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Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag: Brian Coens neemt een corner in 
de wedstrijd tussen de G-teams van KGB tegen de 
Zouaven.

Op de omslag:
de wedstrijd tussen de G-teams van KGB tegen de 
Zouaven.
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Bent u op zoek naar 

kinderopvang? 

Bij onze sublieme locatie ‘Villa Sprookjestuin’ geniet 

uw kind van vertrouwde opvang in een  

sprookjesachtige omgeving! 
 

 Opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

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

 Verticale groepen, broertjes en zusjes kunnen de gehele 

kinderdagverblijfperiode samen blijven. 

 Vroegtijdige Voorschoolse Educatie. 

 Flexibele en halve dagopvang. 

 Mogelijkheid om opvang per uur te verlengen middels 

strippenkaart. 

 Buitenschoolse opvang inclusief of exclusief vakanties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij nodigen u van harte uit om eens geheel vrijblijvend  

een kijkje te komen nemen bij Villa Sprookjestuin  

of één van onze andere Villa’s.   

www.kiddyworld.nl 
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

Wat vindt u nog meer in deze editie:

De Column en een uitgebreid verhaal over het KGB 
G1-team;    door Nico & Anita Bakker en Rob Visser.

Begeleider Abdel El Amrani in de sportlights
door Elly Roosendaal.

Foto’s, Agenda, Voetbalquiz deel 5 en Pupillen F4 
in beeld door Nico Bakker.

Diverse foto’s en lay out door Anita Bakker.

Op de middenpagina’s spelers van G1, Zaal 
team 3 kampioen, Keepers training en pupillen 
D4 gespot.

En verder onder andere:
• Een brug te ver, door Monique.
• Team spirit bij KGB-3, door prof. Fetze Alsvanouds.
• Kantine & EHBO nieuws.
• Topsponsorgroep Tulip Valley
• De sponsoren Spar Schrama & Laan Sanitair.
• Run for KIKA, van Mark Hoppenbrouwer.
• Jeroen de Wit gediplomeerd.
• Pupil van de week, door Els Bakker.
• Eén keer in je leven, door Karin de Wit
• Mini pupillen strak in het pak.
• Overzicht Jeugdtrainers en begeleiders.

Anita Bakker

Nico Bakker

Ellly Roosendaal

Rob Visser
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Agenda seizoen 2012-2013
Voor de komende tijd staat het volgende te wachten:

Vrijdag 3 mei - Open jeugd dag VV KgB.

dOnderdag 9 mei - (Hemelvaart) StratentOernOOi.

Zaterdag 18 mei energiewacht grOep tOernement
voor MD pupillen, D pupillen en Mini pupillen

ZOndag 19 mei - het KgB reünie tOernOOi.

Zaterdag 25 mei energiewacht grOep tOernement
voor e en F pupillen

ZOndag 26 mei energiewacht grOep tOernement
voor B en C junioren

Zaterdag 8 juni - raBO FietSSpOnSOrtOcht.

Voetbalquiz:

In deze editie (nr.5) de laatste reeks vragen van de voetbalquiz.
De laatste mogelijkheid om nog mee te doen.
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Column

	 Match-fixing

Het woord is al fantastisch. Klinkt heerlijk spannend toch? Louche 
achterkamertjes gedoe. Zonnebrillen, bobo’s en andere creatieve 
sportievelingen die met elkaar wedstrijden verkopen. Kassa! Volgens 
de media gaat het om grote bedragen. 
Yes	only	big	money!	Heerlijk. 

Natuurlijk. Het voetbalspel moet veel meer even ‘geregeld’ worden. 
Ja ook op ons amateurniveau kan dat heel goed. Het bestuur belt 
trainer Richard onder de wedstrijd dan met een opdracht. “Jouri Hak-
steen nu een rode kaart en spelen op verlies. Richard nu niet zeuren, 
Bob heeft dit zo afgedeald met Jan Kuin die hierdoor een winkel meer 
kan verhuren.” Of “Richard, we hebben gefixed dat Sjors in eigen doel 
schiet via een strak hakje. Dan krijgen we van Spirit’30 ongelimiteerd 
gratis bier en broodjes warm vlees op de vrijwilligersavond.” Mensen 
ik heb nu al dorst en stevige trek.

Gezien de uitslagen van ons eerste lijkt het toch net dat de match-
fixing de laatste wedstrijden al is begonnen. Na een prima periode 
spelen ze thuis gelijk tegen Kleine Sluis. Verliezen ze bij VVS’46 en 
thuis verliezen ze van Spirit’30. Echt? Na ja hè!
Ik weet niet wat deze wedstrijden met deze trendy fixing de club heeft 
opgeleverd. Maar sowieso weinig punten op de ranglijst! En wat denk 
je?
Kom ik teleurgesteld na die zonnige zondag-wedstrijd thuis, zie ik op 
voetbal.nl dat KGB 5 van KGB zes met 0-1 heeft gewonnen! Terwijl 
het zesde hiervoor nog bovenaan stond. Én konden blijven staan bij 
winst op KGB 5! Maar veel erger; doordat ze verliezen is het achtste 
van Zouaven bovenaan komen staan. Én gaan de Zouaven de vol-
gende wedstrijd voor het kampioensschap! 
Zelf sprak ik Mathijs van Diepen hierover de volgende dag even. Hij 
is nog maar net bekomen van deze afvaller. “Rob, er zat niet meer in. 
Het vijfde had, zoals gewoonlijk, weinig kansen maar een ging er toch 
in. Maar theoretisch kan het nog.”

Natuurlijk, ik ben tegen fixing van wedstrijden, maar hadden deze 
jongens, deze KGB boys onder elkaar, niet even een blaadje bier kun-
nen regelen of een topless spagaat van Els. Dan had het zesde fier 
bovenaan gestaan met ook een zeer grote kans op het kampioens-
schap. Dat hadden - we - onderling dan als club toch maar mooi met 
elkaar gefixed!
Jammer. Ja echt heel jammer!
Een schrale troost voor mij. De vriend van mijn dochter speelt in het 
achtste van Zouaven ….

Zou ik deze match hebben gefixed?
rob visser
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Kantine- & EHBOnieuws
Lovende woorden van de inspectie

Op 3 februari jl. heeft KGB bezoek gehad van de NVWA (voedsel-en Warenautoriteit). De vertegenwoor-
diger van de VWA kwam voor een inspectie van het horecagedeelte en na een zeer kort onderzoek kwam 
hij tot de conclusie dat het er allemaal piekfijn uit zag, kortom: hij was zeer lovend over de keuken en het 
bar-gedeelte. Nog nooit eerder was de VWA zo snel klaar met het onderzoek en was er niets op te merken 
behalve dan dat hij zoiets nog niet veel vaker was tegengekomen. 

Dit betekent een groot compliment voor de kantinemedewerkers en- sters  en natuurlijk de schoonmaaksters 
die alles tot in de perfectie schoonhouden.  De investering die enige tijd geleden in de nieuwe keuken gedaan 
is, heeft dus zijn vruchten afgeworpen!!! 

Dag leden, vrijwilligers enz.
 
15 maart is de 2e groep reanimatie/AED cursisten van start gegaan. Nog 1 avond en dan hebben ook zij hun 
certificaat. Vorig jaar is er een groep van 11 man geslaagd en nu weer 11.
Een mooi aantal. Er is voor gekozen om hier mensen voor uit te nodigen die veel op het veld staan. Dus trai-
ners, begeleiders, scheidsrechters en vast kantinepersoneel.
Toen ik bezig was de mensen voor deze cursus  te vragen, kwam ik er tot mijn blijde verrassing achter dat er 
toch veel mensen al in het bezit zijn van een reanimatie/AED diploma.
En deze, wat nog belangrijker is, ook elk jaar herhalen.
 
Voor al deze mensen, maar ook de mensen die op pad kunnen worden gestuurd om de AED te gaan halen 
de vraag.....
 
WAAR IS HET AED APPARAAT ??
 
Wel, deze bevindt zich tegenover kleedkamer 4 en 5 in de gang. Dit is de omkleedruimte van de scheidrech-
ters.
 
WAT LIGT HIER NOG MEER ??

•2 Warme dekens

• Verbandmateriaal

• De Brancard

• 1 Paar krukken.  Dit is alleen voor mensen die hier mee zouden kunnen lopen om bv bij de auto te komen. 
Zodat ze daarna naar huis of de 1e hulppost kunnen. De krukken blijven binnen KGB.
 
vriendelijke groet, de eHBO
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Oprichting “topsponsorgroep tulip Valley”

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie bracht onze inmiddels oud-voorzitter Gerard Overmars  naar buiten dat de 
sponsorcommissie er in is geslaagd om een nieuw fenomeen te lanceren.

Met ingang van het nieuwe seizoen bezit K.G.B. een zg. “topsponsorgroep”.

Aan het begin van het seizoen zijn wij in gesprek gegaan met een aantal bollenbedrijven, waarvan wij weten 
dat zij over een K.G.B.-hart beschikken. Die waren niet zo moeilijk te vinden, want van heel veel bedrijven 
voetballen de ouders, de huidige bewindvoerders, hun kinderen en zelfs kleinkinderen bij K.G.B., of  hebben 
er gevoetbald en hebben zelfs bestuurs- en begeleidingsfuncties gehad.

Op de kennismakingsavond werd uitgelegd waarom wij een topsponsorgroep wilden oprichten en samen 
met de aanwezigen werd er gebrainstormd hoe zo’n topsponsorgroep er uit zou kunnen zien. “Wat kunnen 
de bedrijven betekenen voor K.G.B. en wat kan K.G.B. bijdragen aan de PR van deze bedrijven.” Vooral het 
eenmaal per jaar bij elkaar komen van deze ‘bedrijfsgenoten’ werd als een groot goed gezien.
Tijdens deze avond besloten direct al 7 van de aanwezigen zich aan te melden voor deze topsponsorgroep, 
waarvan zij zelf de naam “Tulip Valley” hebben bepaald. 

Elke maand kwamen er nieuwe leden bij, niet alleen van bollenbedrijven, maar ook van bedrijven die op een 
andere wijze werkzaam zijn in de bollensector. 
Een aantal van hen hebben inmiddels op het dijkje langs het A-veld een reclamebord geplaatst, de komende 
maanden komt er van elk bedrijf een reclamebord te hangen. 

K.G.B. zal de naam Tulip Valley op veel manieren gaan uitdragen en heeft inmiddels zelfs de naam “Tulip Val-
ley” officieel laten registreren.

De deelnemers en wij, denken dat de oprichting van deze topsponsorgroep het begin is van een mooie en 
langdurige samenwerking.

Op de volgende pagina vindt u de namen van de leden per 1 april jl.  Wij sluiten zeker niet uit dat deze lijst 
binnenkort langer zal worden

Sjaak van Dijk
Sponsorcommissie K.G.B.

Tulip Valley
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Topsponsorgroep
Tulip  Valley

De Wit Transport BV

Fa. W.J. Kok & Zonen

Karel Bolbloemen BV

Jan de Wit en Zonen BV

Loonbedrijf  Fa. Kok

De Wit-Schouten BV

Carpe Diem

Fa. A.J.J. de Wit & Zn

G. Oud en Zn Tulips BV

Mantel Holland BV

van Gent-van der Meer-Nuyens BV

C.R. Boon

Germaco BV
     

HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
CNB bloembollenteam

Tulip Valley
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Een brug te ver

De hele week had hij het erover. Elke, nieuwe dag.  Zaterdag zou 
het gaan gebeuren. Dan mocht onze knul voor het eerst zijn gloed 
nieuwe voetbalschoenen aandoen om eens flink van leer te trekken. 
Hij droomde niet van de goals, ben je mal, ook niet van winnen. Ik be-
doel, wat is er nu echt belangrijk in het leven van een 4 jarige. Maar 
op die échte, nageltjenieuwe voetbalschoenen, “nou daar ga je vét 
hard op hoor, mam!”
“Zie je wel hoe hard ik kan?!”  De winst moest daar in zitten. Hard en 
snel, strepend over het veld. Nick had de wedstrijd al volledig  in the 
pocket.

‘The day before.’ Simpel gezegd een doodgewone vrijdagavond. Na de koffie een wijntje, lekker op de bank. 
De fles was amper ontkurkt toen onze voetballer naar beneden kwam. “Ikke… heb buikpijn.”  Na deze  uit–bed-
komerij  volgden er zeker nog 5 smoezen. Om maar vooral niet naar de wedstrijd te hoeven. Toen we midden 
in de nacht, het zal rond 05.00 uur zijn geweest, er volkomen klaar mee waren om een onrustig knulletje in zijn 
bed te houden, vroeg ik: “Nick, wat wil je graag?” Hij antwoorde; “mam, ik wil puzzelen.”  Na mijn bevestiging 
dat dat mocht, viel de jonge ballentrapper uitgeput in slaap. Mijzelf afvragend of hij niet nog gewoon te klein 
is voor deze grote wedstrijden, trok ik de nacht verder piekerend door. 

Uiteraard was hij gewoon om zeven uur wakker. Ik bedoel maar, daar hebben we geen wekker voor nodig 
ondanks alle nachtelijke escapades. De puzzel werd tevoorschijn gehaald, en toen die klaar was vertelde ik 
dat we zijn KGB tas in gingen  pakken. Ai, daar hadden we een punt. Dappere dodo slikte zijn angst weg, en 
ging mee. Het liedje van Nick (hoe toepasselijk) en Simon  klonk over de speakers toen ik na het starten van 
de auto de cd speler aanzette. “Pak nou maar mijn hand, laat mij de weg wijzen, het is geen probleem, als je 
keer op keer jezelf wilt bewijzen…..”   Maar als zijn moeder de weg moet wijzen in voetballand, dan wordt het 
hem toch ècht niet, zeg maar. Gelukkig voor mij, was Nick zijn pap ook mee. Alhoewel…..

Nick zijn pap, is ook weer zo’n verhaal. Want waar speelde onze mop zijn eerste wedstrijd als KGB held… ?  
Bij de buren in Grootebroek. Het thuisfront van vader in zijn kinderloze jaren. Heel gezellig, want je komt er 
allemaal bekenden tegen. Maar ja, het zijn wél de tegenstanders. En als het cluppie van je eigen zoon dan 
scoort, dan schreeuw je voluit de yell – “HUP KGB!!!!!! Zouaven door de plee!” Althans iets in die richting. Bij 
mijn liefde ging op dat moment zijn mond wel open, er kwam wat gefluister uit, en zijn hoofd hing ietwat naar 

beneden. “Joh!” roep ik nog enthousiast, “ze hebben een doelpunt hoor!!” 
En ik maakte er gelijk een rondedansje bij. Gaaf dit! Werd direct aan mijn 
jasje getrokken, dat dan weer wel. Want stel je toch  eens voor dat een 
Zouaaf dit ziet….!

Heb ik daar toch even mazzel mee, een zoon die niet slaapt van de span-
ning, en dan een vent die zijn eigen  zoon niet aandurft te moedigen tijdens 
een simpel trappartijtje. Ik bedoel, waar gáát het over. Ik ga de volgende 
keer wel weer hightea-en. San, reserveer jij alvast!?

Monique
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Bekercompetitie

Mijn naam is professor doctor Fetze Alsvanouds van de universiteit van Harderwijk en ik doe onderzoek naar 
het fenomeen “KGB-3). Vandaag een verslag van de bekercompetitie seizoen 2012-2013.

Het Nederlands voetbalbekertoernooi is bedacht tijdens een bondsvergadering in 1898. Pas vele jaren la-
ter werd dit toernooi ook toegankelijk voor amateur standaard elftallen en nog weer jaren later konden alle 
teams, dus ook van het niveau KGB-3, zich inschrijven.

Voor alle voetbalclubs uit de Eredivisie en de Eerste divisie, aangevuld met de kampioenen en de periode-
kampioenen van de Hoofdklasse amateurvoetbal, heet het ‘de KNVB beker’. In de poule van KGB-3 (Man-
nen, 3, Groep 1 017) heet het kortweg Bekervoetbal; Waarschijnlijk is het niveau zo bedroevend dat de 
KNVB er niet mee geassocieerd wil worden en daarom haar naam maar heeft weggelaten. 
De bekendste naam van de beker was de AmstelCup. Een beetje vreemd om je als sportorganisatie te laten 
sponsoren door een biermerk, alhoewel ik laatst bij een jeugdtoernooi een paar iets te dikke kinderen met 
een grote gele M op hun shirtje zag rondlopen. Hetgeen weer naadloos aansluit bij Lance Armstrong die in 
zijn beste jaren de internationale wielersport sponsorde in de strijd tegen doping, maar dit terzijde.

Het bekervoetbal voor de lagere teams is al jaren een zorgenkindje en vele teams nemen dan ook geen 
deel aan deze competitie. Vorig jaar heeft de KNVB onderzoek laten doen naar de reden van de geringe 
belangstelling voor de bekercompetitie. Doordeweekse speelavonden en grote krachtsverschillen waren de 
belangrijkste oorzaken. 

Voor KGB-3 worden de bekerwedstrijden gezien als veredelde 
oefenwedstrijden. Een aantal jaar geleden kwamen ze tot in de 
vierde ronde en werd het door een enkeling iets serieuzer geno-
men, maar dat was een uitzondering. Bij dat selecte groepje hoor-
de overigens niet de aanvoerder Finn Verhage die dat met een 
schromelijk mislukte ‘panenka’ liet blijken. Het valt ook niet mee 
om het toernooi serieus te nemen, als je goed kijkt naar de tegen-
stand. Bij de eerste bekerwedstrijd van dit jaar waren de spelers 
van het derde al omgekleed toen De Jong (senior) binnenkwam 
met het nieuws dat Zwaagdijk-2 niet kwam opdagen. Een enorm 
katterig gevoel (Molenaar N. was speciaal voor deze wedstrijd uit 
Groningen over gekomen.) en een reguliere 3-0 overwinning was 
het gevolg. Gejuich klonk op vanuit de kleedkamer!

De KNVB heeft dus nog een lange weg te gaan waar het gaat om 
het aantrekkelijk maken van de bekercompetitie. Zo moest KGB-
3 (4e klasse) ook tegen Grasshoppers-2 (5e klasse). Een tegen-
stander waartegen (zelfs) Olivier kon uitblinken en vijf keer mocht 
scoren, einduitslag 0-6. KGB-3 eindigde de wedstrijd met 9 man 
waarvan Sjors Appelman en Brian de Roo nog geleend waren van 
het eerste team, maar zelfs toen lukte het Grasshoppers-2 niet om 
te scoren. 

De derde en laatste bekerwedstrijd in de poule was, zo mogelijk, een nog grotere blamage dan de eerste. 
Nu stonden de spelers al lang en breed op het A-veld toen bleek dat de tegenstander (Victoria O.) niet zou 
komen opdagen. KGB-3 overwintert in de beker! Maar ja, succes went snel en dus bleef het gejuich dit keer 
achterwege. In plaats daarvan maakten veel spelers nog gebruik van het trainingsveld om toch het balge-
voel enigszins op peil te houden.

Teamspirit bij KGB-3
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Teamspirit bij KGB-3

De laatste bekerwedstrijd (oeps, nu verraad ik de uitslag) was tegen de zesdeklasser Spartanen 4. Het vroor, 
het was vroeg en de dag ervoor waren er veel wedstrijden afgelast, dus dan bel ik, zoals ik gewoon ben, even 
de KGB infolijn twee keer. Ik bel altijd twee keer omdat het prachtige stemgeluid van Clemens Huisman mij 
iedere keer weer blij, maar ook een beetje in verwarring achterlaat. Hij spreekt de korte boodschap in met 
een prachtige zware bas in zijn stem. In gedachte zie ik Clemens daar zitten, veel te vroeg in de morgen, licht 
voorover gebogen, pratend tegen een machine. Je voelt het ongemak en de pijn. Gedurende het hele bericht 
‘schuurt’ het een beetje. Het einde is als het einde van een goeie film. Je zit er helemaal in en hebt het gevoel 
en de hoop, dat er nog meer komt. ‘Het is een cliffhanger, deel 2 gaat zo beginnen’, schiet door m’n hoofd 
als ik plotseling een saaie vrouwenstem hoor zeggen dat je geen voicemail bericht achter kunt laten en ik 
me bedenk dat ik nog steeds niet weet of de wedstrijd wel doorgaat. Als ik voor de tweede keer het bericht 
afluister hoor ik toch altijd weer meer. Er blijken dan meerdere lagen in het verhaal te zitten. Clemens ga zo 
door, je maakt me blij.

Afijn, de wedstrijd lijkt door te gaan, maar gezien het vroege tijdstip van verzamelen (9.00 uur!) wordt er 
tot 9.15 uur contact gehouden met Clemens. Langzaam dringt bij KGB-3 het besef door dat ze aan de bak 
moeten. Spartanen-4 mag dan een zesdeklasser zijn, maar dit is een team met allemaal oud eerste spelers, 
inclusief de gebroeders Rijkhof. Als ze bij het sportpark in Wognum arriveren, blijkt Spartanen in navolging 
van Vitesse z’n kantine uitgeleend te hebben aan een, een of ander onbeduidend evenement. Geen koffie, 
geen gezellig samenzijn, helemaal niets van dat alles. KGB-3 (met Rene Spruit en Sjors Appelman in de gele-
deren) komt nog wel op voorsprong, op het (letterlijk!) half bevroren veld en krijgt een paar enorme kansen 
in deze wedstrijd, maar verlaten met 3-2 verlies het bekertoernooi 2012-2013. 

Resumerend; twee gespeelde wedstrijden tegen eigenlijk twee veel te laag geklasseerde teams en twee 
wedstrijden waar de tegenstander niet op kwam dagen. Ik weet zeker dat heel KGB-3 nu al zin heeft in de 
bekercompetitie van volgend seizoen.

Professor doctor Fetze Alsvanouds,
Universiteit van Harderwijk

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



Spelers uit het G-team KGB3 Zaalkampioen
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1. Bij ieder WK is er een topscorer. Wie werd dat tijdens het WK van Korea/Japan in 2002 ? 
a) Ronaldo   b) Crespo   c) Zidane

2. Welke club degradeerde in het seizoen 2006-2007 rechtstreeks uit de Eredivie ? 
a) Excelsior  b) RKC   c) ADO Den Haag  d) Willem2

3. Tijdens het EK van 2008 in Duitsland werd welk land Europees kampioen ? 
a) Frankrijk  b) Duitsland   c) Spanje  d) Italië

4. Wie werd tijdens het EK 1988 in Duitsland topscorer met 5 doelpunten ? 
a) Marco van Basten b) Rudi Völler   c) Michael Laudrup

5. In 1974 werd een Nederlandse voetballer gekozen tot de beste voetballer van de wereld. Wie ? 
a) Johan Neeskens b) Willem van Hanegem c) Johan Cruijff

6. Welke van deze Nederlandse voetballer heeft nooit voor Barcelona gespeeld ? 
a) Johan Neeskens b) Mark van Bommel  c) Dennis Bergkamp

7. Nederland werd tijdens het EK 2008 in Duitsland uitgeschakeld door ? 
a) Italië   b) Portugal   c) Spanje  d) Rusland

8. Wie is er nooit trainer van het Nederlands elftal geweest ? 
a) Ruud Gullit  b) Louis van Gaal  c) Frank Rijkaard d) Marco van Basten

9. Welke club werd Belgisch kampioen in het seizoen 2009-2010 ? 
a) Club Brugge  b) Standaard Luik  c) Anderlecht  d) FC. Gent

10. Welk club werd Nederlands kampioen in het seizoen 2009-2010 ? 
a) AZ   b) Ajax    c) Twente  d) PSV

11. Wie zei: “In het leven bestaan twee zekerheden: Iedereen gaat dood en een trainer wordt ontslagen ? 
a) Aad de Mos  b) Guus Hiddink  c) Louis van Gaal d) Hans de Koning

12. Van wie is de uitspraak “de bal is rond” afkomstig ? 
a) Rinus Michels  b) Herman Kuiphof  c) D. Ariese  d) Mart Smeets

13. Welke voetballer scoorde de meeste doelpunten voor het nationale team van Engeland ? 
a) Gary Lineker  b) Bobby Moore  c) Bobby Charlton d) David Beckham

14. Tijdens het WK voetbal 1974 in Duitsland eindigden de volgende vier landenteams bovenaan. Wat is 
de juiste volgorde ? 
a) Duitsland  b) Polen   c) Brazilië  d) Nederland

15. Tijdens het WK 1998  in Frankrijk eindigden de volgende vier landenteams bovenaan. Wat is de juiste 
volgorde? 
a) Nederland  b) Kroatië   c) Brazilië  d) Frankrijk

16. Tijdens het WK 1966  in Engeland eindigden de volgende vier landenteams bovenaan. Wat is de juiste 
volgorde? 
a) Engeland  b) Portugal   c) Rusland  d) Duitsland

Voetbalquiz (deel 5)

Op deze bladzijde staan de laatste quizvragen 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 deze 5e editie van ‘de Brug’ de laatste vragen. In de 6e editie komen de antwoorden en 
worden de prijswinnaars genoemd.

Doe mee en stuur de oplossingen met vermelding van naam en adres naar redactie.kgb@quicknet.nl
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heropening uitgebouwde
en gerestylede Spar Schrama.

Wie kent niet de Spar van Arie en Vera Schrama. 
Dat is geen wonder, want Spar Schrama bestaat al sinds mensenheugenis. De eerste uitbater van de Spar-
winkel, toen nog aan de Broekerhavenweg gelegen, was Arie van der Gulik (1934). De winkel werd na de 
oorlog overgenomen door Martien (Tinus) Schrama. Die verhuisde met Spar Schrama naar de eerste nieuw-
bouwwijk van Bovenkarspel ten zuiden van de spoorlijn en betrok een ruim pand aan het Boerhaaveplein. In 
1990 namen Arie en Vera Schrama, de huidige eigenaars, de zaak over. 
Spar Schrama begon destijds aan het Boerhaaveplein als mooiste en grootste winkel van Bovenkarspel en 
is steeds met zijn tijd meegegaan De zaak is in de jaren diverse malen verbouwd en nu, alvast vooruitlopend 
op de metamorfose van het Boerhaaveplein, opnieuw grondig aangepakt.  
De vloeroppervlakte van 460 m2 is uitgebreid naar 560 m2 en dat heeft tot gevolg dat er niet alleen een 
ruimer assortiment gevoerd kan worden, dat nog beter is aangepast op de vraag van de klant. Er is nu ook 
plaats gekomen voor een afdeling “Zelfzorg” en er is  ruimte gekomen voor een indrukwekkende uitstalling 
over 3 meter van allerlei buitenlandse biersoorten. 
De familie Schrama is een echte K.G.B.-familie. Niet alleen hebben de nazaten heel verdienstelijk in diver-
se teams gespeeld, zijn trainer geweest (Gerrit Schrama), maar ook behoort Spar Schrama tot een illuster 
groepje van “oudste sponsors van K.G.B.”. De sponsorcommissie van K.G.B. vond het dan ook zeer op zijn 
plaats om namens K.G.B. de heropening van de zaak luister bij te zetten door het aanbieden van een bloem-
stukje.
Wij wensen Arie en Vera nog vele jaren in goede gezondheid en roepen iedereen die nog niet in de vernieuw-
de Spar Schrama is geweest op om er eens een kijkje te gaan nemen.

Sjaak	van	Dijk

 Schrama gerestyled
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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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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



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 5, seizoen 2012-2013

Run for KIKA

De Carnavalsponsorloop door de
MINI en F Pupillen

heeft een bedrag van

€ 300.-
opgebracht voor KIKA. 

Wij hebben dit bedrag reeds 
overgemaakt naar KIKA.

      Het carnavals comite
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De begeleider van de D3: Abdel el Amrani

Op een trainingsavond van de D3 heb ik afgesproken met hun begeleider: Abdel el Amrani. Ik was toch wel 
benieuwd waar hij vandaan kwam, want het was wel duidelijk dat hij een buitenlands tintje heeft. Abdel is 
geboren in Marokko en op zijn zevende naar Nederland gekomen. Zijn vader was hier al en hij had van tevo-
ren foto’s gezien van Nederland, dus het was niet helemaal een verrassing waar hij terecht kwam. Nu was het 
wel winter toen hij in februari 1979 naar Nederland kwam en zijn familie was er niet helemaal op gekleed. Ze 
dachten van wel, maar het viel toch enigszins tegen. In die tijd was er heel veel sneeuw gevallen en dat was 
iets wat hij nog nooit had gezien. Die sneeuw heeft destijds de meeste indruk gemaakt toen hij in Nederland
aan kwam. Wat hem ook nog heel goed is bij gebleven, was zijn eerste dag op school. Ze zaten in een kring 
en alle kinderen mochten wat vertellen. Nu beginnen veel kinderen hun verhaal met… en toen. Nu betekent 
`antoen` in het Marokkaans ‘gist’, dus toen hij thuis kwam, vroeg hij aan zijn moeder waarom al die kinderen 
het toch over gist hadden!

Spelenderwijs leerde hij het Nederlands en had al zeer snel vriendjes gemaakt. Zijn verdere jeugd heeft 
Abdel doorgebracht in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Na de middelbare school heeft hij HBO Be-
drijfseconomie gestudeerd en aanvullend een studie Actuariaat gedaan. Dit is een studie die zich richt op 
het doorrekenen van verzekeringen. Momenteel is hij werkzaam bij Achmea, en houdt zich daar bezig met
pensioenen.

Op zijn 21e is hij naar Venhuizen verhuisd. Hij kwam in Amsterdam zijn inmiddels vrouw Debbie tegen en voor 
de liefde is hij daar naar toe verhuisd. Debbie woonde in Hem, en toen zij hem dit vertelde geloofde hij niet 
dat dit bestond. Na een aantal jaren in Venhuizen te hebben gewoond, zijn ze naar Bovenkarspel verhuisd en 
inmiddels zijn zij de trotse ouders van drie zoons, Kevin van elf, Kamal van negen en Kian van zes.

Kevin kon niet wachten tot hij op voetbal mocht, maar moest eerst zijn zwemdiploma halen. Gelukkig kan hij 
nu zijn hart ophalen. Zoon Kamal is begonnen met atletiek en zit nu met veel plezier op handbal. En Kian is net 
als broer Kevin, hij gaat graag mee naar de wedstrijden en trappelt ook van ongeduld om te gaan voetbal-
len. Inmiddels heeft Kian z´n A diploma gehaald en zit hij bij de minipupillen. Hij vindt het geweldig.

Zoals gezegd is Abdel begeleider van de D3. Hij is sinds vorig jaar, toen nog de E3, begeleider, omdat de 
andere begeleider van de E3, Peter Kuin, regelmatig nachtdienst had en een vervanger nodig had. Abdel 
vond het leuk om toch bij het voetbal betrokken te zijn en zodoende is hij ermee begonnen. Op mijn vraag of 
hij zelf heeft gevoetbald, antwoordde hij:  “Sinds drie maanden!”. En dan bedoelde hij met de coaches van 
de andere teams bij KGB (en natuurlijk ook met zijn zoon(s)). Zelf doet hij al jaren aan atletiek en is zelfs pen-
ningmeester bij SAV. Wel wordt Abdel steeds enthousiaster over voetbal en kijkt samen met zijn zoons naar 
voetbal op tv.

Wie spelen er in de D3? Dat zijn Dilan Kok, Rene Karel, Kevin el Amrani, Julian EG, Camiel van Hurck, Pim 
Doorn, Pieter Sriphumee, Sven Dekker, Jorn Kruis, Floris de Wit, Yassin Farah, Shane Alting Siberg en Leroy 
Hemke.

Koen Manshanden traint de D3 en doet dit met veel plezier. Uiteraard gaat Abdel ook regelmatig bij de 
training kijken en biedt vaak een helpende hand. De spelers trainen ook met heel veel plezier, ze zijn erg en-
thousiast en trainen twee keer per week, eenmaal op maandag en eenmaal op woensdag. Nu hebben een 
aantal jongens nog een andere sport, dus de maandagavond is niet altijd drukbezocht.  

De D3 doet het momenteel goed, in het najaar zijn ze op de 2e plaats geëindigd. In het  voorjaarseizoen is 
er in verband met de vrieskou niet veel gevoetbald, van de drie gespeelde wedstrijden hebben ze er twee 
gewonnen en één verloren. In de Beker gaat het ook goed; de D3 heeft de volgende ronde bereikt! 

In de sportlight
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De laatste wedstrijd was een super spannende wedstrijd, met rust stonden ze 0-2 achter en
toch de wedstrijd met 4-3 gewonnen! Ze hebben supergoed gevoetbald! Komende woensdag moeten ze 
tegen De Valken D1 voor de beker. Tegen De Valken D3 werd in het najaar nog met 3-1 verloren, volgens de 
jongens was de scheidsrechter partijdig! 

Abdel is heel blij met alle enthousiaste ouders langs de kant, voor de jongens is dat altijd een goede aan-
moediging. Ik heb begrepen dat er nog geen vaste vlagger is bij de D3, dus ik trek de stoute schoenen maar 
aan en vraag op deze manier aan de ouders van de D3 spelers of er toch iemand genegen is regelmatig te 
vlaggen bij de wedstrijden. Ik wens de trainers en de mannen van de D3
heel veel succes woensdag en de komende wedstrijden.      
                
           elly roosendaal

Boven van links naar rechts:
Shane Alting Siberg, Camiel van Hurck, Sven Dekker, Pim Doorn, Leroy Hemke, Dylan Kok

Zittend/hurkend van links naar rechts:
Jorn Kruis, René Karel, Yassin Farah, Kevin el Amrani, Pieter Sriphumee, Julian Eg

In de sportlight



Staand van links naar rechts:

Kees Bot, Bart van der Zel, Dennie Broertjes, Danilio Bot,
Anouk Hoogervorst, Dylan Koster en Mathijs Baartscheer.

Zittend van links naar rechts:

Peter Schooneman, Rick Beumer, Wesley Renkema,
Mike Beumer, Jordin de Hart en Axel Baas.

Niet aanwezig:

Yassir Iounes

Keepers training Pupillen D4 gespot

Iedere woensdag staan er een flink aantal keepers van de E en F pupillen te trappelen om training te 
krijgen. De training wordt gegeven door Bas.
Ze oefenen allerlei worpen en het uitschieten. Ook het ‘uit je doel’ komen wordt al geoefend!
Vooral naar de bal kijken en erop af durven gaan!
Ook het duiken (en vallen...) wordt getraind.
Bas geeft duidelijk aan wat de bedoeling is. Ze leren er veel van. Dat kunnen ze weer goed gebruiken 
in de wedstrijden!!! Natuurlijk wordt er ook op doel geschoten en daarbij worden aanwijzingen en tips 
gegeven. Een goede, leuke, leerzame training voor deze E en F keepers. 

Een enthousiaste keepermoeder
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KGB G1 fier bovenaan én ongeslagen!

Dat was reden voor de redactie eens deze succesvolle ploeg te bezoeken. Ik neem contact op met coach en 
begeleider Peter Wokke en maak een afspraak op woensdagavond tijdens een training. Prima. Maar Peter 
krijgt die avond autopech en kan niet komen. Geen probleem, coach Pierre Coens is er ook, beiden zijn ze 
verantwoordelijk voor deze groep. Tijdens de training is de groep lekker fanatiek bezig. Er is ook een dame 
bij, Gillian Coens. Ze voetbalde hiervoor nog bij de dames, maar haar knie is niet zo goed. Ze wilde wel op 
doel bij de G1 waar ook haar broer Brian in speelt. Meteen is duidelijk dat de groep, die op de training niet 
helemaal compleet is, het goed met elkaar kunnen vinden. Ze maken regelmatig even een dolletje. Ze spelen 
een wedstrijdje en zijn echt fanatiek bezig. Voor een verder praatje loop ik nog even mee de kleedkamer in en 
hoor dat ze niet alle trainingen volledig kunnen zijn. Doordat enkele spelers op afstand wonen en/of andere 
verplichtingen hebben loopt dat gewoon zo.
De spelers van de G1 zijn Martijn de Boer, Brian Coens, Edwin Jansen, Donny Kossen, Gerold van Putten, 
Frank Venrooij, Mark Visser, Gillian Coens, Bob Cillekens, Hillen van der Bijl en Yuri Cavcaliuc, hij is de zoon 
van Peter Wokke. Wanneer er tekort spelers of geblesseerden zijn dan valt coach Peter in. 
Zes april is thuis de wedstrijd tegen de Zouaven G1. Een kraker. Normaal gesproken hadden ze vandaag op 
papier al kampioen kunnen worden maar door alle afgelastingen dit voorjaar liep dit anders. Dat kan nu op  
27 april thuis tegen Koedijk.

KGB G1

Staand van links naar rechts naast scheidsrechter Jan Bregman:
Gillian Coens, Pierre Coens, Mark Visser, Edwin Jansen, Martijn de Boer,

Brian Coens, Hille van der Bijl.
Hurkend van links naar rechts:

Donny Kossen, Peter Wokke, Bob Cillekens.

Niet aanwezig waren: Frank Venrooij, Gerold van Putten, Yuri Cavcaliuc.



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 5, seizoen 2012-2013

Omdat ik zes april niet kan, zijn Anita en Nico Bakker aanwezig namens de redactie en maken foto’s voor in 
het clubblad. Ze hebben genoten van het fanatisme van de KGB G1. “Ze zijn superfanatiek, kijken goed naar 
elkaar en spelen heel goed over en ik zie zelfs een speler een perfect hakje nemen. Je kan zien dat ze het naar 
hun zin hebben. Het leuke is vooral dat het geen burenstrijd is. Gemoedelijk. Soms mopperen teamleden on-
derling wel even op elkaar maar is dat snel weer over. Een bal op de lat die met een prachtige omhaal wordt 
opgevangen gaat er net niet in, Hille van der Bijl was dat. Jammer genoeg moet hij stoppen na dit seizoen 
want hij heeft last van zijn benen. Zowel langs het veld als in het veld gaat het er sportief aan toe.” De scheids-
rechter is Jan Bregman. De wedstrijd is 2 keer dertig minuten en meestal acht tegen acht, soms negen tegen 
negen. Dat wordt onderling met elkaar afgesproken. Deze wedstrijd tegen Zouaven eindigt in 7-0 voor KGB 
G1. Hierdoor ligt het kampioensschap gewoon nog op koers.

Pierre en Peter zijn heel tevreden het is gewoon een hele leuke groep. Wel hoopt Peter op een betere com-
municatie met de G jeugd. KGB moet zorgen dat ze van onze jeugd niet naar andere seniorenteams gaan 
omdat de doorstroming beter kan. Je moet toch een grote groep aan houden om bij blessures voldoende 
spelers te hebben. Wat Peter betreft mogen er eventueel ook andere dames bij. Hij vond het jammer dat zijn 
zoon Yuri er niet bij kon zijn deze keer. Martijn is een snelle jongen en kan het makkelijk belopen. Brian Coens 
heeft de bijnaam Moby Dick. Mark heeft een goed schot maar is minder snel. Gillian die normaal op goal 
staat speelde in het veld maar moest helaas gewisseld worden vanwege haar knie. Edwin stond deze keer op 
doel. Donny scoort makkelijk maar moet ook om zijn maten denken. Iedereen doet echt zijn best en zo heeft 
ieder zijn kwaliteit in het team en in de wedstrijden. 

“Vooraf bespreken ze met elkaar, de hele ploeg dus, hoe we het gaan doen. Als ze maar plezier hebben dan 
hebben wij coaches het ook. Wat je doet doe je voor hun.”
Mooie uitspraken. 

27 april is de wedstrijd thuis tegen Koedijk om half twaalf. Komt allen! Tot nu toe is het al heel knap, 13 wed-
strijden ongeslagen te zijn. Met 86 doelpunten voor en maar 17 tegen. KGB G1 succes en zet um op!

        Nico	&	Anita	Bakker	en	Rob	Visser

KGB G1

De competitie stand na de wedstrijd tegen de Zouaven



Spelers uit het G-team KGB3 Zaalkampioen
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Aangemoeidigt door trainer/coach  Peter, en familieleden, rennen de jonge spelertjes de
longen uit het lijf op jacht naar de bal. Na afloop van de (wed)strijd het penalty schieten, ook daarvoor gaan 
de tanden op elkaar. Dat alles levert leuke foto’s op, zoals hieronder afgedrukt.

Pupillen F4 in beeld



de Brug  jaargang 49, nummer 5, seizoen 2012-2013

Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 3 maart 2013

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

Vandaag twee pupillen uit de e1
Luuk Verhoeks en Tristan de Wit

LUUK is 11 en TRISTAN 10 jaar.
Ze vonden het fantastisch toen ze hoorden dat zij PUPIL VAN DE 
WEEK mochten zijn.
TRISTAN speelt elke wedstrijd wel ERGENS ANDERS. LUUK is de 
LINKSACHTER van het elftal.
De dag voordat zij pupil van de week waren (2 maart) hebben zij 
met 7—1 GEWONNEN.
Wat	school	betreft: LUUK zit op de Molenwiek in groep: 7/8 en 
TRISTAN op de WILLIBRORDES in groep7.
Over	hun	andere	hobby’s	buiten	het	voetballen: TRISTAN zit op 
KARATE en voor LUUK is het alleen maar VOETBAL.
Hun	favoriete	club	en	speler:	Voor beide jongens hun favoriete 
club in NEDERLAND is het AJAX, en BUITENLAND; BARCELO-
NA. De beste speler: ERIKSEN, VAN RHIJN van AJAX en MESSI, 
PIQUE, XAVI. en PUYOL voor BARCELONA.

Uiteraard	hebben	wij	het	ook	over	vanmiddag	gehad.
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn:
LUUK vond dat het er SERIEUS, STIL en PROFESSIONEEL aan toe ging. TRISTAN zei dat er verteld werd 
dat de spelers STERK in DUEL moesten gaan en op welke positie ze moesten staan in het veld.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: 
Volgens LUUK was het een beetje HETZELFDE als bij de E_1 en hij vond het ook HEEL LEUK.
TRISTAN vond het ook HETZELFDE, maar het duurde wel wat langer. 
De	 AFTRAP: Ze speelde heel goed naar elkaar over en weer, en uiteindelijk bij het doel mocht TRISTAN 
SCOREN.
De	wedstrijd	zelf: Volgens TRISTAN zijn gevoel ging de wedstrijd HEEL ERG SNEL, maar het was HEEL 
LEUK. LUUK vertelde dat KGB de eerste helft niet zo goed was, maar na rust waren ze VEEL BETER.
Het mooiste doelpunt was namens beide spelers unaniem: NICK ABCOUWER.
De BESTE SPELER van vanmiddag: LUUK: BRIAN DE ROO en TIM APPELMAN.
TRISTAN: BRIAN DE ROO.

Het	leukste	van	vanmiddag:	LUUK: DE BESPREKING en de WARMING UP waren voor mij het LEUKSTE.
TRISTAN: DE WEDSTRIJD, omdat deze zo lekker lang duurde en ik kon er veel van leren.
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 en een SHIRT met PUPIL VAN DE WEEK..

Het was voor de pupillen een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben. Ik in ieder geval 
enorm, jongens. 

Bedankt, LUUK en TRISTAN, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbalple-
zier toe, voor nu en in de toekomst

els Bakker
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Beste clubleden,

Zaterdag 13 april Jl. heeft Sijbrand Krul, namens de scheidsrechterscommissie, D2 pupil Joep de Wit in het 
zonnetje gezet.

Al enige tijd geleden heeft Jeroen met succes de cursus ‘Pupillen scheidsrechter’ afgerond en mag zich dus 
gediplomeerd scheidsrechter noemen. Vanaf deze plaats feliciteert de scheidsrechterscommissie hem met 
het behaalde resultaat. Wij hopen dat hij zoveel plezier gaat beleven aan het fluiten van jeugdwedstrijden 
dat hij wellicht gaat besluiten om de BOS cursus te gaan doen, zodat hij ook oudere jeugd mag gaan fluiten.

Wellicht is het succes van Jeroen het zetje dat anderen zich ook geroepen voelen om als scheidsrechter voor 
de jeugd aan te melden. Mocht je hierover nadere informatie willen hebben, meld je dan aan bij Sijbrand Krul, 
Gerard Haakman of ondergetekende. Wij zien je graag tegemoet als de nieuwe sterren van onze scheids-
rechters club.

Met vriendelijke groeten,
namens de scheidsrechterscommissie,
Piet manshanden

Joep gediplomeerd
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 17 maart 2013

 
K.G.B --- Always Forward                        Uitslag:  1 — 4

Vandaag  twee pupillen uit de E—5 en 6
Alain Schaap en Freek Koomen

ALAIN is 11 en FREEK 10 jaar.
Ze vonden het fantastisch toen ze hoorden dat zij PUPIL VAN DE WEEK 
mochten zijn.
FREEK is de KEEPER van de E—6 en ALAIN speelt VOOR.
FREEK heeft gisteren (16 maart) niet gespeeld en ALAIN heeft met zijn 
ploeg VERLOREN.
Wat	school	betreft: ALAIN zit op de WILLIBRORDUS in groep 7 en FREEK 
op de DE VESTE in ENKHUIZEN in groep 6. 
Over	hun	andere	hobby’s	buiten	het	voetballen, hebben zij allebei het een 
en ander gemeen nl. DE TABLET, verders komt BUITEN SPELEN, ZWEM-
MEN, PLAYSTATION, WII, DE PC, maar ook SKIEN aan de orde.
Hun	favoriete	club	en	speler:
De favoriete club in NEDERLAND is AJAX voor ALAIN en BUITENLAND 
BARCELONA en TURKIJE.  De beste spelers MESSI en WESLEY SNIJ-
DER. Voor FREEK AZ en REAL MADRID. ESTEFAN, DE KEEPER van AZ 
en RONALDO.
Uiteraard	hebben	wij	het	ook	over	vanmiddag	gehad. De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij 
zijn. De trainer legde het allemaal via het MAGNEETBORD uit, wie waar moest spelen, volgens FREEK.
ALAIN vertelde dat DE FOUTEN van de VORIGE WEEK werden besproken en dat de spelers meer de DU-
ELLEN aan moesten gaan.
De voorbereiding op het veld, de WARMING-UP: Volgens ALAIN ging dat allemaal wel GOED. FREEK vond 
de OEFENINGEN en de PASE die ze steeds over en weer gaven, LEUK om te doen met de spelers.
De	AFTRAP: Ze speelde heel goed naar elkaar over en weer en uiteindelijk bij het doel mocht ALAIN SCO-
REN.
De	wedstrijd	zelf:	FREEK vond het wel een MOOIE WEDSTRIJD om te zien, met snelle COUNTERS van 
beide kanten. ALAIN vond het wel GOED GAAN. Het mooiste doelpunt was namens beide spelers unaniem: 
EMIEL RUITENBERG. De BESTE SPELER van vanmiddag: Allebei DE PUPILLEN hebben voor MEERDERE 
SPELERS gekozen, tw. JURIAAN VISSER, REYNALDO APPELMAN, PETER KUIPER, PETER MOLENAAR, 
YOURI HAKSTEEN, EMIEL RUITENBERG.
Het	leukste	van	vanmiddag: FREEK vond de hele middag LEUK, maar vooral de BALLEN OPHALEN die 
weggeschoten waren, BAL uit de SLOOT en BAL over het HEK. ALAIN vond de AFTRAP heel LEUK, de BAL-
LEN OPHALEN die in de SLOOT lagen, achter het HEK waren geschoten en van YOURI kregen we nog wat 
te drinken.
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.
Ook het PUPIL VAN DE WEEK shirt is er weer, dus die was er ook weer bij.

Het was voor de pupillen, een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben. Ik in ieder geval 
enorm, jongens. Bedankt, ALAIN en FREEK, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn en ik wens jullie heel 
veel voetbalplezier toe, voor nu en in de toekomst. 

els Bakker



Staand van links naar rechts:

Kees Bot, Bart van der Zel, Dennie Broertjes, Danilio Bot,
Anouk Hoogervorst, Dylan Koster en Mathijs Baartscheer.

Zittend van links naar rechts:

Peter Schooneman, Rick Beumer, Wesley Renkema,
Mike Beumer, Jordin de Hart en Axel Baas.

Niet aanwezig:

Yassir Iounes

Keepers training Pupillen D4 gespot

Iedere woensdag staan er een flink aantal keepers van de E en F pupillen te trappelen om training te 
krijgen. De training wordt gegeven door Bas.
Ze oefenen allerlei worpen en het uitschieten. Ook het ‘uit je doel’ komen wordt al geoefend!
Vooral naar de bal kijken en erop af durven gaan!
Ook het duiken (en vallen...) wordt getraind.
Bas geeft duidelijk aan wat de bedoeling is. Ze leren er veel van. Dat kunnen ze weer goed gebruiken 
in de wedstrijden!!! Natuurlijk wordt er ook op doel geschoten en daarbij worden aanwijzingen en tips 
gegeven. Een goede, leuke, leerzame training voor deze E en F keepers. 

Een enthousiaste keepermoeder
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van Paasmaandag 1 april 2013

 
K.G.B --- Kleine Sluis                        Uitslag:  1 — 1

Vandaag  twee pupillen uit de E—8
Jelle Sijm en Larson Beemster

Beide zijn zij 10 jaar.
Ze vonden het SUPER, dat zij PUPIL mochten 
zijn.
Allebei spelen zij op het MIDDENVELD.
Over hun hobby’s buiten het voetbal: LARS-
ON is gek van DANSEN en SCHAKEN. JELLE 
speelt graag op de WII.

Hun favoriete club en speler: voor LARSON: 
AJAX en MESSI. Voor LARSON: BARCELONA 
en MESSI. 

Uiteraard hebben wij het ook over vanmid-
dag gehad. De wedstrijdbespreking, waar de 
pupillen altijd bij zijn. Beide pupillen hebben 
heel goed opgelet, en er werd gesproken over 
TEAM AFSPRAKEN en POSITIE’S innemen.

De voorbereiding op het veld: WARMING 
UP. We gingen met de spelers WARM LOPEN, 
HARD RENNEN, OEFENINGEN DOEN en 
OVER SCHIETEN.

De aftrap: Ze speelde heel goed naar elkaar 
over en weer, en uiteindelijk bij het doel zou JELLE proberen een doelpunt te maken, maar helaas, de bal 
ging naast. JAMMER.

De wedstrijd zelf: Over het algemeen ging het wel goed, maar er werden VEEL OVERTREDINGEN ge-
maakt, het werd maar 1--1.
Het mooiste doelpunt was unaniem gekozen: REYNALDO APPELMAN.
Beste speler: RENÉ SPRUIT.
Het leukste van vanmiddag: JELLE: WARMING UP, WARMLOPEN en DE WEDSTRIJD. LARSON: DE AF-
TRAP, omdat ik daar ZELF aan meedeed.

Na dit korte interview kregen zij van de trainer RICHARD BULTERMAN en de aanvoerder: SJORS APPEL-
MAN, hun certificaat, met handtekeningen van de aanvoerder, scheidsrechter, trainer en voorzitter. Ook een 
BAL met alle handtekeningen van de spelers en natuurlijk een SHIRT met PUPIL VAN DE WEEK achterop.

Het was voor de pupillen een enorme ervaring en ik hoop dat zij ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel.
Bedankt, JELLE en LARSON, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbal-
plezier toe, voor nu en in de toekomst.

els Bakker
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 7 april 2013

 
K.G.B --- Spirit’30                        Uitslag:  0 — 1

Vandaag  twee pupillen uit de E—4
Stef Kersten en Sven de Wit

Beide zijn zij 10 jaar.
Ze vonden het SUPER, dat zij PUPIL mochten zijn. STEF speelt LINKS VOOR en SVEN is VERDEDIGER.
Wat school betreft: SVEN zit op de MOLENWIEK in GROEP 6, STEF op de UILENBURCHT GROEP 7.
Afgelopen zaterdag (6 april) hebben de jongens met een MONSTER zege gewonnen: 14--5.
Over hun hobby’s buiten het voetbal: STEF vindt VISSEN heel fijn om te doen en op de COMPUTER, om te 
GAMEN. SVEN zit ook graag achter de COMPUTER, BUITENSPELEN is ook fijn en HUTTEN BOUWEN.
 
Hun favoriete club en speler: voor STEF: AZ en MESSI van BARCELONA.
Voor SVEN AJAX en ERIKSON, BARCELONA en MESSI. 
 
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking waar de pupillen altijd bij 
zijn. Beide pupillen hebben heel goed opgelet en SVEN vond het HEEL GOED gaan, maar hij begreep het 
niet allemaal. STEF vond het HEEL MOEILIJK allemaal.
De voorbereiding op het veld: WARMING UP: Volgens de beide jongens was het HEEL LEUK om mee te 
doen met KRUISPAS en HARD RENNEN NAAR DE OVERKANT. Maar het ALLERLEUKSTE was toch wel 
HET HAKKEBILLEN.
 
De aftrap: Ze speelden heel goed naar elkaar over en weer en het was makkelijk omdat de tegenstander 
gewoon bleef staan. Sven zou de bal in het doel schieten, maar helaas, DE PAAL stond in de weg.
 
De wedstrijd zelf:
Het was wel SPANNEND maar de TWEEDE HELFT was STUKKEN BETER en KGB HAD HEEL VEEL KAN-
SEN. JAMMER genoeg hebben ze toch nog verloren.

Beste speler eensluidend antwoord: REYNALDO APPELMAN.
Het leukste van vanmiddag: STEF: WARMING UP, DE WED-
STRIJD omdat deze SPANNEND was en de AFTRAP, die was SU-
PER LEUK.
SVEN: WARMING UP omdat we zoveel moesten LACHEN, omdat 
het GRAPPIGE OEFENINGEN waren.

 
Na dit korte interview kregen zij van de trainer RICHARD BUL-
TERMAN en de aanvoerder: SJORS APPELMAN, hun certificaat, 
met handtekeningen van de aanvoerder, scheidsrechter, trainer en 
voorzitter. Ook een BAL met alle handtekeningen van de spelers en 
natuurlijk een SHIRT met PUPIL VAN DE WEEK achterop.
Het was voor de pupillen een enorme ervaring en ik hoop dat zij 
ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel.
Bedankt, STEF en SVEN, 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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Hoeveel dingen maak je nou maar één keer in je leven mee?
Oké, je wordt maar één keer geboren en je gaat maar één keer dood, maar verder?
Je trouwdag? Bijna ouderwets om maar één keer in het huwelijksbootje te stappen.
Dat Nederland kampioen wordt? Onze generatie heeft het meegemaakt, maar of onze kinderen het nog 
eens gaan beleven?
Wat dan wel?
Voor Willem Alexander is het z’n kroning als staatshoofd.
Voor Nelson Mandela z’n vrijlating vanaf Robbeneiland.
In die orde van grootte moet je al gauw denken…...
TENZIJ je 2e jaars E-pupil bent bij KGB. Want dan maak je iets mee wat niemand je ooit meer af kan nemen: 
één keer in je leven ben je pupil van de week.
En wat er dan allemaal gebeurt op zo’n zondagmiddag:

Te beginnen bij de ontvangst:
Je pupil wordt na enige uitleg meegenomen naar de catacomben van KGB om daar, gehesen in pupil-van-
de-week-trainingspak, de top-secret teambespreking van KGB 1 bij te wonen.
Voor de rest van het gezin staat in no-time de koffie / thee / frisdrank op tafel. Onder het genot hiervan 
worden we door Els Bakker bijgepraat over wat onze jongens allemaal te wachten staat. En dat is heel wat.

Allereerst de warming-up: sprintje trekken, zijwaarts verplaatsen, knieën heffen, hakken aantikken, balletje 
overspelen. Nog even door Gerard Piekaar op de foto gezet met de mannen van het eerste; ze zijn er klaar 
voor.

Om 2 uur komen onze jongens met het paradepaardje van KGB 
uit de kleedkamer het veld oplopen en….. mogen de aftrap doen. 
Nou was dat hier in huis, en naar we in de kantine vernamen ook 
bij de andere pupil in huis, nog wel even een dingetje, want wie 
van de twee zou het uiteindelijke schot op doel maken? Ze had-
den allebei thuis bedacht dat de ander dat maar moest doen, 
dus dat schoot niet op.
Maar goed: onze pupil zou het dan toch gaan proberen. Span-
nend, hoor: paar keer over en weer trappen richting doel van 
de tegenstander en daar dan de pingel: op de paal. Ook knap, 
maar natuurlijk niet zoals van tevoren gehoopt door zoonlief.

Daarna in de dug-out om van daaruit het duel tussen KGB en 
Spirit’30 gade te slaan. Met een 0-0 stand de rust in. Terwijl 
onze jongens onder de hoede van Bulterman en consorten blij-
ven, gaat onze VIP-behandeling verder in de bestuurskamer: 
koffie met boterkoek, wie doet je wat?

Vanuit onze ooghoeken zien we de mannen alweer het veld op gaan voor de tweede helft.
Helaas kreeg Richard Bulterman gelijk: als de pupil van de week niet scoort, scoort KGB ook niet. Het werd 
0-1 voor Spirit’30.

Onze teleurstelling over deze nederlaag duurde niet lang. In de bestuurskamer stond ons opnieuw van alles 
te wachten.
Drankjes en hapjes en voor onze jongens een vragenlijst over hoe ze deze middag beleefd hadden. Alle vra-
gen werden in eerste instantie beantwoord met ‘leuk’, maar na wat doorvragen kon Els uiteindelijk toch met 
een goedgevulde blocnote huiswaarts gaan.
Inmiddels waren Richard Bulterman en Sjors Appelman ook aangetreden.

Eén keer in je leven
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Waar hebben een trainer en aanvoerder zin in na 
een verloren wedstrijd? Juist, het toespreken van 
twee pupillen-van-de-week! En toch doen ze het. De 
zaterdag vòòr de pupil-van-de-week-zondag was 
het ons al opgevallen dat Richard Bulterman ineens 
zomaar kwam kijken bij de E4. Vreemd, bij de E4 
wordt toch niet gescout? Maar nu bleek waar dat 
bezoekje van zaterdag voor diende: Richard hield 
een op maat gesneden praatje en overhandigde 
onze jongens een mooi T-shirt en een door het hele 
team gesigneerde bal. Tenslotte nog een certifi-
caat, verzorgt door Danny Stuurop. Al met al een 
meer dan geslaagde middag voor ons allemaal.

Het moge duidelijk zijn dat dit ‘stukkie’ vooral een 
ode is aan de vrijwilligers van KGB in
het algemeen en zij die betrokken zijn bij het feno-
meen pupil-van-de-week in het bijzonder. De mees-
te heb ik al genoemd: Els Bakker, Gerard Piekaar, 
Danny Stuurop, Richard Bulterman, spelers en be-
geleiders van KGB 1, de mensen van de catering 
en wie ik nog vergeet: heel hartelijk dank voor het 
verzorgen van deze unieke belevenis voor onze jongens!

(En voor mijzelf geldt nu dat ik in elk geval één keer in m’n leven een ‘stukkie’ in De Brug heb geschreven.)

Karin de Wit.

Eén keer in je leven
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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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NIBO Installatietechniek schenkt trainingspakken aan de Mini pupillen van K.G.B.

De mini-pupillen van K.G.B. werden op woensdag 13 februari verrast door sponsor NIBO Installatietechniek 
met 25 gloednieuwe trainingspakken. Hoewel een aantal van deze pakken de minimale maat hadden, waren 
ze in een enkel geval toch nog te groot, maar de enthousiaste spelers groeien er vast wel in! 

De groep Mini’s bij K.G.B. groeit trouwens zelf ook. K.G.B. begon met 5 mini pupillen in 2011 en nu in 2013 
hebben ze al bijna 30 jonge talenten! Ze voetballen 2 keer per week (1 keer trainen en 1 keer een wedstrijd) 
met gediplomeerde trainers en begeleiders. En als het buiten nou te nat of te koud is, gaan ze binnen trainen 
in de ‘Traphal’ bij K.G.B. zelf. Er zijn momenteel 3 teams, waarvan 2 teams (MP1 en MP) in een KNVB compe-
titie spelen en 1team (MP3) speelt in een competitie die clubs zelf organiseren.

Ben	jij	4,	5	of	6	jaar	oud	en	heb	je	zin	om	te	(leren)	voetballen	dan	zijn	de	mini	pupillen	wat	voor	jou.

Ze doen trouwens ook leuke andere dingen buiten het (competitie) voetbal, zoals een sinterklaasfeest, Flint 
zaalvoetbaltoernooi, Carnavalsponsorloop en nog veel meer leuke activiteiten. 
De Mini’s trainen elke woensdag vanaf half 6 tot kwart over 6 of van kwart over 6 tot 7 uur, dus als je een 
keer wilt meetrainen of kijken, mail dan even naar MiniPupillenvvKGB@gmail.com t.a.v. Joey Leeuwinga, voor 
meer informatie. 

Kijk	ook	voor	meer	informatie	op	onze	speciale	mini	pupillen	website:	www.minipupillenvvkgb.webnode.nl

NIBO Installatietechniek is een jong, dynamisch en flexibel installatiebedrijf dat zich richt op particulier in-
stallatiewerk. Eigenaar Nico Schooneman zit al 25 jaar in het vak en is dé man voor u. Voor een verbouwing 
aan badkamer, en/of keuken, vervanging van een CV-ketel of plaatsing van radiatoren en/of vloerverwar-
ming, maar ook voor andere werkzaamheden in en rondom het huis  bent U bij NIBO Installatietechniek aan 
het goede adres. Voor meer info: tel. 06-30388253 of www.niboinstallatie.nl 

Mini pupillen strak in het pak
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Laan Sanitair voor de laatste ontwikkeling op sanitair gebied. 

Voor het nieuwste op het gebied van badkamers en toiletten kon je altijd al terecht bij Laan Sanitair. Maar nu 
met de nieuwe ‘Ocean Interiors’ bieden Rinus en Leny Laan het allerbeste van dit moment. 

Rinus Laan volgde de opleiding Metaal aan de toenmalige “Ambachtsschool” in Grootebroek. Er werd in die 
tijd in de Streek zoveel gebouwd, dat het vinden van een baan daarna totaal geen probleem was. Hij kon 
meteen beginnen bij installateur Waaijer uit Enkhuizen en kreeg daar het vak goed onder de knie. Na nog 
even bij WEBA gewerkt te hebben besloot hij in 1982 samen met zijn werkmaat Hans van Bijnen een eigen 
bedrijf  “Laan en van Bijnen” te beginnen. Aanvankelijk werd er gewerkt vanuit een schuur achter het huis aan 
de Bakkerstraat, maar al snel werd die ruimte te klein en ook werd een showroom gemist. Toen Swagerman 
Wonen verhuisde van de Broekerhavenweg naar de Middenweg werd aan de Broekerhavenweg een show-
room ingericht, maar ook die voldeed niet, er was gewoon te veel om te laten zien.

In 1996 werd het huidige pand betrokken aan de Nijverheidsweg in Grootebroek, tegenover het Martinus 
College. Ruim tien jaar later, in 1996,  verliet Hans van Bijnen de zaak en gingen Rinus, zijn vrouw Leny en 
zoon John verder onder de naam “Laan Sanitair”. Laan Sanitair bestaat dus eigenlijk al ruim 30 jaar, waarin 
zoveel expertise en ervaring werd opgedaan dat het bedrijf best “Badkamerspecialist” mag genoemd wor-
den, maar daar doe je ze eigenlijk te kort mee.

In de grote Showroom, waarin nu zo’n 60 verschillende sanitairopstellingen getoond worden, kan de klant 
beginnen met dromen, terwijl de zelf opgeleide en vakkundige medewerkers van Laan Sanitair ervoor zorgen 
dat die dromen ook uitkomen. Een mens wil ook wel eens wat anders en ook daar speelt Laan Sanitair op in.

Met trots introduceerde Laan Sanitair pas geleden een nieuwe manier om muren, vloeren en plafonds -in een 
handomdraai- te renoveren en waterdicht te krijgen. Als enige in West-Friesland zijn zij dealer van een lijn 
innovatieve, maar vooral inspirerende materialen.
Een frisse update voor de badkamer, toiletruimte of keuken was nog nooit zo eenvoudig. Er wordt gewerkt 
met wandpanelen met een formica toplaag en kunststof vloerpanelen die zo goed aansluiten en zo sterk zijn 
dat de fabrikant liefst 10 jaar garantie geeft tegen barsten, bladderen en lamineren en ook op de water-
dichtheid geldt 10 jaar garantie. De ruimte wordt superstrak, duurzaam en vooral onderhoudsvrij. Doordat 
alle panelen naadloos op elkaar aansluiten is het heel goed schoon te houden en heb je nooit meer vieze 
voegen. De keuze in motieven is heel groot en alle combinaties zijn mogelijk.

Woorden schieten hierbij eigenlijk te kort, vandaar dat het goed is dat zij dit nieuwe product ook gepromoot 
hebben tijdens het “Holland Food en Flower Festival” in Bovenkarspel. U dagelijks terecht in de prachtige 
showroom aan de Nijverheidsweg 1 in 
Grootebroek.

Rinus Laan was vroeger geen voetbal-
ler, zijn zoon John heeft dat in het verle-
den wel gedaan en natuurlijk bij K.G.B. 
Vandaar dat Laan Sanitair K.G.B. spon-
sort en daar zijn we erg blij mee. Goede 
zaken.

Voor meer info: Showroom: tel. 0228-
515438 en natuurlijk ook op www.
laansanitair.nl.

Sponsor uitgelicht



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 5, seizoen 2012-2013

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.

Spelers opgelet!
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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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E7 Trainer Bas Reuvers 0228-521134 06-10891025 Reuversbj04@quicknet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trainer Dennis Vreeker 06-48083936 jtmvreeker@gmail.com

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

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

Trainer Pieter Kriekaard

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

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

Trainer Pierre Coens wcoens@quicknet.nl

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

Jeugd Marus Stam 0228-754242

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

EHBO ondersteun. Hannie de Haas 0228-516658

EHBO ondersteun. Ineke Bakker 0228-515893

www.kernerforfitanimals.nl

Boerhaaveplein 2, 1611 EP Bovenkarspel Telefoon 0228 52 09 28 info@kernerforfitanimals.nl  
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