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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

De Column en Vrouwenvoetbal (de dames VR1) door 
Rob Visser.

De vrijwilliger: Sjaak Degeling door Elly Roosendaal.

Foto’s, Agenda, Webwetenswaardigheden, Uitreiking 
Presentatiegids door Nico Bakker.

Diverse foto’s en lay out door Anita Bakker.

De Brug ziet Abraham door Monique.

Op de middenpagina’s de jeugd opent het
seizoen en de dames VR1.

En ............................:
• Rondom de selectie door Erik de Vries.
• Arbitrage bij K.G.B. door Sijbrand Krul.
• Dames VR1 in Schoorl door Laura de Haas en 

Jantine de Wit. 
• Voorstellen Jeugdcommissie.
• B1 zondag toernooi door Jan.
• De meiden E1 stellen zich voor door Karin de Wit.
• De hersenschudding van het EHBO team.
• Pupil van de week, door Els Bakker.
• Sinterklaasfeest.
• Overzicht Jeugdtrainers / Begeleiders.

Anita Bakker

Nico Bakker

Ellly Roosendaal

Rob Visser

en verder:

Monique Kroezen
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Agenda en ander nieuws
Agenda 2013 - 2014

Dinsdag 5 november Algemene Ledenvergadering.
Vrijdag 22 november - Sinterklaasfeest voor Mini, E & F pupillen.

Zaterdag 23 november - Sinterklaastoernooi Mini pupillen.
Zondag 2 maart - Carnavalsponsorloop.

 Zaterdag 24 mei - K.G.B. Jeugdtoernooi.

Weduwnaar van Marie de Wit - de Wit sinds 2006

In memoriam
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Column

 Tattoo Zoen

Tattoos, vreselijk vind ik ze! Altijd al. Maar ik ben in de minderheid, 
want je komt al meer mensen tegen die er één hebben. Ruim der-
tig procent van de mensen onder de dertig heeft er tegenwoordig 
een. Die ene dat zou nog wel gaan, maar men wil na een tattoo er 
zo snel mogelijk eentje bij. And so on!

Vroeger waren de tattoos voor de Hells Angels of stoere zeebon-
ken met ‘moeder’ op hun arm. En niet te vergeten de boeven in de 
gevangenis. Dat snap ik wel. Het past op de een of andere manier 
bij ze. Maar tegenwoordig is het een soort epidemie die zich heeft 
doorgezet in alle sociale lagen van Nederland. Artiesten, voet-
ballers of andere sporters dienen als voorbeeld. Armen vol, rug, 
schouders, kuiten, borst of borsten. 
Zo’n klein tattootje op een vrouwenborst begrijp ik nog wel een 
beetje. Onschuldig, iets verscholen en alleen voor haar lover te 
zien, kan ik me dat wel voorstellen. Een vlinder, ster of een klein 
roosje. Dat heeft nog wel wat. Maar nee hoor, het moet groot en 
zichtbaar. Het is een vreemd soort kunst op canvas wat maar een-
malig kan worden gebruikt. Een onuitwisbare graffiti. 
Jong en de trend volgend. Niet nadenkend dat een zichtbare tat-
too bijvoorbeeld bij een sollicitatie je in de weg kan zitten of later 
rollend achter de rollator zo’n nektattoo toch echt heel belachelijk 
staat. 
Maar goed.

Afgelopen week heb ik mijn dochter een ‘tattoo zoen’ gegeven. 
Wat! Nou ja zeg. Oké ik snap jullie verontwaardiging. Ons oudste 
dochter Leonie (22) gaat voor drie maanden backpacken. Ook 
zo’n epidemie. Ze gaat naar Argentinië, Peru en waarschijnlijk be-
landen ze ook nog in Rio. Mm jaja. 
Niet alléén gelukkig, nee met een paar vriendinnen en haar vriend 
volgt later. Heel mooi en ze heeft het echt verdiend, na vier jaar 
blokken op school nu even een adempauze. Maar wat geef je deze 
meid mee. Iets waar ze wat aan heeft en elke dag naar kan kijken 
en dan denkt: dat heb ik van mijn vader. Dus geef ik haar een zoen-
tattoo. Ik schrijf in een dagboekje, wat we haar geven voor onder-
weg, een stukje dat ik haar zou missen. Dat ze moet genieten van 
de beelden en moet leven in het nu en het moment. Niet denken 
aan morgen of overmorgen. Én dat ze heel goed moet uitkijken. Ik 
eindig mijn tekst: 
Hou je goed en een tattoo zoen van je dad.

               Rob Visser
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BELEVENISSEN RONDOM DE SELECTIE

Dit seizoen houd ik u op de hoogte van het wel en wee rondom de selectie van K.G.B. Als we het wel be-
schouwen begint het nieuwe seizoen niet eind juli met de eerste training maar al in in januari. Dan beginnen 
namelijk de gesprekken met de spelers en wordt er geïnventariseerd hoe we ervoor staan en wat ze van plan 
zijn in het nieuwe seizoen. De trainerscarroussel komt zelfs in december al op gang, maar omdat Richard 
Bulterman heeft besloten nog 3 jaar bij z’n geliefde K.G.B. te blijven is het op dit front rustig. Doelstelling van 
de staf is om op ongeveer 36 spelers te komen voor 2 elftallen. De laatste seizoenen is dit zeker niet gemak-
kelijk. In de huidige tijd zijn er vele prikkels naast het voetbal, dit betekent dat er sneller gekozen wordt voor 
andere tijdsbestedingen. Van selectieleden wordt ook gevraagd 2x per week te trainen, ook dit is niet meer 
zo vanzelfsprekend.

Nadat op 15 juni de overschrijvingstermijn afliep en alle stofwolken waren opgetrokken, bleek dat de se-
lectie zou gaan bestaan uit 33 personen, waaronder 4 doelmannen (= weelde). Onder deze 33 ook Moha-
med Ed-Dahbi die er het eerste half jaar zeker nog uitligt met een zware blessure. Als we dan even verder 
calculeren hebben we per speeldag 20 veldspelers nodig: 32 spelers minus 4 keepers = 28 veldspelers. Als 
iedereen dus fit en fruitig is kunnen beide teams over 15 spelers beschikken. Dit lukt dus nooit en dat gaan 
we al snel zien.

Op donderdag 26 juli staat de eerste training op het programma. Hier krijgen de spelers de tassen uitgereikt 
met daarin de trainingskleding (prachtig geel met zwart) en de presentatiepakken die rondom wedstrijden 
worden gedragen. De vakanties vallen dit seizoen gelukkig wat vroeger, de eerste training zijn er 15 spelers 
aanwezig, vier dagen later op de maandagtraining is dit aantal gegroeid naar 24. De eerste trainingen vin-
den altijd plaats op het veld van The Beagles, de trainingsvelden krijgen nog even rust.
Er wordt toegewerkt naar de eerste oefenwedstrijd op zondag 4 augustus in Zaandam tegen Hellas Sport, 
een goede 2de klasser. Trainer Bulterman neemt traditioneel een grote groep mee, iedereen die te trainen 
is geweest en beschikbaar is krijgt speeltijd. Ook Hellas Sport speelt met een grote groep, het team voor de 
rust is compleet anders als na de rust.
K.G.B. weet de eerste oefenwedstrijd in winst om te zetten. Na een 1 – 0 achterstand wordt het uiteindelijk 1 
– 2. De winnende treffer is een curieuze. Nieuwkomer Rens Dudink neemt liggend op de grond de bal tussen 
z’n twee benen, maakt een koprol achterover en duwt het leder over de lijn. Rens is op papier nog A-junior 
(17 jaar) maar wilde naar de selectie en is een sterke enthousiaste speler waar K.G.B. nog veel plezier aan 
kan beleven voor in de toekomst.
Bij Hellas Sport een bekende naam als assistent-trainer: Jan Jongbloed. Althans, voor de ouderen onder ons. 
Hij keepte in 1974 en 1978 de WK finales tegen West-Duitsland en Argentinië.

In de aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Asonia op zaterdag 10 augustus, thuis op ‘de Rozeboom’, krij-
gen we de beschikking over een extra speler in de selectie. Het is geen onbekende in de K.G.B. familie, name-
lijk Jan Dekker. Jan is weer terug op het oude nest. Na jaren in de K.G.B.-selectie, als doelman, maakte hij de 
overstap naar Spirit’30 om daar in het 1ste elftal te gaan spelen. De onderwijzer vertrok vorig jaar voor een 
periode naar Aruba, is nu dus weer terug en komt weer bij K.G.B. spelen. Echter niet als keeper, we hebben er 
al vier en dus zal Jan aansluiten als speler.
Zaterdagvierdeklasser Asonia is geen partij voor K.G.B. Voor hun is het de eerste oefenwedstrijd na één 
week trainen en ze missen nog een peloton aan spelers. Op een sfeervol C-veld (100 toeschouwers) wint 
K.G.B. na een 1 – 0 ruststand met 5 – 0. 

De volgende oefenwedstrijd volgt snel. Dinsdag 13 augustus wordt er gespeeld in Woudia tegen Westwoud. 
Nieuwe trainer is daar de bekende Piet Wiersma. Al snel moet Emiel Ruitenberg uitvallen. Emiel maakt een 
ongelukkige beweging en raakt zwaar geblesseerd aan de knie. Hij wordt naar de eerste hulp in Hoorn ge-
bracht door Peter Kuiper, die net terug van vakantie langs de kant staat te kijken. Diagnose: afgescheurde 
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knieband en een operatie zal volgen. Emiel zal het hele seizoen langs de
kant moeten toekijken, een zware tegenvaller voor ons en vooral voor hem. K.G.B. heeft het moeilijk tegen 
een fris van de lever spelend Woudia (4de klasse). K.G.B. staat met de rust voor met 1 – 0. Na de rust weet 
Woudia dit om te buigen naar een voorsprong, maar K.G.B. toont veerkracht en wint met 3 – 2. Ook het 2de 
elftal komt vanavond in actie, zij spelen thuis tegen Woudia 2. KGB wint met 5 – 4. Dit lijkt erg spannend maar 
K.G.B. was veel sterker.

De selectie leeft inmiddels toe naar het hoogtepunt van de voorbereiding: het trainingskamp. Op vrijdag 16 
augustus wordt er vertrokken naar Meppel. Het is niet makkelijk om een locatie te vinden. Als je in het tele-
foongesprek meldt dat het om een voetbalteam gaat, springen de lampen op oranje en wordt er gezegd dat 
die vaak voor overlast zorgen. Ik geef dan natuurlijk aan dat wij een hele rustige selectie hebben die netjes 
om 12 uur gaat slapen. Het lampje gaat dan weer op groen. Als we op vrijdagavond aankomen in de Her-
berg Meppel’s Inn krijgen de hoofdtrainer en ik een preek van 20 minuten wat er allemaal niet mag. Er wordt 
afgesloten met de vraag wat voor bier we drinken: Amstel of Hertog Jan. Ik geef aan dat dit waarschijnlijk 
niet uitmaakt. Na de training diezelfde avond, waarbij we te gast zijn bij FC Meppel, wordt de McDonalds 
bezocht en daarna zitten we gezellig bij elkaar in de Herberg. Om 12 uur geeft de hoofdtrainer aan dat we 
zo langzamerhand naar de kamers gaan en gaan slapen. Van dit laatste komt niet veel. In het gehorige pand 
is het allesbehalve rustig. De jongens hebben wel een prachtnacht. Ik ga de volgende ochtend, zoals gebrui-
kelijk met het trainingskamp, terug naar huis om te werken. De planning was om 5.30 uur te vertrekken. Om 
3.45 uur echter, en door het lawaai alleen maar naar het plafond gestaard te hebben, besluit ik reeds in de 
kleren te gaan en huiswaarts te keren.
Later op de dag blijkt de leiding van de herberg niet blij te zijn. De overige gasten, een oudere generatie 
Belgen die voor een fietsweekend zijn gekomen, hebben last gehad en dit mag absoluut de 2de nacht niet 
meer gebeuren. 

Na een spelletje footgolf in de ochtend spelen we ’s middags een oefenwedstrijd in Biddinghuizen tegen BAS. 
Dit team speelt in de 2de klasse G district Oost, na vorig seizoen kampioen te zijn geworden. K.G.B. speelt 
goed. Er zit een goede schwung in het team, opmerkelijk na de zware nacht. Er volgt een 1 – 3 overwinning op 
de Flevolanders met o.a. een doelpunt van Jan Dekker. Voorin speelt Jordy Brouwer een sterke partij. Jordy 
is overgekomen van De Zouaven. Hij speelde daar in het 2de elftal, met weinig uitzicht op het hoog spelende 
1ste elftal. Hij heeft de stoute schoenen aangetrokken en is nu overgestapt. Jordy is een sterke balvaste 
spits, technisch en dit laat hij zien. Misschien is Jordy de ontbrekende schakel in ons team wat de laatste 2 
seizoenen vreselijk veel moeite heeft met doelpunten maken. Vaste toeschouwers bij het jaarlijkse oefenduel 
op het trainingskamp zijn Danny en Jacco Stuurop. Dit keer op de terugweg vanuit hun vakantieadres Berlijn. 
Klasse dat ze er weer zijn.

Weer terug in Meppel gaan we in de avond wokken in het Wokplaza. We maken de afspraak dat we dit keer 
niet voor geluid zorgen in de herberg. Hier houden de jongens zich keurig aan. Na het wokken is iedereen 
vrij om te gaan waar hij wil. De nodige avonturen spelen zich weer af. Dit blijft het geheim van de selectie. De 
volgende ochtend vertrekken we vroeg naar huis om op tijd te zijn voor Ajax-Feyenoord. De leiding van de 
herberg is tevreden en ook onze Belgische vrienden zien we alleen maar lachen.

Op zaterdag 24 augustus staat voor K.G.B. de eerste bekerwedstrijd op het programma, uit tegen het zater-
dagteam van Alkmaarsche Boys. Deze vierdeklasser is een recreantenteam en ziet er ook zo uit. K.G.B. mag 
dus geen problemen hebben met deze tegenstander. De eerste helft is matig. Het tempo is laag, ondanks 
dat wordt er continu op de Alkmaarse helft gespeeld. Tekenend is dat de doelman van de Boys weinig te 
doen heeft. In de 2de helft slaat K.G.B. gelukkig toe. Doelpunten van Brian de Roo en tweemaal Dylan de Wit 
zorgen voor de eindstand. Naast Jordy Brouwer is Dylan de tweede speler die voorlopig voor de spitspositie 
in aanmerking komt. Vorig seizoen maakte hij in z’n eerste jaar bij de senioren meer dan twintig doelpunten 
in K.G.B. 2. Hij mag zich nu bewijzen. Er zit wel een groot verschil tussen K.G.B. 1 en K.G.B. 2. Hij krijgt veel 
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minder tijd en ruimte en zal sneller moeten handelen en krachtiger moeten worden.
Eén dag later komt ook K.G.B. 2 voor de beker in actie. RKAV Volendam 2 is de tegenstander, een 2de klas-
ser, K.G.B. speelt in de 3de klasse. Onder de rook van het Veronica stadion wordt er gespeeld op een schitte-
rende kwaliteit kunstgras. Zoals alle Volendamse ploegen is ook dit team technisch sterk. K.G.B. speelt echter 
goed en is sterker. Toch wordt er verloren met 3 – 2. De Volendammers counteren sterk en maken gretig 
gebruik van indutmomentjes bij K.G.B. Doelpunten voor K.G.B. worden gescoord door Robin Kastermans en 
gastspeler Björn van Deursen, dit seizoen spelend in K.G.B. 4.

Traditioneel volgt doordeweeks al de 2de ronde in de beker. K.G.B. 1 speelt woensdag 28 augustus thuis te-
gen Alcmaria Victrix, ook een zaterdagteam (3de klasse). Deze ploeg is minder slecht als Alkmaarsche Boys. 
De coach van hun klaagt omdat vandaag grotendeels het 2de team speelt. Veel spelers van het 1ste heb-
ben niet genoeg tijd om op tijd in Bovenkarspel te zijn. Waarom schrijf je je dan in voor de beker, vraag ik me 
eigen af. Dit is allemaal al bekend vóór het seizoen. K.G.B. staat met de rust met 2 – 0 voor door doelpunten 
van IJzeren Kees Hauwert en Tim Appelman (strafschop). Na de rust wordt de marge vergroot door treffers 
van Dylan de Wit (3x) en Jelle Smit.

Op donderdag komt ook K.G.B. 2 weer in actie. Tegenstander is Spartanen 2, ook een competitie tegenstan-
der. Na 90 minuten staat er 1 – 3 voor de gasten op het scorebord. K.G.B. is verre van kansloos maar de Wog-
nummers profiteren optimaal van foutjes bij K.G.B.. Maker van de eretreffer bij K.G.B. is Pedro Raven. Pedro 
is nieuw bij de selectie. Speelde vorig seizoen in K.G.B. 5 en heeft nu gekozen voor de selectie. De kleine drib-
belaar laat zien uit het goede hout gesneden te zijn. Hij heeft een goede individuele actie en buffelt er lustig 
op los. Bijzonder is dat Pedro op zaterdag een ambitieuze scheidsrechter is. Op jonge leeftijd (20 jaar) fluit 
hij dit seizoen voor het eerst standaardteams in de lagere klassen. Lastig omdat dit ook vaak de praatteams 
zijn, wel een goede leerschool. Zo floot hij inmiddels al De Blokkers zaterdag – ALC en Reiger Boys – SRC 
zaterdag. Heel knap. Hij richt zich op de zaterdag zodat hij op zondag lekker bij K.G.B. kan voetballen. Zoals 
ik al zei, uit het goede hout gesneden.

K.G.B. heeft in de oefencampagne + beker nog niet verloren. Dit is wel eens anders geweest. De tegenstand 
is tot nu echter nog niet echt hoogstaand geweest. Laatste tegenstander in de beker is Grasshoppers (4de 
klasse). Ook een wedstrijd die gewonnen kan worden. K.G.B. komt van een koude kermis (Lutjebroek) thuis. 
Het spel is zeer matig. Grasshoppers laat het betere spel zien en komt voor de rust op een 2 – 0 voorsprong. 
Na de rust komt K.G.B. tot een beter niveau. Het tempo gaat omhoog en Grasshoppers komt meteen on-
der druk te staan. René Spruit zorgt met een schitterend afstandschot voor de aansluitingstreffer en Jordy 
Brouwer, goed ingevallen, tikt de gelijkmaker binnen na een voorzet van Reynaldo Appelman. K.G.B. ruikt de 
overwinning maar Grasshoppers profiteert van een grote fout bij K.G.B.: de 2 – 3 is een feit. In de 6de minuut 
van de blessuretijd wordt het ook nog 2 – 4. Positief is dat K.G.B. wel de 2de ronde bereikt en natuurlijk hoopt 
op Spakenburg of IJsselmeervogels in een latere ronde.
K.G.B. 2 speelt vandaag ook z’n derde wedstrijd in het bekertoernooi. In Nibbixwoud wordt het tegen SEW 
2 een gelijkspel: 3 – 3. Doelpunten worden gemaakt door Jordy Brouwer, Robin Kastermans en Peter Kuiper. 
In deze wedstrijd raakt vleugelspits Sebastiaan Walthuis geblesseerd aan z’n knie. De watervlugge speler is 
hierdoor zeker zes weken uitgeschakeld. 

Inmiddels zijn alle spelers teruggekomen van vakantie. Laatste die zijn aangesloten: Erdinc Gedik en Sinan 
Gögebakan. Beiden hebben een lange vakantie achter de rug in Turkije. Erdinc ziet er afgetraind uit en wil er 
een mooi seizoen van maken. Reynaldo Appelman raakt op de training geblesseerd aan z’n hamstring, ook 
hier is de diagnose minimaal vier weken aan de kant.

Donderdag 5 september is de eerste donderdag van de maand. Na de training komen we dan in de kantine 
en wordt er door afvaardiging van de selectie een activiteit georganiseerd. Vandaag bijt de spelersraad de 
spits af. In de spelersraad zitten dit seizoen: Juriaan Visser, René Spruit, Peter Molenaar en Tim Appelman. 

Rondom de selectie
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Verder aanvulling (2de elftal) volgt later. Er worden wat vage spelletjes gespeeld met
kaarten, tafeltenissballetjes, plastic bekertjes, kaarten en flessen toverwater, maar iedereen is uitermate 
zoet en fanatiek bezig. De ouderen onder ons spelen een spelletje klaverjas. Na middernacht wordt de kan-
tine gesloten.

8 september is de dag van de eerste competitiewedstrijden voor K.G.B. 1 en 2. K.G.B. 2 speelt thuis tegen 
VVW 2, vorig seizoen gedegradeerd uit de 2de klasse. K.G.B. is sterker en beslist na de rust de wedstrijd. Het 
wordt 2 – 0 door doelpunten van Rens Dudink en Pedro Raven.
K.G.B. 1 speelt in Spanbroek tegen VVS’46. Ook vorig seizoen ontmoetten beide teams elkaar in de eerste 
speelronde. Toen won VVS met 0 – 1 door een vrije trap van Barry Bes. Ook vandaag wordt het 1 – 0 en ook 
nu is Bes weer de maker van het doelpunt. Hij verzilvert een strafschop veroorzaakt door Tim Appelman, die 
hiervoor ook nog een rode kaart ontvangt. Dit gebeurt al na 20 minuten, K.G.B. moet dus lang met een man 
minder. K.G.B. speelt wel een acceptabele wedstrijd, maar vergeet te scoren. Na de rust wordt het snel 10 
tegen 10 als ook Bes met rood verdwijnt. René Spruit mist vrij voor de keeper en het mag niet zo zijn:  K.G.B. 
verliest voor de derde keer op rij de competitie ouverture en in de laatste 6 wedstrijden tegen VVS werd voor 
de vierde maal het onderspit gedolven.

Op 15 september gaan we verder met de competitie. K.G.B. 2 gaat naar Hem om te spelen tegen De Valken 
2, vorig seizoen nog spelend in de reserve 4de klasse. Ze zijn kampioen geworden maar hebben vandaag 
geen schijn van kans tegen K.G.B.. Doelpunten van Lorenzo van de Beek, Jan Dekker, Mathijs van Diepen en 
2x Sander Kolkman betekenen een ruime 0-5 zege. Ook Sander traint inmiddels mee met de selectie en zal 
afwisselend spelen in het 2de en 4de. Een ervaren kracht en hij laat zich meteen zien.
Het vlaggenschip gaat het opnemen tegen Koedijk. Het begin is nog naar behoren, na 9 minuten zet Kees 
Hauwert K.G.B. op voorsprong met een keiharde kopstoot in de kruising. Daarna zakt het niveau van K.G.B. 
naar een bedenkelijk niveau. Koedijk komt nog voor de rust langszij. Na de rust blijft K.G.B. worstelen, er 
wordt wel weer constant op de helft van de Koedijkers gespeeld, zonder gevaarlijk te worden.
In de laatste minuut slaat Koedijk toe. K.G.B. is met teveel spelers voor de bal en in de omschakeling  en nog 
wat persoonlijke fouten verder staat het 1 – 2. Koedijk komt zodoende op vier punten, K.G.B. staat nog op 0.

22 september moeten de spelers van K.G.B. 1 vroeg uit de veren. Op het programma staat de reis naar Texel. 
Om 10.00 uur reizen we reeds af en als we in de buurt van Den Helder komen is de bewolking weg en rest 
ons een blauwe hemel. Vanaf de boot op Texel is het 6 minuutjes rijden naar het complex van Texel’94. Daar 
komen we reeds om 12.00 uur aan, ruim op tijd. Niet veel later arriveert scheidsrechter Jensch, hij was reeds 
zaterdagavond op het eiland.
Texel’94 komt uit de 4de klasse en wist vorig seizoen al z’n thuiswedstrijden in winst om te zetten. K.G.B. wil 
z’n eerste overwinning pakken, maar laat dit in de 1ste helft niet zien. Texel is veel feller en zet constant de 
snelle rechtsbuiten De Haan aan het werk. Dylan de Wit prikt nog wel bij de 2de paal de 1 – 1 binnen, maar 
niet veel later is het alweer 2 – 1. Na de rust gelukkig een ander K.G.B. dat Texel onder druk zet. Het spel is 
wel rommelig en er volgt een slag op het middenveld.
De eerste overwinning komt in zicht als de achterstand wordt omgebogen in een voorsprong door goals van 
Brian de Roo en Sjors Appelman. Het noodlot slaat toe in blessuretijd, Texel krijgt een terechte penalty door-
dat Jelle Kok hands maakt. Het wordt 3 – 3 en dit voelt als verlies.
We zijn met 4 auto’s afgereisd naar het eiland. De eerste auto, met Jan Brouwer (vader van Jordy en enigste 
supporter van K.G.B. vandaag), slaagt erin om de boot van 16.30 naar Den Helder te pakken. Knap omdat 
de wedstrijd pas om 16.00 uur was afgelopen. De laatste auto, met de hoofdtrainer, verlaat het eiland om 
17.30 uur. Die hebben de eerste helft van PSV-Ajax meegepakt in de XXL kantine van Texel waar verder 
weinig volk is.

Eerder op dag speelde K.G.B. 2 met 2 – 2 gelijk tegen ZAP 3 en behoudt z’n koppositie. Doelpuntenmakers 
zijn Jelle Smit en Mathijs van Diepen. Mathijs is overgekomen uit K.G.B. 5, is jong en wil kijken waar z’n plafond 

Rondom de selectie
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ligt. Hij is een lange centrumspits. Hij begint te wennen aan het toch hogere tempo en kan
voetballend al goed meekomen. Ook gaat hij nu dus scoren. Aangetekend moet nog worden
dat er een treffer van ZAP wordt afgekeurd, volgens ZAP onterecht en volgens K.G.B. ook.

K.G.B. 2 gaat op 29 september naar Wognum om tegenstander Spartanen 2 tegemoet te treden. Spartanen 
2 is titelfavoriet, vorig seizoen pakte ze al een periode en in de beker werd van dit team verloren. De selectie 
die op pad gaat is zeer smal, de ziekenboeg is megavol door nieuwe blessures van Jan Dekker (knie) en San-
der Kolkman (enkel) ontstaan bij het zaalvoetbal.
K.G.B. weet Spartanen goed partij te geven zonder veel in scoringspositie te komen. Een punt ligt in het ver-
schiet tot in de 82ste minuut de bal in de kruising wordt geschoten. Het blijft bij deze ene treffer en dus een 
1 – 0 verlies.
K.G.B. 1 doet een nieuwe poging voor de eerste zege. Ook nu lukt het niet, zelfs niet na een 3 – 0 voorsprong 
vlak na rust. Doelpunten gescoord door Dylan de Wit 2x en opnieuw een prachtige kopbal van Kees Hau-
wert uit een bananenvoorzet van Jouri Haksteen.
VVW is na de 3 – 0 bijna knockout en K.G.B. vergeet de 4 – 0 te scoren. Als dan de 3 – 0 valt, krijgt VVW snel 
hoop en dringt nu sterk aan. Met hun goede voetballers op het middenveld heeft K.G.B. het moeilijk en de gif-
beker gaat weer leeg. In de 85ste minuut valt de 3 – 2 en opnieuw in blessuretijd de gelijkmaker en opnieuw 
uit een strafschop.
Na 4 wedstrijden staan we op slechts 2 punten, dit schiet niet op. 

Eén dag later een opvallende gebeurtenis: op het districtskantoor te Amsterdam wordt geloot voor de 1ste 
knockout ronde van de KNVB beker. Het balletje van K.G.B. doet mee en wie komt er als tegenstander uit: De 
Zouaven. De derby is dus aanstaande op zondag 20 oktober. De laatste ontmoeting was in de 2de klasse 
op 29 april 2007, een legendarische wedstrijd op ‘de Rozeboom’. Zouaven kon die dag kampioen worden en 
K.G.B. degraderen. Zouaven kwam voor maar K.G.B. draaide de stand om en won met 3 – 2 voor heel veel 
toeschouwers. Zouaven geen kampioen en K.G.B. degradeert evengoed. Naar verluidt toch feest in de kan-
tine. De Grootebroekers promoveren even later via de nacompetitie alsnog en spelen met hun gouden gene-
ratie inmiddels Hoofdklasse. K.G.B. is afgedaald naar de derde klasse. Trainer in dat seizoen van De Zouaven 
is Richard Bulterman, nu dus de leidinggevende man bij K.G.B. Het krachtsverschil lijkt dus inmiddels groot, 
maar het is wel een leuke wedstrijd om naar uit te kijken. Tot de volgende keer.

Erik de Vries

voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 

* Accountancy            * Fiscale zaken
* Administraties            * Bedrijfsadviezen

Adviseur voor het midden- en kleinbedrijf voor zowel startende als
gevestigde ondernemers.

Oranje Nassaustraat 15
1611 EA  Bovenkarspel
Telefoon 0228-513370
Telefax 0228-513370

Oude Veiling 12
1689 AA  Zwaag

Telefoon 0229-280090
Telefax 0229-280095

ÊÊ Ê

               

Wij zijn gespecialiseerd in het zetten van de GREAT LENGHTS extensions. Ook kunt U bij ons terecht                                        
als U hoofdhuidproblemen heeft ,wij werken met MEDICEUTICALS en hebben daarvoor                                           
gespecialiseerde trainingen gevolgd zodat wij U van een goed en vakkundig advies kunnen voorzien. 

Ê

Ê

Ê

Ê

DeÊTuinÊ11Ê

1611ÊKRÊBovenkarspelÊ

0228-512423/511226Ê

OfÊwww.1kapper.nlÊ
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De Brug ziet Abraham
Geen tutu maar voetbaltenue!

En van je hiephiephoera, er is er eentje jarig, met slingers en taart en heeeeel veel kadootjes. De jarige job 
krijgt een feestmuts op  en we zingen blij in koor…….

Blij! Blij? Ik heb helemaal niet zoveel om blij mee te zijn eigenlijk. Ik bedoel, dat behoor ik wel te zijn want  ‘de 
Brug’  ziet Abraham en dat is best wel reden voor een feestje. En aangezien ik de redactie binnen gesleurd 
ben, moet ik toch wel een toeter kopen en minstens een feestmuts opzetten.  Want 50 wordt je niet iedere 
dag, en nu gaan we dus het hele jaar vieren dat K.G.B. een oudje heeft. Eentje, die met het jaar meer kleur 
krijgt en knapper wordt. Zo, en wie zegt hem dat na!

Ten tijde van de redactievergadering over het aanstormende feest leek er nog geen vuiltje aan de lucht. 
Leek, zeg ik er duidelijk bij want het broeide al flink binnenshuis. Uiteraard had ik dat totaal niet in de peiling, 
want ik was volop bezig met deze grijze ouderling. Zo rijden we dan in opperbeste stemming naar de training 
van onze Nick en kan ik weer eens lekker kletsen met de medemoeders langs de lijn. Want wij dames, enfin.
Dochterlief was mee deze keer. Ze zit op gym. En mag op ballet, handbal, dansles, het maakt niet uit wat, 
je kunt het zo gek niet verzinnen maar ik vind het goed.  Een echte meidensport. Tenminste, zo had ik dat 
bedacht.  Sportief zwaaiend aan de brug en zwevend op de spitzen.  Een kind van haar moeder, welke jaren-
lang  rock and rollster was op de dansschool, en ballroom of Latin-American met twee vingers in haar neus 
danste. Maar dat was toen, juist, in die goeie ouwe tijd…….

Tessa heeft duidelijk te verstaan gegeven dat madam op voetbal wil. Met haar neus in de wind (heeft ze echt 
niet van mij hoor) liet ze weten dat  de gracieuze gympjes wel richting vuilnisbak mogen, en of ik alstublieft 
voetbalschoenen en scheenbeschermers wilde kopen. Dan kan ze eindelijk haar ding doen. Het begint  me zo 
zoetjesaan  te dalen dat iedereen hier in huis tegen mij is. Elk gezinslid, houdt van voetbal……
Ik niet hoor, weet nog amper wat buitenspel is. Maar daarbuiten, mijn ultieme happy family dream is com-
pleet aan diggelen geslagen. Ik bedoel maar zo, heb 3 jongens op de wereld gezet. Waarvan er  maar eentje 
voetbalt. Dat is iets wat ik makkelijk kan handelen. En dan heb ik zo, zóóó mijn best gedaan op dit ene meis-
jesexemplaar. Staat ze toch gewoon super enthousiast tegen die bal te rammen. Lezend via Google kom ik 
erachter dat K.G.B. in Rusland voor terreur heeft gezorgd. Zou het aan de naam liggen soms?  
Nee dan, we gaan investeren in voetbalschoenen en scheenbeschermers. Geen tutu maar voetbaltenue!  
Het meest ellendige is dat dit nog rijmt ook…

Ik blijf maar redactielid. Lijkt het net of ik echt mee doe. Want onze Brug is 50 jaar!!!  Hoera…..
Monique

HOERA, ook ons redactielid ROB VISSER is 50 jaar geworden. Van Harte Gefeliciteerd Rob!!

De Brug50 jaar
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Presentatiegids uitgereikt
Voor de 9e keer is de 10 koppige redactie er weer in geslaagd om een kleurrijke
Presentatiegids te maken met daarin interviews, foto‘s, een deel Bewaarinfo en nog meer. Het jaarlijkse kunst-
stukje was net op tijd klaar, waardoor aan het begin van het seizoen bij ongeveer 730 adressen de nieuwe 
gids kon worden bezorgd. 

Bij het uitkomen van dit stukje PR voor de vereniging hoort 
ook altijd de overhandiging met een officieel tintje aan een 
bekend persoon met een warm hart voor K.G.B. Kijkend 
naar de achterkant van de gids hoefde het niet moeilijk te 
zijn om een keus te maken. Topsponsor Tulip Valley. Maar 
deze groep bestaat uit 16 bedrijven met meer dan 20 ver-
tegenwoordigers. Een klein puzzeltje, waarvan de stukjes 
toch heel snel in elkaar pasten. Dick de Wit van het CNB 
Bloembollenteam en lid van de sponsorgroep Tulip Val-
ley en zijn dochter Sofie. Beide K.G.B’ers in hart en nieren. 
Waarom Dick? Die keus was door Tulip Valley vrij logisch. 

Waarom Sofie? Sofie is een fantastische meid. Voetbalt in 
de D1. Dat wil zeggen: zou gewoon in de D1 moeten voet-
ballen maar, en velen weten dit inmiddels wel, Sofie weet 
sinds 18 november 2012 dat zij de ziekte leukemie heeft. 
Een ziekte waardoor ze keer op keer in het ziekenhuis ligt 
of er anders wel naar toe moet voor chemokuren, bloed-
transfusies en binnenkort een beenmerg transplantatie. 
Dat is niet niks, noem het maar heel erg. Nog zo jong en 

dan overkomt je dit. En toch, als iemand 
haar vraagt hoe het gaat, dan antwoordt 
ze altijd dat het goed gaat. Ook haar lach 
is niet van het gezicht af te krijgen. En zoals 
vandaag, net weer thuis na een ziekenhuis 
periode, komt ze in de rolstoel naar K.G.B. 
om haar team aan te moedigen. KLASSE!

Sofie reageerde meteen enthousiast toen 
ik haar ouders Dick en Laurette vroeg 
of ze het wel leuk zou vinden om de gids 
in ontvangst te nemen. In de rust van de 
wedstrijd kregen zij en haar vader elk een 
gids uitgereikt met daarbij namens K.G.B. 
een leuk presentje. Daarbij werd Dick be-
dankt voor zijn aandeel in de Tulip Valley 
groep en de Topsponsorgroep als geheel 
voor de steun die zij aan onze voetbalver-
eniging geven.

Nico Bakker 
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Er gaat heel wat werk aan vooraf voordat De Brug bij u in de bus glijdt. Er wordt vergaderd,
interviews worden afgenomen, deze worden verwerkt, doorgestuurd, nagekeken, dan wordt de Brug gedrukt 
en verspreid. Veel van dit werk gebeurt achter  de schermen, en wij willen deze keer een van deze stille krach-
ten aan u voorstellen: Sjaak Degeling, de bezorger. 

Sjaak bezorgt de Brug al vele jaren, hij moet zelfs nadenken hoeveel jaar. Na wat gereken komen we op ca. 
23 jaar uit, net zo lang als hij in de Rozenboom woont. Voor hem is het een kleine moeite, ome  Henk komt ‘de 
Bruggen’ brengen en daarna loopt Sjaak zijn rondje, eventueel met een van zijn kleinkinderen. Nu wordt in 
de kop alleen Sjaak als vrijwilliger genoemd, maar eigenlijk kunnen we beginnen met Sjaak en zijn vrouw Wil, 
voormalig vrijwilligers bij K.G.B.

We stellen ze graag aan u voor. Sjaak heeft in zijn arbeidzaam leven 34 jaar bij Vink Meubelstoffering ge-
werkt, en sinds vier jaar is hij werkzaam bij Enza Zaden. Ook Wil is sinds vele jaren bij Enza Zaden werkzaam 
in de bedrijfskantine en dit is haar lust en haar leven. Samen  hebben zij drie zonen: Ronald, Rob en Ruud. 

Ze hebben alle drie gevoetbald en beiden gingen trouw mee naar de voetbalwedstrijden. Wil heeft samen 
met haar vader zelfs een jaar zoon Ruud getraind, hij speelde in de D2. Vaders was voor de technische kant 
en Wil regelde de sociale kant, zij kende de jongens bij naam en zorgde dat alles in het gareel liep. Zodoende 
konden ze met twee auto’s naar de wedstrijden toe. De ouders van de andere voetballertjes waren niet echt 
enthousiast en zo gebeurde het zelfs een keer dat Wil alle jongens van het team in haar auto mee had (wel 
een Spacewagon, anders was  het echt onmogelijk geweest). Soms breekt nood wetten. 

Wil heeft niet alleen een team getraind, zij heeft ook op zaterdag in de kantine gestaan, samen met Joop 
Kruk. En ze is heel wat jaartjes gastvrouw geweest in de bestuurskamer. Ze nam vaak bloemetjes mee van 
huis, koekjes etc. en zorgde dat alles er netjes uitzag een de tegenstander en warm welkom kreeg.

De vrijwilliger: Sjaak Degeling
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Zoon Ronald heeft vanaf zijn 17e tot en met zijn 30e in het eerste van K.G.B. gevoetbald en gedurende de 
meeste van deze jaren is Sjaak materialenman geweest. Hij ging om half elf al van huis om bij K.G.B. alle spul-
len te verzamelen, zoals thuis- en uittenues, de spullen van de masseur en alles wat er nog bij komt kijken. Hij 
had zelf een wagentje gemaakt waar alles op mee kon en dat precies in de bus kon. In die tijd speelde K.G.B. 
op een hoger niveau en was er een spelersbus waar ze mee naar de uitwedstrijden gingen. Als ze weer terug
kwamen, zorgde Sjaak dat alle kleren weer werden uitgezocht en in diverse emmers alvast in de week wer-
den gezet. Rond zeven uur was hij dan weer thuis. Er ging wel tijd zitten in zo’n uitwedstrijd. Toch hadden ze 
hem één keer te pakken. Dat was toen bij een uitwedstrijd bij D.E.M. in Beverwijk zijn materialenwagentje was 
gestolen. Daar had hij goed de pé over in, maar het toeval wilde dat een kennis, die in Beverwijk woonde, zijn 
wagentje weer had teruggevonden. Dat was toch maar weer een geluk bij een ongeluk.

In diezelfde tijd werden er, zoals vele van u weten, regelmatig toernooien georganiseerd door Jan Schotte 
en Nico Appelman, waarbij ook buitenlandse clubs naar K.G.B. kwamen. Daarbij hielpen Sjaak en Wil waar 
ze konden, er moesten tenten opgezet worden, wedstrijden gecoördineerd en verder alles wat er bij een 
toernooi komt kijken. Een keer regende het ontzettend tijdens het (Pinkster)toernooi en heeft Wil elke dag de 
shirtjes van de buitenlandse spelers gewassen en hielp ze ook met broodjes smeren.  Ook gingen ze elk jaar 
naar een toernooi  in Landgraaf, waar de ouders of in een caravan stonden of een huisje huurden. 

Jaap en Riet Couperus namen dan vlees mee en er werd dan met de hele groep gebarbecued. Dat waren 
prachtige feesten en mooie tijden.

Nu moet je als vrijwilliger bij K.G.B. toch wel iets met voetbal hebben, en uiteraard heeft Sjaak zelf ook ge-
voetbald. Hij heeft jarenlang op donderdagavond gevoetbald met een vriendenploeg, soms vier tegen vier 
of vijf tegen vijf. Dit gebeurde in de traphal. Het was mooi op de donderdagavond, dan hadden de mannen 
een mooi excuus om niet met de vrouw naar de koopavond te hoeven. 
Vele bekende namen speelden mee op die donderdagavond: Ton Dekker, Dirk Dekker, Ton en Fons Vreeker, 
Floris Hoffer, Jelle Bonnema, Dirk Duys en Jos Rood. 

U begrijpt dat Sjaak en Wil in al die jaren veel hebben meegemaakt bij K.G.B., maar wat toch een heel  mooi 
verhaal blijft is dat zoon Ronald is getrouwd bij K.G.B. Hij heeft zijn vrouw (toen nog vriendin) Margreet in de 
kantine ten huwelijk gevraagd. Ze zijn op de middenstip getrouwd door Dirk Ligthart. Een klein detail was wel 
dat de nacht voor het huwelijk de middenstip uit het gras was gestoken en tot op de dag van vandaag weet 
niemand (behalve de dader) wie dit op zijn geweten heeft. Uiteindelijk is het een hele mooie dag geworden, 
waarbij vele pupillen het bruidspaar omringden.

Inmiddels voetballen de zoons niet meer bij K.G.B. en wonen zij alle drie in Lutjebroek. Dit houdt in dat de 
voetballende kleinzoons bij De Zouaven voetballen. Dat vinden ze wel jammer, maar wel logisch. Sjaak en 
Wil zijn de trotse grootouders van acht kleinkinderen en hier zijn ze heel druk mee. Vooral in de weekenden 
passen ze veel op en trekken er veel met de kleinkinderen op uit. Ook mag Sjaak graag fietsen en wandelen.  
Dit alles in combinatie met hun drukke baan maakt dat er voor vrijwilligerswerk niet veel tijd meer overblijft. 
Ze hebben het al die jaren met veel plezier gedaan en Sjaak blijft voorlopig de Brug zeker nog bezorgen.

Wij wensen jullie nog heel veel plezier met jullie (klein-) kinderen en samen ook nog vele mooie jaren.

Elly Roosendaal

De vrijwilliger: Sjaak Degeling
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Van vrouwenvoetbal naar women in style voetbal!

Women in style? Jazeker. In de 2e Brug van het seizoen 2008-2009 schreef ik eens een column over lady’s 
outfit op de olympische spelen. Voetbaldames in korte broeken. Hobbezakken noemde ik het toen. De hoc-
keydames spelen hun wedstrijd in een broekrokje en dat vind ik heel charmant. Het staat gewoon mooi, bij 
tennis zie je het ook. In datzelfde seizoen waren de dames van voetbalclub FC de Rak uit Uden de eersten die 
in het vrouwenvoetbal in zo’n broekrokje gingen spelen. Strak plan!
Zover is het bij K.G.B. niet gekomen, maar de dames wensen wel een wat vrouwelijker pak. Begrijpelijk. In 
zo’n mannenpak zien de dames er niet vrouwelijk genoeg uit. Dat vind ik als trendwatcher, vrouwenvolger, 
voetballiefhebber en columnist ook.  

Dus enkele meiden, sorry ik bedoel ‘dames van V1’ steken de koppen bij elkaar en bedenken dat ze een nieuw 
trainingspak willen die er dus vooral vrouwelijker uit ziet én ook lekkerder zit dan het bestaande pak. Als het 
lekkerder zit voelt het beter aan, dan staat het ook beter en… ja dan voetbal je dus beter! Hoop ik! 
Voetballend gaat het op zich best goed hoor! Zes punten uit vier gespeelde wedstrijden. Met een 10-0 tegen 
Geel Wit dik winnen als uitschieter. Maar natuurlijk het kan altijd beter.

Voorgaande jaren waren er bij K.G.B. Vrouwen twee teams, maar doordat er nu meerdere dames zijn ge-
stopt is er nu een team overgebleven. Dat kan natuurlijk. De meiden gaan studeren en op kamers, hebben er 
geen zin meer in, zijn wat al ouder of getrouwd en zitten inmiddels met jonge kinderen. Al met al K.G.B. heeft 
1 vrouwenteam nu. De V1 is vrijwel hetzelfde team als vorig jaar. Angela en Denise Sikkkens stopten, Emma 
Berkhout stopte door blessures en studie. Anne Boon is op wereldreis. 
Marjolein Vreeker is kwart lid geworden samen met Debbie Bouwman. Debbie meldde zich na een voetbal-
pauze ook weer aan. Leuk. Van V2 is vrijwel iedereen gestopt. Van dat team schoven alleen Nikki Oud, Judith 
van der Thiel en Jolanda Vroling door. Ook leuk.

‘We misten een echte spits.’ 

De V1 speelsters zijn: Laura Burgmeijer (keeper), Annemiek van Gangelen (voetbalster en reservekeeper), 
Sharon Verbiest, Jantine de Wit, Thessa Burgmeijer, Larissa Smit, Esmee Schooneman, Laura de Haas, Jo-
landa Vroling, Melissa Wentzel, Bianca Hoogendoorn, Judith van der Thiel, Marissa Burgmeijer, Lisa de Vaal 
en Nikki Oud. 
Debbie Bouwman en Marjolein Vreeker complementeren het team als kwart leden.   

‘Met zo’n nieuw pak komen we heel professioneel over en het straalt zekerheid uit.’

Samen met Mark Pennekamp hebben ze er alle vertrouwen en zin in dit seizoen. Alleen wilden ze gewoon een 
mooiere outfit. Een presentatiepak. Langs de velden ff de blitz maken, de tegenstanders imponeren en ook 
om de aanwezige jongemannen (of dames) naar hun te laten fluiten. Ik snap dat!

De voormalig Sikkens gesponsorde pakken V1 waren te klein geworden. Ze moesten wat anders. Later bleek 
dat er een K.G.B. vrouwenteam minder is en ze in de pakken van het voormalig V2 team kunnen gebruiken, 
maar ja, het blijven mannenpakken! 
Dus voor daarnaast een nieuw presentatiepak - for a new look! Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Er is wel een sponsor nodig voor het benodigde geld. Dus Larissa Smit, Lisa de Vaal, Sharon Verbiest en 
Laura Burgmeijer in conclaaf en bedenken heel simpel: We gaan gewoon op een avond langs alle winkels! 

Vol goede moed beginnen ze en hebben bij Dixons bijna succes. Maar omdat zij een landelijke keten zijn, 
sponsoren ze niet één club. Jammer. Toch hebben de meiden al snel succes. Bij New York Pizza, Tuin 7 in Bo-
venkarspel, zijn ze direct heel enthousiast. Wie? NEW YORK PIZZA – HALLO!

Vrouwenvoetbal
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Vier mooie meiden een avond op pad én de sponsor is binnen!
Na het eerste bezoek volgt divers e-mail verkeer en het is geregeld. Top. NYP gewoon top.

Bij K.G.B. waren ze niet direct enthousiast. Want K.G.B. werkt met kleding van MUTA en hebben ook een 
sponsorprotocol. Heel begrijpelijk. Maar MUTA heeft geen vrouwenline en de sponsor New York Pizza wil wel 
meewerken, maar dan moet het wel naar hun én K.G.B. V1 wens. Ook heel begrijpelijk.
Er is consensus. Daar houd ik van. Met inlopen dragen de V1 girls bij de thuiswedstrijden hun K.G.B. Muta 
pakken. Voor en na de wedstrijd en ook bij de uitwedstrijden dragen ze hun nieuwe NYP pak.  

‘Bij andere verenigingen hebben meerdere vrouwenteams ook een ander pak dan de heren.’ 

De inloopshirts, tassen (merk Macron) en ook het voetbalshirt worden gesponsord door trouwe sponsor Nico 
Schooneman. Hij is van NIBO installatietechniek. 06-30.38.82.53 http://www.niboinstallatie.nl
De inloopshirts zijn roze en met gouden letters genummerd. Alle kleding is genummerd. Ieder zijn eigen num-
mer en maat. Klasse Nico. 

De meiden zijn er heel blij mee. “Rob, voor de K.G.B. 1 mannen is alles altijd tiptop geregeld, wij zijn K.G.B. 
V1 en ons wordt echt nooit wat gevraagd. Sponsor NIBO moesten we ook zelf zoeken. We moeten dus onze 
eigen boontjes doppen. Eigen initiatief. Prima, dat hebben we dus gedaan.”
Zo is het! Én je sponsors die moet je koesteren.  

‘Mark heeft veel vertrouwen in ons.’  ‘Hij wil het beste uit ons halen.’

Vrouwenvoetbal
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Mark komt er nog even bij en we praten even over het vorig seizoen, toen werden de V1
zevende. “Nu vijfde?”, vraag ik hem. “Nee, vooraf zeg ik natuurlijk we gaan voor het kampioenschap! Er zit in 
dit team iets meer voetbal nu. Dus ik heb er vertrouwen in. We komen uit in de 3e klasse en dat is een hele 
mooie klasse om in te voetballen. Het klinkt gek maar in de 1e of 2e klasse is het echt lastiger voetballen. 
Feitelijk zit er minder voetbal in dan bij ons in de 3e klasse. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er een paar V 
teams uit en nu zijn er uit de omgeving Leiden: SVU en Lugdunum erbij. Tevens Schagen, KFC, Zeemacht en 
Zwanenburg.” Zo zeg, wel een endje uit de buurt! Zeg ik tegen Mark. 

‘Het is raar dat een paar omzettingen ten opzichte van vorig seizoen zo anders voetbal kan geven.’

Mark is de coach, begeleider en trainer. Helemaal alleen. Indien mogelijk wil Peter Bakker thuis vlaggen en 
krijgen ze tot nu toe soms hulp van K.G.B. B1 keeper Diego Wentzel.
De neef van V1 speelster Melissa Wentzel. Tijdens ons gesprek hebben ze het ook over hun middag en avond 
uit. Mountainbiken in Schoorl. Dat was een groot succes. Laura en Jantine willen hierover wel een stukkie 
schrijven en ook wat foto’s sturen. Leuk dames.

‘Het uitje en het samen organiseren van zo’n pak geeft een goed groepsgevoel. Er is iets gezamenlijks ont-
staan.’ ‘Wij willen er met zijn allen voor gaan, dat geeft een boost.’

Stil. Gewoon stil ben ik hiervan. 

Ik denk nog even aan de broekrokjes, zouden die ook opwaaien? 
Rob Visser

DIFFERENT WORLD OF FASHION

HOOFDSTRAAT 224  1611 AN BOVE NKARSPEL •  TELEFOON 022 8 - 511227  DIRK DEWITMODE.NL

Welkom bij...

Vrouwenvoetbal



Dames VR1

Staand van links naar rechts:

Laura Burgmeijer, Thessa Burgmeijer, Jantine de Wit,
Mark Pennekamp (coach), Jolanda Vroling,

Esmee Schooneman, Sharon Verbiest,
Lisa de Vaal en Annemiek van Gangelen.

Op de voorgrond:

Laura de Haas, Larissa Smit, Marissa Burgmeijer,
Nikki Oud, Melissa Wentzel, Judith van der Tiel,

Bianca Hoogendoorn en Debbie Bouwman.
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Op 31 augustus zijn de vrouwen van K.G.B. naar Schoorl afgereisd om daar de
heuvelachtige natuur te verkennen op de mountainbikes. De heenreis naar de duinen toe was al een avon-
tuur op zich. Al zingend en swingend gingen enkele auto´s vol wilde en zenuwachtige meiden die kant op. 
Voor Bianca Hoogendoorn, Melissa Wentzel en Judith van der Thiel was het een extra spannende dag. Het 
was namelijk hun ontgroening bij de Vrouwen 1 van K.G.B.
Al aangekomen in Schoorl werden we opgewacht door een kale man, nee dit keer was het niet ome Henk die 
de spullen voor de vrouwen van K.G.B. had klaargezet. Het was het opperhoofd der mountainbiken. De beste 
man had 15 blinkende mountainbikes klaargezet, schattige helmpjes en bidonnetjes met gezuiverd duinwa-
ter om de keeltjes onderweg te smeren.
Na wat lastige instructies, werden de mountainbikes afgesteld en konden we vertrekken onder leiding van 
Mark Pennekamp en Nico Schooneman. De eerste 10 minuten van de rit viel alles mee voor de meiden. “Dit 
houden we wel 16 km vol”, zeiden ze al tegen elkaar. We reden mooi koetel de koet over natuurlijke, rechte 
duinpaden. Een aantal meiden hadden de functies van de mountainbike al aardig rap onder de knie en wer-
den dan ook wat mans.
Op een gegeven moment sloegen we linksaf het bos in….. toen begon pas het avontuur. Onderweg heeft 
iedereen voor de verandering geen bal weggekopt, maar een boomstam. Esmee en Mark kusten als eerste 
het groene helmgras van Bergen. Esmee landde gelukkig zacht, want Jantine de Wit lag onder haar met 
mountainbike en al. Na een steile afdaling, konden Annemiek van Gangelen en Larissa Smit het stuur niet 
meer onder controle houden. Annemiek hield hier een grote oorlogswond aan over.
Mannen hebben het altijd veel makkelijker dan vrouwen als ze onderweg moeten plassen, maar tijdens deze 
barre rit hebben twee meiden, Laura de Haas en Esmee Schooneman het tegendeel bewezen. De strakke 
fietsbroekjes op de hielen en plassen maar! Dit scheelde enkele kilo´s en de meiden gingen er weer als een 
speer vandoor.
Sharon Verbiest was aan het einde van de tocht al erg trots dat ze zonder slag of stoot de rit had volbracht. 
Maar toen… AUW! Een rode bosmier had haar te grazen. Er verscheen een dikke bult op haar been, wat 
waarschijnlijk een eeuwige herinnering blijft aan dit prachtige uitje.
Jolanda Vroling was blij dat eindelijk het eind in zicht was. Ze was erg goed uitgerust qua kleding, ondanks 
dat ze kreeg toch wat pijntjes.

Dames VR1 in Schoorl



Teambuilding dames VR1 in Schoorl
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Iedereen was na de rit kapot en kon wel weer wat kracht voer gebruiken. We gingen met z´n
allen lekker zitten bij een gezellig tentje in Bergen. Iedereen had zijn bestelling gedaan, tot we er achter kwa-
men dat er nog eentje van het team ontbrak. Laura Burgmeijer kwam na enkele minuten met bloed, zweet 
en tranen aan.

Het treuzelen bij de Burgmeijers zit een beetje in de familie. Zo was Thessa erg langzaam aan het smikkelen 
van haar pizza, tot ergernis bij Marissa die nog wat ruimte had in haar buikje.

We hebben een erg gezellige, zware en onvergetelijke dag gehad. Goed voor de teambuilding!
Nu we dit aan het schrijven zijn, moesten we nog eventjes melden dat Mark Pennekamp gisteren zijn laatste 
duindoorn uit zijn bil heeft getrokken.

Groetjes Laura de Haas en Jantine de Wit

Dames VR1 in Schoorl

Industrieweg 32

1613 KV Grootebroek
    

    Mobiel   (06) - 42.71.82.27
    

    

               E-mail info@rswf.nl

•  Riool ontstopping en preventieve reiniging.

Tel.       (0228) - 544.351

www.rswf.nl

•  Ontstopping van keuken- en sanitairafvoeren

•  Rioolstank detectie.

•  Rioolcamera-inspectie.

•  Vernieuwing en aanleg van binnen- en buitenrioleringen.

•  Ondergrondse leiding- en kabeldetectie.

•  Vrijblijvende offerte en gratis advies.

Adverteren in “de Brug”?

U ziet het, deze kwart pagina is nog over.

Mail naar redactie.kgb@quicknet.nl

VOLG UW FAVORIETE CLUB OP

WWW.SPORTIN.NL
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WWW.VVKGB.NL

Het overgrote deel van de leden, vrijwilligers en K.G.B. volgelingen hebben de nieuwe website inmiddels wel 
eens of meerdere keren bezocht.

Vooral nu de bal weer is gaan rollen in vriendschappelijke-, beker- en competitiewedstrijden, is het hebben 
van de nieuwe site een enorme vooruitgang. Programma’s, uitslagen en standen rollen rechtstreeks uit de 
koker van de KNVB. Iedereen kan in één oogopslag op elk moment zien hoe het er voor staat.

Hoe de vereniging er bestuurlijk uitziet, wie er deel uitmaken van een of meer commissies is te zien onder 
(Club-info), wanneer er iets te doen is (Agenda), wie er wanneer kantinedienst heeft (Algemeen) enzovoort 
enzovoort.

Een tip is om alle linkjes eens langs te gaan. Alle informatie over de vereniging is daarachter te vinden. Ook 
voor Sponsoring is alle informatie beschikbaar. Bij Media kan elk clubblad van de laatste twee seizoenen 
worden ingekeken, evenals de Presentatiegids. En worden na elke thuiswedstrijd foto’s van de Pupil van de 
week geplaatst (Mediagalerij). En onder de link Evenementen laat K.G.B. in woord en vooral beeld zien wat 
er allemaal voor de leden is en wordt gedaan.

Voor elk team is informatie wie de trainer(s) en begeleider(s) zijn evenals de trainingstijden. (zie onder je team 
de pagina Team-informatie). Voor elk team pagina’s met nieuws uit de Competitie, Beker en Vriendschap-
pelijke wedstrijden. Verder kan per team een persoon van het team op de site wedstrijdverslagen plaatsen 
en een Voorbeschouwing. De team- trainers en begeleiders zijn daarvoor benaderd.

Onderin de homepage staan de eerste 5 punten uit de Agenda en daarnaast de laatste stand van het 1e 
team. Op de homepage staat rechts De aftrap met verwijzingen naar de meest bekeken pagina’s. Daaron-
der blokjes die bij elke computer anders kan zijn. Het is maar net wat je er rechtstreeks wilt zien door een 
keuze te maken met ‘infobalk wijzigen’.

Het is maar dat u het allemaal even weet. En zijn er nog vragen dan zijn er onder de link Algemeen formulie-
ren om in te vullen.

Mist u nog iets?
Zijn er nog vragen?

Mail naar
webmaster@vvkgb.nl

De webmasters,
Anita, Hans en Nico

WebWeetensWaardigheden

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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Jeugdcommissie
Sinds begin dit seizoen heeft K.G.B. een vrijwel geheel nieuwe Jeugdcommissie.

Wie zijn de personen die zich aan u voorstellen:

De commissieleden van links:

Aldo van Leeuwen; secretaris
Marcel Lehmann; coördinator E - F en MP

Marco Ligthart; evenementen en activiteiten
Linze de Jong; coördinator A t/m D jeugd

Fjödor Werkhoven; voorzitter
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Geslaagde deelname van  K.G.B. zondag B1 aan het internationale 
Dukes Trophy 2013 toernooi.

Vrijdagmiddag, 31 mei 2013 om 16.30 uur vertrekt de Zondag B1 met trainers/coaches Sam en Rick en 
begeleiders Martijn en ondergetekende Jan naar Schijndel. Martijn heeft dit jaar al voor het zevende jaar op 
rij voor de B junioren de deelname aan een internationaal Euro Sportring toernooi georganiseerd. We gaan 
strijden om de Dukes  Trophy. Dit toernooi werd voor het 30e jaar georganiseerd door vv Avanti 31.

Er doen 28 teams mee uit Duits-
land, Nederland, Frankrijk en 
Celtic uit Liverpool. We rijden 
er vlot naar toe en vlak voor de 
eindbestemming zien we een 
bord met de afslag Maaskantje. 
Daar willen de jongens dolgraag 
heen, snacken bij cafetaria “‘t 
Pleintje“. 

Na aankomst bij de club schrij-
ven we ons in en gaan vervol-
gens naar een leegstaande 
school, waar in elk lokaal een 
team overnacht. De luchtbed-
den worden opgeblazen. Het 
ruikt een beetje muf, maar voor 
de rest  is het  prima voor elkaar. 
We krijgen een goed diner voor-
geschoteld van een lokale cate-
raar. Snackbar Jopie en de Spar  zijn vlak aan de overkant. Dan gaan we met zijn allen het dorp in. We komen 
bij een grand café in een prachtig geschilderd glazen gebouw in de vorm  van een boerderij, met een mooi 
terras. De eerste biertjes zijn voor vertrek uit de school al genuttigd, maar hier smaken ze beter. Leuke mei-
den in de bediening. Jasper heeft zijn eerste date gescoord, hij heeft het telefoonnummer gekregen van een 
leuke meid. Waar moeten we nu heen? Van voorbijgangers horen we dat het in bar/discotheek “De beurs” 
te doen is vanavond. De stemming zit er goed in en de jongens worden aardig jolig onderweg. Bij de Beurs 
aangekomen blijken de uitsmijters niet gediend van herrie schoppende jongens uit de Streek. Burenoverlast 
moet voorkomen worden. Na stevig onderhandelen mogen we er toch  met zijn allen in. Er waren er die bang 
waren dat er om ID’s gevraagd zou worden en ze te jong  zouden zijn, maar het viel mee. Binnen was het een 
prachtige tent, maar bijna geen volk. Die komen na 00.00 uur vertelde de barjuffrouw me. Inderdaad het liep 
helemaal vol. Super. De jongens genoten en dronken met volle teugen. Tot in de kleine uurtjes. Als Sr. kreeg 
ik het gevoel van het Haventje even terug, ik verbaasde me wel hoe de shotjes en flesjes Flugel,  vooral door 
de lokale dames, achterover geslagen werden.  

We hadden geluk en kunnen lekker uitslapen. We hoefden niet vroeg op, omdat we in het middag program-
ma zijn opgenomen. De eerste wedstrijd was om 13.00 uur  tegen Sarto uit Tilburg. Een vroeg doelpunt laag 
in de hoek nekte ons helaas. Enkele kleine kansjes van de spitsen Nigel en Alex. Trainer Rick speelt mee als 
invaller, omdat we slechts een smalle basis hebben. De volgende wedstrijd is tegen  sv Heeten. We werden 
weggespeeld en verloren met 5-0. En dat nog wel op het Hoofdveld. De laatste wedstrijd die dag was tegen 
VFB Grötzingen. Na een overrompelend begin stonden de fanatieke Duitsers  al snel op 2 -0. We wisten ons 
echter te herpakken en met Adriaan in de rol van der neue Neuer wisten we de schade beperkt te houden en 
kregen geen doelpunten meer tegen.

K.G.B. zondag B1 toernooi
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’s Avonds had de club het zwembad afgehuurd voor alle deelnemende teams, compleet
met disco muziek. Heerlijk. De jongens hadden zowaar nog energie over het dorp in te gaan. De begeleiding 
bracht ze op weg en kwam zelf  via een Turks feest bij een tribute concert van Elvis terecht. 

Zondagochtend werd het toernooi vervolgd met nog 3 wedstrijden. De eerste en laatste verloren we met 
0-5. De tweede wedstrijd bood mogelijkheden toen de coach van vv de Meern me vertelde dat ze ook nog 
niks gewonnen hadden. “Jongens, kom op, deze kunnen we hebben”. We hadden tot dusver zelfs nog geen 
doelpunt gescoord. Een snelle aanval van K.G.B. werd door spits Nigel prachtig afgemaakt, 1-0. De jongens 
gingen volledig uit hun dak. We hebben de eerste te pakken. Nog geen minuut later lag de tegentreffer er al  
in 1-1.  Vervolgens scoorde Alex de 2-1. Na de pauze zetten we goed door en volgde de 3-1 van Nigel. Tegen 
het einde werd het nog 3-2 . We hadden onze overwinning binnen. Klasse.
We hadden de beker van de 10e plek veroverd.

Tevreden gingen we  naar huis, maar op de te-
rugweg eerst snacken in cafetaria ’t Pleintje in 
Maaskantje. Een groepsfoto bij het bord Maas-
kantje, er stopt een auto; “Niemand komt aan 
Maaskantje...!!!”, roept de chauffeur lachend. Op 
zoek naar ’t Pleintje vroegen we een heg knip-
pende mevrouw, de route. Ze  moest lachen, eer-
ste links en dan  nogmaals links en direct rechts. 
Aangekomen bij de snackbar, zaten er 4 oude 
gothics op het stoepterrasje. Even een praatje, 
het bleken Duitsers die speciaal vanuit o.a. Hannover (350km rijden) naar Maaskantje waren gekomen om 
te kijken waar die films van New Kids nu eigenlijk opgenomen waren.

Rick en Sam ontzettend bedankt voor jullie grote inzet dit jaar. De jongens hebben maar geluk gehad met 
jullie. Martijn, top dat je dit weer opgepakt hebt. K.G.B. is trots op zulke vrijwilligers.  

Jan

K.G.B. zondag B1 toernooi
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Even voorstellen: de meiden E1

Nimmer aflatend lobbywerk en een grote dosis overredingskracht hebben vruchten afgeworpen. Na weken 
van onderhandelen en overhalen is het Raymond toch gelukt om een volwaardig meidenteam bij elkaar te 
krijgen: de meiden E1.

Fenna, Maud, Lara, Emely en Kimberley werden bij aanvang van het seizoen nog versterkt door een aantal 
mannelijke spelers, maar sinds Noa, Zoë en Annika toch besloten de stoute voetbalschoenen aan te trekken, 
is er nu dan een heus meiden E-team compleet.

De eerste wedstrijd op 14 september moesten de dames er nog even inkomen. Het is ook niet niks: de spo-
ren van een o.a. handbal- en streetdance verleden waren hier en daar nog zichtbaar, zodat een bescheiden 
nederlaag te incasseren viel.
Maar, er kan veel gebeuren in een week tijd. Na een strenge training op de vrijdagmiddag waren de meiden 
meer dan gebrand op een klinkende overwinning. Uit tegen Spartanen zou het moeten gebeuren. Lekker 
vroeg uit de veren: om 08.15 uur present op de verzamelplek, richting Wognum.

De aanblik van de tegenpartij stemde hoopvol: ze waren niet groot, maar, naar bleek, wel dapper. Een ieder 
van K.G.B. moest haar troeven volledig inzetten.

Fenna: steeds bo-
venop de bal.
Mega-Maud: met 
haar loeiharde 
schot.
Lara: al passe-
rend iedereen het 
nakijken gevend.
Emely: soms nog 
wat voorzichtig, 
maar met een ver-
rassend schot.
Kimberley: totaal 
niet voorzichtig en 
vol ervoor gaand.
Noa: altijd klaar 
om te scoren.
Zoë: met haar 
prachtige passes.

En Annika als laatste vrouw het doel bewakend, daarbij ondersteund door assistent-coach Ron.

Met als resultaat van dit alles een 0-1 voorsprong bij rust door een mooi doelpunt van Lara.
De rust had de meiden van Spartanen blijkbaar goed gedaan, want al snel erna scoorden ze 1-1. Maar dat 
stonden onze dames niet lang toe: al gauw scoorde Noa 1-2 en weer even later een prachtig doelpunt van 
Kimberley: 1-3, tevens eindstand.

Met 3 punten in de tas konden we huiswaarts gaan. Als deze stijgende lijn zich zo voortzet, dan kunnen we 
nog wat beleven met onze meiden. Ben benieuwd,

Karin de Wit

De meiden E1
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ARBITRAGE BIJ K.G.B.
====================

Geen wedstrijd zonder een scheidsrechter. Dit moet zijn : geen wedstrijd zonder een GOEDE scheidsrechter.
K.G.B. heeft veel gedaan aan de opleiding van scheidsrechters en beschikt over een flink aantal allemaal 
gecertificeerde scheidsrechters. Zo moet het ook zijn, maar vooral blijven en daarom is een constante aan-
was en op een hoger niveau brengen van scheidsrechters een absolute “must”. 

Wat zijn de mogelijkheden en hoe kom ik in het bezit van een KNVB diploma?
Er zijn 3 mogelijkheden die wij onderstaand beschrijven.
 
CURSUS PUPILLENSCHEIDSRECHTER.
Minimum leeftijd: 12 jaar.
Cursusduur:  2 avonden van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur
Inhoud cursus:  theorie en praktijkwedstrijd waarbij cursisten zelf een aantal minuten fluiten.
Certificaat geeft recht op fluiten van: E en F pupillen wedstrijden.
 
CURSUS JUNIOR SCHEIDSRECHTER.
Minimum leeftijd: 15 jaar.
Cursusduur:  5 avonden waarbij naast theorie 2 wedstrijden C- junioren en D-pupillen worden
   gefloten.
Diploma geeft recht op het fluiten van: C-junioren en D-pupillen.
 
CURSUS BOS SCHEIDSRECHTER
(Basis Opleiding Scheidsrechter veldvoetbal).
Minimum leeftijd: 16 jaar
Cursusduur:  7 avonden, waarbij naast
theorie 2 wedstrijden A en B junioren worden
gefloten en cursisten ook bij de vereniging 2
praktijkwedstrijden moeten fluiten met begelei-
ding.
Diploma geeft recht op het fluiten van: lagere se-
nioren teams en A, B, C-junioren en lagere teams.
 
Kosten: de kosten voor de cursus en het studiema-
teriaal worden betaald door K.G.B.
 
Scheidsrechter zijn is naast je voetbal een fantas-
tische hobby. Bovendien leer je goed leiding te 
geven en met mensen om te gaan waarvan je in 
je verdere leven veel profijt zult hebben.
 
GEEF JE MET JE DEELNAME OP VOOR ZO’N 
GEWELDIGE CURSUS EN HELP JE CLUB OM 
HET ARBITRAGE TEAM OP PEIL TE HOUDEN.
 
Met sportieve groet en alvast bedankt voor je 
aanmelding,

Sijbrand Krul

Arbitrage bij K.G.B.
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Zondag, 25 mei, tijdens het B en C toernooi gebeurde het helaas weer.
Een harde bal van dichtbij, tegen het hoofd. En een  knock-out!
Deze jongen was enige tijd niet aanspreekbaar. Van het veld afgehaald  met de brancard, 112 gebeld en 
naar een rustige ruimte gebracht. De reactie van de jongen was de eerste 20 minuten heel minimaal. Dan 
hou je hem in de gaten door hem wakker te houden, aan te spreken en de ademhaling steeds te controleren.
Het beste in deze situatie is de persoon in de stabiele zijligging te leggen. Dit voorkomt dat de luchtpijp afge-
sloten wordt. Zo kan er beter adem worden gehaald en voorkom je dat er braaksel in de longen komt.

Wat zijn de verschijnselen van een lichte hersenschudding?  
• Geheugenverlies  • Duizeligheid
• Misselijkheid / Braken  • Wazig zien  • Hoofdpijn

In dit geval kan men het meestal af met thuis blijven, observeren en een wekadvies.
Dit laatste houdt in: iedere 1 á 2 uur wakker maken en kijken of de  persoon alert reageert.
Bij twijfel altijd arts bellen. Bij erge sufheid 112.

Wat zijn de verschijnselen van een zware hersenschudding?
• Als boven   • Traag denken
• Vermoeidheid   • Angst
• Onduidelijke spraak
• Vreemde oogbewegingen
• Geluid of Lichtgevoeligheid
• Geheugen maar ook Concentratieverlies

Hierbij geldt….  ALTIJD 112 bellen.
Bij de zware hersenschudding kan de  persoon langere tijd niet aanspreekbaar zijn.
Dit is vaak niet langer dan 15 minuten. Ademhaling in de gaten houden.

Door de zware klap kan er  i.p.v  een hersenschudding ook sprake zijn van een hersenbloeding dan wel sche-
delbasisfractuur .

Wat altijd afgeraden wordt is het eten en drinken. Het kan n.l. zijn dat de persoon snel geopereerd moet 
worden. Een (zoveel mogelijk) lege maag is dan belangrijk en het maakt de persoon alleen nog maar zieker.
Een lichte hersenschudding kan wel enkele dagen tot weken aanhouden.
De zware hersenschudding wel weken tot maanden. Neem de rust en de tijd om te herstellen.

Hierop aansluitend iets wat mij met name op toernooien opvalt, is het veel vragen naar paracetamol.
Soms wordt die door ons (EHBO) geweigerd en dat is dan omdat we daar heel voorzichtig mee zijn.
Graag willen we dan ook de persoon zelf zien om wie het gaat. En uiteraard de reden.
Op het moment dat wij ze gaan geven, zijn we ook verantwoordelijk!
Iets wat op het eerste gezicht heel onschuldig lijkt,kan iets ernstigs zijn, of steeds erger worden.
Neem bv de hersenschudding, wie zegt dat daar toch niet een bloeding bezig is?
Paracetamol is een prima pijnstiller maar vervaagt ook klachten die je liever had willen blijven zien. Bij een 
lichte hersenschudding of andere blessure aan het hoofd is het belangrijk niet 
meteen naar de paracetamol te grijpen. Kijk eerst hoe de klachten verlopen.
Bij de zware hersenschudding  bekijkt de arts of er iets gegeven wordt.

Daarom onze voorzichtigheid met de paracetamol.

Het EHBO team

De hersenschudding
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 15 september 2013

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

Dit is de eerste wedstrijd thuis, van het nieuwe seizoen 2013 - 2014

Vandaag twee pupillen uit de E1
Rens Edelenbosch en Joey van Westen

Beide spelers zijn 10 jaar.  RENS speelt RECHTSACHTER en JOEY RECHTSVOOR en IN HET MIDDEN.
Jammer genoeg hebben ze met hun eigen elftal gisteren(14 sept.) verloren met 2—4.
Geen van beide beoefent nog een andere sport.
Hun hobby’s buiten het voetbal:
JOEY: GITAAR SPELEN, MINECRAFT en TRAMPOLINE SPRINGEN.
RENS: PLAYSTATION 3 en OOK TRAMPOLINE SPRINGEN.

Jullie favoriete spelers zowel in NEDERLAND als BUITENLAND. Voor JOEY: PELLE, MESSI, LEWANDOSKI 
EN BLAFZKIKOFSKI. Voor RENS: SIEM DE JONG, LIONEL MESSI.
Natuurlijk ook jullie favoriete club’s: JOEY: KGB en BORUSSIA DORTMUND. RENS: AJAX en BARCELONA.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij mogen zijn: JOEY vertelde, dat het 
HEEL RUSTIG en SERIEUS OVERKWAM. RENS vond het wel LEUK en GOED GAAN.
De voorbereiding op het veld: Beide spelers vonden de WARMING UP en het OVER PASSEN heel indruk-
wekkend.
DE AFTRAP: Was LEUK. Wij speelden goed over en weer naar elkaar toe en JOEY scoorde.
De wedstrijd zelf: Allebei waren ze het er over eens dat KGB heel goed speelde, elkaar de bal toespeelde en 
volgens JOEY, hebben de spelers GOEIE TECHNIEK.
Het doelpunt, wat KEES HAUWERT voor KGB scoorde, was 
toch de MOOISTE.
De BESTE SPELER: JOEY heeft drie namen doorgegeven 
omdat volgens hem, deze spelers de BESTE waren: JELLE 
KOK, SJORS APPELMAN en RENÉ SPRUIT. RENS heeft al-
leen gekozen voor: JELLE KOK.
Het leukste van vanmiddag: JOEY: IN DE KLEEDKAMER, 
DE HARDE MUZIEK, HET DOELPUNT WAT IK BIJ DE AF-
TRAP SCOORDE en MET RENS: BIDONNEN GOOIEN. 
RENS: EIGENLIJK HETZELFDE ALS JOEY, HARDE MU-
ZIEK, BIDONNEN GOOIEN. HET WAS HARTSTIKKE LEUK.
Na dit korte interview kregen de pupillen van de trainer RI-
CHARD BULTERMAN en van de aanvoerder SJORS AP-
PELMAN, hun CERTIFICAAT met handtekeningen van de 
aanvoerder, voorzitter, trainer en scheidsrechter. Een bal 
met alle HANDTEKENINGEN van de SPELERS en het shirt 
met achterop PUPIL VAN DE WEEK, krijgen zij later.
Het was voor de pupillen een enorme ervaring om dit mee te 
maken en ik hoop dat zij ervan genoten hebben.
Bedankt JOEY en RENS dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wil-
den zijn en ik wens jullie heel  veel voetbalplezier toe, voor nu 
en in de toekomst.

Els Bakker
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 29 september 2013

 
K.G.B --- VVW                        Uitslag:  3 — 3

Vandaag  twee pupillen uit de E—6
Thomas Koomen en Jesse Kruisdijk

Beide spelers zijn 10 jaar.  THOMAS speelt op het MIDDENVELD en JESSE is VERDEDIGER en KEEPER.
Gisteren hebben zij met 9—1 gewonnen van MEDEMBLIK. Geen van beide beoefent nog een andere sport.

Hun hobby’s buiten het voetbal: THOMAS: GAMEN en met VRIENDEN SPELEN. JESSE: GAME.

Jullie favoriete spelers  zowel in NEDERLAND als BUITENLAND: Voor JESSE: MESSI en NEYMAR (Barce-
lona). Voor THOMAS: ÖZIL en NEYMAR.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs: Beide spelers kiezen voor twee favorieten: AJAX en BARCELONA.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.

De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pu-
pillen altijd bij mogen zijn: De trainer vertelde dat de spe-
lers de DUELS beter aan moesten gaan en hoe ze moesten 
SPELEN.

De voorbereiding op het veld: Alle twee hebben genoten 
van de WARMING-UP, vooral het OVERPASEN, RENNEN,  
REK OEFENINGEN ENZ.

DE AFTRAP:
Was LEUK. Wij speelden goed over en weer naar elkaar toe 
en JESSE scoorde, wat hij volgens THOMAS HEEL GOED 
DEED.
De wedstrijd zelf: De ene speler vond het LEUK, de ander: 
GOED, maar beide waren het er over eens, dat het erg 
SPANNEND was.
Het doelpunt, wat KEES HAUWERT voor KGB scoorde, was 
toch de MOOISTE. De BESTE SPELER: 
THOMAS: JOURI HAKSTEEN en JESSE: JORDY BROUWER.

Het leukste van vanmiddag: 
Beide antwoorden lijken heel veel op elkaar. DE WARMING UP, DE AFTRAP, DE WEDSTRIJD, EIGENLIJK 
ALLES, antwoordde THOMAS.
Na dit korte interview kregen de pupillen van de trainer RICHARD BULTERMAN en van de aanvoerder 
SJORS APPELMAN, hun CERTIFICAAT met handtekeningen van de aanvoerder, voorzitter, trainer en 
scheidsrechter. Een bal met alle HANDTEKENINGEN van de SPELERS en het 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 JESSE en THOMAS, 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



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 1, seizoen 2013-2014

Op vrijdag 22 november wordt weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest bij K.G.B. gehouden.
Het feest vindt plaats in de kantine van K.G.B.

Tijdstip Mini en F-pupillen: 16.30 - 18.00 uur, 16.15 uur aanwezig.
Tijdstip E-pupillen: 19.00 – 20.30 uur, 18.45 uur aanwezig.

Het feest wordt gevierd in de vorm van een BINGO met super leuke prijzen en natuurlijk zijn de Zwarte 
Pieten ook van de partij. Zij hopen dat het weer een knalfeest wordt, net als vorig jaar!

 

De kinderen van de vrijwilligers, trainers/begeleiders van K.G.B., van 5 t/m 10 jaar, 
die niet bij K.G.B. voetballen, zijn deze avond ook weer van harte welkom.

Zij kunnen worden aangemeld bij één van onderstaande leden van de Sinterklaascommissie.

Monique Edelenbosch, tel 0228-519367
h.edelenbosch@quicknet.nl

Ellen van Vuure, tel 0228-519148
ellenvanvuure@kpnmail.nl

Carina de Wit, tel 0228-516939
Carinadewit@live.nl

Let Op!
De Mini en E- en F-pupillen van K.G.B. hoeven zich niet op te geven.

Wij gaan er van uit dat jullie allemaal komen.
Informatie horen jullie via de coach!

Zie ginds komt de stoomboot

 



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 1, seizoen 2013-2014

Jeugd- Trainers / Begeleiders

Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
A1 Trainer/Begeleider Gert Feld 0228-720125 06-29190100 g.feld@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Coen Raven 0228-517600 angelcoen@kpnmail.nl

A2 Trainer Martijn Kamp 06-45384716 kampmartijn@hotmail.com

A-B Keepertrainer Peter van der Veen 0228-543029 smoov@quicknet.nl

B1-2 Trainer/Begeleider Bart Groot 06-41122182 bart.groot2@live.nl

Trainer/Begeleider Aldo van Leeuwen 0228-512857 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl

Trainer Reynaldo Appelman 06-27048174 danielcruzfan@msn.com

Zond Trainer/Begeleider Sam ter Avest 0228-515286 06-53434988 sam_ter_avest1@hotmail.com

C1-2 Trainer/Begeleider Jos Rood 0228-519522 jvm.rood@quicknet.nl

C1-2 Trainer/Begeleider Roel Stijns 0228-515489 roel.stijns@tele2.nl

C2 Trainer Rob Bakker 0228-592054 r.bakker.leij@quicknet.nl

C3 Begeleider Siem Beers 0228-517501 siemchristien@quicknet.nl

Begeleider Kees Bruins 0228-513415 kj.bruins@quicknet.nl

Trainer Michel Kok 0228-313405 emco02@quicknet.nl

Trainer Dennis van der Noot 0228-519505 noot.cicero@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 Mels van Ammers 0228-516726 mwm.van.ammers@quicknet.nl

D1-2 Begeleider Abdel el Amrani 0228-518634 06-51859580 AelAmrani@Ziggo.nl

Trainer/Begeleider Finn Verhage 06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Dick de Wit 0228-513590 06-53866219 d.d.wit@cnb.nl

Trainer Mohammed Akalei 0228-799014 irissie120@hotmail.com

D3 Trainer Marco Beumer 0228-519555 mh.beumer@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Kees Bot 0228-314117 06-44776362 t.barelts@quicknet.nl

Begeleider Robert van der Zel 0228-517996 rvanderzel@quicknet.nl

D4 Begeleider Gert Ruiters 0228-524631 gert.ruiters@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Nico de Wit 0228-519450 nicodewit@hetnet.nl

D5 Trainer/Begeleider Edwin Schrandt 0228-518194 e.schrandt@quicknet.nl

Trainer Michel Schenk 0228-525017 michelschenk@gmail.com 

E1 Trainer Rober Hoek 0228-515412 robeneveline@kpnmail.nl

Trainer/Begeleider Harm Leeuwinga 0228-518556 h.leeuwinga@quicknet.nl

E2 Trainer Rober Hoek 0228-515412 robeneveline@kpnmail.nl

Trainer Harm Leeuwinga 0228-518556 h.leeuwinga@quicknet.nl

Begeleider Erna Hendrikx 0228-522299 paulerna@quicknet.nl

E3 Trainer/Begeleider Alice Kaagman 0228-526892 hkaddour@kpnplanet.nl

E4 Trainer/Begeleider Bas Reuvers 0228-521134 06-10037675 Reuversbj04@quicknet.nl

Trainer Johan Jong 06-30231928 johannemiek@quicknet.nl

E5 Begeleider Peter Botman 0228-515382 peter.botman@hetnet.nl

Trainer Fabian Dahmann 0228-721658 f.dahmann@quicknet.nl

Trainer Bert Dijkman 0228-515064 06-23899672 b.m.dijkman@quicknet.nl

E6 Begeleider Edwin Cardol cardol@xs4all.nl

Trainer Bas Reuvers 0228-521134 06-10037675 Reuversbj04@quicknet.nl

F1 Trainer/Begeleider Peter Bakker 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Sjaak van der Ploeg 0228-521936 sjaakvander.ploeg@syngenta.com
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Jeugd- Trainers / Begeleiders

Team Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
F2 Trainer/Begeleider Peter Bakker 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Harold Koopen 0228-519483 kl.speuldel@quicknet.nl

F3 Trainer Harco Pennekamp h.pennekamp@quicknet.nl

Begeleider Robbert van der Gullik robbert.judith@quicknet.nl

F4 Trainer/Begeleider Dennis Vreeker 0228-752213 jtmvreeker@gmail.com

MC1 Trainer/Begeleider Peter Bakker 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl

Begeleider Debbie Bouman 06-23507173 debbouman@quicknet.nl

Trainer Larrisa Smit 0228-513195 mark.rm@quicknet.nl

MD1 Trainer/Begeleider Peter Kuin 0228-514424 06-22530357 p.kuin67@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Mark Wulf 0228-511513 mc.wulf@kpnmail.nl

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

Trainer Reinier Jeltema 0228-513695 reinendaan@quicknet.nl

Trainer/Begeleider Joey Leeuwinga 0228-518556 06-46190482 j.leeuwinga@hotmail.com

Begeleider Jay van Ooy 0228-318871 jayangela@quicknet.nl

Nieuwe telefoonnummers:

In de nieuwe Presentatiegids staan twee telefoonnummers
die niet (meer) correct zijn namelijk:

Vincent de Jong, lid van de scheidsrechterscommissie.
Zijn telefoonnummer moet zijn 06-14696756

Monique Kroezen, lid van de redactiecommissie.
Haar telefoonnummer moet zijn: 0228-721973

De pagina’s met het overzicht van de Jeugd- trainers / begeleiders
vervallen in de volgende edities van de brug.

Op de website is per team de trainer(s) / begeleider(s) opgenomen.

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




