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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

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

Bestuur en
      commissies

Kopy voor Rebound nr 5-2020
inleveren uiterlijk op 
zaterdag 29 augustus 2020
rebound@grasshoppers.nl

Jaargang 48   |   nr 3&4   |  zomer 2020

Colofon:

Clubblad van Basketbalvereniging 
Grasshoppers  te Katwijk
opgericht 21 december 1971 

Redactie Rebound
rebound@grasshoppers.nl
Cobie van der Boon (vormgeving | opmaak)
Peter van der Zwart
Piet Hein Kanbier
Jaap Jonker

Realisatie
All2Graphic 
Foto Cover 
diverse fotografen

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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Basketball tussen hoop en vrees 

De impact van de corona-crisis op onze vereniging is groot. Op eens werden de 
trainingen en wedstrijden geschrapt. Competities worden niet meer uitgespeeld. 
Thuiswerken, onzekerheid en niet basketballen. Op het moment dat ik dit schrijf 
zijn we al 10 weken verder. Ik hoop dat de leden die getroffen zijn door het virus, 
voorspoedig kunnen herstellen. Allen veel sterkte toegewenst.

Begin mei hebben we van de gemeente groen licht gekregen om de trainingen 
weer te gaan starten. Dit dient in de buitenlucht te gebeuren, binnen sporten is 
op dit moment nog niet toegestaan.  

Er is voor gekozen om een onderscheid te maken in leeftijdscategorieën. De jeugd 
vanaf u12 zal gaan trainen op het basketbalveldje bij ‘de Goerie’ gelegen aan de 
Groen van Prinstererweg. Trainingen voor de jongere jeugd worden georganiseerd 
in samenwerking met het Welzijnskwartier. Deze worden gehouden bij het veldje 
bij de Sjaloomschool (wijk Cleijn Duin). De leden worden via de trainers benaderd 
over de tijden van de trainingen. Ook de senioren mogen weer aan de slag. De TC 
heeft over de mogelijkheden en de locaties de laatste info. De trainers geven de 
actuele informatie door.

Om te voldoen aan de maatregelen en de kans op besmetting zo klein mogelijk te 
houden heeft het bestuur op de website beschermende  maatregelen gepubliceerd. 
Houden jullie je daar aan!

Hoe ziet de toekomst er uit:

Vanaf 1 september hopen we weer in de zaal terecht te kunnen. Dit is nog wel geheel 
afhankelijk van hoe de stand van zaken rond corona-virus zich ontwikkeld. In ieder 
geval wedstrijden nog zonder publiek. De TC is al volop met de voorbereidingen voor 
nieuwe seizoen bezig. De teams zijn al bij de NBB opgegeven.

Financieel krijgen we wel wat tegenslagen door het ontbreken van opbrengsten 
van de verenigingsruimte. Aan de andere kant krijgen we compensatie voor de 
huur van de zalen. Hoe dit allemaal doorwerkt zetten we nu op een rijtje. We 
volgen de ontwikkelingen op de voet maar mochten er vragen of suggesties 
zijn hoe bepaalde dingen beter geregeld kan worden, laat het ons dan weten. 
Dit kan via middels een reactie naar het bestuur en uiteraard ook via de trainer.

Namens het bestuur wensen wij iedereen heel veel sterkte toe en ik hoop dat wij 
elkaar snel weer ontmoeten in The Bucket en op de trainingsvloer.

André Hoek, voorzitter

Voorwoord
vanaf de bestuurstafel bekeken

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

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

vervolg foto's buitentraining
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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.nlWITLOFSALADE 

Wat heb je nodig voor de basis:
4 stronkjes witlof
4 eieren
Kleine tomaatjes
2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels crème fraiche

De witlof heel fijn snijden, (laat de harde kern eruit) kook de eieren 
hard en snijd deze fijn. Halveer de tomaatjes en meng dit alles met 
de mayonaise en de crème fraiche.

Ik maak de salade verder af met stukjes gekookte kipfilet, verse 
fruitsalade en kleine blokjes kaas.

Je kan in deze salade allerlei ingrediënten toevoegen. Zoals 
ham, notenmix, walnoten, appel, blikje fruitcocktail, bleekselderij, 
augurken,komkommer en allerlei kruiden die je zelf lekker vind.

Heerlijke salade voor bij de BBQ maar ook als maaltijdsalade is het 
heel goed te gebruiken. Een gebakken aardappeltje uit de oven 
met knoflook is een heerlijke combinatie.

TIP: als je de witlof wat eerder wil snijden druppel er een beetje 
citroensap over heen, dan verkleurd hij niet.

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

Last dance
Al twee maanden min of meer opgesloten, geen terrasje wat open is, 
angstvallig op afstand blijvend in supermarkt, bakker en slager, maar 
vooral…. geen sport, geen competities, geen playoff’s om naar toe te 
gaan. Geen spannende ontknopingen in de competities. Frustrerend, erg 
frustrerend. 
Maar vooral... hoe frustrerend voor de sporter.  Het moment om te pieken, 
om een transfer af te dwingen, om je contract te verbeteren, of en wat 
natuurlijk voor de meeste sporters geldt, die ten slotte amateur zijn, geen 
kans om kampioen te worden.
Voor velen betekent het een jaartje wachten, de rookies hebben nog 
voldoende tijd. Maar voor hen die aan hun top zitten of er al overheen 
is t andere koek. Een speler die eindelijk kan gaan cashen bij een grote 
club, een droom in duigen misschien wel. Of die nog een keer een 
kunststukje wil uitvoeren om definitief bij de allergrootsten te mogen 
aanschuiven.
Voor NBA-superstar Lebron James begint de tijd te dringen. Alom 
beschouwd als een der grootste basketballers ooit, maar met “slechts” 
drie ringen zit je nog niet aan tafel met Jordan,  Russell, Pippen, Magic, 
Kareem, Kobe, Tim Duncan. Om er een paar te noemen. 
Twee jaar geleden verhuisd naar de Lakers, naar de stad van de sterren. Het 
eerste seizoen was drama. Een hopeloos team en een blessure gooiden 
roet in t eten en de Lakers bleven in de standen en statistieken akelig 
anoniem. Maar dit jaar liep alles anders, beter, uitstekend zelfs. Met andere 
All-Star Antony Davis erbij en een James die de rol als guard min of meer 
op zich nam waren de Lakers hard op weg om eerste te worden in de 
Western Conference en zo een prima uitgangspositie voor de titel. Totdat 
het Covid-19 virus roet in t eten gooide. De vraag is of James volgend jaar 
ook nog in staat is om deze prestatie te leveren, misschien daarom dat hij 
een fervent voorstander is om deze NBA-jaargang uit te spelen??
Over laatste kunststukjes gesproken. Elke nadeel heeft zijn voordeel en 
door de verplichte quarantaine hebben we wel alle tijd om bijvoorbeeld 
fantastische sport docu’s te kijken. De Amerikanen zijn daar meester in en 
via bijvoorbeeld Ziggo Sport kan je echt unieke basketbal documentaires 
zien. Van de week over Dave Bing bijvoorbeeld. Ooit guard van de Detroit 
Pistons in de jaren zeventig, nooit gehoord van de man, maar hij schopte 
het uiteindelijk tot burgemeester van Detroit. Zijn nummer 21 was het 
eerst shirt van de Pistons welke “geretired” werd.
Maar de allermooiste is nu op NetFlix. De Last Dance, over het laatste 
kampioenschap van de Chicago Bulls in het seizoen 1997-1998. Mag 
je absoluut niet missen. Hoe Jordan en coach Jackson nog een keer, 
ondanks alle intriges, ego’s en complotten het zesde kampioenschap 
wisten binnen te slepen voor de Bulls, die daarvoor en daarna nooit 
meer echt een rol om de prijzen hebben gespeeld. De blessure en 
onvrede van Scotty Pippen die werkelijk voor een fooi speelde, het 
feestbeest Dennis Rodman die voor een weekendje even naar Las 
Vegas werd gestuurd om weer lekker in z’n vel te komen, vervolgens 
zichzelf een week onder tafel zoop, maar op de eerste de beste training 
iedereen het nakijken gaf. Het management welke zo graag wilde mee-
delen in ‘t succes en mede daardoor het  einde inluidde van dat succes. 
Kijken, kijken, kijken. Verplicht. De Last Dance, iets waar Lebron James 
absoluut van zal dromen en ongetwijfeld er alles aan zal doen om 
zijn kunstje te flikken. Maar wordt het afdansen in lege arena’s, alleen 
gevolgd door 30 camera’s en miljoenen tv-kijkers. Of kan en mag hij 
het opbrengen, om zijn laatste ring te winnen in een afgeladen, ex-
ploderend Staple Centre. Waar die zijn laatste trofee ongetwijfeld zal 
opdragen aan die andere grootheid uit de Lakers familie, Kobe.
Aan alles komt een eind, zo ook aan mijn columns die ik geschreven heb 
voor de Rebound.  Ik wens iedereen een goede gezondheid en hopelijk 
snel tot ziens in Cleijn Duin, op de tribune.  

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



Dat waren nog eens vooruitziende woorden toen ik de vorige keer 
schreef dat het seizoen in een beslissende fase kwam. Alleen zo al-
les bepalend en onverwacht een lockdown had ik nooit kunnen 
bedenken. Wie wel. Een periode zonder basketbal en net met de 
versoepelingen werd onze sport een buitensport. We hebben het 
weleens hier over de ongelijkheid tussen binnen- en buitensport 
gehad. Dat biedt kansen; of laat ik me nu te veel meevoeren? De 
vraag wanneer we weer naar binnen kunnen, is nog niet bekend. 
Onzekerheid bij de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Ook 
hoe we er dan voorstaan. 

De Rebound
Volgens mij een unicum dat dit een dubbele uitgave is. Maar dit is 
dan gelijk de uitgave voor de zomerstop. Een prettige vakantie toe-
wensen, is ook zo wat. We moeten nog even, de scholen beginnen 
weer voordat het zover is. En kunnen we wel op vakantie? We gaan 
het meemaken.

Dames
Geen OKT voor 3x3. Geen hoofdbrekens voor coach Axel Gouw 
omdat hij een belangrijk deel van zijn selectie kwijt is. Afsluiten 
als nummer 1 van de competitie, niet meer in te halen met nog 
2 wedstrijden te gaan. Geen kampioen, maar wel de beste van 
Nederland. Alweer, de derde keer op rij.
Axel kwam nog in een kort berichtje in de krant. Tripple Threat 
komt in de Eredivisie. Hij heette ze van harte welkom. Nu misschien 
weer andere puzzels om de selectie voor volgend seizoen weer op 
te lijnen en klaar te stomen. Beperkte hoeveelheid publiek straks 
op de tribunes? Je merkt het;  er zijn veel vraagtekens. 

Abrupte stop competities
Bekerfinale gehaald door VSE20, of wel de talenten van onder 20. 
Ook bovenaan in de Eredivisie onder 20. Zuur is het wel als het dan 
stopt. Volgend seizoen weer zo’n lichting met zulke mooie prestaties. 
Zoonlief Ruben met zijn maten Bauke en Mark trainersdebuut ge-
maakt en met JU14-1 bovenaan met nog de topper tegen nr. 2 te 
gaan. Ook zomaar klaar en een katergevoel valt, ondanks alle begrip 
voor de maatregelen, toch rauw op je dak. Van de weeromstuit (ik 
vind het een mooi woord, of het zo is weet ik niet) heeft hij zich weer 
als spelend lid opgegeven. Als er publiek is toegestaan – je weet het 
niet hè – hebben we weer wat meer activiteit in de agenda staan.

Mannen
Dat het daar ook stopte, mag geen verrassing meer heten. Gaan 
we nog een jaartje door met dit team? Nog afwachten wat daar 
uitkomt.

Onze zonnepanelen op de Bucket
Met alle beperkende maatregelen was het i.i.g. lekker dat het weer 
een beetje meezat. Tenminste als je geen regen voor je (boeren)
land nodig hebt. Recordopbrengsten voor zonnepanelen in het 
hele land en in het bijzonder die op de Bucket. De stand van de 
in totaal opgewekte stroom is momenteel 13,75 MWh. Goed voor 
een equivalent van 18 bomen. De stand is zo’n 3,5 MWh meer dan 
de vorige keer. Het levert door de teruglevering nog een paar cent 
per kW op. Niet dat dit de omzet bij bijvoorbeeld de playoffs van 
de Dames en Heren kan vervangen. Maar we zijn blij met elk (klein) 
lichtpuntje.

Akoestische maatregelen in sporthal Cleijn Duin
In de krant was te lezen dat de nagalm in de sporthal de richtlijnen 
overschreed. Het was een verrassing (tegenvaller) voor de toch al 
onder druk staande gemeentelijke begroting. Als ervaringsdeskun-
dige in mijn rol als speaker wist ik dat al. Ook het publiek, want die 
nagalm betekent nogal wat voor de verstaanbaarheid. Voor gym-
docenten een gevaar op gehoorbeschadigingen, voor mannen-
koor Jubilate is een lange nagalmtijd (menig kerkgebouw zou er 
trots op zijn) juist prettig met een concert met een kleine 1000 m/v 
in de zaal. Hoe moet dat straks vraag ik me opeens af? Weer een 
vraagteken. Als er een bruggetje valt te maken naar combineren 
van investeren en bijvoorbeeld uitbreiden van de sporthal, is het nu 
wel. Onze ideeën hoe kan worden uitgebreid is geen geheim bij de 
gemeente. Levert dat slimme combinaties op? De kans is er, maar 
ook hier een vraagteken.

Tot slot
Zo, een rare periode en graven naar mogelijkheden voor kopij. Blijkt 
er genoeg te schrijven. Nog een vraag of mijn oudste dochter op 
aansporing van de tweede, de basketbalschoenen bij de meiden 
op dinsdagavond weer aantrekt. Altijd leuk. De lockdown heeft lang 
geduurd, we kunnen mondjesmaat weer buiten aan de slag. Hoe 
lang nog voordat we weer naar binnen kunnen? Ik ga niet met een 
vraagteken eindigen. We hebben weer honger naar de bal, ik be-
sluit nu nog meer bewust dan anders met drie uitroeptekens:

Let’s play ball !!! 
Jaap Jonker

Onder
     de borden

Nu al heimwee naar volle tribunes en sportief spektakel op het veld. (Foto: Geert Bekker)
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1 mei Djayden Nijgh

3 mei Hans Knegt

Karl Dorrepaal

Gijs Frijns

4 mei Noah Verloop

5 mei Wesley Kikkert

6 mei Jos Harteveld

Jadi van Rijn

Ruby Pool

7 mei Bauke van der Boon

Sanne Ros

8 mei Arianne de Weerd

11 mei Maria Ouwehand-Meyvogel

12 mei Peter van der Zwart

Bram van Paridon

Anna van der Plas

Alex Agadjanian

15 mei Marieke van Schie

16 mei Anouk van Ellinkhuizen

18 mei Jeannette Bergman

Floortje van Duijn

Amy van Duijvenbode

19 mei Thirza van Rijn

21 mei Sophie Stam

Wilbur Gans

22 mei Jake Prins

Kinou Kanbier

René Mulder

23 mei Ruben Jonker

Indy van Stijn

24 mei Sam van der Plas

Lieke Haasnoot

25 mei Wouter van der Bent

Corstian van der Marel

Ronald Roerade

26 mei Katie Schaddé van Dooren

27 mei Marvin Spaan

Cor de Mare

28 mei Wieke den Hollander

Angell Hoek

31 mei Ina van Scheppingen

Simone Verbeek

Nico Messemaker

1 juni Shahed Okde

Tobias van den Bos

2 juni Justin van den Oever

3 juni Jurre van Duyvenvoorde

4 juni Krijna de Jong

5 juni William de Haas

Lina van Beelen

7 juni Dewi van Duijn

9 juni Maaike Roosendaal

10 juni Kim Schaap

11 juni André Hoek

Jeroen Zuijderduijn

Annebel van der Plas

Axel Gouw

12 juni Lotte van Kruistum

13 juni Coen de Winter

Yazan Alsobinati

14 juni Laura van der Meij

Wessel Handgraaf

16 juni Annemieke Nijgh

17 juni Luke de Jong

Iris Govers

18 juni Jaco van Rhyn

Noa van der Plas

Sem van Egmond

20 juni Britt van Beelen

22 juni Atie Ouwehand

Noor van der Bent

24 juni Ada de Jong-Ouwehand

Feline Hus

25 juni Indy Kuijt

26 juni Willem van der Plas

29 juni Yvette Schoneveld

Sofia Bodaan

30 juni Martin Kales

Gerard van Duijn

Jarigen
van harte gefeliciteerd

SudokuNet.nl http://www.sudokunet.nl/printpuzzel.php?id=17421

1 van 1 20-05-20 15:29

SudokuNet.nl http://www.sudokunet.nl/printpuzzel.php?id=17423

1 van 1 20-05-20 15:30
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1 juli Lisette van Emmarink

Karlijn van der Marel

2 juli IJtske van Haeften

Madelief de Bleeker

3 juli Cobie van der Boon

Tim van Duijn

4 juli Kevin van Egmond

6 juli Mayke van der Boon

Mees Jagerman

Beau van der Boon

7 juli Katie Schaart

9 juli Sebastiaan Kuyt

Jari Voigt

11 juli Ingrid van der Plas

Moniek Kraaijenoord

Katie Gout

12 juli Stefanie Hazenoot

13 juli Paul Schaddé van Dooren

Kees de Jong

15 juli Miranda Kraijenoord

Julian de Jong

16 juli Femke Hakkert

Eline Mens-Jonker

Pieter Meijndert

17 juli Ada Kraaijenoord

18 juli Fleur Kuyt

19 juli Tim Varkevisser

20 juli Ilse Kuyt

22 juli Sander Vos

23 juli Jarno Kuyt

Iefke Kuijt

24 juli Lisanne Hoek

Barbara Saccoccia

26 juli Kees van der Plas

27 juli Florin Mieremet

30 juli Marc de Vries

31 juli Gerianne Waardenburg

1 augustus Fleur van der Plas

2 augustus Krijn Zuijderduijn

4 augustus Sanne Eikelboom

Thirze van der Plas

5 augustus Tony Guo

6 augustus Willem Ruigrok

8 augustus Irma de Jong

9 augustus Anna van der Kolk

Helma van der Plas

10 augustus Britt van Duijn

Zala Rahimi

13 augustus Tineke Zuijderduijn

14 augustus Zarang Rahimi

15 augustus Edwin de Wilt

16 augustus Thomas Nijgh

Ilja Kromhout

Liselot Kulk

Lucas Kales

18 augustus Bert Koot

19 augustus Maurits Mol

22 augustus Mart van Duijn

Noor Driessen

23 augustus Jordi Menkhorst

24 augustus Ruby Gans

26 augustus Floris de Groot

Bradley Ketelaar

27 augustus Sonja Kuyt

28 augustus Anton Nijgh

Oguzhan Özel

29 augustus Saar van Duijn-Desombere

Isa Andriessen

30 augustus Anne van Duijn

Sanne van der Meer

31 augustus Melissa Freke
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De sponsorcommissie
           stelt zich voor:         
De sponsorcommissie stelt zich voor of anders gezegd wat stelt een sponsorcommissie voor in deze roerige tijden. Een aantal van onze 
(sponsor)ondernemers hebben het lastig en hebben desondanks toch hun rekening betaald en blijven ons steunen waarvoor onze grote 
dank. Andere kleine en grote ondernemers gaat het ondanks de huidige coronaperikelen goed, sommige zelfs voor de wind, wij hopen op 
hun blijvende steun de komende jaren.

Eén ding is zeker, wij Sportiff Company Grasshoppers kunnen niet zonder onze sponsoren. Zij waarborgen groot en klein, dat wij allemaal 
kunnen basketballen, de huur kunnen betalen, dat we iedereen 2 keer kunnen laten trainen, dat we sportief in de top van Nederland 
ballen en ook iedereen in de breedte, jong en oud, zeker ook ons G-team een plek kunnen geven. Een plek waar we samen komen in de 
Bucket, samen Play-off wedstrijden kunnen kijken of samen met ouders, opa’s en oma’s naar onze (klein)kinderen komen kijken. 

U merkt het wellicht, enige rust en afstand is fijn, maar na zoveel weken en een niet afgesloten seizoen, kijken wij toch wel weer uit naar 
normaliteit. Hoe dat er uit gaat zien is voor ons allen een raadsel! Fijn in ieder geval dat de jeugd buiten al weer aan het basketballen is. 
Ook wordt weer vooruit gekeken naar bijvoorbeeld het Topsport-programma (gesponsord door P&P) voor komend seizoen.

Terug naar de sponsorcommissie, wie zijn wij en wat doen we?
Het aantal ondernemers in de commissie is gelet op het onderwerp hoog. Vorig jaar zijn er echter wat mutaties geweest in de sponsor-
commissie. We hebben afscheid genomen van Kees Bergman, Kees Ouwehand en Marjanne de Wolff.  Mede dankzij hun (jarenlange) inzet 
hebben we de afgelopen jaren een mooie sponsorportefeuille kunnen opbouwen. Later kon Jasper Mattijssen zijn werkzaamheden voor 
zijn bedrijf niet meer combineren met onze sponsorcommissie. 

Ondergetekende is inmiddels voorzitter van de sponsorcommissie, Arno van Kruistum (penningmeester) en Chris Harwig (secretaris) zijn 
onze organisatorisch en financieel onderlegde leden. Jaap Jonker, de nestor van ons gezelschap, is ons collectief geheugen, spin in web, 
werkpaard, en weet ons altijd aan het werk te zetten met nieuwe ideeën en inzichten. Huibert Nijgh is met name belast met de sponsor-
borden, regelt inzet hoogwerker en samen met Floor de Jong en Anton Nijgh hangt alles er goed bij, Huibert heeft daarnaast een enorm 
netwerk aan regionale ondernemers. Huig Hoek is een bekende in de regionale voetbalwereld bij Rijnvogels, maar heeft toch tijd vrij 
kunnen maken om met ons de sponsoractiviteiten nader op te tuigen en te zoeken naar nieuwe kansen. Op de momenteel snel verande-
rende omstandigheden zullen wij ook moeten anticiperen! Daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten. Mocht het je leuk lijken om 
toe te treden, we zijn nog op zoek naar een extra commissielid…. (V of M). Ter inspiratie enkele bekentenissen van onze leden.
 

Arno zegt: “Mijn naam is dus Arno van Kruistum. Getrouwd, twee kinderen, waarvan er eentje besmet is geraakt met het 
basketbalvirus. Daardoor ben ik in aanraking gekomen met Grasshoppers. Nadat ik in de eerste jaren vooral alleen uitste-
kend functioneerde aan de bar, ben ik sinds  een jaar of vijf lid van de sponsorcommissie. Met veel enthousiasme probeer 
ik hierdoor mijn steentje bij te dragen aan de club. Ondanks de economische tegenwind gaan we er de 
komende tijd alles aan doen om sponsoren aan ons te (blijven) binden!” Hubert Nijgh valt hem direct 
bij. “Eigenlijk ging het bij mij ook precies zo. Toen mijn oudste zoon Thijmen op basketbal kwam werd 
ik al snel benaderd om in de sponsorcommissie te komen. Thijmen is inmiddels al even gestopt maar 
ik ben blijven hangen in de commissie. Om in de term “hangen” te blijven, met 

de grote steun en inzet van Anton Nijgh en Floor de Jong zorg ik er vanuit de commissie voor dat 
de borden van onze sponsors een plekje in de sporthal krijgen.” Chris Harwig merkt op dat 
met een oud Dames 1 speelster als echtgenote, inmiddels gediplomeerd trainster en kinderen op 
de basketbal, de druk langzaam maar zeker werd opgevoerd om zich ook nuttig te gaan maken: “Ik kon er niet meer 
onderuit”, zegt hij lachend. “Ik heb er nog geen spijt van, het is een leuk stel om mee samen te werken en wat voor de 
club te betekenen.” 

Huig Hoek z’n historie, behalve basketballende familie en gezinsleden, gaat ver terug. Hij gaat er even voor zitten: “Getrouwd met Carolien 
hebben we een gezin met 3 kinderen waarvan dochter Lieneke op basketbal is gegaan. Voetbal en basketbal; ja, dat zijn eigenlijk de spor-
ten die bij ons in de familie ons hele leven domineren. Van huis uit thuis met broer Dick en 2 zussen,  Ada en Jacolien, was het de jongens 
die voetbalden en de meiden die basketbal speelden. Ik herinner me nog mooie spannende wedstrijden in de Boorsmazaal van Heren 
1 en Dames 1 waar het altijd knus en gezellig was maar geen eigen inkomsten voor de club waren doordat de bar eigendom was van 
de gemeente. Gelukkig heeft de vereniging nu een eigen kantine. De stap naar sporthal Cleijn Duijn was dan ook goed. De jaren waarin 
Dames 1 zelfs nog Europees speelden waren zeer gezellig in het restaurant van Cor en Loes en vanuit de voetbalwereld 
kwamen er steeds meer mensen op zaterdagavond richting sporthal Cleijn Duin. Anno 2020 is het goed om te zien dat  
er veel jeugdteams zijn en Heren 1 en Dames 1 goed presteren, waar bij de dames de twee landskampioenschappen 
groots gevierd werden met een mooie balkonscène. Door alle coronaperikelen ligt alles nu stil. Zeer onwerkelijk dat er 
geen wedstrijd wordt gespeeld op dit moment. Toch zijn er kleine lichtpuntjes op dit moment en we moeten hopen dat 
dit doorgetrokken wordt, zodat alles in het nieuwe seizoen weer langzaam opgestart kan worden. Ik ben toegetreden tot 
de sponsorgroep omdat m’n dochter er ook al jaren speelt en je wat terug wilt doen voor de vereniging. Ik merk wel dat 
het contrast tussen voetbal en basketbal zeer groot is om een sponsor te werven. Toch zijn we erg blij met onze trouwe 
sponsors want Grasshoppers geeft onze gemeente Katwijk veel positiefs.”

foto's: Wim Kulk
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Tjomme van Norden heeft een grote rol 
gespeeld in de nieuwe huisvesting naar 
sporthal Cleijn Duin  waarmee een 
groter sportaanbod en sponsorpotentieel 
kon worden aangeboord

Het hoofdsponsorcontract met DVZ ondertekend door voorzitter 
Paul Schaddé van Dooren en secretaris Peter van der Zwart

Jaap Jonker en Cees Versteeg, grondleggers van de huidige 
sponsorcommissie, blij dat na een lange weg (en veel 
wandelgangen) de nieuwe huisvesting uiteindelijk is 
gerealiseerd.

Jaap Jonker z’n gedachten gaan ook terug naar het begin: “Nu bijna 25 jaar geleden ben ik actief geworden in de vereniging toen mijn 
oudste dochter ging basketballen. Kende al wat mensen waaronder Paul Schaddé van Dooren en zijn zus Yvonne. De PR&Sponsoring was 
wat ingeslapen en in dat gat ben ik gesprongen. De werkgroep nieuwe huisvesting met de te vroeg overleden oud-voorzitter Tjomme 
van Norden, Paul en op het laatst aangevuld met Cees Versteeg, slokte ook de nodige tijd op. Daarnaast fluitdiploma 
halen, coachen, kopij aanleveren voor de Rebound en de media en speakeren bij Heren 1 en Dames 1; het kwam en 
komt nog steeds voorbij. Cees Versteeg had destijds in mijn beginjaren een mooi document in zijn archieven met 
advertentiematen en andere sponsorvormen. Nieuw leven in geblazen en dat resulteerde in een reclamebordenplan 
voor eigen inkomsten in de Boorsmazaal. Het heette in die tijd nog geen ‘sponsorcommissie’. Toen we in het seizoen 
2008-2009 uiteindelijk naar sporthal Cleijn Duin verhuisden, gingen de borden mee en werden de contracten van de 
borden die er hingen overgenomen. Borden langs het centercourt en sponsorlogo’s via de beamer en op de tv in de 
Bucket. De Rebound kwam door het idee van Kees Ouwehand in full colour A4. De sponsors en -bijdragen kwamen op 
een hoger plan. De KOV-bijeenkomsten voor het bedrijfsleven, waar Kees Bergman o.a. Mart Smeets als spreker binnenhaalde staan me 
nog levendig voor de geest. Broeden op nieuwe mogelijkheden die de club en de PR&Sponsoring verder kunnen helpen, blijven de uitda-
ging om het leuk en vol te houden.”

Om met me zelf te besluiten. In mijn jonge jaren al spelend lid. Later gestopt; drukke eigen ondernemer en dan gaan je 
dochters basketballen… Het gaat weer kriebelen en bij de vrijdagrecreanten kan ik lekker losgaan om de drukke week 
van je af te schudden. Maar er valt je wat op, je roept iets van de zijkant en voor je het weet ben je als eigen onder-
nemer lid van de sponsorcommissie. Na het vertrek van Kees Ouwehand zomaar onbedoeld als voorzitter benoemd 
door de rest. Basketbal is geen voetbal, zien en gezien worden, derde helft etc. Bij basketbal ligt het momentum in de 
wedstrijd, de snelheid, de felheid, de scores, de continue inzet, de intensiteit en hardheid van het spel en de onsportieve 
gedragingen van de tegenstanders (haha). Een wedstrijd kijken van Heren 1 (promotiedivisie) en Dames 1 (Eredivisie) 
is een belevenis!”

Wij hopen komend seizoen de sponsoren weer voor mooie wedstrijden uit te nodigen en te zoeken naar kansen voor beide partijen. 
Basketbal is een leuk avondje uit en een sportieve ontmoeting met sponsors, publiek, burgemeester en wethouders, die ons gelukkig 
ook een warm hart toedragen, raadsleden, etc.!
Elders in het blad stellen wij graag ook al onze sponsoren aan u voor!  
(zie Sponsors Welcome) 

Dirk Roosendaal, 
Voorzitter Sponsorcommissie Sportiff Company Grasshoppers

foto's: Wim Kulk



De jeugd
               pagina's

Hallo meiden en jongens van Grasshoppers,

Wat hebben we jullie gemist de afgelopen periode. Voor iedereen een hele gekke tijd. 
Geen trainingen, geen wedstrijden, maar ook geen leuke activiteiten. 
We hopen dat jullie thuis wel zijn blijven oefenen met de bal of jullie conditie een beetje op peil hebben gehouden.  
Gelukkig zijn er weer buitentrainingen begonnen. Misschien ga jij daar ook een en kun je je vrienden van de basketbal 
weer zien. Wij moeten jullie nog even missen, maar we halen alle leuke dingen wel weer in hoor! 
We wensen jullie een hele fijne en bovenal gezonde zomerstop. 

De jeugdcommissie 
Groetjes, Annette, Corinda, Martine, Daniëlle, Marjon, Marieke & Dirjam

oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BASKETBALDAG/KAMP WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020

De voorjaarsvakantie is aangebroken en dat betekent voor de meeste 
jeugd een weekje vrij van trainingen, zoals met de meeste schoolvakanties. 
Gelukkig kunnen de meeste kinderen geen genoeg krijgen van het spelletje 
basketbal en was er deze keer een mogelijkheid om toch lekker te kunnen 
basketballen in de vakantie. Op woensdag 26 februari was er een dag 
“basketbalkamp”. Deze dat was bedoeld voor de allerjongste jeugd t/m de 
spelers van U16. Voor deze eerste keer was er een enorme opkomst, van 44 
jongeren in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. 

Om half 10 stonden de eerste kids al te popelen om te starten. De jongsten 
waren wat zenuwachtig, nieuwsgierig wat ze konden verwachten, want 
de hoofdcoach van vandaag was niet de allerminste. De hoofdcoach was 
niemand minder dan Rick Driessen die met Dames 1 van Grasshoppers wel 
twee kampioenschappen op rij in de eredivisie van Nederland heeft weten 
binnen te slepen.
Natuurlijk deed hij dit niet alleen en was er grote club coaches aanwezig, 
waaronder o.a. coach van VU20, diverse speelsters van DS1, VU20, MU20 en 
nog wat andere bekende gezichten. 

Het eerste blok was een training van zo’n 2,5 uur. Allereerst werd er met de 
gehele groep gewerkt aan balhandling, dribbelen, voetenwerk. Later werd 
de groep opgesplitst op leeftijd en werd er aan verschillende skills gewerkt, 
zoals uiteraard ook verdediging en het schot.

12:30 uur was er een pauze ingelast voor een “lunch”. Zoals ze dat ook 
altijd doet voor de Dames en de Heren van de vereniging, was het onze 
eigen Tineke Zuijderduijn die de catering had verzorgd. Er stond een flinke 
hoeveelheid macaroni klaar voor heel wat hongerige monden. En wat heeft 
dit gesmaakt. 

Na het eten was er wat tijd ingelast voor ontspanning in de vorm van een 
bingo en een echte 
“bucketquiz”. Algemene vragen, sportvragen, muziekvragen, basketbal-
vragen en natuurlijk ook “club”vragen, het was een hilarische en enorme 
gezellige quiz en wat waren ze allemaal fanatiek !! 

Na de quiz was er nog even tijd voor een paar rondes bingo en daarna 
gingen we natuurlijk weer aan de slag !

Van 14:00 – 16:00 stond het 2e blok basketbaltraining op. Wat werd er super 
enthousiast en intensief gewerkt, gewoon even 4,5 uur trainen! Ook hoofd-
coach Driessen was erg onder de indruk. Ontzettend leuk om zoals jeugd 
enthousiast te zien trainen en tips en tricks te krijgen van de verschillende 
coaches.

Om 16:00 uur zat het “sportieve gedeelte” van de dag erop. Er werd op dat 
moment in de keuken heel hard gewerkt om iedereen van een welverdiend 
frietje met een snack te voorzien.

Na wat mooie woorden van Rick Driessen werden er wat prijzen uitgedeeld. 
De troostprijs was voor Evelyn de Weerd, helaas was zal bij de laatste 
oefening geblesseerd uitgevallen. Verder waren er prijzen voor de shoot 
out, prijzen voor de “beloftes”, winnaars van de bucketquiz en nog diverse 
prijsjes. Natuurlijk ook een grote dank aan allen die hebben meegeholpen 
om deze dag tot een succes te maken.  

Als afsluiting kreeg iedereen nog een verkoelend ijsje en een leuke foto 
mee als aandenken!

Zo’n geweldige dag kunnen we niet realiseren zonder vele enthousiaste 
mensen, waar we er een aantal in het bijzonder willen bedanken :
Hoofdcoach Rick Driessen, dank voor al je enthousiasme, samenstellen 
van een geweldig team en uitwerken van geweldige trainingen
Alle verdere coaches, trainers, spelers  die geholpen hebben met het 
begeleiden van de trainingen, Anja Kuijt, Jaap van Beelen, Michael Meskers, 
Mia Hordijk, Sophie Bekker, Alissa van der Plas, Lotte van Kruistum, Anouk 
van Ellink, Jeroen Zuijderduijn en Marc de Vries 
Onze bingodames & Quizmasters Jasmijn Aandewiel, Mia Hordijk en 
Liselot Kulk 
Catering onze eigen Tineke Zuijderzuijn
Organisatie in het bijzonder onze drijvende krachten Huug Aandewiel 
en Anja Kuijt namens de TC. Met hulp in hand- en spandiensten van 
Dirjam van der Plas.
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DUNK
        de Beginners pagina

Stel je voor………………
Mijn naam is: Emme-Lotte Hoek
Ik ben geboren op: 17/01/2012   In: Leiden                                                                                                
Ik zit op de:  Horizon school in Katwijk a/d Rijn  Groep: 4a                                                                                      
Heb je nog meer familie bij  de basketbal? Nee
Wat lust jij heel graag? Bruine bonensoep
En wat niet? Rode kool
Wat zijn je hobby’s? Buitenspelen, skeeleren, knutselen en op de trampoline springen
Waarom heb je voor basketbal gekozen?Ik zat er al een tijdje over te denken. Van school heb ik een boekje gekregen 
van Sjors Sportief, proeflessen genomen, en nu vind ik het superleuk dat ik er op zit 
Wat zou je graag willen leren bij de training? Eigenlijk alles, ik zou graag goed willen worden :) 
Heb je vriendjes/vriendinnetjes bij de basketbal? Ja, Ruby (ook een vriendinnetje van school) en Sarah-Jane. En 
verder is iedereen aardig.
Wat wil je later worden? Verpleegkundige, werken in het ziekenhuis 
Wie mag zich de volgende keer van de Beginners aan ons voorstellen?  Ruby Pool

Hallo baby sprinkhanen
Hier een verhaaltje van de “MEESTER” Floris.
Wat is er toch allemaal aan de hand dit seizoen? Hoe kan nu een virus die de naam heeft 
van een lekker mexicaans biertje alles in de war sturen? Is dit het abrupte einde van wat 
een mooi seizoen had moeten zijn?

Iedereen had hoge verwachtingen dit jaar op basketbalgebied. Kan ik straks al met links 
dribbelen of natuurlijk ook met rechts, 3 punters scoren en dunken? En wat dacht je van 
goed luisteren naar de trainer /coach. Allemaal heel “belangrijke dingen” die een begin-
nende basketbalspeler zo snel mogelijk onder de knie wil hebben behalve dat laatste na-
tuurlijk. Of toch niet?????? Gelukkig kunnen we nu toch nog trainen al is dat dan buiten op 
een veldje met allerlei spelregels en kunnen we het seizoen een beetje normaal afsluiten.

Bij de 1ste buitentraining waren jullie bijna allemaal aanwezig en het enthousiasme spatte 
ervan af. Na een wachttijd van 8 weken leken jullie wel net de koeien die weer voor het 
eerst naar de wei mogen na de winter.

Maar het alle belangrijkste is toch het plezier hebben met elkaar en de bal en ik denk dat 
dat wel een beetje gelukt is. Ik heb in ieder geval wel plezier en de andere “MEESTER” Wim 
en alle assistenten: Thomas,Dewi,Kees,Floor ook. Soms mopperen we wel maar dat hoort 
er ook bij. En wat dacht je van onze 2 “secretaresses” Ina en Irma die iedere week weer alle 
namen voorlezen zodat ik ze een beetje kan onthouden. Kanjers zijn het allemaal en jullie 
ook.

Hoe moet dat nou volgend seizoen? Krijgen we nieuwe spelregels waarbij je op 1,5 meter 
moet gaan verdedigen? Of handschoentjes aan en wordt de bal na elke score ontsmet? 
En natuurlijk mondkapjes voor al zal dat voor de scheidsrechter wat lastig worden om ook 
nog te fluiten. Verzin het maar ik weet het niet. Maar misschien is straks alles weer normaal, 
ik hoop en denk het wel, en kunnen we gewoon weer ouderwets basketballen en het vol-
gend seizoen afsluiten met een super Grasshoppersnacht want dat lijkt mij toch het leukst.

Ik weet verder niks meer te vertellen behalve pas op jezelf !!!!!!!!
Bedankt iedereen en hopelijk tot volgend seizoen
Groetjes van de MEESTER. 

Hallo ik ben Nikita Schaap,
Ik ben 7 jaar en ben een tijdje terug 
begonnen met basketballen . Ik 
heb toen drie proeflessen gehad en 
vond het erg leuk ! We doen leuke 
oefeningen en leren al best veel . 
Toen ben ik lid geworden en heb 
ik nog twee keer getraind en toen 
moesten we stoppen vanwege het 
Corona virus .. dat was erg jammer 
. Niet meer naar school , zwemles 
, tennissen , basketballen en veel 
thuis zitten.. we maken vaak in de 
ochtend ons huiswerk en dan daar-
na ga ik spelen soms buiten even in 
de straat met vriendinnetje want wij 
mogen nog wel met elkaar spelen 
gelukkig .. alleen wel goed opletten 
met handen wassen en niet steeds 
dicht bij elkaar . Ik hoop dat we snel 
weer kunnen sporten. naar school 
mogen we 11 mei weer .. 
ik zat te denken misschien kunnen 
we wel buiten basketbal training 
doen is nu steeds heel mooi weerJ
Ik vergeet nog bijna te vertellen 
dat ik een eigen basketbalpaal heb 
gekocht van mijn verjaardagsgeld. 
Hij is wel mega groot!!
Nou hoop tot snel !! 
Groetjes Nikita 

Stel je voor………………
Mijn naam is: Tim Kuijt
Ik ben geboren op: 30 april 2012     In: Katwijk                                                                                                
Ik zit op de:  Duinroos      Groep: 4                                                                                     
Heb je nog meer familie bij  de basketbal? Ja, mijn neef Sam
Wat lust jij heel graag? Pizza
En wat niet? Spruitjes
Wat zijn je hobby’s? Basketballen en youtube kijken
Waarom heb je voor basketbal gekozen? Omdat het leuk en gezellig is
Heb je een favoriet speler/speelster bij Grasshoppers? M'n neef Sam
Wat zou je graag willen leren bij de training? Goed een rondje met de bal maken om mijn rug
Heb je vriendjes/vriendinnetjes bij de basketbal? Ja, Matthijn en Sven
Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet 
Wie mag zich de volgende keer van de Beginners aan ons voorstellen?  Sven
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Sponsors 
stellen zich voor

Bob Draisma van Outletlisse.nl – kantoormeubelen

Mijn naam is Bob Draisma en mij is gevraagd of ik het leuk zou vinden mijzelf wat uitgebreider voor te stellen.

Ik ben nu 5 jaar sponsor bij deze mooie vereniging. Oorspronkelijk met het reclamebord en de uitingen van 
de WitteveenGroep waar ik franchisenemer ben en vanaf volgend seizoen onder de naam OutletLisse.nl ( mijn 
andere bedrijf )

Mijn hoofdactiviteiten zitten ‘m in het aanbieden en verzorgen van een complete kantoor- en projectinrichting 
als franchisenemer van Office Projects. Daarnaast verkoop ik gebruikte kantoormeubelen via mijn outlet in Lisse. 
Dit zijn voornamelijk bureaus, ergonomische bureaustoelen en kasten maar dan voor sterk gereduceerde prijzen.
Ook voor de levering van het meubilair of het verzorgen van een complete verhuizing ( zakelijk of privé ) kan je 
bij mij terecht.

Mijn connectie met de Grasshoppers is dat mijn kinderen , Pien en Joep Draisma al circa 8 jaar met heel veel 
enthousiasme spelend lid zijn van de vereniging.

Zelf ben ik voornamelijk enthousiast vrijwilliger! En dit jaar ook als commissielid toegetreden tot de CVR.

Bob Draisma
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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
Anders dan vorige rubriek in februari 2020 toen alles nog normaal 
leek, kan ik weinig mooi nieuws aan het sponsorfront melden. 
Iedereen had andere dingen aan het hoofd. De samenleving, dus 
ook de vereniging en veel van onze sponsors in een (intelligente) 
lockdown. Niemand die daar een routeboek voor heeft, ongekende 
situatie. Heel, heel veel dank aan onze sponsors die zich aan ons 
verbonden weten. 

Tips blijven nog altijd welkom
Sponsors zijn zeer belangrijk voor onze vereniging (open deur). Een 
tip is altijd welkom; het mailadres waar het allemaal wordt verza-
meld is: sponsor@grasshoppers.nl

Tot slot
Nadere kennismaking met de sponsorcommissie en haar leden el-
ders in de Rebound. De lijst met onze sponsors onder deze rubriek. 
Vergeet ze niet als u wat van uw gading nodig hebt.

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

Van der Meij Administraties B.V.  Roosendaal Landscaping BV  Universal Greenfields BV  RS Montage  

    Verhees Notarissen N.V.     Schoonmaakbedrijf Al Kanaany B.V. J Buis Woninginrichting

Juweliersshop VD Zwart    Profiel Paul Tweewielers    W. Meijvogel Schilderwerken  

           Remmelzwaal-vd Plas B.V.    Adm.kantoor van Kesteren                 Kees Bergman Verzekeringen  

L P M van den Berg  All2Graphic    Hilverda de Boer  K.V.S. Schilderwerken

    Behangersbedrijf L. Dijkhuizen & Zn .   Durieux Schilders B.V.  Leidse Letselschade Advocaten 

B.V.Kales Bouwmarkt B.V.  Draais.com   C Francken Slagerij KBM Groep BV  Hollandirect BV  

     Bakkerij C Guyt  Autorijschool Kuijt Kariflex B.V.  AFAK Techniek BV  Sport and Go B.V. 

      Administratieburaeu P Guyt BV  Paramedisch Centrum         Electro Kuiper              Constructiebureau Bogaards BV 

De Wit Beveiliging B.V.  De Raad Makelaars BV   DMP Consultancy B.V.   Ouwehand Bouw Katwijk BV 

   De Katwijkse Apotheek  Installatiebedrijf Kuijt     Etos Katwijk B.V.  Van Kruistum & Sloos Accountants

Grimbergen Installaties    Haasnoot Vis BV  BV Promotek  Sportbedrijf Katwijk B.V  

      Duivenvoorden Electrotechniek Vandersnoek Vastgoed Onderhoud BV                  HWS Verhuur BV   

  Autobedr. v.d. Gugten   Van Kempen Houthandel BV  STOL architecten bv  Van Rhijn Bouw B.V.  

GBI v Dijk  Sassenheim    Basis Bedrijfshuisvesting B.V.   M Verschoor BV Kraanverhuur 

 Kapa Sierbestrating   ICT Studio  Bouwcenter RAB Wassenaar             

Eetcafé ’t Lieverdje  Ruijter de Reanimatie en AED onderwijs   Van Duyn Van der Geer Accountants   

        Wapen van Kattuk   Schildersbedrijf L. van Duijvenbode  Bike Totaal Luyten 

 D van Duijn Sierbestrating C.L. van Paridon Pacombi Horti  Plein 10 Communicatie 

Verdoes  Rabobank   Parlevliet en van de Plas Sportiff Company

Hieronder stellen wij graag ook al onze sponsoren aan u voor! 
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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 (15-02-2020 t/m 13-05-2020):

NAAM: TEAM:

Julian de Jong               M18

Coen Peeman             M18

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 2020-2021:

Senioren geboren in 1998 en vroeger (MSE*/VSE*)

Onder 22 geboren in 1999 en in 2000 (M22*/V22*)

Onder 20 geboren in 2001 en in 2002 (M20*/V20*)

Onder 18 geboren in 2003 en in 2004 (M18*/V18*)

Onder 16 geboren in 2005 en in 2006 (M16*/V16*)

Onder 14 geboren in 2007 en in 2008 (X14*/V14*)

Onder 12 geboren in 2009 en in 2010 (Mini-regels) (X12*)

Onder 10 geboren in 2011 en in 2012 (Mini-regels) (X10*)

Onder 08 geboren in 2013 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

Sport en Maatschappij op 1,5 meter afstand

U, jullie zullen wel moe worden van alle berichten met betrekking tot het corona virus. Ik heb nooit kunnen 
bedenken dat de eerste identificaties van dit virus in Wuhan (China) op januari van dit jaar zoveel impact zouden 
hebben voor de wereld en voor ons land qua besmettingen en overlijdens.

Tevens is de wereld economie en landelijke economie hard geraakt, o.a. de horeca, het toerisme.
Het heeft ons tevens aan banden gelegd op het gebied van werk – en sportbeleving. We werken thuis en 
sporten niet meer in verenigingsverband in onze vertrouwde sporthal Cleijn Duin.

Een bruisende en energieke basketbalvereniging aan de ketting. Gelukkig is vanaf maart en dit moment waarop 
ik dit stukje schrijf iets ten positieve veranderd. We bevinden ons zoals onze premier Rutte het heeft verwoord 
voorbij de start maar nog niet aan het einde van het begin.

Onze jeugd /m 12 jaar mag vanaf 29 april onder begeleiding weer in de buitenlucht trainen en ook de jeugd 
vanaf 13 t/m 18 jaar ook, zei het op 1,5 meter van elkaar.

Vanaf 11 mei mag iedereen ouder dan 18 jaar buiten sporten onder dezelfde 1,5 meter restrictie.
De volgende stap zal zijn, zoals het er naar uitziet, vanaf 1 september weer alle binnensport, waar sportwedstrijden 
zullen plaatsvinden zonder publiek.

Hoe de voortgang vanaf 1 september binnen de vereniging dan verloopt, zal m.i. verder uitgewerkt moeten 
worden door het bestuur,  de commissies en overige belanghebbenden binnen de vereniging. We hopen t.z.t. u 
meer informatie en duidelijkheid te kunnen verstrekken.

Rest mij u nog, ondanks dat ik inhoudelijk niet over de heffing en inning van de contributie ga, u nog te attenderen 
op het “op tijd” betalen van de contributie. Ik begrijp dat u, en/of uw kinderen door de voor u en mij bekende 
omstandigheden niet optimaal gebruik heeft/hebben kunnen maken van de wedstrijden en trainingen. Dat spijt 
ons enorm. Laat dit a.u.b. geen reden zijn om de contributie niet te betalen. We kunnen de gelden niet missen 
m.b.t. de verdere voortzetting van onze vereniging. 

Ik heb er alle vertrouwen in, u ook!

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


