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Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag Remco Wachter in duel met een spe-
ler van VVS’46 tijdens de wedstrijd van 2 september. 
Aan de binnenkanten foto’s van het sinterklaasfeest.
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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 
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

Wat vindt u nog meer in deze editie:

De Column, en de Club van 100.
door Rob Visser.

Ben je ziek als je de griep hebt?
door Marcello Gizzi.

Een openhartig onderonsje in het leven van 6 
nieuwe selectiespelers.

door Anita Bakker.

Agenda, mededelingen, de voetbalquiz en de mist-
wedstrijd van Ajax.

door Nico Bakker.

Op de middenpagina’s: scheidsrechters in het 
zonnetje en jeugdteams gespot.

En verder:
• Team spirit bij KGB-3.
• Sponsor in de sportlights ‘Taxi-Centrale West-Friesland’.
• Stuurlui gezocht.
• Nieuwe loten aan de boom.
• Pupillen van de week door Els Piekaar en Els Bakker.
• KGB D2 haalt uit.
• Overzicht Jeugdtrainers en begeleiders.
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Agenda seizoen 2012-2013
Voor de komende tijd staat het volgende te wachten:

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

ZONDAG 6 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 15.00 TOT 17.00 UUR.

ZATERDAG 30 MAART SCHOOLVOETBAL.

DONDERDAG 9 MEI (HEMELVAART) STRATENTOERNOOI.

Op het vorige clubblad, nummer 1, zijn diverse reacties binnengekomen.

(J. Commandeur) “Het KGB clubblad zag er bijzonder mooi uit. Vooral complimenten voor de inhoud”.

(M.G.) “Mijn complimenten voor datgene wat je met mijn stukje hebt gedaan. Je hebt exact aangevoeld 
hoe je dit visueel moest opwaarderen. Dank je wel, grote klasse. Nu is het een stukje waar ik trots op ben”.

(Marco Ligthart) “Complimenten voor de Brug. Ziet er erg goed uit”.

(Hans Hartgers over het interview met Larissa) “Een erg goed interview”.

Twee reacties via facebook:
 
“Leuke Brug Anita! Mooie foto’s en interviews van vele bekenden”. (Lidy Sluijter)
 
“Larissa, ik heb bijzonder veel waardering voor je openhartigheid. Voor mij ben je een heldin.
Grote Klasse !!!!” (Wil Cornelisse)

Voetbalquiz:

Tot nu toe is er slechts 1 persoon die de antwoorden op de voetbalquiz heeft ingestuurd (gemaild). Een 
beetje erg weinig, maar het kan nog steeds. In deze editie de volgende 15 vragen.
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Mededelingen
In memoriam

Op 12 November overleed na een lang ziekbed Gré van Altena, moeder van onze veteranenspeler Charles 
en echtgenote van Henk van Altena. Gré heeft in het verleden als vrijwilligster menig uurtje achter de bar 
gestaan, terwijl echtgenoot Henk o.a. op bestuurlijk niveau voor KGB actief is geweest. Na de verhuizing 
naar Limburg en later naar Landsmeer werden de contacten iets minder maar we zagen ze nog regelmatig 
op ons sportcomplex. We wensen Henk, Charles en de overige familieleden veel sterkte bij dit enorme 
verlies.

Bestuur KGB

Organiseertalent gevraagd

Beste KGB-er,

In tegenstelling tot de vermelding in de presentatiegids, ben ik in het nieuwe seizoen niet meer in functie 
als sleutel/materiaal coördinator. Als commissielid van de jeugdcommissie wil ik mij actief blijven inzetten 
voor de vereniging.
De functie van sleutel/materiaal coördinator staat dus open.
En straks niet met z’n allen bij Henk Cnossen aankloppen, onze oudste vrijwilliger heeft het al druk genoeg.

Welk organiseertalent vrouw of man, wil dit er even bij nemen?

Belangstellenden voor deze functie kunnen zich wenden tot de voorzitter van de jeugdcommissie de heer 
Henk de Vries.

Met sportieve groet,

Hans de Wit

Redactieleden gevraagd

Clubblad ‘de Brug’ is in onze vereniging niet meer weg te denken. De leuke interviews die een inkijkje in 
het (voetbal)leven van leden en vrijwilligers geven, en de veelheid aan foto’s, zorgen elke keer weer voor 
waarderende reacties. Daar zijn we blij mee en dat willen we graag zo houden, maar dat kan alleen als het 
redactieteam enige uitbreiding krijgt.
Daarom: lijkt het jou iets om iemand te interviewen en daarvan een stukje te schrijven, of heb je het in je 
om eens iets over een team te schrijven of een toernooi of van zomaar een gebeurtenis? Sluit je dan aan 
bij het redactieteam. Je bent meer dan welkom.

Laat van je horen en mail naar redactie.kgb@quicknet.nl

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZONDAG 6 JANUARI VAN 15.00 TOT 17.00 UUR IN DE KANTINE VAN KGB.
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Column

“Een mens is meer dan zijn ergste 
vergissing.” Marion Jones

Deze zin las ik laatst in de NRC. Vond ik een hele mooie 
zin. Een artikel met Marion Jones uit Amerika. Een voor-
malig topsporter. Atletiek. Op de Olympische spelen 
van 2000 in Sydney behaalde ze drie gouden en twee 
bronzen medailles. Ze schreef daarmee geschiede-
nis. Letterlijk en figuurlijk. Later werd ze verdacht van 
doping gebruik! Onder ede verklaarde ze dat ze geen 
steroïden had gebruikt. Uiteindelijk bekende ze toch. Ze 
moest voor deze leugen een half jaar de gevangenis in. 
Haar gezin bleef achter. Het relaas van een zeer spor-
tieve atlete. Ze heeft een hele korte periode doping ge-
bruikt. Het was alleen precies die periode haar hoog-
tepunt. Tijdens de Olympische spelen. De gewonnen 
medailles moest ze inleveren, werd vernederd en staat 
verder bekend als dopingzondaar. De Amerikanen her-
inneren zich haar nu vooral door die ene leugen. But 
that’s oké by her. Zo wil ze ook herinnerd worden.

Eerder zou ze dat heel erg hebben gevonden. Nu niet 
meer. Ze is trots op wat ze in haar sportieve carrière 
heeft bereikt. Maar echt trots is Marion op de tocht die 
ze nu aflegt. Na haar misstap vertelt ze nu haar verhaal 
op sportverenigingen, scholen, bedrijven en overheids 
instanties in alle  uithoeken van Amerika. Ze wordt heel 
veel gevraagd, men wil haar verhaal horen.

“Ik draag uit wat iedereen heeft. Niet perfect zijn.” 

Marion Jones. Een diep gevallen doping atlete. Ameri-
ka een land van grote winnaars en grote verliezers. Na 
haar val is ze opgestaan en vertelt nu haar verhaal met 
een boodschap. Heel mooi. 

Doping. Het is behoorlijk in het nieuws de laatste tijd. 
De wielerwereld heeft zijn banden opgepompt met 
EPO of andere doping troep. Door dokteren Ferrarie’s 
en spuitprofessoren. Je gaat er heel snel van fietsen. 
Het verhaal van Marion Jones heeft de wielerwereld 
in ieder geval niet bereikt. Of hebben ze het niet willen 
horen? De vele mee rollende euro’s overstemde haar 
verhaal. Geladen met gedoopte euro’s fietsend in  volle 
vaart het dal in.

Ik gebruik ook doping. Die haal ik in de kantine.
 

Rob Visser

‘Doping’
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De tegengesteldheid van het begrip relatief.

Een toren van tien meter is klein, een mens van twee meter is groot. Ik was vorige week doodziek, griep. Ie-
mand anders was vorige week ook doodziek, chemotherapie. Relatieve begrippen in een notendop. Machte-
loosheid, mijns inziens geen relatief begrip. Je kunt toch niet maar een beetje machteloos zijn? Nee, dat ben 
je wel of niet. Je voelt het wel of niet.

Wie is machteloos, wie voelt zich machteloos? Niet kunnen doen wat je wilt, dat geeft een gevoel van mach-
teloosheid. Maar ben je dan echt machteloos of niet? Stel: Er wordt leukemie bij je geconstateerd, of een 
andere vorm van wat voor ziekte dan ook. Wat machteloos? De strijd aan gaan, ik zal die ziekte eens laten 
weten wat het is om een loopje te nemen met mijn leven. Die is ff lekker zeg! Terwijl je eigenlijk gewoon aan 
het voetballen moet zijn.

Woorden van een soortgelijke strekking trof ik in het blogje van een jongedame. En hier dan ook het bijzon-
dere, of logische, aan de situatie. De rest van de wereld kijkt machteloos toe. Hulp bieden en bijspringen daar 
waar nodig, maar we kunnen niets doen. Niets wezenlijks, dat is het werk van artsen. De jongedame in kwes-
tie is overigens lid en actief voetbalster bij KGB. Getroffen door leukemie. En zij is niet de enige. Op dit mo-
ment vecht nog iemand van de vereniging tegen datgene waar wij allemaal van gevrijwaard willen blijven.

Ik moest laatst een wedstrijd voortijdig verlaten teneinde op tijd aanwezig te kunnen zijn in Ewijcksluis. Dat is 
in ‘De kop’. Het ging om het tweede benefietoptreden van de band waar ik deel van uit maak. Spelen voor het 
KWF. Slogan: ‘Kanker. Do you M.I.N.D?’ (naam van de band). Ik sprak haar vader toen nog even en die vond 
dat een mooi initiatief. Ik deed het voor een rits mensen uit mijn verleden en heden. Zesduizend euro heeft het 
opgeleverd. Druppel op een gloeiende plaat, maar toch een fantastisch bedrag. 

Hoe ironisch als twee weken later blijkt dat zijn dochter verdomme het verkeerde lot in handen heeft gekre-
gen. Verdomme ja. Ik zal er niet hypocriet over zijn, als ik het van d’r af kan nemen en doorgeven aan iemand 
anders…. Nee, dat mag je niet denken. Verdomme. En ze spaarde nota bene ook nog eens d’r haar voor KiKa. 
Grrr. Ik word hier zo boos van.

Een rode kaart geven. Of gewoon een buitenspelvalletje openen. Konden we er maar zo makkelijk af komen. 
Kop in het zand. Gaat ‘m ook niet worden. Op vakantie gaan en tegen ‘het’ zeggen: “Jij mag niet mee, jij 
blijft thuis.” Of net als tegen een kat: “Ksst, wegwezen!” Of een enge film kijken waar ‘het’ niet tegen kan. Te 
vondeling leggen bij een tehuis voor moeilijk opvoedbare ziektes. Tackelen. Ff opzij leggen voor later met de 
mededeling: “Heb nu ff geen tijd voor je.” Tsja, was het maar zo makkelijk. 

En wat wil of probeer ik nu eigenlijk te zeggen? Geen idee, ik kom geen woorden te kort. Dat is het probleem 
niet. Maar het vinden van de juiste woorden, dat is een ander verhaal. Ik denk dat ik een voorbeeld neem 
aan haar. Dapper ten strijde trekken. De tegenstander onder druk zetten en die winnende tegengoal maken. 
Hatseflats! Machteloos? M’n neus!

En als het zover is betaal ik die ranja, voor dat grietje met een rietje, op een Amsterdams terras. Beloofd.

P.S: Sofietje haar blog volgen? www.sofiedewit.nl

            M.G.

Ben je ziek als je griep hebt?



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 2, seizoen 2012-2013

Hallo, 

Ik zal mezelf eerst even voorstellen: Mijn naam is professor doctor Fetze Alsvanouds van de universiteit van 
Harderwijk. Enkele jaren geleden liep ik tegen een interessant studie object aan: KGB-3. Al snel was duidelijk 
dat ik op een goudmijn zat. Niet alleen trof ik een onuitputtelijke bron van inspiratie. Dit bijeengeraapte zo-
tje van wannabe voetballers, die al jaren over hun top zijn, verzekert mij ook van onderzoek en publicaties tot 
ver na mijn pensioen. Stiekem hoop ik zelfs op een Nobelprijs, maar ik weet nog niet precies waarvoor. 

Vandaag publicatie nummer 1: Teamspirit.

Na de voorbereiding, enkele bekerwedstrijden en de eerste competitiewedstrijden, is het tijd om de balans 
op te maken van de seizoensstart. De verzameling van mijn observaties en bevindingen levert een schokkend 
beeld. 

Nieuwelingen met aanpassingsproblemen, een (drie-) keepersprobleem, een ongekend aantal geblesseer-
den en afwezigen, een zwalkende coach, een opgestapte aanvoerder, een makkelijk afgeleide vlagger, een 
middenvelder die uitgefoeterd wordt omdat hij doet wat hij al z’n hele voetballeven doet, een (voor open 
doel) falende spits, een totaal uit vorm verkerende (voorheen) dragende speler, een dramatisch slechte laat-
ste oefenwedstrijd, een blunderende keeper en dat alles in combinatie met een gemiddelde leeftijd waar je u 
tegen zegt (hetgeen invallers ook regelmatig doen). KGB-3 is, op sterven na, dood…………..
Zou je denken.

Tot zover nog geen reden tot publicatie. Er zijn ongetwijfeld nog wel een paar van dit 
soort teams in Nederland te vinden. Maar de observaties vertellen slechts het halve ver-
haal. 
Nu de harde cijfers: Ongeslagen na 8 wedstrijden, glansrijk door in de beker, ruim koplo-
per in de competitie (met 9 uit 3) en een wedstrijd die, met nog een half uur te spelen, van 
een 4-0 achterstand nog omgebogen werd in 4-5 winst. 
Kijk, daar ligt een uitdaging voor een rasechte onderzoeker. Hoe is dit te rijmen? Wat of 
wie zit hier achter? Welke processen spelen hier een rol? Dit vraagt om een grondige 
analyse.

Na, overleg met collega’s, toptrainers (dat was voor het eerst dat mij gevraagd werd; “Ben 
ik nou zo slim, of ben jij nou zo dom?”), voetbal analytici (die uit Barcelona verstond ik wel, 
maar begreep ik niet en bij die met die snor was het precies andersom) en het laten door-
rekenen van de gegevens door het CPB, was ik nog geen steek verder. Dagen zat ik te 
broeden op m’n kantoor, tot ik het licht zag: De drie T’s. Teamspirit, Toeval en Tenenkrom-
mende mazzel.

Door de nieuwelingen en het grote aantal geblesseerden kwam de Jong (senior) met een 
briljant idee;  “We gaan 4-5-1 spelen” riep hij vanuit het niets. In werkelijkheid pakte dit 
zelfs uit als 3-6-1 (Sorry voor de wat technische uitleg, maar we zijn met voetballers onder 
elkaar, toch?) Schreurs wist zijn plaats in het elftal weer, Boon temperde zijn dadendrang, 
Baas werd een aanspeelpunt, Windt deed nog steeds wat hij altijd deed, Ligthart kreeg 
ineens de ruimte, van der Steen versoberde zijn speelstijl, Molenaar (M) stond op als na-
tuurlijk leider, Olivier ging plots scoren en met Dirk was ons keepersprobleem (tijdelijk) een 
luxeprobleem geworden. De hoge gemiddelde leeftijd werd ‘ervaring’, de rook om Dekker 
(senior) zijn hoofd was plots verdwenen en de laatste oefenwedstrijd zette iedereen weer 
met beide benen op de grond. 

Team spirit bij KGB-3
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Team spirit bij KGB-3

Trainers van de tegenstander die hun beste spe-
lers van het veld haalden, de paal, de lat en klun-
zige spitsen van de opponent deden de rest. Zie 
daar de wederopstanding van KGB-3 in een no-
tendop.

Nu snap ik ook wat die man uit Barcelona bedoel-
de met; “ieder nadeel heb z’n voordeel”.
Een waterdichte analyse waar geen speld
tussen is te krijgen. Dat laatste geldt
trouwens vaak voor waterdichte
analyses. 
Ik kijk nu al uit naar de komende wedstrijden. Naar 
ik begrijp gonst het in de kleedkamer alweer van 
de verhalen over trekkers door het dorp, een en-
keling lonkt naar ‘het eerste’ en de coach heeft het 
(onterechte) gevoel dat hij het team volledig in de 
hand heeft. En dan heb ik het nog niet eens over 
de aanzuigende werking die dit succes zal heb-
ben. Mijn advies: Vergeet niet waar jullie vandaan 
komen!
Mijn “fingerspitzengefuhl” zegt mij dat
twee van de drie T’s jullie dit seizoen op gaan bre-
ken. Laat teamspirit daar niet één van zijn!

Door:
Professor doctor Fetze Alsvanouds,
Universiteit van Harderwijk.

Fietsen en Brommers
Twee zaken vlakbij u

65 jaar be- en genoemd 
om service en
keuzemogelijkheid

Nieuwstraat, hoek Westerstraat
Telefoon (0228) 31 29 61

Racespecialist
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Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

De Cv100 heeft een aantal jaren geleden een stevige opmars gemaakt. Van 85 naar 155 leden. Dat is vorig 
seizoen gestagneerd. Het ledenaantal is zelfs iets terug gelopen naar 150 leden. Door een verhuizing of 
overlijden. Natuurlijk is 150 ook een mooi aantal. Zeker. Toch streeft de Cv100 naar minimaal 175 leden. 

Wat is er met bijdrage aan de Club van 100 seizoen 2011-2012 gedaan?

• Keuken verbouwd en vernieuwd. €2.000,-
• Schoenen voor de werkploeg aangeschaft voor het herstel van de velden! Een werk dat de gemeen- 
 te eerst voor zijn rekening nam, maar tegenwoordig zelf moet worden gedaan. €699,-
• Fotocamera gekocht. Voor de foto’s in ‘de Brug’ en Presentatiegids. €369,-
• Open dag voor de jeugd mede georganiseerd en gesponsord. Een prachtig initiatief. €895,-
• Club van 100 ledenavond georganiseerd. Met ex scheidsrechter en nu UEFA waarnemer Hans   
 Reijgwart. Een gezellige en goed bezochte avond. €295,-
• Stoel in een kleedkamer €60,-
• Opklapbare netbeugels mede gefinancierd. €440,-   
• Biervat geschonken €110,-

Voor dit seizoen 2012-2013 is tot nu toe geld besteed aan: 

• 70 nieuwe ballen voor de jeugd €1.500,-   
• Nieuwe doelnetten €300,-    (€50,- per lid is 6 betalende Cv100 leden)
• Vier nieuwe doelen €1.500,-    (€50,- per lid is 30 betalende Cv100 leden)
• Enkele aanvragen zijn in behandeling

Nieuwe ballen worden mede betaald van geld van Club van 100 leden, die bovenop de basisbijdrage €50,- 
extra storten. Die leden storten €25,- of €50,- extra. Dit is ongeveer €700,- a €800,- per seizoen. Nu voor het 
vierde seizoen. Echt super! 
In principe moet een bal twee seizoenen meegaan, de praktijk leert anders. Door intensieve training en de 
wedstrijden slijten ze snel. Ballen zijn ook ineens onvindbaar. Zomaar verdwenen? Op maandag vindt de 
werkploeg er gelukkig weer enkele terug. Hierbij toch een oproep aan de coaches, trainers én spelers. 

Weggeschoten ballen wel graag terug halen aub. Wees 
zuinig op de ballen. Ze kosten €20,- per stuk!

We worden regelmatig benaderd om ergens geld voor vrij 
te maken. Het complex wordt goed gebruikt en er zijn vele 
spullen nodig of aan vervanging toe. We kijken er niet van 
op dat er regelmatig aan de bel wordt getrokken. Prima, 
maar dan moet er wel geld zijn. Want in te vullen wensen 
zijn er onophoudelijk. De pot is aan eind van het seizoen 
toch echt leeg. Sterker: we staan vooraf in het rood. In de 
min dus! Dan is er vooraf budget van het volgend seizoen 
af. Maar op dat moment is er nog niets geïnd voor het vol-
gende seizoen!   

Vele vrijwilligers zijn óók nog lid van de Cv100. Omdat ze 
KGB een warm hart toedragen. Verder zijn het leden die 
financieel toch iets extra’s voor de vereniging bijdragen. 

De Club van 100 is op zoek!
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De Cv100 hoopt ook vooral leden of ouders te werven die geen vrijwillige taken verrichten!
Zo creëren ze binding met de vereniging waar hun zoon of dochter sport. Voetbal is nog steeds een zeer be-
taalbare sport ten opzichte van andere sporten!

Dus wij vragen u: word ook lid van de Club van 100

De bijdrage is €50,- per jaar. 
Wilt u daar bovenop iets extra’s bijdragen?    €75,- of      €100,-! Uiteraard geheel op vrijwillige basis.

Direct overmaken kan ook: vv KGB Bovenkarspel op rek. nr. 4151866  
LET OP: wel uw eigen naam en Club van 100 erbij vermelden!

Kent u iemand uit uw omgeving die er ruim bij zit 
of die voetbal een warm hart toedraagt? Maak 
ze erop attent en zorg dat ze lid van de Club van 
100 worden. Meer leden, dan kan de basisbijdra-
ge €50,- blijven.  
De nieuwe ledennummers 154, 157 en 160 ont-
vangen een welkoms taart! (tje) 

We blijven op de knip letten. 

Opmerkingen of vragen aan Club van 100 bestuursleden:
Kom langs, bel of mail. Wij staan u graag te woord.

Marco Ligthart   Outger Jacobzstraat 21b Bovenkarspel         marcoligthart@hotmail.com 
Dennis de Goede   Rietzanger 12   Hoogkarspel   06-41.784.890
Jan Hermans   Kastanjelaan 24  Grootebroek  06-41.858.377
Rob Visser    Hulft 13   Bovenkarspel  06-51.389.475

Join the Club van 100. Ons KGB. Doen hè! 

De Club van 100 is op zoek!
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Even kennismaken met Daniel

Naam Daniel van Vuure.

Geboren 27 oktober 1994 in hoorn. 

Woonplaats Bovenkarspel.

Partner Geen.

Familie Mijn vader heeft vroeger zelf gevoetbald, 
daarna is hij lange tijd coach geweest van mij, mijn 
broertje en mijn zusje. Mijn moeder heeft zelf op zaal-
voetbal gezeten. Mijn broertje speelt in de b2 en mijn 
zusje speelt in de d4.

Opleiding Ik zit in me laatste jaartje op de havo.

De club KGB Alleen vv K.G.B.

Positie Doelman.

Sterke/zwakke punten -.

Hoogtepunten Debuut bij KGB 1.

Dieptepunten Blessures in mijn voetbalcarrière waar-
door ik lange tijd niet heb kunnen voetballen.

Idool Iker Casillas.

Geen voetbal, dan… Lekker luieren thuis of ben ik be-
zig in de sportschool.

Karakter Rustig

Andere sporten Op dit moment geen andere sporten.

Vrije tijd Mijn vrije tijd besteed ik vooral veel aan 
school nu, dit omdat ik in het examenjaar zit. In de 
avonden train ik en doe ik aan fitness.

Favoriete vakantiebestemming We gaan meestal naar 
Frankrijk, maar ik zou toch wel een keer naar de Canarische 
eilanden willen.

Televisie Ik kijk niet heel veel tv, maar als er een keer een 
leuke film komt dan zit ik achter de tv.

Film Troy, The longest yard, 8 mile en Green Mile.

Boek/tijdschrift Ik lees niet graag.

Eten Pizza en chinees.

Social Media Facebook.

Lastige tegenstander Zouaven.

Seizoen 2012/2013 Ik verwacht veel te leren bij de selectie 
en ik verwacht dat we met het tweede bij de top vijf eindigen.

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
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Naam Mohamed Ed-Dahbi.

Geboren In Nederland te Hoorn. 

Woonplaats Bovenkarspel.

Partner Geen.

Familie Mijn ouders zijn Abdel Ed-Dahbi en Naima El-
Haji. En we hebben een groot gezin. Twee broertjes; 
Karim en Ibrahim, twee zussen; Khadija en Karima en 
een zusje Najla. Mijn vader heeft vroeger bij Hollan-
dia gespeeld en mijn broertje Karim speelt nu in de D1 
van Zouaven.

Opleiding Grafisch Vormgeven in Amsterdam.

Clubs Nergens anders, voor zover ik weet.

De club KGB Ik vermaak me nog bij de club en heb 
nog lol in het voetbal, dat vind ik het belangrijkst. Tuur-
lijk vind ik het goed en belangrijk dat verenigingen als 
K.G.B. ervoor zorgen dat kinderen bewegen en dat 
mensen de sport kunnen bedrijven, maar ik denk dat 
ik met alleen een bal ook wel tevreden zou zijn.

Sterke/zwakke punten Techniek is wel goed denk ik, 
dribbel, pass en schot ook wel, maar het gaat dit sei-
zoen tot nu toe nog minder qua schieten wat in vorige 
seizoenen een stuk beter ging. Verdedigend kunnen 
er nog dingen beter, vooral de positionering kan denk 
ik beter.

Hoogtepunten Ik heb er wel meerdere waaronder 
een doelpunt vanaf de middenlijn tegen Zouaven en 
een wedstrijd tegen Spartanen in de A’s waarin alles 
lukte.

Dieptepunten Een gescheurde kruisband in de C’s tij-
dens een wedstrijd opgelopen. 

Idool Idool is een groot woord, maar ik heb wel spe-
lers waarbij ik de manier van spelen bewonder, waar-
onder bijv; Zidane, Figo, Bale, Pablo Aimar en Modric.

Geen voetbal, dan… Tekenen, gamen, dingen ont-
werpen, met vrienden zijn.

Karakter Ik ben met voetbal meestal redelijk rustig en gefo-
cust, maar normaal ben ik wel wat spraakzamer en ook wel 
wat drukker.

Andere sporten Ik vind veel sporten leuk om te doen. Tennis 
en Basketball vind ik bijvoorbeeld ook leuk om te spelen en 
andere soorten voetbal zoals straat en zaal.

Vrije tijd Tekenen, gamen, met vrienden wat doen en als het 
mooi weer is zwemmen.

Favoriete vakantiebestemming Tot nu toe vond ik Marokko 
het vermakelijkst, maar ik ben van plan om een keer naar 
Amerika te gaan met vrienden. Een wereldreis zou denk ik 
ook een mooie ervaring zijn.

Televisie  Eurosport, Extremesports, ComedyCentral, Car-
toon Network :P, Discovery Channel, National Geographic 
etc.

Film Ik heb geen favoriete film.

Boek/tijdschrift Quest en de krant wel eens, voor de rest 
niet zo veel. Eerlijk gezegd.

Eten Ik eet graag pasta’s, vis en houd wel van gekruide ge-
rechten (Middelandse zee gerechten).

Social Media Op zich wel, maar niet heel intensief (ik 
whatsapp wel redelijk vaak).

Lastige tegenstander Ik zou het niet weten en dat maakt 
ook niet echt veel uit naar mijn mening, want je wilt altijd ge-
woon winnen ongeacht de tegenstander.

Seizoen 2012/2013 We zijn wat moeizaam gestart, maar ik 
denk dat we toch nog wel netjes gaan eindigen dit seizoen. 
We zijn wel door in de beker dus ik hoop dat we daar een 
mooie run kunnen maken. Ik hoop ook dat ik wat meer van 
mezelf kan laten zien op het veld na een jaar tussendoor ge-
stopt te zijn en dat ik veel kan bijdragen aan het team.

Even kennismaken met Mohamed
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Naam Sebastiaan Walthuis.

Geboren Op 13 maart  in 1993 .

Woonplaats Bovenkarspel.

Partner x

Familie Wij zijn thuis met z’n vieren, mijn ouders, mijn 
zusje Charlotte en ik. Vooral mijn vader Floor heeft mij 
al op jonge leeftijd aangestoken met het voetbalvirus. 
Wij zijn een sportief gezin die het zowel leuk vinden 
om zelf te sporten, maar ook om naar sport te kijken.

Opleiding Ik zit nu in mijn laatste jaar van de oplei-
ding Sport en Bewegen in Alkmaar.

Clubs Al vanaf de F-jes speel ik bij KGB.

De club KGB Ik voel me thuis bij KGB en speel er met 
veel plezier.

Positie Ergens in de voorhoede, maar het fijnst voel ik 
mij op de vleugels.

Sterke/zwakke punten Sterke punten zijn snelheid en 
passing, het zwakke punt de omschakeling naar ver-
dediging toe.

Hoogtepunten Kampioen worden met de A1.

Dieptepunten 2 jaar lang heb ik op en af blessure 
leed gehad, dit lijkt eindelijk achter me te liggen.

Idool Ik hou van harde spelers en al van kleins af aan 
ben ik daarom  fan van Gennaro Gattuso.

Geen voetbal, dan… is er fitness waar ik me helemaal 
in kan uitleven. Verder geef ik les in spinning en body-
pump.

Karakter Makkelijk in de omgang, sociaal, ik ga altijd 
voor de winst.

Andere sporten Ik loop graag hard, hou van wielren-
nen, maar het liefst sta ik in de sportschool.

Vrije tijd Naast sporten vind ik het ook leuk om gezellig met 
vrienden wat te doen, te stappen of naar de bioscoop gaan.

Favoriete vakantiebestemming Italië.

Televisie House, af en toe een goede actiefilm en uiteraard 
sport, veel sport.

Film Ik ben al jaren fan van Sylvester Stallone, dus dan kom 
je al gauw uit bij Rocky/Rambo.

Boek/tijdschrift Ben niet zo’n lezer, maar het tijdschrift Mus-
cles & Fitness lees ik altijd.

Eten Pasta Carbonara.

Social Media  Ik maak gebruik van Facebook.

Lastige tegenstander  Lastige tegenstanders bestaan niet, 
alleen tegenstanders die een uitdaging zijn.

Seizoen 2012/2013  Wat ik verwacht van 2012/2013 is 
dat we ‘t in de beginperiode lastig gaan krijgen, we hebben 
een heel nieuw team, nieuwe gezichten, andere kijk op het 
spelletje en voordat iedereen helemaal gewend is ben je wel 
even verder. Maar als we daar eenmaal zijn kan KGB een 
heel aardig balletje trappen !!!!

Even kennismaken met Sebastiaan



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 2, seizoen 2012-2013

1. In 1988 won PSV de EC1 na het nemen van strafschoppen. Welke doelman stopte de beslissende 
strafschop ? 
a) Jan van Beveren b) Hans van Breukelen c) Pim Doesburg

2. Wie scoorde voor Nederland de meeste doelpunten (5) tijdens het WK van 1974 ? 
a) Johnny Rep  b) Johan Neeskens  c) Rob Rensenbrink

3. Faas Wilkes voetbalde het grootste deel van zijn carriëre in Italië en Spanje. Bij welke Nederlandse 
club begon en beëndigde hij zijn voetbal loopbaan ? 
a) Excelsior  b) Xerxes   c) Feijenoord  d) Sparta

4. Een Duitse doelpuntenmaker had als bijnaam “der Bomber”. Wat was zijn echte naam ? 
a) Karl-Heinz Rumenige b) Dieter Mueller  c) Gerard Mueller d) Franz Beckenbauer

5. Abe Lenstra is een van de beste Nederlandse voetballers geweest. Op welke leeftijd debuteerde hij 
in het eerste elftal van Heerenveen ? 
a) 15 jaar   b) 16 jaar   c) 17 jaar

6. Welke club won in het seizoen 2010 - 2011 de Franse beker ? 
a) Olympique Lyon b) Paris SG   c) AS Monaco  d) OSC Rijsel

7. Tijdens Euro 2000 verloor Nederland in de halve finale na strafschoppen van Italië. Welke Nederland-
se voetballer miste zelfs 2 strafschoppen in die wedstrijd ? 
a) Patrick Kluivert  b) Frank de Boer  c) Jaap Stam  d) Ronald de Boer

8. Een legendarische Engelse voetballer was George Best. Voor welke club speelde hij zijn meeste wed-
strijden ? 
a) Manchester United b) Liverpool   c) Arsenal  d) Manchester City

9. De laatse wereldkampioen was Spanje. Van welk land won het in de finale na de verlenging ? 
a) Portugal  b) Argentinië   c) Nederland  d) Duitsland

10. Hoeveel keer werd Feijenoord kampioen van Nederland ? 
a) 14x   b) 15x    c) 16x   d) 17x

11. In welk jaar begint in Nederland officieel het betaalde voetbal ? 
a) 1953   b) 1954   c) 1955

12. In welk jaar werd Feijenoord opgericht ? 
a) 1900   b) 1905   c) 1907  d) 1908

13. Bij welke Spaanse club is Guus Hiddink geen coach geweest ? 
a) Barcelona  b)Real Madrid   c)Valencia  d) Real Betis

14. Tijdens de kwartfinale van het EK 2004 wist Nederland tegen Zweden eindelijk een strafschoppen 
serie winnend af te sluiten. Wie benutte de beslissende strafschop ? 
a) Roy Makaay  b) Philip Cocu   c) Arjan Robben d) Ronald de Boer

15. Wie wordt “mister Ajax” genoemd ? 
a) Bennie Muller  b) Sjaak Swart   c) Marco van Basten d) Johan Cruijff

Voetbalquiz (deel 2)

Op deze bladzijde staan 15 nieuwe 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 nog komende vier 
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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Taxicentrale West-Friesland voor goed verzorgd personenvervoer

Sinds 1-1-2012 heeft Nico (‘Niek’) Lakenman de leiding bij Taxicentrale West-Friesland.
Even kennismaken:

Nico Lakenman is zijn arbeidzaam leven, zoals zoveel West-Friezen, na zijn diensttijd begonnen in de bouw. 
Hij zat echter liever in de auto en was dan ook blij dat Vader Lakenman in 1976 samen met zonen Hans en 
Nico het bekende Taxi Lakenman oprichtte. Vader Lakenman bleef tot 1986 in het bedrijf en daarna gingen 
de twee broers alleen verder.
Taxi Lakenman groeide langzaam, maar kon door het beperkte aantal auto’s en dus klanten niet altijd even 
efficiënt werken. Zo kwam het voor dat een chauffeur van Taxibedrijf Lakenman een taxichauffeur van Taxi-
bedrijf Fit in Amsterdam tegenkwam, de één om een klant te brengen, de ander om er één op te halen. Elkaar 
aanvullen in plaats van elkaar te beconcurreren is natuurlijk veel verstandiger, terwijl er bij een schaalvergro-
ting ook meer kansen zouden kunnen komen. De koppen werden bij elkaar gestoken en in 1993 gingen de 
twee familiebedrijven Lakenman en Fit samen verder onder de naam Taxicentrale West-Friesland.
De leiding kwam in handen van Fred en Wil Fit en Hans en Nico Lakenman en er werd een ruim pand betrok-
ken aan de Tocht in Bovenkarspel.

Op 1-1-2012 werd besloten aan Nico, ook nog eens de jongste van het viertal, alleen de leiding te geven.
Taxicentrale West-Friesland is inmiddels een gerenommeerd bedrijf met 34 auto’s en personenbusjes, o.a. 
geschikt voor rolstoelvervoer. Zij kunnen nu met de grote jongens mee en komen nu steeds vaker bij grote 
aanbestedingen ook in aanmerking voor een flinke klus.
Taxicentrale West-Friesland zorgt voor ziekenvervoer en rolstoelvervoer en vervoert ziekenhuisbezoekers 
namens diverse zorgverzekeringen en de particulier naar de verschillende ziekenhuizen in heel Nederland. 
Bovendien worden schoolkinderen van en naar school gebracht en verzorgen zij ook het vervoer van kinde-
ren van de buitenschoolse opvang. Ook het vervoer van werknemers naar hun bedrijf en het vervoeren van 
groepen en gezelschappen en het “gewone” taxivervoer is nog steeds belangrijk.
Taxicentrale West-Friesland heeft een goed naam in de regio en daarvoor zorgen natuurlijk in de eerste 
plaats de prima opgeleide chauffeurs die met degelijk en goed onderhouden materiaal telkens uitstralen 
dat zij  goede service, een positieve uitstraling  en goede zorg voor de passagiers uiterst belangrijk vinden.
Wij van K.G.B. zijn blij met zo’n sponsor en wensen Taxicentrale West-Friesland veel succes in de toekomst.

Sponsor in de sportlights

EEN DROOMHUIS SCOREN?
SURF DAN NAAR

www.cmkmakelaars.nl

Molenweg 37,  1601 SR  Enkhuizen  - Telefoon 0228-323042  -  Fax: 0228-323044
Email: info@dejongendejong.nl  -  Website: www.dejongendejong.nl

VERZEKERINGEN
PENSIOENEN
SPAARREGELINGEN

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

LEASEN
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Nieuwe loten aan de boom

Nieuwe loten aan de scheidsrechters boom

Sietze van Leeuwen en Joey Leeuwinga, de twee 
nieuwste loten aan onze scheidsrechters ‘boom’ 
Al enige tijd geleden hebben beide jongens suc-
cesvol deelgenomen aan de pupillen cursus. Door 
allerlei omstandigheden was het er nog niet van 
gekomen om hen hiervoor in het zonnetje te zetten. 
Maar het was gelukkig geen kwestie van ‘uit het 
oog, uit het hart’. Uit handen van de jeugdscheids 
rechter coördinator Sijbrand Krul ontvingen beiden 
een welverdiende attentie. We hopen dat beide 
jonge scheidsrechters (tot in lengte van jaren) bij 
vv KGB zullen blijven fluiten. Veel succes, mannen.

De scheidsrechterscommissie
zie de foto op de middenpagina

Dezelfde dag werd er nog een afgestudeerd 
scheidsrechter in het zonnetje gezet. Adriaan de 
Wit werd door Sijbrand Krul verrast met een atten-
tie omdat hij de BOS-cursus met succes had afge-
sloten. Deze cursus doe je niet zomaar even, daar 
moet je nog heel wat voor doen en weten. Voor 
Adriaan schijnbaar geen enkel probleem en voor 
vv KGB een prettige aanvulling van het scheids-
rechters bestand. Wij wensen Adriaan veel succes 
en plezier tijdens het fluiten van de oudere jeugd 
teams.

De scheidsrechterscommissie
zie de foto op de middenpagina

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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Steun KGB G1!!

De Dekamarkt heeft een nieuwe actie; ‘Steun een goed doel bij u in de buurt!’. Tot en met 10 decem-
ber kunt u bij Dekamarkt Enkhuizen ons eigen voetbalteam KGB G1 steunen. Bij verschillende pro-
ducten ontvangt u ducaten en die kunt u in de actiezuil stoppen, zodat het G1 team kans maakt op 
500, 750 of maar liefst 1000 euro!

Dus mensen: doe de boodschappen gezellig bij de Dekamarkt in het Koperwiekplein en steun de G1 
van KGB!!

Doet u uw boodschappen altijd bij de Dekamarkt in Grootebroek of in Lutjebroek, dan kunt u de du-
caten bij ons inleveren en zorgen wij ervoor dat ze in de actiezuil in Enkuizen terecht komen. U kunt ze 
inleveren bij de redactie; Raadhuisplein 10 in Bovenkarspel.
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Stuurlui gezocht

Opnieuw een dringende oproep aan allen die zich geroepen voelen om het team van onze verenigings 
scheidsrechters te willen versterken.
Door het groter wordende aantal teams en, tegelijkertijd, het afnemende aantal scheidsrechters, wordt het 
steeds moeilijker (zo niet onmogelijk!) om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter. Als alle huidige 
scheidsrechters beschikbaar zijn, kan het net of net niet. Als er, door allerlei oorzaken, een aantal scheids-
rechters aangeeft niet te kunnen fluiten (vakantie, blessures e.d.), hebben we een groot probleem.

Zoals al eerder aangegeven wordt de vijver waaruit gevist kan worden steeds leger. De KNVB is echter 
eenduidig als het gaat om scheidsrechters, er moet er gewoon één zijn. Als er geen officiële scheidsrechter 
beschikbaar is, dient de aanvoerder van de thuis spelende vereniging een medespeler of zichzelf aan te wij-
zen als scheidsrechter. Blijft het team in gebreke, dan krijgt het team een boete opgelegd. Uiteraard doet de 
scheidsrechterscommissie, bij monde van Vincent de Jong (senioren) en Sijbrand Krul (jeugd teams)  er alles 
aan om voor alle wedstrijden  een scheidsrechter te vinden. Helaas lukt het niet altijd. 

Nu bestaat er in het Nederlands een fraai spreekwoord: “De beste stuurlui staan aan wal”

Als ik wel eens langs de lijn loop, hoor ik de ene na de andere, vaak niet leuke, opmerking aan het adres van 
de scheidsrechter. ‘Dat ie dat niet ziet!’ ‘Wat een blinde vink!’ …. en dat zijn nog nette opmerkingen. 
Nu ben ik op zoek naar al die ‘beste stuurlui’ zodat zij, in tegenstelling tot de in hun ogen incompetente 
scheidsrechters, wel eens zullen laten zien hoe het wél moet. Dat zij zich niet laten imponeren door rot opmer-
kingen van de kant van al die andere betweters! Meld je aan, je zult door ons, op kosten van vv KGB, opgeleid 
worden tot scheidsrechter en door ons met open armen worden ontvangen.

Ik roep niet alleen jeugdigen op voor de jeugdwedstrijden, ouders zijn ook van harte welkom. Enne, jongeren 
van zo rond de 20, meld je aan en voor je het weet fluit je op zondagochtend het 5e of 8e, succes verzekerd.

Mochten alle stuurlui toch niet overtuigd zijn, denk er dan nog eens aan als jullie weer op het punt staan om 
een scheidsrechter verbaal af te serveren. Ik bedoel niet alleen de ouders maar ook de coaches. Jullie heb-
ben allen een voorbeeld functie naar, met name de jeugdspelers toe. Als jullie keer op keer de autoriteit van 
een scheidsrechter aanvechten, in woord en gebaar, hoe wil je dan dat jeugdspelers zich wel gedragen?

Een ander mooi spreekwoord in het Nederlands is: “Een goed voorbeeld doet goed volgen”

Helaas is het ook zo dat minder gepast gedrag moeiteloos gekopieerd wordt door jeugdigen.

De scheidsrechterscommissie

Stuurlui gezocht

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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Zaterdag 27 Oktober KGB D2 tegen Always Forward D4 uitslag: 15—1

De winter is in aantocht, en dat was al goed te merken vanochtend. Een koude oostenwind sneed over het 
verste KGB veld, en af en toe viel er ook nog een verraderlijk buitje. Maar toen wij moesten spelen brak toch 
het zonnetje door, en deze prikte lekker op de hoofden van de wederom talrijke opgekomen trouwe suppor-
tersschare.
Opa Vogel kwam helemaal op de fiets naar het verste veld, de weg er naar toe wordt ook wel de nieuwe 
Westfrisia-weg genoemd. Verder waren vele ouders van onze spelers vandaag aanwezig om te gaan genie-
ten van een mooi potje voetbal.

De tegenstander was vandaag Always Forward D4, een tegenstander van formaat. Helaas moesten ze 
beginnen met 9 man, omdat een aantal spelers niet waren op komen dagen. Dit had waarschijnlijk ook te 
maken met het offerfeest van afgelopen week. Je kon dus ook al aan de tegenstander zien dat ze er al niet 
meer in geloofden… Nu moesten we dit nog afstraffen. We begonnen deze keer wel scherp, en met flitsend 
combinatie spel. Omdat we ook de ruimte hadden, schoot Dani de 1-0 er al na een paar minuten in. Verder 
som ik de doelpunten even op van de 1e helft: Noah schoot de 2-0 naar binnen, toen was het de beurt aan 
Stan 3—0, Mark was vandaag goed op dreef, en had geleerd van de missers van vorige week, en af en toe 
schoot hij er zelf ook eentje in: 4—0. Op een gegeven moment brak Mark weer een keer door over rechts, hij 
leek een voorzet te geven, maar de bal draaide met veel effect in de hoek van het doel 5—0. Toen was het 
de beurt aan de ijverige Johan, hij schoot de bal, de coaches dachten dat de bal over zou gaan, maar hij 
verdween net onder de lat in het doel 6—0. Wederom was het de beurt aan Stan, die met een mooi afstands-
schot de stand op 7—0 bracht. Ook Noah die als linksbuiten begon vandaag had 
het vizier op scherp, hij schoot de 8—0 binnen. Toen werd het tijd voor onze spits 
Dani, die de bal een paar keer keurig er in trapte uit een voorzet van Mark na goed 
voorbereidend werk van onze terriër Elijah, die vandaag bijna alle duels won. Dani 
maakte dus de  9-0 en 10—0.

Dit was de ruststand, en inmiddels was ook speler nummer 10 van AW op komen 
dagen. De stoet mensen liep over de “Westfrisiaweg” naar de kantine, en zagen 
dat het goed was. Onze verdediging werd bijna niet op de proef gesteld vandaag, 
en Stefan, Michael, en later Colin, maar ook Tom en Jesse konden regelmatig meer 
naar voren schuiven. Joep onze keeper, had tot nu toe een makkie en was bijna 
begonnen aan een potje kaartspel met zijn Vader en Adriaan die hem achter het 
doel “scherp” hielden. Af en toe liep hij maar eens naar de middellijn om te kijken of 
hij ook nog een balletje kon raken.
De limonade van Ome Henk smaakte weer voortreffelijk, en de beide coaches 
hadden weinig aan te merken op het vertoonde spel. Het was wel een kwestie van 
de concentratie bewaren, en lekker vrijuit spelen vandaag.

De 2e helft begonnen we met Maths die ons vandaag hielp op het middenveld, ipv 
Stan die even rust kreeg. Michael werd op de linksbuiten plek gezet ipv Noah, en 
de rest bleef hetzelfde. AW had er nu inmiddels 10  en ook de coach was nu luid 
en duidelijk aanwezig. We denken dat hij een donderspeech heeft gehouden in de 
kleedkamer, want een ander AW kwam nu op het veld. Onze verdediging kreeg 
meer te doen na de rust en zowaar kon Joep ook een paar keer reddend optre-
den. Toen we uiteindelijk in de gaten hadden hoe ze nu stonden, kwam de KGB 
doelpunten machine weer op gang. Stan was inmiddels uitgerust en kwam nu als 
hangende spits in de plek van Dani, die rust kreeg. Mark had nog steeds geen kind 
aan zijn tegenstander en dolde hem regelmatig. Na een prachtige voorzet schoot Stan de 11-0 erin.

KGB D2 haalt uit
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Daarna kwam er een scrimmage voor het doel van AW en uiteindelijk was het weer Stan die
de bal op zijn pantoffel nam en verwoestend bijna met keeper en al de bal erin schoot. Zoals we al vertelden, 
concentratie behouden is belangrijk in zulke wedstrijden. Eventjes verloren we deze en Joep kreeg de bal, 
hij wilde hem uittrappen en kwam daarbij volgens de scheidsrechter buiten de 16. Dus hands! AW kreeg 
een vrije trap net buiten de 16. Muurtje ervoor, maar de spits van AW schoot hem mooi over de muur in de 
kruising buiten het bereik van Joep ( 12—1) Even schrikken maar niet voor lang, Noah was erin gebracht als 
voorstopper voor Jesse, die ook maar eens van zijn rust moest genieten. Noah en Eiljah gebroederlijk op het 
middenveld bleek een goede greep, ze bedienden Stan weer in de spits, deze draaide weg en schoot de 13-
-1 erin.
Het slot akkoord was van de ontketende Mark Jong, ongrijpbaar op de rechterflank, en al meerdere tegen-
standers versleten, schoot hij vanaf de rechterkant de 14--1 en de 15--1 binnen 5 minuten in. De “oohs” en 
de” aahs” waren hierbij niet van de lucht aan de kant van de toeschouwers, en coach Kees kon ze nog net in 
bedwang houden, anders waren ze het veld opgerend… Een mooie overwinning die wel een beetje geflat-
teerd was, maar wel goed is voor het zelfvertrouwen van onze jongens.
Daarna gingen we nog op de elftalfoto (zie de binnenpagina).

Groetjes Siem

KGB D2 haalt uit

Fietsen en Brommers
Twee zaken vlakbij u

65 jaar be- en genoemd 
om service en
keuzemogelijkheid

Nieuwstraat, hoek Westerstraat
Telefoon (0228) 31 29 61

Racespecialist
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Naam Sinan Gögebakan.

Geboren Op 21-07-1991 in Hoorn. 

Woonplaats Enkhuizen.

Partner Ik ben Vrijgezel.

Familie Ik heb nog een jongere broertje van 16 jaar, 
hij voetbalt in de B1 van West Frisia. Mijn ouders ko-
men vaak kijken bij mijn wedstrijden, dit geeft je toch 
weer extra energie om een stapje er bij te doen. Voor 
de rest leeft voetbal enorm in onze cultuur.

Opleiding Ik studeer aan de HVA in Amsterdam en 
volg daar de HBO opleiding Commerciële Economie. 
Zit momenteel in mijn tweede jaar.

Clubs Ik heb voor KGB alleen nog maar bij West Frisia 
gespeeld. Aan het einde van het afgelopen seizoen 
heb ik een gesprek gehad met Richard Bulterman en 
heb toen de overstap gemaakt naar KGB.

De club KGB Ik kon KGB eerst alleen maar als tegen-
stander, die wedstrijden waren altijd anders dan alle 
andere wedstrijden. Er was veel meer strijd, omdat 
de meeste jongens die tegen elkaar speelden elkaar 
konden. Dit is mijn eerste jaar bij KGB. KGB 1 heeft 
altijd hoger dan West Frisia 1 gespeeld, dit is één van 
de redenen waarom ik hier nu ben. Jacco Stuurop ken 
ik ook erg goed, heb hem 3 jaar terug leren kennen 
bij het Stratentoernooi. Jacco is vaak aanwezig bij de 
wedstrijden en heb ook met hem gepraat over mijn 
beslissing om naar KGB te gaan. Ik kan niet uit mijn 
hoofd noemen wat KGB voorheen allemaal heeft be-
reikt. Ik ben meer iemand die vooruit kijkt dan dat ik 
met de geschiedenis bezig ben.

Positie Rechts/links buiten + Rechtsback.

Sterke/zwakke punten Mijn zwakste punt is dat ik niet 
tegen mij verlies kan. Vaak lukt het me om daar een 
sterk punt van te maken door harder te werken. Maar 
als ik niet in een wedstrijd zit vanaf de 1e minuut, dan 
beland ik in een dip en vind ik het moeilijk om uit die 
dip te komen. Het maakt voor de rest niet uit welke te-
genstander we tegenover ons hebben, ik wil altijd win-
nen, of dit nou tegen een hoofdklasser is of 3/4e klas-
se club. Daarom heb ik er een hekel aan als de sterke 
punten van een tegenstander worden genoemd voor 
een wedstrijd. We merken vanzelf op het veld waar ze 
goed in zijn, voor de rest interesseert het mij niet wat 
de tegenstander zo goed kan. Wij moeten met ons zelf 
bezig zijn, laat de tegenstander lekker nadenken voor 
een wedstrijd over hoe ze ons moeten stoppen.

Mijn sterke punten zijn: ik ga altijd een duel aan om te 
winnen en zal er altijd alles aan doen om die dan ook 

daadwerkelijk te  winnen. Ik ben snel, technisch. En vindt het 
niet lastig om mijn man uit te spelen.

Hoogtepunten Hoogte punten heb ik nog niet gehad dit jaar.

Dieptepunten Is dat ik lange tijd last heb gehad van een 
hamstring blessure en ben ook door mijn enkels gegaan. 
Mijn enkels zijn nog steeds een beetje zwak, dat merk ik met 
het schieten.

Idool Ongetwijfeld Zlatan Ibrahimovic, zijn karakter plus zijn 
voetbalmentaliteit vind ik geweldig. Ik heb voor het eerst in 
mijn leven een boek in 4 dagen uitgelezen en dat was zijn 
boek ‘IK Zlaten’, daarin begrijp je heel goed hoe hij in elkaar 
zit. En moet je zeggen dat ik niks aan te merken heb op hem. 
Hij is agressief en wil nooit verliezen. Hij heeft een kort lontje 
en dat had ik vroeger ook heel vaak, nu is dat gelukkig nog 
maar af en toe. Maar de agressie zit in mijn voetbalcultuur, 
de truc is hoe je hiermee omgaat. Zlatan wordt vaak bekri-
tiseerd omtrent zijn gedrag, maar ik moet eerlijk zeggen dat 
elke elleboog en schop die hij aan iemand heeft gegeven het 
wel heeft verdient. Ik praat het niet goed wat hij doet… maar 
een verdediger irriteert hem onopgemerkt en daar praat 
niemand over, en daarom begrijp ik vaak waarom hij zich 
af en toe misdraagt. Maar Zlatan praat ook met zijn voeten 
(oke heel af en toe ook met zijn handen), maar het is toch 
mooi dat elke trainer van een ander team zich afvraagt ‘hoe 
stoppen we hem’? En elke speler die op hem staat stiekem 
een beetje bang voor hem is? En dat is omdat hij sterk is en  
zo vaak de beslissende speler kan zijn.

Het is niet voor niets dat een speler op zijn leeftijd een be-
drag van per jaar 15 miljoen Euro verdient.

Geen voetbal, dan…  Een leven zonder voetbal kan ik me 
niet voorstellen eigenlijk.

Karakter Ik vind het lastig om mij zelf te omschrijven, maar 
ik vind dat je vanzelfsprekend respect voor iedereen moet 
hebben in het voetbal en daarbuiten. Je hoeft geen beste 
vrienden te zijn met iedereen. Maar je moet je zelf proberen 

Even kennismaken met Sinan
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te bewijzen op het gebied waar jij goed in bent zonder dat het ten koste gaat van anderen, dat vind ik het belangrijk-
ste. Ik kan er slecht tegen als iemand,  iemand anders gaat gebruiken om zelf op te vallen. En ik heb nog een jongere 
broertje, ik probeer het goeie voorbeeld aan hem te geven.

Andere sporten  Ik probeer in mijn vrije tijd te fitnessen, alleen de laatste tijd heb ik hier niet genoeg tijd voor. En eens 
in de zoveel tijd ga ik wel eens zwemmen.

Vrije tijd Als ik vrije tijd heb dan probeer ik die goed te benutten, meestal ben ik dan gezellig met vrienden in Amster-
dam.

Favoriete vakantiebestemming Turkije. Ik ben van Turkse afkomst en velen zouden dan zeggen dat ik veel van het land 
weet, maar dat is dus niet zo. Er zijn nog heel veel plekken die ik wil bezoeken en zien om het land beter te leren kennen.

Televisie Voetbal international.

Film Die heb ik niet echt, de laatste films waar ik heen ben gegaan was Paranormal activity en The girl with the dragon 
tattoo. Die laatste vond ik een goeie film.

Boek/tijdschrift Ik heb vaak dat ik zin heb om een boek te lezen, maar meestal vind ik dan daarvoor in de plaats iets 
anders om te doen. Maar als ik een boek zoek, zijn dat meestal boeken over oorlogen en boeken dat met geschiedenis 
te maken heeft. Dat zijn boeken die interessant zijn om te lezen.

Eten Alles wat mijn moeder klaar maakt thuis is lekker.

Social Media Ja, Facebook.

Lastige tegenstander West Frisia.

Seizoen 2012/2013 Met het talent wat KGB in huis heeft moet het 2e  minimaal bij de top 5 eindigen. En als het 1e  
wat beter omgaat met de kansen die ze voorin krijgen dan geldt voor het 1e hetzelfde.

Even kennismaken met Sinan

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 Ward de Boer.

Geboren Op 03-11-1993. 

Woonplaats Andijk.

Partner -

Familie Mijn vader heeft vroeger bij DWS gespeeld.

Opleiding Sport en Bewegen.

Clubs Asonia en Zouaven.

De club KGB Heeft heel gezellig, lekker sfeertje.

Positie  Rechtsback.

Sterke/zwakke punten Zwakke punt is mijn enkel en 
m’n sterke punt… kan ik even niet op komen.

Hoogtepunten Scoren, toen ik dat nog deed jaren te-
rug.

Dieptepunten Enkelblessure.

Idool In de voetbalsport Messi.

Geen voetbal, dan… Gezellig naar Amsterdam en me 
bezighouden met muziek.

Karakter Rustig.

Andere sporten Tennis, golf.

Vrije tijd Heb ik niet zoveel.

Favoriete vakantiebestemming Spanje.

Televisie Voetbal.

Film Actie films en thrillers.

Boek/tijdschrift Ik lees niet echt.

Eten Sperziebonen.

Social Media  Facebook en soundcloud.

Lastige tegenstander West Frisia.

Seizoen 2012/2013  Na een matige 1e periode van het sei-
zoen, goed afsluiten en het team omhoog werken in de com-
petitie.

Even kennismaken met Ward

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.
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Naam Jelle Kok.

Geboren Op 14 december 1993 in het mooie Boven-
karspel. 

Woonplaats Bovenkarspel.

Partner Ik heb ruim twee jaar een vriendin, ze heet 
Leonie de Wit.

Familie Ik heb een broertje en een zus. Mijn broertje 
speelt bij KGB in de B2. Mijn zus heeft niks met voet-
bal. Mijn moeder kijkt, als ze daar tijd voor heeft, de 
wedstrijden van mij of die van mijn broertje. Mijn va-
der is toeschouwer bij de selectie van KGB, ook is hij 
lid van de club van 100.

Opleiding Ik studeer bedrijfseconomie aan de HES in 
Amsterdam. Ik zit nu in mijn tweede jaar.

Clubs Ik begon bij KGB in de F7 en ben niet van club 
gewisseld. Ik speel nu in het 2e

De club KGB Ik speel al 12 jaar bij KGB en in de loop 
der jaren begin je toch liefde voor de club te krijgen. Ik 
vind het een warme club met een mooi complex.

Positie  Ik sta momenteel laatste man. Ik kan op het 
middenveld ook goed uit de voeten dus ik hoop daar 
ook wat vaker te spelen.

Sterke/zwakke punten Ik heb een goede trap en een 
prima techniek. De punten waar ik nog aan moet wer-
ken zijn mijn conditie en handelingssnelheid. Af en toe 
vind ik dat ik teveel tijd nodig heb om een beslissing 
te nemen.

Hoogtepunten Ik ben voor het laatst kampioen ge-
worden in de D1. Het wordt dus tijd dat er weer een 
kampioenschap aan gaat komen!

Dieptepunten Gedegradeerd in de B1.

Idool Ik vind Steven Gerrard van Liverpool een gewel-
dige voetballer. Ook kan ik wel genieten van de klasse 
en arrogantie van Cristiano Ronaldo.

Geen voetbal, dan… Ik ben een aantal avonden in de 
week bij sportcentrum Machteld Stins te vinden. Ik fit-
ness daar. Verder breng ik graag tijd met mijn vriendin 
door. In het weekend ga ik uit met mijn vrienden.

Karakter Vrolijke, sociale jongeman.

Andere sporten Ik vind het leuk om tennis te kijken, 
jammer genoeg ben ik in het uitoefenen van de sport 
niet goed.

Vrije tijd Zie ‘Geen voetbal, dan . . ..

Favoriete vakantiebestemming Met mijn ouders gaan we 
elk jaar naar het zuiden van Europa. Ik ben meermaals in 
Griekenland en Spanje geweest, dit bevalt me prima. Ik ga 
zomers ook met mijn vrienden op vakantie. Richting een lo-
catie waar de zon schijnt en je leuk kan uitgaan.

Televisie Ik kijk vaak films en series. Ik vind ‘Two and a half 
men’ een top serie.

Film Mijn favoriete film is denk ik toch ‘Batman The Dark 
Knight’. Ik vind de ‘Pirates of the Caribbean’ reeks ook erg 
leuk.

Boek/tijdschrift Ik heb laatst ‘Vals beeld’ van Elvin Post ge-
lezen, dit vond ik een goed boek. Ik vind het boek van Zlatan 
Ibrahimovic ook een indrukwekkend verhaal. Tijdschriften 
lees ik nooit. Verder lees ik in de trein of metro de krant.

Eten Ik eet graag bami. Maar als de frituurpan aan gaat, 
heb ik er ook geen problemen mee.

Social Media  Ik maak gebruik van Facebook.

Lastige tegenstander Qua club zou ik het zo nu even niet 
weten. Qua speler vind ik het lastig om tegen een snelle, 
technische speler te spelen. Ik hou er namelijk niet van om 
voorbij gespeeld te worden.

Seizoen 2012/2013 We hebben alweer aardig wat wed-
strijden achter de rug en ik vind de resultaten zeer tegen-
vallend. Ik hoop dat we na de winterstop alle neuzen in de 
goede richting hebben en een hoop punten kunnen pakken 
zodat we de top 5 nog halen.

Even kennismaken met Jelle
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Ajax Mistwedstrijd 1966/67
De Mistwedstrijd was het begin van Ajax’ totaalvoetbal.

Voor altijd zal 7 december 1966 bij velen in het geheugen staan gegrift als de datum van ‘De Mistwedstrijd.’ 
Het was allereerst een wedstrijd met een lange aanloop. Eind 1966 was Ajax kampioen geworden met als 
beloning deelname aan het toernooi om de Europacup. Dat Ajax kampioen was geworden, was trouwens 
minder vanzelfsprekend dan het lijkt.
Ondanks de definitieve doorbraak van Johan Cruijff op 24 oktober 1965 (op 15 november 1964 had hij 
zijn debuut gemaakt, maar pas vanaf 24 oktober bijna een jaar later, was hij onomstreden) werd Ajax in het 
seizoen ervoor namelijk slechts dertiende: de laagste klassering van Ajax ooit. Trainer Rinus Michels had bij 
de  kersverse voorzitter Jaap van Praag om versterkingen gevraagd en kreeg die in de vorm van Co Prins, 
Henk Groot en keeper Gert Bals. Met dit trio eindigde Ajax eind ‘66 weer op een vertrouwde plek in de com-
petitie: bovenaan. Deelname aan de ‘Europacup’, zoals dat toen werd genoemd, was het loon. Waarbij wel 
meteen de vraag werd gesteld of Ajax zich zou kunnen meten met grootmachten als Real Madrid, Benfica en 
vooral de Engelse kampioen Liverpool, de gedoodverfde winnaar van de Europacup. En uigerekend tegen 
Liverpool lootte Ajax nadat het in de eerste ronde het Turkse Besiktas had verslagen.

De voorbereiding
De trainers Rinus Michels en Bill Shankly hadden zich terdege voorbereid voor de big clash op 7 december. 
Michels bezocht een wedstrijd van Liverpool in Engeland en bleek niet erg onder de indruk van het spel 
van de Engelsen. Shankly op zijn beurt bezocht Ajax-Telstar en vertelde later aan zijn spelers dat ze vooral 
moesten letten op die onbekende schriele jongen die luisterde naar de naam Johan Cruijff: dat kon wel eens 
een goede voetballer worden. Ook de naam van Piet Keizer klonk Shankly bekend in de oren, maar die kon 
wegens een blessure niet spelen (zijn vervanger was Cees de Wolf). Maar bovenal maakte Shankly zich niet 
te sappel.

Na een gedegen voorbereiding op sportcentrum Zeist op de dag van de wedstrijd, reden de spelers in hun 
eigen auto naar het Olympisch Stadion. Dat schoot niet bij iedereen lekker op. De Citroën van Sjaak Swart 
(een Snoek), waar ook Henk Groot in zat, wilde niet starten. Pas na veel gedoe kregen zij de auto aan de 
praat en het duo kwam pas drie kwartier voor de wedstrijd aan in Amsterdam. Waar op dat moment één 
brandende vraag iedereen bezighield: ‘Gaat de wedstrijd, die om kwart voor acht moet beginnen, eigenlijk 
wel door, want Amsterdam ligt onder een dikke mistdeken.’ Tv-presentator Herman Kuiphof liet voorafgaand 
aan de wedstrijd weten: “Het was overdag al flink mistig, maar niet zo erg als ‘s avonds. Er waren allerlei wilde 
indianenverhalen over dat de mist zou optrekken. Maar de mist trok niet op: het werd alleen maar erger.”

Grote belangen
Maar ja, er stonden opeens, zoals dat wordt genoemd, 
grote belangen op het spel. Beide ploegen waren er 
op gebrand de wedstrijd te spelen en het stadion zat 
vol met 65.000 uitzinnige fans. De regel was dat als 
scheidsrechter Antonio Sbardella vanaf de middenstip 
beide doelen kon zien, de wedstrijd kon doorgaan. De 
man moet bijzonder goede ogen hebben gehad, want 
blijkbaar slaagde hij daar in en kon ‘het rollende leder’ 
aan het rollen worden gebracht. Ajax speelde voor de 
gelegenheid in een geheel wit tenue (dat zag je beter 
in de mist) in een 4-2-4 opstelling die nog steeds veel 
mensen moeiteloos kunnen opdreunen: voorin stonden Sjaak Swart, Klaas Nuninga, Johan Cruijff en Cees 
de Wolf. Op het middenveld bewaakten Henk Groot en Bennie Muller de balans, terwijl Wim Suurbier, Tonnie 
Pornk, Frits Soetekouw en Theo van Duivenbode de achterhoede vormden, met Gert Bals als doelman, als 
sluitpost.
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Liverpool speelde overigens in het traditionele rode shirt dat zowat helemaal wegviel tegen
de dikke mistflarden.

Bikkelhard
De wedstrijd was bikkelhard, vooral van Engelse zijde. De botte bijl werd volop gehanteerd. Wim Suurbier 
kreeg een keiharde trap tegen zijn been en kon eigenlijk niet verder spelen, maar moest in het veld blijven 
omdat wisselspelers niet waren toegestaan. Henk Groot raakte door een elleboogstoot gewond aan zijn 
werkbrauw, maar ook hij moest door. Verzorger Salo Muller zou later zeggen: “Ik ben, denk ik, wel zes of zeven 
keer het veld ingelopen zonder dat iemand me gezien heeft.” De wedstrijd voltrok zich voor Ajax bijzonder 
goed. Het werd 5-0 door doelpunten van Cees de Wolf, Johan Cruijff, Klaas Nuninga, Sjaak Swart en Henk 
Groot en pas vlak voor tijd maakte verdediger Lawler voor de Engelsen de tegentreffer. Maar niet eens - 
hoewel bepaald heroïsch en door menigeen gezien als de start van het totaalvoetbal waarmee Ajax de 
wereld zou betoveren - de zege, als wel het vage schimmenspel dat de wedstrijd was geworden, spreekt nog 

steeds tot de verbeeelding. Cees de Wolf zei na afloop: 
“Toen ik had gescoord liepen we terug en toen hoorde 
ik het publiek in golven meejuichen.“ Cruijff liet opteke-
nen: “Ik geloof dat het wel vijf seconden duurde voor-
dat onze eigen keeper wist dat ik had gescoord.” Toen 
Sjaak Swart ergens in de duisternis een fluitje hoorde, 
dach hij dat het rust was. “Ik dacht dat de scheidsrech-
ter had afgefloten. Bij de ingang naar de kleedkamers 
werd ik tegengehouden door bestuurslid Jaap Hordijk. 
Die zei: ‘Sjaak, wat doe je nou?’ Ik ben toen snel weer 
teruggelopen, het veld in. Ik kreeg de bal, zette voor, en 
het was een doelpunt.

Cruijff heeft deze wedstrijd altijd één van de meest spectaculaire in zijn loopbaan gevonden. En voor Ajax 
liep het toernooi verder prima. De uitwedstrijd in de stad van The Beatles werd met 2-2 gelijkgespeeld, waar-
bij vooral Gert Bals excelleerde. Dezelfde Gert Bals van wie Shankly had gezegd dat hij hem nog niet in zijn 
dertiende elftal zou opstellen. Later verloor Ajax in de kwartfinale van Dukla Praag (1-1 en 1-2), terwijl Celtic 
de Europcup won. Maar dat is een voetnoot in de geschiedenis.

bronvermelding ‘De Oud Amsterdammer’

Ajax Mistwedstrijd 1966/67 vervolg

Naschrift van de redactie:
Op 22 juli 2011 is Cees de Wolf (1946) na een langdurig ziekbed overleden. De Purmerender zal voor altijd 
de ’Man van de Mistwedstrijd’ blijven. Als 19-jarige speler van Ajax scoorde hij op 7 december 1966 al in de 
tweede minuut tegen het grote Liverpool. ,,Alleen de mensen achter het doel hebben mijn doelpunt gezien, 
zo mistig was het die avond in het Olympisch Stadion’’, zei De Wolf enkele jaren geleden in een interview. ,,Het 
was mijn eerste balcontact, en meteen raak.’’

Cees de Wolf startte zijn voetbalcarrière bij de amateurs van FC Purmerend. Daarna werd hij door Ajax aan-
getrokken als linksbuiten, als reserve voor Piet Keizer. In die hoedanigheid speelde hij op 7 december 1966 
in Amsterdam de mistwedstrijd tegen Liverpool (5-1), en scoorde het eerste doelpunt voor Ajax. Na zijn jaren 
bij Ajax speelde De Wolf nog voor Haarlem. Hij vestigde zich daarna met een montagebedrijf in Purmerend. 
Na zijn Haarlemtijd voetbalde de Wolf als amateur nog een tijdje bij MFC, een voetbalclub in Medemblik. 
Verder begon hij een café en snackbar onder de naam “Piet de Pad” (refererend aan de fabeltjeskrant).
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 7 oktober 2012

 
K.G.B --- VIOS-W                        Uitslag:  1 — 1

Vandaag twee pupillen uit onze e6 en e7 met gastvrouw Cindy Bulterman
Mag ik even voorstellen Jay Venrooy en Gino de Vries.

Jay en Gino zijn beiden 10 jaar.

Jay voetbalt in de E-6 en staat mid-mid. Gino vetbalt in de E7 en is een middenvelder.
Jammer genoeg heeft Jay gisteren niet gevoebald omdat de wedstrijd niet doorging door het slechte weer .
Gino heeft wel gespeelt en de uitslag was 4-4.

Zowel Jay als Gino zitten op de Klimop op school en ze zitten beiden in groep 7.
Jay vindt rekenen op school het leukst en Gino taal.
Naast het voetballen vindt Jay basketbal heel leuk en Gino vindt buiten spelen heel leuk.
De beste club in Nederland is voor Jay; Ajax en in het buitenland Barcelona en de beste speler vindt hij Messi. 
Gino vindt in Nederland Ajax de beste club en de beste speler vindt hij de keeper, Vermeer van Ajax.

Natuurlijk hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De pupillen mogen altijd bij de wedstrijd bespreking zijn en die vonden zij erg goed. Bij de voorbereiding op 
het veld mochten zij met alles meedoen en dat vonden zij erg leuk. Vooral om de pionnen heen rennen en de 
penalty’s nemen.
Jay en Gino mochten allebei een penalty nemen en beiden hebben gescoord.
Over de wedstrijd zelf hadden ze allebei dezelfde mening namelijk; ze vonden hem spannend en goed.
Wat betreft het mooiste doelpunt konden zij er allebei maar één noemen omdat er helaas maar 1 keer ge-
scoord was.
Jay vond René Spruit de beste speler en Gino was het 
daar helemaal mee eens. Voor hem was René ook de bes-
te speler.
Op de vraag wat ze het leukste van de middag vonden 
was het antwoord van Jay de penalty. Gino vond de war-
ming-up en de wedstrijd zelf het leukst.

Na het korte interview kregen zij van de trainer van KGB 
Richard Bulterman hun certificaat met handtekeningen 
van de aanvoerder, trainer, voorzitter en scheidsrechter en 
van de aanvoerder kregen zij nog een prachtige voetbal 
met handtekeningen van het hele team en de verzorger 
en een shirtje met daarop geprint De Pupil van de week.

Het was voor de spelers en voor de pupillen een hele leuke 
middag en we hopen dat zij er van genoten hebben.
Wij wensen Jay en Gino nog heel veel voetbal plezier toe 
voor nu en in de toekomst.

Els Piekaar
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 28 oktober 2012

 
K.G.B --- LSVV                        Uitslag:  2 — 1

Vandaag de twee pupillen uit de E-4
Stefan Groen en Thimo Ruiters

THIMO wordt volgende maand 10 jaar en STEFAN is 10 jaar.
Ze vonden het fantastisch, toen ze hoorden, dat zij PUPIL VAN 
DE WEEK mochten zijn.
THIMO speelt in de SPITS en STEFAN speelt MID-MID en ook 
wel eens KEEPER.
Gisteren (27 oktober) hebben zij jammer genoeg verloren.
Wat school betreft, zit STEFAN op de Willibrordes in Groep 7A 
en THIMO op de Klim-Op en in GROEP 7.  Het leukste op school: 
Zowel THIMO als STEFAN hebben ENGELS als vak op school 
en vinden dit dan ook een van de leukste lessen. Verders is BUI-
TENSPELEN  een van de favoriete bezigheden van THIMO en 
STEFAN vindt TAAL en GYM ook heel fijn.
Over hun andere hobby’s moesten ze wel erg lang nadenken, want als VOETBALLEN  jouw favoriet is, be-
denk dan even snel ook iets anders. STEFAN heeft ook als hobby LEGOTECHNIEK en SCHAATSEN, maar 
dat duurt nog wel even, voordat hij deze sport weer kan beoefenen. THIMO zit ook graag achter de COM-
PUTER.
Hun favoriete club en speler: Zowel THIMO als STEFAN zijn favoriet van AJAX en de beste speler: STEFAN: 
SIEM DE JONG en voor THIMO: ERIKSEN en MESSI van BARCELONA.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn: THIMO vond het behoorlijk MOEILIJK en STEFAN 
heeft onthouden dat de trainer het over NADELEN BESPREKEN (LSVV) had.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: STEFAN: dat was LEUK en VET COOL en het  was mak-
kelijk BIJ TE HOUDEN volgens THIMO.
De aftrap: Door goed rond spelen van de bal, naar elkaar spelen, heeft STEFAN een mooie ASSIST gegeven 
aan THIMO en hij kon SCOREN, mede omdat de tegenpartij hun zo voorbij lieten gaan en de keeper bijna 
geen tegenstand bood. 
De wedstrijd zelf: Allebei vonden zij de wedstrijd LEUK om naar te kijken, vooral omdat KGB zo GOED was 
volgens THIMO en STEFAN vond het ook COOL.
Het mooiste doelpunt was namens STEFAN: RENE SPRUIT en volgens THIMO: DE EERSTE.
De BESTE SPELER van vanmiddag: THIMO: JOERI HAKSTEEN en TIM APPELMAN.
STEFAN: RENE SPRUIT en TIM APPELMAN.
Het leukste van vanmiddag: STEFAN: DE DOELPUNTEN en DE MUZIEK IN DE KLEEDKAMER bij de VER-
ZORGING. THIMO: Ik vond ALLES LEUK, ook omdat KGB HEEFT GEWONNEN,
Allebei vonden zij het GEWELDIG dat zij PUPIL mochten wezen.
Na dit korte interview kregen zij van de trainer van K.G.B. en van de aanvoerder, Sjors Appelman, hun certi-
ficaat met handtekeningen 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. Ik in ieder geval 
enorm bedankt, STEFAN en THIMO, dat jullie pupil van de week wilden zijn en ik wens jullie heel veel voet-
balplezier toe, voor nu en in de toekomst.

Els Bakker
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 11 november 2012

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

Vandaag de twee pupillen uit de E-1
Stijn Smit en Mike Spaan

Beide spelers zijn 10 jaar. Ze vonden het fantastisch, toen ze het 
hoorden, dat zij PUPIL VAN DE WEEK mochten zijn. MIKE speelt 
in de SPITS en STIJN speelt LINKSVOOR. 
Gisteren (10 november) hebben zij jammer genoeg verloren.

Wat school betreft zit STIJN op de Willibrordes in Groep 7B en 
MIKE op de Molenwiek in GROEP 6A. 
Over hun andere hobby’s moesten ze wel  lang nadenken, want 
als VOETBALLEN  jouw favoriet is, bedenk dan even snel ook iets 
anders. Mike zei uiteindelijk BUITENSPELEN en STIJN vindt TE-
KENEN en TIKKERTJE heel leuk.
Hun favoriete club en speler: Zowel STIJN als MIKE zijn favoriet 
van AJAX, maar ook BARCELONA en REAL MADRID komt aan-
bod, en de beste speler, STIJN; SIEM DE JONG, ERIKSEN en 
MESSI van BARCELONA, FORMIDABELE SPELERS. KGB blijft 

ook zijn favoriet. MIKE vindt MIRALEM SULEJMANI en RONALDO:  FANTASTISCHE SPELERS.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn:
STIJN viel het op dat Richard het allemaal zo goed uitlegt en hij vond ook dat het heel goed ging. Mike zei 
dat er over de opstelling werd gesproken.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: STIJN vond het heel LEUK en WIJ (E—1) doen ook onge-
veer dezelfde oefeningen, maar iets anders. Mike vond het wel leuk en  we moesten met elkaar door bespre-
ken, wat er werd gedaan.
De AFTRAP: Door goed rond spelen van de bal, naar elkaar toe spelen, heeft STIJN een mooie ASSIST 
gegeven en een schitterend LOPJE aan MIKE en hij kon SCOREN, dat de meiden langs de kant heel hart-
WOUWHHH !!!!! schreeuwden.
De wedstrijd zelf: STIJN vond de eerste 25 minuten goed, daarna alleen maar LANGE BALLEN, waar uitein-
delijk de GELIJKMAKER uit werd gescoord. MIKE vond de eerste helft goed, daarna ging het wel.
Het mooiste doelpunt was namens beide spelers, de KOPBAL van NICK ABCOUWER.
De BESTE SPELER van vanmiddag: MIKE: JOERI HAKSTEEN.
STIJN: BRYAN DE ROO en REMCO WACHTER.
Het leukste van vanmiddag: STIJN: DE AFTRAP, samen OVER PASEN, alles SAMEN DOEN, ALLES KRIJ-
GEN. MIKE: DE SNOEP en CHIPS, DROPJES vond ik het ALLERBESTE van de middag.

Na dit korte interview kregen zij van de trainer van K.G.B. Richard Bulterman en van de aanvoerder, Sjors Ap-
pelman, hun certificaat met handtekeningen van de aanvoerder, voorzitter, trainer en scheidsrechter. Ook al-
lebei een bal met handtekeningen van alle spelers 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. Ik in ieder geval 
enorm, jongens. Bedankt, STIJN en MIKE, 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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Jeugd Trainers / Begeleiders

Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
A1-2 Trainer/Begeleider Bert Spaan 0228-514507 bert_minke@kpnplanet.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  
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