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De bal rolt weer, de ‘winter’stop is weer voorbij. Welke winter
eigenlijk. Hoewel we er volgens de kalender nog middenin zitten, 
hebben we er ‘gelukkig, wat mij betreft’ nog niet veel van gemerkt.

Ons vlaggenschip is goed aan de tweede voetbal seizoenshelft 
begonnen, getuige de 3-1 overwinning op die andere jongens van 
Kolping, uit Oudorp. Ook de ‘Old Stars’ het derde team, was fris uit 
de winterslaap ontwaakt en liet het arme SEW alle hoeken van het 
groene graslaken zien. Een mooie opsteker voor beide teams, met 
beloftes voor het laatste weekend van januari.
Helaas kon het 1e team slechts 1 puntje, uit bij BKC, mee naar huis 
nemen, maar het was in ieder geval meer dan voor het 3e. Hoewel 
de strijd tegen VVS’46 zich eigenlijk alleen maar op Spanbroeker 
helft afspeelde, gingen de oranje hemden met de winst aan de haal.
Zij verdedigden uit alle macht en uit de spaarzame aanvallen werd 
het hoogste rendement behaald. Hierdoor is een hoge notering
even achterop geraakt.

Wat staat er deze keer in het clubblad.
Onder andere de nieuwjaarstoespraak. Op een druk bezochte
receptie bracht de voorzitter naar voren dat hij het na 6 jaar voor 
gezien wil houden. Wie er straks de hamer gaat hanteren is nog
onbekend. Het raden naar en noemen van mogelijke opvolgers is in 
volle gang. We wachten het maar af. Eén ding is zeker: we zijn nog 
niet van Gerard af, heeft hij gezegd. Dat komt goed uit want zo’n 
alleskunner, en dat is hij, is overal inzetbaar.

In deze editie maken we uitgebreid kennis met de selectiespelers 
Auke de Wolf en René Spruit. Zij laten het achterste van hun tong 
zien ofwel, we mogen alles van ze weten.
We nemen (met een bloemetje) afscheid van een bekende achter 
de kantinebar.
Extra aandacht voor de sponsors van Enkhuizer Tegels en Sanitair, 
een Loodgietersbedrijf en het Woonatelier van Van Diepen. Enkele 
van de vele sponsors die onze vereniging rijk is.
En wat te denken van enkele KGB meisjes onder 13 jaar die door 
de KNVB zijn uitverkoren Interregionaal te laten zien wat zij in hun 
mars hebben. Kortom: KGB is op alle fronten goed bezig.

Begon ik dit relaas met de vraag waar de winter is gebleven, blijkt 
nu, een week later, dat het toch winter is geworden. Voor hoelang? 
Geen idee, maar in Friesland is de 11stedenkoorts alweer volop 
aanwezig.

Nico Bakker, red.

Graag wijst de redactie op de oproep naar
vrijwilligers voor de jeugdafdeling elders in deze 

clubblad editie
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Column

Nieuwjaarsreceptie

Zeven januari in de kantine. Iedereen schudt elkaar 
de hand, alle dames worden gezoend. Goed bezocht, 
toch mis ik nog wat KGB-ers. Misschien hebben ze 
genoeg oliebollen en andere lekkernijen gehad of 
zijn nog onder invloed van drank. Zelf ben ik ook nog 
niet helemaal fris. Ik heb net een marathon biljarten 
achter de rug in de Florabar. Niet dat ik kan biljarten, 
maar een meeting met zeer trouwe vrienden mag je 
niet missen. Erg gezellig. Mario en Annet hadden het 
tip top voor elkaar. Van alles kunnen ze voor je
regelen. Voor elk feestje een aanrader. De Florabar 
dat moet je gewoon eens een keer doen!
Maar goed waar was ik? In de kantine staat een deel 
van de selectie achter de tap. In de competitie is het 
scoren langzaam op gang gekomen, maar hier gaan 
ze helemaal los. Allemaal zuivere hattricks. O.a. Brian 
de Roo, Diederik Rood, Juriaan Visser, René Spruit 
(zonder blondine), Emiel Ruitenberg en Jouri
Haksteen. Deze sidekick stond als een volleerd
tapper de glazen te vullen. De andere selectieboys 
staan mooi aan de bar. Mister -good guy- Barry
Blommenstein staat gezellig aan het eind van de bar. 
Samen met zijn leather girl, die hield hem keurig in 
toom. Zweepje denk? Ook zie ik Spiritkeeper Jan’tje 
Dekker. De KGB spelers achter de tap, scoren nu wel 
bij hem. Voorzitter Gerard hield een woordje. De 
uidspreker liet het afweten. KGB moet op zoek naar 
een nieuwe hoofdsponsor én een nieuwe
voorzitter. Gerard wil het stokje overgeven. Maar aan 
wie? Zover ik weet is er nog niemand. Is er een
fanatieke ‘jonge’ voetballiefhebber met verstand van 
besturen? Een binder. Een KGB man of vrouw met 
nieuw elan die de voorzittershamer wil oppakken? 
KGB 1 zondag 22 januari thuis tegen Kolping Boys. 
Helaas, ik kon er niet bij zijn. Maar ik heb zo mijn
informanten. Yes winst! 3-1. Ik zeg: begeleider Erik de 
Vries! 
Uitblinkers René Spruit én keeper Peter Molenaar.  
Superinvaller Nick Abcouwer, finaly he is back.
En Richard, de éérste Jelle heb je binnen. Jelle Smit 
uit de A1, ôh wat een speler! Nu de tweede Jelle nog.

KGB wat een vereniging. 
Sponsors, hallo! Letten jullie op?       
                Rob Visser

De Flora Bar
aan de Broekerhavenweg,

warm aanbevolen
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Enkele jaren geleden is de exclusieve kledinglijn van KGB geïntroduceerd met als doelstelling dat alle teams 
in hetzelfde tenue op de velden van KGB verschijnen, dit geldt zowel voor de wedstrijdtenues als voor de 
trainingspakken. 
Voor een groot deel is dit inmiddels gerealiseerd, voornamelijk de jeugd is voor het grootste gedeelte
gekleed in dezelfde shirts, broeken, kousen en dezelfde trainingspakken wat de uitstraling van de vereniging 
ten goede komt. Gedurende de laatste maanden van 2011 zijn er weer een groot aantal aanmeldingen van 
kledingsponsors geweest!!!!

Het is dan ook te betreuren dat een (gelukkig) klein aantal teams buiten de officiële sponsorkanalen om nu in 
van de kledinglijn afwijkende trainingspakken rondlopen hetgeen weer afbreuk doet aan eerdergenoemde 
uitstraling. Bovendien worden dergelijke trainingspakken niet als sponsoring van de vereniging gezien
omdat ze afwijkend zijn van de door KGB gevoerde lijn en de herkenbaarheid niet bevorderen. 

Aanvragen voor aanschaf van kleding uit de kledinglijn lopen te allen tijde via de sponsorkommissie, de
levertijd bedraagt minimaal 6 weken wat wordt veroorzaakt doordat het een exclusieve kledinglijn betreft 
met kleding die speciaal voor KGB gemaakt wordt.  Tijdige bestelling voorkomt teleurstelling.

Bestuur en sponsorkommissie KGB

Kledinglijn KGB

www.rabobank.nl/wfo
(0228) 56 62 00

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

www.rabobank.nl/wfo
(0228) 56 62 00

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

Zaalvoetbal recreanten competitie
Teambabbel of gezellig zitten

Darten op de Bullshooter
(wedstrijddarters welkom)

2 Wedstrijdbiljarts
(vrij biljarten op afspraak)

Ook voor uw actieve team- 
of personeelsfeesten

Info  0228 - 512972
Princenhof 6  Bovenkarspel
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Nieuwjaarstoespraak

Laat ik beginnen met u en allen die u dierbaar zijn, een gelukkig, gezond en sportief 2012 toe te wensen!

Vervolgens wil ik met u even kort terug blikken op het afgelopen jaar, om vervolgens een doorsteek te maken 
naar 2012.

2011 was voor KGB een bewogen jaar, er gebeurde van alles. Een voetbal bedrijf, volop in beweging, zoals 
dat hoort te zijn.

Wij hebben afscheid moeten nemen van een aantal rasechte KGB-ers, omdat zij ons zijn ontvallen.

Er werd volop met plezier gevoetbald, successen werden er behaald. Er is afgelopen jaar veel gelachen.
Het aantal leden is weer toegenomen. De keuken werd gerenoveerd.

Er waren vele sponsors en andere mensen die KGB een warm hart toedroegen.
Wij konden rekenen op een belangeloze en tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die KGB rijk is.

Tot zover 2011.

Graag neem ik nu samen met u een doorkijk naar 2012.

De start van 2012 geeft een onbestendig en onzeker gevoel, nu de inkomsten sterk onder druk staan, omdat 
sponsors hun contract beëindigen of willen beëindigen.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen.
Begin deze week werden wij geconfronteerd met een brief van onze hoofdsponsor (Kiddy World), die  ons  
laat weten de sponsorovereenkomst, tussentijds, éénzijdig te ontbinden.

Het bestuur zal, samen met de sponsorcommissie, er alles aan doen om het contract met Kiddy World te
continueren en Kiddy World te houden aan de gemaakte en vastgelegde afspraken tot 1 juli 2013.
Verder zal er al het mogelijke worden gedaan ons sponsoraantal en inkomsten op peil te houden, ondanks 
de economische terugval.

Het bestuur moet door deze bedreigingen een aantal maatregelen nemen. 
Zo zal het bestuur het complete uitgave patroon nauwlettend in de gaan gaten houden.
Aankopen kunnen alleen geschieden met een nadrukkelijke toestemming van het bestuur.
Barbecues en /of andere feesten, hoe goed ook bedoelt, zullen niet worden toegestaan en door KGB worden 
bekostigd.
Er is immers een medewerkers avond! 
Deze avond is er om met zijn allen het seizoen af te sluiten!

Sportief gezien zijn wij van plan er met elkaar een goed 2012 van te maken.
De technische commissie is voortvarend bezig het jeugdplan handen en voeten te geven.
De diverse toernooien worden weer georganiseerd.
Het zou fantastisch zijn als de selectie de opwaartse lijn verder oppakt en ons trakteert op successen. 
Naar wat ik heb begrepen, is dat ook hun bedoeling.
Richard Bulterman heeft de optie in zijn contract omgezet om ook in het seizoen 2012-2013, onze
hoofdtrainer te zijn.

Fysiek en verbaal geweld in voetbal blijken steeds meer aan elkaar gekoppeld te moeten zijn!  
Ook KGB ontkomt hier niet aan. 
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Ik vind het erg vervelend u te moeten meedelen dat het bestuur heeft moeten besluiten eind december een 
team uit de competitie te moeten halen wegens, herhaalt wangedrag.

In 2011 scoorden wij met elkaar weer meer rode en gele kaarten dan ooit.
Laten wij nu eens en voor altijd met elkaar afspreken 2012 uitermate sportief te laten verlopen. Respect voor 
elkaar, de tegenstander, maar vooral voor de scheids – en lijnrechters te hebben.
Zij zijn, ook net als u, bezig met het plezier te hebben in sport!

Ik noemde het al in het begin, er gebeurd van alles bij KGB.
Wij zijn met zijn allen volop in beweging, er wordt weer van alles georganiseerd in 2012.
Op veel fronten zijn personen, werkgroepen en commissies bezig, KGB meer inhoud te geven.
Een prima zaak!
Wij moeten er echter met zijn allen voor waken dat er eilanden dreigen te ontstaan. 
Er zal onderling beter gecommuniceerd moeten worden.
Een e-mail alleen is vaak niet voldoende.
Dit voorkomt frustraties en de vele opmerkingen, “hier weet ik niets van“!
Dit kan en mag immers niet uw bedoeling zijn.

Alvorens af te ronden.
Het leek mij raadzaam en correct u in kennis te stellen van het feit dat ik na ampele overwegingen heb
besloten mijn taak als voorzitter van KGB na dit seizoen te beëindigen.
Aanvankelijk aangezocht c.q. aangesteld te zijn voor een termijn van 1 jaar, als interim voorzitter, zijn het er 
inmiddels 6 geworden.
Ik heb mijn werk als voorzitter altijd met veel plezier en inzet gedaan.
Ik ben blij  en trots dat KGB als vereniging gezond is en zich op een hoog en goed niveau bevindt en verder 
mag beschikken over een  prachtig complex Rozenboom.
Dit is niet alleen mijn verdienste, maar ook mede te danken aan vele onder u, waarmee ik altijd prettig heb 
mogen samenwerken en het vertrouwen van heb gekregen.
Ik ben u daar dankbaar voor!

 
Afsluitend ik spreek de wens uit dat het KGB in 2012 voor de wind zal gaan, ondanks de te verwachten
onzekere tijden.
En …………dat wij toch vooral lekker en sportief met elkaar gaan voetballen.

Gerard Overmars

Nieuwjaarstoespraak
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Kort Nieuws Van de Bond

Start competitie veldvoetbal 2012/’13

De tweede helft van de competitie is nog maar net begonnen. Toch is de speeldagenkalender voor het
volgend seizoen al in elkaar gezet. Hieronder vast enkele belangrijke data. 

De complete speeldagenkalender voor 2012/’13 van West I is voor de liefhebbers te downloaden via de 
website van het district West I.

In de speeldagenkalender 2012/’13 is een belangrijke aanpassing gedaan voor het bekerprogramma
Categorie B (vanaf derde kolom). Voor deze groepen worden de eerste en tweede bekerronde gepland in de 
eerste twee speelweekeinden, 1/2 en 8/9 september 2012. In het speelweekeinde van 15/16 september 
2012 zal gestart worden met wedstrijddag drie. Teams in de categorie B die zich niet inschrijven voor het 
bekertoernooi starten dan pas op 15/16 september 2012 met hun competitieprogramma.

Hierdoor wil West I de verenigingen in staat stellen met alle jeugd-, seniorenteams uit de Categorie B in te 
schrijven voor het bekertoernooi. West I zal meer categorieën onderscheiden waardoor er nog meer
gradaties ontstaan in het bekertoernooi om alle teams zoveel als mogelijk van gelijk niveau tegen elkaar te 
laten spelen.

Competitie veldvoetbal, categorie A (met uitzondering van de topklasse)
Zaterdag 1 september / Zondag 2 september 2012 (WD1)

Competitie veldvoetbal, categorie B
Zaterdag 15 september / Zondag 16 september 2012 (WD3)

Bekercompetitie veldvoetbal, categorie A
Ronde 1: 18/19 augustus 2012
Ronde 2: 21/22/23 augustus 2012

Ronde 3: 25/26 augustus 2012
Inhaal beker : 28/29/30 augustus 2012

Bekercompetitie veldvoetbal, categorie B
Ronde 1: 01/02 september 2012
Ronde 2 : 08/09 september 2012
Ronde 3 : 20/21 oktober 2012

Danny Stuurop (secretaris)

Nieuws van de Bond
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Yvon Groot staat om de vier weken in de keuken van de KGB kantine, maar ze stopt. Wat!
Stopt ze? Ja het is zeker, ze stopt. Het is niet anders. We richten de spotlights op haar, om haar te bedanken.  

De Brug volgt vele vrijwilligers. Uit alle lagen van de club proberen we af en toe iemand in de spotlights te 
zetten. We hebben al een aantal malen aandacht geschonken aan ‘echtparen’ die in de kantine staan. Zo 
hebben Frank en Karin Sijs en Cor en Conny Deen al in de Brug gestaan. Ook Kees en Yvon Groot stonden 
op termijn op de lijst voor een interview. Samen draaien ze al zeker zo’n tien jaar kantinediensten. Maar het 
loopt anders, dit ‘echtparen interview’ zal niet meer plaatsvinden. Zorgzame voetbalmoeder Yvon en
voetballiefhebber Kees scheiden hun wegen. 

Soms is de ingeslagen weg niet de juiste route.

Met twee voetbalzonen 
ontkom je niet aan
voetbal in de weekenden.
Zonen Bart en Mike zijn van 
kleins af aan zeer
fanatiek en beide goede 
voetballers. Trainingen, 
wedstrijden en toernooien 
volgen.  Regelmatig is Yvon 
langs de lijn en
hierdoor ontkwam ze niet 
aan de KGB roep om
vrijwilligers. 

Lang geleden toen de kin-
deren nog klein waren, 
heeft Yvon ook een aantal 
jaren in de Sinterklaascom-
missie gezeten.
Én ze heeft drie keer een
training gegeven. In de F of 
E’tjes tijd van Bart of Mike 
was trainer Kees Swart er 
een aantal
keren niet en was haar ge-
vraagd of ze wilde
invallen. Dat vond ze goed. 
Er was toen een heel ver-
velend jochie die ze al snel 
achter een boom plaatste. 
‘Zo’n etterbakkie Rob, zó en 
nu achter die boom, weg-
wezen!’
Achter de computer be-
denk ik me: Dat hebben we 
nodig langs de lijn. Strakke 
hand, duidelijkheid en
opvoeden die boys.

Grenzen stellen. Wat jammer, zo jammer. Yvon, heb je een carrière als trainer/coach gemist? 

Vrijwilliger in de sportlights
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Mensen van goede wil, die de handen uit de mouwen steken heb je als club hard nodig.

De vereniging is met de Grootebroekse bakkersdochter in haar nopjes. Een van bakker Besseling.
Bij de kantinediensten staat ze in de keuken. Dat is haar stek. Af en toe even om de hoek met een big smile, ff 
checken wie er allemaal in de kantine zitten. Vooral het type niet lullen, maar poetsen. Alhoewel lang
geleden stond ze eens heerlijk buiten met wat andere meiden - te beppen - was ze helemaal vergeten dat er 
vijf kroketten in het vet lagen te borrelen. De kroketten waren overhit en ontploften. Dé hele keuken onder 
de kroket ‘Rob, het zat echt overal’. Ze moesten de hele keuken onder handen nemen. Sindsdien wordt ze 
door Ron Bijleveld Miss Kroket of de keukenspecialist genoemd. Yvon en Kees werden zo’n tien jaar geleden 
door Dirk en Mia Rood gevraagd. In het begin draaiden ze hun diensten samen met Theo en Gre Kaandorp 
uit Wervershoof. Later met Frank en Karin Sijs. Mooie tijden. Natuurlijk heb je rustige zondagen, zeker als het 
eerste uit moet spelen. Maar thuis is het vaak een volle bak. Lachen met die jongens van het eerste, leuke 
gasten. Maar het beruchte zevende kan er ook wat van, daar hebben we ook mooie momenten mee gehad. 
Ook was er eens een hele gezellige ploeg uit Limmen. Of de KGB dames die snel reutemeteut werden van 
Breezers met een rietje. Ze stonden op de tafels te dansen. ‘Mooi toch?’ 

Ze heeft het met veel plezier gedaan. Maar nu Yvon en Kees ieder een andere weg inslaan vindt ze het mooi 
geweest. ‘Ik heb het lang genoeg gedaan. Ik heb ervan genoten, maar nu stop ik’. Jammer, maar zeer
begrijpelijk. KGB heeft ook van je genoten en zal je inzet zeker missen. We hopen je nog regelmatig bij Mike 
in het eerste of bij A1 coach Bart langs de lijn te zien. En neem eens een bakkie of borrel voor de bar in plaats 
van achter de bar! Dirk en Mia, jullie kunnen opzoek naar een ander. 
 
Yvon bedankt!          Rob Visser 

De bloemen werden ook nu weer geschonken door Jacq, Bloemen, Planten en Sfeerdecoraties.

Het adres voor de mooiste creaties, een bezoek meer dan waard.

Vrijwilliger in de sportlights
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In deze aflevering “Andijker” Auke de Wolf,  speler van KGB 2. Deze gewaardeerde kracht is een trouwe
trainer maar kampt op dit moment met wat vervelende blessures. In een team met veel jongere spelers is hij 
één van de geroutineerde krachten.

Naam: Auke de Wolf.

Geboren: Op 15 oktober 1983 in Den Haag.

Woonplaats: Andijk.

Familie: Vader Wim, voor elk selectielid bekend 
als verzorger/masseur, moeder Everdine en 
broertje Feike.

Opleiding/beroep: MAVO RSG Enkhuizen, 
MBO Bouwkunde Horizon College in Hoorn, 
HBO Bouwkunde HVA Amsterdam.
Sinds 2006 werk ik op een architectenbureau 
EWP Purmerend BV. Ik werk als bouwkundig te-
kenaar en projectleider/opzichter. We
maken projecten van 500 tot 5.000.000 euro, 
van dakkapel tot bedrijfspand. Met veel plezier 
werk ik hier aan verschillende grote projecten. 
Het mooiste is dat de bouw nooit stilstaat en 
dat elke dag anders is en dat elke opdracht/op-
drachtgever een andere aanpak vergt

Clubs: Ik ben begonnen op m’n 6de bij KGB, 
na 4 seizoenen overgestapt naar De Zouaven. 
Daarna zijn we verhuisd naar Andijk en ben ik 
gaan voetballen bij Asonia. Sinds 3 seizoenen 
ben ik weer terug bij KGB.

Positie: Ik sta de laatste seizoenen in de
verdediging. Rechtsback of voorstopper. Ik ben 
begonnen als aanvaller en bij mijn oude club 
Asonia heb ik in het 1ste altijd op verschillende posities gespeeld. In één seizoen heb ik op iedere plek,
behalve keeper gespeeld.

Sterke/zwakke punten: Sterke punten vind ik altijd moeilijk om te zeggen, maar ik denk mijn inzet en dat ik 
op elke positie heb kunnen voetballen doordat ik alles zo goed mogelijk wil uitvoeren, dit is ook gelijk mijn 
zwakke punt. Ik heb nooit lang op één positie gespeeld waardoor het lastig is om automatismes op te bou-
wen. Gelukkig speel ik bij KGB op één positie wat het voetballen een stuk makkelijker maakt.

Hoogtepunt: Promotie met Asonia van de 4de naar de 3de klasse. Op de laatste speeldag haalden we de 
nacompetitie. De eerste wedstrijd tegen Meervogels wonnen we redelijk gemakkelijk. In de tweede wedstrijd 
tegen Sporting Noord kwam we met 1 – 0 achter. De tegenstander begon tegen de scheids te zeuren en uit-
eindelijk kreeg die een duw. Sporting Noord werd uitgesloten en we kwamen in de finale tegen Hellas Sport 
op het terrein van Zwaluwen’30. Deze wonnen we met 3 – 2, waardoor we promoveerden.

Selectielid uitgelicht
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Achteraf gezien waren we in elke wedstrijd de minste, maar door een teamprestatie en wat geluk waren we 
toch de winnaar.

Dieptepunt: Sportief gezien alleen één degradatie nadat we het seizoen ervoor waren gepromoveerd.

Mooiste doelpunt van jezelf: Vrone uit, lange bal van rechts, ik nam de bal met links aan en vanaf 30 meter 
met een krul om de keeper in de kruising.

Mooiste tenue amateurclubs: Uitshirt KGB

Mooiste complex amateurclubs: Ik ga dan toch voor KGB. Vooral hoe het A-veld ligt, met de dijk eromheen. 
Dit geeft altijd een mooie sfeer.

Lastige tegenstander: Vrone uit, ik heb daar altijd in de winter gespeeld en nog nooit gewonnen, volgens mij 
heb ik daar zelfs nog nooit een punt gehaald.

Club Nederland: Het was altijd Ajax, maar door alles wat er nu gebeurt is het soms moeilijk supporter te zijn.

Speler Nederland: Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar.

Club buitenland: Ik heb geen club waar ik echt fan van ben, dan kijk ik gewoon naar wie het mooiste voetbalt 
en waar Nederlanders voetballen.

Speler buitenland: Robert Pires.

Bijgeloof: Ik heb totaal geen bijgeloof.

Bijnaam: Ik heb gelukkig geen naam die veel voorkomt, heb dus ook nooit een bijnaam nodig gehad.

Voetbalvrienden: Ik heb bij veel clubs gespeeld en met veel mensen samengespeeld, hier heb ik een hoop 
voetbalvrienden aan overgehouden.

Karakter: Rustig karakter. Ik heb soms tijd nodig om mijn plek ergens te vinden. Verder probeer ik altijd vrolijk 
te zijn.

Geloof: Geen geloof.

Vakantie: Vooral zonvakanties: Frankrijk, Italië en Kroatië. Het liefst wil ik nog verre reizen maken en veel van 
de wereld zien, dit is er helaas nog niet van gekomen.

Televisie: Ik kijk niet heel veel TV, maar als ik kijk dan vooral De wereld draait door of documentaires en 
bouwprogramma’s: extreem engineering op Discovery Channel.

TV-analyticus: Mart Smeets, de verhalen over wielrennen die hij kan vertellen zijn altijd leuk om te horen.

TV-commentator: Jack van Gelder.

TV-presentator: Mathijs van Nieuwkerk.

Selectielid uitgelicht
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Radiozender: 3 FM, hebben we altijd op het werk aanstaan.

Film: The Shawshank Redemption, Band of brothers, Seven, Saving Private Ryan.

Lezen: Ik lees geen boeken, ik lees vooral literatuur voor mijn werk.

Muziek: Heel verschillend, maar vooral rock. Metellica, Red Hot Chili Peppers, Editors, Racoon, 3 Doors 
Down.

Bijzonder nieuwsfeit: De klimaattop. Dat er met 194 landen een akkoord bereikt wil worden over het terug-
dringen van de CO2 uitstoot.

Auto: Seat Ibiza Ecomotive.

Favoriete voetballer KGB: Ik heb geen favoriete voetballer, het is en blijft een teamsport, ik vind dat je dat 
ook met z’n allen moet doen.

KGB 2: Door blessures hebben we nog maar weinig in een vaste opstelling kunnen voetballen. Ook doordat 
we 2 keepers hebben is het eerste deel van het seizoen slecht gegaan. Gelukkig hebben we de laatste 2 
wedstrijden tegen De Foresters en Ilpendam gewonnen en kunnen we de 2de helft van het seizoen misschien 
nog wat gaan klimmen op de ranglijst!.

Club KGB: Een mooie club met een complex om hoger te voetballen. De club hoort zeker thuis in de 2de 
klasse.

Levensmotto: Het leven nemen zoals het komt.

EdV

Selectielid uitgelicht
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Mooi samenspel tussen “Enkhuizer Tegels & Sanitair” en “Loodgietersbedrijf J. Kuperus”.

Trots staan Frank Appelman en Jordie Kuperus in de nieuwe keuken van de kantine van K.G.B. 
In de afgelopen zomer moest het er maar eens van komen. De keuken van de kantine van K.G.B. was aan een 
grondige renovatie toe en er werden plannen gesmeed. Voor een deel konden de werkzaamheden door de 
eigen werkploeg gebeuren, maar voor het echte werk heb je ook echte vakmensen nodig.

Gelukkig beschikt K.G.B. niet alleen over heel wat vrijwilligers, maar K.G.B. heeft ook zeer deskundige vaklui 
binnen de gelederen.
Frank Appelman van Enkhuizer Tegels & Sanitair vof en zijn maatje Jordie Kuperus van Loodgietersbedrijf
J. Kuperus werden benaderd en besloten direct het tegel- en het loodgieterswerk voor hun rekening te
nemen. 
Het was voor deze mannen natuurlijk maar een fluitje van een cent, maar het resultaat mag zeker gezien 
worden. KGB is weer trots op zijn moderne keuken en op deze vrijwilligers.

Frank en Jordie zijn allebei al jaren zelfstandig aan het werk, begonnen steeds vaker samen te werken en zijn 
nu inmiddels alweer een paar jaar nauw samen aan het werk voor particulieren en aannemers. Samen zijn zij 
nog sterker geworden, hebben immers alles in huis onder 1 dak.
Bij Frank en Jordie ben je zeker van een degelijk advies o.a. in de riante showroom aan de Hoek 39-41 in 
Enkhuizen, maar ook van goede en snelle service. Geïnteresseerden kunnen er natuurlijk terecht voor een 
keur aan tegels en sanitair, zinkwerk en dakbedekking maar ook voor CV-installaties, terwijl ook het leasen 
van CV-ketels onder zeer gunstige voorwaarden mogelijk is. 
De moderne ondernemers hebben inmiddels ook een aparte webwinkel geopend, www.Gigabad.nl . In deze 
zeer goedkope webwinkel wordt vooral sanitair en aanverwante artikelen verkocht aan particulieren en
bedrijven.

Enkhuizer Tegels & Sanitair is sponsor van K.G.B. en dat niet alleen omdat Frank daar jaren voetbalde. Frank 
is nog steeds actief op het veld, nu bij de Veteranen, maar is ook als vrijwilliger van grote betekenis. Voor 
K.G.B. is het fijn dat hij ook zijn maat Jordie Kuperus hierin meesleept. K.G.B. wenst deze ondernemers nog 
veel succes en voorspoed in de komende jaren.
Voor meer info: 
“Enkhuizer Tegels en Sanitair”, Hoek 39-41 Enkhuizen, tel. 0228¬323307,via  internet: www.enkhuizer.nu.
“Loodgietersbedrijf J. Kuperus”, Hoek 51 Enkhuizen, tel. 06-52196261, via internet: www.j-kuperus.nl
“Webwinkel voor tegels en sanitair Gigabad.nl”: alleen via internet: www.gigabad.nl.

Sponsors in de sportlights
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Van lang geleden

 Van lang geleden is deze foto.

Nic Peerdeman
&

Piet Steltenpool

de foto is uit ca. 1944
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René Spruit is één van de voetballers die de meeste kilometers aflegt in KGB 1. 
Tevens is de docent sport een aanjager en zeer fanatieke speler. In de ambitie van de club om een goede rol 
in de 3de klasse te spelen en op termijn omhoog te gaan is hij een sleutelspeler. De geboren Wervershover 
speelt inmiddels alweer bijna 15 jaar voor KGB, niet onafgebroken want er waren uitstapjes naar De
Zouaven en SVV Scheveningen.

Naam:  René Andreas Johannes
Jacobus Spruit

Geboren:  08-07-1985

Woonplaats: Bovenkarspel

Partner/familie: Mijn vriendin heet 
Gerda Reijn. We zijn nu ruim 8,5 jaar 
bij elkaar en wonen samen. We hebben 
geen kinderen, maar willen het over een 
paar jaar wel graag. Vader heet Elias 
en moeder Janet. Verder heb ik twee 
broers genaamd, Ron en Joey. Ron is 3 
jaar ouder en Joey 1,5 jaar jonger.

Opleiding/beroep: Mavo op de RSG 
en vervolgens heb ik de Havo daar ook 
gedaan. Daarna een jaar naar de ALO,
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding in Amsterdam, maar ik 
vond het voetballen en uitgaan met m’n 
vriendin en vrienden toen nog
belangrijker en was na een jaar niet 
meer welkom. Na een jaar bij Deen in 
het Distributiecentrum te hebben
gewerkt, besloot ik toch maar weer 
een poging te wagen. Samen met mijn 
meisje ging ik naar Den Haag en ik heb daar 3 jaar gewoond. HALO…Haagse Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding… Hoofdzakelijk een opleiding om docent sport op een school te worden. Vanaf september 2011 
gaf ik les op het Ijburg College in Amsterdam (invaller voor zwangerschapsverlof). Na de kerstvakantie begin 
ik als docent sport op het Bindelmeer College in Amsterdam.

Clubs: VVW uit Wervershoof was mijn eerste club op 9 jarige leeftijd. Ik speelde dat jaar in de E3. Het jaar 
erop ging ik naar de D1 en werd daar laatste man. Twee jaar gespeeld. Toen kwam KGB, vanwege een
verhuizing. Als laatste man kwam ik in de C1 terecht onder Peter Schonewille. Na twee jaar kwam ik in de B1 
als mid-mid onder Richard Bulterman. Twee jaar gespeeld en toen naar de Zouaven. Ik zocht meer uitdaging 
in het voetbal (voor degene die zich afvragen waarom). Eén jaar en toen terug, want ik miste de warmte en 
gezelligheid van KGB. Ten eerste in de A1 teruggekomen, maar na een paar maanden ben ik met de selectie 
van KGB mee gaan trainen. Rond de winterstop mocht ik van Pim Kaagman een oefenwedstrijd meedoen. 
Sindsdien speelde ik in het eerste elftal. Bij Svv Scheveningen heb ik een jaar meegetraind met het 1ste elftal 
en het jaar daarna heb ik er een jaar gespeeld. In het begin speelde ik niet veel, maar later steeds meer en 
daar stond ik dan op nummer 10 achter te spitsen. Vervolgens na een jaar weer terug bij KGB en nu nog 
steeds.

Selectielid uitgelicht
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Positie: In het begin van mijn loopbaan was ik laatste man, daarna fungeerde ik als mid-mid.
De laatste 7 jaar vooral als aanvallende middenvelder achter de spitsen. Tevens mijn favoriete positie. Oh ja, 
rechtsbuiten heb ik ook een tijdje gestaan, maar dan heb ik veel te weinig te doen.

Sterke/zwakke punten: Sterk punt van mezelf is dat ik veel drang naar voren heb en altijd druk wil zetten 
op de tegenstander. Verder heb ik het voordeel dat ik wel vrij explosief ben en daar veel gebruik van maak.  
Coachend naar medespelers is iets waar ik druk mee bezig ben en voor mijn gevoel gaat dat de goede kant 
op. Zwak punt, ik kan totaal niet tegen mijn verlies, ik kan daardoor nog weleens een trap uitdelen en een 
gele kaart oplopen. Ik begin nu al te koken bij het idee dat iemand de bal van me afpakt of dat ik de laatste 
partij op de training verlies. Het kan uiteraard ook juist een sterk punt zijn, maar ik kan hierdoor weleens een 
ploeggenoot met emotie aanspreken en dat is dan niet altijd eerlijk. Een punt wat ik heel moeilijk vind is
kritiek. Hangt ervan af wie en hoe het gezegd wordt, maar ik vind het soms lastig om daar (op het moment 
van zeggen) mee om te gaan.

Hoogtepunt: Op voetbalgebied heb ik er twee: De promotie met KGB naar de Eerste klasse. Promotie met 
Svv Scheveningen naar de Hoofdklasse. Tevens werd ik op dezelfde dag in de ochtend met Scheveningen F1 
kampioen.

Dieptepunt: Degradatie met KGB uit de Tweede klasse naar de Derde klasse. Twee jaar achter elkaar
gedegradeerd.

Mooiste doelpunt van jezelf: Thuis tegen de Zouaven….ik kreeg de bal van Timothy Chang terug gelegd 
vanaf zijn borst en ik haalde van buiten het 16 metergebied vol uit met mijn wreef….de bal bleef 20 cm boven 
het gras en ketste in het rechterzijnet van het doel….volgens mij was dat tevens de 3-2 waardoor we de
wedstrijd hadden gewonnen en de Zouaven geen kampioen werd. Krijg er nu nog kippenvel van.

Mooiste tenue amateurclubs: KGB thuis tenue.

Mooiste complex amateurclubs: Uiteraard die van KGB. Het is altijd fantastisch om op het A veld te mogen 
spelen. Het lijkt net een klein stadionnetje met de dijk en die hoge bomen erom heen. Top complex!

Lastige tegenstander: ZAP uit Breezand. Op de één of andere manier komen we eigenlijk nooit tot scoren 
tegen ze. Lastige tegenstander, waar het publiek ook altijd een negatieve rol speelt. Laatste keer in de 
Derde klasse met kermis wel gewonnen met één nul.

Club Nederland: Dan zeg ik Ajax, maar ik ben niet zo’n supporter van clubs.

Speler Nederland: Van der vaart, ik vind het prachtig zoals hij tussen de linies van de spitsen kan spelen en 
zijn pass is ook super klasse.

Club buitenland: Barcelona. Het is gewoon een genot om naar te kijken zoals zij voetballen. Ik ben niet zo’n 
grote voetbalkijker, maar naar Barcelona wil ik altijd kijken.

Speler buitenland: Xavi, voetbaltechnisch en tactisch ongelofelijk sterk. Hij neemt elke bal zo aan, zodat hij 
direct door kan voetballen en zijn pass is uitstekend.

Bijgeloof: Tja ik heb veel bijgeloof gehad, maar ben er min of meer afgestapt. Voorbeelden; fiets in het
eerste rek bij KGB, grijze onderbroek aan tijdens de wedstrijd en bepaalde enkelbandjes om (doe ik nog 
steeds haha). Oh ja en geen s.ks voor de wedstrijd zat er ook altijd bij, vroeger haha. Nu is het alleen nog een 
zwarte onderbroek. Het belangrijkste is dat je je lekker voelt voor de wedstrijd en soms kan iets kleins daarbij helpen.

Selectielid uitgelicht
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Bijnaam: Spruit, sommige mensen weten niet eens mijn voornaam. haha

Voetbalvrienden: Ongeveer al mijn vrienden heb ik via de voetbal ontmoet. Voetbal staat vrij centraal in mijn 
leven. Daarnaast heb je natuurlijk veel voetbalvrienden/kennissen. 

Karakter: In persoon ben ik erg rustig en kijk alles van een afstandje aan. Daar voel ik me dan ook het
prettigst bij. Voor een dolletje ben ik altijd in. 
Op het gebied van voetbal; bloedfanatiek en koste wat het kost wil ik winnen. Of het nu eerlijk of oneerlijk 
gaat. Je kunt wel zeggen dat ik dan totaal het tegenovergestelde van mezelf ben.

Geloof: Geen.

Vakantie: Waar het warm en gezellig is. Spanje, Turkije en naar Amerika wil ik heel graag op vakantie. Op 
vakantie in de avond een borreltje drinken vind ik ultieme ontspanning.

Televisie: Champions League, Journaal, King of Queens en nog een paar lachseries. Ik kijk vooral films als 
die op TV zijn.

TV-analyticus: Johan Derksen. Recht door zee en geen gezeur.

TV-commentator: Jack van Gelder. Hij kan een wedstrijd boeiender maken dan het is.

TV-presentator: Wilfred Genee. Hij kan grappig uit de hoek komen en ik mag hem gewoon om hoe hij is en 
doet.

Radiozender: Als ik luister is het Slam FM of Radio 538. Fresh FM soms.

Film: Buitenlands: Heat, The Rock, Lock Stock en two smoking barrels, Carnage (net uit; Aanrader).
Nederlands: Zwartboek, Simon.

Lezen: Als ik op vakantie ga lees ik elke dag. De millennium thriller van Stieg Larsson vond ik heel leuk om te 
lezen. Eigenlijk lees ik voor de rest alleen mijn mail en op voetbalzone en nu.nl meestal.

Muziek: Allerlei soorten, maar hip-hop/rap van Eminem, dr. Dre, Tupac, MC Hammer. Hardstyle vind ik ook 
wel leuk om naar te luisteren. Top 40 doet het voor overdag goed.

Bijzonder nieuwsfeit: Hoe de Noord-Koreanen om gaan met het verlies van hun leider Kim Jong-Il. Dit vind 
ik heel bijzonder.

Auto: Volkswagen Golf Plus

Favoriete voetballer KGB: Ferdi Schipper. Hij is een duidelijke versterking voor KGB. Hij geeft nooit op, weet 
wat ie moet doen, helpt andere spelers en geeft goede dingen aan die verbeterd kunnen worden. Daarnaast 
is hij als persoon ook een topper. Ik ben erg blij dat hij naar KGB is toegekomen. 

KGB 1: Een team dat veel kwaliteiten heeft. Een gezellig team waar iedereen zichzelf kan zijn. Soms kun je het 
een vriendenteam noemen, omdat we erg goed met elkaar op kunnen schieten. Daar schuilt ook het gevaar 
voor ons. De gretigheid om het maximale uit jezelf en elkaar te halen missen we af en toe. Al moet ik zeggen 
dat het onder Richard steeds beter wordt.

Selectielid uitgelicht
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Club KGB: Warmte en gezelligheid. Dit straalt de club uit en zo ervaar ik het ook.
Ik vind dat we er als KGB’ers trots op mogen zijn hoe mooie club KGB is.

Levensmotto: Blijf altijd dromen houden om voor te gaan.

EdV

Buigcentrale: De Tocht 15

1611 HT  Bovenkarspel

Tel.: 0228 - 51 12 79

Fax: 0228 - 51 82 32

Postbus 172

1610 AD  Bovenkarspel

info@broersenbetonijzer.nl

www.broersenbetonijzer.nl

Selectielid uitgelicht

René in duel tijdens de wedstrijd tegen Kolping Boys
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Decorette Woonatelier van Diepen Design een begrip in de woonmodebranche.

Van Diepen Design was van huis uit een schildersbedrijf. Het zal bijna een eeuw geleden zijn dat Jaap van 
Diepen in Lutjebroek zijn schildersbedrijf begon. De “verfkwast” werd na de oorlog noodgedwongen
overgenomen door Jan van Diepen en daarna nam diens zoon Kees samen met echtgenote Anneke het
bedrijf over. Zij wilden de consument in hun “schilderswinkel aan huis” vooral een goed advies en informatie 
over de nieuwste woontrends geven. De winkel in Lutjebroek was daarvoor al snel te klein.

Er werd uitgekeken naar een ruimere locatie en in 1990 werd het pand aan de Nijverheidsweg in
Grootebroek betrokken.
Het bedrijf heeft zich steeds verder ontwikkeld en is een paar jaar geleden toegetreden tot Decorette, met 
zo’n 80 winkels een begrip in de woonmodebranche.
Decorette Woonatelier van Diepen Design is een sfeervolle  woonwinkel waar de klant terecht kan voor alles 
wat met het onderhoud en het interieur te maken heeft van zowel de particuliere woning als de
bedrijfsruimte. In de sfeerkamers kan de klant de nieuwste woontrends bekijken op het gebied van behang, 
zonwering, gordijnen, shutters, vloerbedekking, vloeren en niet te vergeten de bijhorende accessoires,
waaronder verlichting. De ervaren stylistes staan voor kennis, service en vakmanschap, voor een compleet 
advies komen zij zelfs -op afspraak- bij de mensen thuis. In feite is de familie van Diepen een betaalbaar
alternatief voor de binnenhuisarchitect. Ook belangrijk is de opmeetservice. Op verzoek worden de maten 
thuis opgemeten, terwijl het bedrijf ook tegen vergoeding alles op maat maakt, legt, monteert en ophangt. 
Decorette Woonatelier van Diepen Design heeft een eigen montage- en stoffeerdienst en wordt ondersteund 
door Van Diepen Schilderwerken.

De Van Diepens zijn van oudsher liefhebbers van sport en met name van de voetbalsport. Ondanks dat zij er 
zelf niet meer zo veel tijd voor hebben, onderkennen zij wel dat de voetbalverenigingen in de regio best wel 
wat steun kunnen gebruiken bij hun werk. Zo steunt Decorette Woonatelier van Diepen Design  ook
Voetbalvereniging KGB  en staan hun reclameborden langs de lijn bij K.G.B.

Wij wensen deze sponsor van harte goede zaken en veel voorspoed.
Voor verdere info kunt u terecht aan de Nijverheidsweg 3 in Grootebroek, telefonisch te bereiken via 0228-
511725 of via www.vandiependesign.nl

Sponsor in de sportlights
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 11 december 2011

 
K.G.B --- Woudia                        Uitslag:  1 — 1

Vandaag twee pupillen onze e6

ELIJAH de HAAS en JORDIN de HART.
Zij zijn beide tien jaar en spelen in de E—6. ELIJAH als MID-MID en als BACK en JORDIN staat RECHTS 
VOOR.
De wedstrijd van hun eigen ploeg was zaterdag afgelast, wegens slechte weersomstandigheden.
Ze zitten allebei op de MOLENWIEK in groep 6a en 6b. Het leukste op school is voor beide jongens hetzelfde, 
REKENEN, omdat het volgens ELIJAH makkelijk is en JORDIN vindt ook GESCHIEDENIS heel interessant.
Hun hobby’s buiten het voetbal zijn: Voor JORDIN: VISSEN, BUITEN SPELEN en COMPUTEREN.
Voor ELIJAH: TAFELTENNIS, BUITEN SPELEN en ZEILEN.
Hun favoriete club en speler: ELIJAH is gek van AJAX en zijn favoriete speler: KLAAS JAN HUNTELAAR.
JORDIN zijn favoriete club is FEIJENOORD en BAKKAL zijn favoriete speler.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn. 
Een eensluidend antwoord: WEL LEUK, maar het enigste wat hun vooral is bij gebleven was, dat het BORD 
waarmee de trainer aan gaf hoe ze moesten spelen OM VIEL.
De voorbereiding op het veld, waarbij zij alles meedoen met de selectie: HEEL LEUK en volgens ELIJAH niet 
heel ZWAAR, maar je moet hiervoor wel een goede CONDITIE hebben.
JORDIN vertelde dat ze heel veel moesten SPINNEN, maar vond het allemaal heel LEERZAAM.

De AFTRAP: JORDIN gaf een hele mooie voorzet, zodat ELIJAH kon scoren.
Over de wedstrijd zelf: allebei de spelers vonden de wedstrijd HEEL SPANNEND, maar vooral jammer dat 
de PENALTY niet werd benut en het was heel gezellig met de andere SPELERS op de RESERVEBANK. Het 
mooiste doelpunt: ELIJAH zei gelijk dat het doelpunt wat HIJ gescoord had het mooiste was.JORDIN die van 
ROBIN KASTERMANS. De BESTE SPELER: RENÉ SPRUIT, volgens JORDIN en JOURI HAKSTEEN was ook 
goed. ELIJAH vond ROBIN KASTERMANS de beste speler.

Het leukste van de hele middag:  ELIJAH vond in de DUCK OUT zitten bij de reservespelers en de
ONTVANGST deze middag, het was allemaal heel gezellig en leuk.
JORDIN vond de WEDSTRIJD heel leuk en de BESTUURSKAMER heel INTERESSANT. Hij heeft heel erg 
GENOTEN en er werd goed voor ons gezorgd.
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 ACHTER OP PUPIL 
VAN DE WEEK.
Het was voor de spelers, een enorme ervaring en ik hoop, dat zij ervan genoten hebben.
Bedankt, ELIJAH en JORDIN,dat jullie pupil van de week wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbalple-
zier toe, voor nu en in de toekomst.

Els Bakker

De moeder van ELIJAH heeft ook nog een paar woorden op geschreven, achterop de vragenlijst en wel het 
volgende; Bedankt voor de fantastische ontvangst en gastvrijheid, waarmee wij werden ontvangen.
Trainer: bedankt voor de zorg voor de jongens. Ook de spelers. Echt fantastisch en heel leuk.

TIM, MOEDER VAN ELIJAH
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Pupil van de week
Mama!! Hoe wordt je pupil van de week? 
Dat weet ik niet… 
Ik denk dat je daar voor uitgeloot wordt, antwoordde ik. 

Vijf weken daarna kregen we op Zondag 4 December een mailtje 
van Els Bakker, dat Jordin op Zondag 11 december samen met 
Elijah pupil van de week mocht zijn. Ik ben naar boven gegaan (het 
was inmiddels 21.00uur, dus lag Jordin in bed). Hij sliep nog net niet. 
Toen ik het hem vertelde sprong hij een gat in de lucht. De hele week 
kwam het ter sprake. Hij was er vol van. 

Zondag 11 December zijn we om 12.00 uur richting KGB gereden. 
We werden hartelijk ontvangen door Els Bakker. Ze besprak alles 
wat er die dag ging gebeuren door met Jordin en Elijah en dat was 
best veel.

Toen alle spelers in de bestuurskamer kwamen gingen wij weg. De 
jongens bleven bij de wedstrijdbespreking. Wij gingen een bakje kof-
fie drinken in de kantine. Even later gingen wij naar buiten en daar 

kwamen Jordin en Elijah samen met de spelers en de trainer het veld op voor de warming up. Ze deden met 
alles mee. Rek en strek oefeningen, sprinten… Wat een prachtig gezicht, twee van die kleine ventjes tussen 
de spelers. Ze
werden ook overal bij betrokken. Daarna gingen ze weer naar de kleedkamer.

Om 14.00 uur begon te wedstrijd. Jordin en Elijah liepen voorop met de scheidsrechter en de spelers achter 
hun aan. Ze renden samen naar de middenstip waar ze één minuut stilte hielden. Dat was een indrukwekkend 
gezicht. Toen maakten ze samen de aftrap, Jordin gaf een voorzet en Elijah scoorde. Zo dat is 1-0… Was het 
maar zo… De wedstrijd is begonnen. 

Binnen de eerste minuut stond KGB met 1-0 achter, dat was een beetje jammer. Maar het houdt wel de
spanning erin. Jordin was het niet helemaal eens met de scheidsrechter. Tijdens de rust bleven de mannen op 
het veld om nog een balletje te trappen met de reserve spelers. Na de rust werd het 1-1 door een doelpunt 
van Robin Kastermans. Het bleef spannend tot de laatste minuut. Jordin en Elijah genoten zichtbaar van de 
wedstrijd.

Na de wedstrijd gingen de mannen zich verkleden en werden we allemaal ontvangen in de bestuurskamer. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werden Jordin en Elijah geïnterviewd. Daarna nam de trainer 
de vragenlijst met hun door en kregen ze van de aanvoerder een bal met alle handtekeningen, een shirt van 
Pupil van de week en een certificaat.
Wat zijn ze verwend. Als je naar de foto’s kijkt kun je maar één ding zeggen…

Ze hebben een geweldige dag gehad, alleen maar glunderende koppies.

Ik wil bij deze toch even iedereen bedanken. Els Bakker die de mannen de hele dag onder haar hoede nam 
en de trainer en de spelers die de jongens overal bij betrokken.

Het zijn soms de kleine dingen, een high-five of een hand op hun schouder. KGB BEDANKT: Wij hebben een 
onvergetelijke dag gehad!!!

Marco, Karina en Jordin de Hart.
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Van Hans de Wit, lid van het jeugdbestuur, ontving de redactie hetvolgende bericht.

Dat we goed bezig zijn bij KGB, blijkt uit de uitverkiezing van een paar sterke meiden;
Britt Lamers van de D-2 is geselecteerd voor KNVB  West 1 (interregionaal)
Meisjes onder 13 jaar.

En Esther Kuin, Monica Wulf, Alicia Eisses en Sofie de Wit uit de E- junioren trainen voor selectie 7 tegen 7 
KNVB (Noordkop) Meisjes onder 13 jaar.

Succes meiden.

Meiden van KGB Interregionaal

www.rabobank.nl/wfo
(0228) 56 62 00

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

www.rabobank.nl/wfo
(0228) 56 62 00

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

Zaalvoetbal recreanten competitie
Teambabbel of gezellig zitten

Darten op de Bullshooter
(wedstrijddarters welkom)

2 Wedstrijdbiljarts
(vrij biljarten op afspraak)

Ook voor uw actieve team- 
of personeelsfeesten

Info  0228 - 512972
Princenhof 6  Bovenkarspel
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DE JEUGDTRAINER: NICK MOOLHUYSEN (B1)

Deze keer is een vrij jonge trainer aan het woord, die sinds dit jaar aan KGB verbonden is: Nick Moolhuysen, 
één van de trainers van de B1. Hij is dit jaar bij KGB gekomen, want zijn zwager Wesley was van club
veranderd en kwam van De Zouaven naar KGB en schoonvader Cor Smit wilde de B1 begeleiden en vroeg 
Nick of hij ook wilde mee trainen.

We zullen Nick aan u voorstellen: 
hij is 24 jaar geleden geboren en 
getogen in Hoorn en kwam drie 
jaar geleden naar Bovenkarspel, 
want daar woonde zijn grote lief-
de Sharona Smit. Inmiddels zijn zij 
6,5 jaar samen waarvan drie jaar 
getrouwd en sinds een half jaar 
zijn zij de trotse ouders van een 
wolk van een zoon, genaamd
Jessey.

Hij groeide op in Hoorn en heeft 
de opleiding niveau 2 schilder bij 
Espeq gevolgd. Via Espeq leerde 
hij voor gezel 3 en tegelijkertijd  
is hij als schilder begonnen. Hij is 
werkzaam bij schildersbedrijf De 
Toekomst in Andijk.
Gedurende zijn werk heeft hij 
twee jaar lang ’s avonds de
ondernemersopleiding van het 
ROC in Utrecht gevolgd (de 
school was in Heerhugowaard). 
Dat waren zware tijden, want er 
werd gewerkt van zeven tot één 
en daarna volgde de school van 

drie tot tien. Daarbij trainde hij vier avonden in de week en speelde vaak twee wedstrijden, en dat kon zijn rug 
niet aan. Inmiddels werkt hij als uitvoerder bij hetzelfde bedrijf.

Zoals gezegd is Cor Smit begeleider van de B1 en traint Nick samen met Marco Nengerman de B1. In eerste 
instantie trainde Nick de B1 twee avonden, maar vanwege tijdgebrek doet Marco een training en Nick een 
training. Sinds enige tijd is er bij KGB een jeugdplan opgesteld en deze trainers proberen ook dit plan te
volgen.
Vanwege zijn vele contacten bij diverse voetbalclubs zijn de mannen momenteel bezig om een aantal
oefenwedstrijden te regelen bij diverse topclubs. Zo spelen wij in februari een wedstrijd tegen de dames 1 
van Telstar, die 7 internationals hebben en 4de van Nederland staan en ook Championsleague voor
vrouwen hebben gespeeld.  Cor doet op zaterdag de begeleiding  en regelt al het papierwerk en de
spelerspassen. Momenteel heeft de B1 de eerste plaats van de najaarscompetitie gehaald. 

In de B1 spelen: Alex Bot, Jelle Koster, Jurgen Duys, Mitchell Kuin, Yoeri Ruiter, Matt Grooteman, Nick Jong, 
Rens Dudink, Michael Helfesteijn, Wesley Smit, Jeffrey Noback, Jairus Vriens, Bram Zwaan en Mike
Stavenuiter

Jeugdtrainer Nick Moohuysen
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Nick is misschien een nieuw gezicht bij KGB, maar hij is in de voetbalsport zeker geen onbekende, hij heeft 
jaren op hoog niveau gezaalvoetbald. In zijn jonge jaren is hij begonnen bij De Blokkers in de F1 en heeft alle 
eerste teams doorlopen en heeft ook een aantal jaren in het eerste gespeeld. Op zijn zestiende speelde hij 
zijn eerste wedstrijd in het eerste van de Blokkers!
Hij is altijd keeper geweest. Na zijn carrière bij Blokkers is hij via Michel Wentzel bij De Zouaven terecht
gekomen en heeft daar ook anderhalf jaar gekeept. Dit voor zover zijn carrière op het veld.

Hij heeft namelijk ook nog een grote carrière gekend in het zaalvoetbal. Hij is begonnen bij BZV in Hoorn. 
Toen hij daar speelde, kwam hij in contact met de assistent trainer van de KNVB-selectie onder de 17 en die 
was ook trainer bij het Veerhuis in Hoorn. Daar heeft hij een tijdje gespeeld, maar daar kon hij geen eerste 
keeper worden. Tja, en als voetballer wil je gewoon ballen, en niet aan de kant zitten. Via Veerhuis kwam hij 
in contact met de hoofdtrainer van de KNVB voor jeugd onder de 19 en die was trainer bij AORC/Palestra 
in Amsterdam en daar hadden ze wel plaats voor een eerste keeper.

AORC/Palestra speelde in de hoogste divisie. Het was een hele mooie tijd, maar hij was er wel de enige 

blanke tussen 25 Marokkanen. Nick heeft verschrikkelijk veel lol beleefd met zijn medespelers, de sfeer
onderling was prima. Tijdens de ramadan zijn ze wel eens midden op de snelweg gestopt om te eten. Of een 
andere keer, toen zijn ouders ook mee waren, werden er tijdens de training grote tafels op het veld gezet en 
werd iedereen uitgenodigd om te eten, ook zijn ouders moesten mee aan tafel. Gastvrijheid ten top. Maar  
uiteindelijk brak de mentaliteit van de mannen hem op: ze kwamen vaak te laat, scholden elkaar en andere 
spelers verrot, en toen vond hij het tijd om verder te kijken.  

Hij kwam in contact met zijn oude trainer van Veerhuis, die inmiddels Hovocubo trainde. Helaas voor Nick 
hadden ze daar al een hele goede eerste keeper, Ron Sijm, de oud- keeper van het Nederlands
zaalvoetbalelftal. Dus werd hij tweede keeper. Maar vrijdags om kwart voor vier de bus ingaan, bijv. naar 
Breda rijden en twee uur ’s nachts thuis komen en dan niet of tien minuutjes keepen, dat is niet echt ideaal 
en uiteindelijk besloot hij om weer naar BZV terug te gaan. Met BZV speelde hij de afgelopen drie jaar in de  
eerste divisie. Zo moest hij de dag na ons interview naar IJsselstein.

Nu trainde Nick vier keer in de week en speelde twee keer in de week een wedstrijd, één keer op het veld en 
één keer  in de zaal. Dit gecombineerd met zijn werk als schilder, gaf wel een heel druk leven en uiteindelijk 
gaf zijn rug er de brui aan. En dan moeten er keuzes worden gemaakt. Hij werkt zoals gezegd als uitvoerder, 
veel minder zwaar, en ook het veldvoetbal heeft hij gedag gezegd. Hij speelt nu één keer per week in de zaal 
en dat bevalt heel goed. Samen met het trainerschap van de B1 is het goed te combineren en heeft hij ook 
tijd voor zijn gezin. Nick, we wensen je veel succes in je verdere (voetbal)carrière en hopen dat de B1 hoog 
mag eindigen in de competitie. 
         

Elly Roosendaal, red.

Jeugdtrainer Nick Moohuysen
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Vraag 6:
Tijdens het spel ziet de scheidsrechter, dat een vervangen speller vanuit de dug-out spuwt naar een
tegenstander die binnen het speelveld loopt. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij het spel
hiervoor heeft onderbroken?
a. Hij stuurt de vervangen speler weg en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn zo dicht 
mogelijk bij de plaats van de overtreding.
b. Hij toont de vervangen speler de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de 
tegenstander op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.
c. Hij toont de vervangen speler de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de bal was tijdens de onderbreking.
d. Hij toont de vervangen speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.

Vraag 7:
De doelverdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, gooit opzettelijk de bal hard in het gezicht 
van een tegenstander die binnen het speelveld maar buiten het strafschopgebied staat.
Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een strafschop.
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een directe vrije schop.
c. Hij toont de doelverdediger een gele kaart en hervat met een strafschop.
d. Hij toont de doelverdediger een gele kaart en hervat met een directe vrije schop.

Vraag 8:
Een speler, de zich op de zijlijn bevindt, beledigt een toeschouwer die zich achter de afrastering bevindt. De 
scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. Hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.
b. Hij toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.
c. Hij toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn.
d. Hij toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

Vraag 9:
Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan het buitenspel 
te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft gevangen, komt deze speler weer het 
speelveld inlopen om de doelverdediger op onjuiste wijze het uittrappen te beletten. 
De scheidsrechter moet nu:
a. Door laten spelen.
b. Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij, op de plaats waar de bal was toen 
de scheidsrechter affloot en de aanvaller een gele kaart tonen.
c. Een directe vrije schop toekennen aan de verdedigende partij en de aanvaller een gele tonen.
d. De aanvaller alsnog bestraffen voor buitenspel en een gele kaart tonen.

Vraag 10:
Wat betekent het als bij het tossen een aanvoerder de toss wint?
a. Zijn partij moet de aftrap nemen.
b. Zijn partij moet voor het doel voor de eerste helft kiezen.
c. Zijn partij heeft de keuze tussen het kiezen van het doel of de aftrap nemen.
d. Zijn partij heeft de keuze tussen het kiezen van het doel, de aftrap nemen of het overlaten van het 
kiezen aan de tegenpartij.

De antwoorden van de vragen mailen naar: sijbrandkrul@hotmail.com

Spelregeltoets amateurvoetbal
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Oproep vrijwilligers
Oproep vrijwilligers

Beste leden, ouders, verzorgers en alle anderen die v.v. K.G.B. een warm hart toedragen,

Door het schrijven van dit stukje willen we er als club nog eens op wijzen, hoe belangrijk vrijwilligers voor ons 
zijn. Van het trainen en begeleiden van de jeugd, het inschenken van de limonade, tot het helpen achter de 
bar; het moet toch allemaal maar gebeuren!

v.v. K.G.B. heeft voor verschillende onderdelen vrijwilligers nodig.
Onderstaand een opsomming van verschillende activiteiten/vacatures waar je een bijdrage aan zou kunnen 
leveren.
Ben je geïnteresseerd, dan kun je via de e-mail aangeven voor welke onderdelen je belangstelling hebt.
Je kunt deze e-mail sturen naar Henk de Vries of Raymond Kersten

e-mailadres: i.devries1@quicknet.nl
 raymond.kersten@quicknet.nl 

Bij voorbaat dank!

Groet,

Henk de Vries
Voorzitter Jeugdcommissie

E-pupillen coodinator;

De jeugdcommissie is op zoek naar enthousiaste moeders of vaders die de coördinatie van de E-pupillen op 
zich wil nemen.

* Zijn verantwoordelijk voor de bezetting per team
o Trainer
o Begeleider

* Zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de teams
o Conflicten bespreken met betrokkenen en oplossen
o Overige problemen (vervoer, opkomst, etc.) bespreken en oplossen, eventueel in overleg met ouders

* drie keer per jaar vast overleg met jeugdbestuur (vooraf plannen voor het gehele jaar) + verder wanneer 
nodig

* Zorgen dat er voor elke Brug minimaal één verslag wordt gemaakt door een team en dit per maand
afwisselen

* Hebben minimaal vier keer per seizoen gezamenlijk overleg met trainers / begeleiders  (samen met
Jeugdcoördinator of lid van JB)

* maken deel uit binnen de toernooiorganisatie op alle toernooien van KGB
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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 Peter Botman 0228-515382 peter.botman@hetnet.nl

Trainer Joey Leeuwinga 0228-518556 J.leeuwinga@hotmal.com

Trainer Dennis Karel 0228-592496 d-karel@hotmail.nl

F6 Begeleider Saskia Kok 0228-513695 saskia-kevin@hotmail.com

Trainer Alice Kaagman 0228-526892 hkaddour@kpnplanet.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;

Jeugd Trainers / Begeleiders

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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Teams Naam Telefoon Mobiel E-mail
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 Saskia Kok 0228-513189 saskia-kevin@hotmail.com

F-pup.-Coordinator Alice Kaagman 0228-526892 hkaddour@kpnplanet.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

Coördinatoren

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.




