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Het was me wel een dagje spanning met het degradatie duel tegen 
Woudia. ‘s Morgens maar moederdag vieren met het hele gezin, de 
middag was uitgeroepen tot voetbalmiddag (zoasl trouwens elke 
zondag in het teken van voetbal staat).

De KGB’ers lieten er in Westwoud gelukkig geen gras over groeien, 
maar lieten juist zien dat het hun echt menens was om de
meegekomen supporters niet teleur te stellen. Met een volkomen 
verdiende overwinning konden we huiswaarts. De spanning kon 
van het lijf. Al in de rust werd ik door onze enige mannelijke
lotenverkoper gerustgesteld. “Dit gaan we niet meer weggeven”, en 
zo was het. We gaan weer een mooi seizoen van buurt wedstrijden 
tegemoed.

Het 33e Gaswacht Bakker Stratentoernooi was weer top.
Vierentwintig teams streden familiar om de super bokaal en niet te 
vergeten ‘eeuwige roem’. Bij de heren gingen uiteindelijk, nadat
penaltys de beslissing moesten brengen, de Samba Boys met de 
eer strijken. Uit de beide mix’st pools kwam Camping Elf als beste 
uit de bus. Het steeds mooier wordende weer zorgde er voor dat 
het nog lang ‘onrustig’ bleef in De Rozenboom.

Aan de al in de vorige editie genoemde kampioenen werden er nog 
enkele toegevoegd. U vindt ze in kleur op de middenpagina.

De diverse toernooien in de afgelopen meimaand waren weer
topdagen dankzij de inzet van vele vrijwilligers voor en achter de 
schermen.

Het allerlaatste kunsje van dit seizoen werd verricht door een team 
van 10 stoere vrouwen en mannen. In KGB shirts gestoken reden 
zij mee in de jaarlijkse RABO fietstoertocht. De bijna 40 kilometer 
werden, vooral in het begin, in een stromende regen en flinke wind
afgelegd. De weergoden hadden niet veel met de vele stoere rijders 
op, maar de clubkas werd met 250 euro gespekt. Missie geslaagd.

Het seizoen 2011 - 2012 is ook wat “de Brug” betreft voorbij. De
redactie heeft er weer met veel plezier aan gewerkt om het
clubblad een blad voor de hele vereniging te laten zijn.
Nu even vakantie en tussentijds aan de Presentatiegids werken.

Bedankt allen die aan het maken en verspreiden van de bladen 
hebben meegewerkt, evenals de adverteerders.

Fijne vakantie gewenst.
Nico Bakker, red.

Medewerkersavond
Zaterdag 23 juni.
U komt toch ook?!



de Brug  jaargang 48, nummer 7, seizoen 2011-2012

In memoriam

Op 30 april jl. is onze oud kantinemedewerkster  Iris Lammers op veel te jonge leeftijd overleden. 

Zowel op het oude als op het huidige complex stond zij jarenlang met veel enthousiasme achter de bar als 
vrijwilligster. Nog af en toe liet zij bij KGB haar gezicht zien, helaas zullen wij dat in de toekomst moeten
missen.

Wij wensen haar echtgenoot Jan en de overige familieleden veel sterkte bij dit grote verlies en bedanken 
haar voor alle jaren trouwe dienst aan onze vereniging!

Bestuur en medewerkers KGB
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Column

Klasse
Zit ‘m in de details.
Zegt Jan Wouters die bij Bayern Munchen voetbalde. 
Hij vertelt dat zo’n grote club de kleine dingen niet
vergeet. ‘Een club wordt groot doordat ze aan kleine 
dingen denken.’ 
Warmte en waardering. 
Vind ik mooi. Waar is dat voor mij herkenbaar in het 
dagelijks leven? Je kan denken aan de mensen om je 
heen. Familie, vrienden of plaatsgenoten die je op het 
juiste moment een kaartje sturen of een belletje geven. 
Net als je dat even nodig hebt. Een buurman of vrouw 
die je uit de brand helpt zonder te vragen. Of wanneer 
je werkt voor een groot bedrijf en dé directeur, die je 
normaal niet zo snel ziet, vraagt naar je gezin.
Op clubniveau van ons KGB schieten twee dingen 
me binnen. Ik was bij de laatste wedstrijd van KGB 1. 
Tegen Woudia in Westwoud moest het nog wel even 
gebeuren. 
Het was op Moederdag en de zon scheen.
Ik sprak Sandy, de vrouw van trainer Richard
Bulterman, langs de lijn. Wat bleek: in alle vroegte 
heeft hij met zijn staf een ontbijt geregeld voor ‘zijn’ 
team. Op zondagmorgen nipt nog even eieren
aangeschaft. Hij had zelfs zijn slaapkamer tv richting 
KGB bestuurskamer mee. Om een DVD te bekijken. En 
ja hoor, klaarwakker die mannen, ze wonnen. Ik ben 
wel zeer nieuwsgierig naar de getoonde beelden!
Ontbijt of DVD, het zijn de details. Klasse Richard.
 
Ander voorbeeld. Bij KGB hebben de A-B-C-D-E-F-G 
en meiden jeugd hun eigen coördinator. Misschien niet 
altijd zichtbaar, maar ze doen allen hun vrijwillige werk 
voor KGB. Voor de C jeugd is hiervoor Aldo van
Leeuwen actief.
Punctueel en correct.
De informatie die nodig is altijd volledig en volgt op tijd 
per mail. Dit is ook het geval wanneer we met de C1 
als afsluiting een toernooi bij WV-HEDW in
Amsterdam hebben.
We staan vroeg bij de Spar. Aldo, tevens C2 coach, 
komt met een stapel A4’tjes aanlopen. Het bleek dat 
parkeren die dag bij WV-HEDW heel lastig zou zijn. 
Aldo heeft voor iedereen een keurig schema geprint 
met een zeer goed alternatief. Gratis parkeren.
Zelfs uitgestippeld met de looproute naar het
voetbalcomplex.  
De C1 en C2 werden op die dag beiden kampioen.
Het zijn de details. Klasse Aldo.

Allen een prettige vakantie. Tot volgend seizoen.  
                Rob Visser

Plaatselijke schaamte

Je bent in gezelschap en er gebeurt iets raars. Een
plotselinge boer of scheet overkomt je. Bij een meeting 
ben je te laat of zetten je kinderen je publiekelijk voor 
schut.
Opeens heb je het: plaatselijke schaamte. Herkenbaar? 

Ik denk het wel. Volgens mij hebben we allemaal weleens 
in zo’n situatie gezeten.
Je wilt je verbergen en je niet generen.
Maar nu heb ik het ook op een andere manier. Het is een 
gevoel die me de laatste twintig jaar volkomen vreemd 
is geweest. Hield het ook niet voor mogelijk dat het eens 
zou gebeuren. Het zou me hier niet overkomen. Trots.
Alles is tip top geregeld. Het was iets voor andere regio’s,
andere steden en dorpen. Je las daarover in de
plaatselijke krant ‘het Noord-Hollands dagblad’. Over 
Enkhuizen zijn parkeerbeleid, uitgaanstijden en politieke 
onenigheid. Over een politiek onstabiel Andijk. Of Hoorn 
die met een schuin oog keek naar het succes van ‘ons’ 
winkelcentrum en zijn toekomstige uitbreiding. Hoorn 
deed hierover een jammerlijk beklag in de krant. Ook 
kon je lezen over de herindeling in West-Friesland. Over 
buurtgemeenten die willen samengaan met Stedebroec. 
Zij hebben het succes. Met hen samengaan om
leiderschap, de politieke rust en financiële stabiliteit. 
Onaantastbaar.
Zo leek het. Helaas. Het overkomt ons nu ook in
Stedebroec. Je kan het lezen in de kranten. Het is mis-
schien al langer geleden begonnen met het postkantoor. 
Die moest worden behouden! Actie voeren. Het is
behouden en inmiddels verbouwd, er is de burgers alleen 
niet gezegd voor wat voor prijs. Had het gepeupel dat 
geweten was de opinie waarschijnlijk anders geweest. 
Een te dure postzegel in het digitale tijdperk. 
De bestaande coalitie is na de verkiezingen in het
voorjaar van 2010 ingeruild.
Inmiddels rollen de politieke partijen over elkaar heen. 
De oppositie verschijnt na onenigheid zelfs niet op een 
commissievergadering. Het staat ook allemaal in de 
krant. Ineens heb ik het.

Plaatselijke schaamte.

De politiek van Stedebroec wens ik een welverdiend en 
verfrissende zomer vakantie.

                    Rob Visser  

Note: volledig op eigen titel geschreven!



de Brug  jaargang 48, nummer 7, seizoen 2011-2012

Zondag 6 mei; KGB — Vrone  0 - 0
Het was niet hoogstaand. Dat kon ook bijna niet, beide moesten winnen om het degradatiespook niet in de ogen te 
hoeven kijken. KGB wist zich slechts enkele kansjes te scheppen, en als het al eens op een doelpoging ging lijken stond 
de boomlange Vrone keeper in de weg. Ook Vrone kon het net niet vinden, hoewel zij in de laatste 10 minuten nog 
gevaarlijk vrij staande mannen voor Peter Molenaar wisten. De beginstand bleef daarmee op het bord staan en dat 
betekent dat de laatste wedstrijd in Westwoud beslissend zal zijn.

Zondag 13 mei; Woudia — KGB  1 - 3
Waar kan je moeder met moederdag het best mee verrassen? Juist, je neemt haar mee naar Westwoud voor de
belangrijkste wedstrijd van het jaar. Winst op Woudia en daarmee de laatste kans op een verblijf in de derde klasse.  
Daar ging het om. Een flink aantal supporters was de selectie achterna gegaan om van dichtbij te zien of het onze 
rood/witten zou lukken de allerlaatst strohalm te pakken. Met goed combinatie voetbal en vooral een sterk spelend 
middenveld werd Woudia de duimschroeven aangedraaid. Aanvallend spel tegenover de lange bal van Woudia
resulteerde in een verdiende voorsprong bij de rust. Meteen na de thee kwam KGB zelfs op 3-0 en waren de
Westwouders zo goed als verslagen. Door een benutte penalty kwamen zij nog tot scoren, maar KGB was en bleef 
duidelijk de beste in dit zo belangrijke duel. Ook volgend seizoen derde klasse met veel buurt strijd.

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 6 mei; KGB 3 — Westfrisia 3  9 - 3
Vandaag het laatste optreden dit seizoen voor ‘The old stars’. De rood/gelen uit Enkhuizen op bezoek en dat 
is niet altijd een makkie. Westfrisia wist na een kwartier de score te openen en ja, dan is de vraag: hoe buig je 
dat weer om. Nou, heel gemakkelijk, zo bleek gaande weg. Onder het toeziend oog van hoofdtrainer Richard 
Bulterman en een flink deel selectie, trokken de mannen, na een 1-1 ruststand, eens flink de truckendoos 
open. De doelpunten werden als rijpe appels door 4x Niels Bakker, 3x Barry Schreurs en 2x Gerard Boon 
aan elkaar geregen. Een mooie afsluiting van een prima seizoen waarin een 2e plaats werd behaald.
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Voetbal einde Finn Verhage

Na 34 jaar heeft Finn Verhage ‘de 
voetbalschoenen in de wilgen
gehangen’, zoals dat zo mooi heet.

Vanaf zijn 5e jaar, met een
onderbreking van 1 jaar, omdat even 
de zin ontbrak, vindt hij nu dat het zo 
wel toe kan.

Zelf denkt Finn ongeveer 700
wedstrijden te hebben gespeeld.
In de tijd bij de A1 zelfs af en toe 2
wedstrijden na elkaar, want dan 
speelde hij ook nog met de selectie 
mee.

Vanaf zijn 18e echt in de selectie
gevoetbald, maar hij debuteerde al 
op zijn 15e en ging door tot zijn 30e.
De laatste jaren speelde Finn in het 
derde.

Een carrière om trots op te zijn.
Finn bedankt, we hebben van je
genoten.
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KGB 3 sluit TOP-seizoen af
‘KGB 3 sluit TOP-seizoen af met jaarlijks KGB 3 Uitje’

Het was een mooi voetbalseizoen dit jaar. Met veel vlagen werd er dit jaar zeer goed gevoetbald, om
kippevel van te krijgen. Juist tegen mindere (voetballende) teams kregen we het vaak wat moeilijker. 
E.e.a. heeft geresulteerd dat we verrassend 2e zijn geworden in de reserve 4e klasse. 
Met 12 gewonnen, slechts 3 verloren en LET OP, 7 gelijkgespeelde wedstrijden hebben we met een
gemiddelde leeftijd van ca. 38 jaar een prima prestatie geleverd.
En zo een TOP-seizoen moeten we dan ook goed afsluiten, met het traditionele jaarlijks KGB-3 Uitje, wat we 
nu voor het 10de jaar organiseren.

Alleen de feestcommissie van KGB-3 weet wat er zo’n dag gaat gebeuren. Voor ieder ander blijft dit altijd 
een dag vol grote verrassingen.
Met Lars, Marco, Dennis, Niels, Erwin, Marcel Lehman, Marcel Molenaar, Barry, Fjodor, Jack, Robér, Sjaak, 
Ton Dekker, Linze, Gerard en Sander hadden we een geweldig opkomst.
Met 16 man gingen we opstap, dat wordt lache,,,,!!!

Op 12 mei 10.00u stonden er 2 personenbusjes klaar om er een leuke en verrassende dag van de maken. 

We reden allereerst naar Spaarnwoude restaurant ‘de Zoete Inval’ waar de koffie met gebak op ons stond te 
wachten. Hiermee was het startschot gegeven om de dag goed in te luiden.
Na de koffie scheen het zonnetje ons tegemoet. Iedereen kreeg een mooie zonnebril toegedeeld om er op 
zijn best uit te zien. 

Naast het restaurant stonden 16 ouderwetse solexen klaar. Iedereen een echte solex-jas aan en een mooie 
helm. De tour door het mooie hollandse landschap door de Haarlemmermeerpolder kon beginnen.
Een mooie gezicht 16 mannen achter elkaar, racend op een solex dwars door de polder. Onderweg nog even 
langs het Noordzee-kanaal een ‘sappie’ drinken. 

Na 2 uur tuffen kwamen we weer terug bij de Zoete Inval. Hierna zetten we onze dag voort naar Beverwijk.
In Beverwijk werden we opgewacht bij De oude Boerderij. Hier kregen we een rondleiding van de Boerin op 
de biologische boerderij. Voor de meeste van ons een leerzaam moment.
Na de rondleiding deelde onze boerin de groep op in 3 groepjes, welke moesten gaan strijden op het
platteland tijdens een potje Boerengolf. 9 holes over het platteland en slootjes, dat werd lachen !!!
En bij dit boerengolf wordt weer eens het balgevoel op de proef gesteld.
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Sommige onder ons (en ik noem geen namen) moeten toch vaker weer gaan trainen om dit
gevoel weer een beetje op peil te brengen.
Na 9 holes kwam het Team van onze Coach Linze, bestaande uit Barry, Gerard, Marco, Fjodor en Linze zelf 
(een dodelijke combinatie) als winnaars van het veld.

Na het boerengolf reden we door naar Bob’s Party Palace te Uitgeest. We hadden inmiddels behoorlijk dorst 
gekregen en trek in een bittergarnituurtje. 
Na een uurtje borrelen en napraten over de Solextour en de golfwedstrijd, werd het tijd om de volgende 
wedstrijd aan te gaan; Bowlen.
Dezelfde groepsindeling als bij boerengolf verdeelde zich over 3 bowlingbanen. Het Team van Marcel
Lehman begon goed, waarbij Lehman zelf het initiatief nam door de eerste 3 gooien allemaal strikes te
gooien. Zou de technische Lehman dan stiekem nog een andere sport beoefenen ? Helaas kon hij het hoge 
niveau niet vast houden. Wederom deed het team van Linze weer goede zaken. Er werd als team samen ge-
werkt, waardoor er een stabiel hoog gemiddelde werd gegooid, alles onder leiding van ‘onze Coach, Linze’ 
Na 1,5uur bowlen kwamen ze ook deze wedstrijd als winnaar uit de bus en dat moest gevierd worden, dus 
maar weer even borrelen.

Na de borrel, werden we verwacht op het jetset feestje ‘Gooische Gezelligheid’, met een avond boordevol 
entertainment en heerlijk eten. 
We werden ontvangen met een feestelijk glaasje bubbels. Nadat we naar onze eigen vip-tafel werden
begeleid, werden we verwelkomt door Gerard Bowling, welke een paar leuke nummertjes weg zong.
Tijdens de entertainment werd en een fantastisch buffet klaargezet. Onder het toezingend oog van Michael 
Soufflé hebben we heerlijk kunnen eten van dit uitgebreide buffet.

Na het eten barstte het feest los met diverse acts, optredens en deejay Biel Geelen, die ervoor zorgde dat bij 
menigeen de beentjes van de vloer gingen. 
Zoals wel te begrijpen vloeide de drank rijkelijk,,, en was het vreselijk gezellig tot in de late uurtjes,,,,!!!

12 mei 2012   -     De KGB-3 Feestcommissie

KGB 3 sluit TOP-seizoen af vervolg
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45+ toernooi daverende wake up call.

Goed, elf man. Vier wissels. Zelfvertrouwen en opportunisme te over. Op naar Avenhorn om daar op een
vrijdagavond na drie wedstrijdjes van 20 minuten ongeslagen en glorieus als winnaars te worden gehuldigd 
en gelauwerd. Yep, effe niet dus. Als ik van te voren had geweten wat een desastreuze gevolgen dit zou
hebben voor mijn jeugdig elan, had ik ’t niet gedaan. Of wel? Een relaas over hoe zuurstofgebrek een goede 
joint compenseert.

Overgehaald ben ik. Door een niet nader bij naam te noemen voetbalmaniak. Een vriend, dat wel. Alhoewel 
vriendschap bij tijd en wijle een vaag begrip blijkt te zijn. Afijn, wie heeft het niet meegemaakt. Vaders en 
moeders die aan het einde van het seizoen een wedstrijdje spelen met/tegen hun eigen kinderen. Altijd leuk, 
zeker als het om F of E pupillen gaat. Dan voel je je Ronaldo, of Messi. Jaha, wat kan je dan toch nog goed 
voetballen voor je leeftijd. Zelfs met je conditie valt ’t nog wel mee!

Verzamelen bij de CNB-hallen. En dat moet gezegd, hele families gaan er mee. Tijdens het toernooi worden 
we geroemd om onze achterban. De tegenstanders hebben totaal geen supporters mee en vinden die van 
ons maar wat gezellig. Win je daar een 45+ toernooi mee?
Nope, nee. Daar moet je wel nog even wat voor doen. Maar kan zo’n zooitje oudgedienden dat nog
opbrengen? Effe inventariseren. 

De keeper, gestopt met voetballen in de D’tjes…. Sjit, niet erg opwekkend. En dan dat tweetal wat qua
gewicht en omvang met open armen wordt ontvangen door de plaatselijke uitbeender.
Drie allochtonen, waaronder ondergetekende, die altijd zo iets hebben van; ik moet presteren, anders word 
ik er door Wilders en consorten uitgeflikkerd. En dat willen we niet! Nee, in Nederland weet je tenminste zeker 
dat, en door wie, je een oor wordt aangenaaid. Heerlijk toch die zekerheden? Voorts een vijftal klanten met 
blessures waar ik nog nooit van gehoord heb. Er is een hoop ellende tussen fontanel en voetzolen kan ik u 
verzekeren.

Al kreunend, hijgend en puffend hijsen we ons in de beste kloffies die we bijeen hebben kunnen scharrelen. 
Schoenen en scheenbeschermers van kinderen die nog steeds in de groei zijn vinden nu hun weg naar de
afgetrapte en doorwerkte lijven van hun vaders. Mooi maar pijnlijk tegelijk. Vooral omdat een stelletje van 
dat soort raddraaiers per se mee moest om hun opvoeders te zien lijden. Sufferen is het Engelse begrip
waarbij ik moet zeggen alleen het ‘suffe’ gedeelte te begrijpen. Want het is, allang, niet meer wat het geweest 
is. Tragisch, maar daarom niet minder hilarisch. Want wat hebben we gelachen tussen het naar adem
snakken door.

Op het laatste moment wordt er nog een soort van tactische bespreking gehouden en we drukken elkaar op 
het hart niet te veel te gaan lopen. Maar ja, de geest hè? 
’T koppie wil altijd meer dan ’t lijf. Na vier minuten hebben we al vier keer gewisseld. Totaal kapot en
gedesillusioneerd van de pijn in bepaalde lichaamsonderdelen waar we geen weet van hebben, liggen
verschillende teamgenoten snakkend naar adem langs de zijlijn. Bij de vraag waar ze zijn en hoe ze heten 
telkens dezelfde blik. Verward, als aangeschoten wild. Net niet dood. Op zoek naar het licht aan het einde 
van de tunnel. De eerste wedstrijd wordt verloren. Niet dat dat tot de meesten doordringt, te druk met
overleven. Door een tekort aan AED’s verlengt de wedstrijdleiding de pauzes tussen de wedstrijden teneinde 
een debacle en levensbedreigende situaties te voorkomen. Goed besluit….

Wedstrijd nummer twee. Uithuilen en opnieuw beginnen. Nadat sommigen zijn bijgepraat over het verloop 
van de eerste wedstrijd weet iedereen waar hij aan toe is. We gaan ervoor en verdomd, wij blijken de
bovenliggende partij te zijn. Bloedend van de schaafwonden van het ku(ns)tgras en zeiknat van het zweet 
storten we ter aarde na het laatste fluitsignaal. Wonnen!!

Ouwe meuk on tour
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Onder het uitlachen door kan mijn zoon het nog net opbrengen om een goedkeurend knikje mijn kant op te 
werpen. Ook zijn meegereisde maatje heeft moeite om niet zijn panty vol te piesen van het lachen. Pff, maar 
wij hebben gewonnen. Zoek het ff lekker uit. Tijd voor twee liter water….. en een sjekkie. Even op adem komen.

De derde wedstrijd tegen, naar achteraf blijkt, de kampioenen. We slepen er een gelijkspel uit, maar zijn 
natuurlijk beter. Stelletje mazzelpikken. Volgend jaar, há, let dan maar eens op. Dan gaan die tegenstanders 
nog lelijk op hun neus kijken. Zonder twijfel zijn wij het team geweest met de meeste lachers op ons hand. Het 
gelach was echter voornamelijk van onszelf. Genoten hebben we, op de momenten dat we niet stoned waren 
van zuurstoftekort. Onder de vlag van KGB hebben wij reclame gemaakt voor de vereniging. Gezelligheid 
voorop. Daarom hebben we ons ook voorgenomen dit een vervolg te gunnen. Trainen, dat gaan we doen. 
Een keer per maand of zo, dat moet genoeg zijn.

Wellicht kan het dan bij KGB. Kan ondergetekende ook even nazitten met een biertje en, uiteraard, met de 
kampioensbeker op schoot.
Dit jaar speelden we onder de naam; KGBeetje. Volgend jaar is het; KGBeetje Meer.

Ik wil langs deze weg nog wel even degene die mij heeft overgehaald mee te doen bedanken voor deze
levensbedreigende ervaring. Het was de moeite meer dan waard en de volgende keer lig ik weer graag
totaal kapot de halve wedstrijd langs de lijn. En je weet wie je bent. De rest van het team hoop ik oprecht 
weer te treffen en bij een eventueel kampioenschap is het eerste biertje van mij!

Vanachter het zuurstofapparaat, gegroet!       M.G.

vervolgOuwe meuk on tour
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Herinnert u zich deze nog?

KGB Aspiranten B kampioen mei 1957

KGB aspiranten B seizoen 1956 – 1957

Achter:

Piet Peerdeman, Piet Klarenbeek, Simon v/h Hof,

Klaas Boon, Theo Appelman, Cor Dekker, Simon Klein.

Voor:
Dirk Dekker, Wim van Leyen, Simon Koopman,

Johan Kuin, Sjaak van Rensch, Gerard Appelman.
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Open Jeugddag
Topdag voor de jeugd

Hoeveel geluk met het weer kan je hebben als je precies tussen regendagen door de hele dag het mooiste 
weer van de wereld hebt. Heet dat ook afdwingen? Het kon niet mooier en mede daardoor begon de dag 
met alleen blije gezichten.
De inschrijvers, Ton Dekker en Klaas Appelman, beleefden een druk uurtje. Vele jeugdigen waren naar ons 
sportpark gekomen om weer te genieten van een dag spelletjes met de bal. 124 kinderen die in groepjes 
beurtelings van het ene spel naar het andere renden om ter plekke hun kunsten met en zonder bal te
vertonen. Dat deden zij natuurlijk niet zonder de begeleiding van vele personen die er een vrije dag voor over 
hadden om het de jeugd naar de zin te maken. Het was een topdag met dank aan ALLE vrijwilligers.
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JUMBO WOOD voor hout in alle soorten en maten.

Jumbo Wood is een bekende groothandel in tuin- en bouwhout en plankenvloeren in Bovenkarspel. 
Het bedrijf biedt ook particulieren de mogelijkheid voor het zelf bouwen of laten maken van houten meubels 
en ander bouwwerk. Niet alleen deze ongekende mogelijkheden onderscheidt Jumbo Woods van de
concurrentie, maar zeker ook de lage houtprijzen. 

Johan (Joep) Bakker  startte in 2004 het bedrijf nadat hij zijn bekende houtbedrijf in Hoogkarspel verkocht 
had en zoon Evert nam enkele jaren later de dagelijkse gang van zaken over. Vader Johan is nog wel
belangrijk voor de houtaanvoer, o.a. vanuit Suriname, waardoor het hout tegen lage prijzen zijn weg naar de 
koper kan vinden.

Bij Jumbo Wood zijn de mogelijkheden ongekend. De klant komt met een idee en het team van Jumbo Woods 
werkt het uit. Te denken valt aan buitenmeubilair, maar ook aan inbouwkasten, slaapkamermeubelen  en 
woonkamerinrichtingen. Ook het inmeten  en inbouwen is mogelijk, waarbij Jumbo Woods er naar streeft om 
de meubelen binnen een week bij de klant af te leveren.
Er wordt niet alleen gewerkt met Surinaams hout, maar ook met steigerhout, kassenhout, bouw- en vloerhout, 
tuinhout, enz. In de showroom van het bedrijf aan de Tocht kunnen de klanten een indruk krijgen van de mo-
gelijkheden. Het op maat zagen van het hout gebeurt (gratis) in de werkplaats en ook wanneer de klant zelf 
het hout op maat wil zagen kan (gratis) gebruik gemaakt worden van de zaagmachines van Jumbo Wood.

Klantvriendelijkheid is de mensen van Jumbo Wood op het lijf geschreven. Zij zeggen het niet alleen, maar 
maken het ook waar!
Voor verdere info: Jumbo Wood , de Tocht 4, 1611 HT Bovenkarspel, tel. 0228-522444 of www.jumbowood.
nl. Openingstijden: zes werkdagen per week van 8.00 – 18.00 uur.

Sponsor in de sportlights
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KGB toernooi 19 en 20 mei
Ketchup, zweet en burgers…

Vroeg, ’t was vroeg. Wekker op zeven uur, eruit om half acht. Koffie, peuk, (zware shag), dus duizelig richting 
nummer honderd ter bevestiging van de meest regelmatige stoelgang op het westelijk halfrond. Dankzij Van 
Nelle en Douwe Egberts, maar dat terzijde. Douwen hoefde trouwens niet, maar ik zal u de details besparen. 

Op naar de buurman, ook zo’n enthousiaste vrijwilliger met het ‘waar ben ik aan begonnen?’ gevoel. Nog 
maar effe een bakkie pleur, sjekkie. Oké, met 25% van onze hersens werkend, schuifelen we richting de auto.
Gedurende twee dagen zullen we samen met barpersoneel, toernooicommissie, scheidsrechters,
begeleiders en ome Henk proberen er een fantastisch toernooiweekend van te maken.

Het is zaterdag 19 mei half negen in den ochtend als wij met veel geraas onze gesponsorde VW Beetle uit 
1969 naast het hok op het A-veld parkeren. Hét hok. ‘Ons’ hok. Twee dagen lang zullen we van hieruit
proberen een ieder te voorzien van dé hamburger. Alstublieft, ga d’r maar an staan. Ik bedoel, na het
succesverhaal van afgelopen jaar hebben wij ook een bijpassende grote smoel gehad. McDonald’s kon wel 
inpakken bijvoorbeeld. Het hok is buitenom aangepakt. Nieuwe planken en een lik verf. Groen. Jazeker, het 
succes van vorig jaar is ook bij de concurrentie niet onopgemerkt gebleven. Het rood van de Mac is
langzaam aan het verdwijnen en moet plaats maken voor de kleur groen. Meer heb ik niet toe te voegen.

Ondertussen is het één en al bedrijvigheid op het terrein. De eerste teams druppelen binnen en plaatsen 
hun tassen in de daartoe bestemde kuubkisten. Dit jaar overigens geen gewonden bij het plaatsen hiervan… 
Over de toernooidirectie gesproken, de ene helft zit zonder al te veel stress achter de pc het toernooischema 
aan te passen. Enkele ploegen hebben af moeten zeggen. Koortsachtig maar beheerst wordt het schema 
omgegooid terwijl de andere helft van de toernooidirectie héél relaxed het Hilton onder de
hamburgertenten komt inspecteren. Of we al kunnen leveren. Hij zal nog even geduld moeten hebben. Eerst 
moet het vlees nog ingezegend en geknuffeld worden. Wij laten niets aan het toeval over.

De enige ‘onzekere’ factor waar we ons zorgen over maken is 
de derde man. Niet dat we er over in zitten of hij wel of niet 
komt, maar het is in welke toestand hij zal arriveren.
De voorgaande avond is hij namelijk bij het concert van De 
Toppers geweest. Hij is het gezicht van de zaak.
Hij is de schakel die hét product zal overhandigen.
De hamburger aangereikt door een ‘lamburger’. Hm, niet m’n 
meest briljante woordgrapje. Als hij arriveert lijkt het mee te 
vallen. Weinig geslapen, maar met onze geestelijke steun 
gaat hij ’t wel redden.

Ondertussen is een klein hoekje in ons hok geconfisqueerd 
door twee jeugdvoetballers. Ze verkopen koffie en dat heeft 
alles te maken met sponsoring voor een jeugdtoernooi in Köln, 
Germany. Jawohl! En de koffie loopt als een tierelier, dat in
tegenstelling tot dé hamburger.
Ik ben Rooms Katholiek, niet praktiserend. Dat betekent
zoveel als dat ’t me niet interesseert. Echter, ik heb de afgelopen drie weken m’n broek an flarden gebeden 
voor mooi weer. En dát is gelukt. Een beetje te goed zelfs. Waar koffie van rond de tachtig graden Celsius 
het prima doet, laten de mensen voor wat betreft dé hamburger het afweten. Wat is dan ‘hamburgerweer’? 
Graadje of 16/17, licht gekoeld briesje. Naar nu blijkt is een temperatuur van rond de 19 graden met een 
zacht tropisch briesje géén hamburgerweer. Báálùhh! Dan maar ijs verkopen, snertverdrie. Dat is ook even 
wennen hoor.
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Je moet het gezicht eens zien van iemand die een calippo bestelt en de vraag krijgt:
“ Wilt u daar gebakken uien bij?”
Of na de aanschaf van een raketje: “De ketchup en mayo staan op het tafeltje achter u!”

Gelukkig komt de verkoop van ons met zorg en liefde bereide product tegen elf uur op gang.
Ik denk zelf dat de toernooidirectie, tenminste die ene helft, hierin een stimulerende factor is geweest. Na 
het al rondlopend verorberen van zijn, minstens, vierde hamburger, heeft hij blijkbaar gefungeerd als mobiel 
reclamebord.
Nou moet ik zeggen, en zweer dat dit onder ons blijft op straffe van een ketchup bad,
dat ik hem heb zien eten. En laat ik dit zeggen, ik kreeg de eerste twee uur geen hap meer door mijn keel. 
Nogal vergroeid met het dierenrijk ben ik bang. Dat geldt ook voor de meesten van u. In Artis zijn betere 
eetgewoontes waar te nemen.
Maar ach, zo hoort het eigenlijk ook met dit ‘vette’ product.

Een andere speciale bedrijfstak binnen onze vereniging is de omroeptak. Om de verkoop wat te stimuleren 
hadden wij gevraagd om te roepen dat hét product aangeschaft en verorberd kon worden. Dat de duizend 
stuks die we hadden besteld er al bijna doorheen waren. Beetje bluf.
Het gewenste effect bleef echter uit. Wel zagen we hele hordes viriele, en ook minder viriele, mannen
verdwaasd in de rondte lopen op zoek naar de Lolita’s van het omroepwezen. Als je zo zwoel iets vlezigs
aanprijst is ijs het enigste dat je nog verkoopt. Het is hetzelfde als het NOS journaal proberen te volgen als 
het nieuws wordt voorgelezen door Sacha de Boer. Hele wereldoorlogen gaan aan je voorbij en het enige 
waar je aan denkt is…. In ieder geval niet aan hamburgers!!!! Evengoed bedankt. 

Ik ga d’r een eind aan naaien, breien bedoel ik! Excuus. Uiteindelijk is het met de verkoop allemaal nog goed 
gekomen. Ook met onze derde man. Ik wil iedereen bedanken die heeft aangeboden even een half uurtje te 
willen inspringen. Om kwart voor zes zondagmiddag konden wij met een uitstekend gevoel de luiken van het 
hok sluiten en ons laven aan de gastvrijheid en inzet van het barpersoneel dat ons als toetje nog even vol 
liet lopen. Ik moet ook een beetje mijn excuses maken aan die persoon die mij tijdens het bacchanaal heeft 
voorzien van een aantal leuke toernooi anekdotes. Ben alles vergeten, sorry. Wist niet meer met wie ik naar 

huis ben gefietst. Net verhuisd, kostte me dus een 
extra rondje fietsen. Drank in de automatische 
piloot, dan is fietsen niet besteed aan een idioot.

Met deze conclusie maak ik een einde aan we-
derom een mooi KGB seizoen. De verveling slaat 
nu al toe. Ik hoop u volgend seizoen weer te zien 
en tot die tijd spoel ik het gemis weg met een 
biertje….of twee. Proost! 

Prettige vakantie! en tot ziens!
M.G.

Een speciaal woord van dank aan Loonbedrijf Kok
voor het vervoeren van de gebruikte E en F doelen.

vervolgKGB toernooi 19 en 20 mei
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Geslaagde deelname KGB B junioren  Cologne  Cup 2012

Vrijdagmiddag, 1 juni 2012 om 12.00 vertrekt de bus met de B junioren en  coaches, trainers en begeleiders 
Cor, Koos, Justin, Vincent, Leroy, Sam, Rick, Martijn en ondergetekende Jan naar Keulen, Köln, Cologne.
In een heerlijk zonnetje  worden we  uitgezwaaid door vele ouders.  Martijn heeft dit jaar al voor het zesde 
jaar op rij  voor de B junioren de deelname aan een internationaal Euro Sportring toernooi  georganiseerd. 
Na  o.a. Kopenhagen, Parijs, Leipzig en Tsjechië gaat dit keer de reis naar Köln.  We gaan strijden in het
Internationales A-D JugendfuBballturnier  om de Cologne Cup 2012, georganiseerd door de lokale FC 
Pesch 1956 e.V. Chauffeur Pauline stuurt ons  over de dijk via Arnhem zo snel mogelijk Duitsland in.
De stemming zit er meteen goed in. Er wordt gezongen en gelachen. Na een paar uurtjes is de eerste stop  
meteen raak,  Mcdonalds. We vervolgen onze weg en arriveren om een uur of vijf  bij het Vorwiese
Rheinenergie Stadion van de voormalige Bundesligaclub  Fc. Köln. We schrijven ons   in en gaan vervolgens 
naar Jugendherberge Köln-Riehl, een grote jeugdherberg net buiten het centrum,  mooi gelegen aan de Rijn.  
Het is perfect voor elkaar. We krijgen een goed diner voor geschoteld met natürlich Bratwurst. Dan gaan we 
met zijn allen de stad in. Voor de jeugdherberg is een metrostation en in 10 minuten staan we voor de Dom 
van Köln. Nog even wat geschiedenis en cultuur opsnuiven alhoewel de jeugd daar niet veel interesse in 
heeft.  Die willen zo snel mogelijk naar het uitgaanscerntrum. We spreken af  om 01.00 uur bij de Dom. Köln 
is een grote stad met zo’n miljoen inwoners. Ik vind het best een beetje spannend de jongens zo de stad in te 
sturen, maar onze ervaren begeleiders hebben er alle vertrouwen in. Wij zoeken een leuk terras en zien de 
jongens rondscharrelen. Ze blijken moeilijk ergens binnen te komen, je moet net gekleed zijn en minstens 18 
jaar. Het rommelt nog even ‘s nachts in het hotel en dan  gaan we slapen. 
Om 06.30 reveille met waterpistool van Vincent en Justin. Niet iedereen waardeert het.  De eerste wedstrijd  
is om 9.00 KGB B1 -  FC Nieuw Vennep. Onder bezielende leiding van coach Cor trekken de mannen ten 
strijde. Het is een goede wedstrijd van KGB.  De jongens doen allemaal goed hun best maar de tegenstanders 
blijken heel sterk. Mooie acties van Wesley, Jeffrey, goede afstandschoten van Jurgen en Bram. Het is mooi 
weer.  Rick en Sam ondersteunen hun team de zondag B1 ditmaal niet vanaf de zijlijn maar in het veld. Deze 
versterking komt goed van pas en ze strijden volop mee met hun mannen. Het hele jaar trainen en begeleiden 
ze het team. We hebben geluk bij KGB met zulke jongens die zoveel vrije tijd op offeren zodat onze  met veel 
plezier trainen en voetballen. Zonder plezier is het moeilijk voetballen.  Samen met Justin verzorgen we  de 
tactiek en coaching  vandaag  De teams moedigen elkaar flink aan en de stemming is opperbest. ‘s avonds is 
het zootje aardig moe en niet iedereen wil de stad meer in. Diegene die wel gaan komen op tijd weer terug. 
Wij hebben een BBQ met Vincent, Leroy en Justin als koks. Supergezellig wederom.   Zondag regent het 
helaas de hele dag.  Moeder Allison en vader Hans, de trouwste fans, zijn onze reddende engelen met hun 
paraplu’s.  Vooral de tegenstand van de thuisclub FC Pesch is heel sterk, we kunnen helaas niet winnen van 
de Duitsers.  Een prachtige individuele   actie  van Jayrus rondt hij zelf af met een schitterend  doelpunt. Ook 
Jeffrey scoort heel mooi na enkele weergaloze bewegingen met een stiftje over de keeper. Jurgen maakt een 
doelpunt met een geweldig afstandsschot. Het is genieten met deze voetballers. Het is fantastisch dat
Martijn KGB internationaal op deze manier in Europa op de kaart zet. We zijn heel trots op onze club.
Alhoewel de naam KGB nog steeds een beetje vreemd klinkt in het buitenland.  De begeleiding is strak
geregeld en toch ook weer soepel. Koos is de man met veel internationale voetbalervaring bij verschillende 
verenigingen. Met zijn stemgeluid en humor houdt hij de jongens keurig in het gareel. Justin en Vincent zijn 
een goed ingespeeld duo net als Sam en Rick trouwens, Cor houdt zijn team geconcentreerd in de gaten.  Ik 
herken in zoon Wesley veel van de Cor van vroeger.  Ik blijk de nestor van het stel en  voel me enorm bevoor-
recht dit samen met onze jongens mee te mogen maken, Het is een fantastisch op elkaar ingespeeld team 
van begeleiders die het hele jaar klaar staan voor hun club.  Een voorbeeld voor iedereen. Bedankt,  KGB 
is trots op jullie .  Als we aan de Veilingweg arriveren rijdt Pauline nog enkele ererondjes en gaat iedereen 
voldaan naar huis. Als je de foto’s op Facebook ziet met de reacties van de jongens wordt bevestigd dat het 
een super geslaagd weekend was. Deze goed traditie moeten we in ere proberen te houden bij KGB.

Jan de Wit

Cologne Cup 2012
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Na een wat wisselvallige najaarscompetitie met goede en slechte momenten, eindigden we
als zevende na een wisseling van een speler. En met het steeds beter wordende positiespel op de training 
gingen de trainers met een goed gevoel de voorjaarscompetitie in.

De trainers hadden voor ogen dat we bij de eerste drie moesten eindigen.
Na eerst nog even een oefenpotje van de vorige competitie tegen de Zouaven, begon ook de
voorjaarscompetitie toevallig tegen de Zouaven. Na een 4-1 overwinning was de kop eraf.

De tweede wedstrijd tegen Zwaluwen 4-2 verlies was ook de weerspiegeling van de eerste 2 wedstrijden.
Hoe wisselvallig het nog steeds is net als in de najaarscompetitie.
Toen kwam Blokkers E2, 4-1winst, dat was ook de omslag en we gingen heersen over de wedstrijden.
Met opbouwen van achter en door met veel power weer de bal te veroveren als de tegenstander de bal had. 
Het aantal minuten in de wedstrijden werden steeds beter benut. Uiteindelijk werden er van de 50 minuten 
40 minuten volledig gespeeld. De resultaten na de wedstrijd tegen Blokkers liegen er dan ook niet om.
Na 9 wedstrijden ongeslagen te zijn, ben je ook uiteindelijk de terechte kampioen.

Nadat de concurrentie ook elkaar bleef afslachten werd het gat steeds groter. De wedstrijd thuis tegen
Zwaluwen was de beste wedstrijd van het seizoen, 3-1 winst door de gehele wedstrijd Zwaluwen onder druk 
te hebben gezet en als team voetballend de oplossingen gezocht te hebben.

De jongens wisten niet dat ze kampioen konden worden, want de trainers hadden gezegd dat ze nog 4
wedstrijden moesten. Door de druk er een beetje afgehaald te hebben, speelden ze misschien ook wel zo’n 
goede helft.
De trainers hadden vrijdagmorgen nog even contact met elkaar en onderling uitgerekend was dat ze
kampioen konden worden. Na nog wat geregeld te hebben was het nu aan hun om kampioen te worden.
De kampioenswedstrijd tegen VVW begon om te smullen, de eerste helft was 6-0.
Deze helft zagen we alles terug waar we het hele jaar op trainden. Het combinatiespel en de pass en trap 
vorm, het opbouwen van achter, de rugdekking geven aan elkaar en druk zetten op de bal… alles zat in deze 
eerste helft!

Na een competitie met goed voetbal en 2 spitsen die 80% van de doelpunten had gemaakt en een
middenveld en achterhoede + een keeper die bijna geen doelpunt weggaf, hebben we het best gemiddelde 
doelsaldo van allemaal (+24), 42 voor en 18 tegen (minst gepasseerd).

Bij deze wil ik ook de jongens van de E2 bedanken die de E1 hebben geholpen als we een speler tekort
kwamen, want zonder hen was het ook een stuk lastiger geworden!
Maar ook bedank ik de ouders die altijd met velen aanwezig waren, overal naartoe zijn gereden en altijd 
langs de lijn stonden. Bedankt voor de goede support!!

De jongens

Joep de keeper, onze dromer, is met stappen vooruit gegaan. Na een huisbezoek van Dick ging het met deze 
dromer iedere week steeds beter. Hij bouwde goed op en zette de jongens goed neer.
En met nog eens 2 assists is het voor Joep een hele goede tweede competitiehelft geweest.

Luuk de professor, is leergierig, neemt alles in zich op wat je hem vertelt en leert. 
Doet nooit gekke dingen, staat altijd goed.
Heeft ook nog twee mooie inswingers gemaakt vanuit een corner. Deze professor zal volgend jaar nog veel 
plezier beleven in de E selectie.

KGB E1 Voorjaarskampioen
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Sofie ons vurige katje, wil altijd winnen en gaat volop in de strijd.
Is dit jaar wat mondiger geworden in het veld én buiten het veld. Is dit jaar ook geselecteerd voor de KNVB 
onder de 12. 
Ze heeft menig spits klemvast met haar klauwen en krijgt daardoor nog wel eens een trapje of duw na.

Jimmy onze pitbull, speelt wat rustiger, dendert niet meer door alle tegenstanders heen, alleen als het nog 
even moet.
Houdt de tegenstander wat meer voor zich en zet nog wel eens een blok met een corner.
Deze pitbull bijt zijn tegenstanders nog regelmatig goed vast, en geeft ook met regelmaat een goede pass.

Sven de stille, heeft goede met wat mindere momenten afgewisseld.
Na de winter kwam hij wat meer los en ging ook beter voetballen. Heeft een goede trap en die is niet stil, want 
die zoeft voorbij!
Moet leren accepteren als er wat gebeurt, en deze beer is ijzersterk met zijn lichaam. Hij zal voor de E selectie 
volgend jaar weer van veel waarde zijn.

Dani de kanonskogel, schiet op de training uit alle hoeken de ballen erin, maar in de wedstrijd wat minder 
doordat hij daar meer het spel verdeelt.
Na een heel goed begin met de verdeling van het spel  en nog een doelpuntje meepikkend.
Ging de laatste paar wedstrijden wat stroef en moeizaam.
Deze kanonskogel heeft bewezen ook een goede keeper te zijn op de training, dan houdt hij alle kogels tegen.

Remon onze Remi, heeft een hoop geleerd, kijkt meer over de bal heen. Stuurt geregeld zijn tegenstanders 
een rondje om de wereld en laat vaak zijn hielen zien. 
Hij heeft oog voor zijn medespelers gekregen. Is in strijd met Niels over wie de meeste doelpunten gemaakt 
heeft. Ligt niet meer zoveel te piepen op de grond, dus dat betekent dat Remi toch niet meer alleen op de 
wereld leeft.

Niels onze stiftkoning, loopt vaak met zijn kop naar beneden als het niet lukt en heeft wel wat van de streken 
van Cantona.
Wisselt weergaloze momenten af met stomme momenten. Heeft als geen ander een neusje voor de goal.
Is een echte spits, schiet uit alle standen gericht op doel. En heeft zijn maatje in de spits gevonden (Remi).
Stiffie heeft weer veel plezier in het voetbal!

Tot slot… Jongens een geweldige prestatie!
Zet volgend jaar door in het team waar jullie komen, we kijken uit naar volgend jaar.
We zijn benieuwd hoe jullie je het komende seizoen gaan ontwikkelen, maar ook de komende jaren.

Prettige vakantie en tot volgend seizoen!

Finn en Dick.

De kampioensfoto staat op de kleurenpagina.

KGB E1 Voorjaarskampioen
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Het begin: De Mini pupillen
De Mini pupillen

Ben jij tussen de 4 t/m 6 jaar oud en wil je (leren) voetballen, kom dan bij onze mini’s! We voetballen 2 keer 
per week (1 keer trainen en 1 keer een wedstrijd).

We hebben ook leuke andere dingen te doen buiten het (competitie)voetbal zoals een sinterklaasfeest, Flint 
zaalvoetbaltoernooi en natuurlijk nog meer activiteiten. We beginnen begin september weer.

Kom gerust een keer kijken langs het trainingsveld om te kijken of je het wel wat vind of wil je eerst lekker een
keertje meetrainen; mail dan naar j.leeuwinga@hotmail.com of m.hoppenbrouwer@quicknet.nl . 

Of al ben je er nu al helemaal gek van meld je dan gelijk aan om te komen voetballen mini’s, bij onze
ledenadministratie.

Boven vlnr:
Mark (begeleider), Saro,  Jesse, Josef, Geurtje, Heidi, Christiaan, Joey (trainer)

Onder vlnr:
Justin, Djemie, Finn, Jesse, Jeremy, Noah

Trainer Reinier ontbreekt met natuurlijk nog een paar ander toppers.
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Sponsor in de sportlights

PEERDEMAN AD AUTOBEDRIJF EN CARAVANCENTER “pas tevreden als de klant tevreden is!”
 
Martin Peerdeman wist al op de middelbare school zeker dat hij ooit zijn eigen garagebedrijf zou hebben. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat hij al in 1985, op 28-jarige leeftijd, samen met zijn vrouw Ellen aan 
de Bedrijfsweg in Grootebroek zijn toenmalige GARAGEBEDRIJF PEERDEMAN opstartte, het eerste bedrijf 
aan de toen nieuw gerealiseerde Woon-Autostraat. 

Aanvankelijk richtte hij zich vooral op “het gewone” autowerk, maar rond 2000, vlak nadat hij naast het
bedrijf zijn woonhuis had laten bouwen en de garage uitbreidde met een showroom, kwam daarin
verandering.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland begon hij met -gratis- caravan-keuringen en al gauw bleek er 
in West-Friesland grote behoefte te zijn aan een bedrijf waar caravans ook gerepareerd konden worden en 
hun onderhoud konden krijgen.

CARAVANCENTER PEERDEMAN was geboren en is nu een belangrijke plek waar de West-Fries kind aan 
huis is voor reparaties van en onderhoud aan zijn caravan, vouwwagen en camper (ook APK). Bovendien 
staan bij het niet merk gebonden bedrijf ook altijd zeer aantrekkelijke occasions te koop. In de bij het
caravancenter aanwezige caravanshop kan men ook nog eens terecht voor alle kampeer-benodigdheden, 
inclusief gasflessen.

AUTOBEDRIJF PEERDEMAN, waar ook zoon Rob alweer een paar jaar werkt, is inmiddels toegetreden tot 
AD GARAGES, de internationale garageformule waaronder in Nederland circa 135 autobedrijven
opereren. Met in totaal zo’n 4.600 aangesloten autobedrijven spreidt het AD Autobedrijf-netwerk zich uit 
over 17 landen in Europa. Alle AD Autobedrijven in Nederland zijn aangesloten bij de Bovag en zijn een 
garantie voor professioneel auto-onderhoud door goed opgeleide en goed gemotiveerde automonteurs. U 
kunt met alle merken auto’s bij het AD Autobedrijf terecht, ongeacht leeftijd, aantal gereden kilometers of 
de staat van de auto. AD Autobedrijf biedt een top service, kent uitgebreide garanties en heeft regelmatig 
scherpe aanbiedingen.

Martin Peerdeman heeft in zijn jeugd gevoetbald bij K.G.B. Zijn zoon Niels is inmiddels ook naar verluid een 
goede voetballer geworden. Het is dan ook niet te verwonderen dat PEERDEMAN AD AUTOBEDRIJF EN 
CARAVANCENTER K.G.B. sponsort, maar eigenlijk sponsort hij veel meer verenigingen in de Streek, die hij 
in deze voor alle verenigingen moeilijke tijden graag steunt bij hun werk. Wij zijn daar erg blij mee.

Wij wensen PEERDEMAN AD AUTOBEDRIJF EN CARAVANCENTER dan ook van onze kant graag erg veel 
succes en voorspoed in de toekomst.
Voor verdere info: Peerdeman AD Autobedrijf en Caravancenter, Bedrijfsweg 8, Grootebroek, telefoon: 
0228-514156, of via www.adautobedrijfpeerdeman.nl.
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 6 mei 2012

 
K.G.B --- Vrone                        Uitslag:  0 — 0

Vandaag de pupillen NIELS EDELENBOSCH uit de E—1 en ROY UITTERDIJK uit de E—2.

NIELS is elf en ROY tien jaar oud.
NIELS speelt LINKSVOOR en ROY RECHTS MID. NIELS zit op de WILLIBRORDUS in groep 7 en ROY op de 
WENDELSCHOOL in groep 6. Het leukste op school voor ROY is GYM en voor NIELS TEKENEN.

Hun hobby’s buiten het voetbal zijn:
ROY: PLANTJES KWEKEN, TRAMPOLINE, PLAYSTATION FIFA en BASKETBALLEN.
NIELS: BUITEN SPELEN, PLAYSTATION 3, LEGO en COMPUTER.
Hun favoriete club en speler:
ROY is gek van: AJAX en beste speler DIRK KUYT van LIVERPOOL. 
NIELS van BARCELONA en speler natuurlijk MESSI.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: NIELS BEGREEP HET ALLEMAAL WEL.
ROY vond het WEL GOED en ze moeten VAKER VRIJSTAAN.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP:
NIELS had het over LEUK en ZWAAR, maar NIET MOEILIJK. ROY, voor hem waren de SPRINTJES niet
MAKKELIJK, maar ook niet MOEILIJK. REKKEN en STREKKEN ging wel.

De AFTRAP: 
Ze speelden goed over en weer naar elkaar.
ROY gaf een hele mooie voorzet, (assist) zodat NIELS kon scoren.
Over de wedstrijd zelf: Volgens NIELS ging het allemaal wel GOED en het was LEUK om naar te kijken. ROY 
was van mening dat KGB VEEL BETER was, maar helaas, geen DOELPUNTEN.
De beste speler van vanmiddag: NIELS vond RENE SPRUIJT het beste, maar ROY had het over PETER
KUIJPER, omdat hij zulke mooie VOORZETTEN gaf.
Het leukste van vanmiddag:
NIELS: DE AFTRAP NEMEN en SCOREN.
ROY: DE AFTRAP, NAAR DE WEDSTRIJD KIJKEN, en hij vond het 
allemaal HEEL GEZELLIG.

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 handte-
keningen 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, NIELS en ROY, 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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De scheidsrechterscommissie aan het woord…….

Het is een goed gebruik dat iedere commissie zijn wederwaardigheden in een presentatiegids als deze
verwoordt dan wel laat verwoorden. Dus ook de scheidsrechterscommissie maakt van de gelegenheid
gebruik om hun wel en wee met jullie allen te delen en hun plannen voor de toekomst te ontvouwen.

Sijbrand Krul, Gerard Haakman, Clemens Huisman en ondergetekende hebben afgelopen jaar geprobeerd 
om alle teams weer onder leiding van een officiële scheidsrechter te laten voetballen. Dat is, soms met
vallen en opstaan, merendeels gelukt. Natuurlijk gaan we proberen om dit volgend seizoen weer voor elkaar 
te krijgen. Dat zal deels moeten gaan gebeuren door een nog aan te zoeken opvolger voor Clemens
Huisman. Clemens heeft vele jaren als taak gehad om scheidrechters te zoeken en te vinden voor de
wedstrijden die op zondag verspeeld werden. Nu is het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen, is zijn eigen 
mening!!!  Ook Clemens wordt een dagje ouder (gelukkig wel!!), maar na zoveel jaar in touw te zijn geweest 
voor de
scheidsrechters is het na dit seizoen schluss, ende, the end of the show. Dientengevolge moet de commissie 
op zoek naar een waardige vervanger. We hebben hier dus een vacature en roepen dan ook eenieder die 
zich geroepen voelt om deze klus van Clemens over te nemen, op om met ons in contact te treden.
De scheidsrechterscommissie bedankt Clemens van harte voor al die jaren inzet en hoopt hem nog
regelmatig in het wedstrijdsecretariaat te mogen ontmoeten.

Helaas is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn rondom de scheidsrechterscommissie.
We ondervinden steeds meer dat scheidsrechters afhaken, niet omdat ze te oud zijn, of een zaterdag baantje 
hebben gevonden of omdat studie teveel tijd opeist. Nee, ze stoppen omdat ze er langzamerhand genoeg 
van hebben om iedere zaterdag/zondag geconfronteerd te worden met al die betweters, spelers/
spelertjes!!, ouders, coaches en Joost mag weten wie nog meer, die vinden dat die ‘scheids’ er niks van kan. 
De vaak onbehoorlijke bewoordingen hakken er soms flink in en na verloop van tijd is de zin in fluiten gewoon 
op. Ze geven dan aan er mee te stoppen en daarmee de scheidsrechters commissie met een probleem
achterlatend. Het wordt namelijk steeds moeilijker om voldoende scheidsrechter voor al die thuiswedstrijden 
te vinden. Ook weigeren scheidsrechters bepaalde teams te fluiten, juist vanwege die vaak, ongezouten en 
ongefundeerde kritiek. 
Gevolg zal (kan) zijn dat het steeds vaker zal voorkomen dat teams hun ‘eigen’ scheidsrechter zal moeten 
‘leveren’………
tenzij……… de mentaliteit naar leidinggevenden drastisch ten goede keert en…. er weer jongeren, jong
volwassenen en volwassenen (meisjes, jongens, vrouwen en mannen) zijn die na dit verhaal de handschoen 
opnemen en besluiten om zich op te geven voor een van de diverse scheidsrechtercursussen. Zij zullen door 
ons met open armen ontvangen worden!
Dus, als in het komende seizoen er een keer geen scheidsrechter beschikbaar is, ga dan niet lopen
mekkeren dat ‘die scheidsrechterscommissie z’n werk weer eens niet gedaan heeft’.  Realiseer je dan waarom 
er niet voldoende scheidsrechters zijn en kom in actie. Afgeven op anderen is een makkelijke optie, zelf in 
actie komen is een hele stap en overwinning. Realiseert u zich eens de mogelijkheid dat alle vrijwilligers bij 
alle verenigingen allemaal tegelijk besluiten hetzelfde weekend geen vrijwilligers werk te doen. Ik beloof u, 
sportminnend Nederland komt zo goed als tot stilstand.

Gelukkig zullen er altijd weer nieuwe vrijwilligers opstaan, maar hun aantal neemt helaas wel af. Brandt
diegenen die nog wel iets voor een club kunnen en willen betekenen daarom niet af als zij, in uw ogen!!!, iets 
doen wat véél beter kan en moet. Kom dan ook zelf in actie of houdt uw mond.

Namens de scheidsrechters commissie,

Piet Manshanden

De scheidsrechterscommissie
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# kgb 2 Gesp. Pnt.

1 LSVV 2 20 52
2 Westfriezen 2 20 49
3 Westfrisia DP 2 20 41
4 Zouaven 3 20 39
5 Spartanen 2 20 32
6 Foresters 4 20 20
7 Andijk 2 20 20
8 KSV 2 20 18
9 KGB 2 20 18
10 Koedijk 3 20 16
11 Ilpendam 2 20 12

# kgb 6 Gesp. Pnt.

1 KGB 6 22 59
2 VVW 4 22 49
3 Spartanen 4 22 42
4 Alw. Forward 6 21 36
5 Hollandia 5 22 34
6 Zouaven 9 22 33
7 VVW 5 22 31
8 Flevo 3 22 25
9 Westfriezen 10 22 22
10 Andijk 5 22 22
11 Sporting S 3 22 20
12 DESS 3 21 4

# kgb 4 Gesp. Pnt.

1 EVC 3 22 55
2 Alw. Forward 3 21 48
3 VVS’46 4 22 46
4 Hauwert’65 2 22 36
5 HSV Sport 3 22 35
6 Zouaven 5 22 31
7 Oosthuizen 2 22 31
8 Blokkers 3 21 26
9 Westfrisia DP 4 22 24
10 KGB 4 22 23
11 Strandvogels 2 22 18
12 Andijk 3 22 5

# kgb 7 Gesp. Pnt.

1 Alw. Forward 7 22 66
2 Hollandia 6 22 50
3 Spartanen 5 22 46
4 Zouaven 10 22 45
5 MOC 3 22 36
6 ASV’55 3 22 33
7 Valken 4 22 25
8 KGB 7 22 24
9 Andijk 6 22 22
10 Grasshopp. 6 22 20
11 AGSV 2 22 14
12 DWB 3 22 3

# kgb 8 Gesp. Pnt.

1 KGB 8 22 52
2 Spirit’30 7 21 49
3 Hollandia 7 22 49
4 Valken 5 21 42
5 Westfriezen 9 22 38
6 Woudia 4 22 34
7 VVW 6 22 34
8 MOC 4 22 26
9 RKEDO 4 22 23
10 Alw. Forward 8 22 17
11 ASV’55 4 22 15
12 Zwaagdijk 3 22 6

# kgb 9 Gesp. Pnt.

1 HOSV 2 22 55
2 KGB 9 22 51
3 Spirit’30 8 22 44
4 Woudia 5 22 39
5 Strandvogels 3 22 33
6 RKEDO 5 22 32
7 Oosthuizen 22 31
8 VVS’46 22 28
9 Westfrisia DP 7 22 28
10 Hauwert’65 3 22 16
11 WSW 2 22 14
12 Twisk TSV 2 22 7

# KGB VE1 Gesp. Pnt.

1 Spartanen VE2 24 67
2 Hollandia VE1 24 52
3 KGB VE1 25 50
4 Zwaagdijk VE2 23 47
5 VVW VE1 23 38
6 Andijk VE1 23 36
7 Westfriezen VE1 23 34
8 Hauwert65 VE1 23 34
9 Zouaven VE1 23 27
10 AGSV VE1 25 20
11 Woudia VE2 25 19
12 Twisk TSV VE1 24 18
13 Berkh./Kwiek 23 17
14 DESS VE1 22 16

# KGB A1 Gesp. Pnt.

1 SVW’27 24 62
2 Limmen 24 44
3 ZAP 25 41
4 Alkm. Boys 24 41
5 DWOW 24 34
6 SRC 24 34
7 Westfriezen 22 31
8 VVW 24 31
9 LSVV 24 29
10 KGB 22 28
11 KSV 24 27
12 JVC 23 21
13 Alcm. Victrix 23 15

# KGB A2 Gesp. Pnt.

1 Westfrisia DP 19 52
2 Volendam 18 46
3 RKEDO 20 42
4 Spartanen 19 31
5 Alw. Forward a3 20 31
6 Alcm. Victrix 19 25
7 Valken a1 17 24
8 KGB 20 22
9 Victoria O 20 15
10 Blokkers a3 18 10
11 Westfriezen a3 20 9

Competitie eindstanden
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# kgb B1 Gesp. Pnt.

1 Blokkers b2 9 24
2 KGB 10 19
3 Victoria O 10 16
4 Zouaven b3 10 10
5 Zouaven b2 9 9
6 Wieringerw. 10 5

# kgb B1 zond. Gesp. Pnt.

1 Spirit’30 b2 8 19
2 Spartanen b3 8 18
3 Woudia b2 8 13
4 KGB 7 5
5 Alw. Forward b6 7 -1

# kgb B2 Gesp. Pnt.

1 Zouaven b4 12 34
2 Wieringerm. b1 12 31
3 KGB 12 24
4 Berkhout b1 12 18
5 MOC b1 13 18
6 Dindua b1 13 12
7 Westfrisia DP b3 13 7
8 Westfriezen b3 13 4

# kgb C1 Gesp. Pnt.

1 Spirit’30 9 24
2 KGB 9 21
3 Spartanen 9 18
4 Kwiek’78 10 10
5 Zouaven c3 9 6
6 Andijk 10 3

# kgb C2 Gesp. Pnt.

1 VVW c1 8 18
2 RKEDO c1 8 18
3 Zwaluwen’30 c1 8 10
4 Opperdoes c1 8 9
5 KGB 8 4

# kgb C3 Gesp. Pnt.

1 WSW c1 10 26
2 Valken c2 9 15
3 ALC c1 10 15
4 Blokkers c5 9 13
5 KGB 9 9
6 Zwaagdijk c1 9 4

# KGB D1 Gesp. Pnt.

1 Purmersteijn d2 22 58
2 EVC 22 55
3 ZOB 22 53
4 Purmerend d2 22 38
5 Westfriezen 22 31
6 Medemblik 22 27
7 Wherevogels 22 27
8 Hollandia d2 22 27
9 Volendam d2 22 25
10 Alw. Forward d2 22 22
11 KGB 22 10
12 VVW 22 7

# KGB D4 Gesp. Pnt.

1 Medemblik d3 9 22
2 Westfriezen d5 9 18
3 Alw.Forward d7 9 16
4 KGB 9 13
5 Zoaven d8 9 7
6 Blokkers d6 9 1

# KGB E1 Gesp. Pnt.

1 KGB 12 30
2 Alw. Forward 12 22
3 Zwaluwen’30 12 22
4 Westfrisia DP 13 19
5 Blokkers e3 14 19
6 Blokkers e2 13 17
7 VVW 13 10
8 Zouaven e2 11 7

# KGB E2 Gesp. Pnt.

1 VVS’46 e1 6 13
2 KGB 5 7
3 Medemblik 6 7
4 Westfriezen 5 4

# kgb C4 Gesp. Pnt.

1 Blokkers c6 9 27
2 Spirit’30 c3 9 13
3 VVS’46 c2 9 13
4 Zouaven c8 8 12
5 KGB c4 9 11
6 Alw. Forward c6 10 2

# kgb D2 Gesp. Pnt.

1 Hollandia d3 10 25
2 Zwaluwen’30 d1 10 21
3 Westfriezen 10 12
4 Zoaven d3 10 11
5 KGB 10 10
6 Blokkers d3 10 8

# kgb D3 Gesp. Pnt.

1 Asonia d2 10 25
2 KGB 10 22
3 Asonia d1 10 18
4 Westfrisia DP d3 10 13
5 Hauwert’65 d1 10 5
6 Zwaagdijk d1 10 4

Competitie eindstanden
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# kgb E3 Gesp. Pnt.

1 VVS’46 e4 12 28
2 KGB 12 25
3 Blokkers e10 10 22
4 Westfrisia DP 12 22
5 Westfriezen e6 13 15
6 Spartanen 13 14
7 Dynamo e2 11 12
8 Wieringerw. 11 0

# kgb E5 Gesp. Pnt.

1 Alw.Forward e9 9 27
2 Zwaagdijk e1 10 24
3 Andijk e2 9 13
4 VVW 9 9
5 Spartanen 10 8
6 KGB 9 1

# kgb E4 Gesp. Pnt.

1 Woudia e2 10 27
2 ALC e2 10 23
3 Alw.Forward e5 11 22
4 AGSV e1 12 16
5 Blokkers e11 13 14
6 KGB 11 12
7 RKEDO e3 13 12
8 Victoria O 12 8

# kgb E6 Gesp. Pnt.

1 RKEDO e4 10 24
2 Spirit’30 e7 10 20
3 Hollandia e4 9 15
4 Medemblik e5 9 10
5 KGB 9 10
6 Alw.Forward e7 9 2

# kgb F1 Gesp. Pnt.

1 Purmerend f2 10 26
2 Wherevogels f2 9 20
3 KGB 10 18
4 Zouaven f2 9 15
5 ZOB f2 10 4
6 Blokkers f2 10 1

# kgb E7 Gesp. Pnt.

1 Westfrisia DP e9 13 36
2 Dindua e3 10 27
3 Medemblik e6 12 24
4 Valken e5 10 16
5 Alw.Forward e13 11 16
6 WSW e2g 11 10
7 KGB 11 1
8 Victoria O 10 0

# kgb F2 Gesp. Pnt.

1 Alw.Forward f5 10 21
2 Victoria 10 20
3 KGB 10 19
4 Blokkers f3 10 19
5 SSV f1 9 4
6 Valken 9 0

# kgb F4 Gesp. Pnt.

1 KGB 9 25
2 Zouaven f9 9 17
3 Andijk f2 9 17
4 WSW f1 9 13
5 Victoria O f5 9 5
6 SEW 9 0

# kgb F3 Gesp. Pnt.

1 Spirit’30 f4 10 26
2 SEW 10 22
3 Spartanen f4 10 19
4 Hauwert’65 f1 9 9
5 Opperdoes f1 10 5
6 KGB 9 3

# kgb F5 Gesp. Pnt.

1 Opperdoes f2 10 27
2 RKEDO f4 10 27
3 Zwaagdijk f2 9 12
4 KGB 9 9
5 St. George f1 10 7
6 Zouaven f12 8 1

# kgb MP1 Gesp. Pnt.

1 Strandvogels 7 21
2 VVW 8 21
3 Medemblik 8 14
4 Zouaven 6 8
5 Medemblik mp2 8 8
6 VVS’46 8 7
7 Zwaagdijk 6 4
8 KGB 7 0

# kgb F6 Gesp. Pnt.

1 KGB 11 33
2 Westfrisia f5 10 22
3 RKEDO F3 11 14
4 Valken f4 10 13
5 Alw.Forward f7 11 13
6 Medemblik f4 10 6
7 MOC f4 11 6

Competitie eindstanden
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# kgb DA1 Gesp. Pnt.

1 ADO’20 16 43
2 Purmerend 16 41
3 Limmen 16 30
4 Berdos 16 26
5 Alw. Forward 16 25
6 SVA 16 16
7 Hercules Zaand 16 13
8 Hellas Sport 16 7
9 KGB 16 6

# kgb MD1 Gesp. Pnt.

1 Alw. Forward 9 27
2 Blokkers 10 20
3 KGB 10 19
4 VVS’46 9 8
5 WSW 9 6
6 Zouaven 9 1

# kgb DA2 Gesp. Pnt.

1 KGB 8 17
2 Zouaven da1 8 12
3 VZV 8 12
4 Grasshop. da1 8 11
5 DESS 8 4

# kgb 2 + 3 zaal Gesp. Pnt.

1 Dijkhuis 5 27 64
2 KGB 3 27 56
3 Twisk TSV 2 27 54
4 Alpha Tours 5 26 44
5 BZV/Het Gilde 5 27 38
6 Andijk 4 27 35
7 HV/Veerhuis 6 26 26
8 Nieuweboer 3 27 25
9 W.v. Grootebr 2 27 24
10 KGB 2 27 23

# kgb 5 zaal Gesp. Pnt.

1 Bot Meubel 6 23 67
2 Nieuweboer 5 23 56
3 RTC’72 2 24 40
4 Zwaag 10 24 32
5 Dijkhuis 7 24 28
6 Lutjebroek 4 21 26
7 KGB 5 22 23
8 Avenh./K&S 5 22 17
9 Wogn. Nicols 4 17 0

# kgb 4 zaal Gesp. Pnt.

1 Lutjebroek 3 24 62
2 Cupido 3 24 57
3 KGB 4 24 44
4 RTC’72 1 24 41
5 RTC’72 4 24 34
6 Andijk 5 24 28
7 Avenh./K&S 4 24 20
8 Nieuweboer 6 24 20
9 Zwaag 6 24 6

# kgb 6 zaal Gesp. Pnt.

1 KGB 6 21 53
2 Zwaag 11 21 39
3 Lutjebroek 7 21 38
4 Dijkhuis 8 21 29
5 RTC’72 5 21 28
6 RTC’72 3 21 27
7 HV/Veerhuis 7 21 25
8 Lutjebroek 5 21 1

# kgb G1 Gesp. Pnt.

1 HOSV 8 19
2 Texel’94 8 15
3 WSV’30 8 10
4 Schagen 7 9
5 KGB 7 3

Competitie eindstanden
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Coördinatoren




