
Jubilarissen



Dit jaar kennen we drie groepen jubilarissen

• 12,5 jaar
• 25 jaar
• 40 jaar

We gingen op bezoek bij de jubilarissen die 25 en 40 jaar lid zijn van 
c.k.c. Maassluis. Jubilarissen die 12,5 jaar lid zijn, worden op een later 
moment in het zonnetje gezet. 



Maar liefst 29 leden zijn 12,5 jaar in 2020

Twan Crooswijk

Kim Crooswijk 

Chinook Bruinings

Naomi Linschoten 

Erik Pap
Marit Zeegers

Mark van der Vaart

Rob de Rijke

Mike Sonneveld

Bente v.d. Linde

Sjoerd van Dalum

Lars Veldman

Bartjan Hutten

Isolde Spaan

Colin Steenks

Julia van Buuren

Isabelle Fortuin

Fleur v.d. Lee

Marcella v.d. Weem

Luc Kerkhoff

Ruben van Dijk

Chris Fortuin

Tom van Mierlo

Vera le Kluse

Marry van Onselen

Jari Sonneveld

Dian Sonneveld

Denise van den Bos

Daniel van Barneveldt



25 jaar lid

Stephanie Bruins -Moerman Herinneringen en hoogtepunten
Vrienden en vriendinnen over gehouden aan de korfbal. 
De korfbal zorgt voor verbinding.

Je deelt mooie momenten maar ook de moeilijke momenten met elkaar.

KAMP is wel heel belangrijk, in al die jaren ben ik 1 keer niet mee geweest. Eerst 
als kind en nu als leiding.

Door kamp en de PR de verbinding gebhouden met de korfbal.

Absoluut hoogtepunt was het winnen van de Quiz 90 jaar bestaan. Stephanie 
had zich goed ingelezen en de kampvragen waren natuurlijk heel gemakkelijk.

De mooiste korfbaltijd was in het derde met Niek en Tjerk gespeeld te hebben.

“Jammer dat ik door blessures niet meer kan spelen, maar erg leuk om straks 
met mijn eigen kind naar de kangoeroes te gaan”



25 jaar lid

Monique Arbouw Herinneringen en hoogtepunten
Het bestuurswerk namens heel veel verschillende commissies. Een erg mooie 
tijd waarin we veel hebben bereikt. 

Alle jaren Koninginne-/Koningsdag eigenlijk nog het leukst van alles. 

Inmiddels al bijna 50 jaar lid van het KNKV. Monique was eerder ook lid van HKV 
OnsEibernest. 

“Het is erg leuk alle sociale contacten nog steeds te hebben”



25 jaar lid

Tim Doesburg Herinneringen en hoogtepunten
Het NK spelen met de A1 onder coach Joris Houweling. Met zijn allen met de bus 
er een mooie dag van gemaakt. 

Uitkomen in de B-Hoofdklasse. Mooi om mee te maken. 

De jaren in de districtteams.

De behaalde kampioenschappen natuurlijk. Vooral vanuit het 2e invallen voor 
het behalen van een kampioenschap met 1. 

De wedstrijden tegen KOAG en ODO 1 waren altijd spannend. 

Hoe het allemaal begon onder mijn eerste trainers: Gerda en Theo Nieuwhof. 

“De gezelligheid bij de vereniging heb ik nergens anders zo meegemaakt. Ik heb 
er zelfs een hele vriendengroep aan overgehouden.”



25 jaar lid

Wilma Nieman-Moerman Herinneringen en hoogtepunten
Absolute hoogtepunt: HET BEZOEK voor het jubileum. Waarbij de sleutel nog in 
de voordeur zat. 

Op mijn 14e in het 1e spelen. Als eerste van ‘de meiden’. 

De weekendjes Appelscha met de vriendengroep. Waarbij Mart van der Gaag 
zijn eerste korfbalminuten maakte. 

De eerste goede trainer: Karel vd Linden. Die eindelijk ook echt lette op techniek 
en kwaliteiten van spelers. Een verademing. 

“Een vereniging voor jong en oud waarbij we degene die we vroeger zagen 
kruipen, nu hun minuten zien maken in Maassluis 1.”



25 jaar lid

Annelein van Waardenburg Herinneringen en hoogtepunten
De jeugdperiode tot de B. Vooral onze teams in de C en B met Rosa, Maartje, 
Tjerk, Ewout, Marjolein, Rianne, Thijs, Paul en Ruud toen we weekendjes weg 
gingen naar Brielle en Beekse Bergen. 

Het NK in Assen voor A-junioren

Mooie tijden beleefd in de senioren ook. Met Kristie van Wijk als coach. 

Het kampioenschap met het geweldige 2e team onder Richard van Weert. 
Doelsaldo: 200+. Dat was ook het jaar waarin we 7 wedstrijden achter elkaar 
moesten winnen voor het kampioenschap en dat ook werden bij MIA.

Het coachen van de E1 (sindsdien sametn met Jan-Cees). Een team met o.a. Sven 
Veldman, Timme Wolgen en Rosalinde Bot. Coachen van de kangoeroes 
misschien nog wel het leukste. 

“Ik werd lid van c.k.c. door Mieke Montizaan die zei dat ik dan gelijk naar het 
Sinterklaasfeest mocht. Vele jaren is er nog steeds de vriendengroep die ik heb 
overgehouden aan de korfbal”



25 jaar lid

Maartje Doesburg Herinneringen en hoogtepunten
Het geweldige seizoen met het 1e waaruit de ‘kampioens-’ wedstrijd bij ODO 
volgde. Helaas was ik toen net ziek. Ook het  kampioenschap daarop bij DES 
onder ‘Rich’ard van Weert. 

Het leukste was nog wel met het 3e. Op ervaring en gezelligheid spelen met heel 
veel kwalieit van o.a. Dorine, Ilse, Ewout, Femke, Marvin, Ronald en Martijn. 

De C1 met Martijn en Marvin naar de Beekse Bergen en het aapje van Ewout..

De jaren in de jongste jeugd onder Riet.

De verkleedfeestjes van de KNAC en SNAC. 

“Ik ben bij de korfbal echt opgebloeid vanaf de A-jeugd waar we een erg leuke 
groep hadden. Ik heb veel te danken aan de korfbal”. 



25 jaar lid

Thijs Kempke Herinneringen en hoogtepunten
Het spelen in de districteams waarbij we zelfs een keer 2e werden. 

Het rondbrengen van de papier Punt-Uit totdat we over gingen naar de 
webversie. 

De mooie jaren tot aan de B1 met o.a. Tjerk en de vele kampioenschappen die 
we behaald hebben. Daarna leuke jaren in de A2, het 4e en het 5e. 

De jaren in de C en B onder Martijn en Marvin. 

“Ik heb het eigenlijk altijd naar mijn zin gehad waarbij ik alle feestjes wel heb 
meegepakt vanaf mijn 15e “. 



25 jaar lid

Ewout Versloot Herinneringen en hoogtepunten
C1 in Brielle met Martijn en Marvin

Kampioen worden met de A1 en dan het NK mogen spelen

De laatse jaren in het 3e met de ‘oude garde’. Net iets meer ontspannen en dan 
lekker kampioen worden. Ook de jaren met 2e ervoor waren geweldig en 
kampioen geworden.

Over het algemeen spelen in 2 en af en toe minuten maken in 1. Vooral invallen 
tijdens de bekerwedstrijd tegen PKC. Een mooie ervaring. 

Het dagen hangen in de zaal en veld op de zaterdag. Heerlijk. 

Bijna vergeten te noemen: “Korfbal is voor mij dé plek waar ik een aantal life-
long vriendschappen vandaan heb!”



25 jaar lid

Marleen Buitelaar Herinneringen en hoogtepunten
De jaren in de jeugd samen met o.a. Iris, Annelein, Tjerk, Maartje, Ewout en 
Thijs. etc. 

Kamp natuurlijk als kind en als leiding!

Kampioen worden met de C1 onder Martijn en Marvin. 

Toptienen, altijd gezellig. Nog een keer een medaille gehaald. 

Het Maassluis 4 waar ik in zat. 

De groep vanaf de B die altijd bij elkaar was. Tijdens en buiten de korfbal om en 
erg sociale groep. Mede dankzij de weekendjes Brielle en Beekse Bergen. 

“Ondanks mijn blessures vanaf jonge leeftijd was er altijd gezelligheid. Het 
verzamelen en de wedstrijden uit en thuis. Echt het verenigingsleven vond ik 
altijd erg leuk en dat mis ik wel sinds ik ben gestopt”. 



40 jaar lid

Mirjam Crooswijk vd Vaart Herinneringen en hoogtepunten
Het mooiste is toch wel de tijd dat ik in het eerste speelde.

Nu is het vooral heel mooi dat mijn eigen kinderen korfballen en dat zij op hun 
manier een bijdrage leveren aan de korfbal. Dat ik nu met mensen van vroeger 
langs de lijn zit om naar onze kinderen te kijken.

In deze tijd mis ik de ritjes naar Maassluis om de kinderen naar de training te 
brengen en de contacten. 

“Korfbal draait voor mij om het samen zijn: met elkaar, vrienden en familie.”

Voor hand en span diensten is Mirjam altijd bereidt om haar handen uit de 
mouwen te steken.



40 jaar lid

Steven den Heijer Herinneringen en hoogtepunten
De gezelligheid bij Maassluis staat bovenaan het lijstje van Steven.

De mooiste wedstrijd die hij zich kan herinneren is met Maassluis 4 tegen RWA, 
kampioen worden en daar scoorde ik er vijf. “En dat scoren van mij gebeurde 
niet vaak.”

Toen ik jong was en er was niets te korfballen dan was ik op het veld om te 
toptienen. Na de trainen nog ff toptienen, op zaterdag met elkaar toptienen. 
Altijd fanatiek zijn, ook later bij het klaverjassen.

Steven heeft ook nog gekorfbald bij KV Vlaardingen en Oranje Naussau en is 
altijd de Koningsdagen blijven bezoeken bij goed weer. “Toch is het weer tijd dat 
ik weer eens kom kijken als het mag.”

Wat anderen zich herinneren van Steven, hij was zo slank dat hij vroeger door de 
spijlen van het hek het veld op kon komen.

Hij deed veel acts, Sjan zak ( een hele rede opvoeren in een slaapzak) en het 
nadoen van Freddy Mercury.



40 jaar lid

Iwan Jonkman Herinneringen en hoogtepunten
Trainen met Riet Le Kluse.

Organiseren van de kampen en het organiseren van Koninginnedag.

“Contacten die ik heb opgedaan bij de korfbal zijn contacten voor het leven. Het 
korfballen was leuk, maar ik vond de randverschijnselen er omheen eigenlijk nog 
veel leuker en belangrijker.”



40 jaar lid – last but not least!

Riet Le Kluse Herinneringen en hoogtepunten
De absolute nr. 1: KAMP. Nog nooit een kamp overslagen, ook al was Joop jarig 
tijdens het kamp, het kamp ging voor.

Trainen en coachen en nog steeds geven mensen aan dat ze van Riet trainen 
hebben gehad. Gelukkig een nieuwe invulling gevonden voor de zaterdagen: 
samen met maatje Mieke Montizaan op stap en geo-cachen. 

Trainen met Korfbalfit. Erg belangrijk en gezellig, waar we lief en leed met elkaar 
delen. En natuurlijk een feestje vieren niet te vergeten.

“Deze periode mis ik het korfbal wel en dan vooral de gezelligheid en even een 
wedstrijdje kunnen kijken.”
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