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C1 Kampioen



Redactioneel

De uiterste inleverdatum voor de volgende Brug zal 
half september 2013 zijn.
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Redactie adres
Nico Bakker
Raadhuisplein 10
1611 AS  Bovenkarspel
 06-54252586
 redactie.kgb@quicknet.nl
 

Redactieleden
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Anita Bakker
Monique Kroezen
Gerard Overmars
Rob Visser
Marcello Ghizzi
Nico Bakker
 

Website adres
 www.vvkgb.nl

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

Secretaris Jeugdcom.
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Henk Cnossen
 06-18705802

Consul
Clemens Huisman
 06-50995061

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

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

Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag: Brian de Roo en Emiel Ruitenberg 
wachtend op de invalbeurt tegen Strandvogels. Met 
3 doelpunten hadden zij een groot aandeel in de 5-1.
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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

De Column, Inessa zoekt het hogerop en AZ directeur 
Toon Gerbrands op bezoek door Rob Visser.

Jeugdtrainer Gert Feld (B1) in de sportlights
door Elly Roosendaal.

Foto’s, Agenda, De nieuwe website, Uitslag voetbal-
quiz en Pupillen E1 in beeld door Nico Bakker.

Diverse foto’s en lay out door Anita Bakker.

Machtsvertoon op KGB-toernooi door Marcello 
Ghizzi.

The BootCampWiners! door Monique.

Op de middenpagina’s beelden uit de toernooi-
maand mei. Het reünietoernooi, de meiden, de 
D1 en de mini’s.

En ............................:
• Team spirit bij KGB-3, door Fetze ?.
• Club van 100.
• De sponsor J.T. van Rensch. 
• De sponsor Slagerij Kees de Haan.
• Harm en Joey Leeuwinga geslaagd.
• Junioren B2 kampioen.
• Samenwerking KGB - Ajax door Barry Schreurs.
• Pupil van de week, door Els Bakker.

Anita Bakker

Nico Bakker

Ellly Roosendaal

Rob Visser

Marcello Ghizzi

en verder:

Monique Kroezen
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In memoriam
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Laatste nieuws  seizoen 2012-2013
Als toetje van het (bijna) voorbije seizoen is er nog:

Zaterdag 8 juni - rabo Fietssponsortocht.

voor de clubkas doen mee: Anita, Diana, Elly, Gerie, Ineke, Nikki, Roelie, Fons, Jacco, Nico, en Ron.

Voetbalquiz:

In deze editie (nr.6) de uitslag van de voetbalquiz.
Tot de 5e ronde deden er 4 personen mee. Aan de beslissende 5e ronde nog slechts 2 namelijk

Marcel Commadeur en Arjan ter Avest.
Met slechts 1 fout is Marcel de winnaar. Gefeliciteerd. De prijs komt naar je toe.

Verkeerde naam
 
In het stukje over het behaalde diploma van “Pupillen scheidsrechter” 
staat een verkeerde naam afgedrukt. Het gaat hier over Joep de Wit 
die door Sijbrand Krul wordt gefeliciteerd. 

Rectivicatie

Voor het gedeelte Kadijken en in het gebied Sebastiaan Centenweg is de redactie op zoek naar een paar 
mensen die het clubblad willen bezorgen.

Deze oproep geldt ook voor leden die in Hoogkarspel wonen.

Wie ziet het zitten om 6x per jaar ‘de Brug’ rond te brengen. Vele handen maken licht werk en het kost dan 
maar weinig tijd.

Geef je even op doormiddel van een mail naar redactie.kgb@quicknet.nl

Bezorging clubblad

www.kernerforfitanimals.nl

Boerhaaveplein 2, 1611 EP Bovenkarspel Telefoon 0228 52 09 28 info@kernerforfitanimals.nl  
Rabobank 1341 29 245 KvK Hoorn 371 51 185 BTW nr 8207.14.343.B.01
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Vrijdag 17 mei. In een volle kantine werd ademloos geluisterd naar AZ directeur
Toon Gerbrands die een lezing gaf met de titel Presteren met een visie. Zo’n 80 personen bestaande uit leden 
van de Club van 100, sponsors, leden van K.G.B. en vrijwilligers, werd verteld hoe men tot betere individu-
ele- en groepsprestaties kan komen. (meer hierover verderop in dit clubblad en in de Presentatiegids van het 
nieuwe seizoen)

Na afloop van de presentatie vroeg Bob nog even de aandacht, hij had nog een verrassing in petto. Na een 
korte introductie vroeg hij de aanwezigen naar het grote scherm te kijken, waarop de supertrotse voorzitter 
de eerste beelden van een nieuwe K.G.B. website vertoonde. Voor velen een echte verrassing. Zeker als men 
bedenkt dat het, voor een groot deel vullen van de site in vier weken, en daarvan in de vrije uurtjes, tot stand 
is gebracht. Wel met de opmerking dat de website nog niet geheel klaar is.

Het begon op 9 april met een brainstorm-avond in huize Smit met Bob (K.G.B.’s voorzitter), Arjan Hooijboer 
(ontwerper van de vormgeving -het uiterlijk- van de site), Anita Bakker, Hans Beets en Nico Bakker (redactie). 
Gezamelijk werd uit de voorbeelden een ontwerp gekozen en een plannetje gemaakt wie wat zou doen. De 
drie redactieleden kregen na afloop één opdracht mee naar huis. ‘Met vier weken zorgen dat de site vertoond 
kan worden’. Tegenstribbelen had geen zin. Een uitdaging die ons drieën alleen maar enthousiaster maakte. 
Ook hier was het motto  “Presteren met een visie”. Hoe toepasselijk na de presentatie van Toon Gerbrands.

Inmiddels is er in de website al veel tot stand gebracht. Gegevens uit het nu afgelopen seizoen zijn overge-
nomen. Daarin zijn nog gegevens die vervangen moeten worden door nieuwe, geldend voor het aanstaande 
seizoen. Groot pluspunt van de nieuwe site is de automatische koppeling naar gegevens over de program-
ma’s, uitslagen en afgelastingen. Nieuw is ook dat bijvoorbeeld een trainer/coach, begeleider of aanvoerder 
van elk team de gelegenheid krijgt om foto’s, nieuws, berichten en verslagen op de teampagina’s kan plaat-
sen.

De nieuwe website
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Hiervoor krijgt degene die dat voor zijn/haar team op zich neemt een inlogcode en is
daarmee zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en bijhouden, eventueel met, indien gewenst, hulp  van de 
beheerders van de website.

Hieronder een paar schermprintjes waar enige uitleg bij hoort.

De aftrap:
Dit blokje spreekt eigenlijk voor zich. Klikken op het onderwerp en er 
opent zich een scherm met de gevraagde gegevens. (als die er zijn)

Infobalk wijzigen:
Klik je op dit blokje dan opent zich een klein scherm (links) met een 
overzicht van mogelijkheden om je eigen homepage op te vullen.

Hiermee kan ieder voor zich uitmaken wat hij/zij nuttig vindt om 
direct in beeld te hebben.

De rest van de website wijst zich vanzelf. Klik op de verschillende linknamen bovenin de site en daarna op de 
naam van uw keuze en hoogstwaarschijnlijk vindt u wat u zoekt.

Veel tijd is besteed aan het inbrengen van de meest relevante gegevens, maar hierbij moet wel opgemerkt 
dat de personen die genoemd worden bij ingang van het nieuwe seizoen misschien vervangen moeten wor-
den door  andere namen. Kijk vooral ook eens bij de link Evenementen, waaronder veel foto’s van de diverse 
toernooien van de maand mei zijn geplaatst.

Vele jaren was de lezer van ‘de Brug’ gewend dat achterin het blad de competitie eindstanden stonden ver-
meld. Nu met de nieuwe site is dat niet meer nodig. Onder de link Teams staan alle voetbalteams van het 
afgelopen seizoen en per team vindt u onder de link Competitie de competitiestand.

Zodra bekend is wie de trainers/begeleiders van de teams voor het nieuwe seizoen zijn worden zij benaderd 
om namens hun team de team pagina’s bij te houden.

Heeft u vragen over de site, mail dan naar redactie.kgb@quicknet.nl

De webmasters,

Anita, Arno, Hans en Nico

De nieuwe website
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Column

	 Alles	ist	vorbei!

De cometitie is over! 
Wat een lastig seizoen zeg. Het weer was onze grootste tegenstan-
der. Afgelast. Weekend erna weer afgelast! Ik werd er niet goed van. 
Want wat volgt er uiteindelijk? Wedstrijden door de week! De wed-
strijden moeten toch worden ingehaald. Vaak valt al dat inhalen niet 
mee. Trainingen gaan ook niet altijd door en de zin raakt er soms iets 
af. Men raakt uit het spel. Ons eerste van K.G.B. had daar naar mijn 
mening ook een beetje last van. Een prima reeks wordt verstoord 
door een serie afgelastingen en men zit zo in een lastigere periode. 
Zonder echt in gevaar te zijn geweest voor de nacompetitie eindig-
den ze met 36 punten op de zevende plek. Netjes!
Op naar het seizoen 2013-2014. Nu al zin in! 

Nu ik dit stukje schrijf, zaterdag 25 mei, is er een jeugdtoernooi bij 
K.G.B. Goed initiatief. Een stuk over -de directeuren- stond in de pre-
sentatiegids aan het begin van dit seizoen. Een toernooi is een hele 
organisatie. Gelukkig met vele vrijwilligers. Dus Jacob,	Dries,	Pierre	
en het gehele team, hulde! 

Ook op deze zaterdag 25 mei is de finale van de Champions League. 
Een Duits onderonsje in het Wembley Stadion. Wie had dat ooit ge-
dacht, hét Duitse voetbal toonaangevend in Europa. Ik ben benieuwd 
welke ploeg het meest Duits is. Wie scoort er in de allerlaatste minuut 
als het nog even moet? 
Vooraf is Bayern München van ons Arjan Robben dé favoriet. Niet 
onbelangrijk, Borussia Dortmund mist wel zijn favoriete speler, Mario 
Götze. Èn is volgend seizoen Bayern ook nog eens zijn nieuwe werk-
gever. Dat hij niet meespeelt is Bayern vermoedelijk niet rouwig om! 
Maar ho ho, Borussia heeft gelukkig ook Lewandowski nog!  

Die mannschaft uit München heeft het fantastisch gedaan in de com-
petitie. Kampioen worden met 25 punten verschil op Dortmund, de 
nummer twee, is gewoon heel knap. Eigenlijk verdien je misschien 
deze beker dan wel het meest. Maar in het voetbal gaat het vaak niet 
zoals we denken of hoe we het vooraf verwachten. De bal kan raar 
lopen. Ineens gebeurt er iets onverwachts. Dat is ook voetbal!
Want: De Pool Robert Lewandowski wordt vanavond op Engelse 
grond de enige echte Duitser! Hij scoort in de laatste minuten de win-
nende voor Borussia! 

               Rob Visser

En ja! Deze column is voor de CL finale ingeleverd.
Je moet een uitspraak durven doen! Toch?

Andries Zwaan

Jacob van Vuure

Pierre Steltenpool
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The BootCampWiners!
Niet te verwarren met winners, want het gaat hier echt om het spul waar je zware benen van
krijgt, a- sportief is en je flinke horecateugels aanmeet. Rood, wit of met bubbels, het kan ons niet te gek.  Met 
de zomer flink in aantocht gaan we op dit moment eensgezind voor de koude roze prosecco. Veel en graag. 
Mocht u denken dat dit de nieuwste slogan is van Gall en Gall,  dan helpen wij u graag uit de droom. Het is 
keiharde realiteit bij de sportclub………

Ik schaam me bijna om te vermelden dat ik aan de start van deze column een overheerlijke rooie heb inge-
schonken. Want hoe ga ik een sportief verhaal neerzetten waarbij de oorsprong zich vind in promillages? 
Onze Nick had een van zijn laatste trainingen. Bootcampen met de ouders. Als enthousiaste moeder op het 
schoolplein sprak ik met de mede   - en zeer sportieve-  moeders af dat wij eens flink aan de kuiten moesten 
trekken. Rennen door het streekbos. Vol enthousiasme en met een heerlijk zonnetje stonden we die avond 
startklaar. Onderwijl de net afgelopen mei vakantie besprekend, waarin we met het mooie weer flink aan de 
roseetjes hadden gezeten.  Die calorieën hingen al dramatisch laag op onze heupen, dus tijdens  de oefenin-
gen hebben we een flink robbetje gevochten met de buikspieren. Onze strakke shirtjes lagen keurig netjes in 
de kast te wachten op sportievere tijden, wij droegen die avond  de over sized trainingsjacks. Maar, wat was 
het gezellig, en wat hebben we gelachen. 

Rest mij om schoorvoetend te vertellen dat ik de volgende dag wat moeilijk uit mijn bed kwam, zeg maar. 
Breed grijnzend vroeg ik aan mede moeders op het schoolplein of zij soms ook….. Nee. Zij hadden geen spier-
pijn. Oké dan. Ikke wel!!  En niet alleen van het lachen. Dat laatste kon ik trouwens al puur slecht door die 
overrekte buikspieren…… Feit is wel ontstaan daar bij de K.G.B. Bootcamp, wij gaan  voor Goud. Wij gaan 
BootCampen! Want afgezien van dit drankverhaal zijn we gewoon een stel lekkere sportieve meiden. 
Week erna waren de vaders aan de beurt. Het veld op om hun jongens in te maken. Het was koud, die dag, 
zo koud, we stonden met de winterjassen aan langs de lijn ons plicht te doen. Gelukkig was er na de wedstrijd 
volop warmte in de vorm van een ijskoude prosecco en een lekker snackje. Fris voor de kinderen, zakje chips, 
we waren weer heel slecht naar huis te krijgen. 

En die warmte, die ik hierboven beschrijf, komt uiteraard niet door een borrel. Het is de uitstraling van een 
voetbalclub als K.G.B. De onze, zeg maar. We mogen ons al een heel half jaar lang baden in het enthousi-
asme wat deze vereniging  biedt. Kijk eens naar Joey en Reinier, het zijn toppers voor de MPtjes.  Neem nou 
mijn buurman, Nico, die mij al voor dat Nick bij K.G.B. zat in de redactie neerzette. Ik had niets te vertellen, 
schrijven moest ik. En zie hier. Acte de presence. (ben echt niet altijd zo meegaand hoor, dan weten jullie dat 
vast) Ik hoop dat onze knul nog heel lang wil voetballen. Al is het alleen maar voor mijn plezier. We genieten!!
K.G.B. verbroedert. Of was het nou die merlot, prosecco en chardonnay??

Monique



De meiden
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j.t. van rensch, ook de derde generatie gaat voor kwaliteit

Regelmatig kom je in Bovenkarspel en omgeving de werkbusjes tegen van Schildersbedrijf J.T. van Rensch. 
Als je langs de lijn bij de Mini’s van K.G.B. dan vader Michel van Rensch tegenkomt, zie je niet meteen de con-
nectie en die is er wel. Hoe zit dat.
De opa van Michel, Theo van Rensch, kwam als jongeman vanuit Limburg en trad bij  Mathôt in Bovenkar-
spel in dienst als schilder. Zoals zo velen leerde hij (tijdens de kermis) een meisje kennen, trouwde met haar 
en ging in Broekerhaven wonen. Enige tijd later, in 1930, begon hij in de Peperstraat van Bovenkarspel als 
zelfstandige schilder. 
Zijn zoon Sjaak nam in 1974 het stokje over en noemde de zaak (naar zijn doopnaam J.T.)  Schildersbedrijf 
J.T. van Rensch.
Michel, de zoon van Sjaak, bezit ook het schilders-gen en ging na de basisschool naar de Hoeksteen en naar 
de KTS-Hoorn, waar hij de beginselen van het vak leerde. Daarna werd er het nodige bijgeleerd via allerlei 
cursussen en gespecialiseerde opleidingen vanuit het Schildersgilde. Michel begon zijn schildersloopbaan 
bij diverse schildersbedrijven in de regio en kwam tenslotte uit bij Schildersbedrijf Thijs Baars. Vooral deze 
laatste was voor Michel een ideaal leerbedrijf, hij heeft er nu nog prima contacten mee. In 2002 ging Michel 
bij zijn vader in het bedrijf werken en verhuisde het bedrijf naar de Industrieweg in Grootebroek. Michel heeft 
in 2007 het bedrijf overgenomen. De naam J.T. van Rensch werd gehandhaafd. 
Michel werkt op het ogenblik met één vast personeelslid en in drukke tijden komen er wat mensen bij via het 
uitzendbureau.
J.T. van Rensch richt zich veelal op onderhoudsschilderwerk aan woningen van particulieren, werkt tevens 
vaak in opdracht van diverse aannemersbedrijven en stichtingen. Hun specialisatie is natuurlijk schilders-
werkzaamheden, maar ook voor glaswerk, behangen en glasvezel¬verwerking kun je bij hen terecht. Daarbij 
staat vakmanschap, kwaliteit en service altijd voorop. J.T. van Rensch staat daar garant voor en zal er alles 
aan doen om een goed stuk werk te leveren.
Michel van Rensch heeft van zijn vader het schilders-gen overgenomen, maar niet het voetbal-gen. Vader 
Sjaak heeft het bij K.G.B. tot het Derde geschopt, Michel heeft nauwelijks gevoetbald. Nu zijn zoon Joep bij 
de Mini’s van K.G.B. speelt, is dat veranderd. Hij probeert zijn werkzaamheden zo te plannen dat hij op zater-
dagmorgen langs de lijn zijn zoon kan aanmoedigen. Hij is inmiddels een van de vele “respectvolle” ouders 
/ supporters geworden. Michel weet te waarderen dat er zo veel voor de jeugd van K.G.B. wordt gedaan 
en is inmiddels ook al weer jaren één van onze gewaardeerde sponsors. Wij wensen schildersbedrijf J.T. van 
Rensch een kleurrijke toekomst toe.

Sjaak	van	Dijk
Sponsorcommissie	K.G.B.

Sponsor uitgelicht
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over tosti’s, patat, koffie, thee, kroketten, frikandellen, bier, wijn en hamburgers.

Machtsvertoon door vrijwilligers op KBG-toernooi.

Zaterdagochtend, 25 mei 2013, 8.00 uur. Het is fris, winderig. Een graad of tien/twaalf. Althans, dat is de 
bedoeling volgens het KNMI. ‘T blijft een verrassing. Op dit moment is ’t nog niet zover. De eerste voorbe-
reidende schermutselingen zijn gaande in de kantine en buiten. Binnen worden de thee- en koffieketels in 
stelling gebracht. Op tijd warm om de te verwachte koukleumende meute ouders te kunnen voorzien van een 
beetje innerlijke warmte. Buiten worden de luiken van het houten kot geopend. Ook van hieruit zullen warme 
thee en koffie hun weg vinden naar koude handen.

Een eerste ploegje ouders bevolkt al een tafel in de kantine. Het is van hun gezicht af te lezen. Je ziet het in 
hun ogen. Het ongeloof over het wegblijven van datgene wat wij voorheen betitelde alszijnde ‘zomer’, zit 
diep. Doffe ogen, vale teint. Zelfs mooie haardossen ogen alsof ze pas zijn bespoten met een onkruidverdel-
ger. Bij sommigen heeft het schedeltapijtje zelfs het ‘pand’verlaten. En dat is waar het allemaal begint.....

Vanuit het niets duiken ze op. De toernooidirecteuren. Statig, vol vertrouwen en met een uitstraling van dap-
perheid. Het geloof in een uitstekend toernooi rolt als een tsunami af op de alreeds aanwezigen. Nee, dan die 
andere. Mac Swan. Een korte bermuda met een schots ruitje van een ongetwijfeld afvallige clan uit de High-
lands steekt flets af tegen de in yoghurtkleur getooide kuiten. Kale kop fier in de ijzige wind van deze herfstach-
tige ochtend. Er ontbreekt alleen een roodwit geschilderd gezicht aan. Dit is onze KGBraveheart. Waar de één 

je het vertrouwen geeft 
dat het toernooi een goed 
verloop zal kennen, is het 
die ander die ons er onder 
de barre weersomstan-
digheden doorheen zal 
slepen.

Opgewarmd door het 
lachen, begeven de kof-
fiezetters, tostibakkers, 
patatspecialisten en 
hamburgerkoningen zich 
richting hun burchten van 
waaruit ze hun diensten 
zullen gaan verlenen. Als 
de eerste wedstrijden nog 
moeten aanvangen zijn er 
al enkele honderden be-
kertjes koffie en thee over 
de verschillende balie’s 
verdwenen. Terwijl de tosti 

verkoop een onwaarschijnlijke vlucht neemt, doorklieft een op z’n italiaans scherp geslepen mes tientallen 
kroppen ijsbergsla en een legertje tomaten die zullen gaan dienen als garnering voor de hamburger ‘Als-
tublieft’. De lucht van gebakken uien heeft wellicht een negatieve invloed op de levensverwachting van het 
gras maar dient er toe de reukorganen te prikkelen. En dat lukt.

Machtsvertoon op KGB-toernooi
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Op het moment dat in de kantine de euforie over het uitverkochte tostibestand een
hoogtepunt bereikt, wordt buiten de aanval geopend op al die weerloze kindertjes en van de kou uitgeputte 
ouders met ‘De Hamburger Alstublieft’. Drie mannen met een missie. 800 hamburgers verkopen in de ko-
mende twee dagen. Per dertig stuks tegelijk vliegen ze in een noodtempo over de toonbank. Het vanuit de 
kantine gestartte tegenoffensief deert niet meer. Dit is hun moment! Niet meer te stoppen!

Op de zondag gaat alles weer verder zoals het begonnen is. Kantinepersoneel wordt er op uitgestuurd de 
omliggende supermarkten te verlossen van hun patat-voorraad. Hamburgers worden uitgeserveerd in pa-
tatbakjes. Uitjes bij? De aquarius raakt uitverkocht. Het laatste beetje mayonaise wordt vanuit het kot over-
gebracht naar de kantine. Onderhuids is er een competitie gaande. Wie draait het best? Maar het belang is 
algemeen en dat is iets wat de Schotten altijd begrepen hebben en de Engelsen niet.

Als de Generaal/Directeur van de toernooidirectie langsloopt ziet hij dat het goed zit. Blije kinderen, verza-
digde volgevreten ouders. Boerend en al. Servetje bij? Hij ziet er tevreden en voldaan uit. Het is het einde 
van een veelbewogen weekend. Verspreid over het terrein van de vereniging liggen de uitgeputte lichamen 
van de vrijwilligers van dit glorieuze weekend. Binnen worden medewerkers onder de bar vandaan getrok-
ken. Wildvreemden praten op ze in om een ieder tot het besef te brengen dat het allemaal echt is gebeurd. 
Het via infusen toegediende wijn en bier begint langzaam zijn impact te krijgen op het uitgeputte keurkorps 
vrijwilligers. Tergend langzaam herrijzen de noeste arbeiders en strijders.
Als ook de mannen van de hamburgertoko weer op hun benen staan en langzaam beginnen te beseffen 
wat er is gebeurd, doemt hij op vanuit de dampende resten van gebakken uien lucht. Het is die andere toer-
nooidirecteur. Mac Swan. Geruite bermuda. Kromme witte kuiten. Brede grijns op de door de kou getergde 
kale kop. Hij kijkt trots op de mannen neer en zij weten het zeker. Ze hebben het gered. Maar dan verdwijnt 
de rechterhand van Mac Swan in de achterzak van zijn in het midden doorgestikte schotse kilt. Hij gaat toch 
niet?

En dan gebeurt datgene waar door niets en niemand op gerekend was. In de geopende hand ligt de aller-
laatste bon voor een gratis hamburger. “Mag ik er nog één?”
Mocht u ooit nog van plan zijn naar Schotland te gaan, houd er dan rekening mee dat u de geest van Mac 

Swan kan treffen. Bij de 
lucht van gebakken uien 
moet u maken dat u weg-
komt met het eerste het 
beste vliegtuig of veer-
boot. Veilig in Bovenkar-
spel. Want voorlopig zult 
u hier geen last van hem 
hebben. Hij kan namelijk 
niet goed tegen warmte.

Ik wens een ieder een 
prettige zomer en tot vol-
gend seizoen. Enjoy your 
crack!

     
   M.G.

Machtsvertoon op KGB-toernooi
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Inessa zoekt het hogerop

Inessa Kaagman (16) uit Bovenkarspel. Van K.G.B. naar Hollandia en nu naar de Ajax Vrouwen!

Inessa is bij K.G.B. met voetbal begonnen en werd later door Hollandia naar Hoorn gehaald. Als speler van 
de Hollandia B1 maakt ze nu de overstap naar de Ajax Vrouwen. Ze heeft ook met Heerenveen en Twente 
gesproken, maar koos uiteindelijk voor Ajax. Das toch super hè?

Hier zien we een teamfoto met Inessa in K.G.B. E1. Seizoen 2006-2007 in de Hoofdklasse.
Achter v.l.n.r.: coach Brian Veeken, Rafieq Kaddoer, Rens Besseling, Jory de Wit (Hollandia),

Mike Wunderlich, keeper Patrick Schooneman (Hollandia), coach Jacko van Leijen.
Voor v.l.n.r.: Ronald Visser, Ricardo Smit, Inessa Kaagman en Niels Compas.

 Inessa gefeliciteerd! vv K.G.B. wenst je alle succes.      Rob Visser
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Wie is die professor doctor Fetze?

Mijn naam is professor doctor Fetze Alsvanouds van de universiteit van Harderwijk en ik rond vandaag mijn 
onderzoek naar het fenomeen “KGB-3” af. 

al in de vroege jaren negentig ben ik begonnen met het schrijven van stukjes onder pseudoniem. niet geheel 
zonder succes, want de ophef was toen, bij een andere sportvereniging, veel groter dan dat hij nu was. de 
naam die ik toen gebruikte was professor Zuurbekje (mijn e-mailadres is nog steeds profzb@hotmail.com), 
een prachtige creatie van Theo en Thea (vooral de aflevering “borstoplegging”, zie ook youtube, staat me 
nog helder voor de geest).

raakvlakken met professor doctor Fetze Alsvanouds zijn overduidelijk, en niet alleen dat het beide professo-
ren zijn (dat ben ikzelf overigens niet), maar beide komen ook uit kinderprogramma’s. ergens in de jaren 80 
ontstond het programma Klokhuis met voor mij legendarische figuren als Boy Zonderman (Frank Groothof) 
en professor doctor Fetze Alsvanouds (Aart Staartjes) van de universiteit van Harderwijk.

ongetwijfeld hebben al deze figuren ook op jullie (KGB-3) een enorme indruk gemaakt, want jullie zijn, net 
als ik, allen kinderen uit deze periode.

Leuker dan het schrijven van stukjes onder pseudoniem is er niet. ik kan het dan ook iedereen aanraden. 
Veel leuker dan het schrijven onder je eigen naam, omdat je dan de lol mist van het raden naar de schrijver. 
ik ben er dan ook van overtuigd dat de pret van dit ‘wie is het’ spelletje niet beperkt bleef tot de kleedkamers 

van KGB-3, alhoewel ik de impact van mijn stukjes ook niet 
zal overschatten. erg veel reacties waren er vooral als er 
weer eens iemand flink op de korrel werd genomen, niet in 
de laatste plaats ikzelf. 
radeloos waren enkelen van het team toen ze er maar 
niet achter kwamen wie deze stukjes toch schreef waarin 
zij bij tijdenwijle behoorlijk in de zeik genomen werden. Ie-
dereen van KGB-3 heeft wel eens de schuld in de schoe-
nen geschoven gekregen en aan dat spelletje deed ikzelf 
natuurlijk ook mee.
sportief dat iedereen het zo goed heeft opgenomen. Fijn 
dat jullie het mij ook allemaal weer vergeven (toch?). en 
misschien is het wel geen toeval dat we, maar zeker ook ik, 
het zo goed gedaan hebben aan het begin van dit seizoen. 

toch weer in het linkerrijtje geëindigd achter een vijftal 
teams die veel sterker waren dan wij. Zo’n moyenne als 
dit jaar (bijna 2:1) heb ik echter al een aantal jaren niet 
meer gehad. en misschien ligt de oorzaak daarvan wel in 
de gein die ik had in het schrijven van dit stukje. aan al het 
goede komt echter een end en zo ook aan dit seizoen en 
de bijbehorende stukjes. Lastig is namelijk wel, dat nu ik 
me bekend gemaakt heb, ik niet meer onder pseudoniem 
kan schrijven.

Teamspirit bij KGB-3
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Teamspirit bij KGB-3

Tot slot had ik in mijn één na laatste stukje gevraagd of mijn teamgenoten al wisten wie ik was. Verbaasd 
was ik wel dat slechts 9% van mijn teamgenoten mij aanwezen als de ware Fetze, net zoveel als Dekker (se-
nior), de Jong (senior) en onze vaste supporters ‘de Bakkertjes’, ja ook die werden genoemd.

achtenvijftig procent wees Werkhoven aan, al moet ik daarbij zeggen dat ikzelf daar ook één van was. ne-
gen mensen hebben helemaal niet gereageerd op mijn oproep om te melden wie zij dachten dat ik was en 
kozen voor de tweede optie: ‘forever hold your piece’. onder de juiste antwoorden zou ik een taart verloten, 
maar dat wordt een trekking met slechts één lootje.

u weet toch al wel wie ik ben? designatie: het zit hem niet in de kleine lettertjes. speur de tekst nog eens 
grondig door.

Groet, Fetze

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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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                 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

Bedrijfs en thuisfeesten

Catering en dranken

Gratis bezorgd

Altijd voldoende

Hans Raven - Tel: +31 (0)6 22 42 49 26 - jet.raven@quicknet.nl - www.horecaprima.nl

Helder en betrouwbaar dat  is Horeca Prima!      
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Sponsor uitgelicht
Kees de haan, keurslager in hart en nieren.

Op een prominente plaats in Winkelcentrum 
Streekhof  bevindt zich keurslager Kees de 
Haan. Je loopt er bijna dagelijks langs, maar 
wie is Kees de Haan eigenlijk?

Kees de Haan is getrouwd, vader van 4 zonen 
en afkomstig uit een echte slagersfamilie. Opa 
Harry de Haan had in 1941 al een slagerij in 
Grootebroek. De vader van Kees nam de zaak, 
die zich toen nog aan de Zesstedenweg in 
Grootebroek bevond, over in 1970. 

Worst en vlees zat Kees dus in het bloed, van-
daar dat hij na de Odulphus MAVO naar de 
Slagersvakschool in Broek op Langedijk ging. 
Eenmaal afgestudeerd begon hij bij zijn vader 

in de zaak, maar al spoedig ging hij in de leer bij andere slagerijen in de regio, o.a. bij Frans Bakker en bij Kees 
Blokdijk, “daar kon je weer andere zaken leren van het vak”. In 1996 kwam Kees weer terug bij zijn vader en 
in 2000 nam hij de zaak over.

De slagerij kreeg  toen ook het keurmerk “Keurslagerij”. Een keurslager is niet zomaar een slager. Keurslagers 
moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit, assortiment, hygiëne en presentatie. Ook wil hij 
graag de herkomst van zijn rundvlees weten en koopt daarom zijn eigen runderen bij de gebroeders Kok in 
Westwoud. Deze koeien komen dan op maandagmorgen om 6 uur in de slagerij, waar ze tot lekkere biefstuk-
ken worden verwerkt. Ook de contacten met zijn collega keurslagers vindt hij belangrijk, “je kunt namelijk van 
iedereen wat leren”. 

Als je Kees vraagt wat zijn specialiteiten zijn, moet hij diep nadenken, er zijn er zo veel, maar uiteindelijk is hij 
het meest trots op de hoge kwaliteit van zijn biefstuk en op de “speciale” vleeswaren. Ook is hij trots op zijn 13 
man personeel, die bijna zonder uitzondering al vele jaren bij hem werken. “Dat weten de klanten te waarde-
ren en komt de sfeer in de winkel ten goede. “Het moet immers gezellig zijn met een geintje op zijn tijd”.
Kees heeft een sportieve uitstraling. Na in zijn jeugd veel aan atletiek gedaan te hebben bij S.A.V. (7-kamp) 
en een tiental jaren voetballen, doe hij nog steeds veel aan sport. Hij is een fanatieke hardloper en komt ook 
meerdere malen per week in de Sportschool. 

Wat echter zijn hart gestolen heeft, is het om-
gaan met zeer jonge voetballertjes. Kees traint 
(met een paar anderen) de Mini’s van Spirit en 
heeft daar ontzettend veel plezier in.

Kees vindt dat niet alleen Spirit, maar ook an-
dere verenigingen zijn support verdienen, van-
daar dat hij alweer jaren een vaste sponsor van 
K.G.B. is. Wij zijn hem daar natuurlijk erg dank-
baar voor en wensen hem en zijn mensen een 
goede toekomst toe.

Sjaak	van	Dijk,	Sponsorcommissie	K.G.B.



	 D1	 	meimaand	toernooimaand



	 Mini		meimaand	toernooimaand
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toon gerbrands  Van kampioen & faillissement naar erepenning

Vrijdagavond 17 mei in de kantine van K.G.B. Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ! Geen slechte 
naam toch? Een K.G.B.-avond georganiseerd in samenwerking met de club van 100. Bob Smit wist vorig jaar 
oud scheidsrechter Hans Reijgwart te strikken en nu had hij deze topper weten binnen te halen. Gerbrands, 
een bestuurder met visie. Natuurlijk - in de kantine waren alle stoelen bezet!

Toon Gerbrands is in april 2002 bij AZ begonnen. Hij heeft zelf gevolleybald tot zijn zevenentwintigste en 
werd daarna volleybalcoach bij de dames in Jong oranje èn van de heren. Met de heren werd hij Europees 
kampioen in 1997 en behaalde de eerste plaats op de wereldranglijst. 
Op de avond zelf heeft hij het er niet over gehad, maar hij heeft ook een managementboek geschreven. De ti-
tel luid: De Lerende Winnaar. Een boek over succes, presteren en winnen. Hij sprak met twaalf uiteenlopende 
personen. Coaches, managers, ondernemers en zelfs met een monnik. Ik lees: “Mijn helden zijn stuk voor stuk 
winnaars die zich ook verdiepen in andere vakgebieden. Mensen die hun hele leven onderweg blijven en 
kwetsbaar zijn, omdat ze het nooit zeker weten en altijd op zoek zijn naar verbetering. Daar ligt hun kracht.”

Ik wroet in wat artikelen over Gerbrands. Een aantal quotes van hem vallen mij op: 

• Daden en uitspraken uit het verleden hebben maar een beperkte houdbaarheid. 
• Volledigheid is ondenkbaar.
• Zonder contrast is er niets.
• Ik ben mij blijven ontwikkelen, blijven leren. Open staan voor andere invloeden.

Presteren met een visie. Een zin die als rode draad door zijn presentatie op deze avond liep. Je kon nog net 
geen speld horen vallen tijdens Gerbrands zijn verhaal. Men hing aan zijn lippen. Een man met lading en een 
heel goed verhaal. Hij heeft zijn werkwijze goed doordacht.

Gerbrands: “Een tip die ik kreeg dat ik als algemeen directeur bij AZ begon was - weiger elk interview in je 
eerste vier jaar. Dat was de beste tip die ik kon krijgen, want ik kon gewoon mijn werk doen.”
Gelukkig is dat al een tijdje geleden, want anders was hij niet naar ons in Bovenkarspel gekomen. Een suc-
cesvol man uit het volleybal als bestuurder naar het voetbal. Dat moet voor hem toch een vreemd verschil 
zijn, denk ik thuis. Beide een topsport, maar toch heeft dit bij mij als schrijver een ander beeld. De spelers en 
de sport er omheen komt bij mij anders over. De volleyballers staan, ondanks hun lengte, zeker minder in de 
schijnwerpers. Toon Gerbrands benoemt dit verschil niet. Hij vindt hen vooral topsporters èn beide sporters 
hebben een talent. Een verschil wat hij wel opnoemt is het geld wat er wordt verdiend. “Je verdiende weinig 
in het volleybal.”

Hij heeft veel met coaches gepraat. Heeft de vraag of succes maakbaar is goed onderzocht. En er zijn dingen 
die je kan meten. Dus maakt hij tabellen om stappen te verbeteren om het succes te optimaliseren. Nadat hij 
er ongeveer vijf jaar aan had gewerkt, kwamen de verbeteringen. Er komen voorvallen of situaties voor die 
je niet in de hand hebt. Concurrentie, blessures, geluk en toeval. En zeker een economische crisis helpt niet. 
Spanningsboog van mensen; de linker- of rechterhersenhelft. De focus zit in de rechterkant en daar zitten de 
topsporters. Hoe is de lifestyle, de comfortzone, veiligheid en eigen cultuur. Niet willen veranderen en dus niet 
ontwikkelen en willen leren. Gecontroleerd de grens opzoeken. Negentig procent van succes kan je mana-
gen, de rest is onbeheersbaar.
Nederland is daar goed in. Waarom? Door drie topprestaties:

• Visie; Is keuzes maken. En heel belangrijk deze keuzes blijven volgen. 
• Actie
• Passie; Dat is de mooiste. Mensen die het met een drive doen.

AZ directeur op bezoek
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Er verschijnt een tabel op de beamer over motieven van coaches. Er zijn coaches die: leren & ontwikkelen, 
binding maken, verdedigen en bezitten & verzamelen. 
“Natuurlijk zit er een verschil tussen de coaches die leren & ontwikkelen en degene die bezitten & verzamelen. 
Zelf heb ik het naar mijn zin als de club in beweging is. Ik ben geen beheerdertype. Uiteindelijk is het allemaal 
een zaak van vertouwen. Een vertrouwensrelatie is de basis van succes. Vertrouwen èn een positieve intentie, 
daar gaat het om!”

“Een topcoach werkt met normen en afspraken. Individu in de groep benoemen. Eerlijk en duidelijk zijn. Een 
coach moet duidelijk maken dat - het hier - gebeurt. Essentiële zaken die om de sport gaan, moeten worden 
besproken door de coach. Als een speler een vraag stelt waarom hij wordt gewisseld krijgt hij antwoordt. 
Resultaten volgen automatisch als er een inspirerende visie is met een plan en een passende cultuur. Bij 
mindere resultaten moet men een oplossing zoeken in de visie, het trainingsprogramma en de cultuur van de 
organisatie en van het team.”

AZ heeft een hele moeilij-
ke periode gehad door het 
faillissement. Op twaalf 
oktober 2009 werd DSB 
van Dirk Scheringa door 
de rechtbank failliet ver-
klaard. “Het was een situ-
atie die ik ook niet kende. 
Er werden drie curatoren 
aangesteld en zelf nam ik 
er ook een in de hand. Een 
moeilijke periode, maar 
we zijn er doorgekomen. 
Het was vooral ook een 
leerzame periode.” 

Uiteraard had dit gevol-
gen voor de voetbalclub 
AZ.
Zelf heb ik het gevoel dat 
Toon Gerbrands pas echt 

bekend is geworden tijdens en na deze periode. Want kom er maar eens doorheen. Hij heeft altijd in de luwte 
gewerkt van de voorzitter en eigenaar van AZ, Dirk Scheringa, en dan ineens kom je in een situatie die niets 
met het voetbal te maken heeft. Een situatie die in een tabel ook niet is bij te houden. 
Eén waar je geen vat op hebt: Een faillissement. Zijn boek de Lerende Winnaar die in 2008 verscheen, heeft 
hem misschien geholpen door deze periode heen te komen. Gerbrands bleef rustig, koel en zakelijk en met 
beide benen op de grond. Het jaar 2009 werd er één met aparte vermelding in de geschiedenisboeken. Van 
kampioen in de eredivisie 2008-2009 onder Louis van Gaal naar het faillissement, dé zwarte dag in oktober 
2009. Het AZ schip liep zware averij op. Maar met beleid en visie heeft Toon Gerbrands en zijn staf het schip 
goed bestuurd en naar rustig en succesvol water weten te loodsen. 

Dit afgelopen seizoen 2012-2013 waren ze niet heel succesvol in de competitie en zijn als 10e geëindigd. 
Uiteindelijk werd het seizoen toch goed afgesloten door het behalen van de finale in de KNVB beker. Ze 
speelden tegen PSV en wonnen knap met 2-1. Deze winst gaf dit moeilijke jaar een mooie afsluitende glans. 

AZ directeur op bezoek
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Zowel trainer coach Gertjan Verbeek als ook algemeen directeur Toon Gerbrands kregen
tijdens de huldiging in het AFAS stadion uit handen van de burgemeester van Alkmaar een erepenning.
De penning van verdienste is een onderscheiding van de stad Alkmaar.

Zijn toespraak op deze avond sluit hij af en er volgen enkele vragen uit de zaal. Deze beantwoordt hij op rus-
tige toon en onderbouwd. Toon Gerbrands, een man met een volleybalhart, werkzaam in een andere wereld, 
het voetbal. Door een duidelijke visie en een lerende levenshouding kan hij in zijn functie naar mijn mening 
overal terecht. In of buiten de sport.
Er volgt een welgemeend applaus.

Hierna neemt Bob de microfoon en bedankt 
Toon Gerbrands en zegt daarna: “Toon ik 
heb direct een voorbeeld van actie en pas-
sie.” Waarop Bob op de beamer de nieuwe 
site toont en legt er het een en ander over uit. 
Dat ziet er netjes en strak uit. Bob maakt ook 
gebruik van de situatie om Nico Bakker, Anita 
Bakker en Hans Beets te bedanken. Zij hebben 
veel tijd in de ontwikkeling en vooral invulling 
van de nieuwe site gestoken. Ook hierop volgt 
applaus.

Hierna vloeit het gesponsorde club van 100 
bier nog rijkelijk, waarvoor dank. Dé club van 
100 dankt alle medewerkers achter de bar van 
de kantine die avond. Ook een welgemeend 
applaus!

Rob Visser

AZ directeur op bezoek

Henk Cnossen laat zich flink verwennen 
door Diana, Sandy en Erna.

In het gras Erik,
genietend van......ja, waarvan Erik?



‘de Brug’  jaargang 49, nummer 6, seizoen 2012-2013

gesLaagd Voor  cursus pupiLLentrainer
 
Onze E3 trainer/begeleider Harm Leeuwinga en zoon Joey die de Mini Pupillen traint en begeleidt, hebben 
het diploma KNVB Pupillentrainer behaald.

Namens K.G.B. feliciteren we Harm en Joey met hun diploma en is onze jeugdopleiding verrijkt met goede en 
gemotiveerde jeugdtrainers.

De opleiding Pupillentrai-
ner geeft kennis en inzicht 
om jeugdige voetballers in 
de leeftijd van 5 tot 13 jaar
(F, E en D pupillen) te trai-
nen en te coachen.

In de praktijk leert de cursist 
hoe kinderen kunnen leren 
voetballen, hoe je dat aan 
hen over moet brengen en 
in training en in coaching 
vorm kan geven.

De cursus bestond totaal uit 
10 bijeenkomsten van elk 3 
uur. Elke avond begon met 
praktijk, waarbij door de 
cursisten trainingen werden 
gegeven aan spelers uit F-, 
E- en D-teams, en werd af-
gesloten met theorie.

Harm en Joey,
gefeliciteerd.

 Geslaagd
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Junioren B2 kampioen

Achterste rij:
Jim Kloosterman (invaller), Joeri Steman, Mike Stavenuiter, Menno Kuin,

Joost Volten en Aldo van Leeuwen.
Middelste rij:

Lieuwe van Leeuwen, Wouter Kok, Marijn de Wit en Niels Peerdeman.
Voorste rij:

Mike Boere, Julian van Vuure en Niels de Wit.

Op de foto ontbreekt Rens Besseling.

KGB B2 is ook voorjaarskampioen geworden.
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KGB samenwerking met Ajax
samenwerking voetbalvereniging K.g.b. en aFc ajaX onLine acadeMY

Onlangs heeft vv K.G.B. te Bovenkarspel een 3 jarig contract gete-
kend met AFC Ajax Online Academy.
Het doel van AFC Ajax is om talentvolle jonge spelers (gehele jeugd) 
op te leiden voor het hoogst haalbare niveau. Met behulp van de 
Ajax Online Academy gaat vv K.G.B. met dezelfde trainingswijze de 
ontwikkeling van de gehele jeugd naar een hoger niveau tillen.

De jeugdteams op ‘de Toekomst’ worden getraind op dezelfde manier 
als het eerste elftal van AFC Ajax. Met de toegang tot deze Academy 
zal vv K.G.B. optimaal zijn uitgerust met alle middelen die nodig zijn 
om spelers en de club het niveau van de wereldberoemde AFC AJAX 
opleiding na te streven.

K.G.B. heeft gekozen voor het zogeheten drie sterren abonnement. 
Met het drie sterren abonnement kunnen minimaal 10 personen binnen de vereniging K.G.B. aan elkaar ge-
koppeld worden. Het hoofd opleidingen van de vereniging kan alle trainingen van coördinatoren en trainers 
bekijken/wijzigen/adviseren. Coördinatoren kunnen eigen trainingen maken of gebruik maken van de leerlijn 
van de Ajax Online Academy en deze klaarzetten voor de trainers. De trainers kunnen de trainingen van de 
coördinator bekijken of eigen trainingen maken, die beoordeeld kunnen worden door de coördinator. Hier-
door ontwikkelt de club een eigen database met oefenstof. 

Speler volgsysteem.
Vanaf het nieuwe seizoen 2013 - 2014 is ook een uitgebreid speler volgsysteem beschikbaar, waarbij spe-
lers beoordeeld kunnen worden en de gegevens per speler online in een eigen database kunnen worden 
opgeslagen. 

Leerlijn.
Daarnaast kan door de trainingscoördinator en/of hoofd opleidingen gebruik worden gemaakt van de ge-
hele leerlijn van de Ajax Online Academy. De leerlijn bestaat uit complete trainingen voor iedere leeftijdsca-
tegorie voor een geheel seizoen uitgewerkt. Met deze leerlijn wordt het voor coördinatoren nog makkelijker 
om hun trainers goed voorbereid hun trainingen te laten geven.

Camarate Trainingen 
wordt voor drie jaar 
de sponsor van ‘Ajax 
Online Academy’. 
Mede door hun bij-
drage kan K.G.B. de 
komende jaren inves-
teren in een gestruc-
tureerd jeugdplan.
Kom naar K.G.B. en 
wellicht is uw kind de 
speler van de Toe-
komst!

Groeten,
Barry  Schreurs
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De Jeugdtrainer:  Gert Feld (B1)

Op het scheiden van de markt, oftewel na de laatste wedstrijd van de competitie, spreek ik met Gert Feld, 
trainer/coach van de B1. Gert is 45 jaar geleden geboren in Amersfoort, maar als peuter verhuisd naar Ven-
huizen en is daar dus getogen. Hij woont er nog steeds met veel plezier. Hij woont samen met Karen Hart en 
samen hebben ze twee zoons, Jens van zeven en Brent van vijf jaar.

Gert is een echte voetbalfanaat. Als klein kind is hij 
bij De Valken begonnen met voetballen en heeft alle 
eerste teams doorlopen. Ook in zijn vrije tijd was het 
enige dat hij deed: ‘voetballen’. 
Hij is rond zijn 21e verhuisd naar concullega ASV, 
want daar voetbalden veel vrienden van hem. Daar 
heeft hij ongeveer vijftien jaar gevoetbald in het eer-
ste, tot een knieblessure roet in het eten gooide. Hij 
is meerdere malen aan die knie geopereerd, maar 
voetballen op hoog niveau was niet meer aan de 
orde. 

Uiteraard kruipt het bloed waar het niet gaan kan en 
is Gert aan een trainerscursus begonnen in 2000. 
De eerste jaren heeft hij senioren teams getraind, hij 
werd gevraagd door Kwiek ’78 en heeft hier een jaar 
de mannen getraind. Daarna ging hij naar ASV’55 
en heeft hier twee jaar training gegeven en als laat-
ste (vòòr KGB) ging hij naar Zwaagdijk en ook daar 
heeft hij twee jaar een seniorenteam getraind. Toen 
dacht hij een jaartje rust te hebben……

En meteen kreeg ik een antwoord op mijn vraag: “Hoe komt iemand met nog kleine kinderen als coach bij de 
C-junioren van KGB terecht?” Meestal is het een ouder met een zoon of dochter in het te coachen team, maar 
deze keer was dat niet het geval. Toen vriend Finn Verhage lucht kreeg van zijn jaar in ruste, kwam hij meteen 
vragen of Gert niet bij KGB wilde komen om de C1 te gaan coachen. KGB had een nieuwe lijn ingezet wat 
betreft het trainen van de jeugd en zocht een goede trainer om de jeugd naar een hoger niveau te brengen. 
En Gert kan slecht stil zitten en nee zeggen, dus besloot hij om samen met Coen Raven de C1 te gaan coa-
chen. Inmiddels heeft hij er drie jaar als trainer bij KGB opzitten.

De eerste twee seizoenen is hij tweede geworden met twee jaar C1 spelers en dit jaar met de B1 had hij 
goede hoop dat ze kampioen zouden worden en dan zouden promoveren naar de eerste klasse (ze spelen nu 
tweede klasse), maar aan die droom kwam helaas wreed een einde afgelopen woensdag. Ze moesten nog 
twee wedstrijden spelen, woensdag tegen HCSC in Den Helder en zaterdag thuis tegen ZAP uit Breezand. 
Die van zaterdag hebben ze met 4-3 thuis gewonnen. Maar dat was helaas mosterd na de maaltijd, want 
woensdag hebben ze tegen Den Helder verloren met 2-1 en dat was een hele bittere pil voor Gert.
Hij traint de mannen nu een aantal jaar en wilde zo graag dat ze ook zichzelf zouden belonen voor het harde 
werken Maar ze lieten niet de kwaliteit zien die ze wel zeker in huis hebben en was de promotie naar de eerste 
klasse van de baan. Daar is hij wel goed ziek van geweest.

Want Gert is zeer ambitieus en gaat voor het hoogst haalbare. Hij wil gewoon graag een keer in de eerste 
klasse spelen en alles meemaken wat dat met zich mee brengt.

In de sportlights
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Waarschijnlijk gaat hij het komende seizoen samen met Coen de B1 weer trainen en
worden de meeste jongens tweede jaars B1 en kunnen ze het misschien wel waar maken. De samenwerking 
met Coen verloopt zeer goed. De training op dinsdag (de B1 en B2) doen ze met zijn tweeën en op donder-
dag wordt door Coen de B1 getraind, door Aldo van Leeuwen de B2 en Gert verricht dan hand- en span-
diensten bij beide groepen. Dan wordt er tactisch getraind en naar de wedstrijd van zaterdag toegewerkt. 

Wie spelen er dan in die B1? Dat zijn: Robbie Wiersma, Jasper de Wit, Jelle Koster, Joey de Wit, Niels Com-
pas, Ronald Visser, Berend Roosendaal, Jim Schooneman, Jeremy Schooneman, Pedro Thole,
Ricardo Smit, Danny Rossenaar en Juan Takken.
Wie spelen er dan in de B2? Dat zijn: Joost Volten, Menno Kuin, Marijn De Wit, Niels Peerdeman, Wouter Kok, 
Julian van Vuure, Lieuwe van Leeuwen, Mike Stavenuiter, Rens Besseling, Mike Boere, Joeri Steman en Niels 
De Wit.

Nu doet Gert wel veel voor de voetbal, maar ook de kost moet worden verdiend. Hij is begonnen bij Gerkens 
Cacao als logistiek medewerker (9 jaar), nadat hij eerst de MAVO en MEAO met goed gevolg had doorlo-
pen. Daarna is hij bij Kogge transport gaan werken als transportplanner en heeft dit 3jaar gedaan. Helaas 
ging dit bedrijf verhuizen naar het Westland en verhuizen was voor hem geen optie, dus bleef weggaan over. 
Het ging op dat moment met hem zelf ook niet zo lekker, dus koos hij ervoor een jaar op de markt te werken 
in groenten en fruit. Dat jaar heeft hem heel veel plezier gebracht, alleen het vroege opstaan begon zich te 
wreken en besloot hij toch weer naar een andere baan uit te kijken. En inmiddels werkt hij bij Loos Cacao 
in Berkhout en is daar wederom logistiek medewerker. Hij stuurt alle productie aan en regelt ook de op- en 
overslag.

Regelmatig zie ik Gert op het veld en het viel mij op dat ik altijd afkortingen hoor: “Ri”, “Ro”, “Jel”, “Beer”, “Os-
sie”. Het mooie is dat de jongens allemaal weten wie er mee wordt bedoeld. Totdat ik hem ernaar vroeg, was 
het hemzelf helemaal niet opgevallen. Waarschijnlijk gebruikt hij die afkortingen omdat hij zoveel mogelijk 
in zo korte tijd langs de lijn aan de mannen wil zeggen. En zo staat hij ook langs de lijn: rustig, ingetogen, iets 
zeggen als het nodig is en fronsend als het niet goed gaat. Waarschijnlijk inwendig boos als het niet lukt, 
maar uiterlijk rustig blijven en coachen tot het einde.

De opkomst tijdens de trainingen is altijd goed tot zeer goed. De jongens komen trouw en gemotiveerd. De 
sfeer onderling is ook zeer goed.  Alleen is deze groep redelijk blessure gevoelig, omdat veel jongens nog 
volledig in de groei zijn. Helaas vallen er nog wel eens spelers uit tijdens wedstrijden of trainingen en dat is 
toch jammer als je op ze rekent. Wel ziet Gert dat sommige jongens enorme vooruitgang hebben geboekt 
tijdens de drie jaar dat hij ze traint. Ook is hij heel blij met de trouwe ouders die rijden en de trouwe vlagger, 
Klaas-Jan de Wit, die er altijd bij zijn. Het geeft hem een heel goed gevoel om zo’n trouwe groep om zich heen 
te hebben.

Verder wil Gert nog zijn grote dank uitspreken naar Coen Raven en Aldo van Leeuwen.
In zijn +/- 25 jaar dat hij nu op het trainingsveld staat, heeft hij nog bijna nergens zo prettig samengewerkt. 
Vele discussies gevoerd, vele gesprekken gevoerd en vele ideeën gedeeld.

Heerlijk om af en toe eens tegengas te krijgen, maar zeker heerlijk om zo samen te werken met twee mensen 
waar je gewoon blind op kunt vertrouwen. Enorm bedankt!

Hopelijk blijft dit ook zo de komende jaren en wensen je veel succes met trainen in het volgende seizoen. 
                               

Elly Roosendaal
    

In de sportlight
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Beelden uit de topwedstrijd KGB E1 tegen De Blokkers E1 op 13 april 2013. Eindstand 1-1.

Pupillen E1 in beeld
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 21 april 2013

 
K.G.B --- Strandvogels                        Uitslag:  5 — 1

Vandaag twee pupillen uit de E1 en E2
Sven Steltenpool en Nick Eickhout

Beide zijn zij 10 jaar.
Ze vonden het SUPER LEUK, dat zij PUPIL mochten zijn.
SVEN is VERDEDIGER bij de E-1 en NICK speelt ACHTERIN 
bij de E-2.
Wat school betreft: NICK zit op de MOLENWIEK in GROEP 
6A en  SVEN zit op de WILLIBRORDUS GROEP:7B.
Zaterdag 20 april heeft SVEN met zijn team met een MON-
STER zege gewonnen: 13-1. NICK helaas verloren met 4-3.
Over hun hobby’s buiten het voetbal: NICK heeft een hele-
boel hobby’s oa. GAMEN PS 3, BLACK OPS. Z, FIFA 13,I 
PAD.
SVEN vindt TELEVISIE KIJKEN en zijn I PAD  leuk om te doen.
 
Hun favoriete club en speler: voor: NICK AJAX, REAL MA-
DRID en MESSI van BARCELONA.
Voor SVEN: AJAX, BARCELONA en MESSI en REAL MA-
DRID.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. 
De wedstrijdbespreking, waar de pupillen altijd bij zijn:
SVEN vond het INTERESSANT en ERG LEUK. NICK vond 
dat RICHARD alles HEEL GOED UITLEGDE hoe hij het wil-
de.
De voorbereiding op het veld: WARMING UP: NICK zijn reactie was: HEEL ERG COOL en het was gewoon 
SUPER LEUK. SVEN: ERG LEUK om met het EERSTE de WARMING UP mee te doen.
De aftrap: Ze speelden heel goed naar elkaar over en wee en het was makkelijk omdat volgens NICK 
STRANDVOGELS er niet aan te pas kwam. Sven heeft tenslotte GESCOORD.
De wedstrijd zelf: Volgens NICK was het BEGIN HEEL ROMMELIG en de tweede helft WAS NIET ANDERS.
SVEN vond het LEUK om vanuit de DUG-OUT naar de WEDSTRIJD te kijken.
Welk DOELPUNT was volgens jullie het mooiste: SVEN: DE VRIJE TRAP VAN TIM APPELMAN.
NICK: VRIJE TRAP VAN RENÉ SPRUIT.
Beste speler: NICK: REYNALDO APPELMAN en BRIAN DE ROO. SVEN: PETER KUIPER.

Het leukste van vanmiddag: SVEN: DE WEDSTRIJD. NICK: ALLES WAS HEEL LEUK. HET OVERSCHIE-
TEN, DE MUZIEK, tijdens de rust in de kleedkamer, maar het ALLERLEUKSTE: DE AFTRAP.
 
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, NICK 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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Reünie toernooi
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 12 mei 2013

 
K.G.B --- Den Helder                        Uitslag:  1 — 0

Vandaag  twee pupillen uit de E—2
Saul Hoppenbrouwer en John Zwier

Beide spelers zijn 10 jaar. SAUL speelt meestal LINKSACHTER en JOHN 
speelt OVERAL.
JOHN heeft gisteren (11 mei)  meegedaan aan een toernooi met de E—1 
en SAUL heeft met zijn eigen elftal verloren.
Geen van beide beoefent nog een andere sport.
Hun	hobby’s	buiten	het	voetbal:
SAUL: COMPUTEREN, BUITEN SPELEN, TELEVISIE KIJKEN en dan voor-
al naar COMEDY CENTRAL.
JOHN: eigenlijk hetzelfde verhaal, COMPUTEREN. BUITEN SPELEN, T.V. 
KIJKEN: natuurlijk naar: VOETBAL.
De favoriete club’s en spelers, zowel in NEDERLAND als BUITENLAND:
Voor JOHN: WESLEY SNIJDER en LIONEL MESSI, AJAX en BARCELO-
NA. Voor SAUL: FERNANDO TORRES en GRATIANO PELLE, FEIJEN-
OORD en BARCELONA.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij mogen zijn: SAUL: Dat was wel HEEL 
indrukwekkend, want  de trainer moest wel voor 11 spelers vertellen, wat zij precies moesten doen.
JOHN: De uitleg was best wel moeilijk, maar de spelers maakten er wel veel grapjes over.
De voorbereiding op het veld: DE WARMING UP: Volgens beide spelers ging de WARMING UP HEEL 
GOED. Het was bijna hetzelfde als dat wij ook doen, zei JOHN en we gingen ook nog OVERSCHIETEN en 
VERSCHILLENDE OEFENINGEN doen en naar elkaar TIKKEN, vertelde SAUL.
De aftrap: Was best LEUK om te doen, want je mag zomaar bij de TEGENSTANDER  in het DOEL SCOREN, 
vertelde SAUL. Ging HEEL goed, vertelde JOHN, want SAUL scoorde, na een PASS van mij.
De wedstrijd zelf: voor het gevoel van JOHN GING HET GOED en SNEL. SAUL vond het allemaal LEUK, 
want je hoort ze allemaal TEUTEN DOOR ELKAAR, soms waren er ook GRAPJES, wat wij ook wel SNAPTEN.
JOHN en SAUL waren van mening, dat het doelpunt van NICK ABCOUWER, de 1—0, de MOOISTE was.
De beste speler: SAUL: JELLE KOK en JOHN: REYNALDO APPELMAN.
Het leukste van vanmiddag:
JOHN: DE AFTRAP en de WEDSTRIJD ZELF.
SAUL: DE WEDSTRIJDBESPREKING  in de kleedkamer, DE MUZIEK en toen wij HET VELD OP MOCHTEN 
LOPEN.

Na dit korte interview kregen de pupillen van de trainer RICHARD BULTERMAN en van de reserve aan-
voerder: TIM APPELMAN,  hun CERTIFICAAT met handtekeningen van de aanvoerder, voorzitter, trainer 
en scheidsrechter. Een bal met alle HANDTEKENINGEN van de SPELERS en EEN SHIRT MET ACHTEROP: 
PUPIL VAN DE WEEK.

Het was voor de pupillen een enorme ervaring om dit mee te maken en ik hoop, dat zij ervan genoten hebben.
Bedankt JOHN en SAUL, 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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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!



Boven vanaf links:
Marco Beumer (trainer/begeleider), Dave Slikker, Joost Peerdeman, Dennis de Graaf, Melissa 
Wentzel, Tygo Hof, Bryan Beumer, Boudewijn de Wit, en Arjan ter Avest (trainer/begeleider)

Onder vanaf links:
Mike Jansen, Twan ter Avest, Kevin Renkema, Collin Wagenaar, Goos Neefjes, Rick Hoogervorst 

en Jasper Hergarden.
Niet aanwezig: Carmen van Vuuren en Niels Schultz.

C4 in beeld



 

 

 

 
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 


