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Dit voetbalseizoen viert clubblad ‘de Brug’ haar 50ste verjaardag. Een historische mijlpaal.
Dat verdient een terugblik met stukjes tekst en foto’s uit de stapel van deels vergeelde clubbladen.

Uit ‘de Brug’ van november 1966

Uit ‘de Brug’ van november1968
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Algemeen secretaris
Danny Stuurop
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Aldo van Leeuwen
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Consul
Clemens Huisman
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Sponsorcommissie
Sjaak van Dijk
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 jj.vandijk@quicknet.nl

Sportpark “de Rozenboom”
De Gouw 19 1610AE
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Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag: Sjors Appelman in duel tijdens de 
wedstrijd K.G.B. - Spartanen.
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

De Column en Vrijwilligers Klaas en Vera Buysman in 
de sportlights door Rob Visser.

Begeleider in de spotlights Jay van Ooy door Elly 
Roosendaal.

Foto’s, Agenda, ‘Oud’ K.G.B. goud, WebWetensWaar-
digheden en Uit de fotodoos door Nico Bakker.

Diverse foto’s en lay out door Anita Bakker.

Bulterman vs Smit en G (igantisch team) door
Monique.

De jeugd heeft de toekomst en diverse foto’s door 
Ninke Kaij.

Op de middenpagina’s Sinterklaasfeest voor 
de jeugd, Sinterklaastoernooi voor de Mini’s en 
de Mini’s in nieuwe shirts.

En ............................:
• Rondom de selectie door Erik de Vries.
• Sponsor Hinke door Sjaak van Dijk.
• Inloopshirts voor de C1 van LIDL distributiecen-

trum Zwaag.
• Pupil van de week, door Ineke Bakker en Els Bak-

ker.

en verder:
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Agenda en ander nieuws
Agenda 2013 - 2014

Zondag 5 januari - Nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 18.00 uur.
Zondag 2 maart - Carnavalsponsorloop.

 Zaterdag 24 mei - K.G.B. toernooi voor MP, MD en D-pupillen.
Zaterdag 31 mei - K.G.B. toernooi voor F-pupillen, MC en C-junioren.

Zondag 1 juni - K.G.B. toernooi voor ME, E-pupillen en A- en B-junioren.

Zaterdag 17 mei - toernooi bij Kolping Boys voor:
F3, F4, ME, E3, E4, E5, MD, D3, D4, C1, C2 en C3.

Zondag 18 mei - toernooi bij Kolping Boys voor:
F1, F2, E1, E2, D1, D2, MC, B1, B2.

Op 11 september zijn de trotse ouders
Dennis en Sabine  Vreeker en broertjes Jaimy en Dani

verblijd met de geboorte van dochter en zusje

Sylfi Laura Sabine.

Hun adres is Habijt 33 1613 DM in Grootebroek.

Familie nieuws

Jeugdcommissie
Beste K.G.B.-er’s

Bij deze deel ik jullie mede dat Marcel Lehmann per heden zijn functie binnen de Jeugdcommissie en E-F-MP 
Coördinatorschap heeft neergelegd.
Marcel heeft aangegeven dat hij het privé en zakelijk gezien te druk heeft, waardoor hij helaas niet voldoen-
de tijd kan vrij maken voor K.G.B.

Marcel, we bedanken je voor je inspanning als lid van de JC van de afgelopen jaren voor de jeugd van K.G.B. 
We zien je graag terug als vrijwilliger van K.G.B. wanneer je weer wat meer tijd kan vrijmaken.

Marcel zijn functie als E-F-MP Coördinator wordt tijdelijk waargenomen door Linze de Jong.
Bereikbaarheid:  linzedejong@quicknet.nl en 06 – 2268 3908

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Jeugcommissie K.G.B.,
Fjödor Werkhoven
Voorzitter
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Column

 K.G.B. onder drieëntwintig

Een team van jonge voetballers waarin K.G.B. toekomst ziet.
Oefenwedstrijden spelen tegen teams die ook onder drieëntwin-
tig zijn. Ik was er niet mee bekend. Tot dit jaar. 
Doordat mijn zoon Ronald tegenwoordig op zondag in de A’s uit-
komt heb ik weinig tijd voor het eerste. Jammer, want ik kom graag 
kijken, maar mijn zoon gaat natuurlijk voor! Soms heb je ook an-
dere verplichtingen zondagmiddag waardoor een wedstrijd van 
het eerste erbij in schiet.

Nou heb ik tot nu toe niet zoveel gemist…

De oefenwedstrijden onder drieëntwintig zijn door de week. De 
eerste keer moesten ze uit tegen Medemblik. Hun eerste komt uit 
in de vierde klasse. Ik heen met Theo de Wit. Vader van Dylan de 
Wit. Een spits van het eerste. Diverse spelers van de A1 waren ook 
uitgenodigd. Bram Zwaan, Jeffrey Noback, Jouri Ruiters, Michael 
Helfensteijn en Jurgen Duijs. Samen met spelers die voor het eer-
ste of tweede  uitkomen. O.a. Jelle Kok, Jelle Smit, Jordy Brouwer 
en Jens Kesting. Keepers Dirk Bakker en Daniël van Vuuren. Een 
verademing te zien hoe makkelijk dit K.G.B. team de combinaties 
met elkaar vonden. Einduitslag 1-11. Dat smaakt naar meer.

13 november stond er weer een wedstrijd gepland. Nu uit naar 
Fortuna Wormerveer. Net als K.G.B. komen zij ook uit in de derde 
klasse. Een sterk team en vooral sneller dan Medemblik. Dat was 
bekend bij de staf. Nu waren o.a. Lorenzo vd Beek, Erdinç Gedik, 
Reynaldo Appelman, Mathijs van Diepen, Rens Dudink mee. Van 
de A1 Jeffrey Noback, Frank Bleeker en Jeremy Schooneman. 
Keepers Dirk Bakker en Mitchel Langereis.

Fortuna begon snel en zeer sterk in het spel. K.G.B. hield stand, 
maar kwam uiteindelijk op achterstand. In de tweede helft kwa-
men enkele wissels bij K.G.B. Waaronder Mathijs van Diepen en hij 
viel heel goed in. Mede door hem werd het 2-2. Dit had een mooie 
eindstand geweest. Toch werd het in de slotminuten nog 3-2 voor 
Fortuna.
Waar de eerste helft heel duidelijk voor Fortuna was, werd de 
tweede helft op conto van K.G.B. geschreven. We zagen snelheid 
& combinaties, inzet & strijd en ja ook af en toe een tipje jeugdige 
onervarenheid. Maar hoopvol! 

It’s changing time…

               Rob Visser
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BELEVENISSEN RONDOM DE SELECTIE

Op 6 oktober een dubbelprogramma op de Rozeboom, zowel 1 als 2 spelen thuis. Op het B-veld opent K.G.B. 
2 om 11.00 uur het bal onder schitterende weersomstandigheden. VVS 2 is de tegenstander. De selectie van 
K.G.B. is smal, de ziekenboeg overvol en dus moeten er spelers geleend worden. Het komt goed uit dat K.G.B. 
4 vrij is, zodat Björn van Deursen, Camiel Dekker en Lars Huijsken aansluiten. K.G.B. opent furieus en speelt 
VVS de eerste 20 minuten van de mat. Daarna gaat de storm liggen, maar wordt prompt de 1–0 gemaakt 
door Pedro Raven. Na de rust blijft K.G.B. de bovenliggende partij en het is invaller Robin Kastermans die de 
beslissende 2 -0 maakt. K.G.B. handhaaft zich in de top van het klassement met 10 uit 5.

Hierna is het de beurt aan K.G.B. 1. Het sterke VIOS is de opponent. VIOS voetbalt makkelijker maar K.G.B. 
strijdt en haakt aan. In de 79ste minuut komt K.G.B. op voorsprong door een vernietigende uithaal van Jelle 
Kok uit de 2de lijn. Helaas is het 5 minuten later, niet onverdiend, alweer gelijk. Hier blijft het bij. Het lijkt erop 
dat de trend van de afgelopen 2 seizoen wordt voortgezet: K.G.B. is moeilijk te verslaan, maar wint ook niet 
makkelijk.
Doelpuntenmaker Jelle Kok is een aanstormend talent van K.G.B. De 19 jarige student speelde zich vorig 
seizoen als 1ste jaars senior in de basis en is niet meer weg te denken uit het team. Hij speelt veelal linksback, 
maar kan op meerdere posities spelen, ook op het middenveld. Jelle is één van de exponenten van de nieuwe 
generatie die de fakkel moeten gaan overnemen.

De ziekenboeg bij K.G.B. is inmiddels vol met zo’n 8 spelers. Een aantal spelers is aan het kwakkelen en spe-
len dan weer wel en dan weer niet. Dit betekent krapte en de drie trainers moeten iedere week veel energie 
steken in het compleet krijgen van vooral het 2de elftal. Zo ook voor de uitwedstrijd op 13 oktober in Den 
Helder, waar de ontmoeting plaats vind tegen de koploper.
Het is een zeer regenachtige dag en veel wedstrijden worden afgelast. De wedstrijd van het 2de gaat ge-
woon door. In eerste instantie wordt er zonder wissels vertrokken. Noodgedwongen moet ook trainer Jacko 
van Leijen in de kleren en in de basis, gelukkig is hij nog maar 31 jaar.
K.G.B. 4 wordt ook afgelast en speler Camiel Dekker wordt opgebeld en reist het team achterna en zal 1 
helft spelen. Klasse Camiel! K.G.B. speelt goed in Den Helder tegen een ook niet complete tegenstander. Er 
wordt heel netjes gewonnen met 3 -1. Doelpunten van Sander Kolkman 2x en Erdinç Gedik schiet een vrije 
trap binnen. 

Ook K.G.B. 1 komt in de arena, de uitwedstrijd in Sint Pancras tegen Vrone gaat gewoon door. De regen 
valt gestaag en K.G.B. start goed in het zespuntenduel. Na een kwartier zijn de krachtsverhoudingen gelijk 
doordat K.G.B. ver wegzakt. Een aantal spelers geeft absoluut niet thuis als er gebikkeld moet worden. De 
tegenstander begrijpt dit beter en de enige goal die ze maken betekent ook de drie punten. Na 6 wedstrijden 
staan we op slechts 3 punten, alle drie uit een gelijkspel. 

Dit seizoen zal ook het zogenaamde onder 23 team van K.G.B. een aantal oefenwedstrijden gaan spelen. De 
eerste is op dinsdag 15 oktober tegen FC Medemblik. Op het kunstgrasveld speelt K.G.B. een goede partij. 
Het enthousiasme van de jonge honden zorgt er in ieder geval voor dat de zware kater van de nederlaag  bij 
Vrone bij ondergetekende en de hoofdtrainer wordt weggespoeld.
Interessant is de hiërarchie in zo’n jong team te zien ontwikkelen. De jongens die op zondag de jongste zijn, 
zijn nu de oudste en nemen het voortouw. De A-junioren die op zondag de mannetjes zijn sluiten nu achter in 
de rij aan.
Met leuk en goed combinatievoetbal wordt Medemblik naar een 11-1 nederlaag gespeeld met Dylan de Wit 
als topscorer met 5 doelpunten. Ik zie Medemblik de komende jaren nog niet uit de onderste regionen van 
de 4de klasse vandaan komen.

Rondom de selectie



De Wit Transport BV
Fa W.J. Kok & Zonen
Karel Bolbloemen BV

Jan de Wit & Zonen BV
Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV
Carpe Diem

Fa A.J.J. de Wit & Zn
G. Oud & Zn Tulips BV

Mantel Holland BV
van Gent - van der Meer - Nuyens BV

E. de Wit & Zn BV
C.R. Boon

Germaco BV
HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
CNB Bloembollenteam
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We zouden de zondag hierop het pikante bekerduel spelen tegen Zouaven.
Doordat de KNVB de voorkeur geeft aan het wegwerken van achterstanden in de competitie is de wedstrijd 
verplaatst naar de onaantrekkelijke donderdagavond.
Trainer Bulterman geeft de selectie een weekend rust zodat de nodige spelers kunnen herstellen van bles-
sures en pijntjes. 
De staf gaat het weekend wel aan de gang om tegenstanders uit de competitie te bekijken. Zo worden de 
wedstrijden ODIN’59 – West Frisia, De Rijp – Spirit’30 en Kleine Sluis – VVW bezocht.

Slecht nieuws vanuit de ziekenboeg. De aan z’n knie geblesseerde Sebastiaan Walthuis heeft het advies van 
de dokter gekregen om te stoppen met voetbal om verdere schade te voorkomen. Sebas geeft gehoor aan 
dit advies en neemt afscheid. Jammer. Nog meer slecht nieuws: Tim Appelman wordt lelijk geraakt op de 
training. Er zit letterlijk een gat in z’n been, krijgt hechtingen en zal voorlopig niet spelen.

Op donderdagavond de klassieker in Grootebroek. K.G.B. verzamelt op tijd op sportpark De Kloet en vele 
spelers van beide teams kennen elkaar. De wedstrijd zal gespeeld worden op het Frank en Ronald de Boer 
jeugdveld, hier is namelijk verlichting. De loop zit er goed in bij de supporters en de teller stopt uiteindelijk bij 
546 toeschouwers. 
De wedstrijd loopt zoals verwacht kan worden. Zouaven maakt het spel, K.G.B. speelt compact en fel op de 
man en probeert vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. In de 35ste minuut komt Zouaven op voor-
sprong en met deze stand wordt de rust bereikt.  Na de rust blijft K.G.B. goed overeind. Alleen scheidsrechter 
Dam gooit roet in het eten. Op een kinderachtige manier geeft hij een penalty aan Zouaven, hier is alles en 
iedereen op en naast het veld het over eens. 2-0 en de wedstrijd is gespeeld. Voor de statistieken valt ook 
nog een derde goal.
Dirk Bakker is vandaag de doelman bij K.G.B., 19 jaar en ook hij heeft een Zouaven verleden. Dirk speelde 
vorig seizoen bij K.G.B. 5, maar wilde op een serieuzer niveau acteren en ging meetrainen met de selectie. 
Op zondag speelde hij vaak 2 partijen, bij het 2de en daarna bij het 5de. Dit seizoen vast bij de selectie. Hij 
speelt een bijna perfecte partij tegen Zouaven.
Mooie avond in Grootebroek, stunt zat er niet in. Een groep spelers blijft hangen in de kantine van Zouaven 
en worden als laatste de kantine uitgeveegd.

De felheid van donderdag  is op zondag 27 oktober ver te zoeken tegen Kleine Sluis op de Rozeboom. De 
ploeg uit Anna Paulowna staat nog onder K.G.B., maar neemt brutaal en terecht een 0-2 voorsprong. Hierna 
herstelt K.G.B. zich en via Dylan de Wit wordt het 1-2. In de rust komt de scheidsrechter met een teleurstellen-
de mededeling. Hij heeft een zweepslag en kan niet verder. Een vervanger is niet voorhanden. De wedstrijd 
wordt op 24 november verder uitgespeeld. Hopelijk komt K.G.B. dan beter voor de dag.
Eerder op dag wint het 2de opnieuw, al gaat het niet gemakkelijk. Tegen JVC komen ze met 1-3 achter. Maar 
er zit karakter in het team en de zaken worden rechtgezet met een 4-3 overwinning tot gevolg. Doelpunten 
3x Sander Kolkman en Reynaldo Appelman. Een periodetitel lonkt.
Remco Wachter is dé man met ervaring in het 2de. De oer K.G.B.’er is na een uitstapje naar Purmersteijn te-
ruggekeerd om z’n carrière in Bovenkarspel af te sluiten. Hij is wat blessuregevoelig, maar heeft er inmiddels 
500 minuten opzitten bij 2. De jonge spelers kunnen veel van hem leren. Een vos verliest wel z’n haren, maar 
niet z’n streken en door het babbelen loopt hij wel eens tegen een onnodige kaart op.

De spelersraad heeft een selectie-uitje georganiseerd op vrijdag 1 november. Er is geld verzameld en het 
evenement vindt plaats bij Happy Days. Er wordt gestart met 1 uur bowlen en daarna 4 uur drinken. De zak-
ken zijn na deze uren behoorlijk vol. Vele spelers waaieren uit naar Enkhuizen, een klein groepje blijft achter 
bij Happy Days en sluit de deuren.
De fiets van Kees Hauwert blijkt gestolen, hoe is het mogelijk, en ondergetekende (die nog zeer fit is voor z’n 
leeftijd) is taxi en brengt hem op de bagagedrager naar huis. Gelukkig is de fiets verzekerd.

Rondom de selectie
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K.G.B. 2 speelt op 3 november voor winst in de 1ste periode tegen VIOS in Warmenhuizen.
K.G.B. neemt een riante 2-0 voorsprong (doelpunten Reynaldo Appelman en Mathijs van Diepen), maar ver-
speelt die vrij knullig. Met een punt moet K.G.B. genoegen nemen. Concurrent FC Den Helder 2 trapt een 
half uur later af tegen SEW 2 en verliest met 2-3. K.G.B. 2 periodekampioen.  Proficiat ploeg en staf! Doel-
puntenmaker Reynaldo Appelman speelt voor het 2de seizoen bij K.G.B., hij is overgekomen van De Zouaven 
waar hij in het 2de speelde. Hij heeft in de jeugd voor AZ gespeeld, dit kan je ook zien. Het is een technische 
speler met een goede pass en dito schot. Reynaldo is op de terugweg van een hamstringblessure en bouwt 
op via het 2de. Samen met Bart Groot traint en begeleidt hij bij K.G.B. de B1.
Veel spelers van het 2de reizen door naar Blokker om daar K.G.B. 1 te zien aantreden tegen De Blokkers 
1. K.G.B. moet nu toch echt een keer gaan winnen. Dit gaat ook gebeuren, maar het doelpunt valt pas in 
de laatste minuut. De keeper haalt Jouri Haksteen onderuit in de 16 meter en ontvangt rood en dezelfde 
Jouri schiet de toegekende penalty binnen. K.G.B. sluit door deze overwinning aan bij andere staartploegen. 
K.G.B. 2 viert de periodetitel in de kantine en Florabar.

Het regent veel in november en het trainingsveld raakt onbespeelbaar. Noodgedwongen gaan we op 7 no-
vember al voor de eerste keer de traphal in. Een klein halletje, maar wel een goed alternatief voor slecht 
weer. Er worden kleine felle partijtjes gespeeld.

Het blijft regenen en er worden op zondag in Noord-Holland veel wedstrijden afgelast. Zo ook de wedstrijd 
van K.G.B. 2 bij De Zouaven 3. Op de Rozeboom wordt wel gevoetbald. De velden zijn prima en worden 
goedgekeurd door consul Clemens Huisman.
K.G.B. speelt op een zwaar veld tegen Spartanen. De Wognummers hebben een goede voetballende ploeg 
en K.G.B. moet in de 1ste helft veel verdedigen. Er is een snelle voorsprong door een goal van Jordy Brouwer, 
z’n eerste in de competitie. De assist is van A-junior Jeffrey Noback die z’n debuut in K.G.B. 1 maakt. Sparta-
nen maakt in de 1ste helft gelijk. Na de rust is K.G.B. gelijkwaardig aan Spartanen en krijgt kansen. De win-
nende goal kan niet gemaakt worden en zo eindigt het op 1-1.
Als linksachter heeft Jelle Smit bij K.G.B. een basisplaats. Jelle speelt voor het 2de seizoen bij de senioren 
en is, dit durf ik gerust te voorspellen,  toekomstig basiskracht. Sommige spelers komen snel en sommigen 
hebben wat meer tijd nodig. Jelle heeft moeten wennen aan seniorenvoetbal maar staat nu z’n mannetje. De 
man met de brede borstkas staat goed op de poten en heeft een sterke uitstraling. Hij is leergierig en kijkt 
goed wat er om hem heen gebeurd. 

Jong K.G.B. speelt op woensdag 13 november tegen Jong Fortuna Wormerveer. Deze fusievereniging is am-
bitieus en heeft zelfs de ambitie uitgesproken binnen 10 jaar naar de topklasse te willen. Er is veel jeugd die 
steeds hoger gaat spelen. Fortuna 1 speelt 3de klasse. Kortom, een veel betere tegenstander dan eerder 
FC Medemblik. KGB wordt dan ook grote delen van de wedstrijd in de verdedigende rol gedwongen door 
de kwikzilver lichtvoetige tegenstander. Fortuna komt met 2-0 voor maar K.G.B. geeft niet op en via Jelle 
Kok en Dylan de Wit wordt het 2-2. Vlak voor tijd maakt Fortuna de winnende goal. Een nuttige avond in 
Wormerveer.

De volgende avond wordt er getraind en de week wordt afgesloten met een activiteit in de kantine. Peter Kui-
per, Sjors Appelman en Kees Hauwert hebben een quiz in elkaar gedraaid en in groepjes worden de diverse 
vragenlijsten ingevuld. Ook Vrouwen 1 is uitgenodigd en dit is een welkome aanvulling voor de sfeer. Enkele 
spelers van K.G.B. 3 sluiten ook aan. Alles dus positief, alleen het kacheltje moet de volgende keer aan, het 
is koud in de kantine.

Zondag 17 november speelt K.G.B. 2 thuis tegen SEW 2. SEW heeft een degelijke stugge ploeg en doordat 
K.G.B. cruciale fouten maakt, worden ze in het zadel geholpen. Bij 0-2 komt K.G.B. terug, maar SEW wint te-
recht met 1-4. K.G.B. maakt een pas op de plaats en zakt opeens van de 1ste naar de 5de plek.

Rondom de selectie



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 2, seizoen 2013-2014

’s Middags in Hoogkarspel de streekderby tussen K.G.B. 1 en Spirit’30 1.

Voor 250 toeschouwers, de rest staat bij Sinterklaas, scoort K.G.B. na 1.45 minuut. Mooie aanval met René 
Spruit als afmaker. Spirit laat zien een goed voetballende ploeg te hebben, maar dat wisten we al. De rust 
wordt gehaald met 0-1. Direct na de rust een vrije trap op het hoofd van Kees Hauwert en het staat 0-2. Niet 
voor lang want 5 minuten later is het alweer gelijk. Een kwartier later komt Spirit zelfs op voorsprong en het 
wordt nu heel lastig voor K.G.B. Het is wel een echte derby met een fel meelevend publiek en ook de scheids-
rechter begint met kaarten te zwaaien. Spirit komt met 10 te staan, K.G.B. kan hiervan niet echt profiteren 
tot aan de 94ste minuut. Spirit maakt een overtreding op 23 meter recht voor de goal. René Spruit zet zich 
achter de bal en schiet hem heel fraai binnen. Eindstand 3-3, het 5de gelijkspel in 9 wedstrijden. In de knots-
gekke 3de klasse A, het is net de eredivisie, betekent dit wel dat je hiermee niet veel opschiet. We staan 13de 
op de ranglijst met 8 uit 9. Driepunters hebben we nodig, tot de winterstop spelen we nog tegen Kleine Sluis 
thuis (45 minuten met een 1-2 achterstand), Always Forward thuis en uit tegen JVC en West Frisia.

Ik sluit voor af met een belangrijke oproep. Onze zeer gewaardeerde assistent-scheidsrechter Klaas
Appelman gaat na dit seizoen stoppen met vlaggen. Een aderlating voor de selectie, maar aan alles komt 
een einde. We zijn dus naarstig op zoek naar een 
opvolger en ik denk dat die er zeker zijn binnen 
onze club K.G.B. 
Lijkt het je dus leuk om op zondag met een fan-
tastische groep jongens + begeleiding op stap te 
gaan en je hebt tevens gevoel voor het spelletje 
en vlaggen, dan ben je hierbij van harte welkom. 
Aanmelden kan bij Peter Bakker, hoofdtrainer
Richard Bulterman of ondergetekende.

Groet, Erik de Vries.

Rondom de selectie
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WWW.VVKGB.NL

De pagina met de programma’s is, naar we hebben vernomen, voor sommigen wat onduidelijk. “Hoe vind je 
snel de wedstrijd van een bepaald team, want er staan zoveel teams onder elkaar”, was de vraag.

Bovenin de pagina staan enkel mogelijkheden waaruit je kunt kiezen om een selektie te maken. Zie het ge-
deelte van de pagina hieronder.

De witte rechthoekjes geven aan wat standaard is geselekteerd. Klik op een van de andere en het overzicht 
van het programma veranderd. Op deze wijze kun je zelf naar voren halen wat je wit zien.

Regentijd (afgewisseld door een zonnetje) betekent afgelastingen. Welke wedstrijden dit betreft, zou op de 
website getoond moeten worden, echter is dit niet altijd, of te laat, het geval geweest. Er is naarstig naar de 
reden en een oplossing gezocht. Een reden is dat wedstrijden die rond 10 uur of daarna worden afgelast 
niet automatisch op de site komen. Een oplossing is deze wedstrijden handmatig uit het programma te halen. 
Hieraan wordt gewerkt.

We houden u op de hoogte. Zijn er nog vragen? Mail naar: webmaster@vvkgb.nl

De webmasters, Anita, Hans en Nico

WebWeetensWaardigheden
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Juwelier Hinke een Gouden formule in het Streekhof

Vanaf de eerste dagen van Winkelcentrum Streekhof bevindt zich in het overdekte winkelhart van Bovenkar-
spel de fraaie winkel van Juwelier Hinke.  Het is nog niet algemeen bekend dat de zaak inmiddels is overge-
nomen door goudsmid juwelier Marco Westra. Tijd om even kennis te maken:     

Marco Westra heeft, na in Amsterdam zijn opleiding tot goudsmid te hebben afgerond, in 1998 in het nieu-
we winkelcentrum van zijn woonplaats Anna Paulowna zijn eerste winkelpand gehuurd. Hij startte hier een 
goudsmid-werkplaats en verkocht daarnaast aanvankelijk vooral sieraden en cadeauartikelen. Een over-
dekt winkelcentrum  leek hem echter nog mooier, dus toen de gelegenheid zich voordeed om de zaak van 
Peter Hinke in het overdekte Streekhof over te nemen, hoefde hij en zijn vrouw Tineke niet lang na te denken.

Hij zit er alweer ruim een jaar tot zijn eigen tevredenheid en dat van de klanten die hem al vanaf het begin 
goed wisten te vinden. De nog steeds gevoerde naam ‘Juwelier Hinke’ stond in de regio namelijk voor kwaliteit, 

goede warenkennis, grote keuze, 
deskundige klantvriendelijkheid en 
een goede service en dat is zeker 
niet minder geworden sinds Marco 
de zaak heeft overgenomen.
Bij Juwelier Hinke is van alles te 
koop op het gebied van zilveren, 
stalen en gouden sieraden en hor-
loges, waarbij het vergrote assor-
timent zeker is opgevallen, vooral 
de collectie trouwringen is sterk 
gegroeid. De specialiteit van goud-
smid Marco is vooral het repareren, 
vermaken en ontwerpen van gou-
den sieraden.
Marco verdeelt zijn tijd tussen zijn 
zaak in Bovenkarspel en Anna Pau-
lowna, terwijl hij ook regelmatig 
thuis aan het werk is, lekker dicht 
bij zijn dochtertje. Tineke Westra is 
vooral te vinden in de zaak in Anna 
Paulowna, soms in Bovenkarspel 
en natuurlijk ook thuis.

Voor hobby’s heeft hij nauwelijks 
tijd. Hij voetbalde vroeger in de 
zaal en op het veld van BKC en 
aan zeilen komt hij ook de laatste 
tijd niet meer toe. Gelukkig voor 
ons sponsort hij voetbalvereniging 
K.G.B. middels een groot reclame-
bord langs het A-veld. Wij hopen 
dat hem dat veel klanten zal ople-
veren.

Sjaak van Dijk

Goud in het Streekhof
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EHBO-ster Vera, dé redding van doelman Klaas

Op de eerste redactievergadering van deze competitie moest ik verstek laten gaan. Andere drukte. Nico 
Bakker belde mij de volgende dag met de volgende mededeling:  “Wij dachten eigenlijk aan de Buysmannen 
voor jou Rob.”
Helemaal prima. Wij kennen elkaar. Vanuit mijn werk in de bollenhandel kom ik zo nu en dan Klaas tegen bij 
koelhuis CNB. In het verleden werden er ook wel informatieavonden georganiseerd en dan stond Vera er 
koffie te schenken. Tevens waren onze dochters op de lagere school vriendinnen van elkaar. 

Dus we zijn bekend. Op een avond ging ik erop an.

Vera en Klaas zijn vanuit het verleden al 
bekend in het vrijwilligerswerk bij K.G.B. 
Vera kwam door Ineke Bakker bij de 
EHBO. “Jij kan dat ook wel doen”, had 
Ineke tegen Vera gezegd. Nu bijna ze-
sendertig jaar geleden! Bij wedstrijden 
en toernooien. Ze is ook wel verzorgster 
geweest bij het tweede, Klaas Groot was 
toen coach. Ook is ze bij het G team be-
trokken geraakt. – “Dat is echt heel dank-
baar werk Rob.”
“Toen K.G.B. vijfenzeventig jaar bestond 
heb ik met Louis van Gaal nog een biertje 
gedaan in de bestuurskamer.” “Van Gaal 
was uitgenodigd voor de prijsuitreiking 
van een G jubileumtoernooi. Hij kwam 
speciaal voor dat team, das mooi hè.
Bij het G team kon je echt lachen en 
kreeg je een warm gevoel als vrijwilliger 
ook echt gewaardeerd te worden.” Vera 
heeft ook Bruggen geraapt en vele malen 
geholpen bij jeugdtoernooien. Lunchpak-
ketten maken op een Pinkstertoernooi 
of wanneer er buitenlandse toernooien 
waren. En natuurlijk als EHBO’er. Veelal 
samen met Ineke Bakker. Ook vallen de 
namen van samen broodjes smeren met 
Henny Fopma en Marion Besteman. De 
laatste jaren is het EHBO werk minder, nu 
een ander maar weer. Vera zit in de glas-
bak in Zwaag! De penitentiaire inrichting. 
Niet als gedetineerde natuurlijk, maar ze 
werkt daar ongeveer 20 uur per week.

Klaas werd jaren geleden, nadat hij op zijn tiende op voetbal ging, uiteindelijk de keeper van de selectie. 
Veelal in het tweede, maar uiteindelijk ook een aantal jaren in het eerste. “Ooit begonnen met voetbal op 
het oude complex dus”, zeg ik. “Ja inderdaad, de sfeer van de oude kantine. Met zijn allen om de potkachel.”
Klaas komt, aangevuld door Vera, met wat namen en anekdotes:
De mannen van Thole, Kees Kok, Kees Rinkel, Co Meijer, Maurits Overkleeft, Philip Burggraaf, Wim van Kam-

Vrijwilligers in de sportlights
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pen, Rechtsback Jan Kok, Ton Kuin – die nooit een bal kopte om zijn coupe niet te verwarren. Joep Steltenpool 
zat ieder jaar net voor Klaas als keeper, waardoor hij in de jeugd vaak in de B2 of A2 keepte. Joep de A1.

Gerard Lotgering was de trainer van het eerste toen Klaas rond zeventien á achttien was. Dat was een soort 
vaderfiguur. “Mari Buis hebben we ook gehad, die schoot mij als keeper eens in en toen kreeg de beste man 
ineens een spierscheuring. Hij kon geen stap meer verzetten waardoor we hem van het veld af moesten dra-
gen.”
Op zijn zeventiende maakte Klaas al zijn debuut in het eerste. De keeper was geschorst en hij moest een aan-
tal wedstrijden invallen. “Ik denkt dat de geschorste keeper Harry van Dijk was”, zegt Klaas.

Klaas speelde in het tweede en ze hadden een wedstrijd uit tegen Den Helder en 
na die wedstrijd moest hij met razende vaart naar de Valken waar het eerste uit 
moest. Meindert de Wit had zich opgeworpen als chauffeur, hij zorgde dat Klaas 
stipt op tijd aan kwam. Goed dat er in die tijd geen flitspalen bestonden, denk ik.  

“We hadden een trainingsweekend naar Groesbeek. Ja, laat Richard Bulterman 
het niet horen, maar in die jaren waren de vrouwen ook mee! Een prachtweekend 
was dat. Siemen Ligthart, een type Andre van Duin, was ook mee. God wat heb-
ben we gelachen. de hele Chinees lag dubbel.” Hij maakte ook altijd liedjes voor 
K.G.B. Gewoon een hele goede komiek. De biervoorraad was regelmatig op. In 

Friesland hebben ze tijdens zo’n trainingsweekend in de bedstee geslapen. Vera kijkt wat schuin naar Klaas. 
Ahum jaja!
Tot plusminus twee/drieëntwintig verdedigde Klaas het doel van het tweede.
Uiteraard al die jaren moest hij weleens invallen of op de bank bij het eerste. Maar daarna was het dan of-
ficieel zover, Klaas stond in het eerste! En natuurlijk Vera was veelal mee als trouw supportster. 

“Een hele gezellige tijd. Supporteren met een heel stel meiden. Prachtig gewoon.”

Vera was tijdens een G toernooi erg hulpvaardig om een teamfoto te nemen. Ze wilde over een bankje sprin-
gen en daar lag ze. Het valt wel mee, dacht ze. Maar nee, achillespees gescheurd. De pees in het ziekenhuis 
weer aan elkaar gezet en Vera lag er zes weken uit. Gips en niet belasten. Niet iets voor een duizendpoot als 
Vera.
Rond zijn zevenentwintigste is Klaas gestopt. Voordat de knieën minder werden wilde hij stoppen. “Ik wilde 
later geen blessures overhouden waaraan ik last en irritatie bleef houden.” Nadat Klaas gestopt was, be-
gon zijn opvolger niet zo goed en na een aantal wedstrijden ging op zondagavond de deurbel. Begeleider 
Dirk Vreeker en coach van het eerste John Kraaij aan de deur. De mannen hadden die dag na de verloren 
wedstrijd een borrel genomen en besloten naar Klaas te gaan. Of Klaas er toch nog een seizoen aan wilde 
plakken. Zo gezegd zo gedaan - uit tegen Limmen stond Klaas weer tussen de palen. “Volgens mij werden we 
toen tweede, die coach John Kraaij was een zeer gedreven man.” Daarna was zijn keeperbestaan echt over.

Nadat hun zonen Tjibbe en Bjorge rond acht jaar op voetbal gingen, kwam K.G.B. weer in beeld. Divers vrij-
willigerswerk volgde. Beiden zonen zijn nu gestopt. Tjibbe, nu vijfentwintig, is vorig jaar gestopt met voetbal. 
Hij zat in een vriendenteam, maar moest stoppen vanwege een knie operatie! Hun schoonzoon Hans Esse-
ling voetbalt nog wel, in het zevende. Klaas is een aantal jaren keeperstrainer geweest. Het stel bezorgt nu 
al zo’n twintig jaar de Brug in de Hoofdstraat. Nadat hun buurman Arie Peerdeman stopte namen Klaas en 
Vera die wijk over. Mooi gaan Vera en Klaas! 

Samen vrijwilliger bij K.G.B. Zo gaat dat en moet dat ook gaan. Vrijwilligers zijn nodig. Vroeger, nu én in de 
toekomst! 
                Rob Visser

Vrijwilligers in de sportlights
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‘Oud’ K.G.B. goud

Oud en iets jonger staan klaar voor het penalty schieten tijdens de feestelijkheden
rondom het 75 jarig bestaan van onze voetbal vereniging. 

Staand van links naar rechts:

Klaas Buysman, Jaap Hoogland, Piet Boon, Maarten Jong, Wim Jansen, Piet Karel,
Leo Mathôt, Cees Smit, Meindert Dekker, Piet Hoogland en Clemens Huisman.

Voorste rij:

Ab Klein, Pé Smit, Piet Vriend en Joost Bonnema.

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



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 2, seizoen 2013-2014

Onderstaande foto met de dames van de spelers werd genomen tijdens het zomeravond voetbal.

Wanneer dit was en wie het zijn is bij de redactie niet bekend.

Misschien wel leuk om het toch te weten, dus ziet u bekenden,
geef het door in een mail aan redactie.kgb@quicknet.nl

Uit de fotodoos

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



De mini’s in nieuwe shirts

De Mini’s van K.G.B. hebben er een shirtsponsor bij. 
Op 11 september j.l. werden op het trainingsveld van K.G.B. nieuwe 

shirts overhandigd aan de Mini’s van K.G.B.
door vader Pieter Appelman. 

Pieter van P. Appelman Technische Dienstverlening heeft een jong en 
dynamisch bedrijf, werkzaam in de agrarische sector,

dat is gespecialiseerd in het begeleiden van projecten met betrekking 
tot koel- en/of klimaattechniek.

Voor meer info: bezoek www.p-appelman.nl of bel naar 06-33638206.

Staand van links naar rechts:

Joey Leewinga (trainer/begeleider), Jens Buijsman, Saro Bulterman, 
Jardy van Ooy, Noah Rood, Bram van Rensch, Stan Peerdeman,

Daan Wildoer, Robin Appelman, Daan Appelman, Nick Peerdeman, 
Pieter Appelman (sponsor), Ruben Kok.

Liggend van links naar rechts:

Nick Kroezen en Tessa Kroezen.



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 2, seizoen 2013-2014

Bulterman vs Smit
Het zijn twee kopstukken van onze vereniging. Ze zijn erop en doen eraan.
Actief, gedreven en een hoog fanatisme gehalte. Op zondag niet thuis het vlees snijden maar een kroket in 
de kantine. Je zou bijna zeggen dat ze een leven hebben. Door de week is het ook bal wat de klok slaat, dus 
ik besloot om maar eens te kijken hoe het dan hun vrouwen vergaat. Zouden het eenzame, wegkwijnende en 
sherry drinkende keukenschorten zijn?  
Ik stuurde ze een mail, zocht wat tapas bij elkaar en zou de dames eens  een gezellige avond gaan bezorgen.
Locatie: casa Bulterman. Door de zeikende regen fietste ik met mijn tassie vol happies naar de Waterlelie. 

Een enthousiaste Sandy deed de deur open, de open haard stond aan in hun gezellige huis. Op de lange ta-
fel twee flessen wijn, een witte voor Erna en een rode voor mij. Ik begin voetbal haast leuk te vinden! De eega 
van onze voorzitter arriveerde ook en al rap leek het huis op een kakelend kippenhok. Wat een stel heerlijke 
dames! Na een half uur druk ratelen besloot ik toch maar eens met mijn vragen te beginnen, maar eigenlijk 
vond ik het wel prima zo. Ik bedoel, een wijntje, lekkers op tafel en het gesprek gaat niet over mijn minst po-
pulaire vorm van sport. Make my day!

Feit is dus wel dat Sandy en Erna geen enkele vorm van medelijden behoeven. Hun vent doet dan wel hun 
ding, maar zelf zijn ze ook zeer actief en ze houden van voetbal! Zijn sportief, hebben een baan en stapelgek 
op hun gezinnen. Gezinnen, waarin de kinderen bijna allemaal op voetbal zitten. Toch wel apart dat de heren 
ervoor gezorgd hebben dat er alleen maar jongens geboren werden.  Zo is de ledengroei bij K.G.B. in ieder 
geval veilig gesteld. En Richard is gek op voetbalschoenen. Als hij vroeger nieuwe kreeg dan werden ze pon-
tificaal op zijn nachtkastje uitgestald. Lekker dat hij dan sliep! 

Uiteraard valt de bal niet ver van de boom, ook de zoon van Sandy kreeg die tic mee. Saro slaapt met een 
Barcelona bal in bed, Stijn van Erna slaapt met zijn nieuwe scheenbeschermers pontificaal om zijn benen. 
Elk nieuw seizoen krijgen de jongens andere voetbalschoenen (vandaar dat Sandy ook een baan heeft) en 
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tijdens het verjaren van laatstgenoemde voetbalvrouw werd de eettafel plus gourmetstel
precies zó voor de tv gezet dat de wedstrijd Barcelona-Real Madrid goed bekeken kon worden.
Wat een gezellig verjaardagsetentje!
Over dineren gesproken, de Smitjes kunnen er ook wat van. Hebben ze een pracht van een eettafel, zitten ze 
elke zondag gewoon met bord op schoot op de bank. Studio sport zeker hè? Alsof ze overdag al niet genoeg 
naar die bal hebben gekeken. Maar de meiden zeuren niet. Sterker nog, ze houden van voetbal. Graag staan 
ze elke  week naar het eerste van K.G.B. te kijken. Niet in de laatste plaats omdat betreffende heren zo’n 20 
jaar jonger zijn en nog strak in het vel zitten. Je kunt je een beroerder uitzicht voorstellen! Sandy kijkt zelfs nog 
naar dat groene veld als ze gewoon in haar eentje thuiszit. Kan ze ein-de-lijk eens een goede soap ontdekken, 
tuurt ze nog naar die rennende voetbalkuiten. En Erna weet precies uit te leggen wat buitenspel is. Kan het 
helaas niet meer navertellen. 

Het moge duidelijk zijn. Deze voetbalvrouwen zijn niet eenzaam. Integendeel. Juist dat voetbal, is de kracht in 
hun gezin. K.G.B. rules. In de beste zin van het woord. Dit soort prachtige mensen heb je nodig als vereniging, 
hier kom je ver mee.
Ik heb een heerlijke avond gehad. Wat een leuke meiden. Lekkere wijn, warmte en vol gezelligheid. Sandy, 
bedankt voor je gastvrijheid. En Erna, ik ga een keer mee naar het eerste hoor! Wil dat uitzicht ook graag met 
jullie delen! En die wijn ook! ;-)

Monique

Bulterman vs Smit

DIFFERENT WORLD OF FASHION

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

Welkom bij...
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In de vorige Brug stond een oproep voor de jeugd van K.G.B.; wie wil de cursus
pupillenscheidsrechter, junior scheidsrechter of BOS scheidsrechter volgen? 

Binnen K.G.B. is er een select groepje leden dat elke zaterdag  en zondag tijd vrij maakt om te zorgen dat al 
onze jeugdteams onbezorgd hun wedstrijden kunnen spelen.

Nu kom ik Sietze van Leeuwen regelmatig tegen op de velden van K.G.B. en ik dacht ; laat ik van de gele-
genheid gebruik maken om deze enthousiaste en gedreven arbiter aan het woord te laten. Misschien trekt 
zijn verhaal onze andere jeugdleden over de streep om zich aan te melden voor een cursus en zo K.G.B. te 
ondersteunen.

Zo kwam het dat ik samen met Anita Bakker vo-
rige week aan tafel zat bij Sietze en zijn familie. 
Voor mij de eerste keer dat ik iemand een inter-
view afnam, jullie snappen wel dat dat best even 
spannend was! Sietze was er gelukkig helemaal 
klaar voor en gaf vlot antwoord op al mijn vra-
gen.

Sietze is 14 jaar en naast school (3e klas Athe-
neum van het RSG) is hij in zijn vrije tijd veel be-
zig met voetballen, het fluiten van wedstrijden, 
wielrennen, gamen én hij heeft een krantenwijk. 
Een bezig mannetje dus! Na eerst een periode 
gekeept te hebben staat hij nu als voorstopper 
in de verdediging in de C4 en dat bevalt hem 
een stuk beter. Vader Aldo, broer Lieuwe en 
zusje Silke zijn ook veel te vinden bij K.G.B. Moe-
der Angelique is er uiteraard ook om iedereen 
aan te moedigen langs de lijn. Een K.G.B. gezin 
in hart en nieren! 

Sietze raakte enthousiast voor het voetbal door 
zijn broer die al langer bij K.G.B. speelde. In eer-
ste instantie leek hij meer te voelen voor golfen, 
alhoewel het daarbij meer om het mooie karre-
tje als om de sport zelf ging. Gelukkig koos hij 
voor voetbal en al snel was hij elke zaterdag op 
de groene velden te vinden. Dit beviel zo goed dat hij al snel, ook weer in navolging van zijn broer, de arbiter-
cursus wilde volgen. Helaas kon dit pas vanaf 12 jaar dus was het nog even wachten. Toen het eindelijk zover 
was togen Sietze en Joey Leeuwinga samen naar West Frisia om daar in 2 avonden alle ins- en outs van het 
fluiten van wedstrijden van F-jes en E-tjes onder de knie te krijgen. Het certificaat werd behaald en zo kwam 
het fluitdebuut van Sietze in zicht. Moeder Angelique stond als steun langs de lijn en Sietze floot een prima 
wedstrijd. Zelf stond ik ook langs de lijn aangezien mijn jongste zoon toen speelde en toen had ik al bewon-
dering voor de rust die Sietze uitstraalde in het veld.

Over mijn vraag wat er nu zo leuk is aan het fluiten van een wedstrijd hoeft hij niet lang na te denken; Het 
voelt goed om de wedstrijd in de hand te hebben en te zorgen dat iedereen met een goed gevoel het veld 
afloopt. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om alle regels juist toe te passen, zeker met “gebekte” ouders 
langs de lijn.

De jeugd heeft de toekomst!



PostNL servicepunt
Bestel en bezorg service 
Schoenen reparatie
Stomerij service
Drogisterij afdeling

Boerhaaveplein 7
1611 EP Bovenkarspel
Tel: 0228 - 521258
Schama@despar.info

Geopend van 8:00 tot 20:00 en zaterdag van 8:00 tot 18:00

Mijn buurt, mijn Spar

SPAR
SCHRAMA

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 

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

Winkelcentrum Boerhaaveplein, daar moet u zijn !
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Men trekt regelmatig de mond open en je krijgt als scheids nog wel eens wat ongezouten
meningen naar je hoofd geslingerd, maar gelukkig krijg je ook veel complimenten. Tijdens één van de eerste 
wedstrijden liep het niet helemaal gesmeerd en dan is het fijn om te weten dat de scheidsrechterscommissie 
achter je staat. Zo staat er regelmatig iemand langs de lijn ter ondersteuning en om advies te geven. Daar-
naast zorgt K.G.B. ervoor dat de cursussen betaald worden, je een presentje krijgt als je je certificaat haalt 
en wordt er gezorgd voor kleding.  In de rust van de wedstrijd krijg je wat te drinken en eens per jaar is er een 
BBQ speciaal voor alle scheidsrechters. Dat maakt dat je je niet alleen voelt staan, dat is prettig. Je krijgt de 
kans om door te groeien en ervaring op te doen en K.G.B. biedt je hier alle kansen voor. Sietze wil graag de 
vervolg cursussen volgen om in de toekomst de D-pupillen en C-junioren te kunnen fluiten. Ook hier zit echter 
weer een leeftijdsgrens aan dus is het nog even geduld hebben. 

Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat je de uren die je op het veld staat als scheidsrechter kunt schrijven 
voor je maatschappelijke stage en wat is er nu mooier om het nuttige met het aangename te verenigen voor 
je eigen club?

Daarnaast kost de cursus pupillenscheidsrechter je maar 2 avondjes van 2 uur en bij veel
aanmeldingen vanuit K.G.B. zou het zomaar kunnen dat de cursus op eigen terrein gehouden wordt, lekker 
dichtbij!

Natuurlijk wilde ik ook wel even weten wie nu het grote voorbeeld is van Sietze maar wat haalde ik me daar 
toch mee op de hals… Een scheidsrechter met wel een heel moeilijke achternaam werd genoemd. Gelukkig 
was Sietze niet te beroerd om even het www te checken zodat de brave man nu zonder spelfouten in onze 
Brug komt te staan: Serdar Gözübüyük, wie kent ‘m niet…

Tot slot wilde ik graag van Sietze weten waar hij over 10 à 15 jaar denkt te staan op het gebied van arbitrage 
en ik kreeg, niet geheel verrassend,  het volgende antwoord;
“Als ik zonder blessures blijf dan wil ik heel graag in de topklasse fluiten met als ultieme droom de finale van 
de Champions League.” 

Sietze, bedankt voor jouw tijd en mooie verhaal en als ik jou zo zie, denk ik dat je een heel eind gaat komen!
Wil jij ook net als Sietze iets betekenen voor K.G.B.? Schrijf je dan in voor één van de cursussen, het is leuk en 
wordt zeker gewaardeerd!

Ninke Kaij

De jeugd heeft de toekomst!
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De begeleider van de minipupillen: Jay van Ooy.

Waar een barbecue al niet goed voor is! Tijdens de barbecue voor alle vrijwilligers van K.G.B. sprak ik Jay 
en al pratende bleek dat hij graag geïnterviewd wilde worden voor een artikel in de Brug. En daar geven wij 
dan graag gehoor aan.

Tot mijn verbazing is Jay in Australië geboren. Dat hoor je niet alle dagen. Hij heeft hier een jaartje gewoond 
en daarna zijn zijn ouders neergestreken in Andijk. Daar is hij opgegroeid en ging toen naar het RSG in 
Enkhuizen. Hij heeft de Mavo en de Meao met goed gevolg doorlopen en is al jaren werkzaam in de ICT. 
Momenteel is hij werkzaam bij Wilroff Systemhouse, een ICT-bedrijf waar hij werkt als inkoper en logistiek 
manager. Hij woont in Bovenkarspel  samen met Angela Fit en is vader van Jardy (6) en Lynn (9).

Jay is momenteel nog begeleider bij de minipupillen. Reinier Jeltema traint de mannen en Joey Leeuwinga 
regelt alle contacten met de ouders via de mail en is ook bij de trainingen present. Uit het  verhaal  van Jay 
begrijp ik dat de competitie bij de minipupillen anders verloopt dan bij de andere jeugdteams. Bij K.G.B. heb-
ben ze twee minipupillen teams (vorig jaar nog drie). 

Begeleider in de spotlights
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Team één speelt wel competitie en daarvan worden de standen bijgehouden,
net als bij bijv. de F-jes. Dit team speelt o.a. tegen Zouaven en Spirit. Zij spelen op een kwart veld.
Team twee speelt geen competitie, die spelen elke zaterdag een toernooitje. Zij spelen (K.G.B. mini pupillen 
twee) onder de naam Arsenal en de andere teams onder de namen Juventus, Barcelona en Intermilan. Het 
hele seizoen houden ze wel deze naam. Ze spelen dan vier tegen vier. Nu heeft het tweede team acht spe-
lers en als de tegenpartij ook genoeg spelers heeft, spelen ze gewoon acht tegen acht. Ze spelen twee keer 
twintig minuten. Na de eerste helft wordt er gewisseld van club en spelen ze tegen een andere ploeg.  AVV 
en Grasshoppers spelen ook mee in deze competitie. Zelf gaat Jay mee met de minipupillen 2, want daar 
speelt zijn zoon Jardy (nog) in.

Sinds anderhalf jaar is Jay begeleider van de minipupillen en doet dit met veel plezier. Op de avond van dit 
interview had hij eerder een vergadering en daaruit kwam voort dat hij eventueel in januari samen met Ri-
chard Bulterman de F5 gaat begeleiden.   Dit team was nog niet compleet en zoon Jardy en nog een aantal 
jongens uit de minipupillen gaan naar deze F5, zodat dit een volwaardig team wordt. Tot januari blijft hij 
gewoon begeleider bij de minipupillen. En als er tijd is, gaat hij tot de winterstop met Richard een paar wed-
strijden begeleiden met de F5.

Wie spelen er in de minipupillen 2? Dit zijn: Nick Kroezen, Saro Bulterman, Heyme Noordeloos, Robbin Ap-
pelman, Daan Wildoer, Ruben Kok, Jens Buijsman, Jardy van Ooy, Silke van Leeuwen en Rafael.

Zelf heeft Jay zijn hele jeugd gevoetbald. Wonende in Andijk is hij begonnen bij Asonia en speelde hier tot 
zijn dertiende. Toen hij naar het RSG ging, speelden veel vrienden bij K.G.B. en is hij overgestapt. Toen hij in 
de A1 voetbalde, heeft een dubbele beenbreuk er voor gezorgd dat zijn voetbalcarrière ten einde kwam. Hij 
heeft hierna nog bij Westfrisia gespeeld voor de fun en een jaar geleden  nog  met het huidige derde meege-
voetbald, maar zijn been bleef pijnlijk en is hij gestopt.  Hij vindt het evengoed wel heel leuk om met voetbal 
bezig te zijn en als begeleider is dit natuurlijk een prachtige invulling.

Jay is een hele enthousiaste begeleider en gaat straks met veel plezier met de F5 mee. Hopelijk (voor K.G.B.) 
ligt er nog een mooie en lange carrière als begeleider en misschien wel trainer in het verschiet. 
Succes!          

Elly Roosendaal

Begeleider in de spotlights



 

 

 

 
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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Sint Maarten is reeds gepasseerd met vele mooie lichtjes en onlangs is Sinterklaas gearriveerd in ons land. 
Dat wordt weer flink touwtje springen na de jaarwisseling, want de banketstaven en chocoladeletters vlie-
gen weer rond mijn oren (en ik ben nogal goed in vangen).
De maand november heeft ook een diepere betekenis. Het is de maand van de mantelzorg. Mensen, die iets 
geven van zichzelf aan een ander, die zorgdragen en omzien naar elkaar. Deze 11e maand is niet zomaar 
gekozen, eeuwen geleden scheurde Sint Maarten al zijn mantel in tweeën toen hij een arme sloeber langs de 
kant van de weg trof. 

Deze mantelzorg is flink geïntegreerd in onze samenleving. Ook in de voetbalwereld. De letter G van G voet-
bal staat niet voor gehandicaptenvoetbal, zoals over het algemeen wordt aangenomen. Het is de letter die 
volgt op de E-tjes en de F-fies, ons zo bekende voetbalteams. Een G-team bestaat uit acht of negen spelers, 
welke spelen op een half veld met kleinere doeltjes. In 1985 was RVV Hillesluis een van de eerste amateur-
voetbalverenigingen in Nederland die het initiatief nam voor een G-team. Er bestaat geen buitenspel en de 
inworp hoeft niet op de verplichte manier genomen te worden. Ook worden er geen kaarten uitgedeeld. 
Deze trappers der velden, hebben veel en veel meer begeleiding nodig om een corner te zetten, een uit- bal 
te zien of hens te herkennen. Er wordt gerend, gespeeld en gescoord. Ik hou er van. 

Voor iemand die niets om voetbal geeft, is dit wel een aparte bekentenis. Wellicht is het voor mij een recalci-
trant gedrag om lekker tegen de hele voetballerij aan te schoppen. Echte mannen voetballen, is er ooit tegen 
ons gezegd. Ja, me hoela. Plof. Enzovoorts. 

Een van onze jongens, de tweede in het spel 
zeg maar, is zwaar meervoudig beperkt. Ge-
handicapt kun je het ook noemen, of geretar-
deerd. Onze knul is blij en heel enthousiast 
als het hem goed gaat, maar tegen een bal 
schoppen zit er hoegenaamd niet in. Hij heeft 
het al ver geschopt in zijn leven, dat dan weer 
wel. Op zijn eigen strijdende wijze. Daar zijn we 
trots op. Dankbaar voor. 

Scoren, is niet het belangrijkste in het leven. 
Daar zijn we al jaren geleden achter gekomen. 
Mensen met een beperking maken doelpunten 
op een heel ander vlak. Ze incasseren op een 
bijzondere wijze, op een manier die vaak aan 
de buitenwereld voorbij gaat. Kijk eens in de 
wereld van het G-team, zou ik zeggen. 
Ze spelen met een enthousiasme van heb ik jou 
daar. Op deze wijze zou elke voetballer in het 
veld moeten staan toch…….

Met vriendelijke groet,
Monique Kroezen

G (igantisch team)
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Inloopshirts voor de C1 door LIDL Distributiecentrum Zwaag

De C1 ontving onlangs van LIDL Distributiecentrum Zwaag nieuwe inloopshirts. Zo kan de voorbereiding op 
de wedstrijd nog professioneler  gebeuren.
Het LIDL-distributiecentrum in Zwaag is één van de centra, van waaruit de ruim 370 LIDL-filialen bevoor-
raad worden. Onder het motto ‘de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs’ biedt LIDL een ruim assortiment 
in food en non-food artikelen en zijn in 2013 voor het vierde jaar op rij verkozen tot ‘Beste Supermarkt in 
groente en fruit’.

Inloopshirts van LIDL

Bovenste rij van links naar rechts:
Jos Rood (begeleider), Dennis de Graaff, Silvio Bulterman, Thomas de Wit,

Sem Leeuwinga, Max Uiterdijk, Thomas Messchaert, Roy Joustra (begeleider),
Roel Stijns (trainer/coach).

Voorste rij van links naar rechts:
Pieter Sriphumee, Mats Hoff, Anders Thole, Luuk Compas,

Thomas Rood, Max Eickhout.
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 6 oktober 2013

 
K.G.B --- Vios-W                        Uitslag:  1 — 1

Op zondag 6 oktober nam ik voor Els Bakker de honneurs waar van de Pupil van de week. Ik heb het heel 
leuk gevonden  om dit te mogen doen. Er is dus een ander verslag, maar wel met de woorden van de pupillen.

   
Naam: Warre Dudink 
Leeftijd: 10 jaar
Waar speel je in en op welke plaats: In de E 6 en ik speel het 
liefst mid-mid, maar ik sta ook wel spits of in de verdediging.
Heb je gister ook gespeeld: Ja, en we wonnen met 9-1. Heb 
zelf ook gescoord maar dat doelpunt werd afgekeurd.
Doe je nog aan andere sporten: Nee
Hobby’s: Freerunnen met Owen, tekenen en knutselen.
Welke speler vind je goed: Weet ik niet, want ik kijk nooit 
voetbal.
Heb je een favoriete club: K.G.B. en Ajax, en het Nederlands 
elftal.
Wat vond je van de wedstrijdbespreking: In het begin snapte 
ik het niet, want ik ken de namen niet, maar toen het zonder 
namen ging snapte ik het goed.
Hoe ging  de voorbereiding op het veld: Dat vond ik erg leuk 
om te doen, vooral het parcours en het overpassen.
Jullie mochten de aftrap doen, hoe ging die: ging goed, sa-
men overpassen, maar ons doelpunt was eigenlijk wel bui-
tenspel.
En hoe vond je de wedstrijd zelf: Er werd goed overgespeeld, 
alleen lukte de aanval soms niet.
Welk doelpunt was het mooist: Het doelpunt van K.G.B., om-
dat hij van ver heel hard werd in geschoten.
Wie was de beste speler: ik vond ze allemaal goed, ik heb 
meer naar de wedstrijd gekeken en niet naar de spelers 
apart.
Wat was het leukste van deze  middag: De aftrap omdat we 
een doelpunt mochten maken en de voorbereiding omdat 
we met de spelers mee mochten doen.

Naam: Roan Boon
Leeftijd: 10 jaar
Waar speel je en op welke plaats: E4 en ik speel midachter.
Heb je gister ook gespeeld: ja en wij wonnen met 23-1. Ik heb 
gescoord en onze keeper ook.
Doe je nog een andere sport: Wedstrijdzwemmen.



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 2, seizoen 2013-2014

Hobby’s: Lego, Lego technieken klussen. (dingen uit elkaar halen zoals een koffiezetapparaat)
Welke speler vind je goed: Wesley Sneijder.
Favoriete club: P.S.V en K.G.B.
Wat vond je van de wedstrijdbespreking: Ik vond het goed gaan, omdat iedereen goed luisterde. De  coach 
praatte luid en duidelijk.
Hoe ging de voorbereiding op het veld: De oefeningen waren best wel zwaar, maar ook wel erg leuk.
Hoe was de aftrap: Heel spannend, ik heb gescoord door over de keeper heen te schieten.
En hoe was de wedstrijd zelf: Het was een goede wedstrijd  en het eerste doelpunt vond ik heel erg mooi. De 
coach was streng tegen zijn spelers.
Welk doelpunt was het mooist: Het 1e doelpunt van K.G.B.
Wat was de beste speler: Rene Spruit omdat hij erg snel is.
Wat was het leukste van deze middag: Alles, zeker de wedstrijd en dat we de ballen mochten halen. En het in 
de dug out zitten was ook heel leuk.

Zo Warren en Roan, ik vond het leuk dat jullie er waren. Het was erg gezellig ook voor jullie ouders, broertje 
en zus, ik wens jullie heel veel succes bij K.G.B en we zulen elkaar vast wel een keertje tegen komen.

Groetjes van Ineke Bakker

Pupil van de week
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 10 november 2013

 
K.G.B --- Spartanen                        Uitslag:  1 — 1

Vandaag  twee pupillen uit de E—4
Herman Jong en Mike Reuver

Beide spelers zijn 10 jaar. MIKE is KEEPER. HERMAN speelt LINKSBUITEN.
Gisteren hebben zij met 15—1 gewonnen.
Hun hobby’s buiten het voetbal: HERMAN: GAMEN en LEGO. MIKE:KARATE, VIDEO GAME’S, MINI-
CRAFT-9 MAANDEN.
 
Jullie favoriete spelers  zowel in NEDERLAND als BUITENLAND: Herman: CRISTIANO RONALDO en 
MESSI,  MIKE: CASILLIJAS (keeper nat. elftal Spanje) en MESSI.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs: Beide spelers kiezen: AJAX. HERMAN ook voor REAL MADRID. MIKE 
voor NAT. ELFTAL SPANJE en KGB.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad. De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar 
de pupillen altijd bij mogen zijn: HEEL MOEILIJK OM TE VOLGEN,  de woorden die werden gebruikt, waren 
vreselijk moeilijk te begrijpen voor ons.

De voorbereiding op het veld: Alle twee hebben genoten, maar het was  BEST WEL ZWAAR.

DE AFTRAP: Was LEUK. Wij speelden goed over en weer naar elkaar toe en HERMAN scoorde.
De wedstrijd zelf: Het was een SPANNENDE wedstrijd, jammer dat ze zoveel ballen hebben gemist.
BESTE SPELER: HERMAN: JOURI HAKSTEEN en SJORS APPELMAN. MIKE: REYNALDO APPELMAN en 

JOURI  HAKSTEEN.

Het leukste van vanmiddag: MIKE: LEUK, al-
leen de wedstrijd was erg saai om naar te kijken, 
omdat de ballen er maar niet in gingen. HER-
MAN: DE MUZIEK IN DE KLEEDKAMER, en de 
WEDSTRIJD zelf.

 
Na dit korte interview kregen de pupillen van 
de trainer RICHARD BULTERMAN en van de 
aanvoerder SJORS APPELMAN, hun CERTIFI-
CAAT met handtekeningen van de aanvoerder, 
voorzitter, trainer en scheidsrechter. Een bal met 
alle HANDTEKENINGEN van de SPELERS en 
het shirt met achter op 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 HERMAN en MIKE, dat jullie PUPIL 
VAN DE WEEK wilden zijn en ik wens jullie heel 
veel voetbalplezier toe, voor nu en in de toe-
komst.

Els Bakker



Uit ‘de Brug’ van november 1966

Uit ‘de Brug’ van november 1966





Sinterklaasfeest
Wat een gezellige vrijdag hier bij K.G.B.,

daar deden de jongste jeugdleden aan mee.
Tijdens de Sinterklaas bingo konden de kinderen leuke prijzen winnen,

tussendoor kwamen de Pieten met hard gebonk naar binnen.
Met gezellige muziek, rondvliegende pepernoten en luidkeels gejoel,

het was er echt wel even een dolle boel.
Maar het was vooral weer een groot succes en goed georganiseerd,

en voor op de site zijn er nog meer leuke plaatjes gefotografeerd!


