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Ook deze keer liepen weinig leden warm voor de op 15 november 
gehouden Algemene Ledenvergadering. De voorzitter gaf aan dat 
het de vereniging goed gaat en dat is het allervoornaamste. Groot-
ste wapenfeiten waren het terugtreden uit het bestuur van Fons 
Vreeker om gezondheidsredenen, wiens plaats door Cor van der 
Steen is ingenomen en het benoemen van Henk Cnossen tot Lid 
van Verdienste. Daarnaast was ook niet onbelangrijk de vraag en 
discussie hoe we met het clubblad verder gaat.
Algemeen was de mening van de aanwezigen dat de papieren “de 
Brug” moet blijven bestaan.

Ik ben vanwege de invallende winterstop eens gaan kijken hoe de 
KGB teams er nu (op maandag 12 december) voor staan.
Op sportief gebied gaat het met ons vlaggenschip de goeie kant 
op. Na drie overwinningen en een gelijkspel lonkt het linker rijtje. 
Het 2e team zit met vallen en opstaan weer in de lift en het derde 
draait bovenin mee evenals het 8e en 9e. Middenmoter is het 4e en 
het 7e en het 5e worstelen onderin. Het 6e voert de ranglijst aan.
Na het kampioenschap van vorig seizoen doen de Veteranen weer 
goeie zaken en staan bijna bovenaan.
De mannen van de G1 staan prima op een 5e plek.
De A1 en A2 moeten het tot nu toe met een plaats in de midden 
doen.
De B1 staat stijf bovenaan in hun najaarscompetitie en de B2 is 
derde. De zondag B1 vergaat het niet zo best. Slechts 1 punt uit elf.
Junioren C1 doet uitstekend mee op een 2e plaats en C2 staat 3e. 
De C3 weet net aan van de onderste plek vandaan te blijven en tot 
slot wat betreft de najaarscompetitie van de C’s staat de C4 op 
een 5e plaats.
De D1 is op een na laatste. D2 midden, D3 staat op 2 en D4 is in 
hun poule een middenklasser.
De 7 E teams doen het wisselend varierend van een 3e plek (E2 en 
E4), E1 en E3 op een 8e plaats, E5 staat 6e en E6 en E7 staan 10e 
en 11e.
Dan de F-jeugd. Daarvan hebben we 5 teams die achtereenvol-
gens op de plaatsen 5, 6, 3, 3 en 5 staan.
De mini pupillen staan bijna laatste.
Dames 1 is 7e. Dames 2 op plek 2 evenals de MD1.
Bij de zaalvoetballers staat het 1e team bovenaan, zo ook het 3e 
en het 2e vinden we in de onderste regionen. Het 4e strijd om de 
bovenste plaatst. Het 5e is één na laatste en team 6 staat met een 
ruime voorsprong bovenaan.

Veel leesplezier.

Nico Bakker, red.

Het redactieteam
wenst een ieder

fijne kerstdagen en een voorspoedig 2012
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Column

Voetbalhersens 

“We wisten niet dat je hersens had” schreven Rob de 
Wit zijn medespelers destijds op een ansichtkaart.
Humor!
Hij voetbalde bij Ajax toen - Robbie - tijdens een
vakantie in Spanje werd getroffen door een
hersenbloeding. Het leek mee te vallen. Maar
helaas. Verschrikkelijk.
Hij was naar Ajax gehaald als opvolger van Jesper
Olsen. Die was verkocht aan Manchester United. De 
Wit groeide uit tot een publiekslieveling en heeft zelfs 
het oranje-tricot gedragen. Tot het noodlot
toesloeg. Soms zie je hem nog eens op tv. Laatst in het 
RTL programma Life After Footbal zag ik hem weer. 
Samen met Gerald Vanenburg. Mooi vond ik het.

Alles in schril contrast met de berichtgeving over Ajax 
de laatste tijd. Je zou denken dat het toneel is, dat het 
niet echt gebeurt. Het gewoon een soap is. Net als in 
Goede Tijden Slechte Tijden. Maar nee, het gebeurt 
allemaal echt. Iedereen heeft er ook een mening over. 
Alle voetbalmiljonairs, die het - gezamenlijk - voor het 
goede doel doen. Cijferen zichzelf allemaal het liefst 
helemaal weg. Het gaat niet om hen. Het gaat alleen 
om Ajax! 

Op de voorpagina van Johan’s lijfblad Telegraaf’s
Telesport siert het dreamteam van JC.
Tien jeugdtrainers die hem volgen. Vanwege de
aankomende kerst denk ik aan dé JC met zijn twaalf 
apostelen. Maar ja, dan missen we er hier nog twee. 
Geen één maar twee judassen dan ? Twee Griekse
godenzonen, ex voetballers op het pluche?
Ben je niet voor, dan ben je dus tegen.
Op de Arena is het een komen en gaan van nette
mensen. Bestuursleden die geen voetbalschoen
kunnen strikken met alle andere grootheden
tezamen. Op zoek naar warmte en de geur van vers 
gemaaid gras! Om veel te vergaderen en mekaar te 
steunen in deze moeilijke tijd. Ze willen elkaar geen 
mes, maar een hart onder de riem te steken. Want het 
gaat nou eenmaal om Ajax. Hun wereld.

“Wij dáchten dat ze hersens hadden.”

        Rob Visser
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In memoriam

In zeer korte tijd is onze vereniging drie personen ontvallen die zich voor KGB zeer verdienstelijk hebben 
getoond.

Op 22 november overleed dhr. Siewert Messchaert. Siewert bezocht trouw elke thuiswedstrijd van het 
eerste team en schaarde zich na afloop tussen een vaste ploeg personen rondom de ronde tafel.
Ook was hij jarenlang lid van de Club van 100.

2 December kwam het bericht van het plotseling overlijden van dhr. Henk Vreeker.
Henk was lid van de Club van 100 en bezocht veelal de wedstrijden van het eerste team.
Voor de Presentatiegids van het seizoen 2010 - 2011 liet hij zich samen met zijn broers interviewen.

Ook op 2 december overleed mevrouw Peerdeman, moeder en schoonmoeder van Mia en Dirk Rood, 
onze kantine medewerkers.
Samen met haar al eerder overleden man Nic runden zij Bloemenhuis en Tuincentrum “Het Grootslag” 
aan de Broekerhavenweg. Zij waren jarenlang shirtsponsor van enkele elftallen, onder andere het 5e 
senioren team.

 Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte dit verlies te dragen.

 Bestuur vv KGB
 Club van 100
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Vrijwilliger in de sportlights
Vrijwilligster in de Sportlights Anita Bakker

Anita werkt al enige jaren voor onze hoofdsponsor Kiddy World, en ze is al jarenlang vrijwilligster bij KGB.
Ze zit in het redactieteam van de Brug en ook van de presentatiegids. Manusje van alles, fotografe,
notuleren, ingekomen teksten nakijken, deze  verwerken en assisteren met de indeling van de Brug. 
Al een aantal keren was zij niet op de vergadering en misten wij haar. Normaal maakt ze ook de  foto’s maar 
liet dit de laatste tijd haar vader Nico doen. Het was bij ons ook niet bekend, Anita liep er niet mee te koop. 
Maar lichamelijke ongemakken hielden haar thuis. Nadat mij ter ore was gekomen dat ze hiernaast ook een 
longontsteking had opgelopen, dachten wij van de brugredactie: 

Deze vrijwilligster verdient gewoon een bos bloemen!

Anita Bakker is  een dochter van Nico en Ineke Bakker. Ook twee zeer trouwe vrijwilligers. Ze is de jongste van 
drie kinderen. Nicole en Niels gingen haar voor. Niels is ook een bekende van KGB, maar dan als voetballer.
Alleen Nicole heeft een laag KGB virusgehalte. Ik weet niet of Niels beseft hoe gek Anita op hem is. Je moet 
wel veel van je broer houden om vrijwel elke wedstrijd te komen kijken. Dit doet ze vaak samen met haar
vader en moeder.

Ze is van 20 oktober 1982 en zat op de Molenwiek. Hierna door naar het Martinus en ging verderop voor de 
opleiding pedagogisch medewerker naar Hoorn. Met de specialiteit; activiteiten begeleidster. 
Kan KGB’s jeugd daar ook iets mee? Denk ik dan. Nou ja en anders ligt er in de arena ook nog wel wat werk. 
Maar goed waar was ik.
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Tijdens de opleiding in Hoorn heeft ze ook stage gelopen in Engeland, in de buurt van Sheffield. Doet me 
denken aan de voetbalclub Sheffield Wednesday. Even op internet kijken. Een zeer oude club die successen 
heeft gekend begin jaren negentig, lees ik op Wikipedia, maar inmiddels zijn ze afgezakt. Ze heeft er geen 
wedstrijd gezien, maar wel hooligans.
  “Tjonge, een stage in het buitenland, was het leuk?”
  “Het was een ideale manier om van heimwee af te komen. Niet dat ik daar nou heel veel last van had, maar 
ik ben gewoon heel blij dat ik dat heb gedaan. Het maakt je zelfstandiger. Ik heb daar echt een hele leuke tijd 
gehad.”
  “Werkte je daar met kinderen?”
  “Nee met bejaarden.”
  “Dat had ik nu weer niet verwacht. Maar ja, dat zijn soms ook net kinderen.” Zeg ik haar.
  “Alles was vanuit school heel goed geregeld en ik zat daar niet alleen, we waren met een club meiden. Veel 
Fish and chips. Echt Engels dus daar en ook ouderen spraken in hun streektaal. Niet te verstaan.’

Nôh moidje, bedat net as bai oôs in de Streek! Ut loikt overal wol utzelfde, dink?

Op jonge leeftijd kreeg Anita al last van zere knieën en heupen. Uiteindelijk, rond haar 18e, na veel gezoek 
en getob via allerlei kanalen, bleek het reuma in de pezen en spieren te zijn. “Dat is al jong.”
Later, toen ze voor de eerste keer voor Kiddy World werkte, viel ze over een tuinhek. Hier hield ze een kapotte 
meniscus aan over. Na een eerste kijkoperatie en verder alleen fysiotherapie, leek er niets aan de hand te zijn. 
Maar er bleek uiteindelijk toch iets meer aan de hand te zijn. Een tweede kijkoperatie volgde. Hierbij werd de 
meniscus vastgehecht, een simpele ingreep. Na de tweede operatie was de boel weer heel. Ze waren
alleen bij de tweede operatie vergeten oplosbare hechtingen te gebruiken. Een derde operatie was daarom 
nodig. Ze kwam in een privékliniek in Amsterdam terecht. Die waren gespecialiseerd!
In reconstructies en hersteloperaties van - vrouwelijk schoon - onderdelen. 
  “Mijn vader en moeder brachten mij weg en wachtten op mij in de wachtkamer. Die zat vol met verkeerd
gevulde, slecht bijgesneden of tekort vet weggezogen dames.” Wat een giller!

Ze heeft drie jaar in Amsterdam gewerkt. In die tijd heeft ze haar vrijwilligerswerk ook gedaan, maar wel op 
een lager pitje. Ze werkte toen bij een antroposofisch kinderdagverblijf. “Wat zeg je?”
Als schrijver weet ik natuurlijk heel veel, maar dit gaat boven mijn pet. Ik heb het opgezocht.
Volgens de levensleer van Rudolf Steiner, waarin wordt gezocht naar de verbinding van de mens met het 
geestelijk wezen van de kosmos. Toegankelijk via innerlijke ontwikkeling.
Klinkt mooi, zal ook zeker werken voor een heel aantal mensen. Maar er was geen radio, zingen deden ze zelf. 

Nou is een hobby van Anita zingen op een projectkoor, maar alles was ook biologisch en ze hadden geen 
gewone luiers. Leken net kartonnen onderbroeken. Alles was er van hout.
  “Het was - kort gezegd – niet mijn ding. “Ze kwam daarna al snel bij een ander kinderdagverblijf terecht, ook 
in Amsterdam en is daar toen ook voor een jaar gaan wonen. Hier heeft ze uiteindelijk 3 jaar gewerkt.

Daarna stond er een advertentie van Kiddy World, 
waar ze al eerder voor had gewerkt. Alleen was het
bedrijf toen nog veel kleiner.
Doet ze alweer drie jaar, nu in het
prachtige gebouw aan de Industrieweg.
Als pedaggisch medewerker. Anita: “Kiddy World is
echt een prima werkgever.”

Vrijwilliger in de sportlights
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Nadat de reuma rond haar achttiende bekend werd, verdween deze toen voor ongeveer acht jaar.
Opgeruimd staat netjes. Helaas. De reuma heeft afgelopen zomer zijn weg weer teruggevonden! Alles
gedaan om dit te ontlopen. Daar kwam laatst dus een longontsteking bij en alsof het nog niet genoeg is heeft 
ze waarschijnlijk een breuk in haar hand gehad. “Wat zeg je?”

Ze zingt in een projectkoor, samen met haar vader 
Nico. Bij Hoebe Muziekprojecten in Spierdijk. In
oktober werd het stuk Herakles (een mythe uit de 
Griekse mythologie) opgevoerd. De hoofdrolspeler 
beelde een scene uit uit waarin hij met een zwaard 
rondzwaaide. Het zwaard kwam tijdens het zwaaien 
ongelukkigerwijs tegen haar hand. Typisch geval 
van Murphy’s Law. Er zijn nota bene door het vele 
hoesten, vanwege de longontsteking,  enkele ribben 
gekneusd. Unbelievable. De honderdduizend win je 
nog eerder!

Gelukkig is ze een positief ingestelde dame.
Ze houdt van: Muziek, Top 40, Adele en Borsato. 
Engeland, wandelen, foto’s maken en Peter Crouch. 
  “En niet omdat hij goed voetbalt, voor welke club 
speelt hij eigenlijk?”
  
“KGB is een mooie club. Wel vind ik dat er meer
bestuursleden naar de uitwedstrijden moeten komen en zich daar ook in de bestuurskamer laten zien.
Ook is het heel mooi dat Richard weer terug is.”
  “Heb je verder nog iets”, vraag ik.
  “Jij zit toch bij die Club van 100, Rob. Zorgen jullie even voor een nieuw bureautje in de bestuurskamer. En 
ook ons fototoestel is niet meer zo best.”

Met een blik van trouwe hondsogen - kijkt ze me glimla-
chend aan. Haar mond mankeert gelukkig niets.

          
           Rob Visser

Vrijwilliger in de sportlights

Foto gemaakt in Londens Royal Albert Hall   
waar vader en dochter Nico en Anita in 2001 de
Messiah van Mendelson hebben mee gezongen.

Foto gemaakt in 2006 in
Camp Nou,

het stadion van Barcelona.
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Selectie(f)         KGB 1

Zondag 13 november; VVS’46 — KGB 2 - 3

KGB begon de wedstrijd zeer voortvarend en was voor rust diverse malen voor het vijandelijke doel te vinden. Toch 
werd de thee met slechts een 1-0 voorsprong bereikt door een doelpunt van Robin Kastermans. Direct na rust werd 
de stand naar 2-0 voor onze rood/witten getild. Nu was het Joeri Haksteen die een prima voorzet verzilverde. VVS’46 
liet het hier niet bij zitten en kwam zowaar terug langszij. Een paar vervelende overtredingen en een rode kaart voor 
Peter Kuiper deden de meegekomen supporters voor het ergste vrezen, maar deze keer stond vrouwe Fortuna aan 
KGB zijde toen de immer ijverige René Spruit de bal naar Ton Schouten schoof die op zijn beurt met een welgemikte 
schuiver doel trof.

Zondag 20 november; KGB — Spartanen 3 - 2

Het vlaggenschip hield de supporters weer lang in spanning, maar evenals een week eerder werd in de
laatste minuut toegeslagen en die winst was dik verdiend. Er werd weer om elk grassprietje gestreden in een 
poging om uit de onderste regionen te komen. Na een snelle aanval over rechts waarna de bal voor doel 
werd getrokken op René Spruit kwam KGB op 1-0. Vijf minuten voor rust een vrije schop nadat René Spruit 
onderuit was gehaald. Van 22 meter haalde Brian de Roo keihard uit en leek het halen van de rust nog maar 
een kleine hindernis. Een weggeven vrije trap bezorgde Spartanen de aansluitingstreffer. Dit zorgde ervoor 
dat er na rust slordiger en met meer angst gespeeld ging worden. Een kolfje naar de hand voor de mannen 
uit Wognum die meteen de gelijkmaker lieten aantekenen. De komst van Lorenzo van de Beek werd de
gunstige ommekeer. Het ging weer beter lopen en met nog 1 minuut te spelen was het wederom Brian de Roo 
die met een afstandsschot de drie punten binnen schoot.

Zondag 4 december; Vrone — KGB 1 - 3

De winst tegen Vrone werd opgedragen aan de deze week overleden oud KGB supporters, zei trainer
Richard Bulterman na afloop. Een mooie geste. De drie personen waren, ieder op hun eigen wijze, betrokken 
bij onze vereniging.
Vrone was niet zo gevaarlijk als vooraf was ingeschat. Hoewel ook KGB niet in al te beste doen was, maar wel 
wist te scoren via René Spruit, Brian de Roo en Joeri Haksteen, kon voor de derde achtereenvolgende keer 
drie punten worden bijgeschreven.

Zondag 11 december; KGB — Woudia 1 - 1

Het ene punt dat KGB aan deze wedstrijd overhield was te weinig ten opzichte van de vele minuten balbezit. 
Hierbij moet zeker opgemerkt dat de Woudia keeper een wereld wedstrijd keepte. Voor aanvang werd ter 
nagedachtenis aan de heren Siewert Messchaert en Henk Vreeker, vaste supporters van KGB, een minuut 
stilte in acht genomen. Direct na de aftrap kwam Woudia op voorsprong, noch voordat er een KGB been
tussen had gezeten. Klaar wakker van deze snelle achterstand rolde daarna de ene na de andere aanval 
richting het Woudia doel alwaar, zoals gezegd, een keeper stond die “bijna” niet viel te passeren. Bijna, want 
na meerdere pogingen van diverse spelers lukte het Robin Kastermans toch het net te vinden. Na de thee 
bleef KGB naar de winnende treffer zoeken, hetgeen via de penaltystip moest gaan lukken. Helaas de door 
Tim Appelman iets te zacht ingeschoten bal werd ook nu weer een prooi voor de Woudia goalie. Tegen het 
eind van de strijd had het zowaar nog beide kanten op gekund, maar daar staken beide keepers een stokje 
voor. Gedeelde vreugd van weer niet verloren, maar de drie punten zaten er zeker in.
Nu de winterstop om op adem en nieuwe krachten te komen. De eerste competitiehelft zit er op en zondag 
22 januari beginnen we met de thuiswedstrijd tegen Kolping Boys. Een tegenstander waartegen KGB de 
uitwedstrijd met 2 - 0 verloor.
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Zouaven – KGB 5-1   KSV – KGB 1-1  KGB – Foresters 3-1

De sint is weer in het land. En met deze beste man heb ik een zeer goede band.
Hij kwam dan voor mij ook de wedstrijden analyseren, iets wat hopelijk in betere potjes zou resulteren.
Echter het begon met in een domper tegen de Zouaven. Onze buren waren met een stand van 4-0 in de rust 
namelijk al in veilige haven.
Dit is iets wat Sint en Piet absoluut niet willen zien, een betere 2de helft dan misschien.
In de 2de helft werd dan ook veel meer gestreden. En werd enigszins een blamage vermeden.
Zo’n 2de helft moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Het doelpunt van Jeroen Schooneman
(5-1) maakte de Sint een beetje blijd.

Dan de wedstrijd tegen KSV in Heerhugowaard. Ook hier stond langs de kant de man met een lange baard.
Iets over de scheidsrechter zeggen doe ik nooit, ik heb het echt geprobeerd, maar waar had deze man het 
fluiten geleerd.
Ik heb alles in het grote boek genoteerd, want deze man deed werkelijk alles verkeerd.
Zonder fluit en zonder boekje ging hij het veld al in, dan krijg je in de wedstrijd al ontzettend veel zin.
Wel lekker op 0-1 gekomen. We zaten van de 3 punten al te dromen.
Barry Blommesteijn scoorde onder de Sint zijn toilet stop, maar nadat hij terug kwam hoorde hij het grote 
nieuws en dit was helemaal top.
2 rode kaarten vielen er in de 2de helft op het veld. Overigens waren deze wel terecht gegeven door onze 
held.
We waren het initiatief daarna helemaal kwijt. En toen viel ook nog eens de 1-1 zeer laat in de wedstrijd.
Eindelijk werd er dan toch weer eens een punt behaald en daarvoor was de Sint ook bij het elftal gehaald.

Tegen de Forester moet het dan eindelijk gaan gebeuren. We stonden al vroeg op het veld in onze
clubkleuren.
Deze waren echter bijna niet zichtbaar, maar de scheidsrechter maakte hiertegen geen bezwaar.
Gelukkig maar want we wilde nu wel eens de 3 punten behalen. En al het harde werk van onze jongens zou 
zich vandaag dan ook gaan uitbetalen.
Björn was weer helemaal opgeleefd en scoorde het eerste doelpunt. Thierry maakte de 2-0 het was hem 
zeer gegund.
2-0 met de rust dat is nog niet eerder voorgekomen, Laten we nu in de 2de helft lekker gaan doorstomen.
Hoe zou het overwinnings biertje ook al weer smaken, ging er door mij gedachte, want daarop moesten we 
al zooooo lang wachtte.
Met de billen dicht tegen elkaar, werd het voor de trainers en begeleiders na de 2-1 nog heel erg zwaar.
Gelukkig viel de 3-1 binnen. We gingen eindelijk weer eens winnen.
Yorrick Visser was de man die het laatste zetje mocht geven. Maar het was Leroy die een schitterde actie 
maakte aan de rechterkant, zijn man passeerde nog iemand voorbij ging en toen 
de bal op een presenteerblaadje legde, ik meen het echt dit is niet overdreven.

Jongens de Sint kan natuurlijk niet het hele jaar bij jullie blijven, maar ga zo door 
dan zal Brian nog veel over het 2de gaan schrijven.

Topscorers lijst na 10 wedstrijden:

Björn van Deursen  2x Jaap Mantel   1x
Leroy van Ammers  1x Jurriaan Visser 1x
Kevin Feij   1x Pascal Visser  1x
Jeroen Schooneman 1x Barry Blommesteijn 1x
Thierry Klaver  1x

Wel en wee van KGB 2
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Selectie(f)         KGB 3

Zondag 13 november; KGB 3 — De Zouaven 4  9 - 2

Een monsterscore die pas in de 2e helft écht tot stand werd gebracht. Nadat twee goeie doelpogingen van 
Niels Bakker in het begin van de stijd nipt werden verijdeld, kreeg KGB vanaf de stip de kans op een
voorsprong. Een kolfje naar de hand voor Gerard Boon. Uit een prachtige voorzet van Barry Schreurs
maakte Frank Dekker er 2-0 van, maar nog voor rust werd de stand 2-1. Na de thee werd het een walk-over 
door 3 maal Erwin Bijlsma, 3x Barry Schreurs en wederom Frank Dekker.

Zondag 20 november; Westfrisia 2 — KGB 3  3 - 2

Het is vandaag niet gelukt om de 2e plaats in de competitie van Westfrisia over te nemen. Debet daaraan 
waren de eerste 2 doelpunten van de gastheren door KGB’s eigen toe doen. De eerste ontstond door via het
midden te willen uit verdedigen. Een doodzonde in het voetbal. Bij de 2e tegentreffer werd getreuzeld om de 
bal weg te werken. Na de thee (inmiddels met 10 man) lieten onze jongens de tanden weer eens zien, daar 
waar Westfrisia juist inzakte. Twee doelpunten van Niels Bakker konden het tij echter niet meer keren.
Jammer, de eerste verloren partij in deze competitie wat niet nodig was geweest. 

Zondag 27 november; HSV Sport 2 — KGB 3  2 - 2

Beide teams waren aan elkaar gewaagd waarbij moet worden gezegd dat HSV in de laatste vijf minuten de 
winst voor het grijpen had. In de 25e minuut kwamen zij op voorsprong, maar André Olivier zorgde er in de 
40e minuut voor dat beide teams weer opnieuw konden beginnen. Te laat terug spelen van Marco Ligthart 
bezorgde de Horinezen een cadeautje, 2-1. Gerard Boon haalde met een schitterende aanval het verdiende 
punt binnen, waarna zoals gezegd HSV zeer slordig met de laatste kansen omsprong.

Zondag 11 november; KGB 3 — Victoria O. 3  6 - 3

Op het zwaar bespeelbare F-veld mochten de teams de strijd met elkaar aanbinden. Victoria O. bengelend 
in de onderste regionen tegen 11 KGB’ers plus een reserve op een plaats bij de bovenste vier. Voor rust liet 
Victoria O. een leuke aanvallende partij voetbal zien waarbij zij zich een flink aantal kansen schiepen. Om 
daaruit ook te scoren moet het vizier wel beter afgericht staan, dan hadden zij zomaar een voorsprong
kunnen en moeten nemen. Verder dan binnenkant paal kwam het echter niet, dat lukte bij KGB beter. Als er 
al een verkiezing Man of the match zou zijn, dan ging die wat mij betreft deze keer naar Erwin Bijlsma.
Onvermoeid bleef hij de achterhoede van de Obdammers werk bezorgen en dat resulteerde in zijn en voor 
KGB eerste doelpunt van de wedstrijd. Voor de tweede treffer tekende Barry Schreurs en leek er geen
vuiltje meer aan de lucht. Onnodig balverlies zorgde er voor dat de thee nipt met een 2-1 voorsprong naar
binnen moest worden gewerkt. Kennelijk was die thee zeer smaakvol want plots was de beer los. Binnen 
een mum van tijd was het door weer Barry Schreurs en Niels Bakker 4-1. Even de teugels los, maar dat kan 
eigenlijk niet.
Victoria O. kwam tot 4-3 terug, mede door een benutte penalty, maar moest daarna lijdzaam toestaan dat 
onze rood/witten nog een keer lieten zien dat zij niet voor niets bovenin meedraaien. Erwin Bijlsma scoorde 
zijn tweede en Gerard Boon bracht de eindstand op 6-3.

Een blik op de rangslijst laat zien dat KGB naar de derde plaats is opgeklommen met 3 punten achterstand 
op de nummer twee Always Forward die al wel een wedstrijd meer heeft gespeeld en 5 punten op koploper 
VVS’46. Alles is nog mogelijk.
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Voetbal is ‘oorlog’..........

Deze bewoording hoor je nog regelmatig voorbij gaan. Maar meer in de zin van… ‘we gaan met
zijn allen voor de winst en zetten ons er voor de volle 100% voor in, wat er ook gebeurd’. Maar de laatste tijd 
lijkt het wel heel iets anders te betekenen.

Aan het begin van het seizoen was ik bij een bekerwedstrijd van de jeugd van KGB. Bij de start van het
seizoen kun je op zich rustig aan met de kids beginnen, zou ik denken. En dan heb ik het over de 6 – 7 – 8 
jarigen.

Maar er werd al flink fanatiek tegen de kids gesproken of eigenlijk… geschreeuwd. Als toeschouwer
bemoeide ik me er maar niet mee, behalve dan door af en toe voorzichtig iets positief er tussendoor te
roepen. In de hoop dat het aankomt.

Bij de senioren doe je hier wat fanatieker aan mee, maar ook vooral in positieve zin. We komen ten slotte toch 
voor een leuk, gezellig potje voetbal (met het liefst winst)?

Maar na 2 berichten op ‘Hart van Nederland’ te hebben gelezen, denk ik dat je binnenkort ook deze
wedstrijden maar bij Studio Sport moet gaan uitzenden, zodat iedereen veilig en wel binnen kan blijven
zitten. Het is ongelooflijk dat dit gebeurt en ik hoop van harte dat wij bij KGB nog lang met plezier blijven 
voetballen en dit ver van ons bed blijft. 

21 november 2011 – Vechtpartij tijdens wedstrijd F´jes
De vader van een voetballertje is afgelopen zaterdag tijdens een wedstrijd van zijn zoon met iemand op 
de vuist gegaan. Het incident gebeurde in Zwolle tijdens een wedstrijd tussen de F’jes van ASV Dronten en 
CSV’28 uit Zwolle.
Tijdens de wedstrijd was er wat onenigheid ontstaan en iemand van CSV’28 liep daarom het veld op en 
pakte een spelertje van ASV Dronten bij de schouders. De vader van het voetballertje pikte dit niet en sloeg 
de man in zijn gezicht. Deze raakte gewond en heeft aangifte gedaan van het voorval.

Vorige week vond er ook al een incident plaats tijdens een wedstrijd tussen de E-pupillen van VV Klundert en 
Rood Wit uit Sint Willebrord. Een vader ging door het lint tegen een scheidsrechtertje van 12 jaar oud, die 
daarom huilend het veld verliet.

5 december 2011 – Voetballer takelt bejaarde toe
Een 77-jarige voetbalsupporter is zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij een karatetrap kreeg. De man 
ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Tijdens de wedstrijd tussen de Amsterdamse clubs OSV en Sporting Noord kreeg een 32-jarige voetballer 
van Sporting Noord een gele kaart. Dit accepteerde de man niet. Hij begon te schelden en moest door zijn 
teamgenoten worden tegengehouden toen hij de scheidsrechter aan wilde vallen.
De arbiter gaf hem vanwege dit gedrag nogmaals een gele kaart. De 77-jarige man, die als trouwe
supporter langs de zijlijn stond, merkte op dat die tweede gele kaart geheel terecht was. De 32-jarige
voetballer ging daarop volledig door het lint. Hij sprong over reclameborden heen en gaf de bejaarde man 
een karatetrap op zijn borstkas, meldt De Telegraaf.
In eerste instantie leken de verwondingen van de 77-jarige mee te vallen. Toch werd hij voor de zekerheid 
door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Als dit niet gebeurd was, had dat fatale gevolgen 
kunnen hebben. Al snel bleek namelijk dat zijn milt gescheurd was. Deze moest verwijderd worden en de
artsen hebben vijf liter bloed uit zijn maag gepompt. Momenteel ligt de bejaarde man op de intensive care 
waar hij kunstmatig in slaap wordt gehouden.

Anita Bakker, red.
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De Club van 100

Ook dit seizoen 2011-2012 hebben we gelukkig weer veel leden op de lijst staan. Een paar eraf en een paar 
erbij. Nadat we een aantal jaren stormachtig zijn gegroeid, is het aantal nu dus aardig in evenwicht. Maar 
uiteraard zijn nieuwe Club van 100 leden altijd welkom. Die club kan KGB niet groot genoeg worden! 

De laatste jaren is er echt veel gerealiseerd. In enkele gevallen in samenspraak met een sponsor en meestal 
uitgevoerd met hulp van diverse KGB vrijwilligers. Mooi toch?

 
In seizoen 2010-2011 is gerealiseerd 

•	 Oefenmuur
•	 70	Coachjassen
•	 Mobiele	massagetafel
•	 Krijtwagen
•	 Twee	doelen
•	 Compressor
•	 Biervat
•	 Etalage	voor	KGB	kleding	bij	binnenkomst
•	 Paspop
•	 EHBO	kleding	voor	de	dames

Tevens is tijdens de afgelopen zomer de keuken helemaal gerystyled. Zodat aan het begin van het seizoen 
2011-2012 alles voor elkaar was. Helemaal super. Alle betrokkenen nogmaals dank.

Dit alles kost heel veel geld. Maar gelukkig telt de Club van 100 nu honderdachtenvijftig leden. De pot is nog 
niet leeg en heeft de extra ballenactie €800,-op gebracht. Het bestuur van KGB en de Club van 100 hebben 
nog wel wat wensen op de lijst staan.

Natuurlijk er is altijd wat te wensen. Maar misschien heeft u, leden van de Club van 100, ook een idee. 
Bel ons.

Nog geen lid van de Club van 100? U kunt ons altijd bellen. De telefoonnummers staan hieronder.

Marco Ligthart   Outger Jacobzstraat 21b Bovenkarspel  marcoligthart@hotmail.com
Dennis de Goede   Rietzanger 12   Hoogkarspel   06-41.784.890 
Jan Hermans   Klamp 8   Bovenkarspel  06-41.858.377
Rob Visser    Hulft 13   Bovenkarspel  06-51.389.475

Wij wensen iedereen

‘Prettige kerstdagen en een goed en gezond 2012’
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DE CLUB VAN 100

Henk van Altena Kees Groot  Bart van der Steen Jan van St. Annaland    
De Gympies  Hans en Trudy Ligthart Erwin Steltenpool Robèr van Ammers Nico de Haan  
Marco Ligthart  Stoffers Glazenwasserij Wim ter Avest  Jouri Haksteen  Dirk Maas  
Martijn Stroomer Antoine Haarstudio Rob Hali  Richard Maijers  Jacco Stuurop
Jan Appelman  Joop Hendrix  Niels Bakker  Bep Stuurop  Sjors Appelman  
Frank Laan  Co Meyer  Supporter  Tim Appelman  Jan Hermans  
Bab Minneboo  Sjaak van de Swaluw Vok Appelman  Jan Menno Hermans Dirk Morsch  
Frans Takken  Edith Beekman  Cees Hoff  Jeroen Mulder  Hessel Thole
Dirk Berkhout  Nico Homan  Patrick van Osch Eugène Thole  Arie van Beusekom 
Karel Huijing  Edwin den Ouden Henk Tor  Ron Bijleveld  Harry Huisken  
Gerard Overmars Ruud Tuurenhout Erwin Bijlsma  ING   PC Marktweg  
Brian Veeken  Rens de Boer  Lars de Jong  J.P. Peerdeman  Dirk Visser
Jelle Bonnema  Linze de Jong  Ruud Peerdeman Evert Visser  Jaap Boon  
Martijn Kamp  Mark Pennekamp Juriaan Visser  Yvonne Boon  Bert en Jenny Karel 
Ton Pennink  Koos en Alie Visser Fer Bot   Bertus karel  Gerard Piekaar  
Patrick Visser  Jan Bregman  Ton Karel  Sjaak van der Ploeg sr. Rob Visser
Han Broersen  Jack Keirsgieter  Bob Post  Wilko Visser  Ries Bruijn  
KGB Jeugdcommissie Eric Raggers  Dirk Vreeker  Richard Bulterman KGB Veteranen  
Hans Raven  Fons Vreeker  Henk Cnossen  Jan Klarenbeek  Jos Rood  
Joost Vreeker  Jaap Commandeur Bertus Kleijn  Piet Vriend  Dirk Ligthart
Marcel Commandeur Wil Klein  Rob Ruitenberg  Remco Wachter Wil Cornelisse  
Dirk Jan Kok  Pierre Peerdeman Fjödor Werkhoven Piet Deen  Michel Kok  
Rolf en Dien Scharf Loek Werkhoven Rina Deen     Marcel Schouten 
   Frans Dekker  Nico Konijn  Barry Schreurs  Fred Windt
Ton Dekker  Robert Konijn  Sen. zondag 1  Ans de Wit  Frank Dekker  
Eugene Korse  Sen. zondag 2  Cees de Wit  Duo De Buurman Marcel Kroezen  
Sen. zondag 3  Dick de Wit  Cor Duijs  Meine Kuperus  Frank en Karin Sijs 
Piet de Wit  Ed Eickhout  Riet Kuperus  Mevr. A. Smit   Maris Stam
Frans Eickhout  Adri Laan  Bob Smit  Simon de Wit  Piet Engel  
Wil Laan  Jan Smit  Sjaak van der Ploeg jr. Andre Fit  Melchior Lehmann 
Bert Spaan  Wim de Wolf  Ids Fopma  Jacko van Leijen Rene Spruit  
Dennis de Goede Martin Leijgraaf Schoonmaakbedrijf Streekclean  Theo en Elly Roosendaal 
Auke en Margreet van Zanten

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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Het MS fonds en KGB’s veteranenhulp

Hans van Diepen, spits van de veteranen, is sinds twee jaar coördinator van het MS fonds in
Bovenkarspel. Hoe ze bij hem zijn terecht gekomen weet hij niet, in eerste instantie dacht hij: ik geef me op als 
loper, maar voordat hij het wist was hij coördinator. En ja ook collectant voor de chronische ziekte multiple 
sclerose.  ‘Voelde je je geroepen?’ vraag ik. Ad rem als Hans altijd is zei hierop. ‘Nee ik werd geroepen!’

Waarom ben je het gaan doen, vraag ik hem. ‘Als eigenaar van woonwinkel ‘t Klooster in Bovenkarspel
sponsor ik eigenlijk van alles en nog wat. Maar vrijwilliger in dit soort zaken was ik nog niet. Ondanks dat ik 
als ondernemer weinig tijd heb en dit door anderen vaak ook als reden wordt opgegeven het niet te gaan 
doen, dacht ik, toen ik werd gebeld - ik doe het!’
‘En Rob, jij hebt vorig jaar een stuk over de aan MS overleden René Kok in het buurtclubblad de Zouaaf
geschreven. Ik voetbalde vroeger met hem in een team. Hij was mijn leeftijd en ook een dorpsgenoot. Ik heb 
van dichtbij kunnen zien dat het een verschrikkelijke ziekte is. Ik dacht ook gelijk aan hem.’ 
Vorig jaar is hij begonnen. Maar dit jaar kreeg hij een lijst van lopers waarvan een deel niet wist dat ze op de 

lijst stonden! Of werd Hans medegedeeld dat ze geen tijd of zin meer hadden. Zo kwam hij ineens een stuk of 
tien mensen tekort. Daar zat hij dan. Maar niet getreurd, daar zijn nog altijd zijn voetbalmaten. ‘De
Veteranen van KGB, Hessel Thole, Han van Wijk, Nico Groenewoud, Frank Appelman, Peter Steltenpool, 
Vincent Visser, Auke èn Margreet van Zanten en good old (manke nelis) Ton Kuin. Een ex veteraan.
Hans samen met vijf originele lopers en deze veteranen zorgden dat de wijken werden gelopen. 
‘We hebben een mooi bedrag opgehaald.’

Nog leuke dingen beleefd? ‘Jazeker, ik was bij Stedeborgh en belde ergens aan. Na veel gestommel ging
eindelijk de deur open. Een oude man deed open en vroeg ‘Wat mot je.’
Ik vertelde dat ik voor de MS fonds liep, hij brulde naar achter: ‘vrouw het is voor de MS’, die antwoord: ‘Geef 
maar un paar gulden!’ Ja dan kan je mij opvegen’ zegt Hans.
‘Maar ook makelaar Han van Wijk deed er zo zijn voordeeltjes mee. Aan een deur meldt hij iemand ‘Mooie hal 
heeft u mevrouw’ Waarop deze zei, ‘We gaan verhuizen.’ In de pocket dacht Han.

Via deze weg bedankt Hans zijn teamgenoten van het veteranenelftal. En wil u volgend jaar lopen?
U kunt Hans van Diepen bellen op 06-53.277.233    

Rob Visser
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Naam: Ton Schouten.

Geboren: 30 december 1988 te 
Hoorn.

Woonplaats: Avenhorn.

Familie: Ik woon nog bij mijn
ouders en ik heb één broer (Bas).

Opleiding/beroep: Ik werk bij 
Deen Supermarkten in Hoorn op 
het distributiecentrum.
Daarbij doe ik de opleiding
logistiek teamleider.

Clubs: Omdat mijn moeder coach 
was bij mijn broers elftal, speelde 
ik op vijfjarige leeftijd m’n eerste
wedstrijd bij Kwiek’78. Daar heb 
ik op m’n zestiende het 1ste elftal gehaald. Nu speel ik voor het 2de seizoen bij KGB.

Positie: Sinds ik op een heel veld voetbal speel ik linksbuiten.

Sterke/zwakke punten: Dat vind ik lastig te zeggen ! Als jullie het willen weten kom dan eens kijken.

Hoogtepunt: Het kampioenschap met Kwiek’78 1. We moesten de kampioenswedstrijd spelen bij DRC in 
Durgerdam. Een gelijkspel was genoeg. In de 85ste minuut maakten we 1 – 1 en toen begon het feest. Dit 
duurde lang omdat er ook kermis in het dorp was.

Dieptepunt: Mijn 2 rode kaarten! Eéntje door een clubscheidsrechter van Kwiek’78. Normaal kan je die
wegpraten, maar nu niet. Ik kreeg 8 wedstrijden schorsing.

Mooiste doelpunt van jezelf: Dat was een omhaal tegen RKEDO. Kwiek’78  – RKEDO is hetzelfde als KGB 
– De Zouaven, dus ik was onwijs blij. Vervolgens keurt de scheids hem af omdat het gevaarlijk spel was (er 
stond niemand om me heen).

Mooiste tenue amateurclubs: Dan moet ik er toch echt twee kiezen namelijk: KGB en Kwiek’78.

Mooiste complex amateurclubs: Dat is overduidelijk KGB. Er is wel een nadeel: je moet zover lopen van het 
parkeerterrein naar de kantine.

Lastige tegenstander: Op trainingen wou ik nooit tegen m’n broer spelen, hij is een bikkelharde rechtsback. 
Verder vind ik die voorstopper van Strandvogels met al die tattoo’s een lastige. Zijn naam weet ik niet, ik 
noemde hem altijd plakplaatje.

Club Nederland: Die heb ik niet echt, maar ik vind het knap wat Gert-Jan Verbeek doet met AZ.

Speler Nederland: Roy Beerens vind ik leuk om naar te kijken. Hij heeft zo’n goede versnelling, dribbel en 
overzicht.

Selectielid uitgelicht
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Club buitenland: Ja, dat kan er maar één zijn: Real Madrid.

Speler buitenland: Christiano Ronaldo. Hoe hij een man kan passeren is gewoon geniaal, en dan ook nog zo 
hard en zuiver schieten.

Bijgeloof: Ik geloof hier niet in. Als je goed wilt voetballen moet je er de avond ervoor rekening meehouden.

Bijnaam: Bij Kwiek was het Luca Toni, waarom moet je mijn niet vragen. En voor sommigen is het de Duitser.

Voetbalvrienden: Teveel om op te noemen. Door de jaren heen veel vrienden gemaakt op het voetbalveld 
en ja, ook vijanden, hahaha.

Karakter: Negen van de tien keer ben ik vrolijk. Je moet me alleen ’s ochtends een kwartiertje met rust laten.
Geloof: Die heb ik niet.
Vakantie: Doe mij dan maar zon, zee en strand met lekker een tijdje niks hoeven doen.

Televisie: Ik probeer alle voetbalprogramma’s te kijken en veel wedstrijden. Ook hou ik van een goeie film, 
het liefst een thriller of aktie.

TV-analyticus: Johan Derksen. Hij kan zo lekker bot uit de hoek komen.

TV-commentator: Leo Driessen vind ik prettig om naar te luisteren.

TV-presentator: Wilfred Genee.

Radiozender: Luister ik niet zoveel.

Film: Davinci Code en Angels & Demons vind ik goeie films.

Lezen: Daar doe ik niet aan. Ja, oké, op maandagochtend Stad en Streek sport in de krant.

Muziek: Ik hou van veel soorten muziek behalve hardcore en klassiek.

Bijzonder nieuwsfeit: Geen.

Auto: Volkswagen Polo.

Favoriete voetballer KGB: Dat vind ik moeilijk om te bepalen, maar als ik er één moet uitzoeken kies ik voor 
René Spruit. Hij heeft een goede instelling en probeert anderen mee te nemen in z’n drive.

KGB 1: We moeten nu snel punten gaan pakken, ik had me dit seizoen iets anders voorgesteld. We moeten nu 
met z’n allen gaan knokken om wedstrijden te gaan winnen (interview afgenomen voor wedstrijd tegen VVS, 
inmiddels dus tweemaal op rij gewonnen, EdV).

Club KGB: KGB is een warme gezellige club met een hoop vrijwilligers.

Levensmotto: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

EdV

Selectielid uitgelicht
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 20 november 2011

 
K.G.B --- Spartanen                        Uitslag:  3 — 2

Vandaag twee pupillen onze e4

Deze zondag hebben wij twee bijzondere pupillen, nl. DE TWEELING: MIKE en RICK BEUMER.

Zij zijn beide tien jaar en spelen in de E—4. Mike als VERDEDIGER en Rick staat in de SPITS.
Zaterdag 19 november hebben zij helaas verloren met hun eigen ploeg.
Ze zitten allebei op de WILLIBRORDUS in groep: 6a. Het leukste op school is voor beide jongens hetzelfde, 
hoe kan het ook anders, als je tweeling bent: GYM en SCHOOLREISJE. Mike vindt TAAL ook nog leuk.
Hun hobby’s buiten het voetbal zijn: COMPUTEREN en DS op de NINTENDO en LEGO.
Hun favoriete club en speler:
Mike is gek van AJAX en zijn favoriete speler: RONALDO.
Rick zijn favoriete club is PSV en MESSIE als speler.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.

De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: Een eensluidend antwoord; WEL LEUK.
De voorbereiding op het veld, waarbij zij alles meedoen met de selectie: HEEL LEUK.
De AFTRAP: Deze ging heel goed en Mike’s antwoord was, dat hij het fijn vond dat het doelpunt ZAT.
Over de wedstrijd zelf: allebei de spelers vonden de wedstrijd HEEL SPANNEND.
De BESTE SPELER: RENÉ SPRUIT. Het mooiste doelpunt: DE DERDE, aldus Mike, maar Rick had het over 
DE TWEEDE.

Het leukste van de hele middag:
Mike; DE AFTRAP, DE WARMING-UP, een 
BALLETJE TRAPPEN met de RESERVEKEEPER 
en in de KLEEDKAMER met alle spelers.
Rick: DE WEDSTRIJD zelf en omdat we in de 
RUST mochten SCHIETEN OP DOEL.

Na dit korte interview kregen zij van de trainer van 
K.G.B. en van de aanvoerder 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 ACHTEROP PUPIL VAN DE 
WEEK.
Het was voor de spelers een enorme ervaring en 
ik hoop dat zij ervan genoten hebben.
Bedankt, MIKE en RICK 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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Op zaterdagmiddag, meestal rond een uur of half één, nestelen de vaste schare fans (ouders)
zich langs de lijn. Meestal rond de middenlijn om de verdediging, middenveld en aanval te kunnen
aanmoedigen. Wat direct opvalt, is de hechte band tussen deze ‘kerels’ in wording. Er staat een hechte groep 
vrienden op het veld, die door de weeks op school veel met elkaar optrekken. Op zaterdag verdedigen ze 
heel graag de eer ‘van het vlaggenschip’ van de C junioren van KGB.

Ook de namen vallen op, echte West-Friese (lees Streekse) namen staan op het wedstrijdformulier. Bekende 
namen als: de Wit 2 x, van Vuure, Visser, Smit, Compas, Wiersma, Snoek, Edelenbosch, Takken, Schooneman, 
Thole. Wie herinnert zich niet de weergaloze acties van zijn vader Hessel. De trainer, Gert Feld, is een oude 
bekende uit Venhuizen en trainer Coen Raven behoeft al helemaal geen intro. 

Als je de ogen dicht doet dan is er nog steeds niets te merken, het bekende West-Friese taaltje klinkt ons 
ouders heel bekend in de oren, kunnen kennen we niet, den moet je harder renne , enz. Ik hoef het niet uit te 
leggen. Maar als je de ogen opent en goed op het spelletje let, zie je iets op de mat worden gelegd dat als het 
welbekende Samba voetbal lijkt met een hechte solide verdediging die wij dan weer aardig kennen van onze 
oosterburen. Ook ziet het er allemaal opeens niet zo - Streeks - meer uit. Blond en donkerharige al of niet 
met stekels. Er is eentje van het Zuid Europees type, maar er zijn ook nog 4 donkere jongens met kroeshaar!

Wij ouders weten natuurlijk allang dat ons KGB trots eigenaar is van een elftal dat is gesmeed uit het beste 
wat het voetbal ons kan geven. Een beer van een keeper, een verdediging van jongens uit de klei met een 
niet lullen maar poetsen mentaliteit, middenvelders met nuchter Hollands inzicht aangevuld met een half 
Spaanse tovenaar en 2 Colombiaanse techneuten die de aanval moeten bevoorraden met bruikbare
ballen.
En een aanval behelst met raspaardjes, met op de zijkanten 2 razendsnelle buitenspelers waarbij onze
linkerkant weer zo’n heerlijke Hollandse kerel is en de rechterkant een Colombiaanse vuurpijl, die niet in te 
halen is. En ook nog eens een altijd in de kaats zittende spits die ook z’n Colombiaanse roots niet kan
verhullen. KGB C1 heeft vier Colombianen in één team. Twee ‘look a likes’ Jim en Jeremy, de kleine ‘techneut’ 
Oscar en ‘big powerboy’ Juan. De andere topspelers zijn keeper Robbie, Joey, Ricardo, Nick, Ronald, Julian, 
Niels, Jasper en de halve Spanjaard Pedro!

Een elftal dus waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Al is het maar omdat onze C1 mannen vrienden zijn 
die op zaterdag met z’n allen strijden voor het team en de club KGB. Een elftal is hoe onze maatschappij zou 
moeten zijn. Blond haar, stekels, kroes haar, blauwe ogen, bruine ogen, blank of bruin. Het maakt allemaal 
niets uit. Er telt maar één ding; spelplezier, goed voetbal en blij weer naar huis. Uiteraard wel het liefst met 
de overwinning op zak.

Onze mannen op het veld laten dus onder leiding van 2 fantastische trainers iedere week zien dat de
toekomst voor ons KGB wel goed zit!

KGB C1 is inderdaad een Wereld(s)elftal

Per Schooneman

KGB C1 Bloemkool, patat & samba
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Vrijdag 18 november was het weer zover, bij KGB werd de jaarlijkse Zwarte Pieten Bingo voor
de Mini-, F- en E-pupillen gehouden. Omdat het onmogelijk is om meer dan 100 kinderen in de kantine te 
proppen, hadden wij bedacht om er twee feesten van te maken op een avond, één voor de Mini’s en de
F-pupillen, en één voor de E-pupillen. De Pieten moesten zich dus voorbereiden op een vol programma deze 
avond. En met een opkomst van ongeveer 120 kinderen, aanhangende coaches en trainers en hulpouders, 
zou het waarschijnlijk ook een oorverdovend programma worden. De avond ervoor was de kantine al
versierd en waren de nodige voorbereidingen al getroffen met behulp van een team van vrijwillige vaders en 
moeders én een “vrijwillige” Ron Bijleveld.

Vrijdagmiddag hing de spanning al in de lucht, zou 
de geluidsinstallatie het niet begeven, zaten alle
bingoballen wel in de bak en… zouden de Pieten wel 
op tijd zijn. Nou, de kinderen waren in ieder geval 
wel op tijd…. Om kwart over vier werden de eerste 
Mini’s en F-pupillen ontvangen door de boys van de 
C-selectie, Niels, Tim, Nick en Julian, die de
Bingokaarten uitdeelden en de kinderen de kantine 
in loodsten. Hans Beets, onze muzikale entertainer, 
had een leuke verzameling, sfeervolle Sinterklaas-
liedjes uitgezocht en al snel zat de stemming erin! 
De Bingo ging van start met Ineke Bakker als zeer 
ervaren Bingo Miss. Met duidelijke stem werden de 
eerste cijfers de kantine in geslingerd en
ontvangen met veel gejoel.

Plotseling ontstond er een zacht geroezemoes bij 
de ramen waar verdachte bewegingen werden
gesignaleerd van mogelijk… de Zwarte Pieten! En 
inderdaad, niet lang daarna vlogen de pepernoten 
ons om de oren. Ja, en toen begon het feest pas 
echt!
Vol vertrouwen klonk in de kantine “zie ginds komt 
de stoomboot” (met pakjes natuurlijk…). Ook dit jaar 
was Piet Marco weer van de partij. Hij komt al heel 
lang bij KGB de cadeautjes brengen en kent KGB op zijn zwarte duimpje. Dit keer had hij assistentie van 
twee opmerkelijk charmante Pieten, die toch wel heel sierlijk en doelgericht de pepernoten gooiden, en ook 
duidelijk een goed balgevoel hadden.

Het duurde even voordat iedereen rustiger werd zodat de Bingo verder kon gaan. Ineke werd geassisteerd 
door de ‘C-boys’, die de nummers op 2 grote borden aan de kinderen lieten zien. Een taak die hun cijferend 
coördinatievermogen dusdanig op de proef stelde, want bijv. 78 is niet hetzelfde als 87! Maar wel een goed 
idee, want ook voor de jongste pupillen was de Bingo zo goed te volgen. Al heel snel was daar de eerste volle 
kaart. Spanningen werden ondragelijk, blijven zitten op je stoel bleek onmogelijk.

De ene Bingo na de andere werd geroepen en uiteindelijk waren alle prijzen dan toch verdeeld. Twee rondes 
werden er gespeeld met in de pauze natuurlijk de Pieten Polonaise. Daarna werden alle lootjes verzameld 
door de Zwarte Pieten voor de trekking van de Superhoofdprijs, een cadeaubon bij ‘Happy Days’. Deze werd 
gewonnen door Wester Dudink uit de F2. Hij mag met zijn hele team bowlen of karten.

Zwarte Pieten Bingo bij KGB
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Toen werd het tijd om de
Sinterklaas cadeautjes uit te
delen. De Zwarte Pieten
sleepten hun volle zakken de
kantine in. Alle kinderen kregen 
een rode handdoek met KGB 
logo en een ING sleutelhanger 
van het Nederlandse elftal. Ook 
de coaches kregen zo’n mooie 
handdoek, want zij zweten net 
zo goed, dan wel niet harder, tij-
dens de wedstrijden. Ja, en toen 
was het de hoogste tijd om naar 
huis te gaan, want de volgende 
groep met de E-pupillen werd al 

weer verwacht. De Zwarte Pieten hadden maar net aan de tijd om even bij te komen en een Hollands broodje 
frikandel naar binnen te werken. 

Ook bij de E-pupillen werden twee Bingo rondes gespeeld, met een hoofdprijs trekking. En hoewel er in deze 
groep veel pupillen zijn die zich al heel groot voelen, werd er toch regelmatig met spanning naar buiten 
gekeken of er al iets in aantocht was. Uiteindelijk dan toch deden de Zwarte Pieten hun traditionele entree, 
alleen nu werden er ook pepernoten teruggegooid.  Piet Marco assisteerde het “ballenvrouwtje” - zoals hij 
Ineke noemde – door te helpen met het trekken van de nummers en ging daarbij ook regelmatig de zaal in 
waar hij de nodige oproer veroorzaakte. Dat E-pupillen extreem veel lawaai kunnen produceren…is nu wel 
bewezen. Volle Bingo kaarten werden af en aan gedragen en prijzen werden met zorg gekozen, soms na zeer 
lange overwegingen. De hoofdprijs kwam uiteindelijk terecht bij de E5 doordat Pim Schuitenmaker de loterij 
won, zijn kaart werd getrokken door de Zwarte Pieten. Nadat ook hier de cadeautjes uit de zakken waren 
uitgedeeld, ging iedereen tevreden en voldaan naar huis. 

Iedereen bedankt, die heeft meegeholpen met dit grote Sinterklaasfeest. Wij kijken al weer uit naar volgend 
jaar. Zwarte Pieten, het was een superfeest, tot volgend jaar!!!

De Sinterklaascommissie:

Carina de Wit,
Ellen van Vuure,
Monique Edelenbosch.

Zwarte Pieten Bingo bij KGB
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KGB 4 in nieuwe trainingspakken

Karel Bloembollen steekt K.G.B. D4 in nieuwe trainingspakken. 

Zaterdag 12 november j.l. werden aan de spelers van K.G.B. D4 nieuwe trainingspakken overhandigd door 
Bert Karel, eigenaar van Karel Bolbloemen.

Op de foto staand van links naar rechts:

Siem Beers (coach), Bert Karel (sponsor), Danny Haster (trainer), Tom Bruins, Dylan Kok, Jari Roossien, Julian 
Beers, Dani van der Noot, Floris de Wit, Martijn Kuperus, Kees Bruins (coach), Koen Manshanden (trainer).

Gehurkt van links naar rechts:

Shane Alting Siberg, Stan Vogel, Rene Karel, Michael van Kessel, Mike Jansen, Camiel van Hurck en Pim 
Doorn.

Karel Bloembollen aan de Gouw 3 in Bovenkarspel is een vooruitstrevende kwekerij en broeierij van tulpen. 
In de afgelopen jaren, die in het teken stonden van ontwikkeling, modernisering en de bouw van nieuwe
kassen en een bewortelingshal waarin tulpen in meerdere lagen boven elkaar worden gebroeid, is de
produktie gestegen tot zo’n 45 miljoen tulpen per jaar. Kortom een hypermodern bedrijf.
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Zaterdag 12 November was het dan eindelijk zover, ons sterrenteam werd in het nieuw gestoken.
Trainingspakken gesponsord door Karel Bolbloemen BV uit Bovenkarspel.

Spontaan kwam Bert Karel aan het begin van het voetbalseizoen naar ons toe, en vroeg of hij dit voetbal 
team in nieuwe trainingspakken mocht steken, zijn zoon Rene speelt ook in dit team. Het is een hele leuke 
groep jongens bij elkaar en de prestaties zijn er dan ook naar. We staan op dit moment van schrijven op een 
4e plek in de najaars competitie maar we moeten de komende weken tegen de bovenste 3 tegenstanders 
spelen. Iedere week zien we het team groeien en met meer zelfvertrouwen het  veld ingaan.
We beschikken gelukkig over 2 trainers, Koen Manshanden en Danny Haster  die zorgen voor de fijne
kneepjes van het voetbal vak, want voetballen kunnen ze ! En er is iedere week een  grote groep hondstrouwe
supporters die ons komen aanmoedigen en vergezellen  bij de uitwedstrijden.

De trainingspakken van Karel Bolbloemen BV zijn dus in een groot gedeelte van West Friesland te
bewonderen. 

Tijdens de overhandiging van de pakken werden we uitgenodigd op het bedrijf van Karel en kregen we een 
rondleiding door het spiksplinter nieuwe bedrijf van Karel aan de Gouw. Het ziet er erg indrukwekkend uit 
en velen van ons keken hun ogen uit. De rondleiding werd verzorgd door Bert Karel zelf en voor de jongens 
deed Rene de rondleiding.
Daarna gingen we nog aan het gebak en limonade en werd de Fam. Karel hartelijk bedankt voor de pakken 
en de rondleiding.

Nogmaals: Karel Bolbloemen hartelijk bedankt voor de nieuwe trainingspakken en mede hierdoor zullen we 
zorgen voor nog betere prestaties op het veld!

Namens de D4, de coaches
Kees Bruins en Siem Beers.

KGB 4 in nieuwe trainingspakken
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Vrijwilligers geVrAAgD VOOr 
HeT gAswACHT-BAKKer

jeugDTOernOOi
OP ZONDAG 13 , ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 MEI 2012

WEGENS ENORM SUCCES TE HEBBEN GEBOEKT ORGANISEREN WIJ WEDEROM EEN THUIS 
TOERNOOI EN DOEN ER DEZE KEER EEN SCHEPJE BOVENOP DOOR:

OOK VOOR DE A &  B JUNIOREN, EEN VOETBAL TOERNOOI TE ORGANISEREN.

EN DAAROM BESTE OUDERS HEBBEN WIJ UW STEUN HARD NODIG OM DIT TOT EEN DAVEREND 
SUCCES TE LATEN VERLOPEN.

WIJ ZIJN ER DEZE KEER EXTRA VROEG BIJ OMDAT WIJ HEBBEN GEPROEFD HOE MOEILIJK HET IS 
OM MENSEN BIJ ELKAAR TE KRIJGEN DIE HUN STEENTJE WILLEN BIJDRAGEN

MET O.A. KANTINE BEZETTING, EEN ONTVANGST COMITE  ETC.ETC.

GRAAG EEN EERSTE REACTIE VOOR 1 JANUARI OF OOK U VAN DE PARTIJ WIL ZIJN.

PS  MIDDELBARE SCHOLIEREN DIE NOG EEN DEEL VAN HUN MAATSCHAPPELIJKE STAGE MOETEN 
DOEN KUNNEN DAT OP DEZE DAGEN DOEN.

           
Neem hiervoor je stageboekje mee en wij zullen deze ondertekenen !!!!

U KUNT UW AANMELDING RICHTEN AAN:
 kgb-toernooi@kpnmail.nl

Gaswacht-Bakker Jeugdtoernooi

Met sportieve groet,
 

Toernooi Coördinatoren Andries Zwaan & Jacob van Vuure
    

  Andries gsm: 06-41859018
    Jacob gsm: 06-20061129

  email: kgb-toernooi@kpnmail.nl
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Steun in de rug voor de jeugd van v.v. K.G.B.

19 november 20011 –  Als hoofdsponsor van de KNVB investeert de ING niet alleen in het Nederlands elftal, 
maar ook nadrukkelijk in het Nederlandse amateurvoetbal. De bank doet dat door clubs te ondersteunen 
met materialenpakketten, advies en informatie. K.G.B. is een van de 500 amateurclubs die dit jaar het pakket 
ontvangen.

Vrijwilligers en kennis
Amateurclubs staan aan de basis van de maatschappelijke en sportieve rol van het Nederlands voetbal. De 
verenigingen zijn belangrijk voor de jeugd, hun ouders en voor de wijken waar ze gevestigd zijn. Vanwege 
deze bindende rol ondersteunt de ING amateurclubs nu met een speciaal materialenpakket.
Daarnaast stimuleert de ING haar werknemers om een actieve rol te spelen in hun voetbalvereniging. Ook 
tijdens werktijd worden ze in staat gesteld hun club te ondersteunen. Bovendien deelt de ING haar
kennis – over financiën maar ook andere zaken -  met de verenigingen in informatiebijeenkomsten en
eendaagse cursussen in samenwerking met de KNVB. Deze initiatieven maken deel uit van het bredere
programma ‘Nederland voetballand, aangemoedigd door de ING’ waarbij de ING drie belangrijke pijlers 
van het Nederlandse voetbal ondersteunt: Het Nederlands elftal, amateurvoetbalverenigingen en het 
jeugdvoetbal.

Voetbalverenigingpakket
Reinier Jeltema, trainer van de mini’s van K.G.B., ontving uit handen van Marco Ligthart  het
materialenpakket. Dit bestaat ondermeer uit wedstrijdballen, hesjes en pionnen. De mini’s van K.G.B. wilden 
alleen met de hesjes aan op de foto. Voorzitter Gerard Overmars “We zijn als K.G.B. ontzettend blij met deze 
steun van de ING. Het is als amateurclub steeds lastiger het hoofd boven water te houden. De inzet van 
vrijwilligers bij de vereniging is cruciaal.  Het is bijzonder welkom dat de ING ons steunt en begrijpt wat onze 
maatschappelijke rol is.”

KGB door ING gesteund
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Het meeste plezier vind je bij de Mini’s!!!

Na een voorzichtige start vorig jaar, zijn we dit jaar begonnen met een compleet mini elftal. 
Er waren aanmeldingen genoeg om een team te starten. Er werden weer twee spik-splinter nieuwe doelen 
aangeschaft en het seizoen kon beginnen. 

Al voor de eerste wedstrijd was er een F trainer/begeleider die door had waar hij de beste vissen moest
vangen. In de kweekvijver van de club. Zo zou je de mini’s dan ook het beste kunnen noemen. 
Een ander talent  besloot dat hij volgend jaar als hij 6 is, altijd nog zijn carriere bij KGB kon starten.
“Een jaar later bij FC.Barcelona komen, zou niemand merken”.  
Het leek er op dat we totaal geen wisselspelers zouden hebben dit seizoen.  
  
Net als andere jaren kwamen er laat in september nog wat nieuwe aanmeldingen bij en konden we dus
beginnen. 
Reinier traint de MINI’s iedere woensdag voor drie kwartier. Zelden wordt er iemand ongeoorloofd afwezig 
gemeld, de opkomst is hoog. Er wordt volop plezier gemaakt. Hoewel een training zwaar is, staan de MINI’s 
iedere week trappelend klaar. Volgens mij zijn er geen trainingen op het KGB complex waar zoveel ouders, 
broers, zusters,  grootouders, maar ook ooms en tantes komen kijken. 
12 jongens tussen de 4 en 6  allemaal met een bal, rollend en dribbelend.  Een wirwar van kinderen. 

Gelukkig heeft  Reinier  wat extra hulp van Joey en Rick, die nu zorgen dat de trainingen wat beter gevolgd 
worden. Hebben zij even geluk dat ze hun maatschappelijke stage bij het leukste team van KGB mogen doen.

De wedstrijden van de MINI’s  hebben een apart karakter, wat je eigenlijk bijna nooit  meer op het
voetbalveld ziet. Soms wordt  er gelopen, soms wordt er fanatiek gevoetbald, maar er is altijd plezier. 

Plezier bij de Mini’s
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Een enkele keer gebeurd het dat de spelers in hun fantasie al dat ene doelpunt scoorden, 
wat ze hun moeder beloofd hebben. Anderen maken zich druk of opa wel langs de kant staat.  
Een wirwar van spelers die in de kluitformatie een aanval plannen. Soms met de kluit naar voren en soms met 
de kluit naar achteren.

In de rust wordt alles besproken bij de limonade, zoals; ik heb mooi lego, mijn vader koopt een nieuwe auto en 
mijn moeder gaat pannenkoeken bakken. De pauze wordt afgesloten met een semi verplichte plas.

De tweede helft lijkt het dan ook vaak beter te gaan. Een enkele keer valt er zelfs dan een doelpunt voor ons.
Helaas is er nog geen overwinning geboekt dit jaar. Volgens Reinier (en die heeft er verstand van) komt ie er 
aan!!!!! 
De doelstelling is iedere week; veel plezier hebben en als het kan een doelpunt scoren. 
Hier wordt iedere week ruimschoots aan voldaan. 
Als je iedere week je doelstelling haalt, dan heb je plezier en doe je het eigenlijk beter dan alle andere teams.  
Zelfs beter dan Ajax of Feyenoord. Je mag dus best wel eens een keer lange neus maken naar iedereen.   

Mark  (begeleider)

Plezier bij de Mini’s

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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Dames 2 in het nieuw

NIBO nieuwe shirtsponsor Dames 2 K.G.B.

NIBO Installatietechniek heeft de dames 2 van K.G.B. nieuwe shirts geschonken.

Boven van links naar rechts: 

Mark Pennekamp (trainer / coach), Esmee Schooneman, Jantine de Wit, Lisa de Vaal,
Annelies Commandeur, Bianca Sijs, Laura de Haas, Emma Berkhout, Nico Schooneman (shirtsponsor).

Gehurkt van links naar rechts:

Larissa Smit, Marissa Burgmeijer, Laura Burgmeijer, Marjolein Vreeker, Anne Boon, Yvette Buis, Maza Esmaïl. 

Ontbrekende speelsters: Angela en Denise Sikkens.

NIBO installatietechniek is een gerenommeerd installatiebedrijf waar vakbekwaamheid en service voorop 
staan. Eigenaar Nico Schooneman heeft al meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van centrale
verwarming, drinkwater en gasinstallatie, zinkwerk en duurzame energie en werkt zowel voor de particulier 
als voor het bedrijfsleven. Voor info: www.niboinstallatie.nl
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Administratiekantoor & Belastingadviesbureau Kersten nog lang niet met pensioen.

Al ruim 65 jaar is Administratiekantoor & Belastingadviesbureau Kersten actief in met name West-Friesland 
voor het midden- en kleinbedrijf maar ook voor de particuliere klant. Hoe doen zij dat?

In 1945 werd het bedrijf opgericht door naamgever Wim Kersten. Sinds 2010 zijn André Lakeman en zijn 
echtgenote Diana Dekker de nieuwe eigenaren van het bedrijf. De huisstijl van kantoor Kersten is na de
overname aangepast, maar de continuïteit en service in de dienstverlening is behouden gebleven. 

Administratiekantoor & Belastingadviesbureau Kersten is een toegankelijk kantoor, waar de betrokkenheid 
met de klant voorop staat. Het kantoor is gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB), van B.V.  tot en met de 
Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er). Daarnaast zijn zij uiteraard ook particuliere klanten van dienst bij 
diverse administratieve en fiscale vraagstukken. 

Samen met een ervaren team staan zij garant voor een deskundige, maar vooral ook betrokken financiële
begeleiding die volgt uit de verwerking van de boekhouding en de daarop volgende jaarrekeningen en
belastingaangiftes. Aan startende ondernemers wordt hulp geboden bij het opstellen van een
ondernemersplan en de oprichting van een onderneming. Tevens kan een ieder er altijd terecht voor vragen 
op fiscaal gebied.

André heeft na voltooiing van een universitaire studie gekozen voor zijn huidige vak, waarvoor hij diverse 
relevante (avond)studies heeft gevolgd en nog steeds volgt op het gebied van de actuele fiscale wet- en 
regelgeving. Zijn vrouw Diana heeft na een HBO studie langere tijd in de boekhandel branche gewerkt en 
verricht nu administratief ondersteunende werkzaamheden binnen kantoor Kersten. Ondanks de drukte die 
het hebben van een eigen bedrijf met zich mee brengt, proberen zij tijd vrij te maken om te sporten. Helaas 
schiet dat er nog wel eens bij in.

De band met West-Friesland laten zij o.a. zien door middel van sponsoring van diverse sportclubs en
verenigingen in de buurt. Hiermee willen zij niet alleen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen in de
regio, maar bovenal hun waardering uiten en steun geven aan de vele onmisbare vrijwilligers die zich volop 
voor hun club inzetten. Ook wij van K.G.B. kunnen op hun steun rekenen en daar zijn wij heel blij mee.

Voor vrijblijvende informatie: Administratiekantoor & Belastingadviesbureau Kersten, Stationslaan 21,
1611 KX Bovenkarspel, tel.: 0228511319 of via internet: info@kantoorkersten.nl

Sponsor in de sportlights
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Spelregeltoets amateurvoetbal

Vraag 1:
De bal gaat naast het doel over de doellijn. Zowel de scheidsrechter als de assistent-scheidsrechter weten 
niet wie de bal het laatst heeft aangeraakt. Hoe wordt het spel hervat?
a. Met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
b. Met een hoekschop.
c. Met een doelschop.
d. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal over de doellijn is gegaan.

Vraag 2:
Bij het nemen van een doelschop moeten:
a. Alle spelers van de aanvallende partij zich buiten het strafschopgebied bevinden, maar binnen het 
speelveld.
b. Alle spelers zich op ten minste 9.15 meter van de bal opstellen.
c. Alle spelers van de verdedigende partij buiten het strafschopgebied staan.
d. Alle spelers buiten het strafschopgebied staan, behalve de doelverdediger en de nemer van de                                        
schop.

Vraag 3:
Een speler werpt de bal bij een inworp niet op de juiste wijze in, maar omdat de bal bij een tegenstander 
terecht komt, laat de scheidsrechter doorspelen. Is dit juist?
a. Ja, hij kent de voordeelregel toe.
b. Nee, de inworp moet worden overgenomen door de andere partij.
c. Nee, de inworp moet worden overgenomen door dezelfde partij.
d. Nee, scheidsrechtersbal op de plaats waar de tegenstander de bal raakte.

Vraag 4:
Welke spelers mogen de strafschoppen nemen die een bekerwedstrijd moet beslissen?
a. Alleen de spelers die bij het eindsignaal op het speelveld waren.
b. Alleen de spelers die aan het eind van de wedstrijd hebben deelgenomen.
c. Alleen de spelers die de aanvoerders na afloop aanwijzen.
d. Alleen de spelers die door de scheidsrechter worden aangewezen.

Vraag 5:
Partij A krijgt buiten het eigen strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de 
bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de 
bal met zijn handen op en schiet de bal ver het veld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Hij laat doorspelen.
b. Hij toont de nemer van de vrije schop een gele kaart en de vrije schop wordt overgenomen.
c. Hij toont de nemer een gele kaart en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd
genomen een indirecte vrije schop toegekend.
d. De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte vrije schop
toegekend.

De antwoorden van de vragen mailen naar:

Sijbrandkrul@hotmail.com
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Voetbalweetjes

Snelste doelpunt 
Met een video opname als bewijs, maakte Ricardo Olivera uit Uruguay na 2,8 seconden op 26 december 
1998 de snelste treffer. Olivera maakte het doelpunt toen hij zag dat de doelman niet op zijn doellijn stond.

De kortste tijd waarin een hattrick is gemaakt
In 2 minuten en 13 seconden maakte de Ier Jimmy O‘Conner de snelste hattrick uit de geschiedenis. O‘Conner 
speelde destijds voor Shelbourne in de Ierse competitie.

Langste voetbaltoernooi
In Bangkok (Thailand) wordt een voetbaltoernooi gehouden waar teams van zeven man tegen elkaar
voetballen. Dit toernooi/competitie werd gehouden van 9 januari t/m 25 april 1999. Er namen 5098 teams 
deel aan dit toernooi, en er speelden in totaal 35.686 spelers mee.

Grootste controle over een voetbal
Ricardinho Neves uit Brazilië jongleerde met een voetbal gedurende 19 uur 5 minuten en 31 seconden
non-stop met zijn voeten, benen en hoofd waarbij de bal geen enkele keer de grond raakte. Hij vestigde dit 
record op 15 en 16 juli 1994 in California (VS)

Meest waardevolle voetbalshirt
Het rode shirt dat Geoff Hurst droeg in de finale om de wereldtitel in 1966 tussen Engeland en
West-Duitsland werd op 28 september 2000 voor een bedrag van ruim 136.000 Euro verkocht tijdens een 
veiling van Christie‘s in Groot-Brittannië.

Meeste wereldtitels voor landen
Op 13 juli 1930 werd het eerste wereldkampienschap gespeeld in Montevideo in Uruguay. Brazilië heeft het 
recordaantal wereldtitels op haar naam staan. De Zuid-Amerikanen waren de besten in 1958, 1962, 1970, 
1994 en 2002.

Meeste Europese titels voor landenploegen 
Duitsland heeft de meeste Europese voetbal titels voor landen op haar naam staan. Ze wonnen het toernooi 
drie maal, in 1972, 1980 en 1996 (De eerste 2 keer als West-Duitsland).
 
De snelste rode kaart
Die kreeg Walter Boyd op 12 maart 2000 tijdens een wedstrijd in de Engelse premier leage. Vijf minuten 
voor het eind van de wedstrijd werd Boyd in het veld gebracht. Nauwelijks was hij op het veld en nog
voordat de scheidsrechter de wedstrijd verder liet spelen, duwde hij een tegenstander. Deze actie werd door 
de scheidsrechter met een rode kaart bestraft. Gevolg: Walter Boyd werd na precies nul seconden van het 
veld gestuurd!
 
Het halve doelpunt
Tijdens een wedstrijd in Paraíba in Brazilië knapte de naad van de voetbal uitgerekend bij een vrije trap, die 
door de spits van de thuisploeg werd genomen. De ballon die normaal gesproken in de bal zit, belandde in 
het doel, maar het leer schoot erlangs. De scheidsrechter besloot toen dat het een ‘half doelpunt’ was en de 
wedstrijd eindigde in 0,5:0.

Langste verenigingsnaam ter wereld
Die is afkomstig uit Nederland: ‘Bredase Sportvereniging Nooit Ophouden Altijd Doorzetten Aangenaam 
Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie’. Dát is écht een lange naam!
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De grappigste rode kaart
Die werd in de Peruaanse eredivisie gegeven in augustus 1995. Toen gaf de scheidsrechter zijn eigen
grensrechter een rode kaart, omdat hij zich ergerde aan de foute beslissingen van deze man. De wedstrijd 
was op dat moment 14 minuten bezig.

De langste reis
De langste reis naar een uitwedstrijd moest een Oost-Siberisch elftal afleggen. Voor een wedstrijd in Moskou 
moesten de spelers 9288 kilometer ver reizen. Dat is een vierde van de omvang van de aarde.

Het verste schot op het doel
De verste trap die een doelpunt werd, kwam van de Zwitserse doelman Massimo Colomba. Zijn schot vanaf 
88 meter sprong voor de keeper van St. Gallen op en landde direct in het doel.

De bijzonderste rode kaart
De bijzonderste rode kaart werd niet dóór maar áán een scheidsrechter gegeven en wel door Alan Shearer 
van Newcastle United. Toen de scheidsrechter tijdens de wedstrijd per ongeluk een elleboogstoot aan een 
speler gaf, pakte Shearer de rode kaart van de scheidsrechter af en gaf die hem.

Het snelste tegendoelpunt
Die viel tijdens een wedstrijd tussen Schalke’04 - Bayer Leverkusen. De keeper van Bayer Leverkussen, die 
strafschoppenspecialist was, nam een strafschop en scoorde daaruit. Terwijl hij de felicitaties van zijn
medespelers juichend in ontvangst nam, liep hij te langzaam terug naar zijn eigen doel. In de tussentijd werd 
de aftrap door een speler van Schalke genomen, welke bal heel mooi recht in het doel van Leverkussen rolde 
terwijl de keeper nog op zijn gemak naar zijn doel liep.

Voetbalweetjes

Het winnende doelpunt in de maak tijdens 
de WK wedstrijd uit 1966 tussen

Engeland en Duitsland.

Geoff Hurst met het shirt dat hij tijdens de 
finale droeg. Het shirt werd
verkocht voor 136.000 Euro.
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Sponsor: Fred Blokdijk
Vandaag was ik te gast bij Fred Blokdijk, sponsor van de nieuwe trainingspakken van de B2.
We zouden eigenlijk ons interview houden tijdens de wedstrijd van de B2 tegen HSV-sport, maar het slechte 
weer gooide roet in het eten. Dus hielden we ons gesprek bij Fred en Daniëlle thuis, uiteraard onder het
genot van een kopje koffie.

Fred Blokdijk is geboren en getogen in Bovenkarspel, op de Broekerhavenweg.
Na vier jaar is hij verhuisd en opgegroeid op de Watermolenweg. Na de lagere school heeft hij de LTS
doorlopen en vond school toen wel welletjes. Hij heeft twee jaar bij een stratenmaker gewerkt, maar dat 
was niet helemaal de carrière die hij voor ogen had. Hij heeft daarna een half jaartje bij een standbouwer 
gewerkt. Deze ging na een half jaar failliet en Fred vond dat hij het zelf eigenlijk beter kon. Hij is sinds 1989 
eigen baas en is samen met zijn compagnon eigenaar van Staco Interieurs en Exhibitions.

Zoals de naam al doet vermoeden, bouwen de mensen die bij Fred in dienst zijn, o.a. stands op beurzen op. 
Verder worden er balies, kasten, wanden etc. in de werkplaats in Enkhuizen gemaakt en later door de
collega’s en Fred op de stands opgebouwd of in winkels geplaatst. 
Ze doen heel veel in de (winkel) interieurbouw en bij het afmonteren zijn of Fred of zijn compagnon Harry 
aanwezig. Ze werken heel veel in meubelzaken en maken bijv. tuindeuren, wandjes met ramen, leggen
vloeren en up-daten deze winkels regelmatig.

Ze werken door heel Nederland en in Europa, o.a. in België, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Italië en onlangs 
was er ook een ploeg aan het werk in Corsica. Als er op locatie wordt gewerkt, verblijven de mensen in een 
hotel. Dit wordt door Daniëlle op kantoor geregeld. Ze hebben inmiddels twintig mensen in dienst.
Op zaterdag werken een aantal jongens van de B2 en van andere teams ook bij Fred in de werkplaats. Ook 
zoon Kevin, de keeper van de B2, werkt bij zijn vader. Daniëlle doet sinds jaar en dag de administratie,
momenteel twee dagen per week.

Zij is op het werk en privé zijn steun en toeverlaat en Fred is inmiddels al 21 jaar getrouwd met Daniëlle. 
Samen hebben zij twee kinderen, Kevin van zestien en Priscilla van tien jaar. Daniëlle is op haar tiende vanuit 
Amsterdam naar Grootebroek verhuisd en haar broer was een goede vriend van Fred. Zodoende hebben ze 
elkaar leren kennen en al heel wat jaartjes gelukkig samen.

Nu zijn we uiteraard bezig voor onze club KGB en op mijn vraag of Fred vroeger nog heeft gevoetbald, kon hij 
gelukkig met ja antwoorden. Vanaf zijn vroege jeugd is hij bij KGB begonnen met voetballen en heeft vanaf 
de F-jes alle (eerste) teams doorlopen. Hij heeft daarbij altijd als rechtsback gevoetbald. Zo heeft hij o.a. met 
Tom v.d. Velden, Michel Wentzel, Gerard Bakker en Peter Smit gevoetbald.

Niet alleen op het veld, maar ook in de zaal was Fred te vinden. En nog sportte hij niet genoeg, ook vond hij 
het gezellig om af en toe te basketballen. Tot dat hij het uitgaan ontdekte! Na in de A1 te hebben gevoetbald, 
vond Fred het welletjes en gaf de bal een grote schop en heeft sindsdien niet meer gespeeld. Gelukkig is hij 
nu weer als supporter op het veld te zien, want zoon Kevin keept al sinds vele jaren bij diverse teams. Ook 
was vader Blokdijk veel bij KGB te vinden en moest Fred af en toe helpen met lijnen trekken. Ondanks zijn 
voetbalstop heeft Fred een groot KGB hart en wilde graag een team sponsoren met nieuwe
trainingspakken. En niet alleen het B2 team van zijn zoon wordt gesponsord, al jaren speelt hij met collega’s 
mee in eigen gesponsorde shirtjes en broekjes tijdens het familie stratentoernooi met Hemelvaart.

Fred is meestal door de week weg, in Nederland of in het buitenland, dus ik vroeg me af of hij nog tijd over 
hield voor hobby’s. Nu heeft hij niet zo heel veel vrije tijd, maar in de schaarse vrije tijd die hij heeft, mag hij 
heel graag sleutelen aan oude (Amerikaanse) auto’s. Zo rijdt hij zelf in een Chevroletbus, heeft hij een
Cadillac en nog een aantal oude auto’s. Het woord vervelen komt bij Fred niet voor.
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Sponsor: Fred Blokdijk

Het was weer gezellig om met zo’n enthousiaste KGB’er te praten. Hij wil graag zijn steentje bijdragen en ik 
denk dat de B2 trots mag zijn en goed te voorschijn kan komen in deze outfit.

Fred, bedankt en heel veel succes met Staco. 

Elly Roosendaal

Op de foto v.l.n.r.: 

Jelle Manshanden, Kevin Blokdijk, Niels Peerdeman, Wouter Kok, Rens Besseling, Frank Remkema, Frank 
Bleeker, Yoeri  Copier, Berend Roosendaal, Joey Soeverein, Marius de Wit en Fred Blokdijk.

Ondanks het slechte weer en sinterklaasavond kwamen deze jongens naar het bedrijf van Fred om op de 
foto te gaan in hun nieuwe pak. Grote klasse mannen!
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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 0228-519450 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




