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“We leven nog”, zullen velen gedacht hebben na de winst op
Spartanen een paar weken geleden. Week na week is het weer een 
tombola in de inmiddels spannenste amateur competitie van
Nederland. Jezelf veiling wanen is voor een groot aantal clubs nog 
steeds onzeker. Ook de kranten kunnen er geen genoeg van krijgen 
en interviewen spelers en trainers om te vernemen of hun club
kampioen gaat worden, danwel het nog gaat redden om niet te
degraderen. Dat laatste is Spartanen niet gelukt. Zij gaan terug 
naar de 4e klasse. Voor de andere cruciale plaatsen zijn de laatste 
twee wedstrijden van levensbelang.

Vrijdag 27 april kwam oud internationaal scheidsrechter Hans
Reijgwart bij KGB. Hij bood de aanwezigen een inkijkje in het
moeilijke vak van prof scheidsrechter. Filmbeelden toonden
situaties waarbij  het juist interpreteren van de overtreding niet zo 
makkelijk is als weleens wordt gedacht. De avond was gezien de 
volle kantine zeer geslaagd. Hulde aan de initiatief nemers en een 
prima manier om ook eens met anderen in contact te komen.

De eerste KGB kampioenen hebben zich al aangediend. Het 6e
seniorenteam mocht al op 1 april op de platte wagen door het 
dorp. Ongeslagen kampioen, dat is uniek te noemen. Ook dames 2
ontving de bloemen na een geslaagd seizoen. Zij moesten er nog 
wel vol voor aan de bak in de thuiswedstrijd tegen de Zouaven, 
maar het gelijke spel was voldoende om juichend van het veld te 
gaan. Bij de zaalvoetbaltak zegevierde het zesde team met een 
straatlengte voorsprong.

Inmiddels zijn we in de toernooimaand beland waarin jeugd en
senioren weer mooie toernooidagen tegemoed gaan. Als het even 
kan met een zonnetje, maar hoe dan ook, kom ze aanmoedigen, het 
maakt het zoveel gezelliger.

In deze editie nemen we afscheid van Ferdi Schipper, willen we 
weten wie Michael Helfensteijn is en lezen we wat voor prachtige 
avond de F1 in Volendam heeft gehad. En.....weet u ook niet wat 
festonneren is. Dennis Bakker van Trendtapijt legt het u haarfijn uit 
op de pagina Sponsor in de sportlights.

Vanaf deze plaats wenst de redactie alle teams nog veel succes in 
hun laatste wedstrijden van dit seizoen.

Nico Bakker, red.

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

Wildcard KNVB

“We zijn te laag ingedeeld!” Roepen spelers, coaches of
ouders weleens. 
Is de lichting spelers ervoor zelf net geen kampioen
geworden? Tja, dan moet je gewoon weer in dezelfde klasse 
door. Ondanks dat er een nieuwe lichting spelers aankomen 
die een klasse hoger voetballend best aankunnen. Je kunt 
bij de KNVB wel de wens uiten een klasse hoger te komen. 
Garantie is er niet, maar in overleg denkt de KNVB mee. Dit 
wordt me door een insider vertelt. Wél is het de laatste jaren 
lastiger geworden. De teams staan tegenwoordig digitaal 
ingedeeld. Doordat de standen van het seizoen daarvoor 
bekend zijn en digitaal verwerkt staan, kom je automatisch 
weer in de klasse terecht waarin je hoort. Wel handig en 
tijdsbesparend. Een nadeel; er kan minder en moeilijker
worden geschoven. 

De insider vervolgt: “Dit betekent niet dat de KNVB niet met 
je mee wil denken. Alleen moet je er als club gewoon op tijd 
bij zijn. Je huiswerk doen en er niet vlak voor de
competitiestart nog eens mee aankomen. Zorg dat je als 
vereniging zo vroeg mogelijk je teams op orde hebt en per 
team weet wat je wilt. Wanneer je van enkele teams een
verandering wilt moet je direct actie ondernemen.
In juni of juli al.” 
Denk vooruit!

Doorgaans wordt er met even aantallen gewerkt. Zes, acht, 
tien, twaalf of veertien teams. Ik vraag de insider, “Waarom 
geen elf of dertien?”
“Beleid. Oneven aantallen willen ze vermijden, zo werken ze 
nou eenmaal. Alleen wanneer in een competitie van
bijvoorbeeld veertien teams er een vereniging het verzoek 
doet een slecht presterend team uit die klasse te halen,
verlagen ze naar dertien.” 
Dan denk ik; als we kunnen verlagen naar oneven kunnen 
we ook verhogen naar oneven! Toch?
Voor het komende seizoen zeg ik het volgende tegen de
teamindelers van onze vereniging. “Denk aan het advies van 
mijn insider.” Denk vooruit en benader de KNVB op tijd
wanneer je een team een klasse hoger wil laten indelen!

Voor de mannen van de KNVB het volgende:  
“Even of oneven, stel wildcards beschikbaar. Geef deze aan 
die teams die een hogere indeling aankunnen.”
                   
    Rob Visser
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Zondag 25 maart; Koedijk — KGB  2 - 1
Ook vanmiddag zonder punten naar huiswaarts. Een matige wedstrijd met veelal balbezit van Koedijk op het mid-
denveld. Na rust enkele kansen voor KGB maar een doeltreffende uithaal ontbrak. Het is allemaal iets te voorzichtig 
en worden te weinig kansen afgedwongen. Pas 10 minuten voor het eind weet Koedijk te scoren en een minuut later 
nogmaals. Lorenzo van de Beek weet KGB nog terug in de wedstrijd te brengen. Het is pompen of verzuipen en helaas, 
dat laatste is het geworden.

Zondag 1 april; SRC — KGB  3 - 1
Een gretiger SRC liet weten dat punten halen in deze competitie pure noodzaak is. De onderlinge verschillen zijn klein, 
dus het is telkens weer erop of eronder. Al na 9 minuten keek KGB tegen een achterstand aan en ruim voor de rust was 
het 2-0. Een vrije trap betekende zelfs 3-0 en hoewel KGB bleef voetballen was de strijd al beslecht. 10 minuten voor 
het einde zorgde Martijn Stroomer nog wel voor een tegengoal, maar daar bleef het bij. Door het negatieve resultaat 
beginnen de zorgen nu toch echt de boventoon te voeren.

2e Paasdag 9 april; Andijk — KGB  2 - 3
Vanmiddag waren er 2 prijzen te behalen, de 2e periode en het wegblijven van een van de onderste plaatsen. De 2e 
periode ging ondanks de winst op Andijk aan de neus voorbij. SRC bleef KGB in doelgemiddelde voor. In een poging 
om wat meer lucht te krijgen werden wel goede zaken gedaan. De overwinning kreeg na 30 minuten gestalte toen 
Brian de Roo een afvallende bal van de keeper verzilverde. De rust ging zowaar in met 2-0 voorsprong door een doel-
punt van Emiel Ruitenberg. Al snel komt Andijk tot scoren, maar KGB laat de tanden zien en Leroy van Ammers weet 
de voorsprong verder uit te breiden. Toch komen de Andijkers nog een keer terug, maar de zwaarbevochten 3 punten 
gaan in de tas op weg huis.

Zondag 15 april; KGB — VVS’46  0 - 3
Alles op de aanval, zal het credo in het gevecht om de punten zijn geweest. Punten die hard nodig zijn om degradatie 
gevaar te ontlopen. Dat gold ook voor VVS’46. Zij lieten tot 5 minuten voor rust zien dat aanvallen niet hun ding was, 
tot die ene keer dat zij het KGB doel in het vizier kregen en het oranje legioen liet juichen. Na de rust eenzelfde
voortzetting van aanvallen en verdedigen. Zelfs de achterhoede van KGB gingen op pad om de gelijkmaker te
forceren maar daarmee gooi je de deur wel heel ver open. Barry Bes (wie anders) maakte daar dankbaar gebruik van 
en drukte KGB naar een bedenkelijke plaats bij de onderste drie. Het derde doelpunt was mooi voor de Spanbroeker 
statistiek. Een onterechte nederlaag vond vriend en vijand, maar de winnaar maalt daar nooit om.

Zondag 22 april; Spartanen — KGB  0 - 2
Geen wedstrijd op hoog niveau, wel van groot belang. Punten halen was voor beide doorzwemmen of verdrinken. De 
2-0 winst, pas in de laatste tien minuten veilig gesteld, voor onze rood/witten betekent een vrijwel laatste strohalm 
naar een langer verblijf in de 3e klasse met nog twee wedstrijden te gaan.

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 25 maart; KGB 3 — Westfriezen 3  3 - 0
Tot de rust ging het spel redelijk op en neer, met wel een iets sterker KGB. Na rust betaalde dit zich uit door 
doelpunten van Erwin Bijlsma, Barry Schreurs en André Olivier.

Zondag 15 april; KGB 3 — RKEDO 2  10 - 2
Gelukkig voor de mannen van RKEDO ligt De Goorn niet ver van Bovenkarspel want, als je vooraf zou weten dat je 
met de rust al met 7-0 achterstaat dan was je liever thuis gebleven, lijkt mij. Het werd uiteindelijk 10-2 na een 10-0 
voorsprong. Prijsschieten dus en dankzij een (te) ver opgedrongen verdediging mochten de gasten nog 2 keer de bal 
over keeper Lars lepelen.

Zondag 22 april; Alw. Forward 2 — KGB 3  6 - 1
De winst van Alw. Forward was terecht maar viel groter uit dan verdiend.Onderkant lat, de paal en een prima keeper 
lieten niet toe dat KGB meer dan 1 doelpunt wist te maken. Jammer, want er werd voldoende aangevallen en ook 
aan bruikbare kansen ontbrak het niet. Effectiviteit werd deze middag uitbetaald en dat was wat de Horinezen goed 
deden.

Zondag 29 april; Zouaven 4 — KGB 3  0 - 7
Het kan verkeren met onze ‘Old stars’. Vorige week een flink verlies en vandaag gewoon de knop weer om ten koste van 
buur de Zouaven. Als ze eenmaal op stoom zijn dan is er ook geen houden meer aan. Gescoord werd er door Sander 
Kolkman, Gerard Boon, Bart van der Steen (2x), Niels Bakker, Frank Dekker en Barry Schreurs. Waar een avondje uit 
al niet toe kan dienen.
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Zijn kop bruist van voetbal en de wil om te winnen, alleen zijn knie buigt daar niet voor! 

De zesentwintigjarige verdediger van het eerste van KGB ken ik niet persoonlijk. Ferdi is dit seizoen KGB 
komen versterken. Tijdens een van de eerste wedstrijden viel hij me wel positief op. Dit type speler zien we als 
toeschouwers graag. Strijd leveren en actief voor iedere bal gaan. Prachtig. Een welkome aanwinst.  

  “Ferdi is een rustige sociale jongen die altijd geïnteresseerd is in een ander.”

Spitsen pech, verre vriendinnen, koopzondagen, gebroken been en vele onmisbare geblesseerden maakten 
het ons eerste team niet makkelijk vanaf de start. Je zou er moedeloos van worden. Toch hielden Richard en 
co de kop omhoog en bleven strijdbaar doorgaan. Het loon naar werken kwam uiteindelijk en er volgde een 
goede periode. Winterstop. De oefenpotten hierna gaven vertrouwen. 
  
  “Passvorm, partijspel of loopvormen, hij is alleen tevreden met 100%.”

Tweeëntwintig januari was er de memorabele wedstrijd tegen Kolping Boys. Na een lange 0-1 stand wist 
Youri Haksteen de van een zeer lange blessure teruggekomen Nick Abcouwer in de vijfentachtigste minuut 
in stelling te brengen. Die was in de tweeënzeventigste minuut in het veld gekomen; 1-1. Dit ritueel volgde 
nogmaals op dezelfde wijze; 2-1. Nick speelde diep in blessuretijd uiteindelijk Rene Spruit aan die mooi wist 
af te ronden; 3-1. De weg omhoog kon verder.
Helaas werd Ferdi in deze geroemde wedstrijd al in de zevenentwintigste minuut gewisseld. Niet vanwege 
minder spel of getoonde inzet. De pijn schoot in zijn linkerknie bij het neerkomen na een kopbal. Weer een 
geblesseerde.    

“Vanwege knieproblemen heeft hij afgelopen jaren aangepast getraind, maar dat kon hij door zijn enorme 
winners mentaliteit goed compenseren.”

Een MRI scan brengt slecht nieuws. Ferdi stopt. Ineens is deze ranke speler van het veld verdwenen? Stilletjes 
via de achterdeur. In het NHD verschijnt nog een artikel. Was dat het dan? Nee! 
Er zijn spelers die lang bij de vereniging voetballen en weinig of zelfs geen aandacht krijgen. Wij van de 
redactie meenden toch Ferdi te benaderen. We konden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ferdi is net 
binnen bij KGB en nu al weer buiten. Dát was zijn bedoeling zeker niet. 

   “Ferdi wil altijd winnen, dat betekent dat hij als verdediger geen tegendoelpunten wil krijgen.”

De familie Schipper woont in Hoorn en daar heb ik een afspraak. “Doe maar om een uur of half acht, want 
dan ligt mijn dochter Nikki wel in bed.” Op de bewuste avond zit zijn vrouw Ilona bij het binnenkomen met hun 
dochter op de bank, ze was nog niet aan bed toe. Ik stel me aan beide dames voor. Onze aandacht is volledig 
bij Nikki. Beide ouders stralen. 
In een gesprek aan de hoge tafel onder het genot van een bak koffie vertelt Ferdi wie hij is. Een geboren 
Grootebroeker die twintig jaar bij de Zouaven heeft gevoetbald. Blessurevrij tot de senioren. Hij is van de 
lichting Tjerk Klaver, Eric Oud, Jaap en Ruud Jong, Marco Neuvel en Ivo de Heus. Het was een hele mooie tijd 
en Ferdi heeft er op niveau gevoetbald. Henk Spaan haalde hem naar het eerste, maar veelal speelde hij in 
het tweede. Wel stond hij in de basis tijdens de wedstrijd waar promotie naar de eerste klasse werd gehaald. 
In het tweede is hij mede gepromoveerd naar de hoofdklasse. 
Hij vertelt: “Ik ben geen wisselspeler maar basisspeler. Wil graag betrokken zijn bij het spel.” Hij is door zijn 
blessures ook tweebenig geworden. Kon het niet met zijn natuurlijke rechter, probeerde Ferdi  het met zijn 
linker. Van Bert van Marwijk en Frank de Boer heeft hij eens een training gehad. Daar denkt hij met een goed 
gevoel aan terug, want Frank koos hem als beste verdediger. Hij gaf rugdekking aan zijn medespeler hield, 
ook zijn eigen tegenstander in de gaten.

Ferdi Schipper “Geroemd door hoe hij is!”
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Leuk die lof, maar zijn blessuregevoeligheid bleef waardoor het eerste team op dat niveau
te gek was! Ff wat gas terug.
Ferdi werd o.a. door René Spruit en Youri Haksteen gevraagd naar KGB te komen. Ook Richard was geen 
onbekende. Met René Spruit heeft hij samen een jaartje in de B junioren van de Zouaven gevoetbald. De 
mannen lagen elkaar wel, maar Spruit ging na een jaar weer terug naar Bovenkarspel.

Het seizoen 2011-2012 werd door Ferdi vol goede moed gestart bij KGB. Helaas heeft het samenspel van 
de heren nu minder dan een seizoen geduurd. Geheel onverwacht en onbedoeld. De troost kwam van een 
kindergezicht, Nikki die haar armen spreidde en riep - Papa! De familie deed de rest. 

“Hij is een familiemens, zijn moeder kwam altijd bij hem kijken. Hij is trots op Ilona én dochter Nikki. Ook heeft 
hij al jarenlang een vriendengroep die  van jongs af aan met elkaar omgaan. Dat zegt veel over iemand.” 

Zijn vader Jaap en moeder Marijke komen resp. uit Assendelft en Amsterdam. Gek genoeg hoor ik van Ferdi 
dat Feyenoord zijn cluppie is! Bij KGB is hij daarmee in het gezelschap van Nick Abcouwer en Peter Kuiper. 
Zijn ouders kwamen zo’n vijfendertig jaar geleden hier wonen. Ferdi heeft een zus en een broer. Barbara en 
Ronald.       
Hij heeft na het Horizon College Commerciële Economie gedaan aan de HES in Amsterdam. Daarna kwam 
hij voor een half jaar bij Fasten Cosmetics. Nu werkt hij bij Mate International in de Goorn. Lekker dichtbij. 
Gespecialiseerd in de ontwikkeling van exclusieve, unieke verpakkingen voor bloem- en plantdecoraties in 
diverse materialen. Ze zijn - exclusief in toegevoegde waarde - staat op de site.

  “Een echte genieter die met iedereen een praatje maakt.”  “Geroemd door hoe hij is!”

Ze zijn in Hoorn gaan wonen om dichterbij de familie te komen. In Wognum hebben zijn ouders al jaren een 
stuk grond waar de familie elkaar treft. Paarden, vissen, zwemmen, barbecueën, groente kweken enz.
Gewoon gezellig met elkaar. 

vervolgFerdi Schipper “Geroemd door hoe hij is!”
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Ilona baalt voor Ferdi dat hij moest stoppen. “Ik weet wat voetbal voor hem betekende.
Het was zijn grote hobby. Maar voor ons gezin is het mooi, hij heeft nu 100% tijd voor ons.” 
Buiten zijn dames heeft hij nog geen invulling voor zijn extra verkregen tijd. Mountainbiken, maar verder weet 
hij het nog niet. “Wil je niet iets met trainingen gaan doen?”, vraag ik. “Op zich lijkt me dat wel leuk, maar dat 
kost veel tijd. En als je het goed wil doen, kost dat ook veel tijd.
Nou ja, misschien eerst eens verdedigertrainer!” (Richard, let je op?)
 
  “Door zijn gedrevenheid en winners mentaliteit was hij een sleutelspeler in het team. Een  verlengstuk van de 
trainer. Bij de wedstrijdbespreking had hij zijn inbreng en zorgde met het stellen van de juiste vragen dat alles 
duidelijk was. Zowel voor zichzelf als ook voor de rest van de spelers. De trainers en spelers van KGB balen 
nog steeds van zijn wegvallen.”

In ons gesprek liet Ferdi blijken KGB een warme club te vinden met vele vrijwilligers. Hij had er graag nog 
lang gevoetbald. Oprecht teleurgesteld. Ferdi tot ziens bij KGB. 

           Rob Visser

vervolg
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Ferdi Schipper “Geroemd door hoe hij is!”
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Michael waarborg voor toekomst KGB.

De jeugd heeft de toekomst en KGB kan zich in de zevende hemel wanen. De club is namelijk gezegend met 
een aantal jeugdigen die het voortbestaan van de vereniging verzekeren. “Als de torenklokken luiden, wordt 
het stil bij ons in de Jordaan” is een regel uit een typisch Amsterdams liedje. Bij de verschillende verenigingen 
in de randstad klinkt de laatste jaren echter het geluid van de guillotine. Door een gebrek aan vrijwilligers 
wordt het daar ook stil.
En niet door de hoofdstedelijke Westertoren. Gaat er bij u al een klokje rinkelen? Juist, een tekort aan
vrijwilligers is daar debet aan. Maar zit die 
‘hel’ er ook aan te komen voor KGB?

Nein! Njet! No en Nee!
Aan onze menooitniet! Want wij hebben 
Heme…ùhh, Helfensteijn.
Michael. 16 jaar. Havo 4. Beginnend
levensgenieter. Há! Mijn vaste itempje, “daar 
kom ik nog even op terug”, is bij deze ook 
gearriveerd. Maar, als zo’n gozer voorlopig 
effe geen tijd zou hebben om de vrijwilliger 
uit te gaan lopen hangen, zou ik daar zonder 
moeite alle begrip voor kunnen opbrengen. 
Echter, Michael maakt deel uit van een
grotere groep jongelui die zich binnen de 
vereniging manifesteert als jeugd
scheidsrechters en/of (hulp)trainers. Hulde!

En omdat ik nu eenmaal graag wil weten 
wat zo’n jongmens bezield, ben ik vanavond 
te gast bij de familie Helfensteijn om eens 
even uitgebreid in het brein van Michael 
te gaan wroeten. Zó Michael, lekker actief 
ventje ben jij. Michael: “Ja ach, ik doe wel het 
een en ander. Ik fluit wedstrijden bij de jeugd 
en dat is hartstikke leuk.” Oh? Nou, dat lijkt 
mij nu ook het leukste sjouwtje. Uitgefoeterd 
worden door supporters en coaches, zalig, 
lijkt mij ook wel wat. Dus, voor de draad ermee, hoe lang heb je die gehoorbeschadiging al? Michael: “Nee-
hoor, het is echt leuk. Dat gezeur en gezever hoor ik amper. Het gaat om die voetballertjes tenslotte. Wat ik 
er bijvoorbeeld zo leuk aan vind, is dat ik na vier jaar fluiten de ontwikkeling van die voetballertjes meemaak.”

Hij vindt toernooien fluiten het leukst. Michael: “Dan fluit je veel en ben je verantwoordelijk voor het goed 
doorgeven van uitslagen. Dat gebeurt tussen de wedstrijden door, zodat de mensen dan ook tussenstanden 
kunnen bijhouden. Dan weet je of jouw team genoeg heeft aan een gelijkspel om kampioen te worden. Dan 
hebben wij als scheidsrechters dus een mooie drukke dag.”

We hebben het nog even over die KGB-voetballertjes die hij de laatste vier jaar heeft zien ontwikkelen.
Michael: “En wat ook leuk is om te herkennen zijn broertjes.( Dit verhaal is fictief. Overeenkomsten qua naam 
of personen berusten púúr op toeval. red.). Michael verhaalt over een paar van die klanten.
Michael: “De jongere uitvoering van een broertje wat al een tijdje voetbalt valt altijd op door gelijkenis of 
voetbalstijl. Meestal zie je wel dat het er eentje van een De Witje is bijvoorbeeld.” Ja, of een Edelenboschje. 

‘Hemel’ of ‘Hel’fensteijn
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Michael: “Ja, die Edelenboschjes. Die hebben laat maar zeggen, die pure beleving.
Hartstocht, passie.”

Jawel, dat is tactisch gezien de juiste omschrijving. Voor u als lezer, denk fictief! Michael weet gewoon te 
vertellen welke hij het leukst vindt van de drie, (zomaar een slag in het luchtledige, voor hetzelfde bestaat 
het ‘fictieve’ gezin Edelenbosch uit twee kinderen, meisjes. Denk fictief!). En dat is redelijk bijzonder vind ik. 
Michael is echt begaan met de vereniging. Hij weet enorm veel, hij vergeet niet wie hij heeft gefloten.

Een informatiebron, onbevooroordeeld, van jewelste. Michael bekijkt door zijn muzikale leiderschap
natuurlijk veel meer teams dan menig coach. Die coaches schuiven hun beste voetballertjes naar voren voor 
de selectie. Maar wellicht moet het eindoordeel wel liggen bij de fluitisten van onze vereniging. Misschien 
moeten zij eens naar hun mening gevraagd worden. Ja, briljant idee, denk ik….

Michael komt redenerend, helder, zeg maar intelligent, over. Welbedachte gozer. Verantwoord. Of ga ik nu 
te ver pa en ma? Haha! Vader Hans, moeder Allison en zus Stephanie zijn ook aanwezig bij datgene dat ik op 
een interview probeer te laten lijken.
Het is een liefdevol gezin waarin de ouders duidelijk hebben gekozen voor het belang van de kinderen. Half 
Europa hebben ze al doorkruist. Om hun kinderen maar een zo breed mogelijk perspectief te verschaffen. 

Maar daar komt dit jaar voor het eerst verandering in!!! Okeej, beetje jammer, want hij heeft moeten beloven 
dat hij in ieder geval een paar weken aan het werk gaat in de vakantie. Maar dan istie wel een tijdje alleen 
thuis. Dussss, PARTYTIME!!! Of niet? Wel, dat kon nog wel ’s meevallen. Hij heeft net de Bovenkarspeler
kermis achter de rug en ik vraag me af of hij daar voor de zomervakantie alweer van bijgetrokken is. Ach, dat 
zal wel. Maar, ondanks dat niemand ’t doet, als je het mij vraagt zou ik deze gozer met een gerust hart
achterlaten. Hij zal niet in zeven zeeën tegelijk lopen. Waarom geen sloten? Tsja, daar zit bier in wat
weggewerkt mot worden, ga je niet met je voeten in staan tuurlijk. Dag vader en dag moeder, dag zuster 
Stephanie. Die vermaakt zich wel. Beetje chillen etc etc. Bei dù weej, hij is nog hartstikke vrijgezel meiden! 
Voor zover mijn ‘kom ik even op terug’ itempje.

Wat ik overigens erg leuk vind om te horen, is dat Michael en zijn vader Hans van plan zijn samen een
F-teampie te gaan trainen. Dat is overigens helemaal in de lijn van de toekomst die Michael enigszins voor 
zichzelf heeft uitgestippeld. Hij wil straks graag naar het, of de, HALO. Een sportopleiding op een niveautje 
hoger dan het welbekende CIOS. Daarna hoopt hij groepjes sporters te kunnen gaan begeleiden.
Leuk, interessant. En voor alles, weldoor-dacht. 

Zo moet ik hem typeren. Wellicht doe ik hem daarmee te kort, maar daarvoor ken ik hem niet goed genoeg. 
Zijn vader ken ik wel. En volgens mij heb ik die vroeger wel anders meegemaakt. Ik heb respect voor de
manier waarop hij en zijn Allison hun kinderen proberen te begeleiden op weg naar volwassendom. Dom 
zijn ze in ieder geval niet. Gezien het verleden blijft het echter toch een beetje wennen. Maar Michael, daar 
heb ik het met je vader nog wel eens een keertje over. Onder het genot van een biertje uiteraard. Kan jij mooi 
betalen trouwens, van het geld wat je verdiend hebt in de vakantie. Je vader en moeder weten in ieder geval 
zeker dat jij dat niet gaat opzuipen. Ik help ’t ze hopen. Eigenbelang.

Het komt goed. Met Michael, met die andere jong volwassenen die de vereniging rijk is. En daarmee is het 
gezegd. KGB is op dat gebied rijk. Zelfs als je alle schijn tegen hebt.
Met een Helfensteijn in de hemel? Ik vind het bijzonder. Bijzonder geweldig. Een hart onder de riem voor de 
oudere vrijwilligers onder ons. Fijn om te weten dat de volgende generatie niet alleen staat te trappelen 
maar zelfs al is gearriveerd. Kunnen we rustig te bed met z’n allen.

Oogjes dicht, snaveltjes toe. Slaap lekker.                                                                     M.G.            

‘Hemel’ of ‘Hel’fensteijn vervolg
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Club van 100 avond met oud scheidsrechter Hans Reijgwart

Een Cv100 avond organiseren is leuk maar je moet de mensen wel wat bieden! Maar wat? Dat valt vaak niet 
mee. Een spreker over voetbal? Oké. Maar goede sprekers met een mooi verhaal die voor een fles wijn of bos 
bloemen komen, waar vind je ze? 

Marco Ligthart heeft Bob Smit warm weten te maken. Gelukkig heeft Bob Smit, cv100 lid, E 1 begeleider en 
speler van het veteranenteam, zo zijn contacten. Hij wist deze oud scheidsrechter te charmeren voor een rit 
naar onze kantine. Top Bob!
De leden van de club van 100, KGB scheidsrechters, coaches, begeleiders, trainers, toegevoegd met enkele 
sponsoren werden aangeschreven en de opkomst was prima. De kantine was gezellig druk.

Na de koffie, koek en tijd voor voetbalpraat onder elkaar, heette Marco Ligthart iedereen welkom.Hierna gaf 
hij het woord aan Hans Reijgwart. Die vertelde wie hij was, wat hij heeft gedaan en vertelde diverse
anekdotes over zijn carrière als scheidsrechter betaald voetbal en over zijn vijfjarige periode als
internationaal scheidsrechter. Hierna werd hij UEFA waarnemer en is hij ook coach van diverse
scheidsrechters die wedstrijden fluiten in de ere divisie en Jupiler league. Hans is President of the Referee 
Committee of Cyprus en tenslotte heeft hij een functie als FIFA/UEFA Referee Instructor. 

Hierna liet Hans Reijgwart DVD’s zien met overtredingen, diverse spelsituaties en kregen we allemaal gele 
en rode kaarten die we moesten opsteken. Aan het eind was er een test, we moesten zelf bepalen wat voor 
soort overtreding het was. Negen situaties werden ons voorgelegd.  
Een groot gedeelte had er zes goed. Er was maar een iemand die alles goed had. Richard Bulterman.
Onvoorstelbaar, had hij de DVD al een keer eerder gezien of zo? Erik de Vries zat naast hem, ik hou het erop 
dat deze punctuele begeleider zijn coach heeft gesouffleerd!

Bob Smit nam aan het eind het woord, schudde wat mooie anekdotes uit de mouw en bedankte
Hans Reijgwart. Hierna werd er gezellig geborreld en nagepraat. Een geslaagde avond.

Wilt u de volgende keer ook een uitnodiging op de mat ....... 

Word dan óók lid van de Club van 100

De bijdrage is €50,- per jaar. 

Er is ook nog een mogelijkheid voor de mensen die iets extra’s willen bijdragen. Daar is de ballenactie voor 
bedacht. Het staat iedereen volledig vrij de bijdrage te verhogen naar    €75,- of       €100,-!

Hoe kan ik deelnemen? Dit is echt heel eenvoudig: bel, mail of ga langs bij een van de bestuursleden.
 
Marco Ligthart   Outger Jacobzstraat 21b Bovenkarspel marcoligthart@hotmail.com 
Dennis de Goede  Rietzanger 12   Hoogkarspel  06-41.784.890 
Jan Hermans  Kastanjelaan 24   Grootebroek 06-41.858.377
Rob Visser   Hulft 13   Bovenkarspel 06-51.389.475

Uiteraard blijven leden/ouders die geen lid willen worden van de Cv100, maar wel vrijwillig iets willen doen 
voor de club zéér welkom! Geïnteresseerd? Vraag aan het jeugd / hoofdbestuur of bij een KGB vrijwilliger die 
u kent wat u voor onze vereniging kunt doen! Hun tel.nrs kunt u vinden in deze gids.

Rob Visser, namens de club van 100

Club van 100 met Hans Reijgwart
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Richard Bulterman, de                                                                                                                      onbetwiste winnaar.

Club van 100 met Hans Reijgwart
Aan de scheidsrechtersquiz werd door bijna iedereen meegedaan. Een tip voor de
scheidsrechterscommissie: misschien zitten er toekomstige club scheidsrechters bij.
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Belangrijke mededelingen
Sporters en niet sporters,

Nog steeds komt het voor dat de velden door (jeugd)spelers worden gebruikt buiten de wedstrijd dagen en 
uren, zelfs s’ avonds tot in het donker toe. Vernielingen van het hekwerk zijn daarbij aan de orde van de dag  
en ook voor de velden is dit niet goed, vooral in bepaalde tijden van het jaar.

Het is al eens eerder in het clubblad gemeld dat dit niet de bedoeling is en ook niet is toegestaan. Indien 
overtreding door de politie wordt geconstateerd volgt er een fikse boete.

Het dringende verzoek is dan ook om de velden niet te betreden als er geen wedstrijden zijn. Een dringend 
verzoek aan coaches en begeleiders om overtreders hier op aan te spreken.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Bestuur KGB

Mei maand, toernooi maand

De meimaand staat bol van de toernooien. Een opsomming:

12 mei G-senioren toernooi bij KGB
13 mei A/B toernooi bij KGB
17 mei Hemelvaartdag, Gaswacht Bakker Stratentoernooi
19 mei Toernooi E/F bij KGB
20 mei Toernooi C/D bij KGB

Het redactieteam kan niet bij alle toernooien aanwezig zijn en vraagt bij deze de coaches/begeleiders en/of 
organisator(s) een verslagje van de dag te maken en te mailen naar redactie.kgb@quicknet.nl

Medewerkersavond

Uiteraard is er ook dit seizoen een medewerkersavond en wel op zaterdag 23 juni aanstaande.
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Festonneren maakt TRENDTAPIJT uniek.

Wat is festonneren eigenlijk? Kort gezegd:
“Het festonneren van tapijt is het aanbrengen van een afwerk- / borduurrandrand om het tapijt. Dat klinkt 
misschien eenvoudig, maar het vereist een grote mate van deskundigheid.

Dennis Bakker wist als jongeling al dat het hebben van een eigen tapijtzaak zijn grote passie was. Na zijn 
schooltijd leerde hij alles wat er te leren was van het vak en in 1998 begon hij voor zichzelf onder de naam 
TRENDTAPIJT.
Aanvankelijk ging hij met de auto bij de klanten langs met achterin de stalen van de door hem geleverde 
materialen, maar de collectie werd té groot.
In 2006 betrok hij daarom een pand aan de Industrieweg in Grootebroek, en zo’n half jaar geleden open-
den Dennis en zijn vrouw Wendy de showroom van TRENDTAPIJT aan de Industrieweg 28 (tegenover de 
Gamma). 
Natuurlijk verkoopt hij alle soorten vloerbedekking, met name tapijt, vinyl en laminaat, maar in de 25 jaar dat 
hij nu  in de vloerbedekking zit, is hij zich steeds meer gaan specialiseren in het festonneren. Op dit moment 
is hij zo’n beetje de enige in de regio die de machines en de deskundigheid heeft om voor de klant van vrijwel 
ieder type tapijt  karpetten in elke gewenste maat te maken, maar ook bijv. trapmatten of traplopers in elke 
gewenste vorm, zodat het optimaal in het interieur past.
Binnenkort staat er bij Dennis en Wendy nog een nieuwe machine voor het afwerken van tapijt met een
speciale band, dit geeft een zeer luxe uitstraling. Wilt u eens zien hoe dit is, kom dan eens langs.
Het sterke van de formule van Trendtapijt is naast de zeer brede collectie vloerbedekking, van zeer
goedkoop tot zeer trendy, ook de persoonlijke afhandeling door Dennis die bij het hele traject van het
opmeten tot het leggen van de vloerbedekking de klant bijstaat. Hierdoor is het niet mogelijk dat de
showroom de hele week open is, maar de potentiële klant kan altijd tussendoor een afspraak maken. 

Dennis heeft in zijn jeugd veel gevoetbald en zijn beide zoons voetballen inmiddels ook. Dat is een van de 
redenen waarom hij K.G.B. sponsort. Het gaat hem daarbij niet alleen om het vergroten van de
naamsbekendheid, maar ook vindt hij het belangrijk de club financieel te steunen bij hun werk. Wij van K.G.B. 
zijn daar natuurlijk erg blij mee en wij wensen Dennis en Wendy dan ook veel voorspoed in de komende jaren.
Voor verdere informatie:
Trendtapijt: showroom Industrieweg 28, Grootebroek, tel. 06-53238581, geopend op donderdag en vrij-
dag van 9.00 – 17.00 uur en daarnaast op afspraak.
Via internet: www.trendtapijt.nl.
 

 

Sponsor in de sportlights
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Met de F1 naar FC Volendam
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kwam ik in gesprek met Harm Leeuwinga, en die vroeg of ik
interesse had om een verslag te maken als de jongens van de F1 bij Volendam als pupillen/mascottes het 
veld op mochten. Dat moest ergens eind april gebeuren, en daar had ik als voetballiefhebster wel oren naar.  

Op vrijdag 27 april was het zover en gingen mijn zoon en ik (er was nog een extra kaart beschikbaar) naar 
de wedstrijd FC Volendam tegen FC Eindhoven. Iedereen ging op eigen gelegenheid er naar toe, want er 
waren ouders die ook nog graag iets van Volendam wilden zien. 

Wij moesten ons melden bij de hoofdingang en daar zouden alle ouders zich verzamelen. Het was leuk om 
te zien dat niet alleen de ouders mee waren, maar volgens mij waren ook alle broertjes en zusjes mee om dit 
spektakel te aanschouwen. Op de afgesproken tijd kwamen Harm en Diana ons halen en werden we
gescheiden. De ouders met broertjes en zusjes gingen alvast naar de tribune en de spelers, Harm, ik en 
Esther(de moeder van Youp, (zij ging mee om te filmen) gingen met onze gastvrouw Esther mee naar binnen.

Dan loop je dus in de catacomben van FC Volendam en zie je veel  belangrijke mensen rondlopen. Er worden 
in diverse kamers besprekingen gehouden en wij lopen daar dan gewoon tussendoor. Dan gebeurt er toch 
wel iets, je loopt daar toch niet iedere dag en sommige mensen komen daar nooit. We mochten overal bij blij-
ven, in de kleedkamer, in de tunnel wachten op de spelers en later mochten we gewoon op het veld staan om
foto’s te maken. Ik vond het een hele bijzondere ervaring.

Terug naar de kleedkamer, daar deelde gastvrouw Esther aan elke speler een shirtje, een broekje en sokken 
uit. Er werd wel een beetje gekeken naar het postuur, zodat de kleren wel een beetje bij de speler pasten.
Alhoewel ik later wel van een moeder hoorde dat het broekje van haar zoon wel heel groot was. Het duurde 
wel even voordat alle kleren aangetrokken waren. De keeper (Peter Jong) kreeg ook een speciale keepers 
outfit. 

Nadat iedereen was omgekleed, werd uitgelegd wat de bedoeling was voor de kinderen: ze werden in een 
rij opgesteld en liepen dan naar de tunnel, waar ze moesten wachten op de spelers. Dan gaven ze de speler 
die naast hun stond een hand en zo moesten ze het veld op lopen. Op het veld moesten ze voor een speler 
gaan staan en op het teken van Esther zouden ze elkaar een hand geven. En later, als zij weer een teken gaf, 
kwamen ze rennend het veld weer af met hun handen in de lucht. Het was een beetje jammer dat ze niet met 
de spelers van Volendam het veld op mochten maar met die van FC Eindhoven, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ze stonden allemaal zeer trots op het veld en hebben er heel erg van genoten.

Er zijn door ons uiteraard veel foto’s gemaakt, maar er werd ook nog een officiële foto door de fotograaf 
van Volendam gemaakt, met hun mascotte Frook the Fox erbij. Een mooie herinnering. Voordat ze het veld 
opgingen, werden ze op grootte uitgezocht en netjes in een rij gezet, met de keeper voorop. Om de mannen 
een beetje rustig te houden in de tunnel en te zorgen dat ze goed zouden Luisteren, was ze een cadeautje 
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beloofd nadat ze weer terug waren in de kleedkamer.
Als  Grote verrassing mochten ze hun outfit houden! Dat viel uiteraard in zeer goede aarde en de meeste 
spelertjes hielden dit meteen aan. 

Nadat iedereen al zijn spulletjes weer had verzameld, werden we door Esther netjes naar onze tribune
begeleid, waar we de wedstrijd mooi konden zien. Helaas misten we wel het eerste doelpunt, die viel al
binnen de eerste vijf minuten, maar het gaat uiteindelijk wel om de punten.

Wie stonden er nu op het veld van Volendam? Dat waren de spelers van de F1, zijnde Peter Jong , Vince 
Leeuwinga , Saskia Hendrikx , Rens Edelenbosch , Joey van Westen, Owen Wagenaar, Youp Visser en Derck 
Eisses.  Er moesten wel elf kinderen zijn, dus liepen Brent Hoff (de vaste invaller van de F2), Niels
Edelenbosch (broer van Rens, E1)  en Sara van Westen (zus van Joey) ook mee.

Vanavond  was de laatste wedstrijd van dit seizoen en daarom werd aan de beste speler van seizoen
2011-2012 van FC Volendam een prijs uitgereikt. Deze  werd uitgereikt door Arnold Mühren aan de
winnaar: Jack Tuyp, die ook topscoorder van de Jupiler league 2011-2012 is geworden met 19 doelpunten. 
En hij maakte de 20 vol door deze wedstrijd nog een goal te maken.

Nu ben ik wel een voetballiefhebster en ik kijk misschien met vrouwenogen naar voetbal, maar ik vond FC 
Eindhoven, die derde in de competitie stond, niet erg geweldig spelen. Volendam, voor de wedstrijd op een 
twaalfde plaats, speelde een stuk beter. Helaas was  het in de rust 1-1, een beetje jammer voor Volendam. 
Na een zwakke start na rust volgde het 20e doelpunt van Jack Tuyp en uiteindelijk viel in de 90e minuut van 
de wedstrijd het derde doelpunt, zodat Volendam met een mooie stand van 3-1 naar huis kon en zo weer wat 
plaatsen steeg op de ladder. We kregen dus toch nog waar voor ons geld.

Het gebeurt uiteraard niet zomaar dat spelertjes mee het veld op mogen, en het bleek Harm te zijn die goede 
connecties heeft. Goede vriend Klaas Schilder,  Hoofd Sponsoring bij FC Volendam die dit kon regelen voor 
de mannen van KGB  (ze werden ook nog omgeroepen dat ze het veld op zouden komen).  Ik heb hele trotse 
ouders gezien en ontzettend blije kinderen, het was voor Iedereen een geweldige ervaring. Alles was dik voor 
elkaar, dus ik denk dat ik ook namens alle ouders spreek dat alles super geregeld was en dat wij allemaal 
een hele leuke avond hebben gehad (het hielp uiteraard dat ze wonnen, maar dit terzijde). Harm, namens 
iedereen, bedankt voor je inzet en wie weet tot een volgende keer! 

Elly Roosendaal, red.

vervolgMet de F1 naar FC Volendam
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 18 maart 2012

 
K.G.B --- Spirit’30                        Uitslag:  0 — 2

Vandaag twee pupillen, SOFIE de WIT en JIMMY VERHAGE beide uit de  e1

Zij zijn allebei tien jaar, maar SOFIE wordt 20 maart 11 jaar. SOFIE speelt LAATSTE MAN en JIMMY 
RECHTS ACHTERIN. Zij hebben gisteren, 17 maart, verloren in het bekerduel tegen AFC’34.
Zij zitten allebei op de WILLIBRORDUS school, EN OOK SAMEN IN GROEP—7B. Het leukste op school voor 
JIMMY: GYM,  en voor SOFIE: GYM en  DRAMA.
Hun hobby’s buiten het voetbal zijn: JIMMY vindt BUITEN SPELEN heel leuk, en zijn BROERTJE PLAGEN, 
hoort daar ook bij. En SOFIE LEEST heel graag en BUITEN SPELEN vindt zij ook heel fijn.
Hun favoriete club en speler: AJAX is voor SOFIE haar favoriete club en dan zou je denken van de speler 
komt ook bij AJAX vandaan, maar nee, het is LUUK de JONG van FC TWENTE, de broer van een AJAX  
SPELER. JIMMY vindt BARCELONA geweldig en de speler komt daar wel vandaan, t.w. DANI ALVES.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn.
JIMMY had het over een STRENGE TRAINER en de uitleg was MOEILIJK. SOFIE was van mening dat zij het 
WEL LEUK vond om te weten hoe ze bij het 1e spelen.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: SOFIE: eerst gingen we de WARMING UP doen en daarna 
een BALLETJE trappen en dat vond ik HEEL LEUK. JIMMY: EEN BEETJE ZWAAR, MAAR HET WAS SUPER 
LEUK.
De AFTRAP: Ze speelden goed over en weer naar elkaar, weinig tegenstand van de tegenpartij.
SOFIE gaf een hele mooie voorzet, (assist) zodat JIMMY kon scoren.
Over de wedstrijd zelf: JIMMY: een beetje rustig, maar het werd steeds leuker, SOFIE: Leuk, maar jammer 
dat de PENALTY gemist werd.
De beste speler van vanmiddag: Zowel SOFIE als JIMMY: JELLE SMIT.
Het leukste van vanmiddag: JIMMY: Dat ik een DOELPUNT maakte, de WARMING UP en  DAT WIJ ALLES 
MEE MOCHTEN DOEN en op de RESERVEBANK zitten met BARRY BLOMMESTEIN,  omdat hij ons telkens 
aan het lachen maakte.
SOFIE: DE AFTRAP, DE TEAMBESPREKING en ook op 
de
RESERVEBANK bij BARRY BLOMMESTEIN, vanwege 
zijn
GRAPJES.
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 pupillen een enorme ervaring en ik 
hoop dat zij ervan genoten hebben. Bedankt, SOFIE 
en JIMMY, 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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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 15 april 2012

 
K.G.B --- VVS’46                        Uitslag:  0 — 3

Vandaag de twee pupillen KEVIN EL AMRANI UIT DE  E-3 en MATHIJS BAARTSCHEER UIT DE E-6.

Zij zijn allebei tien jaar. Kevin speelt op het MIDDENVELD en ook af 
en toe KEEPER. Mathijs is CENTRAAL VERDEDIGER.
Zowel Kevin  als Mathijs hebben hun wedstrijd gewonnen.
Zij zitten allebei op de WILLIBRORDUS op school, Mathijs groep-6A 
en Kevin groep 6B. Het leukste op school voor allebei: GYM.

Hun hobby’s buiten het voetbal zijn:
Kevin zit graag achter de COMPUTER en kijkt dan ook naar FIFA 
2012 en hij speelt graag BUITEN. Mathijs is gek van PAARDRIJDEN, 
BUITEN SPELEN EN KNIKKEREN.
Hun favoriete club en speler:
Voor allebei is dat: AJAX. THEO WALLCOT VAN ARSENAL is
Mathijs zijn FAVORIETE SPELER. Voor Kevin is dat RONALDO VAN 
REAL MADRID.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: vonden zij
beide HEEL INGEWIKKELD.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP, van ZWAAR voor 
Kevin tot HET GING WEL  voor Mathijs.
De AFTRAP:
Ze speelden goed over en weer naar elkaar.
KEVIN gaf een hele mooie voorzet, (assist) zodat MATHIJS kon
scoren.
Over de wedstrijd zelf: Volgens MATHIJS was  het BEST SAAI, maar er waren wel SPANNENDE
MOMENTEN. KEVIN vond het allemaal NIET ZO GOED GAAN.
De beste speler van vanmiddag: Zowel KEVIN als MATHIJS: ROBIN KASTERMANS.
Het leukste van vanmiddag:
MATHIJS vond het HEEL LEUK, DE OEFENINGEN OOK, al was het ROND DRAAIEN MET JE KNIE, nogal 
LASTIG en als KGB een fout maakte, begonnen de TEGENSTANDERS IRRITANT TE TOETEREN. KEVIN 
was bij de VERZORGING, waar de spelers werden gemasseerd en de WARMING-UP vond ik LEUK MAAR 
VERMOEIEND.

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 pupillen een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben.
Bedankt, MATHIJS en KEVIN, 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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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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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.




