klein reclamebord. Brouwer Tours 
maakt deel uit van Brouwer Company; ons familiebedrijf wat ruim 
90 jaar bestaat. Samen met partnerbedrijf Taxi Brouwer is er een 
modern, comfortabel en uitgebreid wagenpark met ruim 40 taxi's, 
40 minibusjes, 45 touringcars, een diversiteit aan VIP-voertuigen en 
340 chauffeurs. Onlangs heeft Brouwer Tours het touringcarbedrijf 
Th. Lubbe Reizen (Zoeterwoude) overgenomen. De 12 medewer-
kers en 10 touringcars blijven rijden onder de naam Th. Lubbe 
Reizen. De vestiging in Zoeterwoude blijft gewoon bestaan.

Het is verder toch ook eens het vermelden waard om de korte 
lijntjes met redactielid Cobie van der Boon, tevens opmaker van 
de Rebound en het bedrijf All2Graphic te noemen. De teksten, de 
logo’s in dit blad en het ontwerpen en leveren van de borden zit zo 
lekker in één hand. Alle gemak onder één dak.

Tips blijven nog 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
We hebben voor de bovengenoemde sponsors zeker ook hulp van 
anderen gehad. Ga zo door!

Tot slot
Er zijn nog lege plekken te vullen.

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

G R O O T H A N D E L  I N  L E V E N S M I D D E L E N  E N  Z U I V E L
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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 (01-01-2020 t/m 14-02-2020):

NAAM: TEAM: NAAM: TEAM:

Milou van Egmond VBG (NS) Ruby Pool VBG (NS)

Sarah Veldman VBG (NS) Jelte Schuitemaker MBG (NS)

Eline Looman X123 Shavana Kasirin V201/VSE2

Iris van Rijn VBG (NS) Lucas van der Meulen MBG (NS)

Emmelotte Hoek VBG (NS) Wessel Handgraaf X141

Thomas Barnhoorn MBG (NS) Yazan Alsobinati MBG (NS)

Jamario Marten X141 Sarah-Jane Doppenberg VBG (NS)

Calista Mensah-Hoek X122/V141 Nikita Schaap VBG (NS)

Shara Mensah-Hoek X122 Karlijn van der Marel VSE2

Harie Narain GT 1

Sander Vos MSE1

Jim Schaap MBG (NS)

Brandon Bergsma MSE1

Jannemarie Nelemans VBG (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

De penningmeester in de slip met de pen

Allereerst mijn excuses voor de foutieve informatie die ik jullie heb verstrekt. De ALV is wat later gehouden dan 
ik had aangekondigd. Deze werd gehouden dinsdag 18 februari jl. De ALV werd bezocht door ruim 20 personen 
en was constructief van aard. Als penningmeester vond ik het fijn te mogen aanhoren dat de begroting unaniem 
werd goedgekeurd, voor mij de 1e keer, al waren er nog wel wat aandachtspuntjes m.b.t. de posten zaalhuur en 
diverse overige kosten en opbrengsten. 

Tevens schreef ik in de vorige dat de contributieheffing in jullie digitale bus zou vallen. Dit is nog niet het 
geval maar met grote zekerheid is dit met het ontvangen van deze rebound een feit. Allereerst zal de 2e 
seizoens-competitie nota 2019/2020 eruit gaan m.b.t. huur kleding, dubbel spelen en arbitrage. Kort daarna 
de 2e helft v.h. seizoen 2019 m.b.t. de nieuwe leden en medio maart de contributie voor het kalenderjaar 
2020. De contributieheffing zal via Clubcollect verlopen. Ik begrijp dat dit voor velen lang op zich heeft laten 
wachten. Hier hebben wij onze redenen voor. Ik reken op jullie begrip en vertrouw erop dat de nota's op tijd 
worden overgemaakt.

Hoewel de behandeling van de jaarstukken nog een poosje duurt, medio mei, zoekt het bestuur nog naar een 
kascontrole commissielid. Als je hierin interesse hebt dan kan je je voor deze functie bij mij of bij de secretaris 
melden. 

 

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


