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Secretaris Danny Stuurop
  Graaf Willemstraat 1
  1611 HA  Bovenkarspel
  Tel: 06-13490869
  jt.stuurop@quicknet.nl
 
Penningm. Ron Bijleveld
  De Roop 16
  1616 SC  Hoogkarspel
  Tel: 0228-769020
  r.g.bijleveld@xs4all.nl

Techn. Zaken Peter Bakker
  Korenmolenlaan 64
  1611 XG  Bovenkarspel
  Tel: 06-53769066
  pfbakker@quicknet.nl

Accomm. Cor van der Steen
  Raadhuisplein 6
  1611 BD  Bovenkarspel
  Tel: 0228-753059
  joke_cor@hotmail.com

Voorzitter Henk de Vries
  Eg 24
  1611 LT  Bovenkarspel
  Tel: 0228-753111
  06-20611831
  i.devries1@quicknet.nl

Secretaris Raymond Kersten
  Waterhoen 19
  1613 SG  Grootebroek
  Tel: 0228-513086
  06-51351683
  raymond.kersten@quicknet.nl

Lid  
  Marcel Lehmann
  Platanenlaan 70
  1613 TR  Grootebroek
  Tel: 0228-518840
  06-15179230
  fam.lehmann@hotmail.com
Technische 
zaken  Hans de Wit
  Broekerhavenweg 137
  1611 CC  Bovenkarspel
  Tel: 0228-517056
  hans.yvonne.dewit@quicknet.nl

Hoofdbestuur Jeugdbestuur

Sponsorcommissie
 

Sjaak van Dijk
 Tel: 0228-513157

jj.vandijk@quicknet.nl

Consul
 

Clemens Huisman
 Tel: 06-50995061

Henk Cnossen
 

Tel: 06-18705802

Adres- en telefoongegevens vv KGB

Postbus 218, 1610 AE  Bovenkarspel
Telefoon: 0228 – 513032

Fax: 0228 – 520958
E-mail: info@vvkgb.nl

www.vvkgb.nl
Telefoon Afgelastingen lijn: 0228 – 515482
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We weten het allemaal, langs de lijn hoor je de mooiste (en soms 
ook minder mooie) opmerkingen. Je zou ze eens op moeten
schrijven, maar thuisgekomen ben je ze meestal weer vergeten.
Behalve die ene, die bijzondere die je altijd bijblijf. Zo was er die 
kreet van een moeder naar haar zoontje, in het eerste voetbal
weekend van maart, waarbij het kennelijk niet helemaal naar het 
zin ging. Hij werd toegeroepen met “hee flapzak”. Ja, kom er maar 
op. Wel een om te lachen.

Na jaren gesteggel over het opknappen van vooral de bestrating 
van het Boerhaaveplein, is nu eindelijk de kogel door de kerk en 
wordt er eind mei mee begonnen, aldus een krantenbericht.
Met voetbal heeft deze gebeurtenis niets te maken, wel met onze
sponsors in het winkelrijtje. De meesten zullen er op vooruit gaan, 
maar KGB verliest hiermee ook een trouwe sponsor. Het kleinste 
winkeltje, het bloemen- en plantenwinkeltje van Jacq(ueline), moet 
het veld ruimen en zij heeft moeten besluiten niet in een nieuw te 
bouwen winkel terug te komen. Heel jammer voor haar en KGB, 
want daarmee verdwijnt ook het bloemetje voor de vrijwilliger wat 
Jacq elke editie van ‘de Brug’ cadeau gaf. Jacq, bedankt voor de 
mooie bossen die je in de afgelopen seizoenen hebt geschonken.

Wat staat er deze keer o.a. in het clubblad.
De vrijwilliger die de laatste bos bloemen van Jacq in ontvangst 
mocht nemen is onze voorzitter. Een persoon die het zeker verdient. 
Rob (red.) heeft hem aan de tand gevoeld.
Ruud Boon, een nog niet zo bekende selectiespeler, legt in de
rubriek Selectielid uitgelicht zijn hele hebben en houwen bloot.
Keukencentrum Stedebroec laat weten waarom zij vinden dat men 
daar aan de Raadhuislaan aan het beste adres is.
De zaalvoetbaltak van KGB is nou niet bepaald de sportkant van 
de vereniging waar menigeen warm voor loopt. Reden voor de 
redactie om een poging te doen daar eens verandering in aan te 
brengen. Schrijver van menig smeuig stukje in ‘de Brug’, Marcello 
(red.), posteerde zich tussen het publiek om de sfeer op te snuiven 
en aan ons lezers door te geven.
Het moet zo langzamerhand genoegzaam bekend zijn dat we in de 
vereniging enkele mensen hebben die met recht de handen uit de 
mouwen steken. Zonder anderen te kort te doen, zijn dat de
mannen die elke maandagmorgen alle velden minutieus onderzoe-
ken op gaten in het gras ten gevolge van slijdingen. Sinds kort gaan 
zij gewapend met een tweetander van de firma Sneeboer de gleu-
ven te lijf, zodat er in het weekend weer op gevoetbald kan worden.

Nico Bakker, red.

Het clubblad is ook in te zien op de KGB website
www.vvkgb.nl
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Column

Winst

Afgelopen zaterdag moest mijn zoon thuis voetballen.
Tegen de Zouaven en ja, dat is nu net dat tintje meer. Er 
moest gewonnen worden! Langs de lijn is het opvallend 
druk. Ook in de vorige thuiswedstrijden was het me al
opgevallen. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, broertjes en 
zussen, maar óók mannen met rode KGB jassen. O.a. Hessel 
Thole en Roel Stijns. Richard Bulterman, Jacko van Leijen, 
Dick de Wit, Henk van de Velde, Cor Smit en Bart Groot zie 
je regelmatig. Het is dit jaar duidelijk te zien - de jeugd wordt 
goed in de gaten gehouden. Vincent Kroezen zag ik laatst 
ook. Met een zwarte map onder zijn arm flaneerde hij over 
het complex. Stond wel interessant. “Wat zou er allemaal in 
staan”, dacht ik. 
De wedstrijd is spannend met kansen voor KGB. Zoals
gewoonlijk hebben onze jongens veel pogingen nodig om te 
scoren. De Zouaven biedt goed tegenstand en hebben een 
aantal goede spelers. KGB wint. Gelukkig was Jacco
Stuurop ook van de partij. Een opstootje met onze buren lag 
op de loer en dan kun je Jacco er best bij hebben! Winst.
    
Zondagmorgen naar het ziekenhuis. Mijn vader ligt er. Vrij 
plotseling. Ik ben op tijd wakker en ik dacht - ff naar die ouwe 
toe. Er is alleen nog geen bezoekuur. Hoe kom ik langs de 
verpleegsters? 
“Zeg jongedames ik kom even checken of jullie er allemaal 
zijn!”, zeg ik charmant. 
Ik mocht naar binnen. 
Mijn pa staat onder de douche en ik loop eerst even naar de 
huiskamer die de afdeling heeft. Daar heb je een schitterend 
panorama uitzicht over Hoorn. De lucht is blauw en de zon 
schijnt. 
Een man in pyjama staart naar buiten en in zijn verdrietige 
ogen lees ik: kon ik maar naar buiten.

Vorige week heeft KGB 1 onterecht verloren van Blokkers 
1. Een gelijkspel was absoluut verdiend geweest. De kansen 
waren er, maar dan moet je wel scoren. Geen winst dus!
Vandaag gaan de heren uit naar LSVV 1. Om de lijn omhoog 
door te zetten moet KGB winnen. Met een punt meer staat 
de tegenstander één plaats boven ze. Om twee uur begint 
de wedstrijd. Het gras is waarschijnlijk voorjaarsgroen en 
net gemaaid. Ruikt u het al? Heerlijk buiten, de zon zal volop 
schijnen! Ze gaan voor de winst, want we willen geen verlies. 
Alleen de man in pyjama zal daar geen traan om laten!
                   
    Rob Visser
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AANNEMINGSBEDRIJF VAN BETONWERKEN

V.O.F.  BROERSEN EN

VAN DER PLASSE
voor al Uw
vlechtwerk

De Tocht 15
1612 HT  Bovenkarspel
Telefoon 0228 - 51 12 79
Fax  0228 - 51 82 32

Gerard Besseling
De Echte Bakker

Bovenkarspel
Winkelcentrum “Streekhof”
Telefoon (0228) 51 52 78

Hoogkarspel
Winkelcentrum “Reigerspassage”

Telefoon (0228) 56 44 83

Familie corner

6 februari 2012 werd het gezinnetje van  
Bart v.d. Steen en Mirella Oud uitgebreid 

met de geboorte van zoon

Milan

broertje van Aaron.

Milan woog bij zijn geboorte 4265 gram.
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Zondag 26 februari; KGB — Apollo’68  2 - 0
Het was zeker geen makkie tegen de degraditie kandidaat. In de eerste helft lieten de gasten zien dat zij qua veldspel 
niet zo laag zouden moeten staan. Echter de afwerking van kansen vraagt meer dan alleen gevaar stichten. En juist als 
je denk “hij moet er toch een keer in”, sloeg KGB op het juiste moment toe. Vlak voor rust werd een uitstekende voorzet 
van Joeri Haksteen door Nick Abcouwer verzilverd en al snel na de thee zorgde Björn van Deursen voor een veilige 
marge.

Zondag 4 maart; KGB — De Blokkers  0 - 2
Vooraf aan de wedstrijd werd assistent scheidsrechter Klaas Appelman op de middenstip in de bloementjes gezet. 
350 keer langs de lijn is kleinigheid en terecht een attentie waard. In het treffen met de koploper zou een gelijkspel-
letje niet hebben misstaan. Het mocht niet zo zijn. Beide partijen gingen, gemeten over de 2 wedstrijd helften, gelijk op, 
enkel de kansen die KGB toch zeker ook kreeg, vonden niet altijd de juiste richting. Geen vervolg van een goede reeks, 
maar gezien het spel moeten we bovenin kunnen blijven.

Zondag 11 maart; LSVV — KGB  6 - 2
Evenals in de thuiswedstrijd had KGB ook nu weer een algehele off-day. De snelle voorspong door Brian de Roo deed 
daar niets aan af. In het verloop van de strijd scoorde Emiel Ruitenberg nog tegen, maar de strijd was al gestreden.

Zondag 18 maart; KGB — Spirit’30  0 - 2
De geest lijkt weer terug in de fles. Driemaal verlies achtereen en daarmee terug in het rechterrijtje. Het scoren wil 
maar niet lukken, terwijl de ene na de andere aanval wordt geproduceerd. Zo ook vandaag was het de tegenstander 
die, tegen het spelbeeld in, scoorde. Misschien was de gele kaart voor Sjors Appelman er debet aan, want onze
mannen leken daardoor van rel. De kans om op gelijke hoogte te komen was voor Youri Haksteen, die echter de toege-
kende penalty niet binnen wist te schieten. Het bleef vechten tegen de bierkaai en toen nogmaals werd gescoord was 
de teleurstelling compleet. Uithuilen en opnieuw beginnen. Er is nog veel mogelijk.

Selectie(f)         KGB 1
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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

Selectie(f)         KGB 3
Zondag 4 maart; KGB 3 — Woudia 2  3 - 3
Vanuit een 2-0 achterstand bleven onze mannen erin geloven en werd er uiteindelijk door drie doelpunten 
van Barry Schreurs een punt binnen gesleept.

Zondag 11 maart; De Valken 2 — KGB 3  3 - 3
Na de laatste ontmoeting met De Valken (4-1 voor KGB) schreef De Valkenman Peter Haars over ‘old stars’. Hij sloeg 
daarmee de spijker op zijn kop, want ook vandaag lieten de KGBers zien dat de jonkies uit Venhuizen nog niet klaar 
waren ondanks een 3-0 voorsprong die al met de rust was bereikt. Na de thee ging de beuk erin, het gras werd bijna 
opgevreten en door doelpunten van Gerard Boon (2x) en Marcel Molenaar in de allerlaatste minuut, werd zeer
verdient een punt binnengehaald. Klasse van de ‘Old Stars’.

Zondag 18 maart; KGB 3 — HSV Sport 2  1 - 0
Onze mannen boekten een nuttige en verdiende overwinning tegen het op de 2e plaats staande HSV Sport. Uit de 
vele snelle aanvallen over links van Niels Bakker was het André Olivier die uit een van de voorzetten de drie punten 
binnenschoot. De eerste plaats is vrijwel uit zicht, maar een 2e plek zit er nog steeds in.



de Brug  jaargang 48, nummer 5, seizoen 2011-2012

Vrijwilliger in de sportlights: Gerard Overmars

Op een gegeven moment ….

Het is een mooie middag en ik bel aan bij KGB voorzitter Gerard Overmars. Met hem heb ik afgesproken 
voor een interview. Hij woont aan de Monnik in Grootebroek. Vanuit zijn dakraam kan hij in de verte zo de
velden van de Zouaven zien. Toch is hij al ruim zes jaar aan KGB verbonden. Gerard kwam als geroepen
nadat de vorige voorzitter, Ton Dekker, ermee stopte.

“Je moet mensen in hun waarde laten.”

Gerard is in 1947 geboren in Zwolle. “O dan ben je stadsgenoot van Herman Brood”, zeg ik. 
“O ja? Nou ja, dat is niet helemaal mijn type.” Meldt Gerard lachend.
Hij groeide op in een gezin met een broer en twee zussen. Hij voetbalde bij Zwolsche Boys, maar hij heeft de 
voetbalschoenen niet versleten. Hij was meer een wielrenner. Hij is dan ook - nieuweling - geweest en stond 
aan de start van diverse koersen. 
Ook kermiskoersen zegt hij met 
een knipoog.

Hij ging naar de zeevaartschool 
in Rotterdam, want hij wilde altijd 
al varen. Zijn vader, die cipier was,
probeerde dit nog tegen te
houden. “Jij komt niet te varen.
Alles wat op zee zit is tuig.”
Toch wist hij aan zijn vader te 
ontsnappen. Hij ging naar de 
zeevaartschool in Rotterdam om 
scheepswerktuigbouwkunde te
studeren. Achteraf zijn de
woorden van zijn vader toch
blijven hangen, want hij ging niet 
naar zee.

Hij belandde bij Shell in de
procestechniek. De Shell had ook 
een voetbalploeg – TSB - en als 
centrale verdediger heeft hij bij 
deze club ook gevoetbald.

Na twee jaar riep de dienstplicht. 
Vierentwintig maanden bij de
marine mijnendienst. “Varen in de 
Duitse bocht, dat is van de Eems 
richting Denemarken.” Hij was in 
Den Helder gestationeerd.
Om de tijd te doden (i.p.v de 
vijand) zat hij regelmatig in de 
kroeg. Huis-tijdverdrijf van de
marine.

Vrijwilliger in de sportlights
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Daar kwamen ook vele verpleegsters in de avond dansen.
“En op een avond zag ik haar, er stond een meisje in een rood trevira 2000 jurkje met helblond haar.” Hij was 
verkocht. Een verpleegster die Elly Kuiper heet en ze komt uit Zwaagdijk-Oost. Het wordt zijn vrouw.

Na dienst kwam hij bij de artillerie inrichting (ai) van het staatsbedrijf in Zaandam. Hier werden munitie en 
civiele werktuigen gemaakt. Hierna naar het Zoetermeerse bedrijf VIBA, een technisch bedrijf en hij kwam 
bij de adviserende tak. “Ik was non destructiefverbindingsingenieur.” Hallo Gerard, kan je dat nog een keer 
herhalen?! Het heeft alles met lijmen te maken.

“Een club bestaat uit goedwillende mensen.”

Elly, het helblonde meisje in het rood, en Gerard krijgen drie kinderen. Natascha, Chantal en Ruud.
Ze wonen in Grootebroek en lang geleden voetbalde hij ook nog tijdelijk in KGB’s 7e.

Gerard is maatschappelijk ingesteld en wilde zich graag vrijwillig in de gemeente inzetten. Zo werd hij
secretaris penningmeester bij Crescendo en ook bij de muziekschool. “Je bent een muzikaal iemand dus, wat 
speel je allemaal?”, vraag ik. “Nee Rob, ik speel geen enkel instrument.” Verbaasd kijk ik hem aan. Hij werd 
ook bestuurder en lid van de raad van toezicht van de Woonschakel.

“Je moet mensen motiveren.”

De plaatselijke politiek klopte in 1985 bij hem aan. Frans Kemerink belde hem voor het CDA. Die
democratische club heeft hij vier jaar gesteund. Hij verliet het christelijke en richtte met Johan Dijkstra D66 
op. Uiteindelijk belandde hij bij de Gemeentebelangen. Op een oor na is hij vijfentwintig jaar raadslid
geweest. In 2010 is hij definitief gestopt.

“De politiek was erg mooi en interessant.”

Zo’n tien jaar geleden kwam Gerard in ene in de lappenmand. En hoe! Een hartaanval. “Ik ga gewoon door “, 
dacht Gerard. Een tweede hartaanval volgde in rap tempo. Later kreeg hij een lekkende hartklep en in twee 
jaar tijd drie keer een hartstilstand. Dat kwam hard aan. Na een periode moest hij zijn werk vaarwel zeggen. 
Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Het kwam gewoon hard bij mij aan.

Gelukkig heeft Gerard ook hobby’s. Buiten zijn bestuurlijke werkzaamheden verzamelt hij postzegels van 
Nederland. Later is hij ook gaan motorrijden. “Midlifecrisisje Gerard?” Samen met oud gemeentesecretaris 
Willem de Weijer, deelt hij deze hobby. Met elkaar gaan ze graag op pad. Of zetten ze de motoren op de
trailer en rijden 800 km ergens heen en gaan ter plekke mooie tochten maken. “Soms ga ik een wedstrijdje 
kijken bij FC Zwolle. Gewoon een mooie club. Het Volendam van het noorden, noem ik het weleens.”
En inmiddels zijn ze samen opa en oma van acht kleinkinderen. Dus wanneer er tijd over is kan ook daar de 
aandacht naar toe. Mijn vrouw en ik proeven het leven en gaan zo nu en dan op vakantie. In mei gaan we met 
ons hele gezin, achttien in totaal.

“Hoe vind je dat het bij KGB gaat?”

“Best goed eigenlijk. De start was niet eenvoudig. In de periode dat we in de 1e klasse speelden was onze 
kas geslonken. Een dure periode. (Ja en de club van 100 was nog niet zo groot, dacht ik thuis!) Vandaag de 
dag is de clubkas op orde. Er is een heel team vrijwilligers. Natuurlijk kunnen er altijd mensen bij. Het vinden 
van de juiste mensen die ook hun vrijwillige plicht doen, is gewoon niet makkelijk. Een voorzitter moet in alle
geledingen aanwezig zijn. Zo zit ik ook in de werkgroep, daar staat de humor voorop! We zijn op de goede lijn 
en gaan daar hopelijk mee door. Je probeert het iedereen naar de zin te maken, dat lukt niet altijd.

Vrijwilliger in de sportlights vervolg
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Het betekent dus niet dat ik nooit uit mijn slof schiet. Verbeterpunten zijn er te behalen in de
onderlinge communicatie. Ik hou niet van ongebreideld e-mails versturen. Niet iedereen kan zich goed uiten 
in mails. Een mail kan je op vele manieren lezen. Waardoor er onderling verstoring optreedt. Communiceer 
gewoon met elkaar! 
En heb respect! Voor elkaar en het complex. Vernielingen zijn aan de orde van de dag.”

“Heb je nog een favoriete speler bij het eerste”, vraag ik.
“Robin Kastermans en ook Tim Appelman mag ik graag zien voetballen. Voor de rest is het gewoon mooi om 
bij de jeugd te kijken. Daar zit de toekomst.” Gerard is blij met de diverse activiteiten die voor de jeugd
worden georganiseerd. 

“De relatie met de gemeente is altijd goed geweest.”
 
Het was Danny Stuurop die hem zes en halfjaar geleden vroeg voorzitter te worden. Hij wilde het wel een 
jaartje gaan doen. Het is wat langer geworden, maar zoals ik al begon met dit artikel:
Op een gegeven moment … wil je stoppen.
Alleen indien niemand zich aandient beloofd hij nog een seizoen door te gaan. Niet langer! Er zal gewoon 
een ander moeten komen. Er zijn al best wel wat mensen benaderd, het is een klus die niet iedereen wil of kan 
doen. We blijven zoeken en wanneer wij KGB’ers een idee hebben meldt het hem of het bestuur even.

Het helblonde meisje in de rode jurk heb ik deze middag niet gezien. We hadden het rijk alleen. In alle rust is 
onder het genot van een kop thee het wel een wee van KGB doorgenomen. Gerard Overmars, een
maatschappelijk man en een bestuurder die de voorzittershamer van KGB wil doorgeven, gaf een kijkje in 
zijn keuken.

Gerard bedankt. Aan wie kan hij de voorzittershamer overhandigen?

           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 vervolg
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Naam: Ruud Boon.

Geboren: 30-11-1989 in Bovenkarspel.

Woonplaats: Bovenkarspel.

Partner/kinderen/ouders/broers/zusters:
Woon thuis bij mijn ouders. Broer Paul en
broertje John die beide op kamers zitten. Mijn
vader en broertje hebben beide ook bij KGB
gevoetbald. Daarnaast alweer een paar jaar
met mijn vriendin Rebecca samen.

Opleiding/beroep: HAVO op de RSG Enkhuizen, 
hierna HBO Werktuigbouwkunde welke ik eind 
van dit schooljaar wil afronden. Vanaf 30 januari 
loop ik een afstudeerstage bij Schouten Techniek 
in samenwerking met ZON Energie.

Clubs: KGB. Direct na mijn zwemdiploma begon-
nen bij KGB. De hele jeugd doorlopen waarbij ik 
op de A1 na altijd in tweede en derde teams heb 
gespeeld. Hierna in de selectie terecht gekomen waar ik nu alweer voor het 4e jaar in speel.

Positie: In de D’tjes begonnen als “stofzuiger” zonder positie. Daarna al snel op de linksbuiten positie, zodat 
ik naar binnen kon komen om te schieten. Sinds de selectie speel ik links of rechts op het middenveld.

Sterke/zwakke punten: Tweebenig zeker als het op schieten aankomt. Daarnaast denk ik dat ik niet snel
opgeef en daarnaast ook wel een redelijk schot in huis heb. Zwak punt is dat ik vaak al vooruit denk wat ik 
met de bal wil gaan doen, waardoor ik mijn aandacht niet bij de aanname heb die dan mis gaat. Ook mijn 
fysiek is niet echt een sterk punt.

Hoogtepunt: 2e jaar B2 onder Martijn Kamp. 38 doelpunten en ontelbaar veel assists. Bijna kampioen op 
een paar punten na. En als afsluiter van het seizoen een voetbalkamp naar België.

Dieptepunt: Het missen van één van de drie penaltys voor de penaltybokaal op het internationaal toernooi 
in de D´tjes. Ik had nog nooit een penalty (onder druk) gemist.

Mooiste doelpunt van jezelf: Moeilijke keuze maar ik denk toch mijn doelpunt uit bij Vios-W met het 2e. De 
klok stond op 89 minuten met een 1-1 stand toen we een vrije trap kregen op een 25 meter van het doel. De 
vaste vrije trappen nemers waren al gewisseld of geblesseerd dus uit nood moest ik hem maar nemen. Met 
een mooie krul vliegt hij in de verre hoek.

Mooiste tenue amateurclubs: Het KGB Tenue.

Mooiste complex amateurclubs: KGB en dan met name de ligging van het A-veld. En natuurlijk het
parkeerterrein, de tegenstander is al moe voor ze in de kleedkamer zitten.

Lastige tegenstander: Liever geen tegenstander die erg bewegelijk is. Maar geen specifieke club of speler.

Selectielid uitgelicht
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Club Nederland: Ajax. Bezoek regelmatig thuis/uit wedstrijden. Helaas vallen deze bijna altijd op zondag, 
dinsdag of donderdag en dus gelijk met wedstrijden of trainingen.

Speler Nederland: Johnny Heitinga. Misschien niet de beste verdediger maar hij wil wel altijd winnen. De 
manier hoe hij met supporters omgaat kunnen ook veel spelers nog wat van leren.

Club buitenland: Club Atlético Boca Juniors. Maradona, La Bombonera, La 12 en 3 keer wereldkampioen 
voor clubteams. Meer uitleg is niet nodig lijkt mij.

Speler buitenland: Jari Litmanen. Geweldige voetballer die er nog plezier in heeft ook. Anders speel je op 
je 40e niet nog betaalt voetbal.

Bijgeloof: Toen ik in de jeugd mijn eigen rugnummer mocht kiezen droeg ik altijd nummer 13. Sinds de trainer 
de rugnummers bepaalt heb ik er alleen niet meer mee gespeeld.

Bijnaam: Vanaf mijn doelpunt bij Vios-W uit is het Figo. Sinds dat doelpunt schiet ik elk jaar wel een paar 
afstandschoten of vrije trappen in het doel dus dit versterkt het alleen maar. Dit jaar moeten de doelpunten 
overigens nog komen.

Voetbalvrienden: Met sommige jongens speel je al meer dan 10 jaar samen en dat hou je niet vol als je
elkaar niet uit kan staan.

Karakter: Stil maar niet rustig. Langer dan een uur stil zitten gaat me niet lukken.

Geloof: Katholiek.

Vakantie: Naar Argentinië om een wedstrijd van Boca juniors te bezoeken is zeker iets wat ik nog graag wil. 
Maar ook naar Engeland, Ierland, Israel, Scandinavië en Rusland wil ik nog graag. Ook wielrennen in de
Ardennen of Alpen doe ik graag. Zolang ik maar wat te doen heb en niet uitgerust terug kom.

Televisie: Discovery en documentaires. Daarnaast natuurlijk de voetbalwedstrijden.

TV-analyticus: Jan van Halst. Hij kan simpele dingen heel moeilijk over laten komen maar toch weer zo
uitleggen dat het voor iedereen duidelijk is.

TV-commentator: Mart smeets. Hij kan alle sporten spannend maken.

TV-presentator: Valerio Zeno, zeker als hij het samen met Dennis Storm presenteert.

Radiozender: Meestal Slam FM of Decibel. Maar met de meeste zenders heb ik geen problemen.

Film: Veel films kijk ik niet, maar de Shawshank redemption vind ik wel een erg goede film.

Lezen: “Vak 127”  van Menno Pot blijft mijn favoriet en nu bezig in “Mark Rutte is lesbisch” en “voetbaltaktiek 
in theorie en praktijk”. Daarnaast elke dag de krant, nu.nl en verschillende voetbal websites.

Muziek: Geen bepaalde smaak of zanger. Als het maar goed klinkt.

Selectielid uitgelicht vervolg
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Bijzonder nieuwsfeit: Het vrijkomen van Willem Holleeder. Hij is toch het icoon van de
Nederlandse onderwereld. Ondanks zijn criminele verleden (heden) zijn er toch veel mensen die hem
bewonderen.

Auto: Geen.

Favoriete voetballer KGB: Geen. Voetbal blijft een Team Sport. Als speler A geen ruimte maakt kan speler 
B nooit een actie maken.

KGB 2: Als iedereen de juiste inzet toont in de wedstrijden maar ook op de trainingen denk ik dat we in de 
competitie van iedereen kunnen winnen. Maar hier ligt ook ons probleem denk ik. Kampioenschap zal er dit 
jaar niet in zitten maar is zeker mogelijk. We zaten er afgelopen 3 jaar niet voor niks 2 keer dichtbij.

Club KGB: Er is veel gezelligheid en warmte binnen de club. Professionalisering en met de gehele club op 
een hoger niveau willen voetballen is niet slecht maar moet mijn inziens voor KGB ondergeschikt zijn aan de 
gezelligheid en warmte van de club.

Levensmotto: Waar een wil is, is een weg.

EdV

Selectielid uitgelicht vervolg
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 KEUKENCENTRUM  STEDEBROEC, als kwaliteit de doorslag geeft.

Op een prominente plaats aan de Raadhuislaan, naast benzinestation Tamoil en tegenover
Sportcentrum de Kloet, bevindt zich Keukencentrum Stedebroec.

Voor de enkeling die er nog nooit binnen is geweest, even kennismaken:

De 2 eigenaren van deze moderne zaak, Jan Spigt en John Bot, willen het in hun branche beter doen dan
anderen, vandaar dat zij zo’n 7 jaar geleden, na vele jaren ervaring opgedaan te hebben in de
keukenbranche, besloten hun krachten te bundelen en samen hun eigen keukencentrum op te zetten. 

Onder één dak is er voor elke klant wat te vinden:  zowel moderne als strakke keukens, klassiek of nostalgisch, 
het is er allemaal. Een geheel nieuwe keuken is voor velen een wens, maar is natuurlijk ook een flinke uitgave. 
Bij Keukencentrum Stedebroec laten ze de klant zien dat door het vernieuwen van de kastdeurtjes, het
keukenblad of de apparatuur de keuken er heel anders uit kan gaan zien en dat natuurlijk voor veel minder 
geld.

Dat Jan en John daar goed in zijn, mag ook blijken uit nauwe kontakten met Woningbouwverenigingen en 
aannemers die graag met Keukencentrum Stedebroec in zee gaan, zowel op het gebied van de
vervangingsmarkt als voor de nieuwbouw. 

Jan en John zijn geboren Wervershovers, maar wonen al weer jaren in Bovenkarspel. Zij zien het belang in 
van sportbeoefening en aangezien van ieder 2 zoons voetballen bij K.G.B. zal het niemand verbazen dat zij 
K.G.B. van harte ondersteunen middels een bord langs het A-veld. Wij wensen deze jonge ondernemers veel 
succes in de toekomst.
Voor informatie: Showroom Keukencentrum Stedebroec, Raadhuislaan 23, Grootebroek, tel. 0228515883 
of via internet: www.keukencentrumstedebroec.nl.

Sponsor in de sportlights
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Zaalvoetbal. It’s in the game
Dit moet het gevoel van een voormalig KGB-agent zijn geweest. Infiltreren, dat is waar ik op
deze maandagavond, 5 maart 2012, mee bezig ben. Het is wellicht het best bewaarde geheim van onze 
vereniging. De andere tak van KGB. Je hoort, leest en ziet er nooit wat over. Het ‘genootschap’ regelt hun 
zaakjes namelijk helemaal zelf. Het enigste contact met de buitenwereld gaat via Danny Stuurop en dat is ’t. 
Wat zit daar achter?

Ik sluip incognito sporthal ‘De Flint’ binnen. Zwart petje achterstevoren op ’t kalende hoofd.
Zwarte kleding. Een slechte combinatie tussen inspecteur De Cock en een ninja. Maar ja, iemand moet het 
doen. Ik sta op het punt de ‘duistere kant’ van onze vereniging te ontmaskeren en daar heb ik alles voor over. 
Het is stil, weinig beweging te bespeuren. Ik besluit de trap, die ik in het duister ontwaar, te beklimmen. Ik 
open de deuren die mij scheiden van de weg naar omhoog en korte tijd ben ik verblind door het felle licht 
boven aan de trap. Een oorverdovend lawaai tart mijn oren. Lekker stiekem is anders, wat voor genootschap 
is dit?

Bij het betreden van de met 7 man volgepakte tribune besef ik mij dat ik ben aanbeland in een sporthal. En 
verrek, op het veld rennen dampende KGB-shirts in de rondte. Navraag leert mij dat het hier gaat om de 
teams KGB2 en KGB3 van de zaalvoetballende tak van onze club.
Jaha, hoor ik u denken, dat is teleurstellend mijnheer de infiltrant! Niet in ’t minst kan ik u melden! 

KGB is redelijk uniek in zijn soort, want maar weinig veldvoetbalverenigingen hebben een
zaalvoetbalafdeling onder de vleugels. Althans, KGB biedt de mogelijkheid. De eerlijkheid gebiedt te
vermelden dat de vereniging weinig omkijken heeft naar de heren zaalvoetballers.

Ze zijn nagenoeg selfsupporting, regelen de zaaldiensten zelf. Bellen scheidsrechters, enzovoort. De alreeds 
genoemde Hr. Stuurop verleent wat administratieve diensten omdat ze nu eenmaal onder de KGB-vlag
voetballen. Ja, dat is nog eens een ander soort voetballers.
Tenminste, dat kan je denken. Binnen vijf minuten staat KGB2, of KGB3, al tegen een 3-0 achterstand aan te 
hikken. 

Het team op voorsprong straalt rust en professionaliteit uit terwijl de tegenstander al wat aangeslagen en 
berustend de lange bal begint te hanteren. Dat gaat ‘m niet worden, want ik herken wat veldvoetballers van 
onze vereniging. En als die de lange bal in de zaal beginnen te hanteren is het van belang zo spoedig
mogelijk alle ramen  open te zetten. Voor je het weet liggen alle ruiten eruit. Wat een geweld in zo een kleine 
ruimte!

Nadat de 4-0 is gescoord maak ik de gang naar de trap en linksaf de kantine in. Ik bestel een bakkie troost bij 
Fred en breek mijn hersens, of wat daar voor door moet gaan, over hoe ik hier in hemelsnaam nog iets knaps 
van kan maken. Als de tweede helft alreeds 5 minuten oud is, besluit ik voordat ik wegga nog even een blik 
op het scorebord te werpen. 4-3? Hùh?!
Terwijl mijn korte pootjes sneller dan lichaam en geest de tribune bereiken, zien mijn ogen, die in het later 
arriverende hoofd zitten, de 5-3 op het bord staan. Een vanaf de aftrap welgeplaatst balletje verraste de 
keeper. Geweldige goal, Messi waardig. Dat is toch een verdomd leuk spelletje, dat zaalvoetbal.

Maar de koek blijkt nog niet op te zijn. Een hitchcock-achtige ontknoping staat op het punt zich te ontvouwen. 
In de laatste minuut met een 6-5 stand op het scorebord slaat het noodlot toe. De 7-5 wordt gescoord door 
de in mijn ogen fanatiekere en beter voetballende ploeg.
Nou, dat is ‘m dan wel. Echter, het onwaarschijnlijke gebeurt. Zoals dat alleen maar in de zaal kan
voorkomen! De technisch wat minder begaafde ploeg toont een onverzettelijkheid gelijk de Kilimanjaro.
Binnen vijftien seconden scoren zij tweemaal. De zoemer gaat en het duel eindigt in 7-7! Wauw!!! En hier
meteen even het nadeel van zaalvoetbal.
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Zaalvoetbal. It’s in the game
Op het veld kan je bij zo’n tegenvaller met je hele hebben en houden door de grond zakken.
Gaat niet lukken, in de zaal. Hard, heel hard. 

En wat mij ook opvalt, is dat de scheidsrechter niet onder begeleiding van het veld hoeft. Sterker nog, de
beste man had gedurende de wedstrijd meer de functie van hoekvlag want grote mannen die voetballen 
kunnen zich wel degelijk gedragen. Sportief gedrag, balletje uit. Voor de tegenstander, niet over urineren. 
Hupsakee!

Ik zit nog wat naar adem te happen als de volgende toreadoren zich aanmelden. KGB 4.
Ook zo’n bijzonder gebeuren. Ik heb de ledenlijst in handen weten te krijgen en daarop staat vermeld waar 
de diverse voetballers zich op gras, ook kunstgras (da’s geen gras), manifesteren. Allemaal van clubs uit de 
omgeving. Nee, niet van De Zouaven. Dat zit jammer genoeg nog even te diep bij de oudere generatie. 

Ik ga hier en nu niet uitweiden over de samenstelling. Dat is iets voor in een later stadium.
Heel interessante kost waarvoor ik de diverse zaalvoetballers eerst nog even wil polsen. Uit de kast komen 
maar dan anders. Integratie binnen de landsgrenzen en dan ook nog op voetbalgebied. Dat wordt een item 
waar ik gruwelijk naar uitkijk. In de tussentijd gun ik iedereen zo’n wedstrijd als die ik vanavond heb mogen 
beleven. Ga eens kijken. Tis in ieder geval warmer dan buiten. En Fred heb lekkere koffie. Ook bier trouwens, 
lekker. Zouden ze bij dat zaalvoetbal ook kantinedienst hebben? Ga ik me direct opgeven!

Dit was een verhaal uit de zaal…. voor allemaal.      M.G.

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

vervolg
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 4 maart 2012

 
K.G.B --- De Blokkers                        Uitslag:  0 — 2

Vandaag JORN KRUIS uit de E—3 en WESLEY RENKEMA uit de E—6.

Zij zijn beide tien jaar, Jorn speelt LAATSTE MAN en heeft zaterdag (3 maart) met 3—1 gewonnen.
Wesley speelt LINKSACHTER en heeft helaas met 3—5 verloren.
Zij zitten allebei op de MOLENWIEK op school, Jorn in groep 7—A en Wesley groep 6-B. Het leukste op 
school voor Jorn: TEKENEN, GYM, BUITENSPELEN en voor Wesley: GYM en PC. LES. 

Hun hobby’s buiten het voetbal zijn: Voor Wesley op de PC—PSP, FIETSEN en MET DIEREN SPELEN.
Jorn: MET MIJN VRIENDEN BUITEN SPELEN.
Hun favoriete club en speler: Jorn’s club is FEIJENOORD en spelers IKON GUIDETTI en MESSI van
BARCELONA en Wesley: AJAX als club en WESLEY SNEIJDER als speler, ook vanwege zijn voornaam.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn. 
Een eensluidend antwoord: HEEL DUIDELIJK, maar wel LANG.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP. Wesley vond het ZWAAR, MAAR WEL HEEL LEUK.
Jorn: EEN BEETJE ZWAAR, MAAR ERG LEUK.

De AFTRAP: Ze speelden goed over en weer naar elkaar, weinig tegenstand van de tegenpartij.
JORN gaf een hele mooie voorzet, zodat WESLEY kon scoren.
Over de wedstrijd zelf: allebei de spelers vonden de wedstrijd HEEL LEUK en SPANNEND, maar Wesley 
vond de SCHEIDSRECHTER HEEL VERVELEND.Jammer, dat ze verloren hebben.
De beste speler van vanmiddag: Wesley: JURIAAN VISSER en Jorn: YOURI HAKSTEEN en ROBIN
KASTERMANS.

Het leukste van vanmiddag: Jorn’s antwoord: ten eerste met de spelers het veld op komen lopen. Ten tweede: 
in de kleedkamer met alle spelers en de trainer, ten derde: DE AFTRAP, die wij als pupillen mochten nemen.
Wesley: dat wij DE AFTRAP mochten nemen, en dat ik mocht SCOREN, de wedstrijd zelf en op de
reservebank met de andere spelers.

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, JORN en WESLEY, dat jullie pupil van de week wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbalplezier 
toe, voor nu en in de toekomst.

Els Bakker.

De zuster van Wesley heeft achterop de vragenlijst iets neergezet, wat ik hierbij neerzet:

Bedankt voor de leuke middag. Erg leuk, dat KGB dit voor de kinderen en hun gezinsleden organiseert.

Namens zijn moeder: ANITA, zijn zuster:MELANY en zijn broer: KEVIN.
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Professioneel gereedschap voor de werkploeg van K.G.B.

Elke maandagmorgen loopt de werkploeg van K.G.B. over alle velden op Sportpark de Rozeboom.
Zij noemen het sliding-trappen, d.w.z. dat de velden weer zo goed als mogelijk vlak worden gemaakt door 
de beschadigingen aan het veld, meestal veroorzaakt door slidings, weg te werken. Doorgaans gebeurt dat 
door met de werkschoenen de hoge kanten van de gleuf weg te werken, maar bij de diepe slidings is dat niet 
genoeg, daar moet de grasplag omhoog gewerkt worden.

In Bovenkarspel is de inmiddels in binnen- en buitenland befaamde firma Sneeboer, van Jaap Sneeboer en 
Wilma Peelen gevestigd. De firma Sneeboer is een Nederlands familiebedrijf dat sinds 1913
tuingereedschappen smeedt. Eerst als lokale smid voor de bollentelers uit de regio, daarna voor heel
Nederland en tegenwoordig voor een groot deel van de wereld. Dit RVS gereedschap is degelijk, met de 
hand vervaardigd en functioneel. 

Toen zij werden benaderd voor een tweetandige “rozenvork” om de werkploeg te helpen met het beluchten/
omhoogwerken van de door een sliding ontstane voor in het gras, besloten zij direct K.G.B. twee vorken te 
leveren  tegen een uiterst  schappelijke prijs. 
Namens de werkploeg willen wij bij deze de firma Sneeboer hartelijk danken voor deze sponsoring. 
Voor geïnteresseerden, de firma Sneeboer is gevestigd aan de Tocht 3a in Bovenkarspel. Ga er eens kijken!

Sponsor in de sportlights
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 26 februari 2012

 
K.G.B --- Apollo,68                        Uitslag:  2 — 0

Vandaag twee pupillen onze e6

YASSIR IOUNES en DANILIO BOT.

Zij zijn beide tien jaar, Yassir wordt van de week 11 jaar. Yassir als MIDVOOR en Danilio is KEEPER.
Zij hebben zaterdag (25 februari) niet gespeeld.
Yassir zit in Enkhuizen op school  op de HOEKSTEEN  in groep 7b. Danilio op het PALET in Grootebroek. Het 
leukste op school voor Yassir: REKENEN. Danilio vindt NIKS leuk op school, maar naderhand kwam er toch 
PRAKTIJKUUR uit.
Hun hobby’s buiten het voetbal zijn: Danilio zit al 5 jaar bij de SCOUTING en Yassir vindt GAMEN en
TAFELTENNIS heel leuk.
Hun favoriete club en speler: Yassir is helemaal gek van BARCELONA en natuurlijk is de speler MESSI zijn 
GROTE voorbeeld. Danilio vindt AJAX goed en het zal niemand verbazen als hij KENNETH VERMEER als 
favoriete speler kiest, omdat hijzelf ook KEEPER is.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: Een eensluidend antwoord: ERG LEERZAAM.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: Danilio: HOOP TE DOEN.  Yassir: ik vind, dat zij een hele 
GOEDE WARMING-UP draaien.
De AFTRAP: Ze speelden goed over en weer naar elkaar, weinig tegenstand van de tegenpartij.
DANILIO gaf een hele mooie voorzet, zodat YASSIR kon scoren.
Over de wedstrijd zelf: allebei de spelers vonden de wedstrijd: 
HEEL LEUK, maar Yassir vond de tweede helft beter dan de eerste 
en het was heel gezellig met de andere SPELERS op de RESERVE-
BANK. Het mooiste doelpunt: EENSLUIDEND, HET TWEEDE.
De beste speler van vanmiddag: Yassir: BRIAN DE ROO en Dani-
lio, hoe kan het ook anders: RICHARD
MAIJERS, DE KEEPER. 
Het leukste van vanmiddag: Yassir: Ik vond gewoon ALLES LEUK, 
DE WARMING-UP, DE WEDSTRIJD ZELF, maar dan vooral de 
tweede helft, OP DE RESERVEBANK ZITTEN, bij DE RESERVES-
PELERS en dat wij na afloop een BAL krijgen.
Danilio’s antwoord was kort maar krachtig: ALLES.
Na dit korte interview kregen zij van de trainer van K.G.B. en van 
de aanvoerder hun certificaat met handtekeningen van de aan-
voerder, 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, YASSIR en DANILIO dat jullie pupil van de week wilden 
zijn en ik wens jullie heel veel voetbalplezier toe, voor nu en in de 
toekomst.

Els Bakker
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KGB E2 in nieuwe tenues door de KLBV groep

In de afgelopen winter werden er door Bob Smit van de KLVB groep (coach van K.G.B. E2), gloednieuwe 
tenues besteld voor de E2 besteld. De kleding uit de kledinglijn van K.G.B. werd 3 maart j.l. overhandigd, 
gepast en meteen geshowd.

Op de foto, staand van links naar rechts:
Richard Bulterman (coach), Tristan de Wit, Roy Uitterdijk, Nikay Maarleveld, Sven Dekker, Johan van der 
Ploeg, Bob Smit (coach)

Gehurkt van links naar rechts: Senno Bulterman, Mike Spaan, Stijn Smit, Mike van Ammers 

Sinds 2000 is de KLVB Groep een actieve partner voor organisaties in ontwikkeling. Met vernieuwende 
en inspirerende instrumenten langs de thema’s Kennen, Leiden, Verbeteren en Besturen, wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe competent de organisatie, het management en de werknemers zijn. Zowel de analyse als de 
ontwikkeling vindt plaats met instrumenten als managementgames, levensechte simulaties en zelfanalyses. 
Afwisselende, praktijkgerichte trainingen zorgen voor een ontwikkeling waar je echt iets aan hebt:
het functioneren en de prestaties verbeteren meetbaar!

Kijk voor klvb.nl hoe onze aanpak ook voor u het verschil kan maken!

KGB E2 in nieuwe tenues
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Scheidsrechters cursus
OPROEP                OPROEP            OPROEP 

De scheidsrechters commissie van vv KGB doet een dringend verzoek aan alle leden, jeugd zowel als senior, 
om zich in te schrijven voor een scheidrechters cursus voor de E en F pupillen en junior. 

Op dit moment wordt het zeer moeilijk om alle wedstrijden te voorzien van een officiële scheidsrechter. Het 
huidige bestand dunt uit doordat verschillende (jeugd)scheidsrechters er om allerlei redenen de brui aan 
hebben gegeven. Een zaterdag baan, zelf moeten voetballen, studie, er niet zoveel zin meer in hebben (door 
o.a. voortdurende kritiek vanaf de zijlijn) en ga zo maar door. 

Bij deze doe ik dan ook vooral een beroep op al diegenen die altijd zeggen het beter te kunnen!!!!!!! 

Zij die al  aan deze cursus deelgenomen hebben daag ik uit om zich op te geven voor de BOS cursus, zodat 
zij  de D, C, B, en A-junioren mogen fluiten, alsook de lagere senioren elftallen. 

Voor de cursus E en F pupillen scheidsrechter geldt een minimum leeftijd van 12 jaar. 

Voor de BOS cursus is de minimum leeftijd 16 jaar. 

De cursus wordt bekostigd door KGB. 

Ik hoop van harte dat er weer een redelijk aantal leden zich geroepen voelen om deze cursus te gaan
volgen…….. 

‘Zonder scheids….geen voetbal’ 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Sijbrand 
Krul   sijbrandkrul@hotmail.com of bij Piet
Manshanden pcm.manshanden@quicknet.nl  

Doe dat bij voorkeur wel tijdig zodat we jullie tijdig 
kunnen aanmelden bij één van de cursussen. Als 
er veel KGB leden zich aanmelden ligt het voor de 
hand dat de cursus bij KGB gehouden wordt.

Met vriendelijke groeten, 

Namens de scheidrechters commissie, 

Piet Manshanden 
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Grote Club Actie 2011
De grote clubactie van afgelopen najaar was een groot succes.
Er zijn in het najaar van 2011 ongeveer 1600 loten verkocht. De E1 heeft als elftal de meeste loten verkocht. 

Zoals ieder jaar willen we de topverkopers weer in het zonnetje zetten. In tegenstelling tot voorgaande
jaren wordt het best verkopende team met een taart (tegoedbon) in het zonnetje gezet. De beste verkopers 
ontvangen als dank voor hun inzet een KGB trainingsshirt. Aangezien er dit jaar twee jeugdleden op een
gedeelde derde plaats zijn geëindigd, hebben we dit jaar, naast de E1, maar liefst vier prijswinnaars!!
Het was dus “druk in het boetje”.

De topverkopers waren grotendeels dezelfde als vorig jaar. Jimmy Verhage (E1) was met 61 verkochte loten 
weer de onbetwiste nummer 1. Max Eickhout (D1) heeft er 40 verkocht. Beide jeugdleden hebben weer 
meer loten verkocht dan vorig jaar. Een hele prestatie.
Net als in 2010 is de verkoop van 35 loten genoeg voor een derde plaats. Remon Leeuw (E1) en
Vince Leeuwinga (F1) deelden de derde plaats.

De jeugdcommissie reikte ook dit jaar de taart (tegoedbon) en shirtjes uit. Op 17 januari om half acht
’s avonds was het daarom een drukte op het KGB-complex. Op de foto’s staan de trotse winaars.
Namens KGB willen wij alle jeugdleden bedanken voor hun inzet tijdens de Grote Clubactie, ook die leden 
die dit jaar helaas buiten de prijzen zijn gevallen. Het was super en we hopen volgend jaar weer op jullie 
steun.
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DE TRAINER VAN DE C4

Getogen met pen en papier zocht ik de trainers en begeleiders van de C4 op: Ramon Atsma en Sjon van 
Leijen. Ome Henk was zo vriendelijk om voor ons de vergaderruimte te openen, dus we konden lekker warm 
zitten.

Ramon (41) is geboren in Amsterdam, maar op zijn vierde naar Bovenkarspel  verhuisd en sinds zijn vijfde 
jaar heeft hij zijn voetbalschoenen al onder gebonden. Hij is getrouwd met Stefanie en is vader van vier 
zoons: Sam van 14 (speelt dus in de C4),  Pim van 12 (speelt in de D4), Milan van 6 (hij staat te popelen om 
te beginnen bij de F-jes) en Morris van3 jaar, die speelt met zijn broertjes mee. 

Ramon is beroepsmilitair, en is momenteel gestationeerd in ’t Harde. Deze afstand is goed te overbruggen, 
dus hij hoeft er niet intern. In het verleden gebeurde dit wel, want hij heeft al heel wat standplaatsen gehad, 
waaronder Seedorf, Amersfoort, Soesterberg, Oirschot en nog vele andere plaatsen. Ook is hij een aantal 
keer op uitzending geweest, o.a. naar Cyprus, Bosnië en Afghanistan. Hij kent inmiddels het klappen van de 
zweep.

Zoals eerder vermeld, voetbalt hij al sinds zijn vijfde. Hij is nog op het oude complex begonnen en destijds 
kwamen Klaas Blokker en Joop Kruk nog langs om de benodigde formulieren in te vullen. Ramon heeft alle 
teams bij KGB doorlopen en is tot twee jaar terug blijven voetballen. Bij de senioren heeft hij bijna altijd in het 
zevende gevoetbald (voorheen het achtste). Ook heeft hij een aantal jaren gezaalvoetbald. Helaas gooide, 
zoals bij veel voetballers, een knieblessure roet in het eten en was het einde oefening. 

Mede trainer en begeleider, maar vooral goede vriend Sjon (44) is geboren en getogen in Bovenkarspel, 
maar woont inmiddels in Enkhuizen. Hij is getrouwd met Dominique en samen hebben zij 1 zoon, Thom van 
bijna 14. Hij speelt ook in de C4 en is regelmatig als scheidsrechter te zien bij wedstrijden van de F-jes en E-
tjes.  Sjon is met zoon Thom van West-Frisia overgestapt naar KGB, want daar had hij het niet meer naar zijn 
zin. Bij West-Frisia is Sjon een jaar trainer/begeleider geweest. Van beroep is hij roestvrijstaalbewerker in de 
jachtbouw in Enkhuizen en doet dit al weer vijftien jaar tot volle tevredenheid.

Ook Sjon was een enthousiaste voetballer en is op zijn zevende begonnen met voetbal en deed dit tot zijn 
zestiende. Ook bij hem kwamen blessures om de hoek kijken, maar ondanks de blessure heeft hij tot zijn 30e 
gezaalvoetbald, o.a. bij FC Stedebroec en bij de competitie “de Klamp” in Andijk.  Toen was het echt einde 
verhaal. In 2007 heeft hij een zware knie-operatie gehad en moet dit voorjaar nog een laatste herstel
operatie ondergaan. 

Wie spelen er in de C4? Dat zijn: Sam Doorn, Thom van Leijen, Finn Beets, Rick Boon, Jelle Botman, Niek 
van der Gulik, Nino Heimenberg, Richard Manz, Luc Meij, Jeffrey Post, Youri Roos, Anthonie Schaap, Joeri 
Steman, Noah Timmerman, Gino ter Voert en Jan Wiersma.

Ondanks beider blessures zijn de mannen blij dat ze door middel van het trainerschap nog zo betrokken
kunnen zijn bij het voetbal. Ze trainen sinds dit jaar de C4. Ramon is al eerder trainer geweest van een
voetbal team, het ene jaar bij het team van Sam en het andere jaar bij het team van Pim en een jaar zaten ze 
samen in een team. De C4 speelt met allemaal eerstejaars, dus eigenlijk een heel nieuw team. Het heeft even 
geduurd, maar inmiddels zijn ze echt een team geworden. 

Sjon en Ramon kennen elkaar al twintig jaar, dus weten wat ze aan elkaar hebben.  In het begin van het
seizoen hebben ze een beleid opgesteld en ook aan de jongens duidelijk gemaakt hoe de regels zijn en wat 
er wel en niet wordt getolereerd. Het blijft een lastige leeftijd en er moet wel veel worden gepraat en
uitgelegd, want ze hebben wel vijftien Willetjes (voorheen 16).

Ramon Atsma en Sjon van Leijen
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Zo wordt schelden absoluut niet getolereerd, niet naar elkaar en zeker niet naar de scheidsrechter. En de 
mannen vinden school heel belangrijk (uiteraard), dus als er belangrijke toetsen op het programma staan , 
gaan die voor de training. 
Qua training vullen Ramon en Sjon elkaar goed aan, zo is Ramon meer bezig het voetballen zelf en de tactiek 
en Sjon begeleidt de mannen individueel. Meestal maakt Sjon de opstelling voor de wedstrijd en in overleg 
wordt deze af en toe aangepast. 

In de najaarscompetitie zijn de mannen van de C4 zesde geworden van de twaalf teams die meededen. Dit 
met een nieuw team en twee jongens die nog nooit hadden gevoetbald, is het zeker geen slechte prestatie. 
Vanwege het slechte weer en de voorjaarsvakantie hebben ze in de voorjaarscompetitie nog maar één keer 
gevoetbald. Dit was wel meteen een hele goede start, de wedstrijd was tegen de C6 van Always Forward en 
deze wonnen ze met 6-0. De komende wedstrijd is tegen de C8 van Zouaven, dus dan moeten de mannen 
aan de bak. Inmiddels is deze wedstrijd gespeeld en hebben ze deze met 2-5 gewonnen!

Ik heb gepraat met twee hele enthousiaste trainers die hart voor hun team hebben en die nog steeds heel 
veel plezier in het voetballen hebben. Ik wens jullie heel veel succes de komende wedstrijden en hoop dat de 
C4 nog een stukje hoger zal eindigen dan in de voorjaarscompetitie. Zet hem op!
         

Elly Roosendaal, red.

Ramon Atsma en Sjon van Leijen vervolg
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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 0229-841018

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.




