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Beste basketballiefhebbers, 
 
5 Jaar geleden deed Paul Aris een uitspraak in het jubileumboekje van toen. Hij zei letterlijk: “Troost u met 
de gedachte dat met het 40-jarig jubileum er een heus boekje zal verschijnen met een veel uitgebreider 
overzicht van verhalen, foto’s en anekdotes.” Was dit een vooruitziende blik of was het gewoon ordinair het 
bestuur van nu onder druk zetten. Het antwoord zal alleen hijzelf weten.  
 
Toch hebben een aantal mensen binnen onze vereniging de handschoen opgepakt en getracht jullie met deze 
uitgave een beeld te geven van het wel en wee van de basketbalvereniging The Sea Devils in de afgelopen 40 
jaar. Makkelijk? Ik denk het niet want echte verenigingsarchieven zijn er niet. Er zijn gelukkig mensen die 
wel eens wat bewaren, die wel eens wat onthouden en die clubgek zijn of clubliefde hebben. Ja, dat soort heb 
je nodig om iets blijvends te genereren.  
 
Dus onze lustrumcommissie ging op zoek naar dit soort figuren en ja hoor gelukkig zijn die er nog. Want wie 
wat bewaard heeft wat. Ook het Nieuwsblad van Castricum werd nageplozen. Wij dachten lekker effe 
digitaal wat opzoeken. Nee hoor, we kwamen bedrogen uit. Gewoon jaarboeken doornemen (leuk werk voor 
de voorzitter hè) van 1964 tot heden. Probleem is dat je ook andere zaken gaat lezen over vrienden en zelfs 
familie, dat schiet dus niet op. 
 
Gelukkig was ook dit de moeite waard. Verzamelen is één, maar nu nog bepalen wat je er wel en niet in wil 
hebben, de kwaliteit  en ook alles nog chronologisch. Ook waren er perioden die nogal leeg waren al zeg ik 
hetzelf, niks te vinden dan wat verslagen in de Rebound. Dit  had natuurlijk alles te maken met het nivo van 
spelen van onze Heren 1 en Dames 1 in een bepaalde tijd. Zij bepalen uiteindelijk  het gezicht van de club. 
 
Over de laatste 10 jaar was de oogst mager en daarom eindigen we deze uitgave met de foto’s van de huidige 
teams zodat ook zij over 10 jaar kunnen zeggen: “Was ik dat met dat rare koppie, het ziet er niet uit.” 
 
Mijn dank gaat uit naar allen die meegewerkt hebben aan de tot standkoming van deze uitgave en het 
organiseren van deze jubileumdag. Met name de lustrumcommissie, bestaande uit Darina, Jeroen, Jildou en 
Melina, heeft in deze drukke tijden veel werk verzet: Super! 
 
De Bloemen, 2 januari 2005 
 
Herman Hollanders 
Voorzitter 
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Het is dus meer dan 40 jaar geleden dat de eerste basketbalkiemen wortel schoten in Castricum. De heer J. 
Smit, gymnastiekleraar, was vooral degene die de zaalsporten, waaronder basketbal, stimuleerde. Een aantal 
jongens, o.a. Jacob Mohrs, Peter Bruggeling en Hans Bleijendaal leek het leuk om te gaan basketballen en 
kregen een uitnodiging voor een scholentoernooi in Driehuis. Dit alles resulteerde in een onderafdeling van 
de volleybalclub Dynamo en de heer Hartman werd trainer/coach.  
 
De basketbalgroep werd echter te groot en er is te weinig aandacht van Dynamo en daarom wordt besloten 
een eigen vereniging op te richten. Op 3 oktober 1964 wordt ten huize van de familie Wagenaar The Sea 
Devils officieel opgericht. De oprichters zijn o.a. Rob Wagenaar, Kees Kabel, Ad de Wit ,de heer Gijzen en 
de heer Visser. 
 
Het bestuur van het eerste uur wordt gevormd door Rob Wagenaar, Kees Kabel en Ad de Wit. Men speelt 
met enkele teams in het district Haarlem. Alle uitwedstrijden worden gespeeld in Haarlem, eerst in het 
Krelagehuis en later in de Kennemer sporthal. In seizoen 1966-1967 heeft de club 1 senioren-, 2 jongens-
junioren en 1 meisjesjuniorenteam. In de daarop volgende seizoenen liep het ledenaantal terug tot 17. De 
familie de Wolff doet ons huidige clubblad het licht zien en met name door hun tomeloze inzet wordt de Sea 
Devils de jaren ‘70 ingevoerd en het ledenaantal neemt explosief toe tot 1975.  
 
De prestaties van de teams nemen toe en ook het ledental loopt in seizoen 1970-1971 op tot boven de 100. 
De Sea Devils neemt dat seizoen met 10 teams deel aan de competitie. Ook een eigen stencilmachine is een 
feit mede dankzij een rommelmarkt wordt  fl.915,01 opgehaald. Heren 3 werd in 1971 kampioen. Purple 
Haze doet z’n intrede, een afsplitsing van de Sea Devils wilde met Xystus uit Uitgeest fuseren .Zover is het 
echter niet gekomen. Seizoen 1973-1974 geeft een daling in het aantal leden. Oorzaak, een aantal junioren 
werd aan Tetra-Devils uitgeleend. Doel een sterk jeugdteam op te bouwen in het district Haarlem. Het eerste 
damesteam wordt in 1974 kampioen in klasse 3B. 
 
 

Het bestuur in deze periode 
 
       Voorzitter            Secretaris            Penningmeester 
1964   Rob Wagenaar         Kees Kabel            Ad de Wit 
1965   Rob Wagenaar          Kees Kabel            Ad de Wit 
1966   Rob Wagenaar          Kees Kabel            Ad de Wit 
1967   Rob Wagenaar          Kees Kabel            Ad de Wit 
1968   Rob Wagenaar          Kees Kabel            Ad de Wit 
1969   Rob Wagenaar      Kees Kabel            Ad de Wit 
1970   R. Visser           A.J. vd Loos          Wil Kraakman 
1971   R. Visser           H. Bleijendaal        H. Mohrs 
1972   R. Visser              J. Bodewes            H. Mohrs 
1973   J. Mohrs              F. Vermorken          H. Mohrs  
1974   J. Mohrs              F. Vermorken          H. Mohrs 
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Herinneringen van familie de Wolff  
Het vorige jubileum is bezocht door de heer en mevrouw de Wolff, die helemaal vanuit Vlieland naar 
Castricum kwamen om te kijken hoe het stond met hun oude club. Na afloop was meneer de Wolff zo 
enthousiast dat hij in de pen geklommen is om wat herinneringen op te halen en te delen met het huidige 
bestuur. Hier volgen enige persoonlijke herinneringen uit de eerste periode van Sea Devils. 
 

“In 1968/1969 waren er zo’n tiental leden: amper een senioren en juniorenteam. Deze spelers 
switchten waar nodig van het ene team naar het andere soms zelfs onder een ander naam om de teams 
te completeren en omdat invalbeurten  niet onbeperkt mogelijk waren.“ 
 

“We hadden een Renault 4 en Frank Koster een lelijke eend en samen waren we op zaterdagmidag 
meestal op weg naar Haarlem met de junioren, de aspiranten en ’s avonds ook nog eens met de 
senioren.” 
 

“Begin 70 zijn we verhuisd naar de Julianastraat 1 en er moest verbouwd worden. Maar de jeugd van 
Sea Devils ontpopte zich als geweldige hulpen. Ik weet niet wie het allemaal waren , maar mannen 
en de jongens van het eerste uur waren allen bereid de handen uit de mouwen te steken. Laag na laag 
behang werd van de muren gepeld. Vele handen maken licht werk.” 
 

“Nog wat namen die me te binnenschieten uit die tijd zijn spelers als Fred Wickenhagen, Fred 
Vermorken, Frits Brunse, Jan Bleijendaal, Michiel Moser, Nico Grandiek, Peter Boelens, de 
gebroertjes Bouwhuis , Peter Lute, Ruud van Neure, Dave van der Schaaf, Theo Georgiades , de 
begroeders Mohrs en nog veel meer.” 
 

“Het is interessant om te zien ,dat er veel jonge leden uit die tijd de vereniging trouw zijn gebleven 
en nog allerlei functies binnen de club bekleden.” 
 

“En dan nog die leuke moeders als Wil van der Schaaf-Kraakman, Els van neure, Loes Post-Coster 
enfin de veel om op te noemen.” 
 

familie de Wolff 
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Uit de vroege beginperiode zijn helaas geen krantenknipsels gevonden. The Rebound bestond toen ook nog 
niet, vandaar dat van de eerste vijf jaar geen fragmenten getoond kunnen worden.  

Weer damesbasketbal,  mei 1969 
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Terugblik op de competie,  The Rebound, juni 1970 

 

Overzicht,  The Rebound, september 1970 
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De groei zit  er in,  oktober 1970 

  

Hoe doe ik de was? The Rebound, oktober 1970 

  

Wat wordt de naam van de stencilmachine? The Rebound, november 1970 
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Wijsheid, The Rebound, september 1970 

  

Oranje shirts!  The Rebound, september 1971 

  

Scheidrechter zijn is  niet  makkelijk, The Rebound, maart 1972 

  



  PERIODE 1964 TOT 1974 40 JAAR SEA DEVILS 

pagina 8   

Boetes anno 1970, The Rebound, mei 1970  

  
 

Wedden dat? The Rebound, juni 1972 
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Sea Devils wordt erkend, augustus 1973 
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Wedstrijdverslagen, The Rebound, november 1973 

  
 

Dames 1 kampioen,  mei 1974 

  

 

Tetra Devils  kampioen,  The Rebound, mei 1974 
 

 



40 JAAR SEA DEVILS PERIODE 1964 TOT 1974  

  pagina 11 

Twee – nul,  The Rebound, september 1974 

  
 

Prognose komend seizoen,  september 1974 

  
 

Het tienjarig bestaan! 
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Basketbal is “hot“ in Nederland. Grote sponsors staan op en ook op internationaal nivo doet Nederland mee. 
Basketbal trekt veel publiek. Onze dames worden in 1975 opnieuw kampioen in de klasse D3A na een 
beslissingswedstrijd tegen DIOS. 
 
In het volgende seizoen wordt heren 1 kampioen. De heren promoveren naar de 2e divisie evenals de dames. 
In seizoen 1976-1977 spelen we eindelijk echt thuis. Wat een impuls heeft de sporthal aan basketbal in het 
algemeen en aan The Sea Devils in het bijzonder gegeven dat ons ledenaantal explosief stijgt tot over de 200 
leden. Expert de Graaf wordt de hoofdsponsor en de fundamenten voor ere-divisie basketbal worden gelegd. 
Jongens aspiranten A en junioren B worden kampioen. 
 
Het basketbal komt tot volle wasdom in Castricum In 1978-1979 speelt heren 1 fantastisch basketbal en de 
dames stroomde door tot de ere-divisie onder leiding van Cees Castricum. Bekende trainers in die tijd zijn 
Ramon Sterker, Rob de Wit  en Joop Banneberg. Eind jaren zeventig staat The Sea Devils in de top 5 van 
grootste clubs van Nederland met maar liefst 300 leden. Met recht een grootse vereniging! 
 

Het bestuur in deze periode 
 
       Voorzitter            Secretaris            Penningmeester 
1975   J. Mohrs              H. Bleijendaal        G.D. Netten 
1976   O.A. Tepaske          H. Bleijendaal        G.D. Netten 
1977   O.A. Tepaske          H. Bleijendaal        J.P. Lute 
1978   O.A. Tepaske          H. Bleijendaal        J. Bruynse 
1979   O.A. Tepaske          H. Bleijendaal        J. Bruynse 
1980   O.A. Tepaske          Fred Wickenhagen      J. Bruynse 
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Sea Devils spelen in het wit  of oranje,  The Rebound, juni 1975 

  

Dames kampioen met ‘Hollands vlees’ ,  The Rebound, juni 1975 
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Boete in vijf  jaar niet  gestegen, The Rebound, december 1975 

  
 

Kammetje voor Cees,  maart 1976 
 

  
 
 

De heren zijn ook eens kampioen,  juli  1974 
 

 
 

Uitstapje naar Engeland, juni 1976 
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Heren 1 en dames 1,  The Rebound, augustus 1976 
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Een goede sponsor komt,  september 1976 

  

Wedstrijd gestaakt vanwege ‘opmerkingen’,  oktober 1976 

 

Halve topper,  januari 1977 
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Twaalfeneenhalf jaar,  mei 1977 
 

 
 
 
 

SeaSevils  hits 200! Augustus 1977 
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Een jeugdteam anno 1977 

  
 Wie zijn dit? Wie het weet mag het zeggen, Dolf Heezius is al gespot. 

Hoge scores,  november 1977 
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Ook wel eens verlies,  maart 1978 
 

 

Maar er zijn weer eens dames kampioen, april  1978 
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Gezwollen naar Zwolle… 
 
Het moet juni ’78 geweest zijn. Ik was een jaar of zestien, speelde in elk geval bij de junioren en 
samen met Heren 1, Dames 1 en ik neem aan ook Meisjes Junioren A waren wij uitgenodigd voor 
deelname aan een megatoernooi in Zwolle. Er was een heuse bus gehuurd (wat voor het vervoer van 
vier teams nog best rendabel was) en om een uur of zeven zaterdagmorgen werd er verzameld op, ook 
toen al, de Brink. De heenreis verliep voorspoedig en tegen tienen arriveerde het Sea Devils-
gezelschap in de IJsselhallen van Zwolle. Daar was de dag ervoor nog de wekelijkse veemarkt 
gehouden, waardoor de immense hal gezellig naar koeienstront, koeienpis en andere door de koe 
verspreide geuren rook. Gaandeweg de dag trok die lucht ook in onze kleren, waardoor we op een 
zeker moment net zo roken als de gemiddelde veemarktbezoeker. 
We hadden overigens het gevoel dat onze tegenstanders ook allemaal tot die categorie behoorden, 
want het Zwolse basketbal ging op z’n zachtst gezegd nogal met het nodige fysieke geweld gepaard. 
Een p is pas een P als je ‘m met een hoofdletter schrijft, dat werk. Dat, gevoegd bij het spelen op een 
ruwe asfaltvloer, zorgde voor wat lichte verwondingen, maar geen ernstige kwetsuren Wij, als 
Junioren, werden derde en ik meen me te herinneren dat geen van de andere Sea Devils-teams met een 
prijs naar huis ging, maar dat is allemaal van minder belang. Na afloop van het toernooi ving immers 
de terugreis naar het verre Castricum aan en dat werd een trip die alle deelnemers nooit meer zullen 
vergeten.  
 
Net een beetje op gang op de snelweg A28 begon onze bus namelijk merkbaar in te houden. De 
chauffeur schakelde wat, gaf tussengas en haalde nog allerlei andere trucs uit, maar zienderogen zakte 
de snelheid van de bus totdat de motor er ter hoogte van de Nijkerk helemaal mee ophield. Gelukkig 
vielen we stil ter hoogte van een tankstation. De chauffeur dook onder de motorkap en de inmiddels 
knap hongerige groep Castricumse basketballers stortte zich met overgave op de in de tankshop 
verkrijgbare eetbare waren. De hoeveelheden vielen overigens tegen. Waar het moderne tankstation 
vandaag de dag een groot assortiment belegde broodjes, warme snacks en zelfs zakken chips, rollen 
koek en dozen bonbons aanbiedt, moesten wij ons in die tijd behelpen met een rolletje pepermunt en 
een Mars. In elk geval was de bewuste pomphouder in één keer van al z’n candybars, chocolade en 
andere zoetigheden verlost, inclusief de winkeldochters waarvan de houdbaarheidsdatum al ruim was 
verstreken. Qua drank was het behelpen met een buitenkraan of, eveneens, water uit het 
toiletfonteintje. 
Toen de groep na deze matige verzorging van de inwendige mens weer eens bij de kapotte bus ging 
kijken, was er slecht nieuws. Een inmiddels toegesnelde wegenwacht kreeg het ding niet meer aan de 
praat en beschikte gelukkig over een mobilofoon, waarmee een nieuwe bus kon worden besteld. Het 
zal tegen elven in de avond geweest zijn toen die arriveerde. Alle sporttassen en andere attributen 
werden overgeladen en de inmiddels wat gezwollen groep begon juichend aan het restant van de reis.  
 
Nou heb ik altijd een aardig gevoel gehad voor goed – of juist niét goed – rollende wielen. En (beter 
laat dan helemaal nooit) kan ik hier dus met enige trots beweren dat ik het het eerst voelde: dat de 
nieuwe bus niet soepeltjes reed. Nét voor Amsterdam, waar ze toen van een rondweg nog niets eens 
dróómden, begon onze nieuwe (nou ja, nieuwe…) Nijkerkse bus rechtsachter een beetje te 
schommelen. Een lekke band, een rammelend wiellager? De chauffeur besteedde er geen aandacht aan 
(of deed of zijn neus bloedde, daar wil ik vanaf zijn), maar een eindje voor Krommenie begon de bus 
dermate te hobbelen en kwamen er van het rechter achterwiel dusdanig krakende geluiden dat verder 
rijden echt niet meer verantwoord was. Ter hoogte van de, ook toen al Witte, pomp tussen Krommenie 
en Uitgeest zeeg de rechter achterkant van de bus helemaal inéén en parkeerde de chauffeur het ding 
in de berm. Inspectie met een zaklampje (het was inmiddels een uur of één in de nacht) wees uit dat 
wiel en velg van de bus niet echt meer één geheel vormden. De boel was zelfs dusdanig verwrongen 
dat het ook geen zin had het wiel te gaan verwisselen. En dus: een derde bus! 
Voordat die kwam had een aantal ongeruste ouders – telefonisch gewaarschuwd via het vaste toestel 
van het gelukkig nog geopende restaurant, een mobiele telefoon was in die tijd alleen weggelegd voor 
James Bond  – met name het Junioren Meisjes-team met personenauto’s opgehaald. De diehards van 
de groep wachtten geduldig op een derde bus (van Beentjes en De Bruin, toen al vermaard vanwege 
de schoolreisjes) , die het laatste stukje van de reis vrij gemakkelijk klaarde. Ik was, meen ik, om 2 
uur thuis. Mijn moeder, die ik al vanuit Nijkerk telefonisch had laten weten dat ik niet voor het eten 
thuis, was nog wakker.“Wat ben je laat jongen”, zei ze.“Ja mam, maar we zijn wel derde geworden”, 
antwoordde ik trots.  
 
Guus Peters  
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Rob de Wit gaat heren 1 coachen, The Rebound, augustus 1978 

  
 

Dames,  november 1978 

  
 Staand: Loes Post, Monique van Veen, Sija Pepping, Gre Schoen, Cees Castricum 
 Zittend: Julia Mohrs, Griselda Visser, Nel Grootjen, Eva van der Burg 
 

Ledenoverzicht,  The Rebound, december 1978 
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Gekras van Bas, The Rebound, februari 1979 

  

We willen meer! juni 1979 

  

Hoera,  er komt een Amerikaanse coach! Oktober 1979 
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Hmm, de Amerikaanse coach blijft  wel twee weken, december 1979 

  
 

De dames gaan zeer goed, maart 1980 
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Het lukt! April  1980 

  

Het succesteam, september 1980 
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Mooie actie,  september 1980 

  

Van de redactie,  The Rebound, december 1980 

  

Die eindstand! The Rebound, december 1980 
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Dames 1 in 1980 
 

  
 Staand: Cees Castricum, Loes Post, Monique van Veen, Sija Pepping, Nel Grootjen 
 Zittend: Lida Koning, Gre Schoen, Annemiek van der Saag, Marjo van der Ven, Astrid Reijnders 
 

Junioren Meisjes A in 1980 
 

  
Staand: Tineke vd Zande, Jeanette Nijsingh, Maria Rozeman, Petra Maasdijk, Annemiek vd Saag,  
Zittend: Sandra Reijnders, Annemiek Markus, Ellen Maasdijk, Carolien Hulsman, Astrid Reijnders 
Coach: Paul Aris 
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Schooltoenooi,  The Rebound, december 1980 
 

 
 
 

Uit de overlevering: Mart Smeets en het hoopje 
 
Zoals men misschien wel weet was het rond 1980 vaak een drukte van jewelste in 
de kantine van de Bloemen, die toen nog boven was. Enkele heren-senioren hadden 
een standaard practical joke bedacht: het hoopje. Hiervoor was één slachtoffer 
nodig en tien a twintig andere mannen. 
 
Kwam de tijd dat er in Castricum een wedstrijd plaatsvond tussen het Nederlands 
team en Xavier University (ja echt, in Castricum!!). Dit soort wedstrijden werd 
vaak bezocht door enkele basketbal-bekenden en legenden, die ook niet vies waren 
van een drankje na afloop. Castricum werd gewaardeerd, tot die avond tenminste... 
 
De welbekende Mart Smeets was aanwezig, dronk z'n drankje, maakte z'n praatje, 
maar wist niet dat hij als slachtoffer was verkozen van het hoopje. Op een gegeven 
moment moest hij naar de het toilet, zoals dat gaat bij feestjes. De heren-senioren 
liepen, zoals afgesproken, als één blok achter hem aan. En gingen ook naar het 
toilet. 
 
Nou weet ik niet of u weet hoe dat daar van binnen uitzag, maar groot was het niet. 
Als twintig man in zo'n ruimte staan te duwen, te drinken, te schreeuwen, en 
vooral, te lachen, zal zelfs de grooste basketballer het benauwd krijgen. 
Waarschijnlijk voelde de heer Smeets zich inderdaad niet helemaal op z’n gemak 
en was hij nog nooit zo snel klaar bij de pisbak. Of zou hij het stiekem toch leuk 
gevonden hebben? 
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Aan al het goede komt een eind. Helaas het klopt. Door economische tegenwind zag hoofdsponsor Expert-de 
Graaf zich genoodzaakt de sponsoring te staken en ook de lokale overheid deed de subsidiekraan niet meer 
open. De gevolgen waren logisch; betaalde trainers en spelers verlieten het zinkende schip. Ook onder de 
overige leden kwam de klad er in. Kader was niet meer te vinden en andere sporten werden populair. De 
jeugd zag het basketbal in die periode even niet zitten. Eind jaren tachtig had Sea Devils nog maar 100 leden 
en weinig sportieve aantrekkingskracht.  
 
Er waren toch ook nog lichtpuntjes. Het heren 1 weet zich toch relatief simpel te handhaven in de 2e divisie 
onder leiding  van Rob de Wit. In 1981 komt Johan van de Grift, een uitstekende keus, en hij zette zich in 
voor vele teams en legde hiermee de basis voor de afgeslankte vereniging in de daarop volgende jaren. Erik 
Zwiers werd in 1984-1985 de hoofdcoach en nam veel eigen jeugdspelers mee waarvan Sea Devils op 
langere termijn weer van profiteerde.  
 
De dames blijven echter een geval apart in 1980 degradeerden zij uit de ere-divisie maar 2 jaar later zijn ze 
weer terug. Jacques Breijman en Ronald ter Horst hielden het damesbasketbal op hoog nivo. Langzaam maar 
zeker kwamen de kinderen en het acteren op het hoogste podium in de vaderlandse competitie kon niet 
gehandhaafd blijven. De Promotiedivisie was een feit. 
 
 

Het bestuur in deze periode 
 
       Voorzitter            Secretaris            Penningmeester 
1981   Paul Aris             Fred Wickenhagen      Frits Bruynse 
1982   Paul Aris             Fred Wickenhagen      Frits Bruynse 
1983   Paul Aris             Bob Knol              Marjo vd Ven 
1984   Gerrit Schumm         Bob Knol              Anton Geyer 
1985   Gerrit Schumm         Bob Knol              Anton Geyer 
1986   Gerrit Schumm         Bob Knol              Sander Haasbroek 
1987   Roy Franken           Margot vd Horst       Sander Haasbroek 
1988   Roy Franken           Margot vd Horst       Inge Rusch 
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‘Het Foszisme’,  The Rebound, maart 1981, door Fozzie 
 

 
 

Onze jeugd doet het goed, mei 1981 
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Introductie van het gele shirt ,  The Rebound, september 1981 

 

Het Nederlands team in De Bloemen, mei 1982 

 

Sociaal aspect van de Sea Devils ,  The Rebound, oktober 1982 
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Meisjes Junioren A, seizoen 1981/1982 

 
Staand:  Carolien Hulsman, Sandra Reijnders, Inge Nijhuis, Petra Maasdijk; coach Paul Aris  
Gehurkt:  Annemiek Markus, Tineke van de Zande, Ingrid Bijlenga, Maria Rozeman en Ellen Maasdijk 
 

Schrijversstrijd in The Rebound, november 1982 
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Aanzet tot het verkopen van loten, The Rebound, december 1982 

  
 

De gele sjaal,  The Rebound, november 1983 

  
 

Sensationele overwinning, De Castricummer, 1983 
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Succes,  De Castricummer, maart en mei 1983 

 
 

Misser, dan wel supporter van de maand, The Rebound, januari 1984 
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Weer naar de eredivisie! ,  augustus 1985 

 

Kaderproblemen?? The Rebound, mei 1988 

 

Niet altijd is  er succes,  eind seizoen 1988 
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Deze periode begon met het opstappen van Roy Franken die buitengewoon teleurgesteld was over de 
onverantwoordelijke opstelling van diverse spelers uit Heren 1 in die tijd. Hijzelf had de vereniging juist 
samen met z’n andere bestuursleden weer aardig op de rit gekregen.  
 
In 1989 werd aspiranten meisjes kampioen, een goede lichting was in aantocht. Dit jaar bestond ook Sea 
Devils 25 jaar wat gevierd werd met een lustrumtoernooi. 
 
Kenmerkend was de opzegging van de oude garde oa. Bremer, Aris, Veldhuis en Wickenhagen. Allen 
zouden later weer andere functies binnen de club gaan bekleden. In 1990 werd de grens van 100 leden weer 
overschreden en in 1991 werd dames 1 kampioen. Vele scheidsrechters-perikelen overschaduwde seizoen 
1992/1993. In april 1993 werd junioren meisjes ongeslagen kampioen, een unieke prestatie. We konden 
tevens het kampioenschap vieren van dames 2. 
 
Tevens wordt het eerste Internationale Basketbaltoernooi in de Bloemen door de Sea Devils georganiseerd. 
Het werd een groot succes. Ook de instuif in januari 1994 met medewerking van de 2.12 lange Tyrone” tree” 
Marioneaux viel in de smaak. 
 
In mei 1994 worden de mini’s kampioen en in 1995 opnieuw dames 1. Toch wordt deze periode gekenmerkt 
door vele bestuurs-, coach- en trainerswissels. Ook de vraag naar kader blijft een probleem alsmede de 
opkomst bij ALV en toernooien. Het verenigingswerk komt eigenlijk altijd weer neer op de schouders 
dezelfde verenigingsgekken. 
 
 

Het bestuur in deze periode 
 
       Voorzitter            Secretaris            Penningmeester 
1989   Eva vd Burg           Dolf Heezius          Inge Rusch 
1990   Eva vd Burg           Dolf Heezius          Ellen Maasdijk 
1991   Tjerk Boorsma         Dolf Heezius          Ellen Maasdijk 
1992   Tjerk Boorsma         Ton Reurts            Ellen Maasdijk 
1993   Tjerk Boorsma         Ton Reurts            Ellen Maasdijk 
1994   geen?                  Ton Reurts            Ellen Maasdijk 
1995   Paul Aris             Ton Reurts            Ellen Maasdijk 
1996   Paul Aris             Ton Reurts            Jeanne v Minderhout 
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De dames blijven het goed doen, april  1989 

 

Verslag van de mini’s,  The Rebound, februari 1989 

  

Iemand ziet  het fluiten wel zitten,  The Rebound, maart 1989 
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Heren 1 in 1991 

  
Staand: Jurg Zwiers (coach), Ben Heerland, Dion Schuit, Willem Roemer, Jeroen Hoffman, Gert de Rover 
Gehurkt: Arno Werring, Robert Overpelt, Maarten Simons, Michiel van Meggelen 
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Succesvolle seizoensstart van Dames 1,  september 1992 
 

 
 
 

Weer eens een noodkreet,  The Rebound, september 1994 
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Sea Devils en de polit ie,  The Rebound, februari 1992 

 

The Rebound, september 1995 
 

 

Dames 1 in 1995 

 
Op de bank:  Paul Aris, Nienke van de Waal, Monique Overpelt, Marina Verwaal, Nel Grootjen, Ellen 

Maasdijk, Petra Maasdijk, Kristel Knebel 
Op de grond:  Annet Schotborgh, Daniëlle Huisman, Esther Buis-van Rijn 
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Een blik vooruit,  september 1995 
 

 
 

Mini’s verslag, The Rebound, januari 1996 
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In 1997 werden de kadetten A en B kampioen een opvallende prestatie en ook de Heren 2 liet zijn kwaliteit 
gelden er werd ook kampioen. Met name door de vele recreanten groeit de club gestaag en ook de jeugd doet 
een duit in het zakje. 
 
Eind april 1998 wordt junioren 2 kampioen met als opmerkelijkste prestatie een overwinning op Racing 
Beverwijk van 186-32. De vereniging blijft maar groeien met name door de jeugd en we hebben maar liefst 
24 minispelers met o.a. Bob, de zoon van de huidige voorzitter.  
 
In 1999 bestaat The Sea Devils 35 jaar en dat moet gevierd worden met een grootse reünie. Vele oud leden 
geven acte de présence en de verhalen over het verleden vieren hoogtij. Je weet wel, vroeger was alles beter.  
 
In seizoen 2001/2002 worden onze mini’s kampioen alsmede dames 2 en in 2003 doet de electronische 
Rebound zijn intrede. 2003 geeft een enorme wisseling van spelers te zien: 42 leden verdwijnen en 29 
nieuwe leden geven zich op. 
 
De huidige vereniging steunt nog steeds op een aantal liefhebbers van de basketbalsport en liefhebbers van 
The Sea Devils in het bijzonder. Het vinden van mensen die wat voor de club willen betekenen is eigenlijk al 
40 jaar een probleem en zal dat altijd wel zo blijven zeker nu het individualisme een steeds grotere rol gaat 
spelen in onze maatschappij. Maar gelukkig zijn er altijd weer mensen die toch die handschoen oppakken en 
klaar staan voor onze vereniging.  
 
Het is te zien: de The Sea Devils bestaat en groeit nog steeds en dat moet altijd zo blijven. 
 
 

Het bestuur in deze periode 
 
       Voorzitter            Secretaris            Penningmeester 
1997   Paul Aris             Erik van Duuren       Jeanne v Minderhout  
1998   Petra Maasdijk        Erik van Duuren       Jeanne v Minderhout 
1999   Petra Maasdijk        Erik van Duuren       Jeanne v Minderhout 
2000   Petra Maasdijk        geen?                  Jeanne v Minderhout 
2001   Petra Maasdijk        Donald Veldhuis       Jeanne v Minderhout 
2002   Herman Hollanders     Donald Veldhuis       Donald Veldhuis(!) 
2003   Herman Hollanders     Donald Veldhuis       Donald Veldhuis(!) 
2004   Herman Hollanders     Donald Veldhuis       Sandra Verburg 
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Dames vier heeft plezier,  The Rebound, december 1997 
 

  

Junioren B kampioen,  The Rebound, april  1998 
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Geen coach, The Rebound, november 2000 

  
 
 

Dames 3 in 2002 

 
 
Staand:  Loes Kroeb, Natasja Karsten, Jolien Terpstra, Sacha van Hoof (bankspeler), Rona de Water, 

Cees Castricum (coach) 
Gehurkt: Femke Stapersma, Jildou Sytema (bankspeler), Ineke Post, Aniëlle Castricum, Darina Castricum 
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Het “nieuwe” heren 2 laat van zich horen,  The Rebound, december 2003 
 

22-11-2003 20:30 DIOS 2 62-41 winst De mannen van DIOS 2 maakten niet een extreem stabiele 
indruk vandaar dat uw Heren 2 ook hun tijd namen om het verschil te maken. Volgens de ijzeren wet 
van (Robert) Jantjes wordt een pot in het derde kwart beslist, zo ook deze keer. Wie de pot dan ook 
verder besliste - het was niet RJD die vloekend en tierend door de wei schoffelde en uiteindelijk pas 
tot zwijgen kwam na vrouwelijke interventie ("Meneer, u praat zo hard!").Omdat onze secretaresse 
er met het sheet vandoor is (en wie weet met wat nog meer) moet u de statistieken met klein korreltje 
zout nemen: RJD 0 points, JO 18 (hij weer), SS rond ik af op 9 (3 keer 3 is wiedewiedeweit keer 5 is 
9), PA zal er 12 ingelegd hebben, TP heb ik ook raak zien schieten: 6, OA liep als een hijgend 
molenpaard de fast breaks: 8, JH geef ik er 5 en jonge held BR dan 4 of zo.... 

 

Buzzerbeater,  The Rebound, mei 2004 
 

23-04-2004 Hoofddorp 4 uit, een SPECTACULAIRE 47-48 overwinning: de BUZZERBEATER: 
1. Gedurende de wedstrijd men maakt een score steeds nadat de tegenstander dit heeft gedaan.  
2. 30 seconden voor het eind laat men de tegenstander op één punt voorsprong komen.  
3. 5 seconden voor tijd laat men tegenstander buiten de lijnen lopen en geve men een lange pass 

naar voren.  
4. 4 seconden voor tijd ontvangt men de bal.  
5. 3 seconden voor tijd dribbelt men nog even lang twee tegenstanders.  
6. 2 seconden voor tijd passt men naar een medespeler onder het bord.  
7. 1 seconde voor tijd denke men, 'hmm, die bel gaat toch zo?  
8. 1/2 seconden voor tijd doet  men een doelpoging.  
9. 1/4 seconde voor tijd raakt de bal het bord.  
10. 0 seconden, het is tijd. De bel is gegaan, de score telt, men wint en bedankt de tegenstander.  

Aldus geschiedde, 23-04-2004 te Hoofddorp.  
 

Succes met streetbasketball ,  The Rebound, september 2004 
 

Streetbasketball prooi voor Sea Devils  
Basketbalspelers Sea Devils winnen met glans. 
Op donderdag 20 mei werden in Dordrecht de NBB streetbasketball voorronden gehouden. Een drie-
tegen-drie spelletje op een half veld. Twee spelers van Sea Devils, Nick Berkhout en Fabian Strijder 
en oudspeler Bob Hollanders hadden zich ingeschreven in de leeftijdscat. tot/met 15 jaar.  
 
De vijf poulewedstrijden werden allen met een ruime marge gewonnen. In de halve finale begon men 
iets te makkelijk maar al gauw  namen de Castricummers weer het heft in handen en wonnen 
uiteindelijk met een groot verschil. In een gezellige ambiance werd de finale gespeeld.  
 
Vanaf het begin hadden onze jongens grip op de wedstrijd. De tegenstander liep constant achter de 
feiten aan. Resultaat, een leuke beker maar het mooiste: een certificaat dat deelname garandeert bij 
het NK Streetbasketball die wordt gespeeld tijdens de Haarlem Basketbalkweek.  
 
Bij de uitreiking zei de presentator terecht: “ze kwamen van ver maar niet voor niets!” 
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Heren 1 

  
Staand:  Thijs Engels, Jeroen Hoffman, Jop Admiraal (junioren 1), Jeroen Huisman,  
  Kim Hoogenberg,, Cees Castricum (coach) 
Gehurkt: Ralph Beentjes ¸Tabe Bergman, Esteban Metselaar 
Niet op de foto: David Naber 
 

Heren 2 

  
Staand:  Rob Kiebert, Paul Aris, Jeroen Hoffman (heren 1), Koos Twiest, Robert Tepaske,  
 Harald Kolkman, Robert-Jan Derwig 
Gehurkt:  Onno Abbes, Bart Res, Pepijn Stel, Dennis Maas 
Niet op de foto:  Jeroen Oud, Jasper Aalders 
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Heren 3 
Helaas geen recente foto beschikbaar. 
 
Dit team bestaat uit: Stefan Heijne, Sander Drent, Wouter Jans, Martijn Zondervan, Vincent van der Veen, 
Jort van de Ven, Bert de Geest en Geert Boske. 

Dames 1 

 
Staand:  Marijke Teunis, Wilma Beukers, Kristel Knebel, Rosita Wiendels en Hans van Uitert.  
Gehurkt:  Marike Balster, Judith van Dijk, Irene Weber en Sandra Verburg-Reijnders. 

Dames 2 

  
Staand:  Patricia van Dijk, Jolien Terpstra, Ilse Lute, Gemma Borst, Jildou Sytema, Anita Jansen  
Gehurkt:  Melina Metselaar, Lonneke Metselaar, Sacha van Hoof 
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Dames 3 

  
Staand:  Ted Veldkamp, Maaike de Water, Loes Post (coach), Rona de Water, Ineke Post 
Gehurkt:  Jolien Terpstra, Femke Stapersma, Darina Castricum, Aniëlle Castricum 
 

Junioren Jongens 1 

 
Staand: Sam Holt, Tyas Veldhuis 
Zittend: Bert de Geest, Jop Admiraal, Tim Brugman, Tim van der Meer 
Voorop: Geert Boske 
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Kadetten/Junioren Meisjes 1 

  
Staand:  Pien Admiraal , Yildez Veldhuis, Yvonne Koper 
Zittend:  Ted Veldkamp, Serina Koper, Eva Rijcken 
Niet op de foto:  Antoinette Twaalfhoven, Robin Bremer 
 

Kadetten Jongens 1 

  
 
Dit team bestaat uit, in willekeurige volgorde: Dirk Beemsterboer, Daniel Spanjaard, Jeroen Steeman, Bob 
Veldkamp, Boudewijn Betz, Peter Verbeek, Daan Boske, Jeffrey Bouwman, Apollo Rok, Tim Damstra. 
Coach is David Naber. 
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Kadetten Jongens 2 

  
Staand: Roelof vd Wurf, Barry Druijven, Ruben Koot, Bert de Geest (coach), Jeroen Masereeuw, 
 Job Sloot 
Gehurkt: Koen Veldman,Coen Ooievaar, Vincent vd Wielen en Martijn Bor 
Niet op foto: Tim Lust, Rick de Water en Bart Laan 
 

Kadetten Jongens 3 

  
Staand: Pascal Boer, Daan Boske, Geert Boske (coach), Bert de Geest (ass.coach), Nick Berkhout, 
 Fabian Strijder. 
Zittend: William Ng, Peter Kuijer, Jeroen Borst, Ruben Koot. 
Niet op foto:  Coen Ooijevaar, Emil Rijcken, Nick Duijkersloot. 
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Aspiranten Jongens 1 

  
Staand:  Jan Bollemeijer, Tom Oreel, Fred Wickenhagen (coach), Yi Ming Hu, Daan Berkhout  
Gehurkt:  Mats Wickenhagen, Ben Visser, Arjan Vonk en Luca Massaro.  
Niet op de foto:  Max Schmidt 

Aspiranten Jongens 2 

 . 
Staand:  Tim Castelijn, Joris v.d. Meer, Sander Kooi, Carlo Baart 
Zittend:  Fabian van de Ven, Sepp Kotten, Paul Prinsen en Joost de Moel 
Niet op de foto:  Kevin van Rijn. 
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Mini Mix 1 

  
Staand: Malou Maartens, Donald Veldhuis (coach), Joris de Kock, Martin van den Brink 
Onder:  Xanthe Veldhuis, Daan Zonneveld, Jan-Jetze Beitler, Hidde Bleijendaal.  
Niet op de foto:  Juri Todorovic en Glenn Potvliet 
 

Mini Mix 2 

  
Staand:  Gigino Pressani, Sebas Schmidt, Jerry Berkhout, Nicolette Morel, Judith Oreel en Samuella Lukoki  
Gehurkt: Aldaïr Strijder, Dennis Wildbret en Karin Wildbret 
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Benjamin Mix 1 

  
Staand:  Rebecca Lukoki; Anouschka Hilferink; Jeroen Aris; Sam Steeman; Kayran Molog 
Zittend:  Axel Bremer; Terry Schram; Joran de Haan; Louise Pierneef; Calvin Hu 
Liggend:  Lothar Veldhuis 
Trainers:  Kristel Knebel; Nancy Heling 
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Behalve de teams die in dit hoofdstuk vermeld zijn, zijn er natuurlijk nog andere clubgenoten. Op 
maandagavond is er een groep recreanten en er zijn ook mensen die alleen trainend lid zijn en meetrainen 
met een bepaald team. Daarnaast zijn er niet-spelende leden zoals coaches en bestuursleden. 
 
Op dit moment bestaat onze vereniging uit ongeveer 175 leden die allemaal op hun eigen manier met 
basketbal bezig zijn, de een recreatief en de ander in competitieverband. De ene doet het erbij en de ander 
wil de nieuwe Michael Jordan worden. Ook de mensen van het kader zijn lekker bezig meestal omdat ze zelf 
op basketbal gezeten hebben of omdat hun zoon of dochter speelt. Sommige teams spelen hoog andere wat 
lager.  
 
Maar waar het uiteindelijk allemaal om draait is lekker ballen samen met anderen en dus lekker sportief 
bezig zijn. De verwachtingen waren dat het clubgevoel niet echt meer leefde maar The Sea Devils zal zeker 
nog vele jaren actief zijn en wij allen hopen over 10 jaar weer op een feestje.  
 
 
 
Tot ziens! 
De lustrumcommisie. 
 


