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Bent u op zoek naar 

kinderopvang? 

Bij onze sublieme locatie ‘Villa Sprookjestuin’ geniet 

uw kind van vertrouwde opvang in een  

sprookjesachtige omgeving! 
 

 Opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

 52 weken per jaar geopend, van 7.00 tot 18.30 uur. 

 Verticale groepen, broertjes en zusjes kunnen de gehele 

kinderdagverblijfperiode samen blijven. 

 Vroegtijdige Voorschoolse Educatie. 

 Flexibele en halve dagopvang. 

 Mogelijkheid om opvang per uur te verlengen middels 

strippenkaart. 

 Buitenschoolse opvang inclusief of exclusief vakanties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij nodigen u van harte uit om eens geheel vrijblijvend  

een kijkje te komen nemen bij Villa Sprookjestuin  

of één van onze andere Villa’s.   

www.kiddyworld.nl 

Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

Wat vindt u nog meer in deze editie:

De Column, Larissa Smit en Adriaan de Wit door 
Rob Visser.

Begeleidster pupillen F2 Saskia Kok
     door Elly Roosendaal.

Op een slof en een prothese door Marcello Gizzi.

Een openhartig onderonsje in het 
leven van 6 nieuwe selectiespelers 
door Anita Bakker.

Uitreiking 1e Presentatiegids, RABO fietstocht, So-
cial media en de Familie corner, door Nico Bakker.

En verder:
• De Verenigingendag en een oproep voor meer 

vrijwilligers door de Jeugdcommissie.
• Pupillen van de week door Els Bakker.
• Sponsor in de sportlights ‘Energiewacht Groep’.
• Een Oproep om meer jeugdscheidsrechters 

door de scheidsrechterscommissie.
• De seizoens agenda.
• Een voetbalquiz.
• Overzicht Jeugdtrainers en begeleiders.
• Sinterklaasfeest voor de jeugd.

Op de middenpagina’s: Jan en Josette gestopt 
en Jeugdteams gespot. Een terugkerende foto- 
reportage van onze jeugdteams. 
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Column

Blade Babe

Een krachtig en mooie naam. Marlou van Rhijn heeft 
op de 200 m goud gewonnen. She is the Blade Babe! 
Londen, de Paralympics. 
Daarvoor waren de Olympische spelen. We willen de 
besten zien schitteren. Records moeten worden ge-
broken. De stoere man Usain Bolt, ons Epke Zonder-
land of Roger Federer, de charmante tennisser. Zwem-
ster Ranomi Kromowidjojo, en hockeyster Naomi van 
As. Prachtige mannen en vrouwen die een prestatie 
leveren waarnaar we graag kijken. Goud, zilver, brons. 
May the best win.
De Olympische spelen scoren hoge kijkcijfers wereld-
wijd. Ik kijk ook.
Hierna zijn de Paralympics. De wat? O? Is dat direct 
erna dan? Niet bekend en veel minder kijkcijfers. Ik zou 
niet een naam kunnen noemen waarvan ik weet: die 
Nederlander of Nederlandse doet mee aan de Para-
lympics. OK Esther Vergeer. Van het rolstoeltennis. Die 
is mij bekend, maar verder?
Totdat ik zag en hoorde over de Blade Babe.
Geweldig. Wat schitterend om te zien. Geen onder-
benen en toch zo hard lopen. De techniek staat voor 
niets. Prachtig. Vooral haar ontlading na het beha-
len van het goud. Haar coach liet later in een tv pro-
gramma weten dat er nog rek in zit. Ze kan nog meer 
uit haarzelf halen. Vooral in de bochten. Daar geven 
de Blades, in tegenstelling tot je enkel en voeten, niet 
mee. Deze sporters hebben vroeger nooit gedacht 
aan professionele sport te kunnen doen. Maar door 
allerlei technieken en diverse hulpmiddelen is dit toch 
mogelijk. Mooi toch? Zij hebben een goede uitstraling 
voor de ‘gewone mensen’ met een handicap. Nu nog 
iets meer begrip en waardering voor deze topsporters. 
Gehandicapte sporters. Vechters zijn het. Zij hebben 
veel moeten overwinnen, lijkt mij.
In het voetbal zie ik niet zo snel een Blade op de mat 
verschijnen. Zo’n speler wil iedereen ontwijken. Een 
Blade trap tegen je schenen!! Zelfs niet met de beste 
scheenbeschermer. Alhoewel, indien Sjors Appelman 
of Jelle Smit zo’n Blade zouden dragen durft geen te-
genstander ze aan te pakken. Yes, regelen! 
KGB mannen Blade Sjors en Blade Jelle hakken zich 
naar winst, koppen dan de kranten. #Mannenvanstaal.

 
Rob Visser
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RABO fietstocht
Zaterdag 9 juni was het weer zover. De RABO-bank gaf elke vereniging in Westfriesland – en misschien
ook wel daarbuiten – de gelegenheid de verenigingspot met € 250 te spekken. Maar....... daar moest wel iets voor wor-
den gedaan, want voor wat hoort wat.

Enkele weken voor de grote dag werden tien KGB getrouwen opgetrommeld om zo’n 40 kilometer te willen fietsen. In 
een zo grote vereniging als de onze moest het vinden van die stuk of wat mensen een makkie zijn, maar toch, het is net 
als het scoren van de winnende treffer. Soms pas in de allerlaatste minuut.

Op het ‘Grand depart’ als was het de Tour, klonk de wekker als muziek in de oren. Hoera, het is zover. Eerst maar even 
uit het raam kijken hoe de weergoden er vandaag over dachten. En jawel hoor, de goden hadden met de ongeveer 
3500 verenigingsvrijwilligers niet veel op. Ik was er al bang voor. Windkracht 7 á 8, vergezeld van een flinke
hoeveelheid regen, was wat ons te wachten stond. Terug in bed dan maar? “We gaan evengoed!”, hoorde ik streng 
liefkozend in mijn oor. Op naar de RABO vestiging bij het Streekhof, waar het inmiddels oranje zag van de mensen.
Na het verkrijgen van proviand in de bekende RABO-ranje rugzakjes voor onderweg, ging om 10.00 uur een groot 
deel van de meute, waaronder de 10 stoere KGB’ers: Liesbeth, Roelie, Diana, Gerie, Ineke, Anita, Ron, Fons, Gerard en 
ondergetekende, richting Venhuizen.

Liesbeth en Ron gingen voorop in de strijd tegen de elementen, en met gevaar voor eigen leven werd het stuk dijk langs 
het IJsselmeer bedwongen en werd zeiknat de eerste pitstop bereikt. Eerst koffie en opdrogen alvorens de tocht naar 
Hoogkarspel verder ging.
Ruim halverwege de Binnenwijzend moesten de deelnemers over de spoorbaan en het zogeheten ‘Landpadje’ de over-
steek naar Westwoud maken, of beter gezegd; wagen, want dat was nog geen kinnezinne. Eerst één voor één over de 

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

spoorwegovergang en dan in een lange rij over een 
lang smal glibberig klinkerpad.

Even daarvoor hadden we ons in een heus KGB shirt 
gehesen zodat we, indien we in het gras zouden be-
landen, voor de hulptroepen als de EHBO herken-
baar zouden zijn.

In Hoogkarspel aangewaaid was de enorme rij fiet-
sers op de Streekweg geen optie voor een tweede 
bak koffie, dus alleen stempelen en, hoera, nu vóór 
de wind en nog maar een enkel regenspatje, op naar 
een punt in de verkaveling waar de geur van warme 
stroopwafels de neusvleugels deden zingen. Hoe de 
smaak van de wafels was blijft voor ons toch een ge-
heim, stempelen en doorrijden, nu het nog droog is!!

Via het Weelenpad en door het Streekbos, waar de 
groep door een stuurfoutje in twee delen werd ge-
spleten, naar de Haringstad. Inmiddels was het opge-
houden met het gratis douchen met hemelwater en 
ook de kleding, 4 lagen dik vanwege de kou door de 
regen, werd al aardig strijkdroog. Nog éénmaal te-
gen de straffe wind richting finish en de pegels waren 
dik verdiend.
Van het onszelf beloofde biertje kwam het na afloop 
niet. We waren al nat genoeg geweest en de warme 
douche thuis lonkte. Ondanks alle ontberingen heb-
ben we toch best genoten, maar van de omgeving 
niet veel gezien. Dat gaan we volgend jaar doen.

Nico B.
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KGB redactie op ‘Social media’

Het is zover, de redactie heeft zich helemaal bloot gegeven op het almachtige internet. Social media is hot, 
met onder andere Hyves, Facebook en Twitter. De mensheid wil weten dat men er is, en kletst dan ook wat af 
op het wereldse web.

Twitter en Facebook, niet meer weg te denken media, waar hele volksstammen zich op hebben gestort. Wan-
delend, fietsend, in de auto, of gewoon luierend: we kunnen niet meer zonder en daar maakt nu ook het re-
dactieteam gebruik van als ‘dé poort’ om KGB nog meer op de kaart te zetten.

Ons jongste redactielid Anita, stortte zich op het avontuur om KGB wat meer ‘smoel’ te geven en op zondag 
5 augustus zag de Facebook pagina het levenslicht.
Binnen de korste keren bleek het een voltreffer, de meldingen dat de pagina werd bekeken stroomden bin-
nen.

De eerste die door had dat KGB een eigen Facebook pagina heeft was Diana Verhage. Daarna ging het 
snel. De 50e bezoeker, binnen een week, was Monique Edelenbosch en enkele dagen later maakte Ingrid 
van Diepen de honderd vol. Terwijl u dit leest zitten we er al weer dik boven, waarmee is gebleken dat deze 
manier van berichtgeving in een behoefte voorziet. Vooral ook omdat elk nieuwtje meteen op het internet 
komt en daarmee direkt door eenieder is te zien en te lezen. Heet van de naald dus.

Al snel na het begin zijn Erik de Vries en ondertekende er als beheerders bij gekomen. Met z’n drieën plaat-
sen we de artikelen en foto’s en verwijderen we dat wat niet meer actueel genoeg is. 

Leuk is dat iedereen op de pagina een reactie kan plaatsen. De meest prekende was wel: “eindelijk gaat KGB 
met z’n tijd mee”.
Nadeel is wel dat er ook wel eens een minder vleiende reactie wordt geplaatst. Een kritische noot mag best, 
maar de pagina is niet bedoeld om je op een persoon of op de vereniging af te reageren. Dergelijke reacties 
worden dan ook zo snel mogelijk verwijderd.

Weet u niet hoe u de pagina kan bereiken, hier is het adres:

http://www.facebook.com (zoek op: Voetbal Vereniging KGB)

KGB redactie op ‘Social media’

En als je dan toch met een mobieltje bezig bent, dan ook maar twitteren. Twitteren is het plaatsen van kleine 
berichtjes op het internet. Vandaag de dag de manier om snel aan anderen te laten weten wat er om je heen 

(of over jezelf) te melden valt. Omdat ook hier de reactie niet achter wil blijven is er een twitter 
account aangemaakt.

@kgbredactie

Nico B.
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Uitreiking Presentatiegids

Na maanden van voorbereiding, interviews, 
foto’s maken en samenstellen, zag voor het 7e 
achtereenvolgende jaar een kleurrijke presen-
tatiegids het levenslicht. Een gids waar niet al-
leen de redactieleden trots op zijn, nee; ook de 
vereniging kan hiermee voor de dag komen en 
zich van één van haar beste kanten laten zien.

Als inmiddels gebruikelijk werd aan de uit-
reiking van de eerste gids een speciaal tintje 
gegeven. Uitgenodigd daarvoor was de heer 
Korbijn, verkoopmanager van Energiewacht 
Groep. Voor aanvang van de eerste competi-
tiewedstrijd (tegen VVS’46) werd aan hem de 
nieuwe gids uitgereikt.

Aan de uitreiking ging een kort woordje door 
ondergetekende vooraf: 

“Sport zonder sponsors is niet meer voor te 
stellen. Zonder sponsors misschien zelfs geen 
sport meer. Aan de andere kant is sport een 
mooi podium voor het bedrijfsleven om meer 

naamsbekendheid te krijgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. U begrijpt dat KGB bijzonder blij is met 
Energiewacht Groep als nieuwe Hoofdsponsor Jeugd.

Al enkele jaren is het redactieteam in touw om KGB te promoten door onder andere het maken en uitbrengen 
van een presentatiegids. Hierin wordt telkens gepoogd een dwarsdoorsnede van de vereniging te laten zien. 
Het redactieteam vindt het een eer om aan de uitgave van het eerste exemplaar een feestelijk tintje mee te 
geven door de gids
officieel te overhandigen. 

Dat wil ik hierbij doen en 
ik spreek daarbij de wens 
uit dat het uw bedrijf 
goed mag gaan en dat er 
een mooie samenwerking 
is tussen Energiewacht 
Groep en vv KGB”.

Nico B.
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28 augustus werd het gezinnetje van 

Remco Wachter, Silvia Koster en Jasmijn

uitgebreid met de geboorte van dochter

Liva

Liva woog bij haar geboorte 4510 gram

en was 53 cm.

Familie corner

Met een gewicht van 3710 gram en een lengte 

van 49 cm werd op 8 augustus om 18:38 uur

Lot

geboren.

Lot is de dochter van Niels & Marleen Bakker

en het zusje van Just en Krijn.

René Spruit en Gerda Reijn werden op28 augustus de trotse ouders van

Feliz
 Het kleine meisje woog  2630 gramen was 47 cm lang.



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 1, seizoen 2012-2013

Geachte voetballers:

Zó, weer lekker aan het voetballen? De eerste maand van het huidige seizoen hebben we achter de rug. De 
vakantieherinneringen grotendeels vervaagt. Sterker nog, plannen maken voor de vakantie van volgend jaar 
is voor menigeen nu al een item. Op tijd boeken voor die ene fantastische camping, of tijdig een vakantiehuis 
bespreken. De keuze is reuze, maar haast is geboden. Voor je het weet is jouw gedroomde plekje vergeven 
aan iemand waarvan je zeker weet dat die er onmogelijk zo aan toe kan zijn als jij. En dat al na een maand. 

‘Tsja, heb je zomaar je eerste tegenvaller te pakken. Normaal op het veld haantje 
de voorste en nu een kip in een vrachtwagen staand voor de poorten van Vleesch 
du Bois. Chickenhell. Ja, dan tok je niet meer zo dapper. Eén twee olé, voor je het 
weet ben je kipfilet! In een oogwenk wordt je ontdaan van je jas en je ledenmaatjes. 
Pootjes naar links whoepié! Vleugeltjes naar rechts hoplá! En als klap op de vuur-
pijl ben je opeens schizofreen, twee maal een halve kip.’

En dan wordt je wakker. Euforisch stap je uit bed, godzijdank was het maar een droom. Je schuift je voeten in 
de daarvoor bestemde sloffen en haast je naar beneden voor het ontbijt. Mes en vork, bordje pakken. Brood 
en beleg, melk. En je ploft tevreden op je keukenstoel. Vandaag is de dag, straks lekker voetballen en laten 
zien wat ik waard ben. En dat is een hele hoop. Ik ga scoren, of de aanvaller van de tegenstander uitschake-
len, of alle ballen uit m’n doel ranselen. Ja, dit wordt mijn dag. 

Tsja, en dan is het te bidden dat dat gedachtengoed tot z’n recht komt. Want na een teleurstellende sport-
dag is het slecht kip eten met de gemiddelde amateursporter. Niet te negatief nu, dat geldt uiteraard niet 
voor de meesten onder ons. Nu sport ik al een tijdje niet meer, maar ik kan me mijn slechte sportmomenten 
nog wel heugen. En daar heb ik met terugwerkende kracht wel een beetje spijt van. Ik ben namelijk in het 
bezit van een compleet corpus. Een paar voeten, twee benen. En ook nog handjes met armpjes daaraan.
Een hoofd, of wat daar voor door moet gaan, met alles erop en eraan. Behalve dat haar dan, dat is zo gemi-
nimaliseerd. Serieus, van een haarlijn mag geen sprake meer zijn. Ik vertoon compensatiegedrag in de vorm 
van het dragen van petjes. En eigenlijk heb ik niets te zaniken. 

En toch doe ik dat. Of moet ik zeggen, deed ik dat? Het zeiken en zeuren is iets minder geworden. Hoe dat 
komt sportliefhebbers? Wel, afgelopen zomer hebben de lcd en led schermen in ons huis overuren gedraaid. 
Tennis heb ik gemeden als de pest, maar het Europees Kampioenschap voetbal heeft mij tot de finale wel in 
zijn greep gehouden. Gelukkig ben ik naast de Nederlandse nationaliteit ook in het bezit van de Italiaanse. 
Dat kan dubbele pret opleveren, maar het mocht niet zo zijn. En toch ook weer wel. Ik heb met een aan sar-
castisch grenzend genoegen de geuzennaam ‘kaaskoppen’ plaats zien maken voor ‘zuurpruimen’.
Whoehaa!!! Afijn, genoeg gelachen. 

Na het voetbal de Tour de France. Wat een zwoegers! Ik heb het al niet meer na het oppompen van de ban-
den van mijn kroegfiets. En uiteraard de beelden van het landschap. Absoluut een reden voor velen om elke 
dag te kijken. En elk jaar hoop ik stiekem dat zo’n met de renners mee sprintende eikel eens per ongeluk een 
afslag ‘ravijn’ neemt. Hatsekidee! De tweehonderd meter sprint verticaal in 2.4 seconden. Geen plak maar 
wel plakkaat.

En daar is mijn bruggetje naar de Olympische spelen. Sporters op jacht naar een gouden, zilveren of bronzen 
plak. Of een eervolle vermelding. Ik heb genoten, het was een sfeervol gebeuren daar in en rond London. 
Wat mij bij zal blijven is het commentaar bij de gouden uitvoering van Epke Zonderland. Een droogkloot van 
een verslaggever buiten zinnen, subtieler krijg je het niet.

Op een slof en een prothese



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 1, seizoen 2012-2013

Maar nu neem ik u mee naar het meest bijzondere sportevenement ter wereld.
Ik heb het nagenoeg dagelijks gevolgd. Op internet en heel veel bij onze oosterburen. ARD, ZDF. Duitsland, 
daar kunnen wij wat mij betreft een voorbeeld aan nemen. De Paralympics. Je moet het gezien hebben om 
het te geloven. En geloof mij, je wordt er nederig van. Een wielrenner met één been en één arm. En winnen! 
Ja, van iemand met klompvoeten en gewoon twee armen. Die werd nota bene 7de! 

En dan die zwemmer met alleen maar stompjes waar voorheen zijn armen en benen hadden gezeten. Toen 
ik uitgelachen was om dat zich als een kikkervisje voortbewegende klompje lichaam, groeide het respect. 
Hoe was dit nu mogelijk? Werkelijk, kent u die haken uit het zwembad die ze gebruiken om je kind boven 
water te houden teneinde hem te redden van een wisse verdrinkingsdood? Ga met zo’n ding nou niet aan de 
rand staan van het paralympische zwembad. Je ziet al die gedefragmenteerden op zo’n startblok staan, en 
da’s niet zo erg. Het volgende moment liggen ze echter in ’t water op weg naar het verwezenlijken van hun 
Olympische droom. En u en ik, intuïtief, erachteraan met die haak om die klanten voor de poorten van het 
hiernamaals weg te hengelen. Dat wordt je niet in dank afgenomen.

Of die verspringers, zo blind als m’n toges.
Echt waar, die hebben een Guide (gids) om 
ze in de goede richting te zetten. Vervolgens 
gaat gids twee vlak voor de zandbak staan en 
begint met een lokroep, zodat die atleet weet 
welke kant ie op moet rennen.
Dan is het wel zaak dat het publiek z’n gezicht 
houdt en niet gaat juichen voor een verre worp 
bij het speerwerpen. Dan loopt onze atleet, 
echt gebeurd!, namelijk zo de naast de
afzetbalk gezeten juryleden uit hun sokken
vandaan. Een afzetbalk van een meter lengte 
overigens. Als gids twee, teneinde een
frontaaltje te voorkomen, net op tijd opzij is
gesprongen en onze atleet ‘airborne’ is, blijkt 
dat die klanten gewoon een meter of zes springen. Blind!!! Ik breek allebei m’n pootjes, want wanneer kom je 
neer hè? 

Hardlopers. Onze Blade Babe kan het zelf zien, maar ook hier visueel gehandicapten. Vier koppels verdeeld 
over acht banen. Ja, ook deze atleten maken gebruik van een guide. Die moeten dus met z’n tweetjes tegelijk 
starten, synchroon lopen en bij voorkeur gelijktijdig over de finish komen. Ze zijn met de handen aan elkaar 
gekoppeld, dus alles moet kloppen. En dan het moment van finishen waarbij de guide zijn partner duidelijk 
maakt dat ze gewonnen hebben. Laat een blinde in euforische toestand niet springen! Ze hebben niets om 
zich op te oriënteren en vallen dus om als je d’r niet op tijd bij bent. En blij dat ze zijn! Geen toneelstukjes naar 
het publiek toe om hun suprematie te onderstrepen. Nee, kushandjes geven op aanwijzing van hun guide. 
That’s it. 

Er was teveel opzienbarends om hier te vermelden, maar ik mag u een onderdeel niet onthouden. Voetbal, 
blind en slechtziend. Voor de zekerheid heeft iedereen een verduisteringsbril op. De een ziet schimmen en de 
ander helemaal geen moer, dus zo is het gelijk. Een boarding, je wil niet de hele tijd achter die klanten aanhol-
len, en een bal met een belletje erin. De keepers hebben wel zicht, maar niet te veel zo te zien. Als je het voor 
het eerste ziet komt het wat vreemd over. Een treintje blinde voetballers die in een soort polonaise het veld 
betreden. Nee, nou ff serieus. Dit kan toch niet? 

Op een slof en een prothese vervolg
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Wel dus. De voetballers gaan op het gehoor achter de bal aan.
Rennend zoals Mr. Bean dat doet. Met licht gebogen knieën en de armen wat vooruit. Het ziet eruit als een 
zwaar beschonken individu dat probeert zijn slaapkamer te bereiken zonder zijn vrouw wakker te willen ma-
ken. Alleen dan in een draftempo. De partij die niet in balbezit is positioneert zich rond het eigen doelgebied, 
hoe is ’t mogelijk, in afwachting van de tegenpartij. En wat dan opvalt, is dat diegene die in balbezit is, zeer 
egoïstisch is ingesteld. Wie de bal heeft begint, zonder uitzondering, aan een Messi-achtige solo. Het is niet 
zo egoïstisch als dat het overkomt. Je bent tenslotte stekeblind, met wie wil je dan een één-tweetje aangaan? 
Dat gaat dus niet. Tikkie trug Dirruk taferelen.

Hier komen de guides (gidsen) ook weer in beeld. Figuurlijk gesproken dan. Deze staan achter de doelen en 
tikken daar met een stukje ijzer op de palen zodat iedereen een beetje het idee heeft waar de doelen zich 
bevinden. En daar komt dat schòòòòòt! Er worden prachtige goals gemaakt, maar er wordt ook geregeld 
vreselijk over de bal heen gemaaid. Het lijkt ook wel verboden om vol uit te halen in de richting van waar ze 
denken dat de bal zich bevindt. En dat is logisch. In tegenstelling tot ziende voetballers kunnen de visueel 
gehandicapten niet zien waar die doodschop gaat belanden. Overigens zijn er botsingen en ‘overtredingen’ 
waar te nemen die in het conventionele voetbalwereldje tot een levenslange schorsing zouden leiden. Ook 
heerlijk, geen schwalbe gezien.
Logisch, de scheidsrechter kan wel zien, dus als jij met niemand in de buurt ompleurt? Tsja.

En dan valt er een doelpunt, de gelukkige en zijn teammaten zoeken elkaar in uiterste extase op. Althans, dat 
wordt getracht. Het gaat op een gemiste high five na verassend goed. Echt!
Als ze mekander hebben gevonden en ze liggen op zo’n ‘vreugdehoopje’ wil een laatkomer echter nog wel 
eens over die hoop heen duiken. En weer terug. Een Argentijn lag pas bij de derde poging op de hoop. Echt 
waar gebeurd, en dat zijn ook de momenten dat ik mijn edele delen uit mijn broek lach. 

Maar wat overheerst is die fantastische nasmaak van een weergaloze groep sportmensen die mij en vele
anderen blij hebben gemaakt. Geen gezanik en gezeik. Iedereen blij en oprecht en zonder kapsones.
Dankbaar voor deze sportzomer waarin de Paralympics als slotakkoord diende. Het toetje.

Godzijdank, want als ik dit eerst had gezien had ik er naar terug gaan verlangen bij het zien van onze heren 
voetballers. En bij al die andere ras egoïsten die niet beseffen wat ze in handen hebben. Letterlijk. Want 
dat is niet voor iedereen weggelegd. Iets vasthouden. Wees blij bij het sporten. Wees blij dat je na een af-

standsschot niet je prothese uit 
de struiken hoeft te vissen. Wees 
blij en geniet van het feit dat jij je 
tegenstander niet doormidden 
schopt eenvoudigweg omdat je 
kunt zien. Gebruik je verstand in 
plaats van een spasme te faken. 
‘Ik zag hem echt niet scheids’ als 
je weer eens bewust iemand zijn 
sportplezier hebt proberen te 
vergallen. Tis ‘t niet waard.
Eg nie.

Dus heb plezier en wees sportief 
( tenzij je in protheses handelt, 

maar dat spreekt voor zich).

                                                                                                                                          M.G.    

Op een slof en een prothese vervolg
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Een onderonsje met Kees Hauwert

Naam Kees Hauwert.
Geboren Op 10 mei 1985 in Grootebroek. 
Woonplaats Wij wonen al 4,5 jaar samen inLutje-
broek.
Partner Daphne Hauwert, we zijn inmiddels al 2 jaar 
getrouwd.
Familie Mijn moeder Alie is hertrouwd met Ron. Mijn 
vader Menno is hertrouwd met Bianca. Ik heb een 
zusje Sandra (25) en een broertje John (23), met hem 
heb ik nog een aantal jaar in de zouaven-selectie ge-
voetbald en zaalvoetbal nog steeds met hem. Verder 
heb ik nog een zusje Kelly (14) en een broertje Danny 
(12).
Opleiding Na mijn HAVO heb ik 2x een opleiding ge-
probeerd, maar 2x is het op niets uitgelopen. Nu werk 
ik inmiddels al ruim een jaar bij Incotec.
Clubs Ik heb 20 jaar bij de Zouaven gevoetbald.
De club KGB Wie mij een jaar terug had gezegd dat 
ik bij KGB zou voetballen, had ik voor gek verklaard. Ik 
voetbalde lekker met mijn vrienden in het 3e van Zou-
aven… dan ga je niet naar KGB. Echter wilde ik wel 
een stapje hogerop en Richard (Bulterman) kreeg dit 
te horen. Toen ben ik op gesprek geweest en nu heb ik 
mijn eerste wedstrijden al gespeeld en het bevalt me 
uitstekend met zowel de spelers als de staf.
Positie Het liefst speel ik achter de spits, als diepe 
middenvelder.
Sterke/zwakke punten Ik moet het altijd hebben van 
mijn werklust, loopvermogen en mijn loopacties voor 
de goal, op een of andere manier sta ik vaak op de 
juiste plaats.
Hoogtepunten Toch wel de promotie naar de 1e klas-
se, na het verloren duel met KGB (die kennen we vast 
allemaal nog) hebben we ons door de nacompetitie 
heen geknokt. Met voor mij persoonlijk als hoogte-
punt dat ik hier aanvoerder werd en in de halve finale 
de laatste penalty mocht nemen (met succes).
Dieptepunten Dit is eigenlijk dezelfde promoties met 
Zouaven. Ik ben nu een aantal keer gepromoveerd, 
maar met het 1e heb ik nog nooit een finale wdstrijd 
gespeeld.
Idool Jari Litmanen, een uitstekende techniek, liep 
nooit te veel, maar altijd goed. Helaas heeft hij niet 
het maximale uit zijn loopbaan kunnen halen.
Geen voetbal, dan… Als ik stop met voetbal denk ik 
er nu over om te gaan tennissen. Maar dit is toekomst 
kijken, “we zien dan wel”.
Karakter Ik ben een positief ingesteld iemand, altijd 
in voor een grapje. Als ik eenmaal binnen de lijnen sta, 
dan gaat de knop om en doe ik er alles aan om te win-
nen!

Andere sporten Het klinkt een beetje afgezaagd maar ik 
zaalvoetbal ook. Bij de Landbouw 2 puur voor de lol (al staat 
presteren wel bovenaan).
Vrije tijd Naast het voetballen geniet ik lekker van ons ge-
zinnetje. We zijn weinig thuis dus deze momenten zijn spaar-
zaam maar zeker de moeite waard. In het weekend spelen 
we ook graag een potje Keezen.
Favoriete vakantiebestemming We zijn nu 2x te winterspor-
ten geweest in Les Deux Alpes. In een Nederlands resort. Dit 
beviel heel goed.
Televisie Ik kijk niet zo heel veel t.v. Als ik al kijk is dit meestal 
Eredivisie Live. Ik vind dat er de laatste jaren niet echt pro-
gramma’s zijn die de moeite waard zijn. The Voice kijk ik wel 
wanneer dit kan.
Film Er zijn vele mooie en goede films, The Gladiator is een 
van mijn favorieten.
Boek/tijdschrift Eigenlijk lees ik niet veel, zo nu en dan een 
boek. Het laatste boek dat ik gelezen heb is Zlatan en ben nu 
het boek Open van Andre Agassi aan het lezen, deze boe-
ken interesseren me wel.
Eten Ik kan niet zeggen wat ik graag eet. Maar iets als bar-
becueën vind ik reuze gezellig. Ik vind het ook leuk om in de 
keuken te staan en nieuwe dingen te proberen.
Social Media Zo nu en dan zit ik wel op Facebook, ook heb ik 
een Twitter account en Hyves, maar hier doe ik eigenlijk niets 
meer mee.
Lastige tegenstander Ik moet zeggen dat ik er helemaal uit 
ben, heb geen idee welke tegenstanders lastig zijn op dit mo-
ment. Ik denk dat Spirit een goede ploeg heeft die het ons 
heel lastig kan maken.
Seizoen 2012/2013 Wat verwacht je van het aankomende 
seizoen. We zijn op het moment van schrijven nu 3 wedstrij-
den onderweg, hebben 1x gewonnen 1x gelijk gespeeld en 
1x verloren. We geven weinig weg maar het moet en kan 
nog beter. Ik vind dat je altijd een hoog maar reëel doel moet 
hebben en heb dan ook aangegeven zeker voor een periode 
te willen gaan.



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 1, seizoen 2012-2013

Naam Dirk Bakker.
Geboren Op 8 april 1994 in Bovenkarspel. 
Woonplaats Bovenkarspel.
Partner Geen.
Familie Ik heb een broertje van 16 die op voetbal zit 
bij de Zouaven. Hij staat ook op doel in de A3. Mijn 
ouders zitten allebei op volleybal en hebben nooit op 
voetbal gezeten.
Opleiding Ik zit in mijn examen jaar van het atheneum 
op het Martinuscollege in Grootebroek. Ik heb mijn 
HAVO examen twee jaar geleden al gehaald.
Clubs Ik heb 10 jaar bij de Zouaven gespeeld en dit is 
nu mijn tweede jaar bij KGB.
De club KGB Ik ben naar KGB gegaan omdat ik sa-
men met mijn vrienden vorig jaar een vriendenteam 
heb opgestart. Ik vind KGB vooral een heel gezellige 
club en ben blij dat ik zo snel ben geaccepteerd in de 
selectie.
Positie Ik was eerst 3 jaar linksback en  dit word mijn 
zevende jaar als keeper.
Sterke/zwakke punten Een van mijn zwakke punten 
zijn de uittrappen en ik vind het lastig om over mezelf 
sterke punten te noemen. Dat laat ik dus maar onbe-
antwoord.
Hoogtepunten Vorig jaar kampioen geworden met 
het achtste.
Dieptepunten De kampioenswedstrijd missen van-
wege een keelontsteking.
Idool Olivier Kahn.
Geen voetbal, dan… Plezier maken met vrienden.
Karakter Ook dit vind ik een moeilijke vraag. Waar 
ik in ieder geval geen probleem mee heb is me aan-
passen in een nieuwe groep, zoals dit jaar bij de KGB 
selectie.

Andere sporten Geen, alleen voetbal.
Vrije tijd Voetballen en uitgaan.
Favoriete vakantiebestemming Sunny Beach, Bulgarije.
Televisie Ik kijk eigenlijk niet zo veel televisie want ik train 
bijna elke avond.
Film Top Gun.
Boek/tijdschrift De Quest. En ik lees iedere week nog de 
Donald Duck.
Eten Ik vind Italiaans eten het lekkerst. Lasanga bijvoor-
beeld.
Social Media Ik zit alleen op FaceBook.
Lastige tegenstander Ik vind Spirit altijd wel lastig om tegen 
te spelen. De leukste wedstrijden vind ik tegen de Zouaven 
omdat dat mijn oude club is.
Seizoen 2012/2013 Ik train eigenlijk alleen mee met de 
selectie en speel geen wedstrijden. Ik verwacht door mee 
te trainen beter te worden en met mijn eigen team, KGB 5, 
gaan we natuurlijk weer voor het kampioenschap.

Buigcentrale: De Tocht 15

1611 HT  Bovenkarspel

Tel.: 0228 - 51 12 79

Fax: 0228 - 51 82 32

Postbus 172

1610 AD  Bovenkarspel

info@broersenbetonijzer.nl

www.broersenbetonijzer.nl

Een onderonsje met Dirk Bakker
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Naam Jelle Smit.
Geboren Op 10 febrauari 1993 in …  
Woonplaats Bovenkarspel.
Partner -
Familie Ik ben enigs kind en beschouw mijn vader een 
beetje als mijn broer.
Opleiding Engeneering Design and Innovation aan 
de HVA.
Clubs Ik speel vanaf toen ik 6 jaar was al bij KGB en 
ben altijd bij de club gebleven.
De club KGB Ik vind KGB een erg warme club en er is 
altijd gezelligheid. Zowel langs de lijn als in de kantine.
Positie Ik speelde vroeger vaak linksback, en wordt 
nu ook vaak als linksback gebruikt.
Sterke/zwakke punten Sterke punten zijn mijn schot 
en fysiek. Een zwak punt is dat ik met mijn lengte meer 
kopduels moet gaan winnen.
Hoogtepunten Hoogtepunt had ik een aantal jaren 
terug. Ik schoot een  vrije trap van 30 meter onder-
kant lat erin. Helaas afgekeurd... 10 minuten later in 
diezelfde wedstrijd kreeg ik op ongeveer dezelfde 
plek weer een vrije trap en schoot deze er wel in.
Dieptepunten Dieptepunt was 2 jaar geleden toen 
we, mede doordat veel spelers examens hadden 
en niet konden spelen, niet promoveerden naar de 
hoofdklasse met de A1. We waren goed op weg, maar 
helaas was het uiteindelijk niet gelukt.
Idool Zlatan Ibrahimovic.
Geen voetbal, dan… Naast voetbal zie je mij nog wel 
eens op een drumstel spelen. En ook ga ik graag naar 
feesten of festivals met vrienden. Sinds kort ben ik ook 
te vinden in de sportschool.
Karakter Ik denk dat ik een gezellige jongen ben en zo 
nu en dan ook rustig kan zijn.
Andere sporten Naast alleen voetbal, kijk ik graag 
naar tennis.

Vrije tijd Ondanks weinig vrije tijd vanwege mijn studie, ga ik 
toch nog vaak in het weekend met vrienden op stap.
Favoriete vakantiebestemming Sunny Beach. Ik ben er af-
gelopen zomervakantie geweest en als het aan mij ligt ga ik 
er volgend jaar weer heen.
Televisie Ik kijk niet heel veel televisie. Maar als ik kijk dan is 
het vaak voetbal of MTV.
Film Project X.
Boek/tijdschrift Ik lees graag autobiografieën. Ben nu bezig 
met het boek van Van der Gijp en daarna wil ik die van Ibra-
himovic lezen.
Eten Lasagne is mijn favoriet.
Social Media  Ik heb twitter en facebook, ik kijk er wel af en 
toe op maar verder post ik zelf amper nieuwe dingen erop.
Lastige tegenstander Ik vind het altijd lastig om tegen snel 
en fysiek sterke tegenstanders te spelen.
Seizoen 2012/2013  Ik verwacht dat ik bij het 1e en het 2e 
mijn steentje kan bijdragen en dat we met allebei de ploe-
gen promotie af dwingen via of het kampioenschap of een 
periodetitel.

Een onderonsje met Jelle Smit
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Agenda seizoen 2012-2013
Voor de komende tijd staat het volgende te wachten:

Algemene leden VergAdering
dinsdAg 23 oktober 2012, AAnVAng 20.00 uur.

VrijdAg 23 noVember sinterklAAsfeest.

Het jeugd-zaaltoernooi in ‘de Flint’:
Zaterdag  5 januari G voetbal 11.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 12 januari A-junioren vanaf 19.00 uur tot 22.00 of 23.00 uur
Zondag 13 januari C-junioren 11.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 19 januari B-junioren vanaf 19.00 uur tot 22.00 of 23.00 uur
Zondag 20 januari D-pupillen 11.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 27 januari E-pupillen 11.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 3 februari F-pupillen 11.00 uur tot 17.00 uur

ZAterdAg 30 mAArt schoolVoetbAl.

donderdAg 9 mei (HemelVaaRt) strAtentoernooi.

Gerard Besseling
De Echte Bakker

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

Hoogkarspel
Winkelcentrum “Reigerspassage”

Telefoon (0228) 56 44 83
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1. Welk land deed niet mee aan de eindronde van het WK in 1990 in Italië ? 
a) Nederland b) België c) Ierland

2. Tijdens het EK van 1980 in Italië werd Nederland reeds in de poule-fase uitgeschakeld. België kwam 
verrassend in de finale maar verloor van Duitsland. Wat was de uitslag ? 
a) 0-1 b) 1-2  c) 1-4  d) 0-3

3. Johan Cruijff was van 1988 tot 1996 coach van FC Barcelona. Hoeveel landstitels behaalde hij met die 
club ? 
a) 3 b) 4 c) 5

4. In 1996 werd het EK in Engeland gespeeld en Duitsland werd winnaar. Van welk land werd in de finale 
gewonnen ? 
a) Engeland b) Tsjechië c) Italië d) Rusland

5. Welk land werd wereldkampioen in 1990 in Italië door in de finale met 1-0 van Argentinië te winnen ? 
a) Italië b) Brazilië c) Duitsland d) Engeland

6. In november 1970 won Ajax met 8-1 van AZ’67. Hoeveel doelpunten scoorde Johan Cruijff in die 
wedstrijd ? 
a) 4 b) 5 c) 6

7. Welke Nederlandse club speelde voor het eerst in een Europa cup finale ? 
a) Ajax b) DWS-Amsterdam  c) Feijenoord  d) FC Twente

8. Bobby Charlton heeft vrijwel altijd voor dezelfde Engelse club gespeeld. Welke club was dat ? 
a) Liverpool b) Manchester United  c) Chelsea

9. Wie werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi Euro 2000 ? 
a) Zinedane Zidane b) Patrick Kluivert c) Francesco Toldo d) Nuno Gomez

10. In 1972 werd de “gele kaart” ingevoerd in het betaalde voetbal. Welke Nederlandse voetballer kreeg 
de eerste ? 
a) Rinus Israël b) Theo Laseroms c) Willem van Hanegem d) Barry Hulshof

11. Wie was coach van Nederland tijdens het WK van 1994 in Amerika ? 
a) Johan Cruijff b) Dick Advocaat c) Rinus Michels

12. Welke duitse voetballer werd als speler en als coach wereldkampioen met Duitsland ? 
a) Franz Beckenbauer b) Jurgen Klinsman c) Rudi Völler

13. Louis van Gaal heeft als coach diverse landstitels behaald met Ajax, Barcelona en AZ. Hoeveel in 
totaal ? 
a) 5 b)6 c)7

14. In het seizoen 1955-56 werd voor de eerste maal om de Europa Cup gespeeld. Wie was de eerste 
winnaar ? 
a) Barcelona b) AC Milan c) Real Madrid  d) Benfica

15. Was was de bijnaam van Willem van Hanegem ? 
a) De Dove b) De Kromme  c) De Slome d) De Stille

Voetbalquiz
Op deze bladzijde staan 15 quiz vragen die allen betrekking hebben op het voetbal uit een
lange reeks van jaren. Een mooie test om uw kennis weer eens wat op te frissen. In de komende vijf van de 
zes edities van ‘de Brug’ volgen telkens weer een aantal vragen. In de 6e editie komen de antwoorden en 
worden de prijswinnaars genoemd. (Bij voldoende deelname zijn er prijzen te winnen)
 
Doe mee en stuur de oplossingen met vermelding van naam en adres naar redactie.kgb@quicknet.nl
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Energiewacht Groep sponsor jeugdafdeling

energiewacht Groep is een serviceorganisatie die is ontstaan uit een fusie tussen energiewacht Groep 
uit Zwolle en Gaswacht uit Gorredijk. energiewacht Groep heeft als werkgebied Friesland, Noord-Hol-
land, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Op dit moment draagt energiewacht Groep zorg voor 
het wooncomfort van meer dan 220.000 huishoudens, zowel op de particuliere als zakelijke markt.

Auke Peringa, directeur Energiewacht Groep: ”Het hoofddoel van Energiewacht Groep is het ontzorgen van 
onze klanten op het gebied van werkzaamheden in en om de woning in de breedste zin. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn service en onderhoudsabonnementen voor verwarmings- en warmwaterapparatuur. De verkoop, 
verhuur en lease van CV-ketels, zonneboilers, en zonnepanelen. Daarnaast is Energiewacht Groep zeer ac-
tief op het gebied van energiebesparing”. 

“Wij voelen ons altijd erg betrokken bij onze medewerkers en bij onze klanten. Daarnaast is continuïteit een 
belangrijke kernwaarde in onze onderneming! Continuïteit naar onze klanten, maar ook richting onze part-
ners. Om belangrijke woorden in onze missie als continuïteit en betrokkenheid te tonen, zijn wij een meerjaren 
contract aangegaan met de jeugdafdeling van K.G.B.”, aldus Auke Peringa.

“Energiewacht Groep richt zich met haar producten en diensten sterk op de toekomst en op duurzame re-
laties. Hier zit ook de link naar het sponsoren van de jeugdafdeling van K.G.B. De jeugd heeft immers de 
toekomst. We hebben dan ook gekeken welke initiatieven er door K.G.B. ontplooid worden voor de jeugd 
en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het sponsorschap van de jeugdafdeling. De financiële bijdrage van 
Energiewacht Groep is er op gericht om materialen ten behoeve van de jeugd aan te schaffen en te inves-
teren in goed opgeleide trainers. De jeugd van K.G.B. krijgt hierdoor de kans haar talenten volop te ontwik-
kelen. Sport is een effectieve manier om jongeren te motiveren en uit te laten blinken waar ze goed in zijn. 
Daarnaast is het een manier om moeilijkheden te overwinnen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en zijn blij dat de jeugdafdeling van K.G.B. de aandacht krijgt die de jeugd nodig heeft”, 
besluit Auke Peringa.

Sponsor in de sportlights
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Larissa Smit, uit de kleedkamer!

Larissa Smit heeft een vriendin. Ze is - in love - with Karen. Hoorde ik dit voorjaar.

In het voetbal geen homo’s en bij de dames wel lesbiennes? OK? Dacht ik toen: Zit hier een artikel in? 
Zou Larissa dit willen? Yes she did! Ik liet het nog even rusten. Achteraf moet ze natuurlijk geen spijt krijgen.  
Doorschuiven naar het volgende seizoen. Het werd zomer. In september jl. sprak ik Larissa nogmaals aan. Ze 
wist het nog, ‘Ja hoor ik vind het goed hoor.’ #Stoer.      

Larissa is de zus van Ricardo Smit uit de B1. Larissa en Ricardo, kinderen uit de voetbalfamilie Smit. Vader Pé, 
dé stofzuiger. KGB held. Klein van stuk, hij hield achterin de deur op slot. Karakter. Zie Ricardo aan de bal en 
je hebt een flashback naar Pé in vroegere jaren. Gewoon heel mooi. Bij moeder Miranda staat voetbal ook 
hoog op de lijst. Zij heeft altijd gevoetbald, op het veld en ook in de zaal. Voetbal. Het is bij deze twee kinde-
ren in hun genen verankert. Later scheidde de wegen van Pé en Miranda. #sadtimes. 
Soms gaat het niet zoals het moet. Dan moet het maar zoals het gaat! 

Met, second dad, Mark Pennekamp zijn de kinderen in ieder geval van voetbalvitaminen verzekerd. Ook ooit 
voetballer bij KGB. Nu is hij trainer/coach en een zeer trouwe fan - van haar en zijn kinderen. Mark is tevens 
Larissa’s coach en trainer. Voetbal en privé houden ze gescheiden. Bij de training en wedstrijden is hij de 
trainer/coach en zij een van zijn speelsters. Ze voetbalt nu in KGB Dames 1. 

Ze zit op het Cios in Bloemendaal. Een sportopleiding. Larissa heeft nivo 2 binnen en is nu begonnen aan 
nivo 3. Je beoefent alle sporten en leert daarbij vele technieken. Als extra keuzevakken heeft ze
gehandicaptensport en internationale sportontwikkeling gekozen. Daarvoor gaat ze op stage naar het
buitenland. VMBO verzorging was haar vooropleiding. Iets in de verzorging komt goed uit, want uiteindelijk 
is de fysiotherapie haar einddoel. Dan moet je veel over het lichaam weten.

Achttien jaar jong en vanaf haar zesde is Larissa op voetbal. In de F6 stond ze tussen de jongens haar man-
netje. Ze is mid-mid. Altijd al. Met uitzondering van een korte periode, toen stond ze voorin met Dylan de Wit.

Het is onbewust gewoon zo gelopen

Lekker scoren. Bij de KNVB speelt ze linkshalf. Ze is links, maar 
ook met rechts kan ze goed uit de voeten. Op haar elfde werd 
ze geselecteerd voor de KNVB onder 12. In de lichting onder 
15 heeft ze voor vast gezeten. Later in de KNVB onder de 17 
werd ze op -stand by- gezet. Toch heeft ze toen veel wedstrij-
den gespeeld. Door afvallers werd ze voor veel wedstrijden 
opgeroepen. Daarna, in de lichting onder 18, is de kans heel 
klein dat je wordt opgeroepen. Dat is dan ook niet gebeurd. 
Tijdens KNVB onder 15 heeft ze twee keer met het
Nederlands elftal meegedaan. #Wilhelmus.
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Met KGB MA1 speelde ze in de hoofdklasse. ‘Gewoon een goede groep meiden.
We hebben vanaf de MD1 een hechte groep. O.a Sharon Verbiest, Anne Boon, Laura de Haas, Angela
Sikkens, Marjolein Vreeker, Annelies Commandeur, Emma Berkhout, Jantine de Wit en Esmee Schooneman.’ 
Een aantal meiden zijn nu nieuw, maar de basis is nog behoorlijk compleet. Karin Verbiest is een van haar 
coaches geweest. Ging prima. Later met Nico Schooneman en Mark Pennekamp is de lijn doorgezet en heb-
ben de dames best veel bereikt. Met een lach vertelt ze: ‘Wanneer onder coach Karin een speelster wat man-
keerde en er geen pleisters voorhanden waren, speelden we met een maandverbandje. Ja, een doekje voor 
het bloeden. Meiden zijn opener naar elkaar’ Dit is voor mij een mooi opstapje naar - the question. Why a girl?

Larissa wist het, wanneer zou Rob met de vraag komen? We zitten apart in een vergaderkamer, mooi rustig. 
Ik vind het knap van haar. Je zit tegenover iemand van het clubblad van KGB waarvan je weet: die gaat mij 
iets heel persoonlijks vragen. Ze heeft er zelf ja tegen gezegd, maar toch. 

‘Ik heb er - een twee drie - niet zo gauw een goed antwoord op. Het is gewoon zo gelopen. Ik heb met jongens 
gedate, kort en enkele wat langer. Uiteindelijk stopte dat toch. Die liefdes raakten toch over.
Langzaam is het gevoel ervoor gekomen. Heel wat jaren werd ik opgeroepen bij de KNVB, daar kom je vaak 
dezelfde meiden  tegen. Van de lichting onder twaalf naar vijftien en later onder zeventien. Ik heb hierdoor 
op veel plekken gevoetbald. De geselecteerden wisselden wel iets maar veelal zag je bekende meiden. Hier-
door zijn er best veel KNVB meiden die buiten het voetbal ook met elkaar omgaan. Wist je dat in het dames-
voetbal er veel meiden zijn die een vriendin hebben. Het komt gewoon meer voor. Bij dameshockey is dit ook 
het geval.’

Ze vertelt dat ze in het Nederlands team onder 15 een wedstrijd speelde. Daarvoor was Karen ook gese-
lecteerd. Officieel stond Karen in de basis maar Larissa wist zichzelf toch ten koste van Karen in de basis te 
spelen. Ze speelden beiden op dezelfde positie en Karen kon naar de bank. Van een relatie was toen nog ab-
soluut geen sprake. Gewoon twee meiden die voetballen. Het kwartje was nog niet gevallen. Karen heeft ze 
dus via de KNVB en Nederlands team ontmoet. Regelmatig waren er wedstrijden met elkaar en/of speelden 
ze bij de KNVB tegen elkaar. Gewoon lekker voetballen. Uiteindelijk is er toch iets moois uit ontstaan. Het is 
onbewust gewoon zo gelopen.

Larissa: ‘Meiden zijn sneller volwassen dan de meeste jongens. Ze helpen je. Ze kunnen goed luisteren en je 
kan er alles mee bespreken. Misschien heeft dat ook meegespeeld. Ik ga voor de persoon en dat is nu een 
vrouw.’ Dat heb ik Ireen Wust bij een uitzending bij DWDD ook eens horen vertellen, zeg ik. Waarom viel je op 
haar? ‘Karen heeft gewoon een heel leuk koppie. Ze is doortastend. Ik heb iemand nodig die me af en toe een 
schop onder m’n kont geeft. En dat doet Karen.’ Zegt Larissa. Schop onder m’n kont! Thuis lig ik dubbel. Aan 
haar lengte te zien heeft vader Pé en later second dad Mark daar iets tekort aan gedaan. #indirect #quilty

Waarom hoor je nooit iets over homomannen in het voetbal? Zijn jongens in het voetbal hier niet open over? 
Larissa: ‘Moeilijk te zeggen. Voetballers en jongens zijn op zich sowieso stoerder. Er is ook meer discriminatie 
en zijn homo’s misschien bang voor eventueel geweld. Vrouwen die op vrouwen vallen zijn mogelijk ook iets 
mannelijker en hebben daarom voor de voetbalsport gekozen. En zijn homomannen misschien toch een ietsje 
vrouwelijker en beoefenen ze de voetbalsport gewoon niet?’ 

Ik haal de reactie van Frank de Boer aan. In een programma van BNN over sport en homo’s zegt Frank 
dat het mogelijk is dat homo’s a-sportief zijn. Misschien een minder sportief motoriek hebben. Zelf vond ik 
dat hij daar wel een goed punt heeft. Zal niet voor iedere homo gelden maar ik begrijp zijn uitspraak. Toch 
kreeg Frank allerlei kritiek op zijn uitspraak. En men (COC) verwachtte zelfs een excuus. Terwijl in datzelfde 
programma anderen o.a van Hanegem en Koeman de camera ontweken. Frank de Boer gaf gewoon zijn 
mening. Zonder daarbij homo’s te willen beschadigen. Het hoe en het waarom van homo’s in mannenvoetbal. 
Zwijgen ze of voetballen ze überhaupt niet? Larissa en ik weten het ook niet.

Het is onbewust gewoon zo gelopen



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 1, seizoen 2012-2013

Wij gaan door naar wat korte vragen en korte antwoorden.

Hobby’s?  ‘Nee, gewoon te druk met school. Ik maak lange dagen en train ook de meiden D1’
Ajax of .....  ‘Ajax, altijd al geweest.’ Zegt ze direct, ze laat me 010 niet eens uitspreken! ‘) 
Muziek:  ‘Reagerton, geen hardcore.’ 
TV:   ‘Goede tijden Slechte tijden.’
KGB idee:  ‘Kleedkamers zijn weer aan een opfris beurtje toe, vooral de plafonds. Voor de jeugd wordt 
veel gedaan door een club goede mensen. Dat is echt zo. En Richard hè.
Stel: Je moet toch een vriend kiezen, hoe moet hij dan zijn? 
‘Ja hoor, waarom nou? Ik weet het niet hoor. OK dan. Eentje met een lieve uitstraling.’ 
Zelf nog wat?  ‘Ja NIBO van Nico Schooneman sponsort veel en Sikkens doet de trainingspakken.
 
Karen viel voor Larissa’s blonde haren en sprekende ogen. Dat het bekend werd reageerde haar hele omge-
ving er heel goed op. Gelukkig. Natuurlijk was het een hele stap het aan haar ouders en verdere familie te 
vertellen. Larissa Smit. Een voetbaldame die haar verhaal aan ons durft te vertellen. 

Zou er bij KGB een jongen of man voetballen met dezelfde gevoelens? Eentje die ook openlijk het gesprek 
aandurft? Diegene. Die kan mij bellen! Mijn nummer is 06-51.389.475    

             Rob Visser

Larissa met haar ‘eigen’ tassendrager. Wat een weelde.

Het is onbewust gewoon zo gelopen
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Beste leden, ouders, verzorgers en alle anderen die v.v. K.G.B. een warm hart toedragen;

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

v.v. K.G.B. heeft voor verschillende onderdelen vrijwilligers nodig. Onderstaand een opsomming van verschil-
lende activiteiten/vacatures waar je een bijdrage aan zou kunnen leveren.

Ben je geïnteresseerd, dan kun je via de e-mail aangeven voor welke onderdelen je belangstelling hebt.
Je kunt deze e-mail sturen naar Henk de Vries of Raymond Kersten

E-MAILADRES:

i.devries1@quicknet.nl
raymond.kersten@quicknet.nl

Bij voorbaat dank!

Groet,

Henk de Vries
Voorzitter Jeugdcommissie

COöRDINATOR A EN B JUNIOREN

De jeugdcommissie is op zoek naar enthousiaste moeders of vaders die de coördinatie van de A –en B junio-
ren op zich wil nemen.

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

* Zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de teams
o Conflicten bespreken met betrokkenen en oplossen
o Overige problemen (vervoer, opkomst, etc.) bespreken en oplossen, eventueel in overleg met
 ouders
* drie keer per jaar vast overleg met jeugdcommissie (vooraf plannen voor het gehele jaar) + verder  
 wanneer nodig
* Zorgen dat er voor elke ‘de Brug’ minimaal één verslag wordt gemaakt door een team en dit per maand
 afwisselen
* Hebben minimaal vier keer per seizoen gezamenlijk overleg met trainers / begeleiders  (samen met   
 Jeugdcoördinator of lid van JC)
* maken deel uit binnen de toernooiorganisatie op alle toernooien van KGB

Oproep Vrijwilligers
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Naam Nick Moolhuysen.
Geboren Op 16 december 1987 te Hoorn. 
Woonplaats Bovenkarspel.
Partner Sharona Moolhuysen – Smit.
Familie Vader Wout, moeder Dini en zus Nicole. Heb-
ben allen niet zoveel met voetbal, alleen stonden ze 
vroeger altijd langs de lijn.
Opleiding Schilder en ondernemer.
Clubs Blokkers en Zouaven.
De club KGB Seizoen 2011-2012 trainer geweest 
van de B1 en dit jaar speler van de selectie. Verder is 
KGB een gezellig vereniging.
Positie Keeper.
Sterke/zwakke punten Sterke; coaching en reflex. 
Zwakke; voorzetten.
Hoogtepunten Debuut bij Blokkers 1 toen ik 17 was 
en mijn wedstrijd tegen Lucky Ajax.
Dieptepunten De momenten dat je geblesseerd het 
veld af moet en de keren dat je een fout maakt.
Idool Mijn grote voorbeeld was altijd Van der Sar.
Geen voetbal, dan…  Fietsen en varen met mijn gezin.
Karakter Sociaal, eigenwijs en doorzetter.
Andere sporten  Zaalvoetbal.
Vrije tijd -
Favoriete vakantiebestemming Als het maar warm 
is.

Televisie Voetbal.
Film Gladiator.
Boek/tijdschrift Niks.
Eten Bami.
Social Media FaceBook.
Lastige tegenstander -.
Seizoen 2012/2013 Dat we met het 1e en 2e in de top 5 ko-
men en misschien periode pakken. En zelf zo goed mogelijk 
spelen en proberen om punten te pakken voor de selectie.

Op één lijn met Nick Moolhuysen

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

Zaalvoetbal recreanten competitie
Teambabbel of gezellig zitten

Darten op de Bullshooter
(wedstrijddarters welkom)

2 Wedstrijdbiljarts
(vrij biljarten op afspraak)

Ook voor uw actieve team- 
of personeelsfeesten

Info  0228 - 512972
Princenhof 6  Bovenkarspel
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Naam Thom de Boer.
Geboren Op 15 maart in 1992. 
Woonplaats Maandag t/m donderdag in Utrecht 
voor school. Ik heb hier een kamer in Kanaleneiland. 
De rest van de week en vakanties in Bovenkarspel.
Partner Geen.
Familie Ik heb een zusje, Tess, van bijna 18 en een 
broertje, Jord, van 14 die keept bij Zouaven.
Opleiding HBO Fysiotherapie.
Clubs Ik heb vanaf de F2 tot A1 bij Zouaven gespeeld, 
en nu bij KGB.
De club KGB Het is een hechte club waar ik met alle 
plezier voetbal.
Positie  Linksback.
Sterke/zwakke punten Sterke punten is mijn inzet, lin-
kerbeen en handelingssnelheid kan nog beter.
Hoogtepunten Twee keer kampioen geworden in de 
Hoofdklasse met Zouaven.
Dieptepunten Op sportgebied gelukkig nog niet in 
aanraking mee gekomen.
Idool Vroeger had ik veel bewondering voor David 
Beckham, nu kan ik genieten van spelers als Ozil, Xavi, 
Iniesta en Pirlo.
Geen voetbal, dan… Kijk ik graag een wedstrijd voet-
bal met vrienden of we gaan stappen. Ook de bio-
scoop bezoek ik regelmatig.
Karakter Open, sociaal en probeer altijd klaar te 
staan voor anderen.
Andere sporten Fitnissen en hardlopen.
Vrije tijd Die probeer ik te besteden met vrienden en 
familie.

Favoriete vakantiebestemming Ik ben op vele mooi plekken 
geweest, maar als ik moet kiezen ga ik toch voor Miami. Ibiza 
staat erg hoog op het verlanglijstje.
Televisie Eredivisie Live en CSI.
Film Law Abiding Citizen en Green Street Hooligans.
Boek/tijdschrift Voetbal International en soms de Quote.
Eten De spaghetti van mijn moeder is altijd goed.
Social Media  Media Facebook en Instagram.
Lastige tegenstander In de jeugd van Zouaven kwam ik 
Dennis van Tricht vaak tegen op de training. Een goeie spits 
die enorm lastig van de bal te krijgen is.
Seizoen 2012/2013  Mijn persoonlijke doelstellingen zijn 
om mijn conditie en spel weer op niveau te krijgen. Ik heb 
een jaar stil gestaan en ben merkbaar achteruit gegaan op 
beide aspecten. Verder hoop ik met KGB 2 mee te doen bo-
venin, alleen is het begin van ons wat stroef verlopen.

Een onderonsje met Thom de Boer
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Naam Reynaldo Appelman.
Geboren Op 28-01-1991 in Cartagena, Colombia. 
Woonplaats Grootebroek.
Partner Leonie Kok.
Familie Vader Ron Appelman in de jeugd van de Zou-
aven gespeeld. Daarna begonnen met volleybal waar 
hij nog steeds druk mee bezig is als speler en coach.
Moeder Carolien, zelf niet gevoetbald maar langs de 
lijn de beste!
Broertje Gustavo speelt in de A1 van de Zouaven.
Opleiding Sport en Bewegen Hogeschool InHolland.
Clubs Zouaven en AZ.
De club KGB Sinds dit seizoen bij KGB, erg gezellige 
groep waarmee we veel kunnen bereiken dit jaar. 
Doordat ik nu bij KGB speel, is de droom van opa 
(Jaap Appelman) werkelijkheid geworden.
Positie  Rechtshalf.
Sterke/zwakke punten Sterk: inzet en inzicht. Zwak: 
koppen en omschakeling.
Hoogtepunten Nederlands elftal onder 15.
Dieptepunten Veel blessures.
Idool Dennis Bergkamp.
Geen voetbal, dan… Géén idee, altijd gevoetbald. 
Een echte hobby heb ik niet.
Karakter Eerlijk karakter.
Andere sporten Zaalvoetbal en fitness.
Vrije tijd Leuke dingen doen met vrienden.

Favoriete vakantiebestemming Zou nog wel eens naar Co-
lombia willen.
Televisie Big bang theorie, Voetbal International.
Film Lord of the Rings.
Boek/tijdschrift Verder dan de VI en boeken van school 
kom ik niet echt.
Eten Lasagne.
Social Media  Facebook en Linkedin.
Lastige tegenstander Ik denk dat Spirit gezien de verster-
kingen die zij erbij hebben een lastige tegenstander kan wor-
den komend seizoen.
Seizoen 2012/2013  Een periodetitel en misschien wel 
meer!

aanmelden, opzeggen en overschrijving lidmaatschap kan alleen bij:

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 penning-
meester 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 schrifte-
lijk 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.

Een onderonsje met Reynaldo Appelman
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Verenigingendag in Het Streekhof
Verenigingendag in het winkelcentrum Het Streekhof

Op zaterdag 15 september werd in winkelcentrum Het Streekhof de Verenigingendag georganiseerd.
Diverse verenigingen presenteerden zich op deze mooie dag en lieten zich van hun beste kant zien, om zo de 
interesse te wekken van het grote publiek.

KGB stond dit jaar ook voor het eerst op deze verenigingen-
dag, en niet zonder succes!
Naast leden van de jeugdcommissie waren er een aantal
enthousiaste vrijwilligers die KGB presenteerden op deze dag; 
Justin Reus (Senioren 6), Anne Boon (Dames Senioren 1) en 
Jurgen Duijs (A1). Om 10.00 uur ’s morgens was iedereen pre-
sent en werd onze marktkraam ingericht met shirtjes, presenta-
tiegidsen en stressballetjes met logo’s.
’s Middags kwam er nog spontane hulp van enkele (jeugd) le-
den die clubbladen, presentatiegidsen en stressballetjes uit-
deelden.
Justin kwam op het leuke idee om twee vazen te vullen met 
stressballetjes. Het winkelend publiek kon gratis een gokje 
wagen en 

moest raden hoeveel balletjes er in totaal in beide vazen 
zaten. De winnaar zou beloond worden met een grote 
KGB slagroomtaart!
Om de strijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, wist 
vooraf niemand hoeveel balletjes er in de vazen zaten.
In totaal hebben er 165 bezoekers aan onze kraam een 
gokje gewaagd. Een deel van de belangstellenden ging 
tevens naar huis met ons clubblad, de presentatiegids 
en/of een inschrijfformulier om lid te worden van de club. 
Diverse vragen werden beantwoord en onder ons toe-
ziend oog werden er ook al een aantal inschrijfformulie-
ren ingevuld. 
Om 16.00 uur was de verenigingendag ten einde. Vol 
spanning en onder streng toezicht werden de balletjes 
geteld; het waren er 88 en er was één kandidaat die het 

juiste aantal had gera-
den!
De 14 jarige Marloes uit 
Enkhuizen was de trotse 
winnares. Zij ontving en-
kele dagen na de vereni-
gingendag de KGB-slag-
roomtaart uit handen van 
de jeugdcommissie. Gelukkig had ze, naast haar ouders, een aantal vriendin-
nen uitgenodigd die haar kwamen helpen met het nuttigen van de taart. Op 
de foto zie je de trotse winnares.
Al met al was het een leuke en geslaagde dag. Nogmaals dank aan alle vrij-
willigers die deze dag voor KGB mogelijk hebben gemaakt.
Een volgende keer zijn we zeker weer van de partij………..

De jeugdcommissie.
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Adriaan de Wit bij Collina

KGB jeugdscheidsrechter Adriaan de Wit ontmoet Italiaanse ex collega!

Voormalig topscheidsrechter Pierluigi Collina geeft clinic in Eindhoven.

Pierluigi, ha un nome molto speciale. Een Italiaan, geen 
standaard zwarte krullenkop, charmeur of Berlusconi type. 
Het enige gladde is zijn kop. Een ex topscheidsrechter die 
wereldwijd bekend staat. In 2004 floot hij zijn laatste offi-
ciële wedstrijd. Met karakteristieke kop, tikkeltje angstaan-
jagende ogen en tijdens de wedstrijd komt hij overtuigend 
en iets dominant over. Collina is momenteel bij de Europese 
voetbalbond UEFA de baas van alle scheidsrechters. “Com-
municatie is heel belangrijk”, zegt Pierluigi.

Rob Zeegerman, de plaatselijke scheidsbobo, heeft via zijn contacten ervoor gezorgd dat jeugdige scheids-
rechters uit West Friesland naar Eindhoven konden. “Die Rob Zeegerrman is een actieve man die van alles 
en nog wat regelt.” Een clinic van deze voormalig toparbiter laat je niet schieten, dacht Adriaan. Het was 
mede door de Snickers en de Cruijff foundation tot stand gekomen. Hij opende de mail van Rob Zeegerman 
en reageerde hier direct op. Daar wil ik heen. 
“Het was een prachtige ervaring en ik ben ook nog op de radio geweest! In het radioprogramma - De Heer 
ontwaakt - op radio 2. Dit wordt in de ochtend gepresenteerd door Sander de Heer.” De Cruijff foundation 
vroeg hem of hij de radio te woord wilde staan de volgende ochtend. Dat deed hij graag.

Op woensdagmiddag 22 augustus waren er vanuit de scheidsrechters wereld en via Snickers een aantal jon-
gens en meisjes die een prijs hadden gewonnen. Een Meet & Greet plus de clinic. “Een indrukwekende man 
die Collina. Hij sprak heel goed Engels en zijn verschijning alleen al was imponerend. Hij floot een wedstrijd 
van 15 minuten. Er volgden wedstrijdjes van 15 minuten waarop hij dan zijn commentaar gaf hoe en wat. Zijn 
tips o.a.; als scheidsrechter moet je zorgen dat je bij de spelers geaccepteerd wordt en geloofwaardig zijn. 
Spelers moeten jou vertrouwen. Zorg voor goede onderlinge communicatie. Je moet duidelijk zijn.”

“Hij kon het heel goed vertellen en het ook leuk brengen. We 
hadden diverse vragen o.a. ook over technische hulpmiddelen, 
maar bij dit soort vragen bleef hij op de vlakte. Hij is toch UEFA 
scheidsrechtersbaas, daar kon hij - met zijn status - geen mening 
over geven.”

KGB’er Adriaan is op zijn dertiende met een scheidsrechterscur-
sus begonnen. De eerste cursus is voor het fluiten van de E en F 
pupillen. Hij kreeg de smaak te pakken en volgde ook de twee-
de cursus. De D en C pupillen cursus werd ook binnengehaald. 
Hierna begon hij aan de BOS cursus. Na de BOS cursus volgen 
speciale cursussen, dat gaat hij waarschijnlijk ook wel doen. Na 
elke cursus kan en mag hij meer wedstrijden fluiten. Hij vindt het 
heel leuk om te doen bij KGB. Dat hij begon met fluiten waren ze 
met een heel stel van KGB. Hij is nu nog maar met enkelen over, 
hij heeft er nog steeds lol in. Over het algemeen zijn er bij KGB 
wat jongere scheidsrechters of juist wat oudere. 



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 1, seizoen 2012-2013

Ik vroeg of hij moeite heeft de wedstrijd onder controle te houden: “Je moet proberen de
rust te bewaren tijdens de wedstrijd. Duidelijk zijn en direct aangeven als iets je niet bevalt. Ik ben gelukkig 
redelijk groot en dat komt nu als scheidsrechter wel uit.”
Inderdaad Adriaan is geen kleine jongen. De spelers kijken wel uit. En dat voor een jongen van zestien.

Je zou denken dat Adriaan alleen fluit, maar hij voetbalt ook bij KGB. Alhoewel voetbalt? Hij is de sluitpost. 
Een keeper die het doel bewaakt voor de zondag B1. Ook daar komt zijn postuur hem goed van pas.

Hij is tweedejaars. Naast zijn hobby’s kan Adriaan zijn overgebleven vrije tijd kwijt bij zijn vader in het bedrijf. 
Vader Jan is een van de eigenaren van J. de Wit en zonen aan het Westeinde. Kweker en exporteur van 
bloembollen over de gehele wereld. Een aanpak en stug doorgaan mentaliteit is er met de paplepel in gego-
ten. Dat komt op het veld als keeper en zeker als scheidsrechter goed van pas. 

Scheidsrechters zijn een volkje apart, ze staan alleen op het veld. Aan de zijlijn staan wel twee vlaggers die 
hen bijstaan. Maar op ons niveau zijn dit toch mensen van de betrokken clubs zelf, objectief met vaak een 
kleurtje voor het eigen team.  Daar heeft de scheidsrechter ook mee te maken en staat hij, naar mijn mening, 
toch vrijwel alleen. Tegen twee teams die beide graag willen winnen. De scheidsrechter heeft ook tweeënt-
wintig spelers tegenover hem die vrijwel allemaal een uitgesproken mening hebben. Er zijn altijd spelers die 
- de man met de fluit - uit willen proberen. Voetballers zijn tegenwoordig op jonge leeftijd verbaal aanwezig. 
En als dit niet het geval is en de teams goed bezig zijn heb je ouders langs de lijn die van alles roepen. “Hé 
scheids, zet je bril op.  Hallo, wat voor een scheids is dit? Het was hands man! Hé thuisfluiter! Thuis niets te 
vertellen zeker? Wat een k..scheids man!” Je krijgt dat allemaal over je heen. En de jongeman / man met de 
fluit? Moet gewoon goed in zijn schoenen blijven staan en de wedstrijd objectief blijven fluiten.

Daarom heb ik veel respect voor de jonge voetballers die naast het voetbal een scheidsrechterscursus vol-
gen. En beginnen in de F-jes. Voor deze fanatiekelingen is deze speciale clinic dan ook meer dan verdiend. 
Naar Eindhoven voor een clinic van een beroemdheid in de voetbalwereld. Van Italiaan Pierluigi Collina. 

Adriano il Bianco successo e arrivederci. 
Rob Visser

 

Adriaan de Wit bij Collina vervolg
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De begeleidster van de F2: Saskia Kok

Deze keer hebben we een gedreven vrouw aan het woord: Saskia Kok. Samen met Alice Kaddour traint ze de 
F2 en samen met Alice is zij F-Coördinator.

Saskia is geboren en voor een deel getogen in Enkhuizen. Op haar derde kwam ze naar Bovenkarspel  en 
is op haar tiende, weer terugverhuisd naar Enkhuizen. Uiteindelijk  kwam ze samen met haar moeder weer 
terug naar Bovenkarspel en woont hier al weer vele jaren, inmiddels met haar man Michel. Op haar zeven-
tiende kwam ze Michel in de bollenschuur tegen en is hem niet meer uit het oog verloren. Ze zijn nu negen jaar 
getrouwd en de trotse ouders van zoon Keven van zeven en dochter Esmée van vier. 

Ze heeft vele jaren bij een assurantiekantoor gewerkt, maar sinds ze moeder is geworden, is ze daar gestopt 
en geniet met volle teugen van haar kinderen. Natuurlijk heeft ze ook op voetbal gezeten, van haar twaalfde 
tot en met haar zeventiende speelde ze bij De Zouaven, en hield de voetbal erna voor gezien. Wel heeft ze 
diverse andere sporten beoefend en doet dit  nog steeds. 

Zoon Kevin ging voetballen en er werd voor dit team een trainer gezocht. Man Michel heeft vanwege zijn 
bedrijf hier niet altijd tijd voor, en samen met Alice durfde Saskia het trainerschap wel aan. Alice traint de 
jongens (en meisje) twee keer in de week op dinsdag en donderdag, en Saskia is dan ook aanwezig. En op 
zaterdag is Saskia begeleidster, en gaat Alice ook mee. Alice heeft de trainerscursussen gevolgd en heeft 
hiervoor de benodigde papieren, Saskia regelt al het andere werk wat een trainer ook moet regelen, zoals 
het mailen naar de ouders, afzeggingen, contacten onderhouden etc. 

Vorig jaar zijn ze begonnen met het trainen van de F5, en zijn nu inmiddels F2 geworden. Vorig seizoen zijn 
ze voorjaarskampioen geworden, ze hadden alle wedstrijden gewonnen. Ze spelen nu met de F2 in de derde 
klasse en doen het lekker, tot nu toe hebben ze ook nog alle wedstrijden gewonnen. 

Wie spelen er nu in de F2? Dat zijn : Kevin Kok, Luna Kaddour, Ruben Burwood, Yarno Ursem, Dilano Boon-
stra, Wout Kaagman, Bram Koper en Mats Oud.

Nu zijn Saskia en Alice niet alleen jeugdtrainster, maar ook F-coördinator. Dit is voor het eerst dat twee vrou-
wen dit doen, maar vorig jaar was hier ook een vacature. Met hun voorganger Ed van der Kruk liep niet alles 
in de pas, en werd er vervanging gezocht. Ook dit durfden ze samen aan. Er moest wel het een en ander 
worden geregeld en rechtgezet, en dat was best lastig. Zo moesten de teams opnieuw worden ingedeeld en 
daar was niet iedereen blij mee. Inmiddels staat alles op de rit en lopen de zaken goed. 

Wat doet een F-coördinator nog meer? Ze onderhoudt contacten de het Jeugdcommissie, er worden regel-
matig vergaderingen belegd tussen alle trainers. Maar ook de grote clubactie behoort tot het takenpakket, 
de loten worden gebracht en Saskia en Alice moeten zorgen dat deze weer bij de juiste trainers en kinderen 
worden gebracht.

Toen de dames vorig jaar begonnen als coördinator, moest eigenlijk meteen het Flinttoernooi worden gere-
geld. Gelukkig werden ze geholpen door hun voorganger Mark Hoppenbrouwer en nog een aantal andere 
mensen en is ook dit gelukt. Voor dit jaar ligt het iets eenvoudiger, want het draaiboek is bekend. Wat niet 
wegneemt dat het veel werk is en er een hele organisatie voor nodig is om alles geregeld te krijgen. 

Dit jaar hadden ze voor de zomervakantie de teamindeling voor elkaar, zodat op tijd voor iedereen duidelijk 
was in welk team hij of zij het komende seizoen gaat spelen.

Begeleidster F2
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Inmiddels is er ook een F5, alleen staat dit team nog in de wacht voor de competitie, omdat ze wat later 
begonnen zijn. Momenteel trainen ze mee met de minipupillen, want ze hebben  nog geen trainer. Hopelijk 
wordt die binnenkort gevonden én kunnen ze snel gaan voetballen in de competitie. 

Begeleidster F2

Staand van links naar rechts:
Saskia Kok (begeleidster) Wout Kaagman, Bram Koper, Kevin Kok, Jits Kay (inmiddels naar 

de E pupillen) Yarno Ursem en Alice Kaagman (trainster).

Op de voorgrond:
Dilano Boonstra, Luna Kaddour en Ruben Burwood.

Dit seizoen is i.p.v. Jits Kay, mats Oud in het team gekomen
en dus niet aanwezig op de foto.

Op mijn vraag of ze zelf nog iets kwijt wilde, vertelde Saskia dat het haar opviel dat je als vrouw in een man-
nenwereld toch anders wordt behandeld. Want duidelijk is dat voetbal een mannenwereld is, en als vrouw 
moet je je keer op keer bewijzen. Heb je een andere mening, moet je heel zeker van je zaak zijn en weten 
waar je over praat. Ook als ze uit spelen en zich melden bij de tegenpartij, wordt er regelmatig toch wel een 
wenkbrauw opgetrokken. Maar Saskia en Alice laten zich absoluut niet uit het veld slaan en zijn des te ge-
motiveerder om door te gaan.

En ik kan het alleen maar toejuichen, want ze doen het toch maar. Ik wens Saskia en Alice heel veel succes 
met hun F2 en hoop dat ze najaarskampioen mogen worden. Zet hem op!

elly Roosendaal

vervolg
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 2 september 2012

 
K.G.B --- VVS’46                        Uitslag:  0 — 1

Vandaag de eerste pupillen van het seizoen 2012/2013
Mike van Ammers en Senno Bulterman uit de E—1.

Allebei zijn zij 10 jaar.
Omdat de vakantie net is afgelopen, heb ik ze gevraagd of zij een fijne vakantie hebben gehad.
Senno ging vaak zwemmen en Mike was in DRENTE.
Morgen (maandag 3 september) gaan jullie weer naar school. Mike naar DE MOLENWIEK, GROEP; 7/8. 
Senno naar DE WILLIBRORDUS GROEP; 7.

Ik heb aan ze gevraagd, of zij nog een andere sport beoefenen, buiten het voetbal:
Senno gaat naar PUPPY TRAINING, hij heeft een hondje dat heet: BLACKY.
Mike houdt van SKEELEREN.
Hun favoriete club en speler:
Senno is gek van: AJAX, BARCELONA, KGB en beste spelers: öZIL van REAL MADRID en RICHARD B.
Mike van BARCELONA, KGB en spelers: natuurlijk MESSI en SIEM DE JONG.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: volgens Mike ging het allemaal wel GOED en
Senno: HET DUURDE VEEL TE LANG.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: OOK GOED zegt Mike  en Senno vond het wederom te 
LANG.
De AFTRAP: 
Mike scoorde, gaven ze allebei als kort antwoord.

De wedstrijd zelf was SAAI volgens Mike, JAMMER VERLOREN, het antwoordt van Senno.
De beste speler van vanmiddag: kort maar krachtig, beide spelers vonden dat ZIJ het beste waren.

Het leukste van vanmiddag:
Mike: dat ik gescoord heb en het inschieten met de bal.
Senno: dat Els (mijn persoontje) het glas water liet vallen over 
mijn antwoorden.
Na dit korte interview kregen zij van de trainer van K.G.B. en van 
de aanvoerder hun certificaat met handtekening van de aan-
voerder, voorzitter, trainer en scheidsrechter.
Ook allebei een bal met handtekeningen van alle spelers,
verzorger en 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, MIKE en SENNO, 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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In memoriam
In de maand september kreeg onze vereniging hetvolgende bericht van overlijden:

Op 12 september is na een langdurige strijd van ons weggegaan
mijn kanjer, onze moeder, oma en zus

Magdalena Maria Nieuwenhuis - van Niel
- Magda -

Magda was jarenlang bij KGB betrokken. Bekend was het ‘Magda toernooi voor F-pupillen’ in 1982.

Haar man Henk was begeleider van de B3 in de jaren 1981 t/m 1983.

Vv KGB is Magda veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij haar vrijwilligerswerk gestalte gaf.

Vv KGB wenst Henk en verdere nabestaanden sterkte om dit verlies te dragen.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Westfriesland-Oost
steunt ook uw vereniging.

Zaalvoetbal recreanten competitie
Teambabbel of gezellig zitten

Darten op de Bullshooter
(wedstrijddarters welkom)

2 Wedstrijdbiljarts
(vrij biljarten op afspraak)

Ook voor uw actieve team- 
of personeelsfeesten

Info  0228 - 512972
Princenhof 6  Bovenkarspel
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 16 september 2012

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

Vandaag de twee pupillen uit de E-3
Björn Bruins en Dennis Jeltema

Allebei zijn zij 10 jaar.
Ze hebben er allebei heel veel zin in om PUPIL VAN DE WEEK 
te zijn.
Björn speelt in de SPITS en Dennis is VERDEDIGER.
Gisteren (15 september) hebben zij met 6—3 gewonnen.
Wat school betreft zitten zij beiden op de MOLENWIEK in Groep 
7 en het leukste op school, een eensluidend antwoord: GYM.
Over hun andere hobby’s moesten ze wel erg lang nadenken, 
want als VOETBALLEN  jouw favoriet is, bedenk dan even snel 
ook iets anders. Dennis vindt ZWEMMEN ook heel fijn om te 
doen en Björn heeft het over BUITEN SPELEN.
Hun favoriete club en speler:
Dennis is gek van: AJAX en BARCELONA,  en beste spelers:  
SIEM DE JONG EN MESSI.
Björn van AZ en BARCELONA, en beste spelers: natuurlijk MES-
SI en de keeper van AZ: ESTEFAN.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: volgens Björn ging het allemaal WEL GOED en hij 
BEGREEP het ook allemaal WEL EEN BEETJE.
Dennis vond het OOK GOED gaan, omdat de trainer precies vertelde welke speler bij de tegenstander 
moest staan en wie de beste speler van VVW is.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: Dennis: dat was LEUK en het ging goed en het was best wel 
MAKKELIJK. Björn: het ging allemaal HEEL GOED. 
De AFTRAP: Door goed rond spelen van de bal, naar elkaar spelen, heeft Dennis een mooie ASSIST gegeven 
aan Björn, en hij kon door het POORTJE van de KEEPER: SCOREN. (Ze vinden het alleen jammer dat het 
doelpunt niet meetelt)
De wedstrijd zelf: Volgens Dennis was de scheidsrechter heel SLECHT, hij vloot voor iedere kleine overtre-
ding.
Björn vond de eerste helft WEL GOED, maar de tweede was BETER en het doelpunt van REYNALDO was 
namens allebei: DE MOOISTE.
De BESTE SPELER van vanmiddag: REYNALDO namens Björn en LEROY VAN AMMERS namens Dennis.
Het leukste van vanmiddag:
BJöRN: De AFTRAP van vanmiddag, omdat Dennis en ik het samen deden, alleen IK scoorde.
DENNIS: Ik vond ALLES leuk, de WARMING-UP ging goed en in de DUC-OUT kon je alles goed zien en in 
de rust gingen we nog op de keeper schieten en er voetballen LEUKE JONGENS bij het EERSTE ELFTAL.
Na dit korte interview kregen zij van de trainer van K.G.B. en van de aanvoerder hun certificaat met handte-
keningen van de aanvoerder, voorzitter, trainer en scheidsrechter. Ook allebei een bal met handtekeningen 
van alle spelers, verzorger en: 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, BJöRN en DENNIS, 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 van vv KGB doet een dringend verzoek aan alle leden, jeugd zowel als se-
nior, om zich in te schrijven voor een scheidrechters cursus voor de E en F pupillen en junior.

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

Bij deze doe ik dan ook vooral een beroep op al diegenen die altijd zeggen het beter te kunnen!!!!!!!
Zij die al  aan deze cursus deelgenomen hebben daag ik uit om zich op te geven voor de BOS cursus, zodat 
zij  de D, C, B, en A-junioren mogen fluiten, alsook de lagere senioren elftallen.
Voor de cursus E en F pupillen scheidsrechter geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.
Voor de BOS cursus is de minimum leeftijd 16 jaar.
De cursus wordt bekostigd door  KGB.

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

‘Zonder scheids….geen voetbal’

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:

Sijbrand Krul   sijbrandkrul@hotmail.com
of bij

Piet Manshanden pcm.manshanden@quicknet.nl 

Doe dat bij voorkeur wel tijdig zodat we jullie tijdig kunnen
aanmelden bij één van de cursussen.

Als er veel KGB leden zich aanmelden ligt het voor de hand
dat de cursus bij KGB gehouden wordt.

Met vriendelijke groeten,
Namens de scheidrechters commissie,

Piet manshanden

Oproep!  Oproep!  Oproep!
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Jeugd Trainers / Begeleiders

Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
A1-2 Trainer/Begeleider Cees Broers 0228-561250 06- 41122182 c.broers@quicknet.nl

Begeleider Cor Smit 0228-514499 chfsmit@live.nl

A-B Keepertrainer Peter van der Veen 0228-543029 smoov@quicknet.nl

B1-2 Trainer/Begeleider Aldo van Leeuwen 0228-512857 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Coen Raven 0228-517600 angelcoen@kpnmail.nl

Trainer/Begeleider Gert Feld 0228-720125 06-29190100 g.feld@quicknet.nl

Zond Trainer/Begeleider Sam ter Avest 0228-515286 jwh.teravest@quicknet.nl

B1 Trainer Rick Sijs 06-30799638 rick_sijs_ajax@hotmail.com

C Keeperstrainer Rob van Vlijmen 0228-516934 06-12523535 rob-en-alice@hetnet.nl

C1-2 Trainer/Begeleider Bart Groot 0228-755384 06- 41122182 bart.groot2@live.nl

Trainer Mark Pennekamp 0228-513195 06-53553889 mark.rm@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl

Begeleider Mark Wulf 0228-511513 mc.wulf@kpnmail.nl

C3 Trainer/Begeleider Sjon van Leijen 0228-314999 06-30866923 d.vanleijen@quicknet.nl

C4 Trainer/Begeleider Arjan ter Avest 0228-515286 jwh.teravest@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Marco Beumer 0228-519555 mh.beumer@quicknet.nll

D Keeperstrainer Rob van Vlijmen 0228-516934 06-12523535 rob-en-alice@hetnet.nl

D1-2 Trainer/Begeleider Dick de Wit 0228-513590 06-53866219 d.d.wit@cnb.nl

Trainer/Begeleider Rob Bakker 0228-592054 r.bakker.leij@quicknet.nl

Begeleider Siem Beers 0228-517501 siemchristien@quicknet.nl

Begeleider Kees Bruins 0228-513415 kj.bruins@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Finn Verhage 06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl

D3 Trainer/ Abdel el Amrani 0228-518634 06-51859580 AelAmrani@online.nl

Trainer Koen Manshanden 0228-518614 06-39662908 koen300@hotmail.com

D4 Begeleider Marco Beumer 0228-519555 mh.beumer@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Kees Bot 0228-314117 06-44776362 t.barelts@quicknet.nl

MD1 Trainer/Begeleider Peter Kuin 0228-514424 06-22530357 p.kuin67@quicknet.nl

Trainer Larissa Smit 0228-513195 06-10164112 larissasmit@hotmail.nl

E Keeperstrainer Bas Reuvers 0228-521134 06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

E1-2 Trainer/Begeleider Rober Hoek 0228-515412 robeneveline@kpnmail.nl

Trainer Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl

Begeleider Bob Smit 0228-519218 06-52095222 bob.smit@planet.nl

Trainer/Begeleider Richard Bulterman 0228-511253 06-51207131 richensan@kpnmail.nl

Trainer Bert Spaan 0228-514507 bert_minke@kpnplanet.nl

E3 Trainer/Begeleider Harm Leeuwinga 0228-518556 h.leeuwinga@quicknet.nl

E4 Begeleider Rob van Nooijen 0228-511331 06-51013648 r.nooijen@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Gert Ruiters 0228-524631 gert.ruiters@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Nico de Wit 0228-519450 06-53131568 nicodewit@hetnet.nl

E5 Begeleider Edwin Cardol 06-27018689 cardol@xs4all.nl

Begeleider Marco Botman 0228-513431 mbotman@dds.nl

Trainer Bas Reuvers 0228-521134 06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

E6 Trainer/Begeleider Edwin Schrandt 0228-518194 06-30735836 e.schrandt@quicknet.nl

Begeleider Ronald Hilgers 0228-564531 romaro@quicknet.nl

Begeleider Timo Timmermans 0228-518699 timo.timmerman@hotmail.com

Begeleider Jelle Manshanden 06-25249652 jelie0@hotmail.com
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Jeugd Trainers / Begeleiders

Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
E7 Trainer Bas Reuvers 0228-521134 06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

Begeleider Inge de Vries 0228-753111 06-24345080 i.devries1@quicknet.nl

F1 Trainer Alice Kaagman 0228-526892 hkaddour@kpnplanet.nl

Trainer/Begeleider Sjaak van der Ploeg 0228-521936 ingrid.sjaak@quicknet.nl

F2 Trainer Alice Kaagman 0228-526892 hkaddour@kpnplanet.nl

Begeleider Saskia Kok 0228-513189 saskia-kevin@hotmail.com

F3 Trainer Joey Leeuwinga 0228-518556 06-46190481 j.leeuwinga@hotmail.com

Begeleider Peter Botman 0228-515382 peter.botman@hetnet.nl

F4 Trainer/Begeleider Peter Bakker 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl

Mini Pupillen
Begeleider Mark Hoppenbrouwer 0228-519239 06-18567697 m.hoppenbrouwer@quicknet.nl

Trainer Reinier Jeltema 0228-513695 06-39568809 reinendaan@quicknet.nl

Trainer Dennis Vreeker 06-48083936 jtmvreeker@gmail.com

Trainer Joey  Leeuwinga 0228-518556 06-46190481 J.leeuwinga@hotmail.com

G-voetbal Jeugd
Trainer Mark Sinnige 0228-316665 06-18539268 msinnige@quicknet.nl

Trainer Pieter Kriekaard

Begeleider/Aanspr. Marco Laan 0228-543633 06-10920927 m.laan@hemgenetics.com

G-voetbal
Begeleider Peter Wokke 06-22157792 pwokke@agroservices.nl

Trainer Pierre Coens wcoens@quicknet.nl

Wedstrijd secretaris
Jeugd (zondag) Elly Deen 0228-752752 ellydeen@quicknet.nl

Jeugd Marus Stam 0228-754242

Jeugd Hans Noback 0228-514376 hans.noback@planet.nl

EHBO ondersteun. Hannie de Haas 0228-516658

EHBO ondersteun. Ineke Bakker 0228-515893

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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Op vrijdag 23 november wordt weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest bij KGB gehouden.

Het feest vindt plaats in de kantine van KGB.

Tijdstip F-pupillen: 16.30 - 18.00, 16.15 aanwezig.
Tijdstip E-pupillen: 19.00 – 20.30, 18.45 aanwezig.

Het feest wordt gevierd in de vorm van een BINGO met super leuke prijzen 
en natuurlijk zijn de Zwarte Pieten ook van de partij. Zij hopen dat het weer een 

knalfeest wordt, net als vorig jaar!
 

De kinderen van de vrijwilligers, trainers/begeleiders van KGB, van 5 t/m 10 
jaar, die niet bij KGB

voetballen, zijn deze avond ook weer van harte welkom.

Zij kunnen worden aangemeld bij één van onderstaande leden van de Sinterklaascommissie.

 Monique Edelenbosch, tel.519367; h.edelenbosch@quicknet.nl
 Ellen van Vuure, tel 0228-519148; ellenvanvuure@kpnmail.nl
 Carina de Wit, tel 0228-516939; Carinadewit@live.nl

Let Op!

De E- en F-pupillen van KGB hoeven zich niet op te geven.
Wij gaan er van uit dat jullie allemaal komen.

Informatie komt via jullie coach!
 

Sinterklaasfeest




