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Bob neemt het roer over van Gerard

Richard tekent bij. Voor Bob de 1e klus
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Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag de organisatoren van de sponsor-
loop Mark Hoppenbrouwer, Reinier Jeltema en Joey 
Leeuwinga.
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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 
se

iz
oe

n 
20

12
-2

01
3 

   
  M

A
RT

 2
01

3
offi

ci
ee

l o
rg

aa
n 

va
n 

vv
 K

G
B 

 B
ov

en
ka

rs
pe

l

Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

Wat vindt u nog meer in deze editie:

De Column en een uitgebreid interview met het
gezin van Dick en Laurette de Wit;            door Rob 

Visser.

Lid van Verdienste (Klaas Blokker);
door Gerard Overmars.

Trainer Gert Ruiters in de sportlights;
door Elly Roosendaal.

Foto’s, Agenda en Voetbalquiz deel 4;
door Nico Bakker.

The Troubleshooter (Raymond Kersten);
door Marcello Ghizzi.

Diverse foto’s en lay out;
door Anita Bakker.

Op de middenpagina’s de Jeugd
zaalwedstrijden in Sportcafé de Flint en de 
Carnavalsponsorloop.

En verder onder andere:
• Over de Brug, door Monique.
• Team spirit bij KGB-3, door prof Fetze Alsvanouds.
• Alaaf!!, de carnavalsponsorloop, door Mark Hoppenbrouwer.
• De Minipupillen tellen mee, door Mark Hoppenbrouwer.
• Pupil 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:

Zaterdag 30 maart - Schoolvoetbal.

vrijdag 3 mei - open dag vv Kgb.

donderdag 9 mei - (Hemelvaart) Stratentoernooi.

Zondag 19 mei - het Kgb reünie toernooi.

Zaterdag 8 juni - rabo FietSSponSortocht.

Voetbalquiz:

Na 3 clubbladen met de vragen van de voetbalquiz hebben 4 personen de antwoorden ingestuurd
(gemaild). Nog steeds kan iedereen meedoen. In deze editie de volgende 15 vragen.

Laptop(s) gevraagd

De KNVB heeft de voetbalverenigingen verplicht om binnenkort alle gegevens wat maar met wedstrijden te 
maken heeft digitaal, dus door middel van de computer, aan te leveren.
Hiervoor heeft KGB behoefte aan een paar laptops.
Het mogen best al wat oudere zijn of die voor het (bedrijfs)werk zijn afgeschreven. Wie heeft er een die niet 
meer gebruikt wordt?
Laat het even weten door een mail naar redactie.kgb@quicknet.nl te sturen.



In memoriam
Vincent Visser

 
 
 
 
 

Geschokt en bedroefd zijn we door het grote
verlies van onze trouwe elftalspeler

 

Vincent
 
 

Je was er altijd.
 

Niet alleen tijdens trainingen en wedstrijden,
maar je gaf ons ook je gezelligheid

in de derde helft.

Rust zacht lieve Vin, we zullen je erg missen.
Je blijft altijd bij ons in gedachten.

 
Veteranen KGB
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Column

  Bob / Gerard   o ja  en Erik

Dat we een nieuwe voorzitter hebben, werd op de nieuwjaarsreceptie 
duidelijk. Bob Smit. Maar via een extra algemene ledenvergadering 
op woensdagavond 13 februari werd dit pas officieel.
Niemand stemde tegen! En ik?
Ik was ik er niet bij. Via mijn bronnen hoor ik dat er een prima opkomst 
was. Ook enkele van het veteranenteam waar Bob in speelt!
Tja, veteranen die steunen elkaar natuurlijk door dik en dun.
Naar een nieuwe voorzitter werd al even gezocht. Gerard had al een 
tijdje geleden kenbaar gemaakt te willen stoppen. Hij nam het stokje 
indertijd over van Ton Dekker. Danny Stuurop wist Gerard toen over 
te halen. Voor enkele jaren wilde hij het wel gaan doen. Het zijn er zo’n 
zeven geworden. 
Zo gaat dat.
De door mij gehoorde kreten waarom Bob het wilde gaan doen zijn: 
Je moet er niet alleen voor je werk zijn. Ook al heb je het druk - moet 
en kan - je best tijd vrij maken iets naast je werk te doen. Het interes-
seerde hem ook. Én hij woont aan de Hoofdstraat met zijn gezin in het 
huis van dokter Thole. De sportieve familie Thole droeg KGB ook een 
warm hart toe. En nog steeds! Vader (Dokter) en moeder Thole zijn 
nog steeds regelmatig langs de lijn te zien. Bob woont dus in een huis 
met een KGB verleden. Het staat tevens aan de rand van de Rozen-
boom, dichtbij de vroegere KGB velden. 
Tja, een en een is twee hè?! 
Echt de mooiste reden vertelde hij me onlangs zelf. 
“Rob, ik stond eens op een afscheidreceptie bij een succesvol zaken-
man. Een relatie die het één en ander had gepresteerd tijdens zijn 
werkzame leven. Hij vertelde dat de - waardering en voldoening - niet 
altijd waren gekomen uit zijn werkzame leven. Nee. Die putte de man 
meer uit publieke functies en zijn divers vrijwilligerswerk. En Rob, “dat 
is me altijd bijgebleven.” Het heeft me mede doen besluiten de tele-
foon te pakken en Gerard te melden: “OK ik wil het doen. Ik neem de 
hamer over.” …. 
Is dat niet mooi mensen? Zoals eerder gezegd was ik er de extra le-
denavond woensdag de 13e niet bij.
Wat ik gestemd had? Ehhh. Hoe kan je ooit iemand met deze mooie
redenen tegenstemmen. Tss! 

Een volmondige YES dus! Bob gefeliciteerd.

Rest mij Gerard Overmars heel, heel hartelijk te bedanken. Voor zijn 
goede bijdrage, rust, bedachtzaamheid en - zijn gegeven momenten. 

Note: Door aanblijven van trainer Richard Bulterman zijn we tevens 
verzekerd van assistent Erik de Vries. Mag gezegd. Niet slecht, ook 
niet slecht mensen!

rob visser
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Over de Brug
Wat een titel. Het klinkt bijna net als; uit de kast komen.

Laat ik eerlijk blijven, ik ben al jaren fan van Feyenoord. Mag ik nog verder schrijven dan? En daarbij geef ik 
he-le-maal geen moer om voetbal. Dan kunnen daar in ieder geval geen misverstanden over bestaan. Even 
voor de duidelijkheid, ik zie die open deur gerust hoor, maar ik ga de discussie hier niet aan. Hier bij mij thuis 
is de ellende al niet meer te overzien. Vandaar.

Ik stel mij aan u voor…. Monique, Feyenoorder in hart en nieren. Het wordt getolereerd, zolang ik mijn mond 
houd. Wij huizen met zijn zessen, dus het is één tegen vijf. Oja, en die andere vijf zijn dus Ajaxied. Niet allemaal 
even fanatiek, dat geef ik grif toe, maar toch. Ik delf het onderspit met mijn best wel grote mond.

Drie zoons en een dochter. Eén van deze jongens zit bij KGB. Het is slechts een opstapje voor hem, want uiter-
aard gaat hij voor goud. Op de eerste woensdagavond bij Reinier meldde hij al vooraf dat de training wel 
grappig is, maar hij zo snel mogelijk naar Ajax gaat. Dus, geen illusies KGB, onze jongen is zo weg bij jullie.

Ik hoef u niet wijzer te maken. Nick, 4 jaar oud, spelend in MP2. Badend in het zelfvertrouwen, primadonna in 
droompartijen. Gruwelijk fanatiek in het aantrekken van zijn trainingspak en voetbalschoenen. (Vet hè, mam, 
mijn voetbalschoenen hebben echte oordoppen!) En voor de rest doet hij weinig. Mocht Nick zowat struike-
len over de bal, de touwtjes van zijn KGB broekje zijn véél interessanter. Wie heeft de langste??

En mams doet wel mee. Ik bedoel, mams zit elke week aan de kant. Moedigt haar ‘new born Ajaxied’ aan. 
Ik ben niet alleen gepromoveerd tot voetbalshirtwasser, maar moet ook langs de lijn staan. Waar zijn mijn 
rustige zaterdagochtendjes gebleven waarin ik danste met de stofzuiger en goochelde met de poetsdoek? 
Zelfs mijn echtgenoot die op zaterdagmorgen altijd op kantoor zat (waarschijnlijk vanwege mijn schoon-
maakdrang) is helemaal om!

Ik kom over de Brug…… we hartje KGB!!! Ga ontdekken wat het allemaal inhoudt. Wat een toffe club daar 
in Bovenkarspel. Een toernooitje in de Flint; -ze hebben buitengewoon lekkere borrels daar en onwijs gave 
trainingspakken. Gaan jullie me wel nog even uitleggen hoe ik deze van het lijf van een 4 jarige moet krijgen 
die er supertrots op is??? “Nee Nick, je mag dat pak niet naar school aan!”

Onze Nick gaat zijn toekomst beginnen. Bij die kaalgeschoren biggetjes. En zijn moeder gaat eindelijk eens 
leren wat buitenspel is. Een corner en een pass. Ik lijk potdorie haast wel enthousiast!
K-waliteit   G-eweldige B-este voetbalclub die er bestaat……………
Mag ik bij jullie horen???!!!!

monique
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Klaas blokker, onderscheiden

Met een smoes is Klaas Blokker op 9 januari 2013 naar de nieuwjaarsreceptie van de KNVB gelokt.
Geheel onwetend van wat er hem daar te wachten stond, ging hij getrouw mee omdat hij dacht dat het een 
normale nieuwjaarsreceptie zou zijn.

Klaas is immers al sinds 1985 regio afgevaardigde van de KNVB en kent langzamerhand dit soort bijeen-
komsten.

Wat Klaas niet wist, dat hij die avond als “Lid van Verdienste” door de KNVB onderscheiden zou worden.
Geheel ontspannen hoorde hij zijn lange staat van dienst aan, tot het moment dat de kreet G-voetbal pas-
seerde.
Op dat moment keek hij wat onwennig, en zoekende naar bekenden, de zaal in. Nadat hij zijn vrouw Elly, 
Sjaak van Dijk en ondergetekende signaleerde, wist hij dat het hem betrof.
Geheel trots stapte hij het podium op om zijn onderscheiding en oorkonde in ontvangst te nemen, welke hem 
voor zijn respectabele staat van dienst is verleend.

Zo is Klaas sinds 1954 lid van KGB. Is langdurig scheidsrechter geweest. Tevens was hij 18 jaar jeugdtrainer, 
begeleider en coördinator.
Lid van het jeugdbestuur, evenals bestuurslid gedurende een ter-
mijn van 28 jaar.
Klaas is voorzitter geweest van de werkgroep G-voetbal bij de 
KNVB, evenals voorzitter/wedstrijdleider van de West Friesland 
cup.
Thans is Klaas nog zeer actief als lid van de sponsorcommissie en 
lid van de werkgroep van KGB.

Gerard Overmars

Lid van Verdienste
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Verklarende woordenlijst

Mijn naam is professor doctor Fetze Alsvanouds van de universiteit van Harderwijk en ik doe onderzoek naar 
het fenomeen “KGB-3”. Vandaag publicatie nummer 3.

Na een aantal keren een second opinion aangevraagd te hebben bij mijn collega’s (het voert te ver om 
hier een uitgebreide beschrijving van mijn werkwijze te geven, maar ik ben nog van vóór Diederik Sta-
pel) kwam ik er gaandeweg achter dat ik toch al zo ingeburgerd was binnen KGB-3 dat mijn taalge-
bruik veranderde. Ik gebruikte termen die ik steeds weer opnieuw moest toelichten omdat anderen 
deze niet begrepen. Dat bracht mij op het idee om deze taalevolutie (of verloedering, zo u wilt) eens 
grondig in kaart te brengen. Hieronder een kort KGB-3 woordenboek (op alfabetische volgorde): 

• Buitenspel:
Deze regel geldt natuurlijk voor het hele veldvoetbal en niet alleen voor KGB-3, maar ik wist zo snel even 
niet waar ik anders mijn visie over deze regel kwijt kon. Andere meer moderne sporten hebben de regel nooit 
ingevoerd (zaalvoetbal) of al weer afgeschaft (Hockey). Uit onderzoek dat ik uitgevoerd heb blijkt dat van 
alle akkefietjes in het amateurvoetbal, 56 % voortkomt uit de buitenspelregel. (club-) Grensrechters zitten in 
een onmogelijke positie. Bij de minste of geringste twijfel moeten ze vlaggen, anders krijgen ze op hun donder 
van hun clubgenoten en als ze te gretig vlaggen leidt dat tot grote frustratie bij de tegenstander. Een goeie 
vlaggenist levert meer punten op dan een goeie spits! Zo snel mogelijk afschaffen (in het amateurvoetbal). 
Kan Dekker (senior) ook weer gewoon doen waar hij goed in is; een sigaartje roken en het vrouwelijk schoon 
langs de kant van het veld in de gaten houden.

• Feyenoord - Ajax:
De stemverhouding binnen KGB-3 is ongeveer 1:3. Dat is trouwens ook de verhouding van het aan-
tal sterren op het shirt, maar dit terzijde. Voor aanvang van de wedstrijd houden de AJAX aanhan-
gers zich altijd opvallend stil uit angst voor represailles van de coach (zie ook ‘wastas’). Na de wed-
strijd is die voorzichtigheid verdwenen, hetgeen ze dan vaak de volgende week moeten bekopen. 

• Jordi Alba: 
De Spaanse  linksachter van Barcelona. Een naam die te pas,  maar vooral te onpas wordt gebezigd door Ligthart, 
bij het inzetten, lukken en mislukken van een actie. De diepere achtergrond van dit ritueel is geheel onduidelijk. 

• Kerstboom: 
Omdat deze term in alle jaargetijden gebruikt wordt, bestaat het vermoeden dat dit iets zegt over de opstelling. 
Bedoeld wordt waarschijnlijk een 4-3-2-1 opstelling waarbij de spits de piek moet voorstellen. Bij het noemen van 
deze veldbezetting knikt iedereen altijd begrijpend. Bij navraag blijkt niemand, van KGB-3, enig idee te hebben 
wat dit daadwerkelijk betekend. In het veld is (behalve de bal) dan ook weinig van deze structuur terug te vinden. 

• KGB-3 uitje:
Anders dan de naam doet vermoeden is dit niet een, door van der Ploeg, geteelde uiensoort die zich het 
best laat smaken bij een bekertje thee in de rust van een voetbalwedstrijd. Het gaat hier om een uitje, ge-
organiseerd door Schreurs en Werkhoven. Alleen zij weten waar, maar vooral hoe, de dag doorgebracht 
wordt. Alleen de vertrektijd en de aanwezigheid van alcoholische versnaperingen staan vast. De dag 
begint met een spectaculaire activiteit en eindigt in de kroeg. Meestal is er een lijstje van, op het oog, to-
taal onzinnige zaken die je, volgens de organisatoren, absoluut bij je moet hebben. Het komt vaak voor 
dat teamleden het belang van het lijstje onderschatten en daardoor in de problemen geraken. Het komt 
nog veel vaker voor dat teamleden aan het eind van de avond aan de bar moeten uitleggen waarom ze 
een theemuts op het hoofd, een badeendje in de hand en een tube mayonaise in de borstzak hebben. 

Team spirit bij KGB-3
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Team spirit bij KGB-3
• Lief en Leed pot:
Een potje zoals dat bij veel bedrijven bestaat. Tot onvrede van Windt wordt dit pot-
je gebruikt als stimulering om nog meer kroost op de wereld te brengen. We kunnen dan 
ook wel stellen dat Windt de grootste nettobetaler is aan deze subsidieregeling. Zijn voor-
stel om vanuit dit potje de sterilisaties en condooms te bekostigen heeft het nooit gehaald. 

• De Spiderman: 
De favoriete trainingsvorm van Schreurs, gehaat door de rest van het team. Deze krachttraining wordt alleen 
gedaan aan het begin van het seizoen. Er is geen bewijs of deze trainingsvorm blessures voorkomt. Wel is het 
aantoonbaar dat het aantal ziektemeldingen in de regio stijgt na een dergelijke training. Kortdurend (max. 2 
á 3 dagen) werkt deze training ook als anticonceptie.

• Teamers: 
Een communicatieprogramma voor het amateurvoetbal. Het geeft je de mogelijk-
heid om gedurende een seizoen alle wedstrijden, trainingen, evenementen, mededelin-
gen, verslagen en statistieken te plaatsen. Beter dan voetbal.nl, de officiële site van de KNVB. 

• Wastas:
“En de wastas is voor ……….” Vóór het oplezen van de opstelling spreekt de Jong (senior) deze legendarische 
woorden uit. De angst is van de gezichten af te lezen; “Nee hè, dat kan ik er nu thuis echt niet bij hebben”. 
Iedereen weet dat het betekent dat je een loodzware tas met 16 shirtjes, 16 paar sokken en 16 broekjes mee 
naar huis krijgt. De penetrante lucht die uit de tas opstijgt wanneer men deze open ritst is met geen pen te 
beschrijven. Het is zelfs voor mij nauwelijks te bewijzen, maar het zou zo maar kunnen dat deze tas één van 
de belangrijkste oorzaken is voor het hoge aantal echtscheidingen binnen KGB-3. Wel staat vast dat 51,3 
procent van de vrouwen hun man liever ziet thuiskomen met een lipstickvlek van een mogelijke maîtresse, dan 
met de wastas. 
Volgens de coach werkt hij gewoon het lijstje af, maar het vermoeden bestaat dat Ligthart meerdere keren 
op dat lijstje voorkomt.
Overigens is Olivier tot op heden de enige die het nog wel eens gepresteerd heeft om er pas in de kleedka-
mer achter te komen dat hij de wastas, thuis, vergeten was.

Professor doctor Fetze alsvanouds,
Universiteit van Harderwijk.

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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1. Hoeveel keer won Ajax de Europacup cq de Champions leaque cup ? 
a) 3x b) 4x c) 5x

2. Welke Belgische voetbalclub behaalde de meeste landstitels ? 
a) Anderlecht  b) Club Brugge  c) Standaard Luik  d) Lokeren

3. Nederland werd één keer kampioen van Europa. Wie was de tegenstander ? 
a) Duitsland  b) Engeland   c) Rusland   d) Italië

4. Een van de beste voetballers is de Braziliaan Pele. Hij won 2x WK.  Hoeveel keer nam hij deel? 
a) 3x   b) 4x    c) 5x    d) 6x

5. Welke club won 5x op rij de Europa Cup voor landskampioenen ? 
a) Real Madrid  b) Benfica   c) AC Milan   d) M. United

6. In het seizoen 2009/2010 werd in Nederland landskampioen ? 
a) PSV   b) Ajax    c) FC. Twente   d) Willem 2

7. De laatste wereldkampioen was Spanje. Van welk land won het de finale ? 
a) Engeland  b) Brazilië   c) Nederland   d) Duitsland

8. Nederland speelde tijdens de finale van het WK in Zuid Afrika tegen ? 
a) Brazilië   b) Duitsland   c) Portugal   d) Spanje

9. Zuid Korea stond in 2002 onder leiding van Guus Hiddink en werd in de halve finale uitgeschakeld. 
Door wie ? 
a) Engeland  b) Brazilië   c) Turkije   d) Duitsland

10. Welk kledingstuk behoort niet tot de standaard uitrusting van een speler ? 
a) Scheenbeschermer b) Voetbalschoen  c) Mouweloze shirt  d) Kousen

11. Op 14 augustus 1996 opende Koninging Beatrix een nieuw stadion. Welke ? 
a) Het Gelredome  b) De Arena   c) Twente stadion

12. Uit welke situatie kan niet rechtstreeks worden gescoord ? 
a) Een corner  b) Een inworp  c) rechtstreekse uittrap keeper d) Strafschop

13. Vanaf welk jaar wordt er om de 4 jaar een WK voetbal georganiseerd ? 
a) 1908   b) 1930   c) 1954   d) 1900

14. Hoe heet de oudste nog actieve voetbalclub van Nederland ? 
a) UD Deventer  b) KHFC   c) HBS    d) VUC

15. Tijdens het WK 1970 in Mexico was er een Braziliaan die in alle wedstrijden van Brazilië zou scoren. 
Hoe heette deze Braziliaan ? 
a) Alberto   b) Jairzinho   c) Pele    d) Rivelino

Voetbalquiz (deel 4)

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 fris-
sen. In de 5e editie van ‘de Brug’ de laatste 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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Sofie de Wit

Eind oktober zie ik haar fietsen, samen met haar vriendje Niels Edelenbosch. Ze fietsen 
voor de Willibrordusschool en ze maken lol. De glimlach kan niet verder, die is van oor tot 
oor. De speelse twinkeling in hun ogen maakt het plaatje compleet. Een plaatje ja. Ik kan 
ze niet horen omdat ik in de auto zit. Maar in gedachte hoor ik ze fluiten en tegen elkaar 
zeggen: “Wat gaan we hard hè?” of “Zullen we doen wie het eerste is?” De wereld is van hun 
en van niemand anders. Heerlijk kinderspel. Geen oorlog, financieel bankdebacle of ander 
slecht nieuws uit de krant wat hun deert. Ze zweven over de weg. Dat is toch mooi, denk ik 
achter het stuur van mijn auto.

Wat ik niet weet, is dat Sofie rond deze tijd last heeft van wat plekjes. Even naar dokter. Is het eczeem? Het 
zalfje van dokter mag niet baten. Ze heeft het soms een beetje koud en is ook wat vermoeider dan anders. 
Een bloedmonster wordt genomen. “Het zal wel loslopen, we wachten vandaag de uitslag wel af”, denk je als 
vader en moeder.

Sofie gaat woensdagmiddag 14 november gewoon naar de KNVB -12. Ja u leest het goed, naar de KNVB 
ja. Ze kan heel goed voetballen en is geselecteerd voor de KNVB meisjes onder 12. Dus 
gaat Sofie heen voor een wedstrijd en vader Dick brengt haar. Hup in de auto en gaan 
met die banaan. Ook rijden Esther Kuin en haar moeder Afra mee. Mooi samen. Esther 
is net als Sofie ook geselecteerd. Goed hè?
Ze zijn net een kwartiertje onderweg en de telefoon van papa Dick gaat. Alsof het zo 
moest zijn deed de carkit met luidspreker het even niet en Dick neemt de mobiel aan zijn 

oor. Hij hoort aan dat de dokter heeft gebeld: de uitslag van Sofie’s bloedtest is niet goed. Ze moeten - als de 
wiederweerga - naar het VU ziekenhuis in Amsterdam. Niet naar de KNVB! Nee, snel keren ze om.
Vanaf dat moment krijgt het sprookje een andere toon. Gaat de grasmat helemaal onder je voeten vandaan 
en staat je leven er anders voor. Er is AML, Acute Myeloïde Leukemie geconstateerd. Snelheid is geboden. 
Sofie gaat direct een weg van operaties, kuren en behandelingen in. Alles wordt in stelling gebracht. De VU 
Amsterdam is er klaar voor, zij staan in de startblokken. Dat geeft vertrouwen.

‘s Morgens word je wakker in je eigen bed. Niet wetend dat je ‘s avonds in een ander bed ligt. In een vreemde 
kamer met allerlei apparatuur en dan moet je daarin ook nog eens gaan slapen. Ja hallo!
Totaal van slag, iedereen is onthutst, want dit kan niet waar zijn. Maar het gebeurt!

November 2012. De omgeving weet het snel. Iedereen leeft enorm mee. De kaarten stromen binnen. Zoveel 
dat het ziekenhuis zegt: “Zoveel! Nee, dat maken wij niet veel mee.”
Familie, klasgenoten, school, vrienden en vriendinnen, buren, dorpsgenoten, vv KGB, haar team de D1 en 
verder vanuit de voetbalclub zijn er reacties. Hé, heb je het al gehoord van Sofie? Zo gaat dat. 

Sofie begint aan een zware wedstrijd. Ze houdt haar verhaal en ontwikkelingen bij op www.sofiedewit.nl.
Februari 2013. De Brug vindt het tijd voor een bezoek aan de familie de Wit. Ik pak de telefoon. Dick: “Dat zal 
Sofie zelf moeten beslissen, ik bel je binnen een uur terug.” Yes. Ze vindt het goed. Top Sofie.

Ik bel aan en op dat moment komen moeder Laurette en Fleur aangescheurd. “Ga maar achterom hoor.” In 
de garage komt Dick me al tegemoet. “Rob, je schoenen uit graag.” Das voor de hygi-
ene. Shit, gelukkig heb ik net schone sokken aan gedaan en die met dat enorme gat 
erin net weggegooid. Denk ik. Pfff. 
We gaan de keuken in. Ha daar is Sofie al. Ik geef haar direct een hand…. FOUT! Oeps 
helemaal fout. 
Dick: “Ja sorry Rob, maar héb jij je handen wel gewassen?” Nou ja, onder de middag

Brug bezoekt
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nog ja, antwoord ik. “Wassen jullie alle twee voor de zekerheid toch maar even je handen”, zegt hij vaderlijk. 
Hygiëne gaat in huize de Wit als rode draad door de dag heen. Alles moet schoner als schoon.
Moeder Laurette: “Ik was al heel schoon, maar nu ga ik elke dag de kritische punten langs en desinfecteer 
alles. We moeten wel. Sofie is veel vatbaarder. En veel mensen hebben nu griep, dat kunnen wij niet hebben. 
Dus volgen we strak het advies op. Doordat wij er nu zo mee te maken hebben zie je iedereen in het openbaar 
maar hoesten en proesten. Handen geven en ook aan alles en nog wat zitten. Daar ga je ongemerkt op let-
ten. Met een knipoog zegt ze: “Ik krijg nog eens smetvrees!”

We zitten met elkaar in de keuken. Die hebben we enkele jaren geleden ge- verbouwd en het is prachtig ge-
worden. Tussendeuren dicht en uitzicht op de achtertuin. Dick zet thee en Sofie 
komt met een koektrommel koekjes aan zetten. De koekjes heeft ze deze mid-
dag zelf gebakken. Zandkoekjes in alle soorten en maten. Heerlijk zijn ze. Nee 
echt waar, ze kunnen zo bij Besseling het schap in.

Ik vraag haar wanneer ze jarig is. “Ik ben op 20 maart jarig en in 2001 geboren.” 
Wat is je sterrenbeeld dan. “Vissen. Nee welke eigenschappen daar precies bij 
horen weet ik niet.” Haar vader is Dick de Wit en moeder is Laurette de Wit-Blok-
dijk. Fleur is haar grote zus en Tim haar sterke broer. Zelf is ze de jongste.

Sofie zit in 
groep acht bij juf Sylvia op de Willibror-
dusschool. “Hierna wil ik graag naar het 
RSG.” Daar zit Fleur ook op. Ze heeft nu al 
haar tijd en energie hard nodig en slaat dit 
schooljaar over. 

Sofie start bij KGB op haar zesde in de F7, 
daarna volgen de F6, F1, E2, E1, en nu de 
D1, 1e jaars. 
De familie de Wit is gek van voetbal, dus 
wilde zij al jong op voetbal. Ze stond te 
trappelen. Haar eerste seizoen zegt ze: “Ik 
ga er twintig scoren.” Het lukte nét niet. Negentien werden het er. Sofie begon voorin, maar later het seizoen 
werd ze achterin gezet omdat het daar niet helemaal lekker liep. Ja dan wordt het scoren ook ff moeilijker 
natuurlijk. Ze staat nu links centraal en is ook nog eens linksbenig.

Aan vrijwel iedere KGB trainer en coach heeft ze goede herinneringen, maar Finn Verhage en Roel Stijns 
steken er bovenuit, zegt ze. Jimmy Verhage, Remon Leeuw, Dani Noback en Niels Edelenbosch zijn haar 
voetbalvrienden. Zonder twijfel noemde ze deze namen op. Met Niels speelt ze op andere dagen ook. Over 
en weer zijn ze bij elkaar - als kind aan huis. Sofie alleen maar jongens vraag ik? “Nee ik heb ook een vriendin 
hoor. Esther Kuin, inderdaad ook van de voetbal ja.”

Met Esther is ze geselecteerd voor de KNVB meiden -12. Dat was een hele selectieprocedure. De KNVB be-
gon op drie locaties eerst met 4x4. Een van de locaties was bij KGB. Hierna vallen de eerste geselecteerden 
af. De overgeblevenen gaan verder met 7x7, weer vallen eraf. Daarna was het 11x11 en uiteindelijk blijven 
er 16 over. Die spelen een wedstrijd tegen een team jongens.

Gek van voetbal. Want op de vraag of ze nog andere hobby’s heeft, moet ze wel heel lang nadenken. “Ehhh, 
buiten voetballen. En survival vind ik ook leuk.” 
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Als ze tijd voor de tv heeft, kijkt ze graag naar Expeditie Poolcirkel, Spangas en natuurlijk
The Voice of Holland. Ze heeft een I pad gehad en dat is echt een topuitvinding. Samen met buurmeisje 
Inessa Kaagman - yes ons eigen ex KGB Inessa - op de I pad. Ze laat me ook een foto zien van Ajax, zij zijn 
langs geweest in het ziekenhuis. Niklas Moisander, haar favoriete speler, was daar gelukkig ook bij. Ze spe-

len op dezelfde positie. Frank de Boer was er ook. Die hoorde 
een bekende tongval, Strekers? “Dat bezoek was heel leuk.” 
Ze heeft een Ajax shirt met handtekeningen en later kreeg ze 
ook een gesigneerde bal.

Mijn vraag bij interviews voor welke voetbalclub ze is, is vol-
ledig overbodig. Ik durf het woord Feyenoord in huize de Wit 
niet in mijn mond te nemen! Gelukkig is haar vriendje Niels ook 
voor Ajax. Niels zijn vader Hans, die is voor Feyenoord, dat zul-
len leuke discussies zijn als Sofie daar op bezoek is!
Ik vraag haar naar de favoriete muziek. “Nick en Simon of de 
vrienden van Amstel live en gewoon de top 40.” Naar Spanje 
en Portugal zijn ze wel eens op vakantie geweest. “Dat was 
heel leuk. Lekker in de zee met hoge golven of in het zwembad 
zwemmen op de glijbaan.”

Sofie vertelt dat ze drie kuren heeft gehad. De derde is net af. Zo makkelijk ze tikt-takt met de bal zo moeilijk 
gaat Sofie met de sonde om. Gelukkig gaat dat nu redelijk. Deze is voor voeding en medicijnen toevoeging. 
Dick vertelt het een en ander. Tjonge, ze zijn zo langzamerhand experts geworden. Wat een moeilijke woor-
den hoor ik allemaal o.a. bloedwaardes, leukocyten, heparine, neutro’s, trombo’s. Woorden met een hoog 
puntengehalte bij de scrabble, zei de dokter in het ziekenhuis. Het gaat allemaal niet vanzelf. Ze heeft goede, 
maar ook minder goede momenten. Hierdoor werd de derde kuur even uitgesteld. Gelukkig is die nu achter 
de rug. Er volgen nog een aantal kuren. Dit is ook afhankelijk van hoe Sofie er op reageert. Dat ze hoorde 
leukemie te hebben zei Sofie direct: “Dan word ik kaal.” En inderdaad, dat is ze ook. “Zoveel pijn. Zelfs mijn 
haar deed zeer.” 

In het VU ziekenhuis zijn de Cliniclowns NOP en NEEL, echt gewel-
dig. Ze weten exact wie Sofie is. Een keer bij het weggaan hangen 
ze zwaaiend en zingend over de balustrade de familie de Wit uit te 
zwaaien. Dat doet goed. De familie de Wit is openhartig. Dick en 
Laurette vertellen dat het weleens niet makkelijk is. “Wij moeten 
onze grenzen bewaken.”

Inmiddels is Tim ook thuis gekomen. Hij werkt in de tulpen. Vindt hij 
prachtig, mooi werken. Hij komt er bijzitten en pakt gelijk een lek-
kere grote koek uit de trommel. Wat un beer van een kerel die Tim. 
Die moet je achterin in het veld niet tegenkomen. Nog ff Dick, één 
kik en Tim gooit jou zo in de hoek.

Fleur vertelt dat ze bij haar vriendinnen - met haar verhaal - terecht kan. Of bij de voetbal. Zij speelt tegen-
woordig bij Reiger Boys dames 1. In de hoofdklasse, en zij staan bovenaan! Ze speelt op links achterin, maar 
ze is niet linksbenig zoals Sofie. RB is een warme club waar veel wordt gedaan en geregeld. Fleur heeft een 
bal met handtekeningen voor haar zus gescoord. “Sofie, die bal wint op de foto.” Waarom? Hij ligt al in het 
netje! Die tellen en hij is natuurlijk van je zus Fleur!
Tim voetbalt in de C1 en is de centrale man. De familie de Wit voetballen allen achterin. Hebben ze van 
vader Dick. Of misschien wel van moeder die thuis -de spil- is! Tim zit op het Martinus College. Gaat prima. 
“Jongens praten wat minder hè. We moeten op elkaar letten en dat doen we.
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Van het ziekenhuis is er ook een psycholoog.” Voor eventuele hulp in de -wir war- van gevoelens
Lof hebben ze voor de VU. “Warm en liefdevol.” Hun dokter Veening, een kordate vrouw, is een van de zes 
oncologen daar.

Ook ontvangen ze warmte van hun gehele omgeving. Zelfs de KNVB liet van zich horen. Dat is mooi. 
“Wij, en vooral Sofie, moeten het zelf doen. Maar het helpt ons wel. Het doet je gewoon goed.”
 
Laurette staat op, ze moet nog een -zelfgemaakte kippensoep- maken. “We eten zo vers mogelijk.”
Het is tijd om te gaan. We nemen afscheid.

Lieve Sofie; ik vind het supertof dat ik mocht langskomen. Ik heb bewondering voor je. Echt. Zoals je aan tafel 
zat en je verhaal aan mij hebt verteld samen met Papa, Mama, Fleur en later met Tim. Heel goed van je. Met 
de voetbal ben je fanatiek en lever je strijd. Je wilt samen met je team en coaches gewoon winnen!
Nu ben je bezig aan een andere strijd. Samen met je familie en een team van goede specialisten, verpleeg-
sters en vele andere lieve mensen. Zet um op!

Soms niet zichtbaar, maar geloof me ook aan deze zijlijn staan vele supporters jullie toe te juichen.

Reageren? Dat kan op www.sofiedewit.nl of stuur een kaart. Trechter 44 1611 LC Bovenkarspel.

rob visser
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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 uw 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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ALAAF!! 10 Februari Carnavalsponsorloop
  
Of we bonnen willen verkopen??? Ieder jaar komt die vraag weer. Als ouder of begeleider moet je samen met 
de kleinste pupillen langs de deuren. Vragen of mensen geïnteresseerd zijn. Totdat je aanbelt waar al een 
kind of team langs is geweest. Als mini of F pupil is er niets teleurstellender als er bij jou in de straat toevallig 
een oudere pupil woont die zelf langs de deuren kan. Erger nog, er zijn pupillen die een oudere broer of zus 
hebben die toevallig ook sporten en dus bonnen moeten verkopen. Wat dan?

Voor de tweede keer is er bij KGB een sponsor carnavalsloop georganiseerd. Een prettige manier om wat 
geld in te zamelen voor de club, je team en een goed doel. Een gigantisch feest met originele uitspattingen, 
zoals dat bij Carnaval hoort. Het ontbrak aan niets. Rond elf uur kreeg de kantine en de buitenplaats een 
gezichtsverandering. Overal hingen ballonnetjes en slingers. Ineens was daar de muziek, echte hoempapa 
dreunen galmden over het A en B veld. Vlaggen van KIKA, KGB en Nederland hingen in de masten. Joey 
controleerde nog eenmaal het parcours. Het was er klaar voor.

Ooit ben ik naar het zuiden afgereisd om carnaval mee te maken, dat werd hier nu overtroffen.
Van alle F teams en van de Mini’s stroomden rond kwart voor twaalf de kinderen binnen. Uiteindelijk rond 
de 35 kinderen, de ene nog mooier dan de andere verkleed. Een paar hielden als een verassing  hun jas nog 
aan tot de optocht begon. Precies om twaalf uur werd het startschot gegeven door de aanwezige piraat! En 
daar gingen ze. Aangemoedigd door ongeveer 70 familieleden en kennissen, druk foto’s makend en genie-
tend van de kostuums. Boven verwachting werd er gelopen, de meeste kinderen liepen alleen, andere samen 
met hun vader en moeder. Onderweg werden zij voorzien van snoep en na ieder rondje waren er E pupillen 
die een rondje aftekende. Binnen een uur waren alle rondjes gelopen. Het hele gevolg ging in polonaise naar 
binnen de kantine in en daar ging het feest gewoon door. Iedereen kreeg wat te drinken en een chipje.

Er was een prijsuitreiking voor de best verkleedde pupil (Justin). Daarnaast ook een slagroomtaart, ge-
schonken door Bakkerij Botman, voor het mooist verklede team (F3).

Van twee F teams waren helaas maar één paar speler aanwezig. Erg jammer maar die gene hebben daar-
mee wel de eer van hun team hoog gehouden en kregen allebei een poedelprijs. (Stefan en Wester).

Alaaf !!
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De kinderen hadden sponsoren binnen hun familie gezocht. Voor ieder rondje om het A veld konden zij wor-
den beloond met een X bedrag. Al het geld wordt aan de begeleider van het team gegeven.
De helft mag het team zelf gebruiken voor een uitje, patatje of leuke afsluiting van het seizoen.
De andere helft wordt in tweeën gedeeld en is voor KGB en een goed doel. Als onofficieel carnavalsbestuur 
werd er besloten dat naast het inzamelen van geld er ook een soort sociale verantwoording mag zijn. Van-
daar dat we graag de carnavalsoptocht aan een goed doel wilden koppelen.
Dat sporten en plezier hebben, helaas  niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is, is moeilijk te bevatten. Het 
goede doel van dit jaar is daarom KIKA. Voor ons een eenduidige keus.
Binnenkort, als alle sponsorgelden via de begeleiders binnen zijn, zullen we het bedrag bekend maken en 
storten op de rekening van KIKA.! 

Alaaf !!

Alle kinderen en familieleden, bedankt voor een onvergetelijk carnavalsfeest.
Mark Hoppenbrouwer



Carnavalsponsorloop Carnavalsponsorloop
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 17 februari 2013

 
K.G.B --- Kolping Boys                        Uitslag:  2 — 0

Vandaag twee pupillen uit de e4
Nino van Nooijen en Pim Schuitemaker.

Beide spelers zijn 10 jaar.
Ze vonden het fantastisch, toen ze hoorden, dat zij PUPIL VAN DE WEEK mochten zijn.
PIM speelt RECHTER SPITS en NINO is MIDDENVELDER.
Gisteren (16 februari) was het afgelast voor de hele jeugdafdeling.
Wat school betreft zitten zij allebei op de Molenwiek.

Over hun andere hobby’s buiten het voetballen.
NINO vindt COMPUTEREN fijn om te doen en BUITEN SPELEN. PIM: GITAAR SPELEN.
Hun favoriete club en speler:
NINO zijn favoriete club in NEDERLAND is AJAX, maar ook BARCELONA komt aanbod, en de beste speler: 
ERIKSEN en MESSI. PIM zijn favoriete club in NEDERLAND is FEIJENOORD en zijn speler PELLÉ,  ook BAR-
CELONA en speler MESSI zijn favoriet.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn:
PIM vond het allemaal heel INGEWIKKELD en NINO SNAPTE het niet echt, waar het allemaal over ging. Ik 
denk dat het voor de jongens af en toe best onbegrijpelijk over komt.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: 
Allebei de pupillen vonden het HEEL LEUK om mee te maken, maar wel erg ZWAAR. 
De AFTRAP: 
PIM dacht dat hij met de WEDSTRIJD MEE MOCHT DOEN, tot dat ik ECHT SCOORDE.
NINO vertelde dat er iemand van de tegenpartij BUITENSPEL riep.
De wedstrijd zelf:
Zowel NINO als PIM vonden het LEUK en HEEL SPANNEND.
Het mooiste doelpunt was namens beide spelers unaniem: REIJNALDO APPELMAN.
De BESTE SPELER van vanmiddag:
Ook dat was een eensluidend antwoord: REIJNALDO APPELMAN.

Het leukste van vanmiddag:
PIM vond de WEDSTRIJD zelf leuk om naar te kijken en dat zij die MOOIE TRAININGSPAKKEN aan moch-
ten. NINO was van mening dat de TRAINING vooraf HEEL LEUK was en de WEDSTRIJD SPANNEND was 
om naar te kijken.

Na dit korte interview kregen zij van de trainer van KGB Richard Bulterman en van de aanvoerder Sjors Ap-
pelman, 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, NINO en PIM, 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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Meiden gezocht

Op zaterdag 30 maart is er weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Stede Broec.

Dit is een leuke manier om kennis te maken met (meiden) voetbal.

Ben jij die stoere meid die denkt dat ze beter kan voetballen dan de jongens en wil je ons dit laten zien, 
kom dan naar KGB.

Je kunt altijd een paar keer gratis meetrainen bij Larissa Smit of Peter Kuin

Voor meer info bel Peter:  0622530357

Meiden gezocht
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Raymond ‘The troubleshooter’ Kersten
Gaat KGB voor ISO-keurmerk?

Secretaris jeugdcommissie. Da’s toch een titel, of niet? Beter dan redactielid, zeker gezien de vierde letter-
greep... Zó, we zijn d’r weer. Het is nu 17 februari. Uiterste datum om een stukje in te leveren. Maar wat wil 
het geval? Mijn desktop heeft de geest gegeven. Alles pleite. Ik ben nog aan het proberen alles te herstellen, 
maar ik kan geen exe. bestanden installeren omdat mijn pc aangeeft dat hij/zij een MIME bestand mist. Ruk.

Voor wat betreft mime, daar maakt Raymond zijn naam waar. Dié kan praten, die crasht niet zomaar. Hij 
doet het uitstekend zonder MIME. Is hij dan een praatjesmaker gelijk ondergetekende? Neen! Dit zijn van 
die klanten waar je goed naar wilt luisteren omdat ze echt wat te vertellen hebben. Duidelijk, en met respect 
naar een ieder. Dat laatste zul je niet bij iedereen terugvinden, omdat dat eenvoudigweg niet op iedereen 
van toepassing is.

Dat is het wel als je secretaris Jeudcommissie bent. En ook in zijn werk als Lead Auditor. Há, da’s leuk. Een 
singer/songwriter. Maar niets is minder waar. Hij is keurmeester bij het KIWA keuringsinstituut. En daar heb-
ben ze het zo slecht nog niet. Raymond: “Het is bij ons druk zat. De bouwmarkten liggen bijvoorbeeld vol met 
KIWA gekeurde materialen”. Maar het is nu crisis, weinig ontwikkelingen op het moment, zelfs bij jullie moet 
de klad er toch wel een beetje inkomen? Of niet? Raymond: “Nee hoor, je moet je voorstellen dat je constant 
grenzen moet stellen omdat ondernemers, op z’n zachtst gezegd, zéér creatief kunnen zijn in hun concurren-
tiestrijd. Anderzijds zijn wij zelf uiteraard ook uitstekend in staat om regels qua veiligheid en bedrijfsvoering 
aan te scherpen. Als jij voor jouw bedrijf een ISO keurmerk wilt, krijg je ook met ons te maken”.

KGB. ISO 9002. Hmm, weet niet of dat leuk staat op de website. Afgezien van alle voetballers met een op-
genaaid keurmerk. ISO gecertificeerd. En wat zijn dan de eisen 
hè? 
Moet je dan voldoen aan een minimaal aantal tackles, gele en 
rode kaarten, doelpunten?
Drie keer buitenspel staan en je verliest je keurmerk. Ik denk 
dat het instituut voor moeilijk opvoedbare voetballers in no 
time vol zit gezien datgene er zich op en rond de velden af-
speeld. In zijn hoedanigheid als KIWA medewerker een schier 
onuitvoerbare taak.

Nee, dan maar beter secretaris jeugdcommissie. Of niet dan? 
Raymond: “Tsja, ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie 
niet helemaal wist wat er dan allemaal op je af zou komen. Als 
je terugkomt van vakantie en je mailbox staat op het punt te 
exploderen, krab je jezelf wel even achter de oren. Het eerste 
wat we gedaan hebben, was te zorgen dat items terechtko-
men bij de juiste personen. Dat scheelt al een hoop. Je blijft 
als jeugdcommissie echter voornamenlijk bezig met ‘trouble-
shooting’. Als bijvoorbeeld ouders het niet eens zijn met hoe 
hun kind is ingedeeld. Een kind naar een lager team helpen is 
dan niet zo’n probleem. Maar als ouders vinden, en de trainer 
niet, dat hun kind wél in de selectie thuishoort, kun je aan de 
bak”.

Ik ken Raymond een beetje. Waar ik heel ad-hoc reageer zal hij de rust bewaren en wel-overwogen zijn me-
ning ventileren en een poging doen het één en ander in goede banen te leiden.

‘The Troubleshooter’
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Het is echter niet zo dat hij zijn eigen mening niet ventileerd. Integendeel.

Hij is een voorstander van deelname aan het AZ-plan. Een samenwerkingsverband zoals een Zouaven dat 
ook heeft met de Alkmaarse club. Die mening verrast mij enigzins. En toch ook weer niet. Bij KGB blijven we 
graag ‘gewoon’. Een westfries ‘trekje’ wat op sommige momenten openheid in de weg staat. Wat de westfries 
niet ken vreet ie niet. Ja, ik zal me hier en daar niet populair maken met een dergelijke opmerking. En het zou 
van mij evenredig kortzichtig zijn zo’n constatering toe te passen op een ieder. Maar baadt het niet, schaadt 
het niet. En dat is nu precies het gevoel dat je krijgt als Raymond iets beargumenteerd. Raymondig tiepje 
hoor.

Tijdens het interview, des ‘s avonds, valt het mij op dat de kinderen des huizes zich zonder te zaniken richting 
hun slaapkamers begeven. Stef, Stan en Fenna. Tjeemig de peemig, zo kan het dus ook. Ook Stef, leeftijds-
genootje (10) en voorheen kameraadje van onze jongste. Een bijzonder geval. Op een positieve manier dan 
hè! Altijd rustig en vriendelijk maar oh god als dat samen met dat ventje van ons in de weer was. Brothers in 
arms zeg maar.

Raymond, 1 jaar interregionaal gevoetbald!, kan ik dan naar u toe doen overkomen als de rust zelve. Maar 
er staan wat kleine lettertjes in het keuringsrapport aangaande de Hr. Kersten.
Hahá!!! Toen zijn Stef en mijn Vito onder de bezielende leiding van trainer/coach Nico de Wit nog samen 
voetbalden, werd ik tijdens het seizoensafsluitende ouders/kinderen wedstrijdje geconfronteerd met ‘de 
voetballer’ Raymond. Attenooje, die wil nog steeds graag winnen. 
Te beteugelen was hij allerminst en met mijn met zoute haring en makreel gevulde maag kon ik niets anders 
dan toekijken en proberen mijn oprispingen aan de goede kant van mijn huig te houden. En hij maar soleren.

Het seizoen daarop volgde wederom de afsluitende wedstrijd. Chielini, Cannavaro. Enkele van mijn helden 
uit de defensie van het Italiaanse elftal dienden als voorbeeld. Ik had er een jaar mee gezeten en uit op 
revanche. Ik weet dat Raymond hier geen idee van heeft en hij zal ook niets begrepen hebben van dat half 
Italiaanse kuitenbijterje dat hem binnen een minuut twee keer stevig aanpakte. Geen ISO keurmerk voor mij 
dat jaar.

Raymond keurt al jaren dingen af of goed. Dit in de gedaante van scheidsrechter dan. Hij heeft in ’t verleden 
zijn talenten gecomplementeerd met het goed afronden van de scheidsrechtercursus. Hij doet dit al 11 jaar! 
Dat ook nog. Net als vele anderen, gelukkig, is hij ook een soort van onmisbaar. Ach, iedereen is te vervan-
gen, maar met de huidige conjunctuur binnen KGB zitten we toch weer in een stijgende lijn. Tegen de crisis in. 
Dwarsliggen met een doel. Daar ben ik gek op, contradictie.

Ik moet aan het eind van deze story nog wel even wat kwijt. Dit is de tweede keer dat ik verslag doe van mijn 
interview met Raymond. Het eerste is zoals u weet gecrashed. Aantekeningen weg. Raymond had beter ver-
diend. Gelukkig ben ik niet alles vergeten.

Ik moet nog even Denise bedanken. Raymond’s ega, wederhelft, passagiere in het trouwboekje. Ik heb naast 
pc-problemen ook een drankprobleem. De Spar verkoopt mijn favoriete rode wijn namenlijk niet meer. Een 
tijdelijke oplossing werd mij aangereikt door Denise. Rode wijn van Deen. Per liter! Geen chateau migraine! 
Hé Dé, je bent goedgekeurd hoor!

Inmiddels ben ik door mijn favoriete slijter, Boerman, voorzien van 16 flessen Drakenkloof rooiwijn. En inmid-
dels ben ik erachter dat de Plus supermarkt in Oosthuizen mij kan voorzien van mijn favo druivensapje. Wat 
kijken mensen trouwens vreemd als je zegt dat een wijntje pas goed is als ie niet bij de tweede fles al begint 
‘tegen’ te staan...... hihi. Proost!

m.G.

‘The Troubleshooter’
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De Minipupillen tellen mee

Drie jaar geleden zijn Hans de Wit en ik naar een informatieavond geweest over het opzetten van minipupil-
len. Bij de Blokkers zijn de Mini’s een doorslaand succes en een belangrijk aandeel in hun jeugd. Ik weet nog 
dat we in de auto terug zaten en druk babbelden over de verschillen tussen de clubs. Over de mogelijkheden 
die wij zouden hebben bij KGB. Zij hebben tenslotte een groot gedeelte van de Kersenbogaard als leden en 
kunnen onuitputtelijk nieuwe leden krijgen. Op dat moment hadden zij ongeveer 50 mini pupillen en wij kwa-
men niet verder dan 5. Toch waren we er beiden van overtuigd dat het misschien in een kleinere vorm ook bij 
KGB een optie was om de Mini’s  goed op te zetten. 

Deze zomer bleek dat we dit niet verkeerd ingeschat hadden. Na een half jaar met 5 kinderen  meegespeeld 
te hebben, hadden we er vorig jaar al 13. We konden meedraaien in de officiële KNVB Mini’s competitie. Het 
enige wat dat jaar nog niet zo liep waren de uitslagen. Ik herinner me nog Zouaven- KGB uitslag 39 - 1. 
Toch, aan het eind van het seizoen, stroomden nieuwe aanmeldingen binnen. Natuurlijk hadden we gehoopt 
op een evenaring van het seizoen 2011/2012 qua aanmeldingen.
Maar dit was boven alle verwachting. 
Er kwamen zoveel aanmeldingen, dat er vervroegd een F5 werd opgezet, daarnaast konden we met een 
overschot aan kinderen zowel in de KNVB als in de Kiddy World competitie meedraaien.

Vlak voor de winterstop moesten de begeleiders en trainers bij elkaar komen om te beslissen hoe nu verder. 
“Gaan we een eigen competitie opzetten, of nog een team opzetten?”

De keuze kwam tenslotte van de ouders, zij vonden de competitie prettig en wilden graag het jaar op deze 
wijze afmaken. Een andere reden was dat Zouaven - KGB nu in ons voordeel was afgesloten met een 3 - 31.

De Mini pupillen nemen een steeds grotere plaats in binnen de vereniging. Na de winterstop gaan we starten 
met drie teams. Waarvan een in de Kiddy World competitie. Langs de lijn heeft het ook zijn uitwerking. De 
gemiddelde Mini wedstrijd wordt door een hoog aantal ouders, opa’s, oma’s en/of ooms en tantes bezocht. 
Bij KGB zullen er weinig elftallen zijn die zo enthousiast en met zulke grote aantallen worden aangemoedigd. 
Maar ook als je geen familie bent is het leuk om gewoon eens langs de lijn te gaan staan kijken.  Plezier ge-
garandeerd!
Ook andere pupillen hebben het plezier van de Mini’s gevonden! Voor het derde jaar op rij zijn er C of B  pu-
pillen die hun sociale stage doen bij de Mini’s. Als dat geen club binding is…
Natuurlijk met als uitschieter Joey leeuwinga. Wat een energie en tijd hij steekt in de Mini’s is van grote klasse. 
Ook nu we een carnavalsponsorloop hebben  georganiseerd heeft hij een groot aandeel. 

Mijn eigen zoon “Saul” speelt in de E2. Helaas heb ik, doordat ik op mijn vrije zaterdagen met de Mini´s mee 
ging, weinig van hem kunnen zien. Dit seizoen pas 1 wedstrijd. Voor mij een reden om aan te geven dat het 
voorlopig mijn laatste jaar is bij de MINI’s. Hoeveel plezier ik er ook in heb. Mocht hij straks wat later op de 
dag of op zondag  gaan spelen, zal ik mij zeker nog eens bedenken. 

8 November heb ik helaas een ongeluk gehad. Dit heeft er voor gezorgd dat ik vanaf toen al een stuk minder 
betrokken heb kunnen zijn bij de MINI’s. Gelukkig is de groep om de Mini’s heen een actieve en enthousiaste, 
welke zeker doorgaan en de MINI’s naar een nog hoger peil gaan brengen.
Ik wil in ieder geval van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de bloemetjes, kaarten 
en Ananas. Maar zeker voor het verrassingsbezoek van een groot aantal Mini spelers en hun ouders.  
ECHT TOP !!

mark Hoppenbrouwer

De Minipupillen tellen mee
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De trainer van de E4: Gert Ruiters

Kun je verdwalen in je eigen dorp? Ik mag dan al bijna twintig jaar in Bovenkarspel wonen, toen ik naar het 
huis van Gert reed, was ik toch echt het spoor bijster.
Nu moet erbij gezegd worden, dat ik midden in een sneeuwbui fietste en daardoor de bovenste helft van de 
nummering van het Rak miste, waardoor ik het gezochte adres niet kon vinden. Na twee keer hulp te hebben 
gevraagd, is het uiteindelijk toch gelukt naar het huis van Gert te glibberen en daar werd ik allerhartelijkst 
ontvangen met een kopje koffie.

Deze keer willen wij de trainer van de E4 aan u voorstellen: Gert Ruiters. 
Gert is de trotse vader van drie zonen: Joeri van 17, Dylan van 14 en Thi-
mo van 10 jaar. Alle drie de jongens voetballen bij KGB, dus Gert heeft 
altijd drukke voetbalweekenden, want voor zover het mogelijk is, gaat hij 
bij alle drie de mannen kijken.

Gert is geboren en getogen in 
Bussum en heeft zijn hele jeugd 
gevoetbald bij S.D.O. (Samen-
spel Doet Overwinnen). Vanaf 
de F-jes speelde hij in de eer-
ste teams en met de A-junioren 
heeft hij zelfs interregionaal ge-
voetbald en speelde hij tegen 
o.a. Ajax A1, DWS en Haarlem. 
Ruud Gullit speelde destijds bij 
DSW en later bij Haarlem, dus 
tijdens de voetbalwedstrijden 
kwam Gert hem regelmatig 
tegen. Gert speelde na de junioren in het eerste en tweede van 
S.D.O. en heeft tot zijn 24e gevoetbald. Toen ontbrak hem de tijd, 
maar hij bleef nog wel een aantal jaren zaalvoetballen.

Het Gooi was toch te 
duur om terug te keren 
en Gert is naar Eemnes 

verhuisd waar hij dertien jaar heeft gewoond. Daarna volgden drie 
jaar Almere, maar dit was niet de plek om de kinderen groot te laten 
worden. En zo is hij de dijk over gereden en heeft in West-Friesland 
rondgekeken. Toen er in Bovenkarspel een leuk huis werd aangebo-
den, was de keus snel gemaakt en woont hij er al weer jaren naar 
zijn zin. En KGB was de dichtstbijzijnde voetbalclub, dus was ook 
deze keus snel gemaakt en is Joeri bij de F-jes begonnen. Inmiddels 
voetbalt Joeri in de A1, Dylan in de C3 en Thimo in de E4.

Bij Enza Zaden is Gert werkzaam als applicatiebeheerder. Hij is 
destijds begonnen bij Quest in Naarden als ict-er en heeft hier vijf-
tien jaar gewerkt. Daarna volgenden vijftien jaren bij de Telegraaf 
in Amsterdam en nu al weer drie jaar bij de Enza. De Enza is nog 
een volledig Nederlands bedrijf en de directie hiervan is gevestigd 
in Enkhuizen. Ze exporteren zaden naar 28 landen verspreid over 
de hele wereld. Het zijn voornamelijk groentezaden en zaden van paprika’s, komkommers etc. 

Trainer Gert Ruiters in de sportlights
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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.

Gert heeft er al heel wat jaartjes als trainer op zitten. Hij heeft Joeri één jaar begeleid toen die in de F2 
speelde. Het jaar daarop niet, want alle trainers moesten destijds in de kantine komen en daar werden de 
teams verdeeld. Uiteindelijk waren alle teams al verdeeld en was er voor hem geen team meer over. Nu was 
dit niet zo erg, want een jaar later heeft hij zoon Dylan twee jaar getraind. Daarna is hij een jaar begeleider 
geweest van de C1 samen met Peter Steltenpool. Inmiddels is hij nu voor het tweede jaar trainer/begeleider 
van de E4 samen met Nico de Wit en deze samenwerking bevalt goed.

Wie spelen er in de E4? Dat zjin: Thimo Ruiters, Stef Kersten, Sven de Wit, Nino van Nooijen,Saskia
Hendrikx, Stefan Groen, Gido van der Spruit, Pim Schuitenmaker, Job Custveller.

De E4 heeft het in de najaarscompetitie tot een vierde plaats geschopt. De ene keer winnen ze, de andere 
keer niet. Het is een heel gemengd team met veel verschillende karaktertjes, maar ze hebben allemaal één 
ding gemeen: ze komen altijd heel trouw en heeeeeeeel enthousiast naar de training. Het luisteren valt wel 
eens niet mee, maar dat zal aan de leeftijd liggen. Inmiddels krijgen ze ook , behalve op donderdag, op dins-
dag training van de twee zoons van Gert, Joeri en Dylan. Die richten zich meer op het technische voetbal. 
Nico is de meest fanatieke van de twee en heeft de tactiek en de opstelling meestal al uitgedacht. Af en toe 
is Nico voor zijn werk in het buitenland en neemt Gert de honneurs waar.

Zoals gezegd is Gert al heel wat jaartjes trainer, maar alleen met Dylans team. Toen deze in de F-jes speelde, 
is hij kampioen geworden. Er ligt dus nog wel een uitdaging voor hem te wachten.
We wensen jou en je team een goede voorjaarscompetitie en wie weet ga je de uitdaging aan en worden 
jullie misschien kampioen!

elly roosendaal

Trainer Gert Ruiters in de sportlights
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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    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

Met een gewicht van 3240 gram en een lengte 

van 50 cm werd op 8 februari om 12:14 uur

Demi

geboren.

Demi is de dochter van Ferdi & Ilona Schipper

en het zusje van Nikki.
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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.nl

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



Met dank aan de vele vrijwilligers kon de jeugd zich 
in sporthal ‘De Flint’ weer uitleven tijdens de

7 zaalvoetbaldagen.

Een jaarlijks gebeuren waar de jeugd in de
winterstop veel plezier aan beleefd.

Voor de ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s de 
gelegenheid om bij te praten en vooral om te zien 

hoe hun talentje het doet.

De jeugd in sporthal ‘De Flint’




