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Wat maakt ons sterk? “Team spirit”, was het antwoord. Die kreet 
was te horen toen ik op zaterdag 3 september met gans het gezin 
naar de wedstrijd KGB F4 - Dindua F2 toog om kleinzoon Niels 
aan te moedigen. Maar niet hem alleen, want het is een feest om 
naar al die kleine joggies en meisies te kijken.
Het kluitjes voetbal is mooi om te zien. Met z’n allen het keepertje 
van de tegenstander uitproberen, die op zijn beurt probeert een 
echte Van der Sar te zijn. Uiteindelijk waren het toch de rapste
beentjes die het verschil maken. Voor de keeper was daar geen 
redden aan. De score viel dan ook flink hoog uit in het voordeel 
van KGB, maar eigenlijk bleek dat niet zo belangrijk. Het penalty 
schieten na afloop, dat is het, en dat vergoed voor de eerdere
verliezer heel veel.
Natuurlijk, iedereen wil winnen, maar de grootste winst is het
plezier dat de kinderen aan een spelletje voetbal beleven. En 
daar hebben ze echt geen luidkeelse aanwijzingen van ouders of 
een brullende trainer voor nodig. Kinderen van die leeftijd leren 
op de training hoe het moet. In de wedstrijd moeten ze hun eigen 
gang kunnen gaan. Daarom: geniet mee met uw kind, want voor 
hen is toch het spel?

“Ik neem het op voor mijn team”, waren de laatste woorden van 
een jeugdtrainer na een korte, heftige, maar vooral een leuke 
woordewisseling tussen de trainer en de scheidsrechter na afloop 
van een jeugdwedstrijd op de 1e zaterdag van oktober.
Beide overigens recht geaarde KGB’ers, gaven er weer eens blijk 
van dat de uitspraak “voetbal is oorlog” nog steeds van kracht is.
De trainer had het natuurlijk weer anders gezien dan de
scheidsrechter en dan wordt, ver na de wedstrijd, toch nog
geprobeerd “je recht” te halen. Het recht wat toch alleen aan de
scheidsrechter is voorbehouden. En dat is maar goed ook.

De ziekenboeg van de selektie neemt zo langzamerhand ernstige 
vormen aan. Nick Abcouwer, René Spruit en Mike Groot, basis 
spelers van het 1e, zijn voorlopig nog uit de roulatie. Geen mooi 
vooruitzicht voor trainer Richard Bulterman die mede daardoor 
moet toezien dat het gedachte begin van de competitie tot nu toe 
anders verloopt dan gewenst.

Voor aanvang van dit seizoen heeft redactielid Karin Sijs besloten 
het redactie team te verlaten. Karin, bedankt voor je inzet en we 
zien je natuurlijk nog regelmatig achter de bar in de kantine en als 
bezorgster van de Brug.

Nico Bakker, red.

Niet alles kan in de Brug, kijk daarom ook op de
website van KGB. 

Daar ook per maand een overzicht van de jarigen.
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Een trouwe supporter

Laatst was ik op de begraafplaats. Daar moet je niet 
teveel komen, maar soms een kort bezoek is niet
verkeerd. Het ziet er prachtig verzorgd uit, allemaal 
vrijwilligerswerk.  
Ik drentelde een hoek om en mijn blik viel op een mooie 
plek. Het zonnetje scheen erop. Meindert de Wit las ik, 
tjonge ook alweer zes jaar terug overleden. Het zag er 
keurig verzorgd uit. De marmeren steen glanst mooi. 
En ik zie het duidelijk, er zit een rood/witte schittering 
in! 
Thuisgekomen bedenk ik me; het barst bij KGB ook 
van die tak - De Witten. 
Jan van Arie, Rene en Jos van Dirk, Nico van Siemen, 
Jan van Rinus. Waarschijnlijk mis ik er nog een paar, 
nou ja sorry hoor. 
Uiteraard dacht ik ook aan Theo en Hans van
Meindert en aan zijn vrouw Ans. Theo heb ik meerdere 
keren meegemaakt in de F, E en D pupillen met zoons 
Dani en Jory. Tijdens die keren was ook moeder/oma 
Ans vaak een trouwe bezoekster. Alleen die boys
verlieten de club en gingen hogerop. Dan raak je
mekaar uit het oog en zo zag ik ook moeder Ans niet 
meer zoveel langs de lijn. 
In de voorbereiding van dit seizoen 2011-2012 kwam 
mij ter ore, Dylan de Wit komt terug. Ik ging een
oefenwedstrijd bij de A1 kijken en zag een mooi
vertrouwd beeld. Moeder Ans, mooi rustig staand 
langs de lijn. Een zeer tevreden glimlach op het
gezicht. En even verderop haar zoon Theo. Die heeft 
de handen over elkaar en een frons op het voorhoofd. 
Hij analyseert de wedstrijd. 
Sinds enige jaren is Ans haar zoon Hans ook bij de 
club betrokken. Zijn twee jongens voetballen in, ik 
dacht, de F en E pupillen. Hans kwam als geroepen 
het jeugdbestuur versterken. Top Hans!   

Dylan in de A1 terug. Theo en moeder Ans weer
regelmatiger langs de lijn. Ook is zij al jaren lid van de 
Club van 100. Hans zijn beide zoons op voetbal en 
ook vrijwilliger in het jeugdbestuur! Vind je het gek dat 
Meindert zijn marmer zo mooi glanst! 

Oma/moeder Ans de Wit, een trouwe KGB supporter. 
Tot gauw.

Rob Visser

Column

het wordt steeds mooier bij KGB.

Wat te denken van de deuren van de
bestuurskamer.

Het is toch een plaatje?



de Brug  jaargang 48, nummer 1, seizoen 2011-2012

Mededeling

Samenwerking Fonds Gehandicaptensport en Stichting KICI kledinginzameling van start!

KGB, Fonds Gehandicaptensport en Stichting KICI kledinginzameling slaan de handen in één om fondsen te 
werven om zo sporten voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. 

Op het terrein van KGB is een kledingcontainer geplaatst waarin de leden, bezoekers en buurtbewoners hun 
tweedehands kleding en oude bruikbare schoenen kunnen deponeren. De opbrengst van deze kleding gaat 
volledig naar de gehandicaptensport. 

Sport is erg gezond voor iedereen maar 
zeker ook voor mensen met een handicap 
en het is een leuke vrijetijdsbesteding. Voor 
veel mensen met een handicap is sport dan 
ook de manier om beter om te gaan met 
barrières in het dagelijkse leven.
Fonds Gehandicaptensport maakt sport 
mogelijk voor álle gehandicapten, zodat zij 
zich
minder geremd en/of beperkt voelen in het 
dagelijkse leven.
Fonds Gehandicaptensport heeft
onderzocht dat sport je lichamelijk en
mentaal sterk maakt en daarom voor
mensen met een handicap essentieel is. 

Stichting KICI kledinginzameling zamelt 
al sinds 1975 tweedehands kleding en 
schoenen in voor het goede doel. Dit doet 

KICI via kledingbakken en inzamelacties. Op deze manier krijgt textielafval een tweede bestemming. 

In 2010 heeft KICI 10 miljoen kilo kleding en schoeisel ingezameld voor het goede doel. Met de opbrengst 
van deze kleren en schoenen heeft KICI één miljoen euro aan goede doelen kunnen schenken. 

Kortom, een mooi, nuttig en opgeruimd initiatief van voetbalvereniging KGB om sporters met een handicap 
net als uzelf de gelegenheid te bieden ook sportief bezig te zijn. 



de Brug  jaargang 48, nummer 1, seizoen 2011-2012

Selectie(f)         KGB 1
Zondag 4 september; Kolping Boys — KGB 2 - 0
De eerste wedstrijd van het seizoen werd een nederlaag, vooral veroorzaakt door persoonlijke fouten. Nadat de eerste 
helft gelijk opging, kreeg de thuisclub na rust meer balbezit. Toch kreeg KGB twee grote kansen om te scoren, maar dat 
werd nagelaten. Fouten van onze toch altijd betrouwbare keeper werden met twee treffers afgestraft.

Zondag 11 september; KGB — BKC 0 - 0
In de laatste minuut van de blessuretijd lag de winst toch nog voor het grijpen. Helaas, de breedte pass van 
Brian de Roo bereikte net niet Robin Kastermans waardoor de bal nog net door een verdediger naast het 
doel kon worden gewerkt. Jammer, het was een prachtig slot geweest van een goeie wedstrijd.

Zondag 25 september; KGB — Andijk 0 - 0
Wederom geen doelpunten van KGB zijde, en gelukkig kon ook Andijk het net niet vinden. De verdediging 
staat zijn mannetje, maar we ontberen tot nu toe een afmaker. Al die bijzonderheden vallen het niet bij de 
dubbele kuitbeenbreuk die Mike Groot opliep na een ongelukkige botsing. Het is voor Mike te hopen dat het 
herstel voorspoedig verloopt.

Zondag 2 oktober; De Blokkers — KGB 1 - 1
Het zal niet de warmte zijn geweest die er voor zorgde dat beide teams er een angstwedstrijd van maakten. 
Beide straalden uit wel te willen winnen, maar zeker niet te willen verliezen. Foute passes en bal aannames 
waren legio, wat overbleef was strijd in de hoop dat er ook gescoord zou worden. In de 1e helft wisten De 
Blokkers het net te vinden. Na rust werd het foutenfestival alleen maar meer. Doelkansen, vooral van de 
gastheren, troffen geen doel meer, mede door het fantastische keeperswerk van Richard Maijers. 10 minuten 
voor tijd kreeg Pascal Visser de kans om via een penalty gelijk te maken, maar de keeper stak hier een stokje 
voor. Het harde werken werd, met nog 5 minuten, toch beloond toen Robin Kastermans doel trof waarmee de 
KGB supporters toch nog tevreden huiswaards konden.

Mike Groot heeft een 
dubbele

kuitbeenbreuk
opgelopen tijdens de 
thuiswedstrijd tegen 

Andijk.
Zondagavond na 
de wedstrijd belt 

zijn trainer Richard 
Bulterman hem nog 

even op. 
Tevens bezocht 

Richard, samen met 
begeleider Erik de 

Vries, hem de
dinsdagochtend erna. 

Namens de gehele 
selectie brachten zij 
Mike een fruitmand.

Mike we hopen op 
een snel herstel!
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Selectie(f)         KGB 3
Zondag 11 september; Victoria O 3 — KGB 3  3 - 3
Binnen 5 minuten al op achterstand. Bart zorgde ervoor dat de stand weer in evenwicht kwam maar nog
binnen het half uur was het 2-1. Uit een voorzet van Barry Schreurs scoorde Marcel Lehmann weer tegen, 
maar op slag van rust kwamen de Obdammers weer op voorsprong. Twee mooie kansen van Barry vonden 
slechts de lat. Een kwartier na rust werd dan toch een puntje mee naar huis genomen. André Olivier was de 
afmaker uit een voorzet van Niels Bakker.

Zondag 18 september; KGB 3 — VVS’46 2  3 - 3
Nadat VVS’46 20 minuten het KGB doel had proberen te vinden, was het KGB die uit een spaarzame aanval 
via André Olivier op 1-0 kwam. Hierna schoot Gerard Boon tegen de lat en was het keeper Lars de Jong die 
steeds weer uitstekend redde. Door een harde schuiver werd de rust echter bereikt met een 1-1 stand.
Direct na rust werd het door een benutte penalty 1-2. KGB kreeg steeds meer de overhand, vooral op het 
middenveld, waar Fred Windt keer op keer de tegenstander rondjes liet draaien zonder aan de bal te
komen. Een uitstekende uithaal van Marco Ligthart bracht de stand weer in evenwicht en uit een corner werd 
het door Dennis de Goede zelfs 3-2. Helaas strooide een buitenspel doelpunt van VVS’46 roet in het eten, 
waardoor het 3-3 werd. Een eindstand waar iedereen vrede mee kon hebben gezien het spelbeeld van de 
gehele wedstrijd.

Zondag 2 oktober; KGB 3 — Always Forward 2  2 - 2
Al vroeg in de wedstrijd zorgde Sander Kolkman voor een voorsprong. Hierna werd het fluiten door de
scheidsrechter door de Hoornaren niet in dank afgenomen. Frustratie allom wat hun spel niet ten goede 
kwam. KGB daarin tegen ging onverdroten voort met het bestoken van het vijandelijke doel wat resulteerde 
in een 2-0 ruststand. Een snelle aanval over links, een voorzet van Niels Bakker en wederom Sander die de 
trekker overhaalde. Na rust werd het meer een meer eenrichting verkeer naar het KGB doel. Een harde
diagonale schuiver betekende 2-1en, het kon bijna niet uitblijven, ook de 2-2 kwam op het bord. Wederom 
een puntendeling en daarmee nog steeds ongeslagen.

Topscorers
Sander Kolkman 2
André Olivier 2
Bart van der Steen 1
Dennis de Goede 1
Marco Lighthart 1
Marcel Lehmann 1

www.kernerforfitanimals.nl

Boerhaaveplein 2, 1611 EP Bovenkarspel Telefoon 0228 52 09 28 info@kernerforfitanimals.nl  
Rabobank 1341 29 245 KvK Hoorn 371 51 185 BTW nr 8207.14.343.B.01
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Familie corner

Op 20 juli is Hessel Joas Klein geboren.
 

Bij de geboorte woog hij 3700 gram

Hessel is de zoon van
Dion & Neeltje - Maria Klein - Noordeloos

6 augustus is geboren

Damian Dylan

zoon van 
Robert Atsma en Wendy Degeling

&
broertje van Marvin

Damian woog 3960 gram
schoon aan de haak.

Aanmelden, opzeggen en overschrijving lidmaatschap:

Nieuwe leden (jeugd en senioren) kunnen zich aanmelden bij de
Ledenadministratie:

Gerard Piekaar
Hertog Albrechtstraat 117
1611 GD Bovenkarspel
0228 – 513084 / gc.piekaar@quicknet.nl

Het aanmeldingsformulier is ook verkrijgbaar bij de Jeugdcommissie of de secretaris van de vereniging.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en vóór 15 juni bij de ledenadministratie.
Indien men het lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren.

Dit is de beste methode om ervoor te zorgen dat men van verdere verplichtingen wordt ontslagen.
Indien de opzegging slechts mondeling wordt doorgegeven aan een ’willekeurig kaderlid’,
loopt men dus het risico dat de informatie te laat arriveert bij de Ledenadministratie. Afhankelijk van
dit moment en in relatie tot de verplichtingen, die KGB aan derden (zoals de KNVB) heeft, kan de
penningmeester overgaan tot restitutie van (een deel van) de reeds betaalde contributie.

Wilt u om wat voor reden dan ook uw lidmaatschap opzeggen, doe dit dan wel zo spoedig mogelijk
schriftelijk en ter attentie van de Ledenadministratie van de vereniging.

Tussentijds stoppen ontslaat u niet van uw financiële verplichtingen.

Een overschrijving naar een andere vereniging moet vóór 15 juni zijn geregeld.
Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de nieuwe vereniging.
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Woonwinkel ’t Klooster in business.

Hans en Ingrid van Diepen zijn de trotse eigenaren van “Woonwinkel ’t Klooster“ een toonaangevende
woonwinkel en interieurbedrijf, gevestigd in een prachtig monumentaal pand in Bovenkarspel. Bij deze een 
korte kennismaking:

Hans van Diepen werd na zijn opleiding tot meesterschilder natuurlijk opgenomen in het schildersbedrijf van 
zijn broers Sjaak en Kees van Diepen (Grootebroek). In de 10 jaar dat hij daar werkte, werd hij in zijn
creatieve denken, doen en laten heel erg geïnspireerd door de oudere gebouwen waarin hij te werk werd 
gesteld, o.a. Kasteel Bloemendaal en het Amstel Hotel in Amsterdam. Het werken in gebouwen waarin zo’n 
speciale sfeer heerst, was voor hem ook indirect de aanleiding om uit het familiebedrijf te stappen en zelf een 
woon- / interieurwinkel te beginnen.

Hans en Ingrid zagen alweer zo’n 17 jaar geleden het Nonnenhuis naast de katholieke kerk in Bovenkarspel 
te koop staan en onderkenden direct wat een geweldige kansen dit pand hen bood. Zij creëerden met veel 
creativiteit en smaak hun eigen showroom in de tot “stijlkamers” verbouwde kamertjes van het oude
nonnenhuis, alles in een unieke sfeer en styling. Sinds ook de grote  woonbladen als ‘VT-wonen’ en ‘Ariadne’ 
regelmatig woonideeën van Woonwinkel ‘t Klooster publiceerden is er zelfs sprake van landelijke
bekendheid.
De mensen uit de Streek kennen Hans wellicht ook als voetballer. Hij heeft vanaf zijn jeugd jarenlang
gevoetbald, allereerst op het veld en later meer in de zaal, tegenwoordig speelt hij in het Veteranenteam van 
K.G.B. Deze veteranen spelen in mede door Woonwinkel ’t Klooster gesponsorde kleding, terwijl er ook grote 
reclameborden van ’t Klooster langs de velden van K.G.B. staan. Zo steunen Hans en Ingrid v.v. K.G.B. en wij 
zijn daar best blij mee. 
Wilt u een frisse wind door uw interieur of heeft u verbouw- of verhuisplannen? Kom naar Woonwinkel ’t 
Klooster voor vakkundig advies. Hun vakkennis en liefde voor hun vak kunnen u zeker inspireren. 
Woonwinkel ’t Klooster, Hoofdstraat 199, Bovenkarspel. Ook op internet: info@woonwinkeltklooster.nl

Sponsor in de sportlights
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“IJgenwijs eten en drinken” nieuwe sponsor van K.G.B.

Bijschrift bij de foto genomen bij IJgenweis:

Op de foto tekent eigenaar Marco Nooder onder toeziend oog van Sjaak van Dijk van de sponsorcommissie 
van K.G.B. een reclamebordovereenkomst voor de komende jaren.

IJgenwijs zal tevens het komende jaar op de K.G.B.-pagina in deze Streker maandelijks met een menu
adverteren. 

“IJgenweis eten & drinken is anders dan anders. Dat kun je eigenwijs noemen. En als je dan nog eigenwijzer 
bent, schrijf je niet eigenwijs maar IJgenweis.

“IJgenweis  is een nieuw horecaconcept, tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Staatsbosbeheer 
en SAB. Anders dan anders, geen standaard benadering, maar een horecaconcept op eigen wijze. En dat 
betekent vooral duurzaam, met oog voor mens en milieu met voorliefde voor streekeigen producten.

Verrassende buffetten en de gezellige inrichting maken “IJgenweis eten & drinken” geschikt als ideale
locatie voor  diners, bruiloften, feesten en partijen, maar ook voor serieuze vergader¬arrangementen,
meetings, teambijeenkomsten en nog veel meer.

Temeer omdat in goede samenwerking met de IVN, Orion en Streekbos Outdoor nog vele andere aanvul-
lende activiteiten aangeboden kunnen worden.

Sjaak van Dijk

Foto’s gemaakt door Peter Ligthart van De Streker

Sponsor in de sportlights
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KGB A1 in Berlijn

KGB A1 sluit seizoen af met goed Pinksterweekend in Berlijn

De A-junioren hebben een prachtig Pinksterweekend beleeft in de Duitse hoofdstad. Van vrijdag tot en met 
maandag was de ploeg, inclusief begeleiding, op stap.  Met vermoeide benen, weinig slaap, maar bovenal 
een geslaagd weekend, kwam iedereen maandagavond weer veilig thuis.

Vrijdag
Met twaalf spelers en drie man aan begeleiding vertrokken we vrijdagochtend rond een uur of zes vanaf het 
CNB terrein richting onze Oosterburen. Met een touringcar van Besseling reisden we eerst af naar
Hoogezand (nabij Groningen) om daar een ander team op te halen, namelijk vv Kwiek. De club stapte ook 
met een A1 elftal aan boord en deed mee aan hetzelfde toernooi, maar we zaten niet bij elkaar in de poule. 
Toen iedereen compleet was, werd de reis rond negen uur voortgezet naar Berlijn. 

Na zo’n negen uur, en een aantal Flodder afleveringen later, kwamen we aan bij Hotel Kolumbus waar we het 
weekend zouden verblijven. Het hotel zag er keurig netjes uit, met een grote eetzaal en per kamer vijf
bedden en badkamer. Na aankomst hebben we de spullen naar de kamers gebracht en zijn toen wat gaan 
eten. Gebakken aardappeltjes, pasta en kip stond er op de menukaart en dat gaat er wel in na zo’n
lange bus reis. Toen iedereen voldaan was en zich had opgefrist, gingen we op weg naar de binnenstad. De 
begeleiding (Tim Appelman, Johan Portegies en Bart Groot) had het plan gesmeed om naar de Hackescher 
Markt te gaan. Het is een plein met een aantal grote terrassen waar we konden gaan zitten. We lieten de 
keuze aan de jongens of ze dit ook gingen doen, maar maakten de afspraak om een uur weer te verzamelen. 
De jongens gingen hun eigen weg en Tim, Johan en mijn persoon gingen wat drinken op het terras. Op het 
afgesproken tijdstip stonden alle jongens weer klaar om richting het hotel te gaan en de nachtrust te vatten. 
Het toernooi zou immers de volgende morgen vroeg beginnen.

Zaterdag
Om 08.00u werden we al opgehaald bij het hotel. Zelf moesten we pas om 09.55 uur voetballen, maar de 
openingsceremonie was om negen uur en vv Kwiek moest ook nog opgehaald worden. Die ploeg zat in een 
hotel even verderop in de stad. Het sportcomplex lag ook in de stad zelf, dus we waren er tegen half negen. 
Het sportcomplex ‘Hohenschönhausen’ is vroeger van de Oost-Duitse profclub BFC Dynamo geweest, wat 
nu nog wel als amateurclub
bestaat. Het hoofdveld lag ook in 
een klein stadion, helaas moesten 
wij de poulefase op veld twee
spelen. 

De eerste wedstrijd begonnen we 
tegen het Duitse TSV Sickte. We 
begonnen goed aan de wedstrijd, 
die twee keer een kwartier duurde, 
en kwamen maar liefst drie keer 
oog in oog met de keeper. Alle drie 
de keren werd het hoofd niet koel 
gehouden en werden de kansen 
om zeep geholpen. Na het goede 
begin nam TSV Sickte het heft 
meer in eigen handen, maar tot 
grote kansen leidde dat niet. Toch
maakten ze uiteindelijk de 1-0, 
waar de mannen geen antwoord 
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meer op hadden. Zo begonnen we met een tegenvaller aan het toernooi. 

Nadat we bijna drie(!) uur hadden gewacht, 
volgde de tweede wedstrijd. Weer tegen een 
Duitse ploeg, genaamd TuS Langenholtenhau-
sen.
Deze tegenstander bood weinig tegenstand en 
liet veel ruimtes open waar KGB goed gebruik 
van maakte. De ban werd gebroken door een 
eigen doelpunt, waardoor we op voorspong
kwamen. In het tweede kwartier breidde we de 
voorspong uit met doelpunten van Mo Eddahbi 
en Erdinc Gedik (2x). Zo verscheen er een
uitslag van 4-0 op het bord, wat ons weer deed 
geloven in de poule winst. 
De laatste wedstrijd van de dag was weer tegen 
TSV Sickte. Het feit dat wij maar met drie
ploegen in de poule zaten, had de toernooi
leiding ertoe besloten om ons twee keer tegen 
elkaar te laten spelen. Dit keer hadden we
vanaf het begin af aan moeite met de ploeg. Twee afstandsschoten resulteerde in twee doelpunten en zo 
ging ook de tweede partij tegen deze club verloren. Na de eerste dag wisten we in ieder geval dat we geen 
eerste meer in de poule konden worden en het toernooi niet meer konden winnen.

Toen vv Kwiek ook klaar was konden we koers zetten richting het hotel. Daar wachtte rond zes uur het
avondmaal, waarna iedereen zich gereed maakte om de stad weer te verkennen. Met de bus werden we 
afgezet bij Alexanderplatz, waarna we lopend richting het station gingen. De jongens waren die avond
daarvoor bij een discotheek geweest en het leek ons leuk om daar nu met z’n allen heen te gaan. Maar 
eerst gingen we weer naar de Hackescher Markt om wat te drinken op het terras. Rond een uur of half elf 
vervolgden we onze weg met de sneltrein naar Zoolinger Garten. Na tien minuten lopen kwamen we aan 
bij de discotheek. Het was er een met 18 kleine barretjes dicht bij elkaar met een hoofdbar in het middelste 
gedeelte. Iedereen vermaakte zich prima, zeker toen er nog een paaldanseres kwam waren de jongens niet 
meer te houden.

Zondag
Na een korte nacht was het alweer vroeg ochtend, zeker als de eerste wedstrijd om negen uur gespeeld 
moet worden. Toch moet ik de jongens een compliment maken, omdat ze allemaal optijd weer bij de bus
waren, die rond kwart over acht vertrok naar het sportcomplex. De eerste wedstrijd van de zondag was 
tegen dezelfde tegenstanders als de tweede wedstrijd op zaterdag; TuS Langenholtenhausen. Nu was de 
scherpte een stuk minder aanwezig en werden er twee doelpunten makkelijk weggegeven. Na een half uur 
verloren we met 2-0 en werden we derde in de poule. Dit hield in dat we nog maximaal als negende konden 
eindigen. 
Hiervoor moest dan eerst wel gewonnen worden van Spvgg Porz om door te gaan naar de finalewedstrijd om 
de 9e plek. KGB was inmiddels wat ontwaakt en dat was terug te zien op het veld, het oogde wat scherper 
en dat werd ook beloond in het eerste kwartier door Mo Eddahbi die na een goede diepe bal voor de keeper 
werd gezet en beheerst in de hoek schoot. We hielden dit het restant van de wedstrijd vast en konden ons zo 
opmaken voor de strijd om de negende plaats tegen Valby. 
Een goed combinerende ploeg, bleek naar mate de laatste wedstrijd van het toernooi vorderde. Er werden 
van KGB zijde weinig kansen gecrëerd. Toch werd er achterin de concentratie bewaard en eindigde het in 
0-0. Strafschoppen moesten een beslissing gaan brengen. Valby won de toss en begon de serie, meteen 

KGB A1 in Berlijn
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raak. Aan onze kant begon Kevin Feij, die met een zwakke inzet na liet om op gelijke hoogte
te komen. Tweede penalty van Valby was raak, maar die van KGB ook. 
Erdinc was het die zijn elf meter trap verzilverde. Valby moest nu missen om ons in leven te houden, maar ze 
waren erg koelbloedig. De derde ook raak, al zat Rohan er heel dichtbij net zoals de tweede van Valby.
Helaas sloten we het toernooi dus af met een tiende plaats. 

S’avonds gingen we weer met z’n allen de stad in, waar het terras een aangename plek was om te vertoeven. 
Zeker omdat het in Berlijn het hele weekend goed weer was, op een paar kleine buien na.

Maandag
Na weer een korte nacht vertrok de bus rond kwart over negen bij Hotel Kolumbus. We konden ons weer op 
maken voor een lange busrit terug. Nadat we inmiddels vv Kwiek weer hadden afgezet in Hoogezand, waren 
we rond kwart voor acht bij het CNB terrein. Alle ouders stonden alweer te wachten op hun geliefde kind 
en zo kwam er een einde aan een prachtig weekend. We hebben met z’n allen genoten van de trip naar het 
buitenland en naar een hele mooi stad.

Als laatste wil ik nog even een
aantal mensen bedanken. Ten eerste 
Tim Appelman, die gaat stoppen als 
trainer van de A1.
Ik heb twee seizoenen prettig met 
hem samengewerkt en ik vind het 
erg jammer dat hij stopt! Ten tweede 
onze trouwe vlagger, twee seizoenen 
lang, namelijk John Feij. Elke zondag 
stond hij er om de scheidrechter te
assisteren en ons aan te moedigen, 
Johan bedankt! Als derde de jongens 
die ik dit seizoen heb gecoacht en
getraind met Tim. Een aantal zie ik 
volgend seizoen weer in de A1, de
jongens die doorgaan naar de
selectie wens ik veel succes komend 
seizoen en de spelers met andere 
plannen natuurlijk ook. Ook Johan 
Portegies wil ik bedanken, die ook dit 
jaar weer de jongens goed heeft
begeleid bij een buitenlands toernooi. 
Johan bedankt voor de gezelligheid!

Dan zijn er ook nog de ouders die er altijd stonden langs de lijn, bedankt voor jullie support het afgelopen
seizoen. Als laatste wil ik de sponsoren bedanken die een steentje hebben bijgedragen aan het prachtige 
Pinksterweekend. Tim Appelman, Woonwinkel ’t Klooster, Rioolservice West-Friesland en KGB heel erg
bedankt!

Het is een mooi seizoen geweest, waarin we bijna nog gepromoveerd waren naar de Hoofdklasse. Ik heb nu 
al zin in volgend seizoen. Tot dan!

Bart Groot,
Coach KGB A1

KGB A1 in Berlijn
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Gelezen in het rabo-bank blad “dichterbij”

Voetbalvereninging K.G.B., Bovenkarspel

Voetbalvereninging K.G.B. is sinds 1979 gevestigd op sportcomplex “Rozeboom” in Bovenkarspel.
Na 32 jaar zijn diverse zaken van K.G.B., zoals de keuken, de frituuroven en de geluidsomroepinstallatie, na 
grote reparaties aan noodzakelijke vervanging toe.
De voetbalvereniging ontvangt hiervoor een bijdrage.

Het spreekt vanzelf dat de vereniging heel blij is met de bijdrage van de RABO-bank, en zegt daarvoor
hartelijk dank. 

Uit de media

Presentatiegids

In de vorige maand uitgekomen Presentatiegids staat bij twee personen een onjuist telefoonnummer.

Hierbij de juiste nummers:

Het nummer van Ron Bijleveld (bestuurslid en penningmeester) moet zijn 06-30171024

Het nummer van Nico de Wit (trainer/begeleider van de E5) moet zijn 0228-519450

KGB Website

Tot dit seizoen was u gewend dat er een overzicht van jarigen in de Brug was te vinden. Helemaal kloppen 
deed dit niet, zoals u wel hebt gemerkt. Jarigen in de zomermaanden werden veelal niet vermeld, gewoon 
weg omdat er in de voetbal vakantie geen clubblad uitkomt. Het zou mosterd na de maaltijd zijn.

Gelukkig hebben we het internet met een mooie KGB website.

Hierboven is een gedeelte van de navigatiebalk van de KGB website afgebeeld.

Onder de link Actueel (als daarop wordt geklikt) opent zich een menu waarbij onder andere een link
Verjaardagen. Voortaan staan daar de verjaardagen van de maand.

 
Particuliere verkoop van perkplanten.
Vers uit de kas Surfinia,
Bacopa, Verbena, 
Diascia,Lobelia enz, 

Elbaweg 37 
1607 MN HEM
Tel: 06-22904761

Dankzij Erik konden de bloem-
bakken weer worden gevuld. 

Hartelijk dank daarvoor.
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De voorbereidingen waren al weken eerder gestart en ook op de toernooidag waren vele vrijwilligers al 
vroeg in touw om er voor de G-jeugd een mooie dag van te maken. En dat kwam helemaal goed.

Mooi weer, anthousiaste spelers, trainers en begeleiders en later op de dag de Lutjebroeker Blaasband die 
voor een meer dan vrolijke nood zorgde.

Het openingswoord was van Sjaak van Dijk die de algehele leiding had. Michael van Zijtveld gaf namens de 
KNVB, organisator van de dag, aan waarom een dergelijk toernooi zo belangrijk is en toen was het de beurt 
aan wethouder sport mevrouw Lydia Groot om het toernooi officieel te openen.

Klokslag half 11 werd op 4 velden afgetrapt. De jeugd G-voetballers lieten zien dat de trainingen bij hun 
eigen club niet zo maar wat was geweest. De strijd om de bal was er duidelijk op gericht dat het maar om 
één ding ging: op de eerste plaats eindigen. Het moet gezegd dat het geen strijd was op leven en dood. Bij 
het G-voetbal staat sportiviteit, plezier in het voetbal en veel lol hoog in het vaandel. Dus wordt er ook voor 
de tegenstander gejuigd.

Na een vermoeiende dag werden door Lydia Groot de bekers overhandigd. Een feest op zich, waarbij zij 
bijna onderuit geknuffeld werd.
Vrijwilligers werden bedankt waarbij enkelen in de bloemetjes werden gezet en Michael benadrukte nog 
eens dat het bij KGB dik voor elkaar was. “KGB verdient een grote pluim”.

De eindstand was als volgt:
  1 Only Friends 3
  2 HBC 1
  3 Only Friends 4
  4 Kon. HFC 1
  5 CJVV 2
  6 WMC 1
  7 FC Uitgeest 1
  8 Only Friends 1
  9 Only Friends 2
10 VVIJ 1

KNVB Jeugd G-voetbal toernooi
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Tijdens een redactievergadering opperde ik een G speler en zijn moeder te interviewen voor in deze Brug.
Ik had er al twee in gedachten. Prima idee zei de redactie.

Beide voetbalmoeders reageren ook zeer enthousiast, maar meldde ook op gepaste wijze het te waarderen 
wanneer het hele team aan bod zou komen. 

“Een prima blad Rob, maar we lezen helemaal niets over ons.” 

Tja... eh... dus... 0-1 achter via een harde panna. Het is gewoon waar.  

“Ik mis mijn zoon in de verjaardagslijst. En in het bewaargedeelte van de presentatiegids mis ik ook de G 
contactpersonen en verdere info.” (Geld ook voor de zaalvoetbal zie ik) 
0-2, de tweede panna!! 

Miranda en Paulien, ik zal de ledenadministratie en de redactie erop attenderen. 

Mijn persoonlijke gedachte:
We hebben hier niet te maken met onwil van de club of van ons als redactie. In het clubblad is veel te lezen. 

Dat deze redactie een aantal jaren geleden begon, is er voor iedere uitgave een aantal vaste items bedacht. 

Over de club van 100, vrijwilligers, trainers/coaches, sponsors, columns enz. Achteraf kun je constateren dat 
er items zijn die inderdaad niet of nauwelijks aan bod komen. De G teams, zaalvoetbal, maar ook de
seniorenteams zijn daar een voorbeeld van. 

Reden weinig items/info van de G teams? Nou misschien deze: Klaas Blokker heeft het zo goed onder beheer 
gehad dat de club er verder ook niet naar om hoefde te kijken.

Maar Brug info, teaminformatie/foto’s mag en wordt ook wel door de coaches/trainers zelf ingestuurd. De 
redactie verwerkt dit dan. Ook bijvoorbeeld van kampioensteams. 

De Brug redactie laat in elk blad ook weten dat er – in overleg -  copy kan worden ingeleverd.
Spelers, trainers, coaches en/of ouders kunnen daar zelf ook een bijdragen aan leveren. 

De redactie en de club kunnen niet alles. Dus lezers, stuur ons iets in wanneer je wat wilt melden in de Brug!!

Dus lezers, stuur ons iets in wanneer je wat wilt melden in de Brug!!

Maar uiteraard;  het is ook goed eens te kijken in de spiegel die je wordt voorgehouden!

Rob Visser

Panna

Naschrift redactie:

Wat betreft de informatie in het Bewaargedeelte van de Presentatiegids is de redactie afhankelijk van wat 
bekend is, en ook aangeleverd wordt.
Wat betreft de verjaardaglijst: leden en vrijwilligers die niet bij dhr. Piekaar van de ledenadministratie zijn 
op- en/of doorgegeven zijn voor de administratie onbekend en worden daardoor niet vermeld.
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 11 september 2011

 
K.G.B --- BKC                        Uitslag:  0 — 0

Vandaag twee pupillen uit de selectie e1 en e2

Mag ik ze even aan U voorstellen. REMON LEEUW en  DANI NOBACK.

Beide zijn zij 10 jaar. 
Remon zit op t’PADLAND in groep 7a in Venhuizen  en Dani op de HOEKSTEEN in Enkhuizen, ook in groep 
7. Het leukste op school is voor Dani toch wel: GYM. Voor Remon is dat BUITENSPELEN tijdens de pauze. 
Hun hobby’s buiten het voetballen: voor Remon: GYM en SPELEN. Voor Dani: COMPUTEREN en
T.V. KIJKEN.
Hun favoriete club en speler:
 AJAX, FC BARCELONA, voor Dani en zijn favoriete speler: DANI ALVES.
FEYENOORD en LIVERPOOL zijn voor Remon de beste clubs en DIRK KUYT de beste speler.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: Remon vond het wel leuk, hij snapte precies wat de 
trainer op het bord met de opstelling bedoelde. Dani vond het wel een beetje moeilijk, maar voor de rest 
wel goed en leuk.
De voorbereiding op het veld, waarbij zij alles meedoen met de selectie:
Zowel Dani als Remon  vonden alles leuk om mee te maken, maar de WARMING UP heeft toch wel veel 
indruk bij ze achtergelaten..
De AFTRAP: Dani gaf een hele mooie voorzet, en Remon kon zo SCOREN in het doel van de tegenstander.

Over de wedstrijd zelf : Remon vond het een hele spannende wedstrijd, want aan het einde hadden ze zo-
maar kunnen scoren. Dani  vertelde dat het in de laatste minuten 
nog heel spannend werd omdat ze kansen kregen om te scoren, 
maar het niet deden.
De beste speler van vanmiddag: Remon: TIM APPELMAN en 
Dani: BRIAN DE ROO.
Mijn vraag, wat er van de hele middag nou het LEUKSTE was: 
DE WEDSTRIJD ZELF, het antwoord van Remon.
De WARMING-UP, aldus het antwoord van Dani.

Na dit korte interview, kregen zij van de nieuwe trainer van K.G.B. 
hun certificaat met handtekeningen van de aanvoerder, voorzit-
ter, trainer en scheidsrechter. Ook allebei een bal met handteke-
ningen van alle spelers, verzorger ed. De foto’s, die deze middag 
gemaakt zijn, daarvan krijgen beide spelers een vergroting van 
het hele elftal met de pupillen, ingelijst, thuis.

Het was voor de spelers, een enorme ervaring en ik hoop dat zij 
ervan genoten hebben.
Bedankt, Remon en Dani  dat jullie pupil van de week wilden zijn 
en ik wens jullie heel veel voetbalplezier toe, voor nu en in de toekomst.

Els Bakker
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Een item over een moeder en haar voetbalzoon. Langs de velden zijn veel vaders te vinden
die kijken bij het jeugdvoetbal. Gelukkig zijn er ook moeders die komen kijken. Maar wanneer ik het
G jeugdteam op ons complex zie lopen lijkt het mij of bij dit team meer moeders dan vaders lopen.
Een van die keren zie ik ook Paulien Snel (Windt). Die ken ik van vroeger, we hebben bij elkaar op de lagere 
school in Hoogkarspel gezeten. Spreken doen we elkaar niet veel, maar in het voorbijgaan groeten we elkaar 
altijd. Dus voor dit artikel hoefde ik niet lang na te denken wie ik zou benaderen. Gelukkig, Paulien vond het 
goed en een afspraak was snel gemaakt.

Ik fiets vlakbij hun huis en ik hoor toch een
kabaal. Nou wonen ze dichtbij cafe ‘De Engel’ 
dus misschien is daar een feessie? Ik kom al 
dichterbij huis en het geluid zwelt ook aan. Het 
geluid komt duidelijk van boven, ik staar naar 
boven en bedenk me – het komt uit het huis 
waar ik naar toe moet!

Paulien doet de voordeur met een big smile 
open, ‘Ja Renzo is aan het drummen, dat doet 
hij iedere dag een tijdje.’ Tjonge Phil Collins is 
er niets bij, maar het klinkt wel goed hoor. 

Ik ga aan de tafel in de kamer zitten. In de kamer staat een schitterende vleugel, voordat ik iets kan vragen 
zegt Paulien. Dat is de hobby van Nico, mijn man. Geweldig, zou ik ook wel willen doen. Voor de toehoorders 
is het waarschijnlijk beter dat ik het bij de toetsen van mijn laptop laat. 
Lara, de zus (12) van Renzo, is ook thuis, ze zit beneden op de bank en kijkt tv. Ik zag niet naar welk
programma, het zal wel goede tijden zijn, denk ik. Renzo komt de kamer binnen. 

‘Ik ben Renzo.’ Hij heeft zijn trainingspak aan. Een blonde kop en een stel mooie ogen kijken mij fris aan. Met 
het handen schudden valt zijn handicap op, zijn hand knikt iets naar binnen. Ook loopt hij een iets onstabiel. 
Nadat ik iets over hun Apple computer heb gezegd, is Renzo zijn interesse gewekt en neemt hij direct het 
voortouw in het gesprek. Paulien probeert nog ‘Wij praten eerst even en daarna ben jij aan de beurt. Het 
gaat toch over een moeder en haar voetbalzoon. Maar er is geen houden aan. Renzo vertelt vol
enthousiasme over wat hij allemaal met de computer doet en wat voor spellen hij erop speelt. Het spel Tribal 
Wars is daarbij de favoriet. Hij begint uit te leggen wat je allemaal moet doen. Paulien probeert hem nog te 
temperen, maar Renzo merkt dat ik zijn aandacht heb en gaat gewoon door. Ik help mijn opa en oma ook 
weleens met de computer. Sorry Paulien. 

Renzo vertelt dat hij voetbal heel leuk vind en dat hij alweer ongeveer acht jaar bij KGB zit. Midvoor is meestal 
zijn plek, een van de beteren van het team vindt hij Thomas Huttinga, na enig nadenken. Ook is hij te spreken 
over de vier trainers/coaches, niemand is echt streng. Hij heeft die middag nog getraind. Ik ben er ook even 
heen geweest en heb met zijn coaches/trainers Sandra, John, Pieter en Mark een kort praatje gemaakt. Opa 
Windt haalt en brengt hem vaak. ‘Daar ga ik straks ook nog heen, want met opa kijkt hij ook graag voetbal. 
Ajax moet tegen Lyon,’ zegt Renzo met glinster ogen. ‘Dus Ajax is je favoriete club?’, vraag ik. Heel even is 
hij stil, ‘Nee PSV’, zegt hij lachend. Messi vindt hij een goede voetballer. Hij wil bij KGB ook graag door naar 
de senioren, want voetbal vindt hij heel leuk om te doen. Maar het blijkt dat niet alleen voetbal zijn hobby is.
Hij houdt ook van schaken, vol passie vertelt hij dat hij dit ook graag doet. ‘Maar ik heb nog meer hobby’s 
hoor.’ Ik zeg;  ‘laat me raden … drummen.’ ‘Ja en naar Ramstein luisteren op de computeren, of wii spelen quad
rijden, met de boot varen en in de werkplaats werken.
Met metaal werken is iets wat hij graag doet. Hij laat iets zien wat hij heeft gemaakt.
Ziet er goed uit hoor Renzo, die zet het stuk terug op de kast. 

Paulien en Renzo
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Paulien grijpt haar kans; ‘Hij heeft eerst in Bergen op de lagere school gezeten.
Op de Mytylschool. Later naar Heliomare in Beverwijk. Nu zit hij op de praktijkschool in Grootebroek. Mooi 
dichtbij en de gegeven vakken liggen hem goed, maar het is best wennen voor hem. Er zitten ook jongeren 
die niet goed reageren op kinderen met een handicap, dus wordt hij weleens gepest. ‘Hij gaat daar goed 
mee om, maar dat doet ons weleens zeer.’ ‘Ik ben veel sterker als die jongens hoor,’ meldt hij fijntjes. 
‘Ik vind de vakken metaal en houtbewerking het leukst.’

Tussendoor komt ook Renzo’s vader Nico even om de hoek kijken. We 
kennen elkaar niet, dus even een kort babbeltje. Ook over zijn hobby, 
de vleugel. Ik met ga verder met Paulien en Renzo surft ff wat heen en 
weer op de Apple. Maar al snel zit hij weer bij ons. Paulien komt zoals 
ik eerder al meldde uit Hoogkarspel. Het blijkt dat ze nu wonen in het 
huis waar Nico vroeger al woonde. Nadat Paulien een lange periode 
in een schoenenwinkel heeft gewerkt, werkt ze nu in de thuiszorg.
Buiten het verder verzorgen van haar gezin, is Paulien gek van
paarden. Dat is al lang een hobby van haar. Wandelen doet ze ook erg 
graag. En naar Renzo kijken met voetbal. Paulien vertelt dat Renzo 
het erg naar zijn zin heeft bij KGB, nooit geen klachten. Ik vertel haar 
dat dit interview mede is ontstaan doordat het mij leek meer moeders 
langs de lijn te zien dan vaders. ‘Leuk idee dit interview hoor Rob, dan 
wordt óók het G voetbal eens belicht, maar er komen bij zijn team ook 
veel vaders hun kinderen aanmoedigen.’ Verkeerd gezien dus.  

Ik begin over - het hoe en wat - van Renzo zijn handicap. Na de
bevalling in het ziekenhuis leek alles gewoon goed. Nadat Renzo
later heel erg ziek werd zijn er diverse onderzoeken gedaan.
Uiteindelijk bleek dat hij tijdens zijn geboorte een hersenbloeding 
heeft gehad. Met deze handicap als gevolg. ‘Het is gewoon een hele 
sterke jongen, met een sterk gestel en een zeer sterke wil. Dat is zijn 

redding geweest, anders had hij het gewoon niet gehaald. Buiten de - jongens van veertien perikelen - gaat 
het erg goed met hem. Ik word alleen weleens moe van het onbegrip wat mensen kunnen hebben, dat je 
dingen moet uitleggen. Bijvoorbeeld: hij loopt aan de linkerkant van een trap omhoog om zijn goede hand te 
gebruiken, maar dan komen er ook weleens mensen naar beneden lopen.’  
In de tussentijd zie ik dat Renzo al even onrustig op zijn stoel zit. ‘Gaan we nu’, zegt hij. Ik was het al vergeten, 
maar hij zou Ajax- Lyon kijken bij opa Windt. Ik kijk op de klok, even over half negen. Eigenlijk zijn we ook zo’n 
beetje klaar. Ik wil ook niet de spelbreker zijn van een mooi avondje voetbal voor de buis met zijn opa. Als je 
als PSV fan zo graag een wedstrijd van Ajax wilt zien ben je een echte voetballiefhebber. Ik ken jongens die 
echt alleen wedstrijden van hun favoriete club kijken. Renzo, grote klasse. Op mijn vraag wat zijn favoriete 
eten is, antwoordt hij niet zoals ik had verwacht. ‘Moussaka, dat is een Grieks gerecht en mijn vader weet 
precies hoe dat moet!’   

Ik besluit met een laatste vraag aan Paulien. ‘Heb je nog op of aanmerkingen over KGB?’ ‘Nou ik heb grote 
bewondering voor de vrijwilligers die het G gebeuren organiseren. Ik hoop dat de club dat ook ziet.’ We 
staan op. Paulien gaat Renzo naar zijn opa brengen. En ik  fiets naar huis.      

Bewondering heb ik voor alle moeders. Over het algemeen zijn zij diegenen die het huishouden draaiende 
houden. Vandaar ook dit artikel, alleen die opzet is vanavond niet helemaal gelukt! Renzo heeft merendeel 
mijn aandacht tijdens dit gesprek. Sorry Paulien, ik wilde je echt meer aan het woord laten. Misschien moet ik 
de titel maar herzien in Renzo en Paulien.
                           Rob Visser

 

Paulien en Renzo
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 25 september 2011

 
K.G.B --- Andijk                        Uitslag:  0 — 0

Vandaag twee pupillen uit onze E—3

Mag ik ze even aan U voorstellen. ESTHER KUIN en ANOUK HOOGERVORST.

Esther is 10 jaar en Anouk bijna 10 jaar.
Beide uit de E-3 en Anouk staat wisselend op het middenveld of achter. Esther speelt verdedigend als
laatste man. Esther heeft gisteren jammer genoeg verloren met haar eigen ploeg. Anouk deed niet mee, 
omdat zij naar SLAGHAREN was.
Anouk zit op T’VIERSPAN in groep-6 en vindt GYM het leukste op school. Esther zit op de
WILLIBRORDUS in groep-7/8 en vindt GESCHIEDENIS en GYM het leukste. Hun hobby’s buiten het
voetbal zijn voor Anouk: COMPUTEREN , KNUTSELEN en T.V. KIJKEN. Voor Esther: KEYBOARD spelen.
Hun favoriete club en speler:
Anouk vindt AJAX heel goed en vooral ANITA, maar ook HET NEDERLANDS ELFTAL met ARJEN
ROBBEN. Esther is ook voor AJAX en dan vooral voor SIEM DE JONG, maar zij kijkt ook graag naar
BARCELONA met MESSI.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: Esther vond het allemaal erg LEUK en MOEILIJK. 
Anouk had precies dezelfde mening.
De voorbereiding op het veld, waarbij zij alles meedoen met de selectie: Esther’s antwoord vond ik heel erg 

serieus. Ze vond het LEUK, OMDAT ZIJ DINGEN DEED, DIE ZIJ ZELF BIJ 
DE TRAINING NOG NOOIT
GEDAAN HEEFT. Voor Anouk was het allemaal wel ERG ZWAAR.
De AFTRAP: Anouk gaf een hele mooie voorzet, en Esther kon zo SCO-
REN in het doel van de
tegenstander. Anouk ’s antwoord was ook: COOL en LEUK.

Over de wedstrijd zelf : Esther vond de tegenstander: EEN BEETJE RUIG 
en Anouk vond het een
SPANNENDE WEDSTRIJD.
De beste speler van vanmiddag: een eensluidend antwoord nl. PETER 
KUIPER.
Mijn vraag, wat er van de hele middag nou het LEUKSTE was: 
HET SHIRTJE MET PUPIL VAN DE WEEK EROP  EN DE WEDSTRIJDBE-
SPREKING.

Na dit korte interview, kregen zij van de nieuwe trainer van K.G.B. hun 
certificaat met handtekeningen van de aanvoerder, voorzitter, trainer en 
scheidsrechter. Ook allebei een bal met handtekeningen van alle spelers, 
verzorger .

Het was voor de spelers een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben.
Bedankt, Anouk en Esther dat jullie pupil van de week wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbalplezier toe, 
voor nu en in de toekomst.

Els Bakker
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Wie zijn de spelers hun trainer en coaches?

Op een woensdagmiddag heb ik tussen vijf en zes afgesproken met Mark Sinnige. Eén van de trainers van de 
G jeugd. Het team heeft twee coaches; Sandra van Groen en haar man John van Groen.
Pieter Kriekaard, Mark Sinnige en ook John zijn de trainers.

Ik kwam aan fietsen en het was een drukte van belang op het trainingsveld. Spelers, trainers en diverse
vaders en moeders. Ik kon het team niet gelijk vinden. Diverse jeugdteams zijn druk aan het trainen. Ik ken 
Mark Sinnige ook niet. Opeens zie ik één van de moeders waarvan haar zoon ook in het G team zit. Eerst 
maar even een kort praatje met haar. Wat me direct opvalt is de discipline. Rustig en keurig in de rij volgen 
ze de uitleg.

Gelukkig zijn alle vier trainers/coaches er deze eerste training. Ik stel me voor aan Pieter Kriekaard, John en 
Sandra van Groen die ook G jeugd coördinator is. Ze kijkt me vragend aan en zegt: “Hier weet ik helemaal 
niets van.” Ik kijk naar het trainingsveld en Mark Sinnige kijkt me glimlachend aan op afstand. Ik leg Pieter, 
John en Sandra uit hoe dit tot stand is gekomen.  Sandra: “Leuk, ik begrijp het en het is ook prima, maar ik 
had het graag even van tevoren geweten.” Kijk hier staat een echte coördinator die gewoon graag zelf de 
touwtjes in handen heeft.
John en Sandra hebben twee zoons in het team. Johan van veertien en Mike van twaalf. Ook Pieter heeft 
twee zoons die het team versterken, Owen van tien en Quinten van elf. Mark heeft een zoon, Jacco van 
twaalf, maar die is nu net ziek. “En hij had er net zo’n zin aan.” Verder zijn bijna alle spelers er. Het team heeft 
zeventien spelers. Iedereen die niet kan, heeft zich afgemeld met een goede reden. Dit team speelt al lang 
met elkaar en hebben een groot aantal spelers nodig. Er zijn altijd wel spelers die niet kunnen, bijvoorbeeld 
door weekendverloven.  

Ik vertel ze dat het me opvalt dat de training zo gestructureerd en netjes verloopt. 
Mark en Pieter: “Structuur en duidelijkheid dat hebben ze ook nodig, wanneer je dat blijft volhouden gaat het 
gewoon heel erg goed. Doordat we met elkaar zijn, dan kan je ook iedereen goed de aandacht geven.” Ze 
werken vaak in kleine groepjes, dit werkt uitstekend. 
Pieter: “Doorzettingsvermogen leren ze en het is ook een goede uitlaatklep. Ze moeten gewoon een sport 
beoefenen.”
John loopt met een glimlach rond, “Je moet gewoon duidelijk en consequent zijn. Natuurlijk is er weleens wat, 
maar in het begin zijn de lijnen goed uitgezet en het gaat gewoon heel goed.”
Mark: “De jongens kunnen gauw afgeleid zijn, daarom is het mooi dat we met zijn drieën zijn.” 
Sandra: “Het is soms een heel geregel. Je moet moeilijkheden direct de kop indrukken. De jongens
accepteren elkaar goed en er is respect naar 
elkaar.”

Ze trainen elke week en voetballen eens in de 
maand. Maar dan twee a drie wedstrijden op 
een dag. Die is dan twee keer twintig
minuten. In de competitie zitten: H.O.S.V Op-
meer, KDO sportvereniging de Kwakel,
FC Almere, VV Schagen en Only friends uit 
Amsterdam. 

KGB G-Jeugd
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Sandra, John, Pieter en Mark;
Het ziet er goed uit, de jongens trainen fanatiek. Echt strak geregeld! 

Succes.
         
Rob Visser

KGB G-Jeugd

Spelers zijn: Owen Kriekaard (keeper), Quinten Kriekaard, Jacco Sinnige,
Johan van Groen, Mike van Groen, Ben Laan, Michael Visscher, Mike de 
Koff, Jeffrey Kempe, Roy van Slot, Patrick Hanff, Michael Zandstra, Jeroen 
Balm, Renzo Snel, Jorick Winthorst, Maurice ’t Hoen en Thomas Huttinga. 
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Naam: Pieter Kriekaard.
Geboren: Schellinkhout 27 juli 1973.
Waar ben je opgegroeid: In Schellinkhout aan de 
Dorpsweg.
Getrouwd/Samenwonen: Getrouwd met Daniella 
Kamer.
Kinderen: 3 waarvan 2 mee voetballen in het G elftal.
Waar werk je: Ben sinds 17 februari begonnen met 
mijn eigen bedrijf

 www.pica-tegels.nl.
De site is nog onder constructie.
Wat is je functie: Ik verzorg het tegelwerk voor diverse 
opdrachtgevers.
Heb je zelf gevoetbald: Ja, ben begonnen bij de F’jes 
en tot A. Toen werd het uitgaan belangrijker dan het 
voetbal.
Sport nu: Nee.
Waarom train/coach je: Toen mijn zoontje bij het
G elftal ging voetballen, wilden net een aantal begelei-
ders ermee stoppen. Hierop heb ik aangeboden om te 
helpen.
Hoe lang doe je dit al: Volgens mij wordt dit het derde 
seizoen.
Ajax, Feyenoord of PSV: Natuurlijk voor Ajax, ben al 

een aantal jaren seizoenkaart houder van een plek bij vak 126. Dit is achter het doel, waar vaak het vuur-
werk wordt afgestoken.
Hobby’s: Ajax, uit eten gaan en mijn vrouw.
Heb je een goed idee of wat kan er beter bij KGB: Schiet me zo niet te binnen.

Naam: Sandra van Groen-Hamaker.
Geboren: In Amsterdam.
Waar ben je opgegroeid: In Amsterdam, woon nu in
Enkhuizen.
Getrouwd/Samenwonen: Getrouwd met John van Groen.
Kinderen: 2 zoons die voetballen in de G jeugd.
Waar werk je: Sprookjeswonderland.
Heb je zelf gevoetbald: Nee.
Sport nu: Nee.
Waarom train/coach je: Onze zonen op voetbal, dan rol 
je er zomaar in.
Hoe lang doe je dit al: Coördinator G jeugd 2 jaar en 
coach G jeugd 4 jaar.
Leuk G team anekdote: Niet specifiek, maar het verloopt 
prima en we hebben en zijn een goed team.
Ajax, Feyenoord of PSV: Wat denk je zelf…. Ajax natuurlijk. 
Hobby’s: Mijn jongens coachen.
Heb je een goed idee of wat kan er beter bij KGB:
Ja, daar vraag je zo wat.

Technische staf G-Jeugd
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Naam: John van Groen.
Geboren: In Amsterdam.
Waar ben je opgegroeid: In Amsterdam en
Lelystad, woon nu in Enkhuizen.
Getrouwd/Samenwonen:
Sandra van Groen-Hamaker.
Kinderen: 2 zoons voetballen in de G jeugd.
Waar werk je: Bij Oliehoorn in Zwaag.
Heb je zelf gevoetbald: Ja, ik was keeper bij SVL in
Lelystad.
Sport nu: Nee.
Waarom train/coach je: Voor mijn jongens en mijn vrouw 
was er al bij betrokken.
Hoe lang doe je dit al: Dit is het derde seizoen.
Leuk G team anekdote: Koek meenemen bij derde 
waarschuwing. Werkt prima.
Ajax, Feyenoord of PSV: Een Ajax fan in hart en
nieren.
Heb je een goed idee of wat kan er beter bij KGB: Kijk 
eens op www.friendsleague.nl We hebben een eigen 
competitie.

Naam: Mark Sinnige.
Geboren: Te Hoogkarspel op 15 september 1972.
Waar ben je opgegroeid: Op de Julianastraat in
Hoogkarspel. Wij wonen nu in Enkhuizen aan de van
Linschotenstraat.
Getrouwd/Samenwonen: Getrouwd met
Lisa Zuiderhof.
Kinderen: Jacco van 12 jaar en speler van de G jeugd. 
Marjon van 10 jaar.
Waar werk je: Bij brood en banketbakkerij Otten te 
Hoorn.
Wat is je functie: Banketbakker, stagebegeleider en al 
22 jaar bij de firma.
Heb je zelf gevoetbald: Bij Spirit ’30 in de jeugd en bij de 
senioren. Later nog bij Westfrisia DP.
Sport nu: Hardlopen en wandelen.
Waarom train/coach je: Omdat ik het leuk vind en het 
geeft me voldoening. De jongens kijken er elke week naar 
uit om te trainen.

Hoe lang doe je dit al: 5 jaar alweer en echt met heel veel plezier.
Leuk G team anekdote: De G jeugd is afgelopen jaar kampioen geworden!! Echt heel knap van de jongens.
Ajax, Feyenoord of PSV: Ajax.
Hobby’s: Voetbaltrainer zijn van de G jeugd én de dames 1 van KGB. Muziek luisteren en TV kijken etc.
Heb je een goed idee of wat kan er beter bij KGB: Kom gerust eens bij de jongens kijken tijdens een training 
of bij een wedstrijd. Naar mijn mening mag de G jeugd best wel wat meer aandacht krijgen binnen de club!

Technische staf G-Jeugd



de Brug  jaargang 48, nummer 1, seizoen 2011-2012

De B1, B2 en zondag B1 - on tour - in Jablonec Tsjechië. Hier een selectie van korte verslagen,
met strak en duidelijk handschrift ingezonden. 

We vetrokken om half zes, iedereen was 
op tijd! Via Papendrecht naar Jablonec 
in Tsjechië.
De busreis verliep, buiten wat omrijden 
en door wegwerkzaamheden, zonder 
ernstig oponthoud. Laat aangekomen bij 
een school waar we de spullen konden 
brengen. Daarna konden we er zelfs nog 
eten. Iedereen was behoorlijk vermoeid 
van de reis, dus gingen we daarna
slapen. De volgende dag opening van 
het toernooi. Velden waren goed
bespeelbaar. Het was allemaal goed 
geregeld en de teams konden bij elkaar 
kijken en elkaar aanmoedigen.

Zowel de B1, B2 en zondag B1 hebben goed gepresteerd. Zeker als je het afzet tegen het niveau van de 
tegenstanders. In competitieverband kwamen die een aantal klassen hoger uit.
Na deze dag op weg naar de gaarkeuken. Het was te eten, maar niet iedereen at smakelijk! Daarna gingen 
de mannen met elkaar naar het stadje. Uit en op de versiertoer. De volgende dag na een goed ontbijt traden 
de mannen weer aan. Aan het eind van de dag naar de prijsuitreiking, eindstand van de teams waren: 1e, 2e 
en 4e …. van onder. Maar goed gevoetbald jongens. Hierna ging een groot deel nog zwemmen. We zijn in de 
avond nog naar de afsluitceremonie geweest. De volgende morgen vroeg op om na het ontbijt op tijd in de 
bus  naar huis te zitten.    

Nader bericht: Frank 
Remkema, je moest
helaas verstek laten 
gaan, maar je was er wel 
altijd bij. Als het volgende 
jaar weer een toernooi 
wordt georganiseerd 
doe je het gewoon
dunnetjes over. Dan
zetten we je daar in het 
zonnetje. Groet van de 
begeleiding

Het was een lange
busreis, maar gelukkig 
werden we warm
onthaald en hadden ze 
nog eten voor ons. De 
jongens hebben echt 

goed gevoetbald en zich zeer sportief opgesteld. De sfeer was top en alles was goed geregeld. Ook de
afsluitceremonie was geweldig voor elkaar. Ik ben voor het eerst mee geweest als begeleider en ik heb er 
echt van genoten. 
Ik vond het top! Esther Timmerman

B junioren op toernooi
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Dan de klassieker van de dag: B1 zaterdag tegen de B1 zondag.
De tactiek werd besproken met de snelheid van Arjan en de techniek van Kerwin zouden we de verdediging 
van de B1 zaterdag kapot spelen. Na een pass van Joeri Copier scoorde Arjan de 1-0 tegen het beter ge-
achte B1 zaterdag. Arjan was onhoudbaar voor Joep, die na de wedstrijd zijn tong op zijn hielen vond! Eind 
van de wedstrijd had Arjan drie bewakers van de B1 zaterdag. Ondanks het goede veldspel van de B1 
zondag en keiharde inzet verloren we toch met 1-3. Maar het voelde als een overwinning. Daarna moesten 
we ook nog tegen KGB B2. Die waren bang geworden van het goede veldspel en inzet van ons zondag B1.
Door een Lucky goal van Timo kwamen we 1-0 achter. De B2 probeerde met steekballen hun
buitenspelers aan te 
spelen, maar door goed 
verdedigingwerk van de 
backs Mike en Jordy en 
een oplettende Adriaan 
lukte het de B2 niet om 
nog weer een keer te 
scoren. Ondanks wat 
kleine kansen van Arjan, 
Joery, Edwin en onze
eigen Messi (Kerwin) 
bleef het 1-0. Zelfs hun 
trainer die inviel, ging bij 
de cornervlag
tijdrekken! Het leek wel 
een Duitser.
Adriaan, Mike, Tristan, 
Dennis, Jordy, Alie,
Lennart, Joey, Joeri, 
Edwin, Arjan en Kerwin bedankt voor het mooie spel, plezier en enthousiasme dat van jullie afstraalde. 
Heel veel succes in het nieuwe seizoen. Justin en Koos 

Het was zover! Het toernooi waar iedereen naar uitkeek kon beginnen. De helden van de B2 waren na een 
(te) lange busreis klaar voor de start. De weersomstandigheden waren net even te warm. De eerste wedstrijd 
werd verloren met 4-0, daarna een gelijkspel. Tussendoor keken we ook bij de wedstrijden van de B1 en B1 
zondag. Die boden veel spektakel, dus de amusementswaarde was hoog. De derde wedstrijd was spannend 
nadat we achter kwamen werd het motto ‘alle ballen op Nick’ en zo kwamen we mooi op 1-1. De bank en de 
supporters van de B1 en B1 zondag werden helemaal gek. Het tweede punt was een feit. De laatste
wedstrijd werd onverdiend met 1-0 verloren van onze reisgenoten uit Papendrecht.
Vincent en Leroy van de B2.

Na een lange dag weten wij nog steeds niet hoe die Duitsers het iedere keer weer presteren in de laatste
minuut te scoren! We hebben een zeer geslaagd toernooi gehad en willen de begeleiding bedanken. Op 
naar volgend jaar.
Rens en Jorim.

Een busreis om nooit te vergeten, vol spannende, zenuwslopende momenten, kwamen we aan. Die avond 
gebeurden er al dingen die ik niet in details vermeld. Daarna pitten! Na een prima ontbijt gevoetbald waarbij 
velen zijn gesneuveld. Die avond ging het dan gebeuren, de kinderdisco was zo geweldig dat we het voor 
altijd zullen herinneren. Een paar mooie voetbaldagen vol spanning, zeker ook op de ochtend van vertrek. 
‘Een bloedstollende busreis kon weer beginnen’.
Jur.

B junioren op toernooi
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Er was eens een leuk getalenteerde, gezellige voetballer. Ja we hebben het hier over
Jurgen Duijs! Deze is TOPSCOORDER geworden van de B2. Ook heeft deze zijn trainer Leroy van Ammers 
een panna gegeven. Leroy wilde direct naar huis, want de panna was vies hard door de beentjes. Leroy wilde 
direct naar huis, maar de getalenteerde voetballer is ook sportief en heeft met Leroy gepraat. De panna was 

niet te voorkomen. Leroy 
gaf de
getalenteerde Jurgen 
een box en hij bleef in 
Tjechie. Dit was het lange 
weekend van de mooie, 
leuke en gezellige
voetballer. Bel mijn
assistentie voor een
afspraak voor de
handtekeningen.
Xjes van Jurgen ‘de pro’ 
Duijs!

Als zondag B1 hebben 
wij enorm genoten.
Onder leiderschap van 
‘Sir’ Koos en Justin Reus.
Na een mentaal zwaar 

jaar hebben we ons uiterste inzet getoond. Ook gaat onze dank naar Tristan en Dennis (A2) die hebben 
de verdediging zeer goed ondersteund. We hebben het de B1 goed lastig gemaakt, toch wisten we niet te 
winnen. Maar met opgeheven hoofd verlieten we het veld. Alle vrijwilligers bedankt namens de zondag B1. 
Adriaan.

Het was een enerverend weekend en een zeer geslaagde 
trip. Het kunstgras zorgde voor de nodige
ongemakken, schaafwonden. Velen hebben kunnen
genieten van het heerlijk prikkelende gevoel van jodium. 

Volgend jaar maar eens kijken waar we dan naar toe
kunnen gaan… Spanje of zo?
John Vriend.

Teams waren mede gesponsord door:

Ciere Assurantiën & Financiële dienstverlening en

Kooij - Appelman Tegelzetbedrijf.

Martijn Kamp / Redactie de Brug

B junioren op toernooi
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Grote Club Actie 2010

De grote clubactie van vorig seizoen (2010) was een groot succes. Er zijn in 2010 1.990 loten verkocht.
De F1 van het vorige seizoen leverde met de verkoop van 253 loten een topprestatie en verkocht daarmee 
ook de meeste loten. 

Maar ook in 2010 waren er weer drie beste
verkopers (en nog een heel aantal andere erg
goede verkopers (-sters). En de aantallen
mochten er zijn! Jimmy Verhage (E2) was in 
2010 de TOP verkoper met 59 loten.
Max Eickhout (D1) verkocht er 35 en Remon 
Leeuw (ook in de E2 van 2010) was met één lot 
minder, 34 loten dus, de derde in de rij. 

De jeugdcommissie reikte de taarten uit en vroeg 
de heren of ze ook dit jaar weer actief zijn in de 
Grote Club Actie van 2011. De nummer 1 van 
vorig jaar, Jimmy, gaf al aan inmiddels 55 loten 
te hebben verkocht! Hij hoopt zijn aantal van
vorig jaar te overtreffen.

Laat de blik op deze heerlijke taarten én de
blikken van de trotste winaars van vorig jaar, 
een extra stimulans zijn voor alle jeugdleden 
om ook dit jaar in 2011 veel loten te verkopen 
en daarmee hun team en K.G.B. te steunen!

Alle verkopers van 2011 veel succes gewenst 
en alvast bedankt voor alle inspanningen!
Zet ‘m op!

Grote Club Actie 2010

Jeugdbestuurslid Raymond Kersten 
met de winnaars van de taarten.

Rechtsboven:
Jimmy Verhagen

Midden:
Remon Leeuw

Rechtsonder:
Max Eickout
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Beste leden, niet-leden en andere geïnteresseerden,

Zo aan het begin van een nieuw seizoen vragen wij ons altijd af of er weer genoeg scheidsrechters zullen zijn 
waarop wij een beroep kunnen doen. Vooralsnog is dat gelukkig het geval. Veel scheidsrechters, zowel
pupillen, junior als BOS, zijn vv KGB trouw gebleven. Toch roepen wij anderen op om zich ook aan te melden 
voor één van deze cursussen om te voorkomen dat de druk te vaak op de zelfde schouders komt te liggen.
Als er jongelui (en minder jonge lui) zijn die zich willen aanmelden, dan vraag ik hen om dat bij Sijbrand Krul 
te doen.

De minimum leeftijden zijn: Pupillencursus  12 jaar
    Juniorcursus   14 jaar
    BOS cursus    16 jaar

Als er voldoende aanmeldingen binnenkomen kan KGB zich sterk maken om de cursussen op het eigen
complex te laten uitvoeren. Kosten van de cursus worden door KGB betaald. Als je je aanmeldt (en waarom 
zou je het niet doen, zonder ‘scheids’ geen voetbal, toch?)  vermeldt dan:
Je naam
Volledige adres
Geboortedatum
Evtueel relatienummer, als je lid van een voetbal club bent)

Je kunt je aanmelden via e-mail: sijbrandkrul@hotmail.com  of gewoon op zaterdag of zondag één van de 
leden van de scheidsrechterscommissie aanspreken.

Wij, de leden van de scheidsrechterscommissie, hopen van harte dat voldoende leden en andere
geïnteresseerden zich aanmelden, zodat alle wedstrijden door goed opgeleide scheidsrechters gefloten 
kunnen worden.

Namens de scheidsrechterscommissie,
Met vriendelijke groet,

Piet Manshanden

Aan alle scheidsrechters, jong en oud, van KGB,

Wie wordt de beste spelregel kenner??????????
De scheidsrechterscommissie daagt u allen uit om deel te nemen aan de spelregel wedstrijd die zij uitschrijft 
in dit club blad. Gedurende de komende maanden zullen in dit blad verschillende situaties beschreven
worden. Aan U wordt voorgelegd welk antwoord bij de situatie past. 
Makkie zult U zeggen. Ik durf te beweren dat vele vragen verrassende antwoorden hebben, in ieder geval 
anders dat de meeste ‘kenners’ of zelfverklaarde ‘kenners’ denken.
Voor diegene die aan het eind van de vragen cyclus de meeste punten heeft verzameld, heeft de commissie 
een aardige prijs te vergeven: een volledig scheidsrechters tenue (nee, geen schoen helaas!!!)
Ik ben benieuwd wie met deze prijs aan de haal gaat. Zij of hij zal met foto en al in dit clubblad vermeld
worden.

Veel succes.
Namens de scheidsrechterscommissie,
Piet Manshanden

Van de scheidsrechters commissie
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Vraag 1:
Tijdens het nemen van een hoekschop staan twee aanvallers in het doelgebied. Om bij de bal te kunnen 
komen, duwt de doelverdediger één van de aanvallers weg met zijn handen, waarna hij de bal over het 
schompt. Hoe moet het spel nu hervat worden?
a. Met een hoekschop.
b. Met een indirecte vrije schop tegen de aanvallers.
c. Met een indirecte vrije schop tegen de doelman.
d. Met een strafschop tegen de doelman.

Vraag 2:
Bij het nemen van een doelschop schiet een verdediger de bal tegen de in het strafschopgebied staande 
medespeler. De bal komt vervolgens bij een tegenstander, die ongeveer 1 meter buiten het strafschopgebied 
staat. Deze schiet de bal in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Doelschoppen later overnemen.
b. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar hij de bal raakte.
c. Doelpunt toekenne.
d. Doelpunt afkeuren en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.

Vraag 3:
De speeltijd voor de eerste helft begint op het moment dat:
a. De scheidsrechter voor de beginschop fluit.
b. De bal bij de beginschop is getrapt en een omwenteling in voorwaartse richting heeft afgelegd.
c. De aftrappende speler de bal bij de beginschop aanraakt.
d. De aftrappende speler de bal bij de beginschop in voorwaartse richting aan het rollen brengt.

Vraag 4:
Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het momentvan 
schieten een andere aanvaller plotseling hard schreeuwt. Wat beslist de scheidsrechter, indien de bal via de 
haden van de doelverdediger over het doel gaat?
a. Hij laat het spel nu hervatten met een hoekschop.
b. Hij laat het spel nu hervatten met een hoekschop en toont de aanvaller een gele kaart.
c. Hij laat het spel nu hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding en toont  
 de aavaller een gele kaart.
d. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.

Vraag 5:
De verdedigende partij schiet een directe vrije schop van binnen het eigen strafschopgebied per ongeluk 
rechtreeks in het eigen doel. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
b. Hoekschop.
c. Doelschop.
d. Directe vrije schop overnemen.

Vraag 6:
De verdedigende partij moet binnen hun eigen doelgebied een indirecte vrije schop nemen. Waar moeten de 
spelers van de tegenpartij zich nu opstellen binnen het speelveld?
a. Buiten het strafschop gebied.
b. Op tenminste 9.15 meter afstand.
c. Buiten het doelgebied.
d. De afstand wordt door de scheidsrechter bepaald.

Spelregeltoets
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Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
A1 Trainer/Begleider Bart Groot 0228-514409 06-53878627 bart_hollandia_3@hotmail.com

A2 Trainer/Begleidr Martijn Kamp 0228-515825 06-45384716 kampmartijn@hotmail.com

A-B Keepertrainer Peter van der Veen smoov@quicknet.nl

B1 Trainer Marco Nengerman 06-12099272 m_nengerman@hotmail.com

Trainer Nick Moolhuysen 0228-752560 06-18481455 nickymoolhuysen@hotmail.com

Begeleider Cor Smit 0228-514499 chfsmit@live.nl

B2 Begeleider Henk van de velde 0228-724596 06-47961735 jsm.vriend@quicknet.nl

Trainer Vincent kroezen 0228-514057 06-12311263 cruzie@hotmail.com

Trainer Koos Grooteman 0228-513321 06-12311263 N.Grooteman@quicknet.nl

Trainer Koos Grooteman 0228-513321 N.Grooteman@quicknet.nl

B1 Z. Trainer Sam ter Avest 0228-515286 jwh.teravest@quicknet.nl;

Begeleider Jan de Wit 0228-520245 06-53680235 janencatrien@hetnet.nl

Trainer Rick Sijs 06-30799638 rick_sijs_ajax@hotmail.com;

C Trainer keepers Rober van Ammers 0228-315076 rvanammers@quicknet.nl

Begeleider Frank Renkema 0229-785190 06-36171472 frank.renkema@telfort.nl

C Trainer keepers Rober van Ammers 0228-315076 rvanammers@quicknet.nl

C1/2 Trainer/Begeleider Gert Feld 0228-720125 06-29190100 g.feld@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Coen Raven 0228-517600 angelcoen@kpnmail.nl

C1/2 Trainer/Begeleider Aldo van Leeuwen 0228-512857 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl

Trainer Coen Raven 0228-517600 angelcoen@kpnmail.nl

Trainer Gert Feld 0228-720125 06-29190100 g.feld@quicknet.nl

C3 Begeleider Louis Hilberts 0228-517605 l.hilberts@quicknet.nl

Begeleider Eric van Straaten 0228-323418 j.vanstraaten@ziggo.nl

C4 Trainer/Begeleider Ramon Atsma

D Trainer keepers Rob van Vlijmen 0228-516934 06-12523535 rob-en-alice@hetnet.nl

D1/2 Trainer/Begeleider Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl

Trainer Ed Eickhout

Begeleider Rober Hoek 0228-515412 robeneveline@kpnmail.nl

Trainer Hessel Thole 0228-523491 06-38105831 h.thole@quicknet.nl;

Begeleider Jos Rood 0228-519522 jvm.rood@quicknet.nl

Begeleider Mark Wulf 0228-511513

Trainer Justin Reus 06-13740327 justinreus@hotmail.com;

D3 Trainer/Begeleider Arjan ter Avest 0228-515286 jwh.teravest@quicknet.nl;

Trainer/Begeleider Rob Bakker 0228-592054 r.bakker.leij@quicknet.nl

D4 Begeleider Siem Beers 0228-517501 siemchristien@quicknet.nl;

Begeleider Kees Bruins 0228-513415 kj.bruins@quicknet.nl;

Trainer Danny Haster 0228-511720 dannyhaster@hotmail.com;

Trainer Koen Manshanden 0228-518614 06-39662908 koen300@hotmail.com;

MD1 Begeleider Debbie Bouman 06-53769066 debbouman@quicknet.nl;

E Trainer keepers Rob van Vlijmen 0228-516934 06-12523535 rob-en-alice@hetnet.nl;

E1/2 Trainer Dick de Wit 0228-513590 06-53866219 d.d.wit@cnb.nl;

Trainer Roel Stijns 0228-515489

Trainer/Begeleider Finn Verhage 06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl;

Begeleider Bob Smit

Jeugd Trainers / Begeleiders
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Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
E3 Trainer Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl;

Trainer/Begeleider Gerard Groot 0228-518142 gsf.groot@quicknet.nl

Begeleider Abdel Amrani 06-51859580 AelAmrani@online.nl

Begeleider Peter Kuin 06-22530357 p.kuin67@quicknet.nl

E4 Trainer/Begeleider Marco Beumer 0228-519555 mh.beumer@quicknet.nl;

Trainer/Begeleider Reinier Jeltema 0228-513695 reinendaan@quicknet.nl

E5 Begeleider Rob van Nooijen 0228-511331 06-51013648 r.nooijen@quicknet.nl

Trainer Gert Ruiters 0228-524631 gert.ruiters@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Nico de Wit 0228-519540 nicodewit@hetnet.nl

E6 Begeleider Kees Bot 0228-314117 06-44776362 t.barelts@quicknet.nl;

Trainer Job Botman 0228-517532

Trainer Jur Kruis 0228-515079

E7 Trainer/Begeleider Edwin Schrandt 0228-518194 06-30735836 e.schrandt@quicknet.nl;

Begeleider Ronald Hilgers 0228-564531

F Trainer keepers Patrick Braakman 0228-516132 patrick_braakman@hotmail.com;

F1 Begeleider Harm Leeuwinga 0228-518556 h.leeuwinga@quicknet.nl;

Trainer Mohammed Akelei 0228-799014 irissie120@hotmail.com;

Trainer Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl;

F2 Trainer Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl;

Trainer/Begeleider Sjaak van der Ploeg 0228-521936 ingrid.sjaak@quicknet.nl;

Trainer Mohammed Akelei 0228-799014 irissie120@hotmail.com;

F3 Begeleider Rene 06-53325704

Trainer Bas Reuvers        0228-521134 06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

F4 Begeleider Marco Botman 0228-513431 06-10891025 m.botman@dds.nl;

Trainer Bas Reuvers        06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

F5 Begeleider Saskia Kok 0228-513695 saskia-kevin@hotmail.com;

Trainer Bas Reuvers        06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

Mini Begeleider Mark Hoppenbrouwer 0228-519239 06-18567697 m.hoppenbrouwer@quicknet.nl

Trainer Reinier Jeltema 0228-513695 06-39568809 Reinierdaan@quicknet.nl
G-
jeugd

Begeleider Peter Wokke 06-22157792 pwokke@agroservices.nl;

Trainer Pierre Coens wcoens@quicknet.nl;

Tech. Coord. Pupillen Hessel Thole 0228-523491 06-38105831 h.thole@quicknet.nl

Tech. Coord. Pupillen Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl

G-Coordinator Peter Wokke 06-22157792 pwokke@agroservices.nl

G-voetbal jeugd Sandra van Groen 0228-318995

Meiden-Coordinator pup. Peter Bakker 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl

D-pup.-Coordinator Dick de Wit 0228-513590 d.d.wit@cnb.nl

E-pup.-Coordinator Peter Kuin 0228-514424 06-22530357 p.kuin67@quicknet.nl

F-pup.-Coordinator Ed van der Kruk 06-28948100 KGBFjeugd@live.nl;

C-jun.-Coordinator Aldo van Leeuwen 0228-512857 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl

B-jun.-Coordinator Martijn Kamp 0228-515825 06-45384716 kampmartijn@hotmail.com

A-jun.-Coordinator Martijn Kamp 0228-515825 06-45384716 kampmartijn@hotmail.com

Toernooien-Coordinator Dries Zwaan 0228-513620 06-41859018 andries.zwaan@quicknet.nl

toernooien-kgb@quicknet.nl

Jeugd Trainers / Begeleiders




