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Weer een clubblad bomvol met nieuws en interviews. Naast het 
aan de linkerkant van deze bladzijde vermelde redactie team 
staan er bijdrages in van Sjaak van Dijk (sponsor commissie) en 
Erik de Vries (1e elftal begeleider). Zij beide hebben toegezegd 
om dat wat van hun hand is, of liever gezegd uit hun pen op papier 
komt, en in De Streker of op de KGB site verschijnt, ook aan het 
clubblad beschikbaar te willen stellen. Hiervoor dank.

Zo wordt er dus door een groot aantal redactieleden en
aanbieders van kopij aan de tot standkoming van het clubblad 
gewerkt. Voor elk nieuw clubblad vergaderen over de inhoud van 
de vorige en de nieuwe, interviews maken, uittypen en er een
logisch verhaal van maken,  foto’s schieten en bewerken, in het 
archief naar oud materiaal speuren, bloemen bij Jacq regelen en 
als dan alles binnen is, dan kan het samenstellen van “de Brug” 
beginnen.
Gelukkig zijn er computers en met een beetje opgedane kennis 
probeer je (ik dus) er weer een leuk lees- en inkijk blaadje van te
maken. Als dan na het drukken van tig exemplaren blijkt dat er 
een foto niet in zijn geheel in staat, of erger nog; een tekst is
vergeten, dan slaat de schrik bij mij naar binnen en denk ik: 
verd...........me hoe kan dit. Heeft iedereen zo zijn best gedaan.
Jammer, maar we kunnen er niet te lang bij stil blijven staan, want 
het volgende clubblad vereist weer alle aandacht. Het enige wat 
we nog kunnen doen is daarin de foutjes proberen te herstellen, 
sorry te zeggen en verder maar zo denken: “we doen ons best en 
meer kunnen we niet doen.”

In deze editie naast de gebruikelijke items als Selectie(f), Pupil van 
de week enzovoort, een indringend gesprek met de vrijwilligers 
Cor en Conny Deen, vader en zoons Molenaar en jeugdtrainer 
Eric van Straaten. Erik de Vries geeft een inkijkje in het leven van 
top grensrechter Klaas Appelman en geeft in dezelfde rubriek
Selectielid uitgelicht ook zichzelf bloot.
Een trotse E5 is in nieuwe kleding gestoken, de sinterklaas
commissie laat weten dat er voor de jeugd weer een kienfeesie is 
en kijk vooral ook welke activeiten er in de loop van het seizoen 
staan te gebeuren. Tot besluit wijs ik nog op het vergeten verslag 
van het in mei gehouden toernooi (sorry Andries en Jacob)

Veel leesplezier.

Nico Bakker, red.

Dinsdag 15 november
Algemene ledenvergadering
Laat je zien en van je horen
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Mario & Margot’s sterrenteam

Café Bistro De Buren. Ik zit er met mijn gezin in de herfst 
vakantie. Na een dagje uit even iets eten in de buurt. 
Heerlijk. 
Halverwege de week reserveer ik voor de zekerheid toch 
alvast maar een tafel. 
“Ik zal even kijken of er nog plek is!” Huh?  
Gelukkig, na wat overleg op de achtergrond hoorde ik 
dat het nog net kon. Mooi.
Na een zonnige dag kwamen wij precies op de
afgesproken tijd binnen. Tijd is tijd, daar hou ik van. Tent 
strakvol, de ruimte is op een geraffineerde wijze inge-
deeld. Wij zijn met vijf personen en troffen een
– op maat gesneden – ronde tafel. Binnen no time
heffen we ons aperitief en proosten op een mooie avond. 
Met een stokbroodje in de hand kiezen we ons menu.
Ik heb een mooi overzicht op de zaak en kijk even naar 
boven. Er is een deel van metalen schrootjes.
Goudgekleurd. Direct had ik een flashback. Ik herken het 
plafond van vroeger, uit de tijd van de periode FLAIR. 
Een trendy discotheek annex nachtclub. Eind jaren
tachtig begin negentig, schat ik zo. Dance and cocktails.
Rasondernemers M&M, waren via Mario’s occasion 
center en een computerzaak nu op de dansvloer beland. 
Ik las laatst dat discotheken in rap tempo verdwijnen.
Ze hadden een vooruitziende blik. Want al jarenlang 
schalt uit de boxen geen Donna Summer, Trammps of 
Chic met  ‘You are beautiful’ meer. Dit laatste neuriet 
Margot alleen nog wanneer ze naar de foto kijkt van 
haar overleden zus Judith. Nu horen we gepaste
gezellige muziek. Van alles, ook Jan Smit en Hazes zijn 
‘Bloed zweet en tranen’ komt langs. We deinen allemaal 
mee. Voor we het weten zitten we aan ons toetje. French 
koffie, ijsje of een ‘flensje a la Judith’. Inderdaad zoals
vermeld: een toetje om nooit te vergeten!
Een prima sfeer en alles liep gemeerd. Je merkt: ze zijn 
gewoon goed op elkaar ingespeeld. 
Ze hebben nog geen Michelin-ster. Willen ze ook niet. Die 
tellen niet verder dan drie sterren en er zijn er zeven uit te 
reiken. Zeven? Ja, zeven. 
Twee voor Bruno en Joël in de keuken. Twee voor nice 
looking Kim en zingende Bas in de bediening. Één ster 
tezamen voor al het overige personeel. Nog twee over, 
die zijn voor Margot en Mario. 
Onze Buren! 
              
Rob Visser

Column
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Vrijwilligers in de sportlights
Conny en Cor Deen

Een echtpaar die KGB ondersteund in de kantine. Met elkaar draaien zij hun diensten. Waarom? Omdat ze 
hun club willen helpen. Er zijn gewoon allerlei dingen die moeten gebeuren bij de vereniging en die gaan nou 
eenmaal niet vanzelf. De mouwen moeten worden opgestroopt en dan heb je aan hen een goed stel!

Gelukkig kreeg ik Cor aan de telefoon, toen ik de afspraak voor een interview bij hen thuis maakte. Op een 
woensdagavond rond koffietijd. Nadat Conny mij heeft binnengelaten zegt ze met een glimlach op het
gezicht: “Ja Rob, ik had nee gezegd hoor.” 

Ik stap binnen in een keurig opgeruimd huis. Gezellig ingericht. Het ruikt er naar schoon. Dat is op zich niet 
vreemd. Want nadat Joep, hun zoon en jongste kind, een paar jaar was, werd schoonmaken Conny’s werk. 
In de avonduren bij Poeser schoonmaakbedrijf. En een ochtend bij iemand in huis. Met haar - niet lullen maar 
poetsen- mentaliteit, deed de mond op mond reclame zijn werk. Diverse ochtenden in de week deed ze - hier 
en daar - huishoudelijk werk. Later ook bij de Halve Maan in de bediening. 

Werken was haar sowieso niet vreemd. Thuis bij vader en moeder Stap werd dat er met de paplepel
ingegoten. Haar vader Niek werkte bij coöperatie de Tuinbouw. Dat zat toen op de Industrieweg in
Grootebroek. Mooi dichtbij zijn cluppie ‘de Zouaven’. Ja u leest het goed, de hele familie Stap is zo rood/grijs 
als het maar kan. Zus Vera staat met haar man Hans in de kantine, zwager Ted Kok is scheidsrechter en vader 
Nick
kennen ze bij de thuiswedstrijden van Zouaven 1 wel uittekenen. Ook alle voetballende nichten en neven van 
Tessa en Joep voetballen daar. Ga d’r maar aan staan als enige KGB’ers. Op de verjaardagen genoeg
gesprekstof kan ik  me zo voorstellen, jammer dat er momenteel geen derby’s meer zijn. Daarvoor zijn de
buren ons nu een maatje te groot. Maar wie weet!

De familie Stap, werkers 
dat zijn het. Conny kwam 
bij Deen in de winkel van 
Grootebroek nadat ze de 
Mavo in Lutjebroek had
afgerond. “Ja, nou ja het liep 
gewoon zo.” 
Twaalf jaar heeft ze daar 
uiteindelijk gewerkt. “Ja en 
toen kwam Cor ook af en toe 
in de winkel.  Je zet het niet 
in de Brug hoor.” Maar ik kan 
het toch niet laten. “Hij kwam 
aan de kassa met een pot
pindakaas en kattenvoer. En 
ik houd helemaal niet van 
katten!”
 
Cor Deen, slank,
donkere kop met haar, zag 
en ziet er goed uit. Ze was 
verkocht en hij ook!

Twee kinderen is het gezin rijk. Tessa van twintig en Joep is zeventien.
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Ook die kennen we van KGB. Tessa voetbalt al heel lang en speelt nu inmiddels in de
dames1. Ook Joep voetbalt, verdediger. Via de F’jes nu in de A1. “Kan een prachtig geplaatste pass geven.”

Conny is inmiddels met alle voorgaande werkzaamheden gestopt. Sinds vijf jaar werkt ze in het
winkelcentrum, bij www.boon.keurslager.nl . Werkgever Timo Boon is geen onbekende in Stede Broec.
Hartelijk en met een big smile staat hij zijn klanten te woord. Het is altijd een drukte van belang in de slagerij. 
Ook zijn gehaktballen zijn inmiddels befaamd bij de voetballiefhebbers van Stede Broec. Zowel bij KGB als 
bij de Zouaven worden ze geserveerd. 

Cor is geboren en getogen in Bovenkarspel. Een van de vier kinderen van groenteboer Siemen Deen.
Van de Broekerhavenweg. Een zus en twee broers, hij is nummer drie. ”Groenteboer, er was altijd iets te doen. 
Je moest gewoon meehelpen natuurlijk. Dat was best wel lastig, bijvoorbeeld als ik een wedstrijd moest
voetballen.” Waarschijnlijk kan hij geen bloemkool, tomaat, peer en banaan meer zien, maar het is zo gezond 
Cor!
Hij ging op voetbal en Cor begon op groene kicksen! Groen? Ja, hij begon op zijn groene laarsjes. “Kijk eerst 
maar of je het leuk vindt jongen”, zei moeder Deen. Prachtig toch, kan je jezelf nu niet meer voorstellen, maar 
ik zie het zo voor me. 
Hij was net als Joep nu, verdediger. De eerste training kreeg ik van de vader van Peter Steltenpool. Net als 
Peter zelf wist vader Steltenpool ook van wanten. 
“Heerlijk onbezorgd voetballen, prachtige tijden Rob. Vooral met Gerrit Schrama. Bij uitwedstrijden mochten 
we met zijn allen in de bus van Schrama. Een eigen bus, wie had het? Wel gewoon op kistjes zaten we dan. 
(Op groentekisten denk, Cor!) De A1 met politieman Broekman als trainer, goede en strak geregelde
trainingen. Iedereen had ontzag voor die man.

Vrijwilligers in de sportlights
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Wanneer en waar het precies was weet ik niet meer, vermoedelijk in Obdam.
Maar we hebben eens een toernooi gehad met zoveel tijd tussen de wedstrijden dat de thee plaats had
gemaakt voor vele glazen thee, maar dan voorzien van een mooie blonde kraag!”
Namen van vroeger zijn bijvoorbeeld Martien Smit, Chris Sikkens en Gerrit Peerdeman.
Zo rond zijn twintigste stopte Cor met voetbal. Toen Joep in de D1 speelde, Richard Bulterman was toen zijn 
trainer, vroeg coördinator Auke van Zanten hem om te vlaggen en ook begeleider te worden. “En dat heb ik 
toen gedaan.”
 
Nu draaien zij beide kantinedienst, alweer een jaar of vijf. Eens in de vier weken van half elf tot een uur of 
zeven. Dick Rood en Henny Fopma hebben hun ervoor gevraagd. Vrijwilligers in de kantine dus. Maar laatst 
bij gebrek aan een scheidsrechter moest Cor bij zijn dochter Tessa de Dames1 fluiten. Nog nooit gefloten. 
Nicky Oud was zo sportief hem na de wedstrijd te trakteren op een patatje-met. Scheidrechters bij KGB is 
best een probleem, vinden beiden. 

Cor werkt bij de Omring en zit bij de facilitaire dienst. Hier is hij na de LTS via Keulen en Aken terecht
gekomen. Dit doet hij nu een jaar of tien, daarvoor was hij er al kok in de keuken. Er zijn vier vestigingen, o.a. 
Overvest in Enkhuizen en Rigtershof in Bovenkarspel.
In zijn vrije tijd beoefent hij al jarenlang de badmintonsport. Bij De Flinters. “Dat is in sporthal De Flint dus”, 
zeg ik. Nee het is in De Kloet. “In de Kloet?” Cor: “Een flint is het uiteinde van de kloet. De onderkant die in het 
water gaat, loopt in een V en heet flint. Dus we sporten niet in De Flint maar in De Kloet!” Bij die club doet hij 
ook zijn vrijwilligerswerk. Manus van alles en nog wat, van penningmeester, voorzitter tot clubblad rondbren-
gen.

Conny gaat in haar vrije tijd aquajoggen met haar zus(sen) in Enkhuizen. Ze wandelt veel en als het even kan 
ook met elkaar. Cor en Conny: een sportief en druk stel. 

Bedankt voor de gezellige avond. Die vloog om. “Cor, ze waren goed van temperatuur.”

Rob Visser

Vrijwilligers in de sportlights

Leer anders denken

Wist u:
• dat bloemen en planten bijdragen aan een gezond  
   leefmilieu.
• dat u van bloemen blij wordt.
• dat er nog steeds mensen zijn die vinden dat
   bloemen niet lang mee gaan.
• dat een week vakantie maar een week duurt.
• een weekendje weg na 1 week weg is.
• een liter benzine na een kwartier is vervlogen.
• van een gebakje genieten na 3 minuten voorbij is.
• een bloem bij de juiste verzorging wel anderhalve          
  week mee gaan.

Geen dag zonder bloemen

Tot ziens bij Jacq Bloemen en Planten
Boerhaaveplein, Bovenkarspel

Tel. 513534
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Selectie(f)         KGB 1
Zondag 9 oktober; KGB — LSVV 0 - 4
De vooral door de krant bewierookte achterhoede liet het vandaag vies afweten. Het eerste tegendoelpunt werd door 
Sjors Appelman ingeluid, die zich de bal eenvoudig liet ontfutselen. Een uithaal vanuit een corner betekende 0-2 en 
daarmee was eigenlijk het pleit al beslecht. Het mooiste doelpunt, volgens de pupillen van de week, kwam op naam 
van Peter Kuiper die met een mooie schuiver zijn eigen keeper het nakijken gaf. De 0-4 was slechts een formaliteit. Een 
wedstrijd om snel te vergeten en voor de trainer de niet gemakkelijke opgaaf om een goaltjes dief te vinden.

Zondag 16 oktober; Spirit’30 — KGB 1 - 0
Wat waren we steeds dicht bij een doelpunt. Driemaal de lat, maar helaas, het mocht weer niet zo zijn, of 
toch? Ja, eigenlijk wel, want de bal was toch echt over de lijn, scheidsrechter! De man stond er niet ver van af, 
maar als je maar één kant op fluit, wil je het ook niet zien. En zo konden we weer puntloos, bruingebrand door 
een heerlijk zonnetje, huiswaarts.

Zondag 23 oktober; Apollo’68 — KGB 2 - 2
Een sterker KGB was duidelijk van plan de 3 punten mee naar huis te nemen. Al na 10 minuten scoorde Robin 
Kastermans en ook daarna waren de beste kansen voor ons rood/witten. Ondanks het veldoverwicht komt 
Apollo’68 toch aan de gelijkmaker door balverlies op het middenveld. Ook in de 2e helft bleef KGB de baas 
over Apollo’68 die eigenlijk teleur stelde. Een benutte penalty van Joeri Haksteen leek de overwinning te 
gaan brengen, maar het venijn zat in de staart. Met nog 2 minuten te spelen werd het niet goed wegwerken 
van de bal KGB fataal. Daar waar het niet had gehoeven werd er slechts 1 puntje aan het magere totaal 
toegevoegd.

Zondag 30 oktober; KGB — Koedijk 1 - 0
De eerste 3 punten uit één wedstrijd zijn binnen en zeker zeer verdiend. Zoals ook voorgaande wedstrijden 
al lieten zien, werd er ook nu weer voor gestreden, hetgeen een aantrekkelijke partij opleverde. Een droom
debuut van Lorenzo van de Beek. De eerstejaars A speler kreeg van de trainer het volste vertrouwen en 
mocht meteen vanaf de aftrap laten zien waarom. En dat betaalde zich dubbel en dwars uit door het enige 
doelpunt van de wedstrijd te scoren.

Beloofd is beloofd en dus ging Els spagaat nadat het 1e 
team de winst had binnengehaald. 

Dat was pas in de achtste wedstrijd van het seizoen en wel 
tegen Koedijk.

Het smaakt naar meer, maar dan eerst weer winnen.

Zondag 6 november; KGB — SRC 0 - 2
Een zeer teleurstellend resultaat vanmiddag, zeker als je ziet 
dat er door enkele spelers met de pet naar is gegooid. Nadat 
KGB al vroeg op voorsprong leek te komen was het SRC die 
daadwerkelijk wist te scoren. Zij lieten daarna meteen het spel 
aan KGB, waarna er alleen nog maar op de helft van de gasten 
uit Schagen werd gespeeld. Zij rekenden op de counter en
zoals zo vaak gebeurd verhoogden zij zo de score. Tot de zestien 
werd er door onze jongens aardig tot goed gespeeld, maar we 
weten het. Doelpunten zijn duur. Tegen het eind werden twee 
100% kansen niet benut en dan verdien je het ook niet.
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Selectie(f)         KGB 3
Zondag 9 oktober; Woudia 2 — KGB 3  2 - 2
Al na 10 minuten gingen de armen omhoog door een doelpunt van Barry Schreurs. Eenzelfde aantal
minuten voor rust een pegel van Barry die maar net mis ging, maar Sander Kolkman wist er raad mee en 
bracht de stand op 0-2. De thee was nog warm toen Woudia scoorde. Dit zal elke toeschouwer dus zijn
ontgaan, maar de stand was nu wel 1-2 en dus oppassen geblazen. En daar waar KGB (weer) vele kansen 
liet liggen, scoorde Woudia alsnog de gelijkmaker.

Zondag 16 oktober; KGB 3 — De Valken 2  4 - 1
Het was al snel duidelijk dat onze in zwart shirt gestoken rood/witten tegen De Valken 3 punten zouden 
halen. Toch kwamen de Venhuizeners op een voorsprong. De eerste de beste aanval (van de twee vóór rust) 
leverde het enige tegendoelpunt op. KGB moest het vooral van corners hebben om tot winst te komen. Drie 
van de vier doelpunten werden daaruit gescoord. De rust ging in met de 1-1 door een doelpunt van Andé 
Olivier uit een corner. Na rust wederom vanaf de hoekvlag, nu door Barry Schreurs. Een snelle aanval leek 
ook een doelpunt op te leveren, maar na een lang gesprek tussen scheids en grens ging dat niet door. Een 
scrimage leverde Niels Bakker zijn eerste van het seizoen op en de 4-1 (uit een corner) kwam op naam van 
wederom Barry Schreurs. Grootste pechvogel werd Bart van der Steen. Hij ging met een gebroken vinger 
van het veld.

Zondag 30 oktober; Westfriezen 3 — KGB 3  1 - 3
Naar wat ik er van hoorde was het een bijzonder saaie wedstrijd. Door doelpunten van Fred Windt, Erwin 
Bijlsma en Barry Schreurs kwam KGB aan een riante voorsprong, De heren uit Zwaag werden pas wakker 
toen er nog maar 10 minuten te spelen was en probeerden nog iets aan de achterstand te doen. Te laat
uiteraard. Drie punten in de tas en nog steeds ongeslagen.

Zondag 6 november; RKEDO 2 — KGB 3  0 - 2
Waar vindt je ze nog, de clubs die met RK beginnen. Nou, bijvoorbeeld in De Goorn waar KGB3 naar toe 
mocht om te proberen de ongeslagen status te behouden. Dat lukte op het knollenveld tegen hun 2e team. 
De eerste helft was niet best. Noem het maar gewoon slecht van beide kanten en met de brilstand konden 
de heren naar de thee. Na rust kwam er meer leven in het spel. Fred Windt tekende voor de openingstreffer. 
En wat voor één. Een absolute wereldgoal zoals alleen Fred ze kan maken. Hij is en blijft de bal virtuoos die 
wij ook in vroeger jaren op hoog niveau in de eerste en tweede klasse hebben meegemaakt. Het liefst zou 
Fred met een dergelijk doelpunt ook match winnaar willen zijn, maar daar stak Gerard Boon een stokje voor 
door voor de 2-0 te zorgen. De komende 2 wedstrijden zijn streek derby’s tegen De Zouaven en Westfrisia. 
Top wedstrijden voor onze “Old Stars”, zoals zij door de redacteur van de Valken werden genoemd. (zie het 
verslag op de volgende pagina)

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



de Brug  jaargang 48, nummer 2, seizoen 2011-2012

19-10-11 15:58 - Valken 2 krijgt voetballes van ‘old stars’ 
KGB 3 - Valken 2;  uitslag: 4-1 

Vandaag stond de wedstrijd tegen KGB op ons programma en dat betekent altijd iets extra’s vanwege de 
vele bekenden die er in dat elftal rond lopen.
Jos werdt in de kantine al snel aangesproken door Fred Wind en Bart v/d Steen die natuurlijk overtuigd
waren van de drie punten die zij zouden gaan halen.

Omdat onze grens een verleden heeft met KGB was Theo op vrijwillige basis meegekomen om de vlag te 
hanteren en daarvoor nogmaals dank uiteraard!
Met 3 punten uit 3 wedstrijden kun je niet zeggen dat je een wereldbegin hebt gemaakt van de competitie en 
dat terwijl de verwachtingen zo hoog gespannen waren!

Ook vandaag werd er weer met een andere basiself begonnen vanwege vakantie Jelle, Wietse en Koos.
Ondanks dit gegeven stonden er 11 prima spelers op het veld die deze klus moesten gaan klaren.

Om 11:30 uur de aftrap en meteen, zoals afgesproken, een fel jagend Valken die daarmee het voetbal wilde 
belemmeren van de gewiekste en technisch bekwame spelers van KGB.
Dit lukte maar deels want KGB kwam er toch voetballend uit en steeds gevaarlijker, maar het was toch
Valken dat de 0-1 op het scorebord kreeg via een klutsgoal van Paul.
Daar was eigenlijk alles wel mee gezegd in de eerste helft want we moesten snel achteruit en stonden alleen 
nog maar onder druk.
De 1-1 viel toch nog voor de rust en met die stand gingen we rusten.

Allerlei plannen en twee wissels moesten het positieve verschil gaan maken, maar helaas kwam dat niet uit 
en was het spelbeeld hetzelfde als de eerste helft en werden we bij vlagen helemaal weggespeeld door de 
“old stars” van KGB.
De kansen voor KGB werden aaneen geregen en het kon dan ook niet uitblijven tot zij gingen scoren 2-1, 3-1 
en zelfs de 4-1 kwam op het scorebord te staan!!
Pas in de laatste 20 minuten ging het kaarsje bij KGB een beetje uit en zowaar kregen we enkele 100%
kansen, maar deze waren niet besteed aan Rick, Jos en Michiel.

Na het fluitsignaal was er berusting, maar waar maakte KGB nu het grote verschil??

Je kan een paar redenen bedenken: elke week een vaste samenstelling, een vermogen aan techniek en tac-
tiek vanwege de opgedane ruime ervaring en als laatste heb ik grote respect voor de instelling van deze 
“old stars” want ondanks de respectabele leeftijden die variëren van 35 tot 45 jaar gaan deze mannen als 
het moet onder de grond door om de overwinning binnen te halen en daar lag misschien wel het grootste 
verschil met de “jongens” van Valken 2. 

We hoeven ons absoluut niet te schamen vanwege het verlies tegen dit prima elftal, maar er zal toch uit een 
ander vaatje getapt worden als we enigszins met de bovenste mee willen gaan spelen.

- Peter Haars -

Bovenstaand verslag komt van de website van Valken, met dank aan de schrijver.
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Een keepers gezin

           De molenaars en ‘het net niet zien’…
       Het leven, beleven en overleven van het keepersgilde.

Met molentjes lopen. In de war zijn, niet goed bij het verstand aldus het Nederlands Spreekwoordenboek. 
Tsja, en dan is je familienaam Molenaar. Koren op de molen van elk individu dat niets op heeft met keepers 
uiteraard. Veelal toeschouwers, en wellicht te vaak een teamgenoot. Marcel, Peter en vader Vok. Gelukkig 
keept de laatstgenoemde niet meer, want met zo`n naam kunnen we vandaag de dag wel wat.

Waar het bij een voetballer normaal is hem/haar na de derde fout nog maar eens een hart onder de riem te 
steken, moet de doelverdediger het doen met bedenkelijke gezichten.
“Sjeezus, die bal had je wel mogen hebben.” Of de reacties op dat schot wat net met mach 4 door je
nasmeulende handschoenen is geglipt, schier onhoudbaar. Volgens de ‘deskundigen’ langs de lijn had je die 
bal echter makkelijk ‘klemvast’ kunnen hebben. Waar is de brandwondenzalf? 

Ben je dan redelijkerwijs, psychisch gezien, zelf wel in staat om te bepalen of je geschikt bent voor het ‘vak’ 
van sluitpost? Geschiedkundig gezien kun je de meeste gevallen van ‘keepers voor het leven’ herleiden naar 
de begindagen/jaren van hun carrière. Peter en Marcel Molenaar. Op jonge leeftijd ‘ontdekt’. Bij deze gaat 
ondergetekende met, of zonder, uw toestemming even dieper in op dat ontdekken van een doelman voor het 
leven.

In de F’jes willen alle kinderen op doel. En het volgende moment wil er geen één. Dat noopt de reddeloos
verloren trainer/coaches tot drastisch ingrijpen. Op alfabetische volgorde moet elk spelertje een helft op 
doel. Ook die geweldige spits zonder wie je niet wint. En die kei van een verdediger die de doelman behoedt 
voor al te veel vissen uit het eigen netje. Keepen voor die kleintjes is alleen leuk als ze wat te doen hebben. 
Echter, dan hebben ze wat te doen gehad en tien nul verloren, is ’t ook weer niet goed. Al huilend, en een
enkeling al op niveau vloekend, geven ze te kennen dat ze écht nóóit meer op goal gaan staan. Zoek daar 
maar een andere loser voor! Ozó! En tot ziens.

Dan gebeurt er iets bijzonders. Ouders 
en coaches sluiten een pact. Er wordt 
niets afgesproken, maar het ene na 
het andere spelertje dat op doel staat 
wordt de hemel ingeprezen. In de ijdele 
hoop dat een van die gappies zegt: “Ik 
wil wel op doel.” Geweldig natuurlijk, de 
rest van de ouders voelen zich van een 
last verlost. Behalve de ouders van onze 
keeper, die weten dat dit geen lang
leven beschoren is. En die zijn het na 
twee weken echt wel zat om hun spruit 
elke keer te moeten uitleggen dat het 
juist leerzaam is om twintig ballen om je 
oren te krijgen. En van dat gezeur en
gekat van je teammaten krijg je een
dikke huid, da’s goed voor later. Echt.

Nee, dan ben je als team maar mooi mazzel als de vader van de keeper Vok Molenaar is.
Als Grootebroeker heeft deze voormalig timmerman zijn diensten onder de lat bewezen bij de Zouaven. Een 
keeper in hart en nieren en niet van een vreemd.
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Vok: “Mijn vader was ook een doelman. Voor Marcel en Peter opa Paul. Paul Molenaar.
Die keepte toen bij Union.
Dat voetbalveld lag op de kop van de Schaperstraat. Dat zullen maar weinigen zich nog
herinneren. Later is Union opgegaan in de Zouaven. Maar daar op de kop van de Schaperstraat heeft de 
basis gelegen voor mij en de daaropvolgende generatie.” Vok heeft in zijn tijd bij de A/B junioren op niveau 
ervaring meegepakt. Vok: “Wij hebben toen voorwedstrijden interregionaal gespeeld tegen Ajax.” Deze
feiten legt hij even op tafel omdat ik hem er om vraag.
Belangrijk om te weten op welk niveau je over voetbal kan praten. Of zijn jongens blij zijn met
het niveau van pa kom ik sneller dan gewenst te weten. Op de vraag of hij vaak bij zijn jongens heeft gekeken 
antwoordt zoon Marcel onverwacht. Marcel: “Toen we op niveau speelden kwam hij wel kijken ja.” Punt. Eh, 
ja, dit zijn dus de momenten in het leven van een ‘journalist, of zuks’ dat je je hoop op een avond gevuld met 
hilarische anekdotes in rook ziet opgaan. Ik heb zelf een redelijke hoeveelheid ervaring als keeper (zaal) en 
laat ik u dit vertellen. De intonatie van het antwoord voelt alsof je als keeper in de laatste minuut de 1-0 door 
je handen en tussen je benen door laat glippen. Ruk. Beslissende tegengoal en ok nag môin ôigen skuld.
Koffie !!!

Ik besef mij in een fractie dat we te gast zijn in het huis van Peter. Dan kan Vok ons er toch niet uitflikkeren 
dunkt mij, veilig tot zover. Maar met welk soort van uitgestreken smoelwerk ga ik nu het tij keren?

En met welke schijnbewe-
gingsvraag wend ik ieder-
een af van datgene waar ik 
het over wilde hebben? Voor 
de vorm neem ik snel een
afleidende slok van mijn nog 
te hete koffie. Een normaal 
iemand moet op de blaren 
zitten, ik heb ze weer in m’n 
waffel…

Voordat ik verderga, ik scoor 
even in eigen doel.
In tegenstelling tot wat u nu 
wellicht denkt, het zit wel 
goed bij de Molenaars.

Ondanks de derde lettergreep in de achternaam…. Bij deze mijn excuses voor het feit dat u net ging zitten 
voor een sappige soapstory. Sorry, happy end.

Wie de beste keeper is, wil ik niet vragen, maar er was een tijd dat Marcel in de selectie keepte. En Peter niet. 
Peter vindt u nu echter samen met zijn teammaten terug als pin-ups in de
presentatiegids van KGB. Hùh? Hoe kan dat nu? Welnu, op een dag besloot Marcel op
vakantie te gaan. Terwijl zijn elftal aan de bak moest. Wat doe je dan om je eigen hachie te redden? Je geeft 
aan dat je broer wel voor je in kan vallen. Juist, foute boel. Bij terugkomst  werd hem te kennen gegeven dat 
zijn broertje Peter het toch redelijk had gedaan tijdens
Marcel’s afwezigheid. Of hij het niet erg zou vinden om de voetbalschoenen van Peter voortaan schoon te 
maken. Want die ging nu voor. Toch een eervolle zaak om dat te mogen gaan doen voor je broertje? Haha!!! 
Maar goed, vergeet het schoenenverhaal maar, feit was wel dat Marcel z’n plekje moest afstaan aan Peter. 
Een tragikomedie, toch nog een beetje soap. U ook uw zin.

Een keepers gezin
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“Keepers zijn eenlingen”, aldus Vok. Ik ben het roerend met hem eens. En ze hebben meer
verstand van voetbal, of zien het anders. Peter: “Ik heb een jaartje in de A1 gevoetbald. Dan ga je toch 
anders tegen je doelman aankijken. Tenminste, dat geldt voor mij omdat ik een keeper ben. Dat gevoel zal, 
begrijpelijkerwijs, voor een voetballer moeilijker te vatten zijn.”
Marcel beaamt dat. “Sinds de B’tjes ben ik keeper geweest. Nu voetbal ik alweer drie jaar
en heb een ander, extra, perspectief voor wat betreft de rol van de keeper in z’n geheel.”

Wat ik mij afvraag, ik weet het wel maar ik zoek bevestiging, is of de keeper van deze tijd een andere is dan 
die van pakweg vijftien jaar geleden of verder terug. De Molenaars: “Het ‘vak’, geen woordgrapje, wordt 
vandaag de dag technisch en tactisch gezien zeker anders ingevuld.
Ze zijn leniger en vooral meer gestyled.” Dat klinkt misschien wat vreemd, maar natuurlijk is de doelman net 
zo goed als zijn voetballende collega’s onderhevig aan de evolutie. Kenneth Vermeer van Ajax, de zenuwlijer 
van het keepersgilde, zie je verassend veel zijn benen gebruiken om een lage bal te keren. Ik ben geen fan, 
maar hulde. Hij toont aan dat er nog keepers zijn die op hun intuïtie afgaan. Veel doelmannen zie je proberen 
het lichaam omlaag te brengen teneinde de bal te kunnen pakken.
Over het algemeen bestaat de kans dat je te laat bent. Jouw voeten zijn tenslotte al op de plaats delict
aanwezig. 

Nadeel is dat je de bal meestal weer het veld inwerkt en niet naar de zijkant. Voor wat dat betreft is het naar 
de zijkant wegwerken met je handen beter. Zo wordt mij uitgelegd door La Famiglia. Jaha. Hier zit ik dan, bij 
mannen met verstand van zaken. Oké, en de bal? Die evolueert, wordt lichter, gaat ‘zwabberen’. Vok: “Ja nou, 
daar kan je toch amper op anticiperen?” Peter: “Ach, dat zwabberen valt wel mee, het is meer de
gewichtsreductie die maakt dat de bal hier en daar door de wind gedrukt of gelift wordt.” Marcel: “Ronald 
Koeman liet de destijds zwaardere ballen al als een voetzoeker op je afkomen. Bij het nemen van een vrije 
trap hield hij rekening met de plaats van het ventiel. Zo kreeg de bal tijdens zijn vlucht onbalans.” Het
zwabberverhaal wordt in de ogen van mannen die er verstand van hebben enigszins overtrokken. 

Vok begint over de afstand die je met een hedendaagse bal bereikt. Vok: “Vroeger, (vroegáh),
was je een hele vent als je de middenlijn haalde met die leren knikkers, volgezogen met water.”
Peter: “Ja, medicineballen haha!” (Gewicht kilootje of vijf. red.).
Als je vroeger zo’n zeiknatte bal  
durfde te koppen moest je hem 
maandagochtend operatief laten 
verwijderen. Zat ie helemaal om je 
hoofd heen, kon je ademhalen door 
het ventiel. Over ventielen
gesproken, als ik over
voetbalanalisten begin heeft Vok 
een favoriet. Vok: “Die Jan van Halst 
vind ik een goeie analist.”

En hij zal het wel weten. Ik ben van 
mening dat van Halst, de analist, 
beter via het anale kanaal ter
wereld had kunnen verschijnen, 
hadden we daar mooi afgeweest. 
De achterdeur uit zeg maar. En des 
te vaker ik die dildo met oortjes op 
mijn flatscreen zie, begin ik
bovenop zijn hoofd een ventieltje te 

Een keepers gezin
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ontwaren. Wellicht mijn zieke geest, maar ik zou een gironummer openen om die man aan een
cadeaubon te helpen voor Carpetland. Zelfs de zon krijgt hoofdpijn van de weerkaatsing van die
superkoeter op zijn nek.
Excuus, most er ff uut.

Vingersave. Nee, ’t is geen nieuw product van rubbergigant Durex.
Peter: “Ja, keeperhandschoenen met metalen strips in de vingers. Ter voorkoming van het achterover buigen 
van de vingers.” Lijkt me lastig als je een bal klemvast wil pakken? Peter: “Klopt, tegenwoordig gebruiken ze 
ander materiaal. In beginsel dus ook zo’n innovatie waar je als keeper mee te maken had.” Al je vingers in ’t 
gips is ook niks trouwens. Moet je in je neus poeren met een breinaald. Voor je ’t weet ben je hersenchirurg….

Hoe denken we verder over het niveau van de hedendaagse keepers? Zit er nog talent bij?
Wie moet de jeugd als voorbeeld nemen? De Molenaars: “Zoet (PSV), Cillissen (Ajax), Stekelenburg (AS.
Roma) en Casillas (Real Madrid). Snelle keepers voor zowel hoge als lage ballen. Spelinzicht. We vinden 
wel dat er eigenlijk te weinig goede Nederlandse keepers zijn. Dat is een verarming en dat kan noodlottig 
zijn.” Je kan het er mee eens zijn of niet, maar dit zijn meningen die er toe doen. Een voetballer zal meerdere 
goede doelmannen weten te noemen. Daar steekt echter in veel gevallen het F’jes syndroom de kop op. Als 
we maar een keeper hebben, want wij gaan het echt niet doen. 

De verschillende manieren van uittrappen komen ter sprake. Marcel bediend zich het liefst van de dropkick 
en de volley. De volley is overigens een kunst op zich, perfectie op dat gebied vindt je bij Gomes (voorheen 
PSV, nu Tottenham en wellicht weer terug naar PSV) en Romero (voorheen AZ, nu Sampdoria).
Marcel: “Als je de volley uittrap beheerst kun je de bal snel en precies bij een speler terecht laten komen.” 
Peter kiest voor de dropkick en vader Vok gaat voor een normale uittrap.

Over uittrappen gesproken, vlak voordat ik de woning van Peter verlaat komt het uitje van de mannen naar 
de wedstrijd Arsenal-Middlesborough ter sprake. Vok: “We hadden zo’n beetje de hoogste plaatsen in het 
stadion en er zat volk om ons heen, het ging de hele tijd van fuck dit, fuck dat. Ik heb verschrikkelijk gelachen 
en genoten.” Me dunkt, fock this, fock that. Moet gevoeld hebben als een constante lofzang. Toch nog m’n 
eigen ‘Vocking’ woordgrapje.

Over het antwoord op de vraag of Lionel Messi nu zo goed is of de doelmannen zo slecht kan de jeugd gerust 
zijn. Lionel Messi is gewoon te goed voor woorden. En dat van echte kenners.
En als ik dan toch met een beroemdheid bezig ben, kunnen er nog wel twee bij. Keeperstrainers. Je zou ze 
bijna vergeten. Michel Wentzel en Eugéne Korse worden genoemd als belangrijk voor de ontwikkeling van 
Marcel en Peter. Welnu, niet slecht zo in één adem genoemd worden met Messi. 

En weet u wat? Ik doe er nog drie bij. Marcel (vader als inspiratie), Vok (ik ben trots op mijn dappere jongens, 
dappere keepers) en Peter (maar ik sta in de selectie…) Molenaar.
Bedankt voor nieuw opgedane inspiratie, hier kan ik ’t seizoen mee doorkomen. 

Maar nog steeds vraag ik me af of voetballers denken dat keepers ’t net niet zien. Terwijl keepers toch liever ’t 
net niet zien…. Zo, afsluitend nog even een paar voetballers geestelijk in de war gebracht. Ik heb een topdag. 
Alsof ik ‘de nul’ heb gehouden. Focking goed!

                                                                                                                                          M.G.

Een keepers gezin
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Dit seizoen zal met regelmaat een lid van de selectie worden voorgesteld.
De primeur is voor Klaas Appelman, al jaren assistent-scheidsrechter van het 1ste elftal. Tevens regelt Klaas 
rondom het elftal diverse dingen. Samen met Vok Appelman, Cees Stavenuiter, Erik de Vries, Yuri Smit en 
Wim de Wolf speelt hij hierin een belangrijke rol. Dit betekent dat het 1ste elftal alleen maar aan voetbal 
hoeft te denken, de zaken er omheen worden allemaal geregeld.

SELECTIELID UITGELICHT

Naam: Klaas Appelman.

Geboren: Op 29 oktober 1946.

Woonplaats: Bovenkarspel.

Partner: Ik ben gescheiden en heb met Koen, Sjoerd en Jochem 3 zoons. Verder heb ik 1 schoondochter,
Janneke, en 1 kleindochter, Manon.

Opleiding: Lagere Tuinbouw School, cursus elektrisch lassen. Op gebied van voetbal heb ik als eerste bij 
KGB de cursus jeugdtrainer gevolgd. Ook heb ik nog E.H.I.O. (Eerste Hulp in Oorlogstijd). 

Clubs: KGB for ever en Tafeltennisvereniging Stedebroec. Naar omstandigheden heb ik maar kort
gevoetbald in de jeugd. Ik heb ongeveer 12 seizoenen de B1 getraind, gecoacht en gevlagd. Ik ben
jeugdscheidsrechter geweest en nu al jaren actief bij de selectie als assistent-scheidsrechter (voorheen 
grensrechter).

Positie: Ooit in een lang verleden linksbinnen. Toen speelden we nog met 5 voorhoede spelers.

Sterke/zwakke punten: Ik was linksbenig en technisch. Ik was daarentegen klein en had in mijn jeugd weinig 
kracht.

Hoogtepunt: We hadden in 1976 een jeugdtoernooi in Denemarken en gingen per bus daarheen met 3 
teams en 2 begeleiders. Het was heet, rond de 30°. We sliepen in een sporthal met 300 personen. Op de 
terugweg bij de grens (Nieuweschans) hebben we 45 uitsmijters besteld op de pof zonder een cent op zak. 
Dat kon toen nog.

Dieptepunt: De wedstrijd KGB – De Zouaven, in de 2de klasse, waarna we degradeerden naar de 3de.

Lastige tegenstander: Met tafeltennis Hans Lingbeek. Als je die ziet spelen denk je die pak ik makkelijk. Ik 
verlies altijd van hem.
Bijgeloof: Nooit.

Bijnaam: Roekoe, ik ben namelijk vogelaar. Deze naam heb ik te danken aan Richard Maijers en ik heb daar 
geen problemen mee. Zo leren de jongens ook nog eens wat anders dan alleen voetballen.

Voetbalvrienden: Jelle Bonnema, lid van verdienste. En bij het G-voetbal zijn het allemaal vrienden.

Karakter: Ik kan goed tegen m’n verlies. Ik vind het belangrijk om samen te werken.

Vrije tijd:  Sinds vier jaar heb ik veel vrije tijd en vul dat in met vrijwilligerswerk bij KGB, scouting Arcadia, TTV 
Stedebroec, vogelen met Jelle Bonnema, kanoën, kinderen en kleindochter. 

Selectielid uitgelicht
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Geloof: Niet meer belijdend, R.K.

Vakantie: Weinig of geen behoefte aan. Ik kan me zonder vakantie prima vermaken.

Televisie: Sport, Koefnoen en door mijn leeftijd blijf ik genieten van Toen was geluk nog heel gewoon.

Film: Ik ben geen filmkijker, heb een matig geheugen en ben titels en acteurs dus zo weer kwijt !

Lezen: Kranten, vogelblad en als ik een boek lees hou ik wel van de stijl van Konsalik.

Onderschatte voetballer: Willie Overtoom kan mijn inziens op een hoger niveau best meekomen. Ik ben ook 
wel een fan van Huntelaar, waar anderen wel eens anders over denken. Hij blijft vooral zichzelf.

Auto: Peugeot 206 Automaat. De auto doet dienst als materiaalwagen voor de selectie met als co-rijder Vok 
Appelman.

Bijzonder nieuwsfeit: De crisis. 
Vele deskundigen buitelen over 
elkaar heen. Wie ben ik om daar 
nog iets aan toe te voegen.

Dat de broekriem strakker
aangelegd moet worden staat 
vast. Maar daar leren we ook 
weer van.

KGB 1: De selectie is bijna
hetzelfde als vorig seizoen, maar 
ik zie meer mogelijkheden, mede 
door de goede organisatie die 
nu bij KGB 1 aanwezig is.

Het team is groeiende, maar 
doelpunten maken blijft een
zorgenkindje.

Seizoen 2011/12:  Ik ben en blijf 
positief. Clubs uit de regio geven 
dit seizoen wat meer kleur aan 
de competitie.

Hopelijk levert dit wat meer
publieke belangstelling op, maar 
het staat of valt natuurlijk met de 
resultaten van het 1ste elftal.

Selectielid uitgelicht
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Selectielid uitgelicht
Naam: Erik de Vries.

Geboren: Op 29 juni 1967 te Enkhuizen.

Woonplaats: Andijk, vanaf 1 december woon ik in Venhuizen.

Partner: Ik woon al bijna 20 jaar samen met Willy. Op 30 september zijn we eindelijk getrouwd. We hebben 
2 kinderen, Michelle (18 jaar) en Joël (15 jaar).

Opleiding/werk: HAVO, hierna in militaire dienst (verplicht). Klaas Appelman had het in de vorige
aflevering over E.H.A.I., ik heb hier het diploma E.H.A.F. behaald (Eerste Hulp Aan Front). Vervolgens heb ik 
diverse boekhoudcursussen gevolgd. In 1990 begonnen bij Mantel Holland, een
bloembollenexportbedrijf te Venhuizen als orderpicker. Hele bedrijf doorlopen en inmiddels operationeel 
directeur en eigenaar, samen met m’n schoonzuster.

Clubs: Op 8 jarige leeftijd begonnen bij West-Frisia in de pupillen B4 (nu E4). Tot m’n 25ste hier gevoetbald. 
2de elftal gehaald, paar keer wissel bij het1ste. In 1992 naar het lager spelende ASV’55 Venhuizen gegaan 
om in het 1ste elftal te voetballen. Hier blijven hangen en laatste jaren in het 3de geacteerd en coach
gespeeld. Dit jaar gevraagd door de nieuwe hoofdtrainer Richard Bulterman om begeleider te worden bij 
KGB 1. Leek me een mooie nieuwe uitdaging.

Positie: Hele leven zo’n beetje elke positie op het middenveld.

Sterke/zwakke punten: Overzicht was goed en functioneel technisch. Zwakke punten zijn snelheid, ik ben 
zelfs zeer traag, en duelkracht. Kortom een zogenaamde mooi weer voetballer.

Hoogtepunt: Als supporter kampioenschap van West-Frisia 1 in de 4de klasse in 1984. Jarenlang dobberde 
de club rond in deze klasse en eindelijk werd er een prijs gehaald. Met o.a. in dit team Pim Kaagman en Henk 
Spaan. Zelden zo’n groot feest gezien in een sportkantine, na eerder een rondrit door de stad. Mijn vader was 
overigens eind jaren zeventig een aantal jaren begeleider bij dit team, ik treed nu in z’n voetsporen, maar dan 
wel bij KGB.

Dieptepunt: Privé het overlijden van m’n vader in 1980 na een hartaanval. Ik was slechts 13 jaar en dit heeft 
veel invloed gehad op m’n jeugd.

Lastige tegenstander: Bij ASV twee jaar gevoetbald met trainer Bulterman. Op de training ging ik hem altijd 
uit de weg, het was net een blok beton wat je tegenkwam en hij was ook te goed.

Bijgeloof: Niet echt. Wel zorg ik dat ik zondag altijd geschoren ben.

Bijnaam: In de West-Frisia tijd Baco, dit dronk ik vaak. In de ASV-tijd werd het Vroem vanwege m’n “snelheid”.

Voetbalvrienden: Door m’n periodes bij West-Frisia en ASV ken ik heel veel mensen en nu bij KGB zet zich dit 
door.

Karakter: Ik hou van maximale inzet met een vleug humor. Ik kan er slecht tegen als personen er niet alles 
voor doen, zowel in het werk als voetbal.
Ik heb wel geleerd me te verplaatsen in andere personen en zo meer begrip te krijgen voor keuzes die
gemaakt worden. Verder heb ik niet het hoogste woord en als ik ergens nieuw ben kijk ik eerst altijd de kat 
uit de boom.
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Vrije tijd: Buiten het gezin is sport de grootste hobby. Vrijwel alles volg ik. Ik ga ook naar wedstrijden kijken in 
de hoogste klasse van bijv. hockey, honkbal, handbal, basketball, ijshockey. Op voetbalgebied pak ik
wedstrijden uit de topklasse/hoofdklasse.  Zelf maak ik graag rondjes van ongeveer 100 km op de racefiets 
door het hele land. Ik zoek dan routes op het internet (gpsies.com) en zet ze in m’n gps. Met m’n vrouw ga ik 
regelmatig uit eten en naar het theater.

Geloof: Nee.

Vakantie: De laatste jaren vaak. Met gezin ieder jaar een week naar een land in Europa, met m’n vrouw een 
Citytrip en zelf nog een week fietsen. Afgelopen zomer naar Zwarte Woud en daar gps tochten gefietst. Op 
deze vakanties probeer ik dan ook altijd sportwedstrijden te bezoeken (als m’n vrouw het goed vind). Twee 
jaar geleden naar Polen geweest en o.a. Auschwitz bezocht. Dit heeft veel indruk gemaakt, net zoals op de 
terugweg het bezoeken van Berlijn met z’n “muur”.

Televisie: Voornamelijk alle sportprogramma’s op alle zenders. Verder pik ik documentaires eruit die ik
interessant vind. Vooral die van maker Frans Bromet vind ik sterk. Boeiend vind ik ook Spoorloos,
Familiediner en Het spijt me.

Film: Op tv af en toe de bekendere films en we gaan wel eens naar de bioscoop.
Vroeger deden we dat trouwens vaker met de kinderen.

Lezen: Als kind kwam ik veel in de bibliotheek en las dus veel. Dit was op de middelbare school over en toen 
deed ik het met uittreksels. Nu lees ik wat magazines en de krant.

Muziek: Van alles wat, niets specifieks.

Favoriete voetballer KGB: Sjors Appelman. Een bikkel in de verdediging met een aardige lange bal. Een 
echte KGB-man, en ook een goede voor de teambuilding. KGB 1 is wel een lieve groep, er mag best meer 
leven in en agressie naar de tegenstander, op de goede manier.

Auto: Mitsubishi Outlander.

Bijzonder nieuwsfeit: De eurocrisis. Ik vind het onbegrijpelijk wat er in Griekenland is gebeurd en in andere 
landen dreigt. Er is lange tijd op te grote voet geleefd en geen controle geweest. Ook de invloed van
“stemming” op de economie vind ik zorgwekkend.

KGB 1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik betere resultaten had verwacht. De start is  moeizaam. Grootste
probleem is overduidelijk het scorend vermogen en er zijn blessures verwaarloosd waarvan we nu de
naweeën hebben. De mechanismus in het voetbal werken zo dat als we gaan scoren de punten gaan
binnenstromen. Afgezien van, op dit moment, De Blokkers, is er geen enkel team waarvoor we onder hoeven 
te doen. 

Club KGB: Als kind in de jaren zeventig kwam ik met West-Frisia nog op het oude complex met z’n mooie 
hoge tribune en karakteristieke houten kantine met potkachel. We wonnen vrijwel nooit van KGB. Nu na pas 
3 maanden voel ik me al goed thuis. KGB is een warme club met veel vrijwilligers op een gezellige
accomodatie. Er zullen gerust onderdelen zijn die beter kunnen maar rondom het 1ste elftal is in ieder geval 
alles prima geregeld: broodjes, consumptiebonnen, trainingskleren (incl. wassen), vrijetijdskleding voor de 
spelers, colbert/overhemd voor de begeleiding. Ik geniet van personen als Klaas en Vok Appelman die heel 
veel klusjes rondom het team regelen. Verder hecht ik waarde aan de 3de helft in de kantine. Ik hoop dat met 
het stijgen van de prestaties hier ook meer mensen op afkomen, maar eigenlijk mag dit geen invloed hebben. 

Selectielid uitgelicht
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Ik ben honkvast, mijn intentie is dan ook deze functie voor meerdere jaren in te vullen.

Levensmotto: Ik ben me heel erg bewust van het feit dat het leven maar heel kort is en ook zo afgelopen kan 
zijn. Mijn motto is dan ook: je leeft maar één keer en dat moet je dan ook goed doen samen met m’n naasten. 
Ik kijk ook niet teveel vooruit na de gebeurtenis met m’n vader. Je moet nu leven en genieten en ik moet
zeggen, dat lukt aardig.

Erik de Vries

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.

Geen clubblad gekregen?

Het komt wel eens voor dat er personen zijn die geen clubblad hebben ontvangen. Dit blijkt dan hoofdzakelijk 
te komen doordat hij of zij zijn verhuisd en dit niet aan de ledenadministratie is doorgegeven, of dat hij of zij 
niet als lid of vrijwilliger bij de ledenadministratie bekend is.
Heb je misschien om een van deze redenen geen clubblad ontvangen: bel of mail dan naar dhr. Gerard 
Piekaar met de vraag of je bij hem in de administratie bekend bent. Hierboven staan zijn gegevens.

Selectielid uitgelicht
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Eric van Straaten (C3)

Van een concert naar een interview: het kan raar lopen. Ik was met een aantal vrienden naar een concert 
in Hoorn en we gingen met de trein weer naar huis. Nu waren wij niet de enigen die er zo over dachten, we
kwamen veel bekenden tegen op het perron. Eenmaal in de trein leek het wel een schoolreisje. Uiteraard 
hadden de meesten van ons een borreltje op en zo kom je met een aantal mensen leuk in gesprek. Zo kwam 
ik met Eric in gesprek en kwamen we op KGB en interviews terecht. Ik zei dat ik hem er later nog wel een keer 
aan zou herinneren, dat heb ik gedaan. Vaag herinnerde Eric zich iets over een interview en stemde
uiteraard toe. Zo gezegd zo gedaan en ik toog met pen en papier richting de Troffel, waar hij woont.

Eric (42) is begeleider van de C3, waarin zijn zoon speelt. Hij is geboren en getogen in Lutjebroek en woont 
sinds zijn trouwen in Bovenkarspel. Hij is getrouwd met Judith en samen hebben zij drie kinderen: Lisanne 
(15), Rick (14) en Marissa (11). Hij heeft sinds 14 jaar een autoschadebedrijf. Het werk heeft hij geleerd 
bij diverse bedrijven en hij vond het op een gegeven moment tijd voor een eigen bedrijf. In zijn vroege jaren 
heeft hij bij De Zouaven gevoetbald. Hij heeft daar alle jeugdteams doorlopen tot zijn 15e en vond het toen 
welletjes. 

Zoon Rick is bij KGB gaan voetballen, lekker dichtbij en ook vriendjes gingen daar voetballen. En vader Eric 
vond dat als je in Bovenkarspel woont, je ook daar gaat voetballen. Hij is, toen Rick ging voetballen, vijf jaar 
trainer/coach geweest van zijn team en deed dit samen met Jacob van Vuuren. Hij heeft er destijds ook een 
trainerscursus voor gevolgd. Na er twee jaar tussenuit te zijn geweest, is hij nu begeleider, samen met Louis 
Hilberts. Louis is van de papieren, hij regelt de spelerspassen en vult de wedstrijdformulieren in. Eric maakt 
de opstelling en moedigt de mannen tijdens de wedstrijd aan. 

De jeugdtrainer
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De jongens van de C3 werden vorig jaar getraind door Aldo van Leeuwen.
Dit jaar viel het niet mee om een trainer te vinden daardoor hebben de mannen de training een tijdje
moeten missen. Gelukkig wilde de vader van Ruben van der Kroon dit doen en kunnen de mannen weer naar 
de training. 

Op dit moment gaat het nog niet zo goed met de C3, maar dat komt ten eerste omdat ze nog weinig training 
hebben gehad en ten tweede omdat ze vrij hoog  ingedeeld worden. Na de winterstop volgt een nieuwe in 
deling en spelen ze tegen teams die van hetzelfde niveau zijn en gaat het een stuk beter. Zo zijn ze vorig jaar 
in de tweede helft van de competitie tweede geworden. 

Wie spelen er in de C3? Dat zijn Jasper Beers, Job Botman, Bianco Hilberts, Michael Spigt, Rick van
Straaten, Carlo Wybenga, Dirk-Jan en Boudewijn de Wit, Robbert Karel, Dylan Ruiters, Ruben de Kroon, 
Harm Zwaan, Robert v.d. Hurk, Martijn Baas en Pepijn Rinia.

De jongens mogen dan niet in de top spelen, ze hebben er altijd heel veel plezier in.
Zo komen de jongens die al zijn doorgegaan naar de B’s regelmatig nog bij de wedstrijden kijken. De sfeer 
binnen het team is heel goed. Zo hebben ze het afgelopen  seizoen afgesloten met paintballen in Almere. Dat 
was een topper. Het is zo goed bevallen dat ze allemaal weer graag meegaan komend eindfeestje. Eric is er 
een grote voorstander van dat het plezier in het voetballen voorop moet staan, want “zolang je je brood er 
niet mee hoeft te verdienen, moet je er niet zo druk om maken”. Het is en blijft tenslotte een spelletje. En daar 
ben ik het helemaal mee eens. We wensen Eric, Louis en hun mannen succes de komende tijd en vooral heel 
veel voetbalplezier.          

Elly Roosendaal

De jeugdtrainer
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 9 oktober 2011

 
K.G.B --- LSVV                        Uitslag:  0 — 4

Vandaag twee pupillen uit de selectie e4 en e5

Mag ik ze even aan u voorstellen. PETER SCHOONEMAN en BART VAN DE ZEL 

Bart en Peter zijn beiden 10 jaar.
Bart voetbalt in de E-4 en staat wisselend als keeper of verdediger.
Peter voetbalt in de E-5 en staat rechtsvoor.
Jammer genoeg verloor het team van Peter gisteren maar het team van Bart won met 5-0 van Zouaven.
Peter heeft naast het voetbal race-auto’s als hobby en Bart vindt computeren heel leuk en ook samen met 
zijn vrienden buiten spelen vindt hij fijn.
Peter vindt Ajax de beste club van Nederland en de beste speler is voor hem Ericson.
Voor Bart is AZ de beste club van Nederland en van de buitenlandse clubs Barcelona.
De beste speler is voor hem Messi.

Natuurlijk hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De pupillen mogen altijd bij de wedstrijdbespreking zijn en die vonden zij heel goed.
Bij de voorbereiding op het veld mochten zij ook met alles meedoen en dat vonden zij allebei ook heel leuk 
en goed.
Peter vond zijn aftrap erg goed en nadat Bart ook had afgetrapt en een voorzet aan Peter had gegeven, 
scoorde Peter volgens naar zijn eigen zeggen een wereldgoal.

Over de wedstrijd zelf hadden ze beiden dezelfde 
mening. Ze vonden het jammer dat K.G.B. had verloren 
en het was ook nog hondenweer. Ze vonden beiden ook 
het mooiste doelpunt dat van hun zelf. De beste speler 
van de middag was volgens Bart Joeri Haksteen en 
Peter vond Brian de Roo de beste.
Op de vraag wat ze het leukste van de middag vonden 
was het antwoord van beiden; de warming-up.

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

Het was voor de spelers een enorme ervaring en we 
hopen dat zij er net zo van genoten hebben als Peter en 
Bart. Bedankt dat jullie pupil van de week wilden zijn en 
ik wens dat jullie heel veel voetbalplezier toe voor nu en 
in de toekomst.

Els Piekaar
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 30 oktober 2011

 
K.G.B --- Koedijk                        Uitslag:  1 — 0

Vandaag twee pupillen uit onze E—6

Mag ik ze even aan U voorstellen. DENNIE BROERTJES en DYLAN KOSTER.

Deze keer krijgen wij een uitgebreid verslag van de jongens over deze zondagmiddag.
Dennie en Dylan zijn beide tien jaar en spelen in de E—6, allebei op de positie van SPITS.
Zaterdag 29 oktober hebben zij gewonnen met grote cijfers, NL. 7—1.
Hun hobby’s buiten het voetbal: COMPUTEREN.
Hun favoriete club en speler:
Allebei zijn gek van: AJAX en zij vinden alle spelers even goed.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: 
DYLAN: goed, maar het duurde wel erg lang. De trainer vertelde veel over de OPSTELLING.
DENNIE: Heel ingewikkeld, want soms dacht ik bij mezelf, WAT ZEGT HIJ NOU.
De voorbereiding op het veld, waarbij zij alles meedoen met de selectie: DYLAN’s antwoord vond ik heel 
erg serieus. Hij vond het LEUK, OMDAT HIJ DINGEN DEED, DIE HIJ ZELF BIJ DE TRAINING NOG NOOIT 
GEDAAN HEEFT. DENNIE vond het heel erg LEUK, maar ook HEEL VERMOEIEND.
De AFTRAP: de jongens vonden het beide: HEEL LEUK, JAMMER DAT DENNIE’S schot door de keeper, 
werd gestopt.Hij wou, zoals hij vertelde, door ZIJN POORTJE SCHIETEN, maar dat lukte niet.

Over de wedstrijd zelf: Dylan vond het EEN SPANNENDE WEDSTRIJD, 
en DENNIE vond het een GOEDE WEDSTRIJD, want soms zag hij dat 
een speler veel moeite moest doen om de bal te veroveren. Het doelpunt 
wat gescoord is door: LORENZO VAN DE BEEK, vonden zij allebei HEEL 
MOOI.
De BESTE SPELER: DYLAN: LORENZO en DENNIE: RENÉ.
Het leukste van de hele middag: DENNIE: Ik vond alles leuk en de
warming-up en dat alle spelers ons betrokken met het inspelen.Dat ik een 
DOELPUNT mocht maken, bij de AFTRAP, en dat wij VOOROP mochten 
lopen bij het begin van de wedstrijd.
En natuurlijk de WEDSTRIJD zelf.
DYLAN:Ik vond de WARMING-UP het leukst. Met de warming-up
moesten we eerst heen en weer lopen, toen was ik de SNELSTE. Den-
nie ging daarna ook harder lopen, maar ik liep te ver door en de andere 
draaiden zich alweer om. Daarna moesten we een
bepaalde afstand afleggen, in allerlei vormen. Eerst allen
looppas, daarna zijwaarts. Wel heel zwaar. Ook nog aan de
rekken gehangen vanwege de benen en kuiten, zo naar voren hangen, 
met je lichaam.
Na dit korte interview kregen zij van de nieuwe trainer van K.G.B. hun cer-
tificaat 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, DENNIE en DYLAN dat jullie pupil van de week wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbalplezier 
toe, voor nu en in de toekomst.

Els Bakker



de Brug  jaargang 48, nummer 2, seizoen 2011-2012

Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 6 november 2011

 
K.G.B --- SRC                        Uitslag:  0 — 2

Vandaag twee pupillen uit onze E—2.

Mag ik ze even aan U voorstellen. NIKAY MAARLEVELD en JOHAN VAN DER PLOEG.

Johan en Nikay zijn beide tien jaar en spelen in de E—2. Johan als VERDEDIGER en Nikay is KEEPER.
Zaterdag 5 november hebben zij gelijk gespeeld met hun eigen ploeg. Het was 2—2 geworden.

Hun hobby’s buiten het voetbal: Johan vindt REKENEN heel leuk en Nikay GYM.
Hun favoriete club en speler:
Allebei zijn ze gek van: AJAX en Nikay vindt alle spelers even goed. Johan vindt ERIKSEN heel erg goed 
spelen.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.

De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: 
Johan vond het HEEL LEERZAAM en Nikay INTERESSANT.
De voorbereiding op het veld, waarbij zij alles meedoen met 
de selectie: HET VIEL ALLEMAAL BEST WEL MEE, is het 
antwoord van Johan. IK VOND HET WEL LEUK, aldus
Nikay.

De AFTRAP: 
Nikay gaf een goede voorzet, zodat Johan kon scoren.
Over de wedstrijd zelf: allebei de spelers vonden de
wedstrijd WEL LEUK.
De BESTE SPELERS: RENÉ SPRUIT, ROBIN
KASTERMANS en RICHARD MAIJERS.

Het leukste van de hele middag:
Nikay vond: DE Aftrap HET LEUKSTE VAN DEZE MIDDAG.
Johan: ik vond: DE WEDSTRIJD het leukste om naar te
kijken.

Na dit korte interview, kregen zij van de 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 en  wat nieuw is dit seizoen:
EEN SHIRT MET ACHTER OP PUPIL VAN DE WEEK.

Het was voor de spelers een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben.

Bedankt, JOHAN en NIKAY 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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KGB-GASWACHTBAKKER   28 & 29 mei 2011

Wat zo mooi leek is werkelijkheid geworden.

Na enige jaren training te hebben gegeven waren wij (Andries Zwaan & Jacob van Vuure) toe aan een
nieuwe uitdaging binnen KGB.

Onze E coördinator Peter Kuin vond het misschien wel op zijn plaats weer eens een stel enthousiastelingen 
te vinden die het thuis toernooi op zich zouden willen nemen, omdat er al een paar jaar geen thuis toernooi 
meer had plaats gevonden.

En zo kwam het. Ik sprak in eerste instantie Jacob aan en ook Eric van Straaten en deze 2 hadden er ook 
ongelofelijk veel zin aan om deze uitdaging aan te gaan.

Dus wij begonnen er meteen aan, hebben menig uurtje met het Jeugdbestuur om tafel gezeten en onze
voorstellen op tafel gelegd, van; hoe wij het scenario in ons hoofd hadden.

Daar er geen begeleider was voor de C3, heeft Eric deze taak op zich genomen en zijn uiteindelijk Jacob en 
Andries doorgegaan met het organiseren van het KGB toernooi op 28 en 29 mei jl.

Nou dat was een hele puzzel omdat wij in eerste instantie alleen maar documentatie uit boekjes hadden, 
maar dankzij het internet gebeuren hadden wij het al zeer snel onder de knie en begonnen meteen een heel 
draaiboek samen te stellen en het te digitaliseren.

Daarnaast moest er ook heel veel extra worden geregeld zoals kuubkisten om de tassen voor de
verenigingen in te doen verzamelen (fa.J.de Wit en Zn) en de cola auto en snoepautomaten (…………..) de
partytenten die door STACO werden uitgeleend met de giga grote haspel van 2 x100 meter.

Deze mensen willen wij alsnog bedanken voor deze materialen want dit is echt een unicum, zoveel je kunt 
bereiken door het even te vragen,

En ik moet toegeven dat dit alles niet voor niets is geweest, er komt heel veel bij kijken en wij hadden dit alles 
nooit kunnen afronden zonder de geweldige inzet van de vele vrijwilligers die hun steentje bij hebben
gedragen tijdens het toernooi.

Het BB-Qrew team Ed, Marcello en Finn die zich het apelazarus stonden te bakken om vele hongerigen te 
doen stillen. En de reacties die volgden vanuit onverwachte hoek dat hij/zij nog nooit zoveel koffie en patat 
hebben gezet en gefrituurd, dat klinkt toch als muziek in je oren.

Daarom willen wij vanuit de toernooicommissie en ook vanuit het jeugdbestuur een ieder bedanken en hopen 
dat er bij het volgend toernooi nog meer mensen zijn die iets willen betekenen om een bijdrage te leveren 
tijdens deze 2 dagen.
En hebben jullie zelf nog tips of mededelingen die je ons kenbaar wilt maken, schroom dan niet en stuur even 
een e-mail naar kgb-toernooi@kpnmail.nl

En voor het nieuwe toernooi kunnen jullie alvast in je agenda gaan vast zetten dat het toernooi in 2012 op 
19 en 20 mei zal gaan plaats vinden voor de C – D – E – F teams en de mini pupillen.
Wij hebben er ongelofelijk veel zin in en uiteraard hopen wij dat jullie dit ook hebben.

Met sportieve groet, Andries en Jacob

Toernooi verslag
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SinterklaaSfeeSt bij kGb
   

Op vrijdag 18 november wordt weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest bij KGB gehouden.

Het feest vindt plaats in de kantine van KGB.

Tijdstip F-pupillen: 16.30 - 18.00, 16.15 aanwezig.

Tijdstip E-pupillen: 19.00 – 20.30, 18.45 aanwezig.

Het feest wordt gevierd in de vorm van een BINGO met super leuke prijzen en natuurlijk zijn de 
Zwarte Pieten ook van de partij.

Zij hopen dat het weer een knalfeest wordt, net als vorig jaar!
 

De kinderen van de vrijwilligers, trainers/begeleiders van KGB, van 5 t/m 10 jaar, die niet bij KGB
voetballen, zijn deze avond ook weer van harte welkom. Zij kunnen worden aangemeld bij één van

onderstaande leden van de Sinterklaascommissie.

 
Monique Edelenbosch, tel.519367; h.edelenbosch@quicknet.nl;

 
Ellen van Vuure, tel 0228-519148; ellenvanvuure@kpnmail.nl;

 
Carina de Wit, tel 0228-516939; Carinadewit@live.nl

Let Op!

De E- en F-pupillen van KGB hoeven zich niet op te geven.

Wij gaan er van uit dat jullie allemaal komen.
 

De Sint is weer in het land
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KIWA nieuwe shirtsponsor van K.G.B. E5

Trots tonen de spelers van K.G.B. E5 hun nieuwe shirts, beschikbaar gesteld door KIWA.

Op de foto: staand van links naar rechts:
Gert Ruiters (trainer), Stef Kersten, Thimo Ruiters, Peter Schooneman, Robin van Nooijen (coach), Pim Schui-
temaker, Axel Baas en Raymond Kersten (namens sponsor KIWA).

Gehurkt van links naar rechts:
Gido van der Spruijt, Nico de Wit (trainer/coach), Nino van Nooijen, Nol Breed en Sven de Wit.

KIWA is een internationaal opererend bedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten,
medewerkers en organisaties te verbeteren. Dit o.a. door het verzorgen van trainingen en het terzijde staan 
bij certificerings-trajecten tbv producten, processen en personen. KIWA is gespecialiseerd in
kwaliteitsverklaringen voor managementsystemen als ISO 9001 en 14001, VCA, HKZ, OHSAS 18001 en 
GMP.

Het zal ons niet verbazen als door de KIWA-shirts ook de beleving, het spelplezier en de voetbalkwaliteiten 
van K.G.B. E5 zullen gaan toenemen  

Voor meer info over KIWA: www.kiwa.nl

KGB E5 en KIWA een 2 eenheid
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K.G.B. Activiteiten voor de komende maanden

Dat er door de verschillende teams van K.G.B. zowel in de zaal als op het veld aan de competitie wordt
meegedaan is natuurlijk alom bekend. Er gebeurt echter meer:

4 tegen 4-toernooi 
Afgelopen zaterdag 22 oktober is er bij K.G.B. een (intern) 4 tegen 4-toernooi gepeeld op kleine veldjes. 
Dankzij de geweldige inzet van de organisatoren en de vele teambegeleid(st)ers hebben de minipupillen, de 
F-, E-, D- én de Meisjes D-pupillen een geweldige dag gehad. 

KGB gastheer “KNVB 4 tegen 4”-activiteit voor meisjes
Op het complex van K.G.B. vond woensdag 26 oktober van 14.00 – 15.30 uur een “KNVB 4 tegen 4”
activiteit plaats voor meisjes onder de 12 jaar. 
De KNVB nodigde hiervoor ongeveer 100 meisjes uit de gehele regio uit.
Zij hebben een aantal onderlinge 4 tegen 4-wedstrijdjes gespeeld, onder toeziend oog van een aantal KNVB 
scouts.
Een aantal meisjes zijn geselecteerd voor de hierop volgende 7 tegen 7- activiteiten en uiteindelijk voor één 
van de KNVB interregionale selecties onder de 12 en 13 jaar.

Algemene leden vergadering
De algemene leden vergadering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 15 november a.s. aanvang 20.00 
uur in de K.G.B.-kantine.

Zaaltoernooien tijdens de winterstop
Zoals gebruikelijk worden er voor alle jeugdteams weer zaaltoernooien gehouden tijdens de winterstop.
Op de zondagen 15, 22 en 30 januari en 5 februari 2012 is sporthal de Flint weer de plaats van handeling 
waar de meeste jeugdteams tegen een balletje kunnen trappen. Het belooft weer net als de vorige jaren een 
geweldig spektakel te worden. Komt allen!

Mei maand toernooimaand
Op zaterdag 12 mei 2012 wordt in samenwerking met de KNVB een Districtstoernooi voor G-voetballers 
gehouden. Hieraan doen niet alleen teams mee die in competitieverband voor de KNVB uitkomen, maar ook 
teams van scholen en tehuizen zullen uitgenodigd worden.

In de maand mei wordt er –traditiegetrouw- voor alle jeugdteams een thuistoernooi georganiseerd. 

Op zondag 13 mei zullen de A- en B-junioren hun toernooi spelen.

In het weekend van 19 en 20 mei is het de beurt aan alle andere jeugdteams om hun beste beentje voor te 
zetten. Een happening die u eigenlijk niet mag missen.

Tussendoor, op  Hemelvaartsdag, het is dan 17 mei, wordt weer het traditionele Stratentoernooi voor
senioren gehouden. Ook dat evenement mag niet gemist worden.

De toernooimaand wordt afgesloten op zaterdag 26 mei met een toernooi voor onze G-jeugd afdeling.

Het zal duidelijk zijn dat KGB niet bepaald een verenging van “ stilzitters”  is, maar dat er absoluut veel
gebeurd binnen de club. Kom gerust eens langs en geniet mee!

Activiteiten; verleden en toekomst
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OPROEP     OPROEP    OPROEP

De scheidsrechterscommissie heeft uw hulp nodig!!!!

Clemens Huisman heeft aangegeven dat hij na de winterstop niet meer terugkeert als diegene die voor 
de zondagen de scheidsrechters benadert en aanstelt.  Hij heeft dat jarenlang met volle overgave gedaan 
maar vindt dat het nu de tijd is om het stokje aan iemand anders door te geven. 
Wellicht is dit het moment voor één van de volwassen leden van vv KGB om de uitdaging aan te gaan en het 
stokje van Clemens over te nemen.

Mocht één van jullie zich geroepen voelen om dit te gaan doen of eerst nog wat nadere informatie te willen 
ontvangen, dan verzoek ik die persoon, man of vrouw, zich in contact te stellen met Sijbrand Krul, voorzitter 
van de scheidsrechters commissie (e-mail: sijbrandkrul@hotmail.com).

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 7: 
De scheidsrechter constateert dat de speeltijd is verstreken. Voordat hij kans ziet om voor het einde van de 
wedstrijd te fluiten, ziet hij dat een verdediger binnen zijn eigen strafschopgebied een aanvaller slaat. Wat 
zal de scheidsrechter nu doen?
a. De wedstrijd als beëindigd beschouwen en toont de verdediger een rode kaart.
b. De wedstrijd als beëindigd beschouwen.
c. De slaande speler wegzenden door het tonen van een rode kaart en de wedstrijd verlengen voor het 
nemen van de strafschop.
d. De wedstrijd als beëindigd beschouwen en  het voorval melden bij de KNVB.

Vraag 8:
Een veldspeler die binnen het eigen doelgebied staat, slaat met een scheenbeschermer die hij in zijn hand 
houdt, tegen de bal aan en voorkomt dat er een doelpunt wordt gemaakt. Wat zal de scheidsrechter hier 
beslissen?
a. Hij kent een strafschop toe.
b. Hij kent een strafschop toe en toont deze speler een gele kaart.
c. Hij kent een indirecte vrije schop toe en toont deze speler een gele kaart.
d. Hij kent een strafschop toe en toont deze speler een rode kaart.

Vraag 9:
Nadat de doelverdediger is gepasseerd, wordt de bal door een verdediger die op de doellijn tussen de palen 
staat, met de handen het veld ingeslagen en komt voor de voeten van een aanvaller terecht die alsnog weet 
te scoren. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij keurt het doelpunt goed.
b. Hij keurt het doelpunt goed en geeft een vermaning aan de verdediger.
c. Hij keurt het doelpunt goed en toont de verdediger een gele kaart.
d. Hij keurt het doelpunt goed en toont de verdediger een rode kaart.

Vraag 10:
De scheidsrechter ontdekt in de rust dat hij de eerste helft 5 minuten te kort heeft laten duren. Wat moet hij 
nu doen?
a. Niets.
b. Hij laat de tweede helft 5 minuten langer duren.
c. Hij laat na de rust eerst die 5 minuten spelen, laat dan de partijen van speelhelft wisselen en laat 
vervolgens de tweede helft beginnen.
d. Hij meldt het voorval alleen aan de bond.

De antwoorden van de eerste 6 vragen uit de vorige ‘Brug’ en de antwoorden op deze 4 vragen kun je mailen 
naar:

Sijbrandkrul@hotmail.com

Vervolg van de Spelregeltoets
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Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
A1 Trainer/Begeleider Bart Groot 0228-755384 06-41122182 bart_hollandia_3@hotmail.com

A2 Trainer/Begeleider 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

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

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 06-19218851 l.hilberts@quicknet.nl

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

Trainer Jacco de Kroon 0228-518713 06-51045007 jcdekroon@quicknet.nl

Trainer Jorim de Kroon 0228-518713 06-21978197 jorimdekroon@hotmail.com

C4 Trainer/Begeleider Ramon Atsma 0228-518986 06-24873973 r.s.atsma@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Sjon van Leijen 0228-314999 06-30866923 d.vanleijen@quicknet.nl

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 06-23507173 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 0228-519218 06-52095222 bob.smit@planet.nl

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 0228-518634 06-51859580 AelAmrani@online.nl

Begeleider Peter Kuin 0228-514424 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 06-53131568 nicodewit@hetnet.nl

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

Trainer Job Botman 0228-517532 werno.botman@quicknet.nl

Trainer Jur Kruis 0228-515079 j.kruis4@kpnplanet.nl

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

Begeleider Ronald Hilgers 0228-564531 romaro@quicknet.nl

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

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

Trainer Mohammed Akelei 06 37224463 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 Edwin Cardol 06-27018689 cardol@xs4all.nl

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 Alice Kaagman 0228-526892 hkaddour@kpnplanet.nl

Begeleider Helga Degeling 0228-721310 midway61@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 06-53866219 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
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Herinnert u zich deze nog?

Seizoen plus-minus 1980

Achter:

Mr. de Ridder, Gerard Bakker, Edwin de Ridder, Marco Peerdeman, Tom Rijnja,
Hans Raven, Frans de Jong.

Voor:
Ronald Paardman, Michel Wentzel, Wilco Mijnders, Peter Smit, Richard Doorman, 
René de Wit.




