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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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Redactioneel

De uiterste inleverdatum voor de volgende Brug is 
17 februari 2013
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Redactie adres
Nico Bakker
Raadhuisplein 10
1611 AS  Bovenkarspel
 06-54252586
 redactie.kgb@quicknet.nl
 

Redactieleden
Elly Roosendaal
Anita Bakker
Gerard Overmars
Rob Visser
Marcello Ghizzi
Nico Bakker
 

Website adres
 www.vvkgb.nl

Algemeen secretaris
Danny Stuurop
 06-13490869
 jt.stuurop@quicknet.nl

Secretaris Jeugdcom.
Raymond Kersten
 06-51351683 
 raymond.kersten@quicknet.nl
 

Henk Cnossen
 06-18705802

Consul
Clemens Huisman
 06-50995061

Sponsorcommissie
Sjaak van Dijk
 0228-513157
 jj.vandijk@quicknet.nl

Sportpark “de Rozenboom”
De Gouw 19 1610AE
 0228-513032

Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag Fred Windt, speler van het 3e seni-
oren team in discusie met de scheids. Op de achter-
grond Erwin Bijlsma.
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

Wat vindt u nog meer in deze editie:

De Column, Goede voornemens, Wildcard KNVB 
en de Club van 100;             door Rob Visser.

Nieuwjaarsreceptie en Agressiviteit;
door Gerard Overmars.

Begeleider in de sport Siem Beers;
door Elly Roosendaal.

Agenda en Voetbalquiz deel 3;
door Nico Bakker.

Op de middenpagina’s uitgebreid nieuws over 
de Grote Club Actie, MD1 gespot en Karin Sijs 
& Marcel Schouten achter hun appeltaart.

En verder:
• Vrij verteld van Jan Vriend.
• Sportiviteit en respect (website voetbal.nl).
• Team spirit bij KGB-3.
• Appeltaarten in duel, door Karin Sijs.
• De Bal, door het bestuur.
• G-Boys in actie.
• Grote Club Actie 2012.
• Pupillen van de week door Els Bakker.
• 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 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.

ZATERDAG 8 JUNI RABO FIETSSPONSORTOCHT.

Voetbalquiz:

Na 2 clubbladen met de vragen van de voetbalquiz hebben 4 personen de antwoorden ingestuurd (ge-
maild). Nog steeds kan iedereen meedoen. In deze editie de volgende 15 vragen.

Meer informatie over de sponsorloop voor F- & Mini pupillen op de laatste binnenpagina
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Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari was er bij KGB de traditionele Nieuwjaarsreceptie, vooraf gegaan door
een oefenwedstrijd tussen de selectie en een team van oud KGB coryfeeën op het zon overgoten complex 
“de Rozenboom”.
Een wedstrijd om van te smullen. Er werd vol energie en inzet gespeeld. Er werden prachtige doelpunten 
gescoord. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 6-2 in het voordeel van de selectie beslist. Na deze fantastische 
wedstrijd stroomde de kantine vol. Om maar niet zeggen overvol!

Als voorzitter heb ik veel mensen de hand geschud en een voorspoedig 2013 toegewenst. Anderen heb ik in 
het bijzonder veel sterkte toegewenst omdat zij, of een van hun dierbaren, ziek zijn.
Weer anderen heb ik sterkte gewenst omdat zij hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen.
Personen die KGB een warm hart toedragen en om de een of andere reden niet aanwezig konden zijn, wens 
ik alsnog oprecht een voorspoedig 2013.

In een oergezellige sfeer heb ik gewoontegetrouw de aanwezigen toegesproken. Je kon proeven dat men 
nieuwsgierig was. Allereerst werd kort terug geblikt op een bewogen jaar 2012.

Wij hebben afscheid moeten nemen van een aantal KGB vrienden. De economische teruggang heeft KGB 
ook in 2012 niet ongemoeid gelaten. Sponsor inkomsten zijn sterk gedaald, de hoofdsponsors “Kiddy World” 
en “Energie Wacht” beëindigden hun sponsorschap. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor de jaren lange 
ondersteuning!

Ook  scoorden wij met zijn allen weer meer gele en rode kaarten dan in 2011. 

Vervolgens stond ik stil bij het drama wat zich in Almere heeft afgespeeld. Ik sprak de hoop uit, dat wij als 
KGB-ers hiervan hebben geleerd, door de regels van het voetbalspel als zowel die van de normen en waar-
den zullen respecteren en niet gelijk op ons achterste benen te staan. Ook niet als men het niet eens is met de 
beslissingen van de wedstrijdleiding. Degenen die zich niet kunnen of wensen te houden aan die voorwaar-
den, horen bij KGB niet thuis!

Ondanks alles is er in 2012 weer volop met plezier gevoetbald. Successen bleven niet uit. Het leden aantal 
is weer toegenomen. KGB bruist en is ondanks alles kerngezond en klaar voor 2013!

Maar wat brengt 2013 voor KGB?
Ik heb het al gezegd, KGB bruist, is gezond, kan rekenen op een tomeloze inzet van vele vrijwilligers. KGB 
wordt ondersteund door een grote groep sponsors die KGB een warm hart toedragen. Al met al een ge-
zonde basis om 2013 met open vizier tegemoet te treden. Samen met de sponsorcommissie is er tot kort voor 
de Nieuwjaarsreceptie gesproken met een potentieel nieuwe hoofdsponsor. Helaas kan ik daar nog geen 
verdere mededelingen over doen, omdat die gesprekken nog een vervolg moeten krijgen.

Wel kan ik met trots meedelen dat er een groep van 15 bedrijven, zich presenteren, als het collectief  “ Tulip 
Valley ”.  Deze bedrijven zijn  allen werkzaam in de regio, met als specialisme “bolbloemen“.
Deze 15 bedrijven ondersteunen KGB als Topsponsor voor een termijn van 5 jaar. Fantastisch en daar zijn wij 
als KGB ontzettend blij mee! De aanwezigen ondersteunen door een daverend applaus!

Sportief gezien is KGB van plan om er een succesvol jaar, en volgend van te gaan maken. De diverse toer-
nooien zijn en zullen worden georganiseerd. Er zal volop gebouwd gaan worden aan de voetbaltechnische 
inhoud van KGB. De bedoeling is om het jeugdvoetbal op een hoger niveau te brengen.
Je mag dan wel plannen hebben, uitvoeren is een ander fenomeen. Er zijn hierover al veel gesprekken ge-
weest. Belangrijke posities zijn nagenoeg ingevuld, aan andere wensen wordt hard gewerkt door een groep 
vakkundige en enthousiaste mensen.
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Echter, onder wiens leiding wordt de kar getrokken?

Wij zullen het met zijn allen moeten klaren, echter …………………………… er is een grote animator van dit alles.
Wie? …………………De spanning stijgt! …………………………..Er worden namen 
geroepen.

Dames en heren, vol trots kan ik u meedelen dat onze hoofdtrainer
Richard Bulterman zich nog voor minimaal 3 jaar aan KGB ver-
bindt en bereid is gevonden zijn invloeden te laten geleden.
Na wederom een daverend applaus geef ik Richard het woord.

De koek is nog niet op!
Ik heb u al op de Nieuwjaarsreceptie van vorig jaar laten weten dat 
ik het voornemen had om het voorzitterschap bij KGB te willen be-
eindigen.
Er is door vele personen op mij ingesproken, echter …………… ik vind het 
tijd om die voorzittersrol over te dragen.
Zowaar geen eenvoudige taak om een adequaat opvolger te vinden.
Er worden nogal wat eisen aan zo’n persoon gesteld.
Jong, inventief, representatief, KGB-er in hart en nieren, etc.

Dames en heren; ik mag u met trots aankondigen dat ik er in 
geslaagd ben om Bob Smit als een waardig opvolger aan u 
te mogen voorstellen.
Bob moet echter wel worden benoemd op een extra leden 
vergadering. 
Gezien het applaus, een futiliteit.

Ook Bob geef ik de gelegenheid zich voor te stellen en de 
gelegenheid om gefeliciteerd te worden.
Ik meen oprecht, dat KGB in Bob een goed en waardig op-
volger heeft.

Er wordt nog gezellig nagepraat, een toost
uitgebracht en veel felicitaties uitgebracht.

De Nieuwjaarsreceptie was een Topper!

KGB is klaar voor 2013!

Gerard Overmars
Voorzitter vv KGB 

Nieuwjaarsreceptie
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Column

‘Uit het Noordhollands Dagblad’

Ik heb de krant altijd snel uit. Ligt het aan mij? Aan de adver-
tenties? Komt het door het snelle nieuws via internet? Of is de 
krant niet goed geschreven? 
Misschien ben ik de laatste tijd wel het slechte nieuws beu ge-
worden. Dat zou goed kunnen natuurlijk. Moorden, criminali-
teit, ongelukken, huizenprijzen en hypotheken, de euro en de 
Europese crisis. En dan niet te vergeten - de Politiek. Zowel de 
landelijke als ook de plaatselijke politiek.     

Het Noordhollands Dagblad heeft artikelen over binnen en 
buitenland en heeft een regionaal gedeelte. Van Amsterdam 
tot Den Haag. En in het regionale gedeelte - Stad en Streek – 
van Hoorn tot Enkhuizen. Dus ook over Stede Broec. Van een 
diefstal, ongeluk, brand tot jubilea en ander plaatselijk nieuws. 
Het heeft diverse columns en ook een pagina met familiebe-
richten, want we willen natuurlijk wel weten wie er is overleden. 
Waar hij of zij woonde en van wie het er ‘ientje’ was. 
Lezers kunnen op artikelen uit de krant reageren door brieven 
naar de krant te schrijven. Die reacties staan op het gedeelte: 
lezers schrijven. Én er is ook een sportgedeelte. Daarin zijn wij 
als voetbalclub natuurlijk zeer in geïnteresseerd. Over Volen-
dam of AZ. De Ajax fans uit de regio vinden dat er teveel AZ 
in zit en de Feyenoord fans komen al helemaal niet aan bod. Ik 
als KGB-er zou het natuurlijk mooi vinden indien wij meer aan-
dacht krijgen in plaats van altijd Hollandia! Zo heeft ieder zijn 
wens. 

Maar het feit blijft, ik heb de krant snel uit. Tegenwoordig begin 
ik achterin en ga zo naar voren. Misschien omdat ik denk dat 
het goede nieuws achterin staat. Op zaterdag is de krant wat 
uitgebreider. Er is dan een interessant sportgedeelte o.a. met 
Henk Spaan en zijn cijfers. En een weekendbijlage met allerlei 
artikelen over mensen, bedrijven, reizen enz. Tevens is er een 
weekend- magazine VRIJ. Hierin kun je ook over allerlei dingen 
lezen. Over eten, mode, cultuur en bekende mensen. Achterin 
staat de column VRIJ VERTELD. Een column van Jan Vriend, 
Journalist, schrijver én  zoon van slager Piet en Alie Vriend. In 
deze column beschrijft Jan dilemma’s en gevoeligheden van 
mensen die hem dit anoniem hebben laten weten. Hij is een 
journalist en schrijver die de pen gevoelig hanteert. Hij weet 
een persoonlijk verhaal op natuurlijke wijze netjes te vertalen. 
Heel mooi.
Er zijn voetballers die van alles met de bal kunnen. Sommige 
schrijvers met de bal-pen.

Ow!
Lees ik daarom de krant van achter naar voren? …

Laatste nieuws!

Rob Visser.......?



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 3, seizoen 2012-2013

Thea (62): “Jarenlang beschouwde ik mijn zwager
als een intieme vriend. Vanaf het moment dat mijn 
zus voor het eerst met hem thuis kwam, hadden 
we een klik. Ik vond dat ze geen beter partner had 
kunnen kiezen en was dan ook vereerd toen ze me 
vroeg haar getuige te zijn bij het huwelijk.
Ze hadden een fantastische tijd. Eerst met zijn 
tweetjes, later met hun kinderen. Als lievelingszus 
en hartsvriendin mocht ik het allemaal van dichtbij 
meemaken. Vaak gingen we samen op vakantie en 
ook op hoogtijdagen als pakjesavond en kerstmis 
waren we bij elkaar.
Het geluk brokkelde ineens af toen mijn zus ziek 
werd. Binnen een paar maanden overleed ze. Het 
verdriet hakte erin. Hoe groot het gemis was, kan 
ik nauwelijks in woorden benoemen. Vooral voor 
hun kinderen waren het zware jaren.
Tot mijn verbazing leek mijn zwager alles toch weer 
snel op te pakken en eigenlijk was ik enorm van de 
kaart toen hij na een jaar al een andere vriendin 
bleek te hebben. Natuurlijk gunde ik hem nieuw 
geluk, maar tegelijk voelde ik het een beetje als 
verraad ten opzichte van mijn zus. Het leek alsof 
hij haar alweer snel was vergeten, wat een verwij-
dering tussen ons teweegbracht.
Toch bleef hij contact met onze familie houden. In 
mijn hart vond ik het moedig dat hij bij verjaarda-
gen en feestjes zijn nieuwe vriendin meenam en 
haar betrok bij het wel en wee van onze familie. 
Maar onwillekeurig bleef er toch een afstand tus-
sen ons, omdat mijn overleden zus er gevoelsmatig 
tussen stond.
Bij een kerstdiner vorig jaar kwam alles toch weer 
goed. Na een paar borrels hadden we bij kaars-
licht een openhartig gesprek over de dood, over 
cremeren of begraven. Waarbij mijn zwager ver-
telde dat hij bij mijn zus begraven wilde worden. 
Omdat zij zijn vrouw en zijn grote liefde was, zei hij 
erbij. En de moeder van zijn kinderen. Zijn vriendin 
begreep het, vertelde ze. Zij wil straks een plek bij 
haar overleden partner.
Die ontboezemingen gaven ons kerstdiner een 
emotionele lading. Voor mij was het een signaal 
waaruit bleek hoeveel hij nog van mijn zus houdt. 
En hoeveel ze nog voor hem betekent.
De denkbeeldige muur die tussen ons was komen 
te staan, was daarmee in één keer verdwenen.
Een mooiere kerstboodschap had ik niet kunnen 
krijgen.”

Vrij verteld van Jan Vriend

Dorien (49): “Wat had ik toch altijd een hekel aan 
Kerstmis. Verplichte gezelligheid, vond ik het vroe-
ger thuis. Ik ergerde me dood aan de ouderwetse 
kerstplaten die mijn vader draaide en vond de de-
cemberaankleding van ons huis maar overdreven 
gedoe.
Wat had het voor zin om een boom om te hak-
ken, in huis te halen en vol met lampjes te han-
gen? Ook het stalletje dat mijn moeder onder 
de dennentakken zette, vond ik achterhaald. 
Als ik naar de beelden rond de kribbe keek, 
stoorde ik me aan die ene gipsen koning die het 
al jaren met een afgebroken neus moest doen. 
En die witte kandelaar met die saaie rode kaars 
die mijn moeder altijd midden op de tafel zette, 
kon écht niet meer, naar mijn idee. Zelfs onze 
maaltijd was steeds hetzelfde: ieder jaar kip.
Het allerergste vond ik het dat ze van me verwach-
ten dat ik tijdens de kerstdagen thuis bleef, terwijl 
er buiten de deur wel duizend leukere dingen te 
doen waren. Veel aantrekkelijker dan twee da-
gen met je ouders en je zus om de tafel te zitten. 
Inmiddels zijn we jaren verder. Mijn vader is er niet 
meer. Na zijn overlijden verhuisde mijn moeder 
naar een klein appartement in een verzorgings-
huis. Haar kamer is te klein voor een kerstboom, 
maar haar oude stalletje met de gehavende beel-
den staan daar weer keurig te pronken op het 
dressoir. Inclusief de koning met zijn gebutste neus. 
Als ik ernaar kijk, groeit de heimwee naar de kerst-
feestjes van vroeger. Is het nostalgie? De hang 
naar het vertrouwde van vroeger thuis, misschien? 
Of een stil verlangen naar mijn goede, oude vader 
met zijn bijna antieke kersplaten?
Om de kerstheimwee tegen te gaan, hebben mijn 
man, onze dochters en ik deze week een boom ge-
kocht en oma’s oude lampjes erin gehangen.
Er staan zelfs een paar bescheiden beelden on-
der. En hoewel mijn dochters de witte kandelaar 
van oma afschuwelijk vinden, heb ik hem toch pro-
minent in de kamer op tafel gezet. Mét een rode 
kaars. Ik den dat ik mijn kinderen deze kerst maar 
eens verwen met kip, naar een beproefd recept.
Ik heb mijn meiden op het hart gedrukt gezellig 
thuis te blijven, ook al is er van alles te doen in de 
buurt. Hadden we nog maar een platenspeler.
Dan kon ik die oude kerstlp’s van mijn vader draai-
en.
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Agressiviteit
Voetballen, normaliter een sportief feest voor de spelers, jong en oud, de toeschouwers, scheids- en grens-
rechters en andere wedstrijdleiders.
Helaas wordt dit soms door enkelen op een brute wijze verstoord. Recent met een afschuwelijke afloop. 
Vandalen die het nodig vonden de grensrechter, de heer Richard Nieuwenhuizen van Buitenboys van het 
leven te beroven.

Onbegrijpelijk! Waarom al die agressiviteit? 

KGB kent gelukkig tot op heden niet het fenomeen van uitzonderlijk wangedrag. 
Wel zal het bestuur in overleg met de KNVB over gaan tot het verder aanscherpen van strafmaatregelen bij 
fysieke en verbale misdragingen.

Wie zich niet kan, of wil gedragen naar de spelregels van het voetbal en de normaal geldende normen van 
waarde en respect, kan bij KGB vertrekken!

Einde 2012, 2013; een nieuw begin 

Het jaar 2012 was voor KGB in sportief opzicht en anderszins een goed jaar.
Het leden aantal is gegroeid. 

Sponsoren schonken KGB wederom hun vertrouwen.
De vele vrijwilligers hebben hun vereniging “KGB” weer voortreffelijk ondersteund.
De medewerkers van de gemeente Stede Broec en andere bedrijven stelden hun diensten en services weer 
ter beschikking aan KGB. Hierdoor is KGB in 2012 weer sterker geworden als vereniging.
Dank hiervoor!

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 6 januari 2013, tussen 15.00 en 17.00 uur in de kantine van 
KGB.

Tot slot wens ik een ieder een sportief 2013.

Met vriendelijke groet,

Gerard Overmars

Van de voorzitter
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Sportiviteit & Respect

Jong, oud, mannen en vrouwen. Velen beleven iedere week plezier aan voetbal. Wekelijks worden er ruim 
30.000 wedstrijden gespeeld op de Nederlandse velden. De KNVB organiseert deze wedstrijden samen 
met en vooral voor de verenigingen.

Plezier waarborgen
Tijdens en rondom de wedstrijden gebeurt er van alles 
op de vereniging dat het onderwerp sportiviteit en res-
pect raakt. Simpelweg omdat spelers, trainers, coaches 
en supporters veel plezier beleven aan de sport. Dat 
geldt uiteraard ook voor scheidsrechters en andere ka-
derleden. Maar helaas gaat het ook soms mis. 
Het is niet ondenkbaar dat je als betrokkene bij een voet-
balwedstrijd weleens iets hebt meegemaakt dat niet op 
het veld thuishoort. Om het plezier te waarborgen werkt 
de KNVB aan sportiviteit en respect. Zo wil de voetbal-
bond zorgen dat iedereen op een prettige en onbezorg-
de manier betrokken kan zijn bij het voetbal.

Samenwerking
De KNVB staat hierin niet alleen. Het Ministerie van VWS 
heeft in 2010 het initiatief genomen tot het sportbrede 
programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. De KNVB is 
vanaf het eerste uur betrokken en speelt samen met NOC*NSF en de KNHB een rol als trekker. Inmiddels zijn 
er ruim dertig sportbonden aangesloten bij dit initiatief. 
Ook binnen het voetbal zoekt de KNVB zelf actief de samenwerking. Met Stichting Meer dan Voetbal en de 
vertegenwoordigende organen van spelers (VVCS), trainers (CBV, VVON), scheidsrechters (BSBV) en clubs 
(ECV, CED) vormt de KNVB het voetbalprogramma Sportiviteit & Respect.

Positieve aanpak
De aanpak van de KNVB kenmerkt zich door positiviteit; richten op datgene wat we juist wél willen zien. Een 
positieve insteek leidt namelijk tot meer plezier en betere prestaties. Daarnaast gaat de voetbalbond ervan 
uit dat iedereen altijd invloed heeft, welke rol je ook vervult. 
Simpel gezegd: als iedereen zich bewust is van zijn eigen voorbeeldfunctie en zich er naar gedraagt, kan 
iedereen nog meer plezier aan het voetbal beleven. Het spreekt voor zich dat de KNVB zich daarbij ook zelf 
de spiegel voorhoudt. 
De bond richt zich niet alleen op preventie, maar ook op repressie. Bij buitensporig gedrag passen harde 
straffen.

Aanpak van excessen

De focus binnen alle activiteiten op het gebied van sportiviteit en respect ligt op preventie en het stimuleren 
van wenselijk gedrag. Preventie alleen is echter niet voldoende. Is er sprake van buitensporig gedrag? Dan 
past het om hard op te treden. Om die reden is de KNVB vanaf het seizoen 2011/’12 gestart met een aan-
pak van excessen.

Sportiviteit & Respect
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Zwaardere straffen
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is het zwaarder straffen van excessief verbaal en fysiek 
geweld. De zwaardere straffen komen tot stand door een verhoging van de strafmaat en de invoering van 
minimumstraffen. 

Snellere procedure
De nieuwe aanpak komt ook tot uiting in het ver-
snellen van de behandeling en het verbeteren van 
waarheidsvinding. Zaken worden sneller afgehan-
deld, doordat bij vermoedelijke excessieve overtre-
dingen de verkorte procedure van toepassing is. 
De korte aanlever- en oproeptermijnen zorgen voor 
vaart in het proces. Hierdoor kunnen tuchtorganen 
binnen enkele weken uitspraak doen. De snelheid 
waarmee deze zaken worden afgehandeld zorgt 
overigens niet voor verlies aan nauwkeurigheid en 
kwaliteit. De KNVB heeft namelijk zijn tuchtorgani-
satie hierop ingericht.

Mondelinge toelichting
De procedure bij vermoedelijke excessen heeft nog 
een grote kwaliteitsimpuls gehad. Zo is reglemen-
tair vastgelegd dat tuchtcommissies deze zaken 
altijd mondeling onderzoeken. Alle betrokkenen worden uitgenodigd om – in aanvulling op hun schriftelijke 
verklaring – de zaak mondeling nader toe te lichten. Deze stap levert de KNVB een enorme hoeveelheid ex-
tra werk op. Het zorgt echter wel voor grote verbetering in de waarheidsvinding.

Bron: website-voetbal.nl

Sportiviteit & Respect

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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Goede voornemens, Gaan we ze opvolgen?

Na Sinterklaas en de kerstdagen sluiten we de decembermaand af met oud en nieuw. Van de pepernoten en 
chocoladeletters naar de tulband en kerststol om af te sluiten met oliebollen en vuurwerk. Een goed gebruik 
tijdens - oud op nieuw - is, dat we goede voornemens maken voor het nieuwe jaar. Stoppen met roken, zuini-
ger leven, aan de lijn, minder drinken, iedereen heeft wel iets om zich voor te nemen. Meer sporten is ook vaak 
een van de goede voornemens. Dat juichen wij als voetbalclub KGB uiteraard toe. Sporten is gezond, zeker 
geen dure sport en is voor de sociale omgang met je leeftijd- en dorpsgenoten een goed idee.

Tot zover klopt het plaatje helemaal. Koek en ei zou je zeggen. Maar dat is het niet. “Voetbal is oorlog”, zei de 
inmiddels overleden bondscoach Rinus Michels altijd al. Hij kreeg gelijk. 
Natuurlijk valt het bij KGB wel mee, maar ook bij ons of bij de tegenstanders langs de lijn gaat het er verbaal 
weleens pittig aan toe. En dan niet alleen de spelers maar ook wij ouders, wij supporters kunnen er wat van. 
In de hitte van het spel valt het ons waarschijnlijk niet op, maar een neutrale bezoeker zal zich weleens ver-
bazen. 
De tegenstander, scheidsrechter en grensrechters zijn meerdere keren aan de beurt. Natuurlijk heb je wel-
eens beslissingen waar je het niet mee eens bent. En er zijn ook echt thuisfluiters en goedwillende ouders die 
als grensrechters de regels niet helemaal goed weten of een kant op interpreteren. Niet sportief, maar ook 
dat is amateurvoetbal. Spelers en supporters hebben tegenwoordig snel commentaar. Sportief commentaar 
is welkom maar het gaat weleens te ver. Gênant? Jazeker! 

En je spreekt niet zo snel een ouder/supporter van je eigen team aan op zijn gedrag. Wij ouders/supporters 
langs de lijn moeten ons beperken tot aanmoedigen in plaats van ontmoedigen. 

Een belangrijke taak is weggelegd voor de trainers, begeleiders en coaches. Die kunnen hun spelers aan-
spreken op hun gedrag. Maar ook elkaar. Want ook - de leiding - gaat weleens over de rooie. 

Ja, ook bij KGB. 

In andere sporten heeft het scheidsrechterskorps meer overwicht. Daar accepteren coaches en spelers ge-
woon hun genomen beslissingen! De KNVB heeft beloofd er aan te werken. Regels zullen worden aange-
scherpt. Maar zeker ook wij. Wij als club, trainers, begeleiders, spelers, jeugdspelers, coaches, supporters en 
ook de ouders, die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van onze jeugdleden, dienen er aan te werken. 
Na het overlijden van amateurgrensrechter Richard Nieuwenhuizen, vrijwilliger en ouder van een B1 speler, 
heeft de hele voetbalwereld zich voorgenomen er aan te werken. We hebben allemaal goede voornemens 
gemaakt.  

Gaan we ze opvolgen?
                        Rob Visser

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

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

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

Voor de mannen van de KNVB het volgende: 
“Even of oneven, stel wildcards beschikbaar. Geef deze aan die teams die een hogere indeling aankunnen.”

       Rob Visser

Helaas heeft deze column en ook de aanvraag van vv KGB aan de KNVB voor KGB B1 niet geholpen. De B1 
werd aan het begin van het seizoen gewoon weer in de 2e klasse geplaatst. Op zich jammer maar oké, er 
was bepaald geen plek over in de 1e klasse. Ze hanteren even getallen per klasse en naar mijn voorstel om 
bijvoorbeeld naar elf of dertien teams in een klasse te gaan is vermoedelijk niet gekeken. We beginnen het 
seizoen 2012-2013 dus weer in de 2e klasse. Prima. Met twaalf teams. Maar na twee/drie wedstrijden liet 
Oosthuizen zich uit deze klasse halen. Een vreemde actie van deze vereniging. Zo snel al. Die hadden beter 
vooraf hun huiswerk kunnen doen en direct aangeven een klasse lager te willen spelen. Door deze actie za-
ten wij met elf teams in de tweede klasse. Een oneven getal aan het begin van het seizoen terwijl de KNVB 
van even getallen uit gaat.

Beste KNVB; indien een team vrijwillig omlaag kan! Waarom dan niet vrijwillig omhoog?
Oneven of even getallen per klasse, das mij om het even!

Kan iemand van KGB zorgen dat de KNVB dit leest. Dank u.

Note: Te hoog ingedeeld voetballen is niet leuk, maar te laag geklasseerd voetballen prikkelt de jeugdigen 
ook niet echt!
            Rob Visser    

Wildcard KNVB
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Teamers, 

Mijn naam is professor doctor Fetze Alsvanouds van de universiteit van Harderwijk en ik doe onderzoek naar 
het fenomeen ‘KGB-3’). 

Sinds dit seizoen is KGB-3 aangemeld op Teamers. Eerder probeerde ik al te verklaren waarom het KGB- 3 
zo voor de wind ging. En mijn conclusie was: de drie T’s. Teamspirit, Toeval en Tenenkrommende mazzel. Nu ik 
iets meer ben ingeburgerd en weet van het bestaan van deze voetbalwebsite, moet ik daar een vierde T aan 
toevoegen; De T van Teamers. 

Ligthart is de grote animator van dit geheel en na wat onderzoek bleek er een 
significant, causaal verband te bestaan tussen het in gebruik nemen van deze 
website en de communicatie op het veld. 
Eerst even uitleggen wat het is: Teamers is een communicatieprogramma voor 
het amateurvoetbal. Het geeft je de mogelijkheid om gedurende een seizoen alle 
wedstrijden, trainingen, evenementen, mededelingen, verslagen en statistieken te 
plaatsen. Via deze site melden spelers en begeleiders zich aan of af voor wedstrij-
den en trainingen. Wedstrijden worden besproken, er worden ideeën uitgewisseld 
over de tactiek, maar bovenal proberen een aantal spelers interne conflictjes op 
te lossen of juist aan te wakkeren. 
Dit lijkt negatief, maar uit mijn onderzoek (ik ben tenslotte professor, doctor) blijkt 
dat dit conflictbeheersend werkt. De ruzies worden online uitgevochten in plaats 
van op het veld. Dat werkt bij KGB-3 als volgt: 

Bij Teamers krijgt iedereen de mogelijkheid om zich aan te melden met een bijnaam. Verder is het mogelijk 
om een biografie op te geven. 
Zo probeert van der Steen zijn eigen onzekerheid te maskeren met zijn bijnaam Mr. Assist, die de suggestie 
moet wekken dat hij veel assists geeft, naar ik aanneem. Schreurs doet dat nog minder subtiel door in zijn 
biografie te vermelden: “Topscoorder 2011-2012: 21 goals, 2 benig, specialiteit 1-1. Scoort makkelijk met het 
hoofd. Legt regelmatig nog (!?, F.A.) de bal af. 60 assists in 2011-2012”. Ik neem aan dat hij de trainingen dan 
ook meerekent. Schreurs (bijnaam Bulykin) die meestal, tot zijn eigen ongenoegen, op het 
middenveld staat, vermeld er ook nog even bij dat hij aanvaller is. Dit kan alleen tot doel 
hebben de coach te beïnvloeden.   
Valse bescheidenheid komen we ook tegen op Teamers: Werkhoven noemt zichzelf ‘Flut’, 
maar dat kan natuurlijk ook betrekking hebben op zijn fysieke gesteldheid en dan past de 
bijnaam wel weer prima.
Boon gooit het om begrijpelijke redenen niet op zijn voetbalkwaliteiten, maar pronkt met 
zijn rugnummer (14). Je moet je zelfvertrouwen ergens vandaan halen. 
Ligthart heeft als toevoeging ‘hele rechterkant’ maar ik vermoed dat dat gaat over het 
deel van het veld waar het volgens hem veel beter moet.

Toch mag één speler niet onvermeld blijven: de biografie van Windt is de meest uitge-
breide van allemaal: “Als middenvelder knap ik, zonder te mopperen, het vuile werk op voor 
de luie voetballers. Ook zorg ik voor de aansluiting bij de spitsen. Tevens geef ik veel assists 
en pik geregeld een doelpuntje mee. Daarnaast ben ik kopsterk en ben ik snel op de eerste 
meters en op de lange afstand. Mijn conditie is ijzersterk, zo sterk zelfs, dat mensen denken 
dat ik doping gebruik. Als laatste wil ik nog mijn leiderschap benadrukken, maar door mijn 
bescheidenheid zou ik nooit aanvoerder willen zijn!“
Dit behoeft verder geen toelichting.

Team spirit bij KGB-3

Marco Ligthart

Fred Windt
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Team spirit bij KGB-3
In vergelijking tot andere teams wordt er bij KGB-3 dus veel
gesproken over assists. Ook hier speelt Teamers een rol: Het was Olivier die deze 
discussie startte: “Ik denk dat we vorig seizoen punten hebben laten liggen omdat 
enkele van ons zelf een doelpoging waagden terwijl anderen er beter voor stonden” 
zei hij waarna hij ook nog van Persie quote: “Natuurlijk ben ik blij met mijn zeven 
doelpunten, maar ik ben ontevreden over mijn aantal assists”. Één assist in drie wed-
strijden is tekort.”
Ikzelf heb de gemiste kansen voor open doel van Olivier (uit tegen Woudia en thuis 
tegen de Valken) nog helder op m’n netvlies en ik begrijp zijn medespelers wel. 
Er is ook nog een rubriek ‘volgende evenement’. Daar staat al maanden een bezoek 
aan de wedstrijd Utrecht – Ajax gepland. Net als de vorige wedstrijd ADO Den 
Haag – AZ (afgelast vanwege vorst) zal ook dit bezoek geen doorgang vinden. Or-
ganisator Schreurs, wiens werkgever sponsor is van Utrecht en ADO, had zijn eigen 
functie en rol in het bedrijf wat overschat en werd overruled door zijn superieuren. 
Er is wel nog plek bij Utrecht –Roda.

Het laatste tabblad bevat mededelingen. Daar staat al enkele weken het bericht over de dappere strijd die 
Sofie de Wit voert tegen haar ziekte. De link naar haar blog is ogenschijnlijk al een aantal keren aangeklikt 
want er staan daar al meerdere hartverwarmende reacties van haar vaders teamgenoten. Daarmee is de 
cirkel rond: Teamers voegt wel degelijk iets toe aan de communicatie en de teamspirit van KGB-3.

Keep up the good work, guys!
Door:
Professor doctor Fetze Alsvanouds,
Universiteit van Harderwijk.

Bart v.d. Steen & Gerard Boon

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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De smaak van appeltaart.

Wekenlang gonsde het al van de geruchten dat de kempha-
nen Karin Sijs en Marcel Schouten, of moet het zijn ‘een kemp-
kip en een kemphaan’ de strijd aan zouden gaan wie de eer 
van “beste appeltaart bakker” zou gaan krijgen. Beide de-
den  aan de bar en de ronde sta-tafel verbaal hun best de 
omringende menigte ervan te overtuigen dat alleen haar of 
zijn appeltaart de beste zou zijn. Fijnproevers werden uitge-
nodigd om op 2 december naar de kantine te komen om mee 
te doen aan de smaaktest van het jaar.

Om half 12 was het voor de eerste fijnproevers zover. In de kantinekeuken werd met uiterste precisie van bei-
de taarten stukjes op een bordje gelegd, glimmend vorkje erbij en proeven maar. Koffie erbij om het geheel 
door te spoelen en wat ook heel belangrijk was, beide smaken de kans te geven de smaakpapillen optimaal 
te kietelen.
Voor mij (Nico Bakker, redactie) vielen beide smaken in de 
smaak. Helaas kon ik er die middag niet bijblijven om verder 
verslag te doen. 

Daarom onderstaand verslag Karin Sijs.

Zondag 2 december was het dan zo ver, de “wie bakt de lek-
kerste appeltaart” competitie.
Eigenlijk was het ontstaan omdat Marcel Schouten zei dat 
hij de lekkerste appeltaart bakte, dit was voor mij een uitda-
ging, ik ging de uitdaging dan ook aan.

We hebben alle twee uiteraard heel erg ons best gedaan, en 
ieder op z’n eigen manier de taart gebakken.

Als eerste hebben wij,  Marcel en Karin dus, elkaars taart geproefd, wij vonden ze alle twee lekker maar het 
waren ook 2 verschillende taarten.
Van het 1e elftal hebben meerdere spelers de taarten beoordeeld, we hadden vooraf aangegeven dat ze dit 
mochten doen mits ze de wedstrijd zouden winnen.
Later hebben we verschillende mensen de 2 taarten laten proeven, zonder te zeggen welke van wie was 
uiteraard en ze gevraagd welke hun voorkeur had.
Er werd aangegeven dat de een meer naar appel smaakte en de ander meer naar de koek, zeg maar. Er 
werd ook regelmatig gezegd dat in de een kaneel zat (goed opgemerkt) en de ander vanille (ook waar). 
Uiteindelijk zijn de stemmen geteld, Marcel had 20 stemmen en ik 10, dus moet ik toegeven dat Marcel zijn 
taart dus de het lekkerste gevonden werd.

Ik heb de wedstrijd verloren, maar Richard gaf aan dat hij ook wel de competitie met hem aan wilde gaan, 
het zal mij benieuwen wanneer dat gaat gebeuren.
Via deze weg wil ik Marcel nogmaals feliciteren met zijn overwinning.

Groeten Karin

Appeltaarten in duel



Hhhhmmm lekker, appeltaart MD1 gespot

Boven van links naar rechts:

Peter Kuin (coach), Renee Vuijst, Anna Lotte de Haan, Mendy Wentzel,

Anne Breed, Tessa v/d Spruijt, Liz Breed, Lianne Botman.

Onder van links naar rechts:

Lisa Stoffers, Madelief Dudink, Noa de Wit,

Esther Kuin, Alisia Eisses, Monica Wulf.

Marcel Schouten en Karin Sijs achter hun zelfgebakken appeltaarten.
De titanenstrijd om de lekkerste taart kan beginnen.

Sijbrand Krul,
druk bezig om voor het 

zaterdagvoetbal vol-
doende scheidsrechter 
op de groene velden te 

krijgen.

Vanwege het te kleine 
aantal scheidsrechters 
is dat elke week weer 

een hele klus.

En als er tekort zijn, 
dan fluit hij zelf een 
paar partijtjes. Top!!
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Een “bal“ is volgens “van Dale” een bolrond , soms hol lichaam, 
en vervolgens kan een bal vele andere betekenissen hebben.

Denk aan een “bal“ gehakt of de “bal“ van een voet.
Tevens draagt bal de betekenis van een enigszins grote danspartij,

Vervolgens kent het woord “bal“ nog vele andere betekenissen.
Zo kan je ook letterlijk iemand de  “bal“ toespelen,

alsmede spreekwoordelijk iemand de “bal“ toespelen.
Zo bezigt men ook wel eens de kreet “ik snap er geen “bal“ van”!

Ook bij KGB gebruikt het voorwerp “bal” volop.
Immers gezamenlijk tegen een “bal“ aantrappen wordt dan het balspel 

voetbal genoemd.

In het spel heeft de “bal” een bijzondere symbolische waarde.
Immers wanneer men in het spel de “bal“ veroverd of aan elkaar toespeelt 

kan men er plezier aan beleven en zelfs punten scoren.
Wanneer de “bal“ buiten de lijnen verdwijnt en in struiken of
sloot belandt verliest het voorwerp “bal“ direct zijn waarde.

In veel gevallen wordt er dan niet meer naar omgekeken.
En daar snap ik dan weer geen “bal“ van.

In de periode van af september t/m heden zijn er 25 ballen gevonden
in struiken en sloten.

Vervolgens wordt enige tijd later de “bal“ aan het bestuur toegespeeld, door op te merken
“Wij hebben geen ballen meer“ en wil het bestuur nieuwe ballen bestellen.

En daar snappen wij dan als bestuur weer de ballen van!
De moraal van dit verhaal is: Zorg dat na het spel en/of training de ballen 

worden opgezocht als deze verdwijnen in de struiken en/of sloot.
Dus zoek de “bal“ na afloop van training of spel op en leg die “bal“ op de juiste plaats neer!

Elke “bal“ kost circa 35 - 40  ballen (euro) en gezamenlijk is dat veel geld.

Het bestuur

De 
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De Club van 100 biedt:

Financiële ondersteuning aan activiteiten die binnen de vereniging worden georganiseerd.
Financiële ondersteuning voor de benodigde materialen ten behoeve van de vereniging. 
 

Wat kost de Club van 100?

De bijdrage is €50,- per jaar. Wel beraadt de club van 100 zich voor een verhoging in de toekomst. Maar we 
gaan net als vorig jaar eerst proberen nog meer nieuwe leden te werven. Zo creëren we meer binding met de 
club. Hierbij hopen wij hoofdzakelijk nieuwe leden (ouders!) te werven die geen vrijwillige taken verrichten! 

Wel heeft de Club van 100 een extra mogelijkheid voor de mensen die toch iets meer willen bijdragen. 
Het staat iedereen volledig vrij de bijdrage te verhogen naar €75,- of €100,-!
Op de deelnemerslijst komt dan achter je naam bij €75,-     of bij €100,-            te staan.

Wat krijg je voor je deelname? 

1. Uw naam wordt vermeld in het clubblad “De Brug” en op het club van 100 bord in de kantine
2. Recht om mee te beslissen waar de opbrengst Club van 100 aan besteed gaat worden
3. Gratis toegangskaart voor alle thuiswedstrijden van K.G.B. 1
4. U kunt ook uw naam terugvinden op de internetsite van www.vvkgb.nl
5. 6 x “De Brug”; het officiële orgaan van de v.v. K.G.B. én de Presentatiegids!
6. Maar bovenal, het goede gevoel vanwege uw financiële ondersteuning aan u vereniging

Hoe kan ik deelnemen?

Dit is heel eenvoudig, bel of ga langs bij een van de bestuursleden:

Marco Ligthart   Outger Jacobzstraat 21b Bovenkarspel         marcoligthart@hotmail.com 
Dennis de Goede   Rietzanger 12   Hoogkarspel   06-41.784.890
Jan Hermans   Klamp 8   Bovenkarspel  06-41.858.377
Rob Visser    Hulft 13   Bovenkarspel  06-51.389.475

Oproep aan alle club van 100 leden. 

Weet u iemand die nog geen club van 100 lid is, spoor hen aan. Of bel ons. 

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

Word ook lid van de Club van 100
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Leden van de Club van 100

Adri Laan  Andre Fit  Ans de Wit  Antoine Haarstudio iwon Kuin   
Auke en Margreet van Zanten   Bab Minneboo  Bart van der Steen Bep Stuurop 
Bert Karel  Bert Spaan  Bertus en Tiny karel Bertus Kleijn  Bob Post  
Bob Smit  Brian Veeken  Cees de Wit  Cees Hoff  Cor Duijs  
De Gympies  Dennis de Goede Dick de Wit  Dirk Berkhout  Dirk Jan Kok  
Dirk Ligthart  Dirk Maas  Dirk Visser  Dirk Vreeker  Duo De Buurman 
Ed Eickhout  Edith Beekman  Edwin den Ouden Edith Beekman  Eric Raggers  
Erik de Vries  Erwin Bijlsma  Eugene Korse  Eugène Thole  Evert Visser
Fer Bot   Finn Verhage  Fjödor Werkhoven Fons Vreeker  Frank Dekker 
Frank en Karin Sijs Frank Laan  Frans Dekker  Frans Eickhout  Frans Takken 
Fred Windt  Gerard Boon  Gerard Overmars Gerard Piekaar  Han Broersen 
Hans en Trudy Ligthart Hans Raven  Harry Huisken  Henk Cnossen  Henk Tor 
Henk van Altena Henk van de Velde Hessel Thole  Ids Fopma  ING  
Jaap Boon  Jaap Commandeur Jacco Stuurop  Jack Keirsgieter  Jacko van Leijen 
Jan Appelman  Jan Bregman  Jan Hermans  Jan Klarenbeek  Jan Menno Her-
mans   Jan Smit  Jan van St. Annaland Jelle Bonnema  Jelle Thole 
Jeroen Mulder  Joop Hendrix  Joost Vreeker  Jos Rood  Jouri Haksteen 
Juriaan Visser  Kees Groot  KGB Jeugdcommissie KGB Veteranen  Koos en Alie Visser-
Lars de Jong  Linze de Jong  Loek Werkhoven Luuk Hogendoorn Marcel Comman-
deur   Marcel Kroezen  Marcel Schouten Marco Ligthart  Mark Pennekamp 
Martin Leijgraaf Meine Kuperus  Melchior Lehmann Mevr. A. Smit  Michel Kok 
Nico de Haan  Nico Homan  Nico Konijn  Nico Schooneman Niels Bakker  
P. Laan   Patrick van Osch Patrick Visser  PC Marktweg  Piet de Wit  
Piet Deen  Piet Engel  Piet Vriend  Remco Wachter Rene Spruit 
Rens de Boer  Richard Bulterman Ries Bruijn  Riet Kuperus  Rina Deen  
Rob Hali  Rob Ruitenberg  Rob Visser   Robèr van Ammers Robert Konijn  
Rolf en Dien Scharf Ron Bijleveld  Ruud Peerdeman Schoonmaakbedrijf Streekclean   
Sen. zondag 1  Sen. zondag 2  Sen. zondag 3  Simon de Wit  Sjaak van de Swa-
luw   Sjaak van der Ploeg jr. Sjaak van der Ploeg sr. Sjors Appelman  Stoffers Glazenwas-
serij   Supporter  Theo en Elly Roosendaal   Tim Appelman  
Ton Dekker  Ton Karel  Vok Appelman  Wil Cornelisse  Wil Klein  
Wil Laan  Wilko Visser  Wim ter Avest  Yvonne Boon  Marijke de Boer
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1. Van welke club won PSV (na strafschoppen) de EC 1 finale van 1988 ? 
a) Real Madrid b) Benfica c) Glasgow Rangers

2. Wie is voor PSV de topscorer aller tijden ? 
a) Coen Dillen  b) Willy van der Kuilen c) Luc Nillis  d) Ruud v. Nistelrooy

3. Hoeveel doelpunten scoorde Johan Cruijff tijdens het WK 1974 in Duitsland ? 
a) 3   b) 4    c) 5   d) 6

4. Bij welke Engelse club speelde Robin van Persie ? 
a) Chelsea   b) Liverpool   c) Tottingham  d) Arsenal

5. Welk land behaalde de meeste WK titels ? 
a) Duitsland  b) Italië   c) Frankrijk  d) Brazilië

6. Marco v. Basten ziet men als beste Nederlandse spits. Zijn carriëre werd vroeg door een blessure 
beeïndigd. Wat voor blessure was dat ? 
a) De knie   b) De enkel   c) De rug

7. Iedere keer als Volendam kampioen wordt of degradeert wordt een boot van stal gehaald. Wat is de 
naam van die boot ? 
a) Heen en terug  b) Op en neer   c) Heen en weer

8. Welke Italiaanse ploeg heeft de meeste Europa cup1 Champions leaques gewonnen ? 
a) Inter Milan  b) AC Milan   c) Juventus  d) Napoli

9. Wie speelde de meeste wedstrijden voor het Nederlandse elftal ? 
a) Edwin van der Sar b) Frank de Boer  c) Philip Cocu  d) Johan Cruijff

10. In 1954 werd Duitsland wereldkampioen door de finale met 3-2 te winnnen van het land waarvan in de 
voorronde nog met 8-3 werd verloren. Welk land was dat ? 
a) Brazilië   b) Hongarije   c) Engeland  d) Italië

11. In 1968 won Ajax in dichte mist met 5-1 van een Engelse club. Welke was dat ? 
a) Chelsea   b) Arsenal   c) Liverpool  d) Manchester U.

12. Bij welke profclub begon Ruud Gullit in 1979 zijn profcarriëre ? 
a) HFC Haarlem  b) Feijenoord   c) PSV   d) Fc Utrecht

13. Feijenoord was de eerste Nederlandse winnaar van de Europacup 1. In welk jaar was dat ? 
a) 1968   b) 1970   c) 1972  d) 1969

14. Welke Nederlandse scheidsrechter floot twee Europacup finales ? 
a) Leo Horn  b) Mario van den Ende c) Charles Corver d) Sijbrand Krul

15. Hoe heet het stadion van NEC Nijmegen ? 
a) De Vijverberg  b) De Geusselt  c) De Goffert  d) De Vliert

Voetbalquiz (deel 3)

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 twee 
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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Begeleider van de D2: Siem Beers

Deze keer viel Siem Beers de eer te beurt voor het interview van de trainer en/of begeleider van een team. 
Siem is geboren en getogen in de Noord-Oostpolder, hij komt van oorsprong uit Marknesse. Hij is getrouwd 
met Christien en zij komt ook uit de NOP, maar dan uit de plaats Enst. Samen hebben zijn drie kinderen: Na-
tascha van 17, Jasper van 15 (hij voetbalt in de zondag B1) en Julian van 12 jaar. Hij voetbalt in de D2 waar 
Siem samen met Kees Bruins de begeleider van is. 

Siem is zijn schoolcarrière begonnen op de Mavo, maar heeft deze niet afgemaakt, hij vond het veel leuker 
om bij zijn vader in het bedrijf te werken. Er moest toch een diploma worden gehaald, dus is hij in eerste in-
stantie gestart op de Lagere Landbouwschool, daarna volgde de Middelbare Landbouwschool. Dit beviel 
hem beter, omdat er ook veel praktijk voor kwam op school en hij graag met zijn handen bezig was. In 1984, 
op zijn 21e, is hij begonnen als vertegenwoordiger bij Bejo Zaden in Warmenhuizen. Zijn werkgebied besloeg 
zo’n beetje Noord-Oost Nederland. Via Bejo is hij terecht gekomen in de voormalige Sovjet-Unie en heeft hier 
zijn werkterrein van gemaakt. Hij werd daar echt besmet met het ‘Ruslandvirus’.  In die tijd waren het nog 
staatsbedrijven en kon hij genieten van de grote, uitgestrekte landerijen die daar bewerkt werden. Daarbij 
vergeleken was Nederland maar een heel klein landje.  

Samen met een collega heeft hij een groot deel van Oost-Europa bij Bejo op de kaart gezet. Niet alleen de 
(inmiddels in vele staten uiteengevallen) Sovjet-Unie, maar ook o.a. Roemenië, Polen en Tsjechië. In 1997 
werd hij bevorderd tot areamanager en was hij verantwoordelijk voor alle activiteiten in Oost-Europa. In 
2009 is hij naar een dochterbedrijf van Bejo gegaan, namelijk Broer B.V. in Andijk en werkt hier als algemeen 
directeur. Dit bedrijf doet in plantuien en exporteert zaden en plantgoed naar 42 landen verspreid over de 
hele wereld.

Siem is niet alleen een harde werker, maar ook een enthousiaste voetballer. Sinds zijn zevende voetbalde 
hij bij SV Marknesse en heeft alle jeugdteams doorlopen, meestal in de eerste teams. Hij was linksbuiten en 
deed het aardig. Toen hij in de A1 speelde, had hij een superteam. Ze speelden eerste klasse, werden daarin 
kampioen en zijn daarna gepromoveerd naar de hoofdklasse. Een aantal van zijn mede teamleden zijn naar 
het betaald voetbal gegaan. Dit waren o.a. Hemmo Kuipers, hij ging naar de 1e klasser in Urk, Tonny Ernst 
ging naar Heerenveen, Jan Mesu speelde later bij PEC Zwolle en Johan Hansma jarenlang libero bij Hee-
renveen, is momenteel technisch directeur bij SC Heerenveen. We kunnen wel stellen dat dit een redelijk 
succesvol  team is geweest.

Maar ja, dan wordt je senior, je team valt uiteen en moet je in het derde gaan voetballen. Dit viel voor Siem 
niet mee en hij heeft toen de overstap gemaakt naar zijn andere passie, het volleyballen. Dit deed hij ook bij 
SV Marknesse, dit was een omnivereniging waar nog een aantal andere sporten waren ondergebracht. Ook 
hier deed zijn team het goed, hij speelde uiteindelijk promotieklasse. Ze trainden twee keer in de week en op 
zaterdag waren de wedstrijden. Op zijn 32e is hij hiermee gestopt, want toen verhuisden Siem en Christien 
naar Bovenkarspel.

Sinds drie jaar is hij coach/begeleider van de D2 (eerst tweejaar bij de E-tjes). De jongens worden getraind 
door Finn Verhage, Dick de Wit en Mo. Siem is destijds gevraagd door de toenmalige E-coördinator, Peter 
Kuin. Siem doet het begeleiden samen met Kees Bruins. 
Beiden zijn voor hun werk af en toe in het buitenland, dus kunnen ze elkaar vervangen. Samen maken ze de 
opstelling voor de zaterdag en Siem regelt bij de wedstrijden het papierwerk, zoals Kees  voor de shirtjes en 
de “waterzak” zorgt.

Begeleider in het sportlight 
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Nu doet Siem wel meer papierwerk, hij maakt van elke wedstrijd een verslag en dit boekwerk van alle wed-
strijden krijgen de spelers aan het einde van het seizoen. De verhalen zijn zeer boeiend geschreven en wor-
den versierd met vele foto’s, een prachtig naslagwerk voor de spelers. Ik denk dat de spelers heel trots en blij 
mogen zijn met zo’n enthousiaste en gedreven begeleider.

Wie spelen er in de D2? Dat zijn Julian Beers, Colin Groot, Noah de Haas, Tom Bruins (aanvoerder), Dani van 
der Noot, Jesse Baas, Joep de wit, Stefan Hoek, Mark Jong, Michael van Kessel, Stan Vogel, Elijah de Haas 
en Johan van der Ploeg.

Momenteel staat de D2 op de achtste plaats van de twaalf. Nu moet daarbij worden opgemerkt dat de D2 
uit vier verschillende teams is samengevoegd, dus er gaat dan een bepaalde tijd overheen voordat de man-
nen op elkaar zijn ingespeeld. Waarschijnlijk worden ze na de winterstop in een andere klasse ingedeeld en 
zal het wat beter gaan. 

We wensen Siem, Kees en de trainers veel succes in de voorjaarscompetitie en wensen ze veel speelplezier! 

Elly Roosendaal

Begeleider in het sportlight 



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 3, seizoen 2012-2013

Zaterdag 5 januari stond het jaarlijkse G-toernooi in sporthal ‘De Flint’ op de agenda.
Zo was het ook in ‘de Brug’ aangekondigd, dus ging de KGB redactie maar even kijken of er nog een leuk 
stukje voor het clubblad van was te maken. Tot veler verbazing werd er slechts 1 wedstrijdje gespeeld en was 
het “toernooi” om 12.00 uur al afgelopen. Jammer, een echt interview zat er dus in, of het moet een opsom-
ming worden van wat de vrijwilligers Hannie en Marus en Fred van de Flint hiervan vonden.

Wel een paar fotootjes geschoten, die hierbij staan afgedrukt.

G-Boys in actie 
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De Grote Club Actie van afgelopen najaar was weer een succes.
Er zijn helaas met in totaal 1362 loten wel iets minder loten verkocht als in 2011, maar we hebben als jeugd-
commissie ook wel wat gevraagd van onze jeugdleden. De spelers moesten in een tijdsbestek van een paar 
weken zowel langs de deuren voor de Grote Club Actie, als voor de bonnenactie van het Streekhof. Ook de 
bonnenactie heeft ruim 2500,- Euro voor de club opgeleverd.

Zoals ieder jaar willen we de 3 topverkopers weer in het zonnetje zetten. De beste verkopers ontvangen als 
dank voor hun inzet een KGB trainingsshirt of trainingsbroek. Het best verkopende team ontvangt weer de 
overheerlijke KGB-slagroomtaart.

Er waren dit jaar 2 winnaars. Zowel Jimmy Verhage (D1) als Sylvio Bulterman (C2) hadden beide 48 loten 
verkocht. Sofie de Wit (D1) was eervol derde met 39 verkochte loten. Jimmy hoort al jaren bij de winnaars. 
Vorig jaar had hij een shirt gewonnen, dus koos hij dit jaar voor een trainingsboek. Sylvio en Sofie ontvingen 
een trainingsshirt. Sofie was op dat moment net opgenomen in het ziekenhuis en kon haar shirt niet in ont-
vangst nemen. Haar foto ontbreekt dus. Sofie heeft haar trainingsshirt uiteraard wel ontvangen.

De D1 heeft als elftal (zowel in totaal als naar rato) de meeste loten verkocht. Natuurlijk doordat Jimmy en 
Sofie ook bij de topverkopers zaten. Het best verkopende team heeft een heerlijke KGB-slagroomtaart ge-
wonnen. Direct na de training werd de taart in ontvangst genomen en ‘opgesnoept’.  Dat ging er natuurlijk 
wel in als koek!

Namens KGB willen wij alle jeugdleden bedanken voor hun inzet tijdens de Grote Club Actie, ook die leden 
die dit jaar helaas buiten de prijzen zijn gevallen. Het was super en we hopen volgend jaar weer op jullie 
steun.

Grote Club Actie 2012
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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.

Grote Club Actie 2012



Hhhhmmm lekker, appeltaart MD1 gespot

Boven van links naar rechts:

Peter Kuin (coach), Renee Vuijst, Anna Lotte de Haan, Mendy Wentzel,

Anne Breed, Tessa v/d Spruijt, Liz Breed, Lianne Botman.

Onder van links naar rechts:

Lisa Stoffers, Madelief Dudink, Noa de Wit,

Esther Kuin, Alisia Eisses, Monica Wulf.

Marcel Schouten en Karin Sijs achter hun zelfgebakken appeltaarten.
De titanenstrijd om de lekkerste taart kan beginnen.

Sijbrand Krul,
druk bezig om voor het 

zaterdagvoetbal vol-
doende scheidsrechter 
op de groene velden te 

krijgen.

Vanwege het te kleine 
aantal scheidsrechters 
is dat elke week weer 

een hele klus.

En als er tekort zijn, 
dan fluit hij zelf een 
paar partijtjes. Top!!
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 2 december 2012

 
K.G.B --- Hugo Boys                        Uitslag:  3 — 1

Vandaag twee pupillen uit de e3
Thomas Groot en Richard Meekel.

Beide spelers zijn 10 jaar.

Ze vonden het fantastisch, toen ze hoorden dat zij PUPIL VAN DE WEEK mochten zijn.
THOMAS speelt in het elftal RECHTSVOOR en RICHARD  is KEEPER. en zij staan 1e met hun elftal.
Gisteren (1 december) hebben zij met 1-0 gewonnen.

Wat school betreft, zij zitten allebei op de Molenwiek: THOMAS in GROEP 7/8 en RICHARD in GROEP 7. 

Over hun andere hobby’s buiten het voetballen: RICHARD vindt COMPUTEREN fijn om te doen en THO-
MAS is het daar ook mee eens, maar ZWEMT ook graag en TAFELTENNIS speelt hij ook.

Hun favoriete club en speler: Zowel RICHARD als THOMAS zijn favoriet van AJAX, maar ook BARCELONA  
komt aan bod, en de beste speler: THOMAS: ERIKSEN en MESSI. Voor RICHARD: FISCHER en MESSI.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking waar de pupillen altijd bij zijn:
Voor THOMAS was de uitleg over de tegenstander HEEL DUIDELIJK. Richard: de trainer vertelde precies 
over de ZWAKKE PUNTEN van hun. Volgens RICHARD ging het allemaal HEEL GOED.

De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: Allebei de pupillen vonden, dat het goed ging, vooral het 
OVER SPELEN NAAR ELKAAR en OM DE PIONNEN HEEN was heel leuk. 
De AFTRAP: Door goed rond spelen van de bal, naar elkaar toe spelen, heeft RICHARD een mooie ASSIST 
gegeven en kon THOMAS hierdoor SCOREN.

De wedstrijd zelf: Het allermooiste moment van de wedstrijd vonden beide spelers de FANTASTISCHE RED-
DING VAN PETER MOLENAAR, DE KEEPER, vanwege de PENALTY die de tegenstander kreeg. 
Het mooiste doelpunt was namens beide spelers het 2E DOELPUNT van JOURI HAKSTEEN, precies in het 
hoekje, vertelde THOMAS.
De BESTE SPELER van vanmiddag: THOMAS: PETER MOLENAAR en SINAN GÖGEBAKAN.
RICHARD: PETER MOLENAAR.
Het leukste van vanmiddag:
THOMAS: DE AFTRAP, omdat ik heb gescoord, de DOELPUNTEN waren allemaal even MOOI.
Vooral DE KEEPER, met zijn goede reddingen en dat KGB zo goed speelde.
RICHARD: DE AFTRAP, omdat ik een goede ASSIST gaf.

Na dit korte interview kregen zij van de trainer van K.G.B. Richard Bulterman en van de aanvoerder, Sjors 
Appelman, hun certificaat met handtekeningen van de aanvoerder, voorzitter, trainer en scheidsrechter. Ook 
allebei een bal met handtekeningen van alle spelers.
Het was voor de pupillen een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben. Ik in ieder geval 
enorm, jongens 

Bedankt, THOMAS en RICHARD, dat jullie pupil van de week wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbal-
plezier toe, voor nu en in de toekomst.

Els Piekaar
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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  
Rabobank 1341 29 245 KvK Hoorn 371 51 185 BTW nr 8207.14.343.B.01



Op dinsdag 11 december zijn 47 Westfriese verenigingen getrakteerd op een formidabele cheque uit de
Grote Club Actie van in totaal € 73.480,17.

Het bestuur van KGB en tal van andere verenigingen werden gastvrij onthaald door de
Opel dealer Van der Linden van Sprankhuizen.

In een gezellige ambiance mocht KGB een cheque ontvangen van € 3.282,09.
Een opbrengst welke door loten verkoop van onze jeugd is gegenereerd,

is een prestatie waar wij trots op mogen zijn!

Grote Club Actie




