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Relaties bouwen, 
waarde creëren.

Al ruim 70 jaar ondersteunen wij met trots de ondernemer en stimuleren we de 
ondernemersgeest. Met ruim 450 medewerkers vanuit 13 vestigingen is het onze missie 
om bij te dragen aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed.

Wij zijn Moore MTH. Onze expertise ligt in accountancy en advisering. Wij zijn specialist in financiële, fiscale 
en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate en personal finance 
en recovery. Als lid van de Moore-familie zijn we zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal goed te 
herkennen als kennispartner en klankbord van ondernemers. Om ondernemers te helpen succesvol te zijn 
in een veranderende wereld.

Meer weten?
Kijk op www.moore-mth.nl of neem contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor je klaar.

Jonckerweg 20 
2201 DZ Noordwijk

T 071 - 409 04 09
E infonoordwijk@moore-mth.nl

1

Inhoud

Bestuur en Commissies 2

Inleveren kopy 2

Voorwoord van de voorzitter 4

50 jaar Voorzitters | tijdlijn 6

Vrijwilliger/scheidsrechter van het jaar 7

Column | Basketbalouder 9

Oude foto's 10

De Rebound door de jaren heen 12

Hoe het ooit begon 14

Grasshoppers Liefdes 16

Foto's 18

De Pen van de 6 van Kuijt 20

De Jeugd pagina 22

Foto's 24 

Praatje Vonn 27

Sponsor logo's 28

Team foto's 2022 30

Grasshoppers in Cleijn Duin | mei 2027 34 Volg Grasshoppers op Instagram 
@grasshopperskatwijk

‘s-Gravendijckseweg 37  |  2201 CZ Noordwijk



2 3

1971 - 2021
50 JAAR GRASSHOPPERS

1971 - 2021
50 JAAR GRASSHOPPERS

Contact gegevens:                                                
                      

Bestuur
Jaap Jonker | voorzitter a.i. 

voorzitter@grasshoppers.nl
Rein Hottinga | penningmeester

penningmeester@grasshoppers.nl

William de Haas | secretaris 

secretaris@grasshoppers.nl

Peter van Schie | technische zaken

technischezaken@grasshoppers.nl

Jaap Jonker | sponsorzaken

sponsor@grasshoppers.nl

Thomas Nijgh | algemene zaken

algemenezaken@grasshoppers.nl

Vacature | facilitaire zaken

Vacature | pr & media

Technische Commissie

Topsport TC dames
topsportTCdames@grasshoppers.nl             
Karin den Hollander 
Anja Kuijt 
Huug Aandewiel
Wilbur Gans

Breedtesport TC dames          
breedtesportTCdames@grasshoppers.nl          
Krijna de Jong 
Mieke Messemaker

Ondersteuning TC dames
ondersteuningTCdames@grasshoppers.nl 
Janneke Harwig
Ingrid van der Plas
Jeannette Bergman

Topsport TC heren
graag benaderen via whatsapp                     
Pieter Barnhoorn      |    06 126 316 48
Ewout Kuijt
Jaco van Rhijn

Breedtesport  TC heren
graag benaderen via whatsapp                      
Pieter Messemaker    |    06 429 178 06
Aron Klinkenberg      |    06 106 302 43

Bestuur en commissies
Kopy voor Rebound nr 5-2022
inleveren uiterlijk op 
zaterdag 27-8-2022
rebound@grasshoppers.nl

Jaargang 50   |   nr 4  |   Jubileum uitgave 2022

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
Jaap Jonker

Realisatie
All2Graphic 

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

Erepenning Grasshoppers 

Sinds 6 januari 2020 trotse 
bezitter van de Erepenning 
van de gemeente Katwijk

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!

Commissie van Beroep
cvb@grasshoppers.nl                                      
Peter van der Zwart | voorzitter
Krijn Zuijderduijn
Vacant

Kantine Commissie
voorzittercvr@grasshoppers.nl                                        
Bob Draisma | voorzitter a.i.
Marco van der Mey | penningmeeste
Marco Haasnoot
Monica Piket
Jan Kuijt
Willem van Beelen
Externe evenementen/interne zaken/
vergaderingen aanvragen
tinekle10@hotmail.com | 06 515 789 46                                      
Tineke Zuijderduijn

Sponsor Commissie
sponsor@grasshoppers.nl                              
Jaap Jonker
Arno van Kruistum
Dirk Roosendaal 
Chris Harwig
Huig Hoek

Jeugd Commissie
jeugd.commissie@grasshoppers.nl            
Annette Zuijderduijn
Marieke van der Plas
Corinda van der Plas
Dirjam van der Plas
Vanessa Verloop 
Jocelyne van der Plas

Toernooi Commissie
toernooi.commissie@grasshoppers.nl            
Kees van Duijvenbode 
Ada de Jong
Helen Albers
Thomas Nijgh
Peter Feyaerts
Jaap van Beelen

Kascommissie
kas@grasshoppers.nl                                         
Dirk Spaargaren  |   voorzitter 
Kees Hordijk        |    reservelid - vacant

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 € 44,- per uur, de nieuwste vorm van lesgeven.
Een compleet pakket van 30 uur, incl. examen voor € 1.500,-*

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

*prijzen onder voorbehoud kijk voor actuele informatie op de website

  

 

   
  

  
    
  

hws.nl 071 5 320 123info@hws.nl

Met al meer dan 50 jaar 
ervaring is HWS Verhuur dé 
specialist in de verhuur van 
hoogwerkers, verreikers en 
heftrucks. 
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Vooraf
De dag waarvan je wist dat die ging komen. Inhuldigingslied 
destijds voor koning WA? Nee, de deadline van deze jubileu-
meditie. Het is toch wel een liedje, hetzelfde liedje nog wel: snel 
aan de slag!

50,50 jarig jubileum
Aan mij de eer om in deze prachtige jubileumeditie – met 
dank aan Cobie van der Boon - de aftrap te doen. Dat kon 
ik bijna 26 jaar geleden niet bevroeden toen ik mijn oudste 
dochter Janet naar haar eerste training bracht. Ik kende de 
club via kennissen en vriend Hans Barnhoorn (met broer Huug 
en zus Marja), buren Ed, An en Peter Feyaerts en zeker niet te 
vergeten collega Yvonne Schaddé van Dooren (die een broer 
heeft, Paul ook een latere collega). 

Ik kwam uit die tijd nog twee oude Rebounds tegen van DVZ/
Grasshoppers. Bewaard met een reden blijkbaar. Klopt wel. Het 
eerste exemplaar dat ik thuis ontving was de 24ste jaargang, 
nummer 8, november/december 1996. Met uitnodiging en ALV-
boekje voor 13 december 1996 in het Holtlant College (wie kent 
dat nog?) in de Jan Evertsenlaan 2. In de notulen van de ALV 
van 19 april lees je dan dat: “Peter v/d Zwart is per heden ver-
huisd.” (Inmiddels weer terug in Katwijk). Het 25-jarig jubileum 
werd sobertjes aangekondigd op pagina 42 (Rebound toen nog 
op A5-formaat) met de titel: 25 jaar Grasshoppers “Hoort zegt 
het voort”. Met de helft van de pagina (A5) met aanmeldstrookje 
voor het reünie-toernooi in de Boorsmazaal. René Mulder en 
Hans Knegt waren van de organisatie. Dat is nu iets anders, 
kunnen we wel constateren. Het tweede exemplaar (25ste jaar-
gang, nummer 5, augustus/september 1997) dat ik terugvond 
word ik in het voorwoord van de te jong overleden voorzitter 
Tjomme van Norden genoemd als “de heer Jonker”, die met 
beide penningmeesters voortdurend bedrijven benaderen. Het 
zoeken van een hoofdsponsor was ook toen een hele opgaaf. 
Met nog een heel verhaal over de zoektocht naar nieuwe huis-
vesting (de Boorsmazaal was echt te klein en er was geen sprake van 
een ‘eigen’ kantine, merk ik dat ook met het verzoek naar uitbreiding van 
sporthal Cleijn Duin ook hier de geschiedenis zich regelmatig herhaalt.
 
Bij de teamindelingen van het nieuwe seizoen zie je bekende 
namen, zeker als je het trainersgilde van toen onder de loep 
neemt, ik noem een paar namen: Rick Driessen, Peter Feyaerts, 
André Hoek, Peter van der Zwart, Jacolien Plug, Janneke de Best 
(nu bekend als Harwig), Jeanette Bergman, Anja Kuijt (conse-
quent fout geschreven als Kuyt), René Mulder, Martin Kales, Arie 
Schaddé van Dooren. William de Haas is daar al bestuurslid.
Een – zoals hij het zelf noemt – ‘een roman van een bezorgde 
penningmeester’: dat kan alleen Paul Schaddé van Dooren 
zijn. Zorgen over gekwalificeerde scheidsrechters en zorgen 
over sponsoring. Een telefoontje naar mij (gewoon Jaap Jonker 
genoemd, zonder aanhef ) maakte hem ook al niet gelukkig 
daarover, zo valt zo’n 25 jaar geleden te lezen. Alsnog sorry 

Paul.

Zorgen over de financiën; what’s new? Maar als je het leden-
aantal van 31-12-1996 ziet (242) en de groei vanaf vooral onze 
intrek in sporthal Cleijn Duin in 2008 naar meer dan 400 dan is 
er in die 25 jaar toch veel veranderd. De zoektocht naar nieuwe 
huisvesting is dan toch via de plannen ‘het Rode Plein’ in de 
Molenwijk, ‘de ColignY’ waar nu de Praktijkschool is en het 
plan met een sporthal ‘De Krom’, gelukt met de verhuizing van 
de hele club in sporthal Cleijn Duin met de eigen kantine De 
Bucket. Met heel veel inzet van vrijwilligers (voorzitter CVR, 
Arie Zwaan, Cees Versteeg van onze zaken doen in de wandel-
gangen, Jan van Maanen, vallen me zo te binnen) en architect 
Chris Warmenhoven tot een mooi basketbalhonk geworden 
met een schitterende bedrijfskeuken. Weer via Dirk van der 
Oever van Veiling Flora op de kop getikt. Het is natuurlijk heel 
gevaarlijk om namen te noemen omdat je dan altijd mensen 
vergeet. Echt, er zit geen bedoeling achter. Zeker als ik denk 
aan al die mensen van het begin op wiens schouders we nu 
staan. Je maakt het met z’n allen mogelijk. Met deze voorzitter 
gaat het toch vooral over de tweede helft van ons bestaan. 
Nog een persoonlijk memorabel moment. Als coach met de 
trainers Floor Kuijt en Willem van der Plas, kampioen worden 
met Meisjes Kadetten 2 in 2005. Bam, gelijk in mijn eerste jaar. 
Ik heb dat daarna nooit meer kunnen evenaren, maar coachen 
van diverse jeugdteams tot (assistent)coach in de Dames 
Promotiedivisie en Rayon 1e klas, ik vond het leuk. Hopelijk 
was dat een beetje wederzijds…

En dan nu als speaker (Engels voor voorzitter: “Order, order!”) 
van de mooiste vereniging die op 21 december 2021 in een 
lockdown jubileerde. In Rebound nr. 1 van 2022 heb ik daar 
al overgeschreven en is het krantenartikel van de voorpagina 
van de Katwijk Speciaal opgenomen. “Nog geen jubileumfeest 
voor 50-jarige Grasshoppers”. En nu is het dan zover. Van een 
berichtje in 1967 in de Schuitkrant over het voornemen een 
basketbalteam te vormen onder leiding van ‘de heer Toth’, tot 
de handtekening onder de oprichtingsakte/statuten d.d. 21 
december 1971 van Hans Knegt, Douwe Remery, Louis Blok 
en Ruud Nieuwstraten. Elders in het blad zal er ongetwijfeld 
meer geschiedenis aan de orde komen. Bij een jubileum hoort 
dat, zet een aantal oudgedienden bij elkaar en de verhalen 
vliegen je om de oren. Heel mooi, je ziet het dna van de club 
voor je ogen ontstaan. Maar het jubileum is ook een marke-
ringspunt. Je kijkt achteruit maar de toekomst ligt voor je. Dat 
leidt ook tot handelen. In de vorige Rebound twee pagina’s 
van bestuurslid Peter van Schie over het Project Open Club 
Grasshoppers. Om met een Belgische oud rijksbouwmeester 
te spreken over traditie: we moeten niet bij de as blijven zitten, 
maar het vuur brandende houden. We willen door naar het 
volgende jubileum en daarbij een volgende voorzitter lovende 
woorden over onze generatie laten schrijven. Juist omdat we 
nu de goede weg zijn ingeslagen en de traditie van een warme, 

Voorwoord
                   van de voorzitter

open en aantrekkelijke club voor iedereen hebben weten te 
bewaren en van nieuw elan hebben voorzien voor een nog 
grotere groep en onze omgeving. Een van oorsprong Leidse 
onderneming HvdZ, inmiddels in Katwijk gevestigd, helpt 
ons daar belangeloos bij om ons merk Grasshoppers beter te 
positioneren. Daar een andere keer meer aandacht voor.

Als speaker (Nederlands voor roeptoeter) bij onze vlaggensche-
pen bij de vrouwen en de mannen hoop ik de komende tijd 
nog mooie sportieve successen mee te maken. Initiatieven voor 
de breedtesport, zoals de Kidsclub en Walking basketbal, vaste 
grond vinden binnen de club. De vrijwilligers zullen toestromen 
en de uitbreiding van de sporthal, omdat we uit ons jasje groeien, 
gestalte zal krijgen. Om maar iets te noemen. En om een Noors 
1e klas versterkermerk na te zeggen (ik verzin het niet):

Daarom wens ik jullie een schitterende jubileumweek toe. 
Voor alle inzet van de mensen die daar uren aan voorbereiding 
in hebben zitten, is er niets mooier als er in grote getalen van 
genoten wordt. 

Hoe gaat verder bestuurlijk 
Toch aardig als deze editie bij een volgend jubileum tevoorschijn 
komt en gekeken wordt waar het toen zo’n beetje overging. De 
voorjaars ALV van 30 mei was weer een hoogtepunt in het 
bestuurlijk jaar. Als bestuur geef je dan toch rekenschap van het 
vorige (corona) jaar. De dingen van 25 jaar geleden, zoals vol-
doende scheidsrechters en trainers, geld/sponsors, voldoende 
vrijwilligers, etc., kunnen ook nu zomaar weer onderwerp van 
gesprek zijn geweest. De feestavond van 25 juni a.s. zal meer 
mensen trekken, maar ook met minder mensen blijft de ALV het 
belangrijkste orgaan van onze vereniging. 

Tot slot
Dames 1 runner up in de strijd om de landstitel, helaas geen 
vervolg op de bekerwinst, maar van de beste twee teams van 
de WBL, kwam er één uit Katwijk. Met nagenoeg alleen home-
grown speelsters, wat het nog meer bijzonder maakt.
Heren 1 gaat door in bijna dezelfde samenstelling en op mo-
ment van schrijven zijn ze in alle waarschijnlijkheid weer te 
bewonderen in de Promotiedivisie. 

Een nieuw college met een nieuwe sportwethouder Sonny 
Spek. Gelet op zijn inzet voor de verkiezingen met vragen aan 
het college over onze voorgestelde uitbreiding van de sport-
hal, zijn de verwachtingen hoog gespannen. Maar ook de in-
spanningen en belasting van vrijwilligers door bijvoorbeeld 
administratieve procedures (MAG-subsidie) eenvoudiger te 
maken. Of de torenhoge huurtarieven voor binnensportac-
commodaties, waardoor basketball tot de duurste sporten 
behoort, zullen ongetwijfeld gespreksthema’s zijn.

Heerlijk om zoveel kampioenen te mogen huldigen de laatste 
tijd. Zaterdag 14 mei was, met de eerdere bekerwinst van 
VSE1 en VU20, weer één van de hoogtepuntjes in mijn voor-
zitterscarrière.

Heb ik al gezegd dat ik blij ben met de tomeloze inzet van 
ons kader en onze vrijwilligers? Of met de aanwezigheid van 
zoveel sponsors met een lange of korte geschiedenis binnen 
de club? Of ook een hart onder de riem wil steken bij (de ge-
zinnen) van leden waar grote zorgen zijn en verdriet. Bij deze!

Zo, dat is het. Ben ik nog wat vergeten; het staat vast al ergens 
in de afgelopen jaren in de Rebound of het komt vast aan de 
orde in de volgende edities. 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle 
gang, er is genoeg te doen. Daarom voor zeker nog de ko-
mende 50 jaar (49,50 jaar om precies te zijn)…… 

Let’s play ball !!
Jaap J. Jonker, voorzitter a.i.

Foto: 28 mei 2017 Speaker in zijn element
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1972

1978

Hans Knegt

2 Voorzitters en 2 penningmeesters 
en diverse bestuurs- en commissie-
leden allen in 1 team
Wie herkent ze?

1981

1982

1986

1989

Dirk Kuijt Sr

1993Tjomme v Norden Sr

2007

2012

2011+
2013

2018

Louis Blok

Henk Spierenburg

Ton van Schie

André Hoek

Jaap Jonker2021

50 JAAR 
VOORZITTERS | TIJDLIJN

Peter de Jong

Ed Bergman

Joop Zwaan

John Spaan

VRIJWILLIGER/SCHEIDSRECHTER VAN HET JAAR | TIJDLIJN

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

1013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2018+
2019

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Meke den Hollander & Kees vd Burg

SCHEIDSRECHTER: Nico de jager

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Mayke vd Boon & Marcus Potters

SCHEIDSRECHTER: Petra Barnhoorn

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Tineke Zuijderduijn & Jaap Jonker

SCHEIDSRECHTER: Tim van Duijn

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Anita de Jager & Rick Freke

SCHEIDSRECHTER: Kees vd Burg

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Ingrid vd Plas & Arie Schaap

SCHEIDSRECHTER: Arjan Verbeek

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Ilse Kuijt & Damian Spaan

SCHEIDSRECHTER: Yordam Anwer

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Roos Guijt & Wim Kulk

SCHEIDSRECHTER: Joost Zuijderduijn

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Jacolien Plug & André Hoek

SCHEIDSRECHTER: Judith Messemaker

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Jeanette Bergman & Dirk Roosendaal

SCHEIDSRECHTER: 
Marc de Vries

      Jeroen Zuijderduijn

MISSES & MISTER GRASSHOPPERS:
Marie van Duijn & Menno en Florin
SCHEIDSRECHTER: Krijn Zuijderduijn
SCHEIDSRECHTER TALENT: 
       Mees jagerman
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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

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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

Voor elk 
moment de 
perfecte 
bril

  

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

(Oorspronkelijk gepubliceerd op 25 oktober 2012 in de regionale dagbladen van het Mediahuis)
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Beste ledenadministratie,
Dit is niet zomaar het obligate opzegmailtje voor een wis-
pelturige puber die de edele basketbalsport na een blauwe 
maandag inruilt voor weer een andere, kortstondige be-
vlieging als American football, parapenten of neusfluit 
spelen. Nee, dit is de afsluiting van een tijdperk. Een wegster-
vend slotakkoord. De laatste punt achter een mooi verhaal.

Zelf was ik ooit een voetballer. En nu, op gevorderde leeftijd, 
een wielrenner. Nou ja, iemand die met een zekere regelmaat 
op een racefiets zit. Laten we het vooral niet groter maken 
dan het is. Iemand die voetbalt - op welk niveau dan ook - 
mag je best een voetballer noemen. Maar in het wielrennen 
ligt dat gevoelig. Als je niet geregeld een epo-spuit zet, niet 
bij nacht en ontij de FBI over de vloer krijgt of na een rondje 
trappen weer naar je echte werk gaat, ben je een fietstoerist. 
Of een toerrijder.

Basketballen deed ik op de middelbare school, tijdens de 
gymles. En, een jaartje geleden, tijdens een revalidatieperiode 
in de sporthal van een paramedisch centrum. Best nog een 
lastig spelletje, vond ik, zeker als je team bestaat uit vier 
andere jongbejaarde kneuzen met een beperking.

Waarom onze dochter een jaar of veertien geleden koos voor 
het basketbal, weet ik eerlijk gezegd niet meer. Wel dat wij 
het aanmoedigden om aan sport te doen en daarbij misschien 
wel een duwtje in de rug kregen van een schoolarts die iets van 
'verbeteren van de grove (of fijne, daar wil ik vanaf zijn) moto-
riek' moet hebben gemompeld. Ja, toen namen we dit soort 
functionarissen nog serieus. Een teamsport vonden we verder 
belangrijk voor het aanleren en/of aanscherpen van sociale 
vaardigheden. Bij het gezamenlijk douchen na afloop leer je 
meer van het leven dan van vijftig afleveringen 'Spuiten en 
Slikken'. Maar de doorslag geeft in dit soort gevallen meestal 
een vriendinnetje dat er ook op zit.

Al gauw kwam ik erachter dat ik niet alleen onze dochter - en 
later onze zoon - aanmeldde voor basketbal, maar ook mezelf. 
Niet dat er sprake was van de volledige overgave die ik binnen 
de club wel in andere families aantref. Mijn status van basket-
balouder had een hoog corveegehalte, maar altijd wel in het 
besef dat de rijbeurten, bardiensten en het stukkies tikken 
voor het clubblad - hoe onbeduidend ook - deel uitmaakten 
van het cement dat een vereniging bij elkaar en overeind 
houdt.

Pas nu ik zelf actief lid en bestuurslid ben van een sportclub 
- de wielertak van de ijsclub - ervaar ik aan den lijve wat er 
bij komt kijken om zo'n vrijwilligersorganisatie soepel te laten 
draaien. Hoe sommige steunpilaren er bijna een dagtaak aan 
hebben om wedstrijdschema's in elkaar te draaien, sponsors 
te paaien, een kantine te runnen, een clubblad in elkaar te 
knutselen, elftallen te trainen en wedstrijden te fluiten.

De bewondering daarvoor wil ik toch maar een keer over-
brengen, in een mailtje waarin ik de banden met de club 
tijdelijk verbreek. Mijn zoon kan - net als eerder mijn dochter 
- na een jaar of acht van vruchteloos ploeteren en sjouwen 
binnen de lijnen, de motivatie niet meer opbrengen voor nóg 
een basketbalseizoen. Waarom ik dan toch spreek van tijde-
lijk? Als ik iets heb gemerkt, de afgelopen periode, is het wel 
dat een club in je genen gaat zitten. In je muzieksmaak, de 
vakantiebestemming en de sportclub van je keuze val je op 
zeker moment terug op je jeugd. Daarom zie ik mezelf op 
termijn nog wel eens terugkeren.

Als basketbalopa.

Met vriendelijke groet,
Dick van der Plas

Basketbalouder
                                                       Column
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Het Molenblok
Als zoon van een marineman verhuisde ik in 1954 naar Het 
Molenblok in Katwijk.......Ik was 6 jaar. 
Een geweldige jeugd brak aan met sport en spel op straat en in 
de hofjes.
Op een gegeven moment speelden we ook basketbal. Als de bal 
het ‘Papaverhof’  naambordje met een ‘klek’ raakte dan had je een 
punt. Van mijn meccanodoos fabriceerde ik later een basketbalring, 
maar bij het eerste schot lag de ring kapot op de grond en was 
‘klek’ weer de standaard.
Of we nu honkbal, volleybal, rolhockey, tennis of atletiek speelden 
dan zeiden we altijd tegen elkaar; ‘We richten een club op’.

Jaren later hoorde ik dat er op dinsdagavond werd gebasketbald in 
Sporthal Cleijn Duijn door leden van jeugdsociëteit ‘De Schuit’. Op 
die avond had ik nu net een bijbaantje bij Stomerij Edmondo. Ben 
wel eens gaan kijken en zag daar Floor Maitimo, Arend van Rhijn en 
Cees Bergman ballen onder de bezielende leiding van dhr. Joshka 
‘Rozebottel’ Tòth. Het zag er allemaal goed uit. Helaas voor mij nog 
geen basketbal.

Na mijn studie voor onderwijzer aan de Kweekschool in Den Haag, 
besloot ik in 1971 een tussenjaar te nemen en bij de Stomerij te 
gaan werken. Ik ben toen voor het eerst gaan basketballen. Ik vond 
het geweldig.
De contributie bedroeg 5 gulden en werd elke maand in de kleed-
kamer door Arend van Rhijn opgehaald. Er kwam echter een kink 
in de kabel toen De Schuit besloot de activiteit te staken omdat er 
geld bij moest.
De mededeling sloeg in als een ‘Bom’. Vertwijfeling alom. Wat nu? 
‘We richten een club op’, klonk het en iedereen wees naar mij. 
Het ei was gelegd, nu nog uitbroeden.

Jeugdraad Katwijk
Dick Timmermans, directeur sporthal Cleijn Duijn, zette ons op het 
spoor van Jeugdraad Katwijk.
Zij hebben ons bij het oprichtingsproces ondersteund. Zonder de 
heren Van Veen en Timmerman (zonder s) van de jeugdraad 
hadden wij waarschijnlijk niet bestaan. Bedankt daarvoor.
Samen met hen stelden we de statuten en het huishoudelijk 
reglement op.
Eén van de adviezen was ook om een aansprekende naam te 
bedenken en zeker niet als Katwijkse Basketbal Vereniging verder 
te gaan. ‘Grasshoppers’ werd het en Wim Gouw tekenende alvast 
het logo. 
Een ander advies was het om een girorekening en een postbus 
(246) te nemen. Zo kon de contributie geind worden en kwam de 
post op een centrale plek binnen. 

Eerste bestuur
Douwe Remery werd penningmeester en digitaliseerde de bestanden.
Louis Blok werd met z’n 18 jaar de jongste secretaris ooit van onze 
club. Charly Günthardt ging aan de slag als wedstrijdsecretaris.
Ruud Nieuwstraten deed Pers en Propaganda - jawel PEP - en 
bedacht ‘De Rebound’
Joshka Tòth ‘was’ de Technische Commissie en tevens onze nestor.
Ik werd naar voren geschoven als voorzitter.

Hoe het ooit begon.........
Grasshoppers opgericht op 21 december 1971

14 1515

Clubkleuren
Het sporttenue van mijn kweekschool was bordeauxrood. Omdat 
deze kleur niet vaak voorkwam (alleen Argus) besloten wij deze 
kleur te kiezen, mede omdat we dan geen reserveshirts dachten 
nodig te hebben. De kleding kocht ik bij Sporthuis Excelsior in de 
Weimarstraat in Den Haag. Passen en afrekenen deden we na de 
training. 
Helaas was het niet mogelijk dit vol te houden en zijn we later 
overgestapt op onze huidige clubkleuren.

Logo
Ons logo heeft mijn jeugdvriend Wim Gouw met een balpen ge-
schetst op een bierviltje. 
Was in één keer raak. 
  
Eerste eerste team
Samen met Floor Maitimo, Ruud Nieuwstraten, Douwe Remery, 
Charley Günthardt, Wim Gouw, Peter Meijvogel, Arend van Rhijn en 
Gerrit de Ruyter vormden we al gauw een hecht team. Op het Paas-
toernooi van de NBB in Den Haag maakten wij een goede indruk en 
werden daarom in de 2de klasse geplaatst.
Tegen Brighton Chevron speelden we onze eerste internationale 
wedstrijd.

Scheidsrechter F-cursus
Met mijn lelijke eend sjeesden we op zaterdagen met 6 man naar 
Den Haag om deel te nemen aan de F-cursus. Floor van Duijn en 

Willem Blok begonnen hier aan hun carrière 
als regio scheidsrechters. 

Oprichtingsvergadering
Op 21 december 1971 werd de 
oprichtingsvergadering gehouden in 
de kleine zaal van Sporthal Cleijn Duijn 
(nu De Bucket). Aanvang 20.00 uur. 
Hierbij aanwezig was ook De Jeugdraad 
Katwijk. Als eerste werd het bestuur 
geïnstalleerd en ik weet nog dat ik bij m’n 
eerste hamerslag al direct op m’n vingers 
werd getikt met een veel grotere hamer 
van De Jeugdraad die opmerkte dat ik 
toch eerst de leden om toestemming 
moest vragen. 
Alle begin is moeilijk. Maar een begin was 
het. Het begin van Grasshoppers. Een club 
om trots op zijn en dat met ups en downs 
groot is geworden.

Hans Knegt, samen met Floor Maitimo, 
lid van Grasshoppers sinds 
de oprichting.

Foto's van het intervieuw 
uit de Rebound 5 - 2017
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Vraag van de redactie: willen jullie als gezin iets schrijven voor de 
jubileum rebound? Hoe is het allemaal begonnen, wat zijn jullie 
ervaringen, wat betekent basketbal voor jullie? Leuk hoor, maar 
waar moet je beginnen...  

Anja: Ik bijt het spits wel af. Op twaalfjarige leeftijd ben ik begon-
nen als mini bij Grasshoppers. Vanaf de eerste training was er de 
liefde voor het spelletje. Ik heb alle leeftijdscategorieën doorlopen, 
kampioenschappen behaald en bij de senioren van de regio in 
een keer doorgestroomd naar de eredivisie. Vanaf dat moment 
werd de aanpak van Grasshoppers professioneler, er kwamen 
sponsoren, we kregen trainingsstages, speelsters van buiten 
Katwijk en zelfs buitenlandse speelsters. Ik werd rookie van het 
jaar bij het basketbal gala, werd geselecteerd voor het Nederlands 
team en heb het laatste EK van het NT meegemaakt. Heb daar 
niet veel gespeeld, maar heb op een andere manier m'n bijdrage 
geleverd. Floor heb ik ook leren kennen bij Grasshoppers, we 
waren met een hele groep jongens en meiden en brachten vele 
uren door in de Boorsmazaal of het basketbalpleintje. In die peri-
ode zijn hechte vriendschappen en relaties ontstaan, maar ook de 
liefde voor basketbal bleef. Floor en ik zijn getrouwd en hebben 
zoals jullie misschien wel weten vier dochters gekregen. Na de 
geboorte van Fleur heb ik om diverse redenen mijn basketbal-
schoenen aan de wilgen gehangen, maar ook besloten om iets 
terug te doen voor de vereniging die zo veel voor mij betekend.  

Ben tot op heden trainster aan de meidenkant, heb teams getraind 
en gecoacht in alle leeftijdscategorieën. Ik vond het geweldig om 
met een groep te werken en te proberen van individuen een 
team te maken. Verder ben ik ook in de TC gestapt, waar ik al vele 
jaren deel van uit maak. Onze meiden werden ondertussen ouder 
en kozen allemaal na hun ‘zwem carrière’ voor basketbal. We 
hebben ze altijd vrijgelaten in hun keuze, al denk ik dat je wel snel 
geneigd bent om de sport te kiezen waar je zo vaak rondhuppelt. 
De jaren die volgden waren redelijk druk te noemen. Vier meiden 
die drie of vier keer trainden per week, een vader en moeder die 
training gaven, in de weekenden de wedstrijden volgen en ‘s zon-
dags vaak naar rayon- of NT-trainingen. Waarschijnlijk begrijp je 
dat we op rare tijden aan het avondeten zaten of dat er meerdere 
borden klaarstonden voor de magnetron. Ook vakanties vierden 
we al snel niet meer met het hele gezin. Altijd was er wel een trai-
ningsstage of EK. Soms was het de hele zomer koffers en tassen 
in- en uitpakken. EK's volgden we via livestats, livestreams of live. 
Al met al drukke, maar ook ontzettend leuke tijden.  

Natuurlijk is het voor de meiden niet altijd gemakkelijk gegaan. 
Altijd moesten er keuzes worden gemaakt, waren en zijn er lang-
durige blessures, werd inzet niet altijd beloond, waren er teleur-
stellingen en was er rivaliteit tijdens play-offs.  Floor en ik hebben 
altijd achter de keuzes van onze dochters gestaan, maar ook 
gezegd dat als je een keuze maakt je er dan ook vol voor moet 
gaan. Als je dit leest, lijkt het misschien alsof ons gezinsleven al-
leen maar uit basketbal heeft bestaan, maar dat is natuurlijk niet 
zo. We doen genoeg andere leuke dingen, maar de rode draad in 
ons gezinsleven is toch wel de liefde voor basketbal. Ik geef nu de 
pen door aan Karin.  

Karin: Het moment dat ik een basketbal in m’n handen kreeg, 
was het liefde op het eerste gezicht. Ik was 7 toen ik begon bij de 
beginnersgroep van grasshoppers en ben zo de hele jeugdop-
leiding doorgelopen tot ik in dames 1 terecht kwam. M’n droom 

was om in Amerika te basketballen (ik had ook een spaarpot om 
voor m’n ticket te sparen, maar mensen die mij kennen kunnen 
wel raden hoe vol die spaarpot is geworden…..), maar die droom 
veranderde dus in basketballen in Europa. Vanuit twee jaar bij het 
CTO trainen, wilde ik dus via een tussenstop in Bemmel daarna 
naar het buitenland. 

Het eenjarige plan werd uiteindelijk vijf jaar en met vriendinnen 
voor het leven, een hoop levenservaring en een paar kampioen-
schappen + andere prijzen verder, belande ik in Herne, Duitsland. 
Ik heb hier de tijd van m’n leven gehad, heel veel geleerd en m’n 
vriendin leren kennen, dus ik durf wel te zeggen dat dit de beste 
keuze uit m’n leven was.
Nu heb ik twee jaar in Italië gespeeld, wat weer een hele andere, 
maar zeker ook mooie ervaring was.

Ik heb uiteindelijk een hoop voor basketbal moeten laten, maar 
wat ik er voor terug heb gekregen is het allemaal 1000 keer waard 
geweest. En zonder m’n ouders en zusjes was het ook zeker een 
stuk moeilijker geweest, maar omdat zij allemaal begrijpen wat 
basketbal voor mij (maar ook voor hun) betekent, heb ik altijd de 
volle support gevoeld.

Kampioenschappen, Nederlands team, de plekken die ik heb 
mogen bezoeken, alle mensen die ik heb leren kennen, naar een 
gezamenlijk doel werken met alle teams waarin ik heb gespeeld, 
in verschillende landen wonen, dit zijn de ervaringen die ik dank-
zij basketbal heb mogen ervaren en heb kunnen delen met m’n 
familie, wat voor altijd speciaal blijft. Een droom die ik nog heb is 
het behalen van het EK met 5-5 en met al m’n zusjes spelen voor 
het kampioenschap in dames 1.

Sonja: Basketbal heeft eigenlijk altijd al een grote rol gespeeld in 
mijn leven. Zelfs voordat ik op basketbal ging was ik al te vinden 
bij de wedstrijden van m’n moeder of met m’n vader en Karin 
op een basketbalpleintje. Toen Karin op basketbal ging, ging ik 
dan ook altijd mee naar de beginnerstrainingen om daar een 
beetje rond te huppelen. Toen ik 7 was mocht ik eindelijk zelf op 
basketbal en sindsdien is de liefde voor het spelletje nooit meer 
overgegaan. In de loop der jaren heb ik met al m’n zussen samen-
gespeeld, m’n moeder een aantal jaar als coach en m’n vader altijd 
als trouwe supporter en raadgever gehad. Ik vind het supermooi 
dat ik dit heb mogen meemaken en dat dit nog steeds niet 
afgelopen is. Je werkt samen naar een doel toe en je helpt elkaar 
tijdens het proces om het beste uit jezelf te halen. Dit kan soms 
erg intens zijn (met soms een ‘vechtpartij’ tot gevolg), omdat je el-
kaar buiten het veld natuurlijk ook veel ziet, maar het werkt vooral 
motiverend en heeft zeker een hele grote bijdrage geleverd aan 
dat ik sta waar ik nu sta. En ondanks dat we in sommige gevallen 
ook concurrenten van elkaar zijn, dat is natuurlijk onontkoombaar 
in topsport, zullen we elkaar altijd helpen en supporten, maar ook 
trots en blij zijn voor elkaar en dat vind ik echt super bijzonder.

Ik heb een hoop mooie herinneringen gemaakt in de afgelopen 
22 jaar op het basketbalveld, waarbij de landskampioenschappen 
met Grasshoppers met m’n moeder, Fleur en Ilse en wedstrijden 
en toernooien bij het Nederlands team met Karin en Fleur er 
bovenuit steken. Wat het plaatje helemaal compleet zou maken 
is met alle 4 de zussen tegelijk bij Grasshoppers spelen en dan 
nog een landskampioenschap behalen, dat is nog mijn ultieme 
droom. 

De PEN van de 6 van Kuijt 
Fleur: Na een turnwedstrijd waarbij ik niks gewonnen had en 
Sonja wel wist ik eigenlijk zeker dat ik op basketbal wilde. Op een 
blauwe maandag nog even interessant gedaan door tijdens het 
eten een keer te zeggen dat ik op hockey wilde, maar dat idee 
was de volgende dag ook alweer van de baan. Wel zelf gekozen 
hoor haha. Zodoende ben ik toen ik 7 jaar was geworden op 
basketbal gegaan en was ik vanaf dag 1 verliefd op het spelletje. 
Bij Grasshoppers op mogen groeien als speelster en als mens. En 
later ook met het Nederlands team dingen meegemaakt die mij 
hebben gemaakt tot wie ik nu ben.

De mooiste ervaringen zijn de medailles die ik heb gewonnen 
met het Nederlands team (Qatar zilver/Nanjing zilver/Lanzarote 
brons), dat waren zulke mooie en vette toernooien die ik nooit zal 
vergeten. De kampioenschappen met Grasshoppers zijn voor mij 
het meest speciaal. Tijdens al die toernooien en belangrijke wed-
strijden heb ik gemerkt dat het team gevoel het allerbelangrijkst is 
als je iets wilt bereiken, dat je voor elkaar door het vuur wilt gaan 
wanneer dat nodig is. 

Dit heb ik ook het meest gemist toen ik twee jaar had gekozen voor 
3x3. Het clubgevoel, het oude vertrouwde en hoe hecht wij waren 
als team had ik ontzettend gemist en het voelde ook weer echt als 
thuiskomen afgelopen seizoen. Tijdens de finale serie al die mensen 
weer zien die zoveel liefde hebben voor de club en dat wij de club 
als team vertegenwoordigen, dat is waarvoor je het doet.

De ervaringen die ik heb gehad, de levenslange vriendschap-
pen die ik heb gemaakt, de plekken die ik heb mogen bezoeken 
en toernooien die ik heb gespeeld maken voor mij basketbal de 
mooiste sport die er bestaat. Om dit te kunnen delen met mijn 
familie vind ik heel erg leuk en speciaal. Tijdens moeilijke mo-
menten weten dat er altijd support vanuit het thuisfront zal zijn, 
is niet vanzelfsprekend en vind ik het mooie van ons gezin. Mijn 
allergrootste droom is natuurlijk om nog een keer kampioen te 
worden met Grasshoppers, het liefst samen met al m’n zusjes.

Ik hoop dat er nog heel veel basketballers de sport mogen erva-
ren zoals ik dat doe. Op naar de volgende 50 jaar met de mooiste 
club van Nederland.

Ilse: Ik was 6 jaar oud toen ik op basketbal ging en daarvoor was 
ik eigenlijk altijd wel te vinden in de zaal om bij mijn zussen te 
kijken. Ik heb de hele tijd bij Grasshoppers gespeeld en doe dat 
nu nog steeds. Ik heb veel kampioenschappen mogen spelen 
bij Grasshoppers en deed dat samen met mensen waarbij ik nog 
steeds in het team zit en ook nog steeds hele goede vriendinnen 
van mij zijn, 3 jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om bij Gras-
shoppers en in full time programma 3x3 te spelen. Ik heb hier veel 
van geleerd. Mijn droom is om in Europa te spelen en daar mezelf 
te ontwikkelen op basketbal gebied maar ook als persoon. 

Basketbal is heel belangrijk voor mij en heb heel veel leuke 
herinneringen eraan. Veel vriendinnen voor het leven aan over 
gehouden. 

Het helpt natuurlijk heel erg dat mijn familie ook dezelfde passie 
deelt voor basketbal.

Anja: Om af te sluiten hopen we dat Grasshoppers nog vele jaren 
blijft bestaan. We hebben als club moeilijke jaren gehad door 
COVID-19, maar ook de concurrentie van andere sporten. Ook 
intern is het niet altijd makkelijk geweest. Het mooie is dan weer 
dat we met elkaar niet bij de pakken neer gaan zitten, dat er 
nieuwe mensen komen met nieuwe ideeën, dat het clubgevoel 
weer terugkomt en vooral dat de liefde voor basketbal blijft.
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Hallo allemaal,

Wij, Petra, Dirjam, Corinda, Annette, Jocelyn en Marieke zijn de jeugdcommissie. Wij bedenken en organiseren leuke activiteiten voor de jeugdleden van Grasshoppers. Meestal komen we op 5 activiteiten per jaar.
We hebben in de afgelopen jaren al veel leuke dingen gedaan met de kids, zoals vossenjacht, speur- en selfietocht, zwemmen, escaperoom, oud-hollandse spellenavond, disco- en gala avond, opa en oma ochtend, bingomiddag, filmavond en natuurlijk ieder jaar de Grasshoppers-night waar iedereen altijd erg naar uitkijkt en nog lang over napraat.Helaas hebben we de afgelopen twee jaar geen volledig programma kunnen draaien ivm  corona, maar we gaan er nu weer met veel enthousiasme tegenaan. Dus als iemand nog nieuwe ideeen heeft zijn die altijd welkom en we zijn ook op zoek naar nieuwe commissieleden. Vind je het leuk om mee te denken en te helpen bij de activiteiten meld je dan bij een van ons aan.

De Jeugdcommissie; 
Annette, Marieke, Dirjam, Petra, Jocelyn en Corinda. 

22 23

1. Wat vind je leuk aan basketbal?

Lina: Ik vind het leuk dat je heel veel trucjes kunt leren, en 

wedstrijden spelen vindt ik het allerleukste.

Isa: Dat je in een team speelt dat vindt ik gezellig en ook samen allerlei trucjes kan leren en

leuke dingen doet op de training. En de wedstrijden vindt ik ook erg leuk.

2. Welk team speel je nu en waar zie jij jezelf over 10 jaar spelen?

Lina en Isa: Wij spelen nu in X10-1 en zien onszelf over 10 jaar in dames 1 van de Grasshoppers 

spelen

3. Hoe zie jij de club over 10 jaar of wat zou je anders willen?

Isa en Lina: eigenlijk vinden wij de club nu al heel leuk en gezellig, maar als we toch iets willen 

veranderen dan zouden we het erg leuk vinden als dames 1 en heren 1, 1x in de maand een 

training kunnen geven aan alle jeugd / kinderen. 

En de kantine nog meer opvrolijken met de kleuren geel en zwart.  

        4.    Wat wil je allemaal bereiken met basketbal?

Lina en Isa: Wij willen allebei in dames 1 spelen, het Nederlands 

team spelen maar ook naar het buitenland. Samen willen we 

heel veel bekers winnen voor de club en sportvrouw van    

het jaar worden.

5. Wat vind je leuk om te doen over 10 jaar:

Isa en Lina: over 10 jaar willen trainster zijn en in de jeugd-

commissie leuke dingen verzinnen. 

Isa van der Plas - X10-1

Lina van Beelen - X10-1

ISA

LINA

Interview met 
Isa van der Plas X10-1 & 
Lina van Beelen X10-1:
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praatje Vonn 
Jubileum Grasshoppers 
1971 - 2021

Vorig jaar bestond onze vereniging 50 jaar! Iedereen kan wel 
bedenken waarom de activiteiten waren uitgesteld naar 2022. 
Voor diegene die dat dus niet weten, er was iets zoals Covid19. In 
de aanloop van het jubileumjaar is mij regelmatig gevraagd iets te 
schrijven voor de rebound. Zat zelfs (héél) even in de feestcommis-
sie maar druk druk druk (nu vraag ik me af waarmee....). Sommige 
mensen kan ik weinig tot niets weigeren dus hier komt tie (afhaken 
kan nu nog, zal het proberen niet zo lang te maken als "de pen" 
van Peter vd Zwart.

Toen ik een heel klein meisje was deden mijn broers Paul en Peter 
(ja, we zijn familie) aan dit spelletje. De één was er beter in dan 
de ander, de één hield het vol tot nu en die ander moest door 
blessures (geloof ik) afhaken. Mijn vader "deed" van alles en kwam 
regelmatig in de Boorsmazaal kijken. Ikzelf speelde in junioren 1, 
gewoon omdat er geen lager team was. Ik zie hem nog binnen ko-
men.... Ik zat op de bank (want daar was ik goed in) en halverwege 
de tweede helft liep hij naar de coach en vroeg "gaat ze nog spelen 
of niet". Verblufte coach stamelde iets wat pa Schaddé vertaalde in 
een nee en trok me richting kleedkamer. Geloof dat dat m'n laatste 
wedstrijd was omdat ik me dood schaamde maar zeker ook omdat 
dingen regelen mij beter lag (ligt). 

Kan natuurlijk opsommen wat ik allemaal heb uitgevreten al die 
jaren. Daar gaat niemand blij van worden, en ook omdat ik het 
meeste gewoonweg ben vergeten. Gestopt met 18 (pin me er niet 
op vast) en nu 55 dus reken maar uit wat een verhaal er dan bij 
komt. In de tussentijd getrouwd (held, die man) en kinderen gekre-
gen waarvan oudste ook nog een blauwe maandag een balletje 
gooide. En daardoor ontmoette ik Tinus, en kom ik niet meer af van 
de vereniging.

Samen "deden" we regelen dat de mannen van Jeroen Reitsema 
niets te kort kwamen (dit is Rijnsburgs mensen, dat dit geen goede 
nederlanse zin is weet ik zelf ook). Wat een mooie tijd was dit.... 
En veel te kort ook! Het hoe en waarom er mensen stopten is een 
heel ander en nóg langer verhaal. Maar omdat ik ook best kritisch 
mocht zijn zeg ik toch even dat dit niet zo had hoeven lopen zoals 
het is gegaan. En daar laat ik het bij! Het heeft geen zin om ach-
terom te kijken. Er zijn mooie vriendschappen uit voort gekomen 
(zij het sommigen op afstand), Jeroen is voor altijd mijn held (stop 
'm even in je zak vriend, ga het nooit meer hardop zeggen) en het 
heeft gebracht dat ik nog steeds vol overgave MSE1 kijk (al is het 
gegil heel wat minder geworden. 

Er werd gevraagd te schrijven wat me het meest is bijgebleven in 
de afgelopen jaren. Het eerste wat in me op kwam was de verloren 
beker finale van dames 1 toen nog uitkomende in de promotie 
divisie in en tegen BV Hoofddorp in 1996. In die tijd was ik bij het 
eerste dames team betrokken. Ook al weer geen idee als wat. Onze 
toenmalige voorzitter Tjomme van Norden had rozen geregeld. En 
wat niemand had bedacht gebeurde.... We verloren die wedstrijd!! 
In de kleedkamer stond hij daar, zei vrij weinig en de tranen ston-
den ook bij hem heel hoog. Tjomme was een "wereld gozer", 

deed alles voor "zijn" meiden en is dagen van de leg geweest. En 
zo zijn er nog wel wat momenten.... En omdat ik dit op privé titel 
mocht schrijven meld ik toch het plotseling overlijden van Robbin. 
Ook toen stond de vereniging klaar om van alles te regelen, de 
jeugdleden konden gebruik maken om met mensen te praten als 
ze dat wilden, het "hoekje" met zijn foto en de indrukwekkende 
minuut stilte bij de wedstrijden. Het was hartverwarmend en ik 
weet eigenlijk niet of dat ooit is uitgesproken. Dat heb ik dan bij 
deze gedaan! 

50 jaar een vereniging bloeiende houden vergt veel. Van de be-
stuurders maar zéker ook van de vrijwilligers die hun hart en zalig-
heid leggen in hun (vele) taken. Respect daar voor! Ook dat mag 
wel eens gezegd worden! Ik hoop dat onze interim voorzitter nog 
járen blijft zitten (Jaap, dat betekent dus niet weekendjes naar Van 
der Valk) en dat hij met de overige bestuursleden de vereniging zo 
mooi houdt als deze nu is. En hoe mooi zou het zijn als de dames 
van Rick Driessen voor de derde keer de landstitel hebben binnen 
gesleept in het jaar dat de vereniging 51 wordt... (voor nu staat 
het helaas 1 tegen 0 voor de Helderse dames) Ik heb er de volste 
vertrouwen in dat dit goed komt. 

Volgens mij geen heel A4-tje vol geschreven, maar dat zien we wel 
bij het afdrukken van de tekst. Gok zo dat er vast ergens foto's bij 
gezet gaan worden (waar ik dan weer super blij van wordt. Zou hier 
graag zeggenschap over hebben Coby) dus 1 pagina in plaats van 
een column. 

Op naar 75 jaar Grasshoppers

Yvonne van Beelen 
(Schaddé van Dooren )
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Reken maar!

   

BOUWEN 
AAN MORGEN
KBM.NL

FINANCIEEL (IN)ZICHT

Dankzij jullie 
zijn wij 

groot geworden

CTSN – Holkema Group
Member of ICTS Europe

Rising to meet
tomorrow’s challenges
www.ctsnholkema.nl   020-4950500
CTSN – Security Concepts – Personal Security Concepts – K9 Security Concepts – Fire Prevention Services

francken
Rijnstraat 80 • Katwijk aan den Rijn • telefoon (071) 402 95 80
ambachtelijke slagerij

Blekerstraat 18 
2222 AN  Katwijk
T.: 06 -10034626

www.remmelzwaalvanderplas.nl

Remmelzwaal- van der Plas
HOVENIERSBEDRIJF

Tuinontwerp • Tuinaanleg • Tuinonderhoud
Boomverzorging • Sierbestrating

M: 06 23 36 59 71  |  E: info@dvduijnsierbestrating.nl

Katwi jk

Ins ta l l a t i ebedr i j f

‘s-Gravendijckseweg 37  |  2201 CZ Noordwijk

Grote Sortering Behang             

*
modern

*klassiek

*vinyl

*duplex
P. MEYVOGEL
TRAMSTRAAT 5* KATWIJK*  071-4013024
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Katwijk

Badstraat 7 | 2225 BL Katwijk   

etoskatwijk@gmail.com 

071 4014617   |   etos .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

X10-2

 KidsClub

Beginners

TEAMFOTO'S 2022

X10-1

X10-3 X12-1

X12-2

Vu16-1

TEAMFOTO'S 2022

Vu14-1

Mu14-1

Mu16-1 Vu18-1
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www.ouwehandbouw.nl

Ons team is in topconditie 
voor elke uitdaging!

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
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Mu22-1 VSE2

MSE2 VSE1

MSE1

Mu18-1 Vu20-1

TEAMFOTO'S 2022
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Ik neem je graag mee in mijn dagdroom over onze vereniging in 
de 2e week van mei 2027. In deze bewustzijnstoestand en fantasie-
wereld is alles mogelijk en word je – gelukkig - niet geremd door 
praktische bezwaren of wat dan ook. 

Maandag
Een van de kleinkinderen basketbalt op maandag aan het eind 
van de middag onbevangen en vol overgave bij de jongste jeugd 
en leert spelenderwijs dribbelen, schieten, verdedigen, passen en 
rebounden, en wordt ongemerkt motorisch vaardiger. De trainers 
of beter spelbegeleiders zijn een speler van Heren 1 en een speel-
ster van Dames 1. Beiden zijn opgeleid in het Athletic Skills Model 
(ASM), een praktisch en wetenschappelijk model voor veelzijdig 
bewegen. We kennen de Schijf van Vijf voor voeding, maar met 
andere (groot)ouders kijk ik met een kop koffie aangeboden door 
de club en ingeschonken door vrijwilligers uit de wijk Cleijn Duin, 
vanuit de Bucket de zaal in naar de invulling van de Schijf van 10! 
van het ASM. We zien ze naast dribbelen met de bal ook klimmen 
en klauteren, rollen, schieten en mikken, en zwaaien en slingeren 
en vooral heel veel plezier hebben. Voor wie meer wil weten over het 
Athletic Skills Model zie: https://www.athleticskillsmodel.nl/over-asm/. 

Op de korte wand van de zaal is een interactieve muur bevestigd, 
waar een groepje aan het gamen is en lachend, zwetend en behen-
dig bewegend worden meegezogen in een wonderlijke digitale 
wereld van voetbal, tennis, volleybal, handbal en basketball. 
Voor informatie over interactieve muren zie bijvoorbeeld: Interactieve 
speelmuur X-Wall met de leukste games! - Interactive X-wall 
(interactivexwall.nl)

Toch zijn kleintjes vrolijker en onrustiger dan de weken ervoor. Vind 
je het gek over twee weken gaan ze een weekend met een dub-
beldekker met clubgenootjes naar de Veluwe en overnachten ze 
in wigwams. Ook de begeleiders, zoals: papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s, spelbegeleiders en andere vrijwilligers kijken er naar uit. Een 
lokale speelgoedwinkel en tevens partner van Grasshoppers vindt 
het een leuk initiatief en ondersteunt het weekend financieel. Ook 
hebben ze T-shirts, ballen en andere spelmaterialen met hun logo 
laten bedrukken. 
Met kleindochter Fien aan de hand verlaat ik met een goed gevoel 
de sporthal en zie vanuit mijn ooghoeken de oudere jeugd op 

een pleintje naast de hal 3x3 basketballen. Een aantal jongeren uit 
de buurt, niet-leden, spelen mee of kijken toe. Twee van onze 3x3 
Leaders leiden het pleintjesbasketball in goeie banen. 
Voor meer informatie over Leaders zie: https://www.3x3unites.com/uni-
tes/gemeenten/leader-course.htm

Een van de Leaders en 1e team speelster herkent Fien en zwaait. 
Ze wuift trots terug en zegt, nog met een verhit gezicht van de 
training, dat ze hoopt net zo goed te worden als de grote jongens 
en meiden. Dat ze op dat moment de veel te grote basketball uit 
haar handen laat vallen, laat zien dat ze er nog lang niet is. Ook 
voor haar zal de 10.000 uren regel gelden. 
Meer over de 10.000 regel van professor Anders Ericsson: 
https://topsportbrein.nl/wat-is-10-000-uren-regel/#:~:text=2015%20
by%20Patrick-,Wat%20is%20de%2010.000%20uren%20regel%3F,
beste%20schakers%2C%20muzikanten%20en%20sporters.

Dinsdag 
Nog steeds dagdromend zie ik de werkgroep voor het 55-jarig 
jubileum de puntjes op de i zetten voor de feestelijke bijeenkomst 
met sponsoren of beter partners van Grasshoppers en voor het 
afsluitingsfeest voor leden en oud-leden in de 3e week van mei. 
Na het overleg worden er slingers, vlaggetjes en ballonnen in de 
verenigingsruimte opgehangen. De ouder- en jeugdcommissie 
neemt de Grasshoppersnight en de andere feestelijkheden voor 
de jeugd voor haar rekening.

In de zithoek van de Bucket spreekt het Welkomstcomité met zes 
nieuwe jeugdleden en hun ouders. Ze informeren hen o.a. over de 
jeugdopleiding, het belang dat de vereniging hecht aan een veilige 
sportomgeving, de bijdrage van ouders aan het reilen en zeilen van 
de club en of ze iets voor de club zouden willen gaan doen en ook 
over de gezonde sportkantine.  
De Gezonde Kantine: https://www.knkv.nl/kennisbank/gezondere-
sportkantine/
Vier van de nieuwe leden zijn enthousiast geworden door een clinic 
op hun lagere school, gegeven door twee jonge Katwijkse Heren 1 
spelers. De twee oudere jongens basketballen nog bij een andere 
club in de regio en hebben onlangs deelgenomen aan de jaar-
lijkse selectietrainingen van Grasshoppers en willen hogerop en in 
sterkere competities gaan spelen en hebben het half uurtje fietsen 
er graag voor over.

Het G-team, rolstoelbasketbalteam en twee 3x3 groepjes van leden 
en niet-leden spelen op het 3e basketbalveld van de sporthal. In 
2025 is de sport- en evenementenhal Cleijn Duin uitgebreid en kan 
er op drie volwaardige velden worden gespeeld.  De niet-leden 
kunnen in de zomermaanden met de knipkaart 3x3 Grasshoppers 
2027 o.l.v. een van onze 12 Leaders meedoen aan wedstrijdjes. Bij 
mooi weer wordt op een van de zes goed geoutilleerde Outdoor 
Basketball Courts van de gemeente Katwijk gespeeld en bij regen-
achtig weer in Cleijn Duin. Naast andere Urban sporten wint ook de 
outdoor 3x3 variant van basketball meer en meer aan populariteit.
Urban sporten: https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/urban-
sport-is-cool-en-hot/

GRASSHOPPERS 
  IN CLEIJN DUIN MEI 2027! 
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Op dinsdagavond is er een 5-5 bedrijvencompetitie. De bedrijfs-
teams, soms combiteams, strijden om de BedrijvenBokaal 
Grasshoppers 2027. Er gaat toch niet weer een Noordwijks team 
of een Uienteam met de Bokaal aan de haal, kom op Kattukse 
bedrijven. De TC Recreatie & Doelgroepen krijgt eer van haar vele 
werk en is al weer druk doende om in september voor het 4e jaar 
de bedrijvencompetitie te gaan organiseren. 
Bedrijvencompetities: https://fros.be/bedrijfssport/competities/
Dinsdag is de bestuurs- en commissieavond en in alle hoeken en 
gaten van de kantine wordt druk overlegd en heen en weer gelopen 
voor intercommissie overleg en ik zie een spinnenweb voor me. In 
het centrum van het web zit een spindoctor, onze voorzitter, tevreden 
en vrolijk mijmerend over hoe lang is het al weer niet geleden, dat 
commissies eilandjes waren zonder veerponten en voetveren. We 
zijn een nog aantrekkelijker vereniging voor leden, vrijwilligers, 
ouders, wijk, gemeente, regio en bedrijven geworden.
Organisatie sportverenigingen: https://www.kennisbanksportenbe-
wegen.nl/?file=6195&m=1457343927&action=file.download

Ik loop door naar de bestuurskamer en schuif aan bij het overleg 
van het bestuur met Welzijnskwartier, vertegenwoordigers van 
scholen, de verenigingsondersteuner Katwijk, beleidsambtenaren 
Sport & Bewegen en Welzijn van de gemeente Katwijk, en de 
wijkvereniging Cleijn Duin om de samenwerking te evalueren en 
plannen te maken voor het nieuwe seizoen. 
Samenwerking gemeenten, wijk, …: https://www.allesoversport.nl/
zoeken/?filter—cdptags=%5B%22samenwerken%22%5D

Woensdag
Van vier uur ’s middags tot negen uur is het druk in de zaal. De top-
teams van de U12, U14, U16, U18 en U20 van de jongens en meisjes 
trainen tot de vonken er vanaf spatten. Het hoofd opleidingen volgt 
de verrichtingen van de door hem opgeleide trainers kritisch. Is de 
kenmerkende speelstijl van Grasshoppers ook bij de U12 teams al 
zichtbaar: technisch goed verzorgd, creatief, snel en spelen met 
een hoge intensiteit, en met plezier. De jeugdtrainers krijgen een 
gepaste vergoeding en dat is mogelijk gemaakt door een regionaal 
visverwerkingsbedrijf met de leus: Wij vangen duurzaam en verant-
woord vis, Grasshoppers vangt jongeren op – of zoiets. 
Jeugdopleidingen: https://whsports.nl/de-beste-jeugdopleidingen-van-
europa-nederland/

Om tien voor negen komen de recreatieve sporters de zaal in, stui-
terend met ballen en kletsend, en bezetten twee van de drie courts. 
Een clubje mannen komt te laat uit de Bucket, voorafgaand aan 
een potje basketball pokeren ze al jaren met dobbelstenen. Op het 
3e veld doen senioren aan Old Stars walking basketball en maken 
ook gebruik van PLACE, het nieuwste ASM sport- en speelveld. Ze 
worden begeleid door Grasshoppers, die zijn opgeleid door het Na-
tionaal Ouderenfonds. Walking basketball bij Grasshoppers wordt 
mede begeleid door Sport & Bewegingsleiders van een Katwijkse 
welzijnsorganisatie.
ASM-materialen: https://www.athleticskillsmodel.nl/playce-het-nieuw-
ste-sport-en-speelveld-vanuit-het-asm/
Walking basketball: https://www.sportinarnhem.nl/activiteiten/
walking-basketball/
Nationaal Ouderenfonds: https://ouderenfonds.nl/

In de kantine wordt gemopperd. Het onderhoudsteam wil vóór de 
feestweek de muren sauzen, maar dat is niet goed afgestemd. We 
zijn tenslotte een club van vrijwilligers. Voorzichtig worden de slin-
gers die de jubileumcommissie dinsdag heeft opgehangen weer 
voor even opgeborgen. Het biertje en wijntje na gedane arbeid 
vergoedt veel.
Vrijwilligersbeleid: https://pep-ebook.nl/hoofdstuk/werken-met-
vrijwilligers/artikel/een-model-voor-vrijwilligersbeleid

Donderdag
Van vier uur ’s middags tot acht 
uur is het druk in de zaal. De 2e 
en 3e teams van de U12, U14, 
U16, U18 en U20 van de jongens 
en meisjes trainen hard, en er 
wordt veel gelachen en gedold. 
Ook hier loopt het hoofd op-
leidingen rond en volgt de 
verrichtingen van de door hem 
opgeleide trainers nauwgezet. 
Topsport kan niet zonder breed-
tesport en breedtesport niet 
zonder topsport, ze gaan hand 
in hand bij Grasshoppers.

Waaro Waarom vind jij basketballen bij Grasshoppers zo leuk?
• Annabel: Ik vind mijn team heel leuk en gezellig en ik vind de trainingen en wedstrijden superleuk!

• Fleur: Omdat het gezellig is en omdat het leuk is met al die meiden.
• Britt: Omdat ik het een leuke sport vind en een heel leuk team heb.
• Anouk: Omdat je wedstrijden kan spelen tegen andere teams. De uitdaging en het team.
• Anoniem: Omdat het altijd gezellig is en er dingen georganiseerd worden, zoals bingo, filmavond, enz.

• … van der Plas: Gewoon een leuk team, kijken naar Dames 1. Gewoon basketball zelf & de activiteiten zoals Grasshoppersnacht.Wat zou er moeten gebeuren om basketbalen bij Grasshoppers nog veel leuker te maken?
• Annabel: Dat ik in het volgende seizoen weer een heel leuk team heb.
• Fleur: Meer wedstrijden• Britt: Iets meer activiteiten, zoals Grasshoppers night 2 x per jaar en meer met Dames 1!
• Anouk: Meer activiteiten met Dames 1• Anoniem: ‘Partijtjestraining’ van Anja terug! Toernooitjes! & nog meer activiteiten.
• … van der Plas: Toernooien in het buitenland en dan met je team in een tent slapen. 
 Team van de week. Van Dames 1 training krijgen.

Quotes jongste leden 
van Grasshoppers MEI 2022
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Van acht tot tien trainen Heren 1 en Dames 1, de puntjes worden 
op de i gezet voor aanstaande zaterdag. Het is beide teams weer 
gelukt om zich te plaatsen voor de play-offs en ze strijden respec-
tievelijk om de Landstitel Basketball Amateurs Heren (Promotie 
Divisie Basketball) en om de Landstitel Basketball Dames (Women 
Basketball Leaque). 

Er zijn ook zorgen. De TC Topsport Dames en de TC Topsport Heren 
praten in de bestuurskamer met potentiële versterkingen voor 
volgend seizoen. Twee ervaren oudere speelsters spelen hun laatste 
wedstrijden en Heren 1 verliest zelfs drie spelers. Voor alle verster-
kingen van buitenaf geldt: maken ze het team echt sterker en zijn 
ze in staat om jongere teamgenoten op sleeptouw te nemen en 
beter te maken. De beoogde komst van twee buitenlanders, een 
speler en een speelster, wordt voor de komende twee jaar mogelijk 
gemaakt door een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met 
de begeleiding van werkgevers en werknemers die in een bui-
tenland zaken willen gaan doen of gaan werken. De twee nieuwe 
leden zijn part-time in dienst van dat bedrijf.

Aansluitend op de TCTOP Dames en Heren is er een spoedoverleg 
van alle TC’s: Top, Breedte, U12 en Recreatie & Doelgroepen. Na 
2022, na de coronapandemie, is het ledental in alle leeftijdscate-
gorieën en specifieke doelgroepen gestaag gegroeid. We hebben 
inmiddels tegen de 500 spelende jeugd- en seniorleden en 28 
5-5 competitieteams, die allemaal minstens tweemaal trainen en 
daarnaast zijn er nog de recreatie- en G- groepen, en het rolstoel-
basketbal team. Kunnen we ondanks de 3 volwaardige velden nog 
wel al onze basketball activiteiten kwijt in Cleijn Duin. 

Na de Kerst spelen Heren 1 en Dames 1 een internationaal toernooi  
in Spanje, de onderhandelingen van de sponsor-/partnercommissie 
met een reisbureau om de reis- en verblijfskosten gefinancierd te 
krijgen, worden vandaag afgerond. Da’s mooi, heel mooi!

Vrijdag 
Vanaf vier uur ’s middags zijn de kids- en beginnersgroepen weer 
spelenderwijs aan het trainen en op veld 3 is een ‘echt oude groep 
senioren’ walking basketballers verantwoord en onder deskundige 
leiding actief. Van half zes tot acht zijn er specialisatie- en indivi-
duele trainingen voor U16 tot U20. Om acht uur zien we naast 
het geel zwart tenue alle kleuren van de regenboog. De weekend 
competitie wedstrijden starten en de seniorenteams lopen zich 
warm. Achter de bar wordt alvast een nieuw vat bier aangesloten 
en de frituurpan nog even snel schoongemaakt. Het belooft weer 

een mooie avond te worden: druk en gezellig. De vrijdagavond bar-
dienst is in trek bij vrijwilligers, ze ‘vechten’ om een plek achter de 
bar. Over twaalven trekt de eindverantwoordelijke barkeeper na de 
omzet te hebben bekeken tevreden de deur van Cleijn Duin achter 
zich dicht en stapt licht – heel licht – aangeschoten op de fiets.

Zaterdag
De nieuwe ploeg vrijwilligers/ouders begint om half negen met 
hun bardienst en mopperen op de collega’s van de vrijdagavond, 
waarom is de bar nog vettig en zijn de bierglazen niet allemaal 
gespoeld en netjes opgeborgen. Nou, omdat we geen Vijfsterren 
Grand Café Grasshoppers zijn. Verenigingen vormen de ruggen-
graat van de unieke Nederlandse sportinfrastructuur en bij 
Grasshoppers zijn (groot)ouders de ruggengraat van de vereniging.
Dagblad Trouw: https://www.trouw.nl/sport/sportverenigingen-onder-
druk-veel-leden-betalen-contributie-en-daarmee-houdt-hun-betrok-
kenheid-wel-op~be05f0eb/

Om half negen zaterdagochtend begint de U10 met onderlinge 
wedstrijdjes. De jongens U14 1 kan vandaag als eerste team dit 
jaar kampioen worden, nerveus beginnen ze aan de wedstijd, 
de (groot)ouders, broertjes en zusjes moedigen enthousiast aan, 
zonder bovenmatig geschreeuw en de scheidsrechter wordt in ere 
gehouden. Helaas, er wordt verloren, dan volgende week maar er is 
nog niets verloren.
Sportplezier kun je maken!: https://sportplezier.nl/con-
tent/2017/04/170420_het-effect-van-jouw-commentaar-en-ge-
schreeuw-op-je-kind

Nu we het toch over scheidsrechters hebben, deze worden deels 
intern en deels door de NBB opgeleid. De opleidingskosten en ver-
goedingen voor de landelijke scheidsrechters worden de komende 
3 drie jaar bekostigd door een grote rechtsbijstandsverzekeraar. 

De hele dag door worden er jeugdcompetitiewedstrijden gespeeld, 
ook de U16 en U20 teams van zowel de jongens als meisjes zijn 
nog kansrijk voor het landskampioenschap. Gemakkelijk gaat het 
niet worden, veel verenigingen hebben sterke jeugdopleidingen, 
we zijn allang niet meer de enige.   

De Gezonde Kantine met zijn appels, komkommers en wortels 
loopt goed, maar drop, spekjes, patat en broodjes kroket vliegen 
ook over de bar. Je kan niet altijd voorzichtig zijn!
 
Om zes uur speelt Heren 1 zijn 2e play-off wedstrijd, de in zwart en 
geel uitgedoste jeugd heeft zijn eigen F-side en laat van zich horen 
met ‘potten en pannen’. Half negen spelen de Dames hun 3e finale 
play-off wedstijd, de tribunes zijn overvol, fotograven maken mooie 
kiekjes, de regionale krant en lokale TV doen verslag. Het materi-
aalhok naast de tribunes aan de lange zijde van de hal, eenmaal 
per maand ingericht als businesslounge Grasshoppers, stroomt 
leeg voor de 2e helft. De prachtige wedstrijddag eindigt met een 
rondedans van jong en oud op het al jarenlange strijdlied van Gras-
shoppers: Victory. 
 
Wakker worden
Ik word veel te ruw in mijn ogen wakker geschud: Kom je een keer 
je bed uit, je hebt vandaag rijbeurt … stop met dagdromen, han-
den uit de mouwen! Handen uit de mouwen, zeg dat wel.

Peter van Schie, vader van Marieke

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
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