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Op de omslag: D1 - voor éénmaal een knutselclub.
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

De Column en Vrijwilliger Dirk Smit in de sportlights 
door Rob Visser.

Trainer in de spotlights Bert Dijkman door Elly Roo-
sendaal.

Foto’s, Agenda, Uit de fotodoos, lay out en samenstel-
ling clubblad door Nico Bakker.

Diverse foto’s, lay out en samenstelling clubblad door 
Anita Bakker.

Black and White Christmas door Monique.

Op de middenpagina’s Knutselclub D1, De 
kampioenen E4 en natuurlijk een impressie van 
de Black and White Christmas party.

En ............................:
• Scoor met recycling.
• Rondom de selectie door Erik de Vries.
• E4 kampioen door Johan Jong.
• D1 - de knutselclub door Finn en Diana.
• De grote clubactie en onze clubheld.
• Sponsor Auto-Totaal BV.
• Mini’s in nieuwe shirts van Administratie kantoor 

Broekerhaven.
• Meisjes C1 in nieuwe shirts door Spar Schrama.
• Pupil van de week, door Ineke Bakker en Els Bak-

ker.

en verder:
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Veel te jong is hij heen gegaan, Marcel, was lid van de club van 100

In memoriam
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Agenda en ander nieuws

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.

Kijk voor meer toernooi informatie op de website.

Abuis
In de vorige editie staat onder de foto in de rubriek ‘Oud’ K.G.B. goud, een verkeerde naam afgedrukt.
Meindert Dekker (staand derde van rechts) moet zijn Sjaak Dekker.

Wie ó wie neemt het over?
Beste K.G.B.-er’s

Wie de thuiswedstrijden van het eerste team bijwoond, weet dat op de TV-schermen in de bestuurskamer en 
in de kantine uitslagen en standen getoond worden, evenals reclame boodschappen en meer nieuws.

Al meerdere jaren wordt dit gepresenteerd door de redactieleden Nico en Anita Bakker. Zijn wij er een keer 
niet dan betekent dat, dat de schermen op zwart blijven. Een gemis wellicht.

Wie zou de presentatie over willen nemen als wij er niet zijn? Of nog liever, wie wil dit bij meerdere thuiswed-
strijden in het seizoen op zich nemen?

Het programma is een combinatie van PowerPoint en Exel. Een klein beetje kennis daarvan is wel handig.

Zin in? Mail naar redactie.kgb@quicknet.nl
Nico en Anita

Nieuwe alcoholwet

Zoals een ieder inmiddels weet is 1 januari  2014 de nieuwe alcoholwet in werking gegaan.
En een ieder weet wat er zoal in de wet veranderd is, zoals geen alcohol onder de 18 jaar en ook dat er geen 
alcohol verkocht mag worden als er iemand bij is die nog geen 18 jaar oud is.
Nu een vraag van onze zijde om het ons en vooral de club niet moeilijk te maken:
Toon bij twijfel gewoon je I.D. en als we ons allen aan de wet houden komen er geen problemen.
Want anno 2014 heb je er niet alleen je eigen mee, maar je dupeert ook je (onze) club ermee.
Elke boete die opgelegd wordt bij overtreding is te hoog en zonde van het geld.
Sportief jaar toegewenst.

Kantinecommissie.

Programma Tulip Valley Indoor Jeugd Toernooien (Flint)

Zaterdag 18 januari voor A-B junioren.
 Zondag 19 januari voor D junioren.
Zondag 26 januari voor E pupillen.

Zondag 2 februari voor F- MP pupillen.
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Column

 De Florabar. K.G.B. Klooster & DW

Het is zondagochtend en half negen werd ik wakker. Best netjes, want 
ik was heel laat thuis. Laten we er helder over zijn! Dat was ik niet. 
Onze vriendenploeg had zijn jaarlijkse biljartdag. En om maar met 
de deur in huis te vallen, ik heb gewonnen. Ja het mag wel in de krant 
ja! Zo’n best ben ik gemiddeld genomen niet, maar de beker is bin-
nen! In de Florabar zag ik ook enkele K.G.B. mensen. Scheids Ge-
rard Haakman. Clemens Huisman, zeg maar de nachtvoorzitter van 
K.G.B. Coach Jacko van Leijen. Ex leden Mike Groot van de selectie 
en Jelle Koster ex B1. Tevens huidig A1 speler Frank Bleeker. En ook 
ik.
De Florabar een prachtkroeg. Mario en Annet waren die dag beiden 
ook zeer trots. Ow ja?
Ja! Zij zijn door de brouwerij Heineken uitgeroepen tot derde beste 
café van Noord-Holland! Zij moesten voldoen aan een lijst met di-
verse voorwaarden waaronder o.a. Algehele service, klantvriende-
lijkheid en de manier van bier tappen en serveren e.d. 

Maar das toch bijzonder knap en zeker het vermelden waard in de 
Brug. Het is altijd een opsteker wanneer men je werk waardeert. Dat 
je als café goed bezig bent. Zeker gezien alle regels wat betreft ro-
ken en niet schenken onder de 18. Mario en Annet Gefeliciteerd na-
mens K.G.B.

Fris en fruitig ‘Ahum’ toog ik zondagmiddag naar de nieuwjaarsre-
ceptie van K.G.B. 
Voorzitter Bob Smit vertelt aan de hand, zoals hij het zelf verwoorde, 
van een poederpunt zijn verhaal. Netjes en ‘strak int pakkie’.
Het jongste en oudste lid onthullen de V foto die vorig jaar is ge-
maakt op een groot canvas doek. Bob meldt tevens dat Hans en In-
grid van Diepen van woonwinkel ’t Klooster K.G.B. aan de hand ne-
men de kantine een opknapbeurt te geven. Samen naar een nieuwe 
style. Kantine 2.0!
Das ook heel mooi.
Ook duidelijk werd waarom voorzitter Bob als dressman de laatste 
maanden advertenties van DW opsierde. K.G.B. heeft Dirk de Wit 
Mode oftewel afgekort DW weten binnen te halen als de hoofdspon-
sor. Voor vijf jaar.

In de overvolle kantine, waar de stemming sowieso al goed was, 
klonk daarna een warm applaus. Een mooie score!  
Ik denk dat de dames uit de omgeving niet kunnen wachten totdat 
‘the hunks’ van onze selectie op de advertenties van DW zullen prij-
ken. Bob heeft hiermee al een mooie voorzet gegeven. Én DW voor 
de heren uit de omgeving K.G.B. heeft ook een aantrekkelijk dames-
elftal.
               Rob Visser



 
 
 
 
 
Beste leden en supporters!  

Een beter milieu begint bij onze eigen club! 
Waar gaat dit nu weer over zullen jullie denken? Maar mooier kan het bijna niet. 

• Jullie hebben namelijk allemaal afval wat gerecycled kan worden. Hiervoor moeten jullie op 
dit moment echter “moeite” doen om het in de juiste milieuvriendelijke afvalbak te krijgen. 

• Jullie rijden allemaal een aantal keer per week naar ons voetbalcomplex.  
• En als voetbalvereniging hebben we ons verbonden aan ECOsupporter®.  

Op het oog zaken die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Maar het concept ECOsupporter® 
zorgt er juist voor dat we door deze 3 ingrediënten te combineren met zijn allen de club financieel 
kunnen ondersteunen, zonder dat het ons zelf iets kost! Sterker nog, we komen zelfs gemakkelijker 
van ons recyclebaar afval af.  
 
In te zamelen afvalstromen 
Het concept is eenvoudig. Vanaf 2 januari 2014 staan er op ons terrein afvalcontainers: 
 
-Een container voor frituurvet 
-Een container voor kleding 
-Een container voor kleine elektrische apparaten 
-Een container voor papier 
 
Als jullie thuis, op het werk, bij familie, bij de buren, enz., afval hebben wat bij deze groepen hoort 
dan neem je dat mee als je naar ons sportcomplex komt en gooit het in de betreffende bak.  
 
ECOsupporter komt periodiek de bakken legen, weegt hoeveel erin zit en maakt het daarbij 
behorende bedrag over naar de vereniging. Termen als; win-win-win, kind kan de was doen of 1 + 1 
=3 zijn hierop dus echt van toepassing.  
 
Help de vereniging 
Onze oproep aan jullie is dan ook om aan dit initiatief mee te doen en op deze  manier de vereniging 
te ondersteunen en daarbij ook nog het milieu een handje te helpen.  
 
Op deze manier genereren we groen geld voor de club!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 



 

Persbericht        2 januari 2014 

 
Vv K.G.B. kiest met ECOsupporter voor duurzame afvalinzameling 

 
 
Vv K.G.B. heeft een overeenkomst gesloten met ECOsupporter®. Samen met 
ECOsupporter, leden en supporters gaan wij afval inzamelen op ons sportpark. Het 
ingezamelde afval wordt gerecycled en omgezet in grondstoffen en energie. 
 
Wat is ECOsupporter? 
ECOsupporter® is een innovatief recyclingconcept, speciaal ontwikkeld voor 
sportverenigingen die extra inkomsten willen genereren. Het werkt heel eenvoudig. 
ECOsupporter® plaatst containers op het terrein van onze club: voor het inzamelen van 
kleding, frituurvet, papier en elektrische apparaten.  
 
Voordeel voor onze club 
Onze leden en supporters vullen de containers met afval, ECOsupporter® leegt de 
containers en zorgt voor de verdere recycling. Hoe meer afval onze club inzamelt, hoe hoger 
de opbrengst. Met ECOsupporter® kiezen wij voor een duurzame manier van 
afvalinzameling en voor een extra inkomstenbron voor onze vereniging. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oproep aan allen:  
Lever in uw papier, kleding, frituurvet, elektrische apparaten en deponeer het 
in de daarvoor bestemde container. 

Geen witgoed en beeldschermen!! 
 
Inlevertijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. 

Weekend de hele dag. 

 

13328 Eco adv. A4 zw/w.indd   1 10-09-13   13:43
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BELEVENISSEN RONDOM DE SELECTIE

De vorige keer sloot ik af met voor K.G.B. 1 een 3 – 3 gelijkspel bij Spirit en K.G.B. 2  een kansloze nederlaag, 
1 – 4, tegen SEW 2.

In het inhaalweekend van 24 november komen beide selectieteams in actie. ’s Morgens speelt het 2de in 
Grootebroek tegen Zouaven 3, altijd lastig op de winderige bijvelden.
Zouaven eindigde vorig seizoen hoog op de ranglijst en won ook de districtsbeker voor 3de elftallen. Dit sei-
zoen gaat het veel minder en bungelen ze onderin de tabel.
K.G.B. heeft moeite met het fysieke spel van Zouaven en kruipt door het oog van de naald. De overwinning 
wordt uit het vuur gesleept, uitslag 2 – 3. Doelpunt voor K.G.B. van Mathijs van Diepen (2x) en Pedro Raven.
’s Middags op de Rozeboom het restant van het eerder gestaakte duel K.G.B. 1 – Kleine Sluis 1. De wedstrijd 
wordt hervat na 45 minuten met een 1 – 2 achterstand. K.G.B. speelt naar de kantine toe en trainer Bulter-
man wil door aanvallend spel de tegenstander overrompelen en zo snel mogelijk gelijk maken. Dit lukt niet. 
Het duurt 25 minuten voordat K.G.B. op toeren komt, maar we zijn niet in staat Kleine Sluis kapot te spelen. 
Eerlijk gezegd zijn de beste kansen, in de counter,  voor de bezoekers. Er wordt niet gescoord zodat K.G.B. dit 
belangrijke duel onderin verliest. Ook trainer Van Leeuwen van de bezoekers vindt dat zijn ploeg veel te laag 
op de ranglijst staat. K.G.B. staat na 10 wedstrijden op 8 punten.

Het is december en de competities lopen door het goede weer op schema. K.G.B. 2 gaat op bezoek in De 
Noord bij Hugo Boys 2, net zoals K.G.B. in het linkerrijtje te vinden.
K.G.B. heeft het opnieuw moeilijk, na de behaalde periodetitel loopt het allemaal wat stroperiger. K.G.B. laat 
wederom zien dat er karakter in het team zit. Na een 1 – 0 achterstand wordt er na de rust gelijkgemaakt, het 
maximaal haalbare. De assist is van Mathijs van Diepen, Erdinc Gedik de afmaker.
K.G.B. 1 speelt thuis tegen het eveneens laaggeplaatste Always Forward 1, volgens trainer Constantijn 
Schouten niet voor lang.
Always Forward is beter, K.G.B. verzet goed tegenstand. Weer lijkt K.G.B. op weg naar een gelijkspel, maar 
de ultieme beloning komt in de 92ste minuut. Kees Hauwert verzilvert met een fraaie kopbal de voorzet van 
Jelle Kok en zorgt voor de 1 – 0 overwinning. Groot feest bij de rood-witten en aansluiting bij de overige 
staartploegen.

Op 8 december is K.G.B. 2 toe aan de 12de en tevens laatste wedstrijd voor de winterstop. Tegenstander 
is, uit, VVW 2. Thuis werd er met 2 – 0 gewonnen, nu lukt dit niet. VVW scoort vooral in Wervershoof veel en 
bewijst dit vandaag. De ruststand is 2 – 2, VVW komt voor, K.G.B. neemt risico’s en VVW countert naar een 
enigszins geflatteerde 5 – 2 eindstand.
Voor K.G.B. maken Erdinc Gedik en Kevin Feij de doelpunten. Kevin is 21 jaar en speelt al een aantal jaren 
in het 2de. Hij is een technische middenvelder met een goed overzicht en een dito pass in de voeten. Hij mag 
wat minder bescheiden zijn. De familie Feij is sterk vertegenwoordigd bij het 2de. Vader John vlagt iedere 
week en broer Joost valt vaak in vanwege spelerstekort. Beiden vlaggen en spelen vervolgens ook nog een 
wedstrijd bij K.G.B. 5. Klasse!
K.G.B. 1 gaat voor een verre uitwedstrijd de auto in, naar Julianadorp, een voorstad van Den Helder. Tegen-
stander JVC is middenmoter en hun trainer Ben de Visser vindt dit te laag. Hij beschikt, naar eigen zeggen, 
over een brede selectie. Alleen niet vandaag, er zitten slechts 2 spelers op de bank waarvan 1 junior.
Op het kunstgras van JVC speelt K.G.B. matig. Het krijgt geen greep op de wedstrijd, maar ook de tegen-
stander bakt er niet veel van. Het teert volledig op de kwaliteiten van de luie topscorer Patrick Beens (16 
goals). Die wordt volledig aan banden gelegd door Jelle Smit.
K.G.B. komt gelukkig op voorsprong. Een vrije trap van Brian de Roo, met de snelheid van een terugspeelbal,  
glipt door de handen van de doelman. Hierna zet JVC aan, K.G.B. krijgt in de tegenstoot kansen om de wed-
strijd te beslissen. Dit gebeurt niet en dan blijft het link. En inderdaad, nu is het JVC dat in blessuretijd scoort. 
Pijnlijk, K.G.B. had goede zaken kunnen doen. Eindstand 1 – 1.

Rondom de selectie
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Na de wedstrijd staan de verplichte nummers in de bestuurskamer op het programma.
De scheidsrechter vult het digitale wedstrijdformulier in, waarbij ik me bijna iedere week sta te verbijten om-
dat ik het aantal gegeven gele kaarten teveel vind. Vandaag weer vier in een zeer sportieve wedstrijd. Als ik 
afscheid heb genomen van de mensen van JVC, kijk ik nog even de kantine rond of de selectie van JVC ge-
zellig aan een tafeltje zit. Er is niemand te bekennen, ik kijk er niet van op, gezien de sfeer in het team tijdens 
de wedstrijd.

Er is nieuws rondom lang geblesseerden in de selectie. Emiel Ruitenberg raakte zwaar gekwetst aan z’n knie 
in de voorbereidingswedstrijd tegen Woudia, vier maanden geleden. Hij wordt in januari geopereerd en zal 
pas in het nieuwe seizoen weer aansluiten. We missen z’n snelheid voorin.
Robin Kastermans werd vorig jaar geopereerd, ook aan z’n knie. Na een jaar stilstand begon hij in juli aan de 
voorbereiding. Voorzichtig werd hij gebracht, scoorde doelpunten, maar kreeg te maken met nieuw malheur 
aan de knie. De oorzaak is gevonden en gerepareerd. De knie zal door krachttraining nu op sterkte moeten 
worden gebracht (duurt 2 maanden) en dan kan Robin de training hervatten. 
Ook Jan Dekker is al een tijdje geblesseerd aan de knie. Jammer, hij zat er goed in dit seizoen. Hij hoopt in 
januari met trainen te kunnen beginnen.
Tenslotte Tim Appelman. Hij liep eind oktober een lelijke blessure op aan de enkel. Hij heeft in december nog 
een aantal trainingen meegepakt en sluit ook in januari weer aan bij de wedstrijdselectie.

Er staat nog één wedstrijd op het programma in dit jaar, en wat voor één. Het lot heeft K.G.B. en buurman 
West Frisia aan elkaar gekoppeld in de laatste wedstrijd voor de winterstop op De Rozeboom. De Enkhuizers 
hebben drie punten meer en bij winst kan K.G.B. dus gelijk komen.
Er komen ruim 400 toeschouwers af op de derby. De minipupillen van beide verenigingen zorgen voor een 
extra dimensie door een voorwedstrijd af te werken en daarna aan de hand van de hoofdrolspelers het veld 
te betreden. 
West Frisia heeft de 1ste helft de wedstrijd in handen en komt op 0 – 2 voorsprong. K.G.B. in zak en as. Na 
de rust blijft de achterstand lang gehandhaafd. Trainer Bulterman zet het systeem om naar 3-4-3 en brengt 
voorin Dylan de Wit. Hij is dodelijk doeltreffend in de 5 meter en maakt 1 – 2 in de 77ste minuut. K.G.B. blijft nu 
drukken, West Frisia loopt achteruit. In de, het is bijna donker, 96ste minuut volgt de verdiende gelijkmaker. 
Prachtige voorzet vanaf rechts Reynaldo Appelman, schitterend ingekopt door Dylan. Eindstand 2 – 2.
Reynaldo Appelman is 22 jaar en speelt voor het 2de seizoen in het shirt van K.G.B. Hij is overgekomen vanuit 
Zouaven 2, met weinig uitzicht op het 1ste. Hij heeft nog een verleden bij AZ Alkmaar. Reynaldo doet goed 
mee, maar kan nog veel beter. Door wat blessures wordt hij regelmatig teruggeworpen. Als hij z’n top bereikt, 
is hij een kwaliteitsspeler voor K.G.B., zie de voorzet in de 96ste minuut.
Ons kent ons en in de kantine is het na afloop druk waarbij K.G.B. zich vandaag de morele winnaar mag 
noemen.

Donderdag 19 december is de laatste training van het jaar met een partij oud tegen jong. Ook de trainers en 
begeleiding doen mee, wat het niveau niet omhoog haalt. Hoeft ook niet vandaag. Er worden vier partijtjes 
gespeeld en oud wint van jong. Ik heb lekkere oliebolletjes gekocht, ze gaan slikvingerend op, en in combina-
tie met een biertje sluiten we het jaar af.

Als we de eerste helft van het seizoen  analyseren voor K.G.B. 2 zien we een jong team dat zich goed hand-
haaft in de competitie. En passant is de eerste periodetitel gewonnen, hierna ging het minder. De volgende 
vier wedstrijden leverden vier punten op. Spartanen 2 is de grote favoriet in deze klasse, voor K.G.B. 2 is een 
plaats bij de eerste vijf haalbaar met aan het eind van het seizoen een mooi toetje in het vooruitzicht. De 
selectie is smal, er moeten regelmatig kunstgrepen worden uitgehaald om voldoende spelers op het veld te 
krijgen. Positief is dat een aantal spelers vanuit lagere teams en de A-junioren aan het begin van het seizoen 
de selectie is komen versterken en het naar hun zin hebben. Ik hoop dat nog meer spelers dit gaan doen, er 
zit nog meer verborgen talent bij K.G.B.

Rondom de selectie
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Sander Kolkman maakte de meeste doelpunten (7 stuks) voor Mathijs van Diepen met vijf. Mathijs gaf ook 
nog 7 assists, lekker.
Op 2 februari hervat K.G.B. 2 de competitie met een thuiswedstrijd tegen De Valken 2.

K.G.B. 1 had, in tegenstelling tot vorige seizoenen, een voorbereiding met veel overwinningen. Alleen de laat-
ste bekerwedstrijd tegen Grasshoppers werd verloren. Boze tongen spreken over te zwakke tegenstanders 
nadat het in de competitie allemaal minder ging.
Met twee nederlagen een slechte start. Hierna een batterij aan gelijke spelen. K.G.B. wint niet makkelijk, 
maar men wint ook niet zomaar even van K.G.B.
In de 7de wedstrijd pas de eerste overwinning, 0 – 1 bij De Blokkers. Omdat er dit seizoen geen teams zijn die 
er bovenuitsteken of heel slecht zijn is het zaak punten te blijven pakken. 
In de 11de wedstrijd de 2de overwinning, 1 – 0 tegen Always Forward. Op de helft van de competitie staat 
we op 13 uit 13, een 11de plaats. 2 Overwinningen, 7 gelijke spelen en 4 nederlagen. Doelsaldo is 18 – 20. 
In de 2de periode heeft K.G.B. nog niet verloren: 1 overwinning en 4 gelijke spelen.
Topscorer van K.G.B. is Dylan de Wit met 11 doelpunten (6x competitie, en 5x beker). Dylan zit vast bij het 
1ste, maar de overstap van K.G.B. 2 is groot. Als hij er volledig voor gaat ligt een goede toekomst in het ver-
schiet.
K.G.B. 1 hervat de competitie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen VVS’46, één week later gaan we 
naar Koedijk. Het mag duidelijk zijn dat een goede start noodzakelijk is om alles in eigen hand te houden.

Tot slot van dit hoofdstuk de statistieken halverwege het seizoen:

TRAININGSOPKOMST  (MAXIMAAL 46X)
1 Sjors Appelman 40x
 Jens Kesting  40x
 Kees Hauwert  40x
4 Jouri Haksteen 39x

Rondom de selectie

DOELPUNTEN + ASSISTS KGB 1 (COMPETITIE + BEKER)
1 Dylan de Wit  11 dlp + 1 assist = 12
2 René Spruit  3 dlp + 4 assists = 7
3 Jordy Brouwer 2 dlp + 4 assists =  6
4 Kees Hauwert  5 dlp + 0 assists = 5
5 Brian de Roo  3 dlp + 1 assist =  4

DOELPUNTEN + ASSISTS KGB 2 (COMPETITIE + BEKER)
1 Mathijs van Diepen 5 dlp + 7 assists = 12
2 Sander Kolkman 7 dlp + 0 assist = 7
3 Pedro Raven  4 dlp + 3 assists = 7
4 Kevin Feij  1 dlp + 3 assists = 4
5 Robin Kastermans 3 dlp + 0 assist = 3
 Erdinc Gedik  3 dlp + 0 assist = 3

DOELMANNEN (KGB 1 + 2 SAMEN)
Peter Molenaar  1440 speelminuten, 24 doelpunten tegen
Dirk Bakker   720 speelminuten, 18 doelpunten tegen
Daniël van Vuure  450 speelminuten, 13 doelpunten tegen
Mitchel Langereis  270 speelminuten, 2 doelpunten tegen

Tot de volgende keer, Erik de Vries, teammanager K.G.B. 1.
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Vrijwilliger in de sportlights: Dirk Smit

Deze oud speler, oud grensrechter, oud trainer, oud scheidsrechter is opnieuw scheidsrechter. Enige jaren 
geleden is hij toch weer gevraagd. Hij doet het graag. 
Dirk, een echte Bovenkarspeler, woont al lang in de Bakkerstraat op nummer 100. Dus in de kerstvakantie 
ging ik een bakkie bij Dirk doen. Hij zat er klaar voor!

Dirk is gescheiden, maar hij is inmiddels alweer een jaar of tien met Anita Gest getrouwd. Een Amsterdamse 
die ook in Volendam en Edam heeft gewoond. Dirk heeft vier kinderen; Wilma, Jacqueline, Eric en Lisette. 
Anita een…… Ik heb m’n interviewwerk niet goed gedaan, want ik heb haar niet gevraagd of dit een zoon of 
dochter is. Sorry Anita!
Zelf komt Dirk uit een groter gezin. De Smitjes waren met zijn elven. “Zonder pa en moe dan hè.” Dirk was num-
mer zeven in de rij. Zijn broers en zussen zijn: Gre, Pe ovl, Jaap ovl, Siets, Kees, Dirk, Jan, Floor, Joop, Niek en 
Tiny. De laatste drie zijn een drieling!
Een mooi koppeltje. Dirk werd geboren op 18 oktober 1934 en is nu negenenzeventig.

Dirk zat eerst niet op voetbal, maar op atletiek. Hij kon bar hard lopen. Toch is hij daar niet in doorgegaan. 
Hij had het wel gewild. Maar hij had geen spikes die anderen wel kregen. Voor hem waren die te duur, deze 
kreeg je niet zomaar van je ouders. Daar was vroeger gewoon geen geld voor. Op het moment dat anderen 
hem met spikes voorbij gingen “Ik kon de boel niet meer bijhouden”, was voor Dirk de lol d’r af. Bij een van zijn 
laatste toernooien kwamen ook vader en moeder Smit kijken. Dat beurde anders vrijwel nooit. 
Het toernooi, bestaande uit atletiek verenigingen uit de buurt, was bij K.G.B. op de grasvelden. Op gras en 
géén spikes! Ik kan me best voorstellen dat iemand zonder spikes in het nadeel is. Om warm te lopen en tus-
sen de wedstrijden door in vorm te blijven, deden de sporters rek- en strekoefeningen. Dat vonden zijn vader 
en moeder maar rare bewegingen.

“Ging je de kroeg in nadat je met atletiek bent gestopt?”, vraag ik. 
“Nee absoluut niet. Ik was niet zo’n kroegloper en ik ben niet zo’n drin-
ker. In mijn hele leven misschien drie keer beschonken geweest. Ik had 
het er niet voor over.” Dirk drinkt nog steeds vrijwel geen alcohol. Zijn 
vrouw Anita drinkt wel op zijn tijd een wijntje.
Dirk ging na de atletiek op voetbal. Dat was rond zijn twintigste gokt 
hij. “Maar ik was geen bijzondere voetballer.” In die tijd was er ook 
zomeravondvoetbal. Dirk deed een keer mee met het ‘team Vroling’ 
uit Enkhuizen. Je kon met zomeravondvoetbal ook in een ander team 
mee doen. Zijn broers Pe en Kees deden ook mee, maar die zaten wel 
in een zomerteam van K.G.B. “Mijn broer Pe kon heel best voetballen.”

Dirk heeft lang op voetbal gezeten. Kwam uit in het derde en vierde. 
De selectie was voor hem een paar treden te hoog. Rechtsbuiten 
of rechtshalf, maar meestal rechtsachter. “Daar kon ik mijn snelheid 
goed gebruiken.”

Jarenlang heeft hij gevoetbald, maar Dirk weet niet meer precies tot 
hoelang. Later is hij trainer geworden. En voordat hij scheidsrechter 
werd, was hij grensrechter bij het eerste. Lotgerink was toen de trai-
ner, dacht Dirk. Maar Dirk stopt ermee nadat hij iemand van het eerste 
van K.G.B. eruit liet sturen. Die K.G.B. speler had een grote bek tegen 
hem. De scheidrechter luisterde naar Dirk en de K.G.B. speler kreeg 
rood! Resultaat was dat vv K.G.B. even klaar was met Dirk.

Vrijwilliger in de sportlights
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Uit die periode heeft hij nog een leuke anekdote. (Die haaks op vorige anekdote staat.)
Het eerste van K.G.B. moest thuis en Dirk was toen de grensrechter. Iemand van de tegenpartij sneerde naar 
hem dat hij beter uit zijn doppe moest kijken. Dirk zijn oomzegger Kees van broer Kees stond als supporter 
langs de lijn en hij gaf die speler zo een knal voor zijn kanus. Kom niet aan de familie!
 
Dirk ging door met cursussen voor scheidsrechter samen met Jopie Deen. Het examen was in Zwaag waar je 
ook auto examen moest doen. De fluit hanteren heeft hij best lang voor K.G.B. gedaan. Na een pauze, mede 
door zijn scheiding, is hij enkele jaren geleden weer terug het veld op gegaan. Hij werd gevraagd. Veel fluit 
hij de veteranen, maar ook andere teams.

Zelf sport Dirk ook nog. Badminton bij de Flinters, niet in de Flint maar in de Kloet. Dubbellen met dames en 
heren en er is een ploeg van ongeveer 35 mensen. De sportkleding gaat aan op de dinsdagmorgen en op 
vrijdagmiddag.

Hij is een zeer trouw supporter van K.G.B. “Ze moeten gewoon winnen. Punt! Maar ja, Richard heb ut materi-
aal gewoon niet door de vele blessures en dergelijke. Hij heeft nog weinig in een en dezelfde samenstelling 
kunnen spelen. Misschien moet hij zich meer laten gelden en zijn mannen wat strakker aan de hand houden. 
Maar eh ja hoor, ga d’r maar aan staan. Moeilijk!”

Zo is het Dirk, de beste stuurlui staan aan wal.

Langs de lijn staat ook Dirk zeer trouw op ons K.G.B. complex. Ze zijn echte supporters. Samen met broers 
Joop en Niek en o.a. Jaap Klarenbeek. 

Vrijwilliger in de sportlights
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Nog meer hobby’s? Dirk kookt ook thuis. Al jaren. En volgens Anita nog lekker ook.
Potverdorie Dirk, had je dit niet even voor je kunnen houden! Moet je nu nog even punten scoren bij de dames. 
Maar Anita is niet zo blij met zijn keuze voor Feyenoord. Amsterdamse Anita is dan wel geen voetbalvrouw, 
maar om nu direct voor 010 te zijn!
Coen Moelijn en Willem van Hanegem waren voorheen dé mannen van Dirk. Momenteel zijn dat van Persie 
en Robben als nummer twee. “Maar Oranje komt niet ver in Brazilië! Ik heb er geen hoge pet van op. De ach-
terhoede staat niet. Ik zie het heel - noorselijk in.” (Lees somber)

Als hobby doet hij ook aan Sudoku. En zijn ze net terug van een busvakantie naar het Zwarte Woud. Wat ze 
samen met een bevriend stel hebben gedaan. Als Dirk naar de voetbal is of naar de badminton, heeft Anita 
haar eigen hobby’s. Ze is creatief en maakt van fietsbanden de mooiste dingen. Ze laat me er een paar zien. 
Een kaarskrans en een heel mooi raamwerk. Echt prachtig, zelf had ik zoiets nog nooit gezien. Maar het 
wordt wel meer gedaan volgens Anita.
Ze is tevens notulist bij de KVG en maakt graag dvd’tjes met foto’s en zet er ook een muziekje onder. Samen 
kijken ze graag naar ‘Boer zoekt vrouw’ en ook naar diverse Engelse detectives.

“Heb je verder nog wat?”, vraag ik Dirk. “Nee, ik denk het niet, maar ik ken nog wel het gedicht van de mars-
kramer.” En Dirk riedelt het zo uit zijn hoofd.

Hier is Japie moet je weze     Knolsederie, prij, thee, cafe, gebakken eiers
Hier is Japie moet je zijn     Alles rauw en welgestoofd
Vrienden kom toch zonder vrezen    Aardappelen en gestampte muisjes
Want ik heb waren extra fijn     Lorinetten en brilleglazen
Abrikozen en augurken     Zwitsers en edammer kazen
Best katoen voor kinderjurken    Puik tabak en stinksigaren
Ik slijp scharen ik slijp messen     Voor een cent een klos garen
Ik scheer hondjes klaar voor zessen    Pennen die schier niet verslijten
Neemt een lootje nu mijn heren    Zuren die de verf niet bijten
U kunt het licht weleens proberen    Paraplu en parasollen
Hier is Japie moet je weze     Beste klossen voor katrollen
Hier is Japie moet je zijn     Mensen handel toch met oordeel
En of ik groenten heb, nou en of    Koop bij Japie - het is je voordeel

Met een glimlach horen Anita en ik dit aan. Ik heb het niet nagetrokken of alles klopt. Maar dit is de versie 
van Dirk Smit. Het is goed zo.

Rob Visser

Vrijwilliger in de sportlights
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Black and White Christmas party 2013 (with a touch of gold).

Er werd al weken over gepraat. Er werden loten verkocht, er werd reclame voor gemaakt. Het ging -hoe kan 
het ook anders -  als een rollend balletje door de vereniging. Er was zelfs een wachtlijst met leden die graag, 
heel graag, zich in het zwarte goud wilden hullen om met een biertje of wijntje in de hand een fantastische 
avond te beleven. De animo was overweldigend voor de organisatie dus ik denk dat dit een traditie gaat 
worden van formaat.  Mensen, K.G.B. is hip!

Het was een ontzettend gezellige avond. Wijn smaakte goed, de DJ had telkens precies de juiste plaatjes en 
de tassies van de meiden lagen net als vroeger in het midden van de dansvloer. Druk kletsend in ons zwarte 
korte jurkie leken we haast wel weer 16. Heerlijke gesprekken gevoerd, de sfeer was goed. De bediening nog 
beter trouwens, de  ‘touch of gold ‘  stond hier achter de bar deze avond! Wat een toppers!

Dat gouden randje had me heel wat kopzorgen beloofd zo tussen de bedrijven door. Een feestje, daar ben 
ik altijd voor in, dansen is ook helemaal mijn ding en dan vergeet ik voor het gemak deze ene keer maar mijn 
rode wijntje. Ik houd niet van Goud. Tis mijn kleur niet en het past niet bij me. Het leek me aardig om gewoon 
op de avond zelf te zeggen met een uitgestreken hoofd; ja, maar mijn trouwring is toch van goud?! Om voor 
de rest gewoon in het zwart te gaan en het simpel te houden.

Al pratende met mijn mede voetbal moeders kwam ik erachter dat het toch niet zo eenvoudig zou zijn. De 
een had een goudkleurig shirt, glimmend en wel, de ander een gouden riem die schitterde van overdaad en 
zo gauw ik het gesprek afwende op een ander onderwerp was er gerust wel weer iemand die een vet glit-
terende sjawl had gescoord en dat nodig eens in de groep moest gooien. Uiteraard had ik nog niks, maar de 
dag brak aan dat ik kerstversiering bij de Action ging halen.

En daar lagen ze. Ze glommen me al tegemoet. Een stel gouden muiltjes net zoals Assepoester  ze ooit lang 
geleden droeg maar dan trendy. Natuurlijk exact in mijn maat en ze kosten maar de prijs uit de Assepoestijd, 
wel  één heel  tientje!! Op het moment dat ik bijna een rondedansje van vreugde maakte omdat ik eindelijk 
een gouden dingetje wat me aanstond had gevonden, gingen er zo rond de 38 alarmbellen af in mijn hoofd. 
Doe dit nou niet! Die gouden schoen voor de voetballer van het jaar past vast vele malen beter.

Ik bedacht me de taferelen toen ik ooit, zeg maar zo’n  twee jaar geleden een bruiloft had waarop ik een on-
mogelijke kleur blauwe schoentjes moest hebben voor bij dat meest geweldige jurkje.  Uiteraard verkopen ze 
die alleen maar bij de Bristol en dat voor het luttele bedrag van 19.95. Je bent er echt maar een half uurtje 
blij mee. Toen ik ‘s avonds naar de buurvrouw wilde lopen op die nieuwe krengen, kwam ik bijna jankend aan.  

Dus. Ik vond een panty. Met een golden touch. Moment 
suprême sta ik voor de spiegel, zegge en schrijve een uur 
voor aanvang van het feest,  zegt mijn lief: “Ga jij je daar 
lekker in voelen??”  Dat had ik zelf ook al bedacht. Smeer 
het er nog even lekker in wil je! Maar goed. Ik had wel 
goud. Want toen ik dezelfde avond een mede K.G.B.’ster 
tegenkwam in de toiletten, die kreunend haar herkenbare 
gouden schoentjes uitschopte, riep ik met een lach, Action 
gold zeker?! 

Volgend jaar een zweem van zilver doen? ;-) 
Past veel beter bij mij!

Monique

Black & White Christmas party
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E4 kampioen
K.G.B. E4 kampioen!

Wat een seizoen. Na wat geschuif met kinderen van het ene naar het andere team om zo in alle E-teams een 
goede balans te vinden, kreeg ook de E4 in september gestalte; veel bekende gezichten met ook een paar 
nieuwe jongens, overgekomen van een naburige vereniging. Vanaf de eerste wedstrijden bleek het vermoe-
den dat we een sterk team hadden en dat we het dit seizoen wel eens ver konden gaan schoppen, juist.

De eerste wedstrijden waren drie bekerwedstrijden en die werden dik gewonnen. Met een doelsaldo van 44 
doelpunten vóór bleek het met het scorende vermogen wel goed te zitten en met maar 5 tegen maakten we 
ons over het verdedigend vermogen ook weinig zorgen. Vanaf het begin stond het goed, zoals dat in voet-
baltermen heet.

Op zaterdag 14 september speelden we de eerste competitiewedstrijd en ook die (uit)wedstrijd werd ge-
wonnen, van Medemblik: 1 tegen 13. De volgende wedstrijd, thuis tegen Zouaven, werd ook gewonnen met 
16 - 2. En zo ging het maar door. De wedstrijden tegen M.O.C. en Always Forward - de directe concurrenten 
- waren maar heel even spannend; ook hun verzet werd gebroken en na ongeveer acht wedstrijden voetbal-
len wisten we het: we gaan kampioen worden. En zo geschiede. Met 162 gescoorde doelpunten(!) en maar 
17 tegen werd de E4 kampioen.

Tot slot nog even een kort verslagje van mis-
schien wel de mooiste en spannendste wed-
strijd van dit seizoen.
Op zaterdag 24 november speelden we nog 
een bekerwedstrijd, tegen Westfrisia. Een 5e 
klasser die na de winterstop 3e klas gaat spe-
len. We wisten dat ook zij niet zomaar zo ver 
gekomen waren en ook hun doelpuntensaldo 
was indrukwekkend. Vanaf het begin zag het 
ernaar uit dat we het onderspit gingen del-
ven. Op eigen gras zagen we dat Westfrisia 
veel beter was, maar doordat iedereen vocht 
als een leeuw en wij goed met de schamele 
kansen omsprongen, gingen we toch met 3 - 3 
de kleedkamer in. De tweede helft was zo nog 
spannender. Het spel ging op en neer en de 
score ook. Toen het laatste fluitsignaal klonk 
en er 7 - 6 op het scorebord stond, zakten de 
bezoekers door de knieën en juichte iedereen 
met het rood-witte K.G.B.-hart uitbundig om 
de gewonnen bekerwedstrijd.

Alle wedstrijden werden dus in winst omgezet 
en zo ging de E4 met een grote glimlach rich-
ting de feestdagen.

Johan Jong,
trainer/begeleider van de E4



E4 kampioen D1 - de knutselclub

Staand achteraan:

Bas Reuvers en Johan de Jong (trainers/begeleiders).

Staand van links naar rechts:

Linze de Jong, Roan, Danny, Damian, Jits, Yaron, Herman en Youri.

Zittend vooraan:

Mike.

Op 30 november ’13 ontstond het idee om een kerstboom te gaan maken voor 
Sofie na de wedstrijd tegen Always Forward.
De vader van Roy (André) maakte diezelfde week nog een prachtige boom van 
pallethout, dat gekregen was van de vader van Remon (Marcel).
Toen die eenmaal klaar was hebben Barry en ik (Diana) de moeder van Jim, deze 
boom geschilderd.
We hadden met z’n allen afgesproken om deze later te gaan versieren in de K.G.B. 
kantine......



E4 kampioen D1 - de knutselclub

Staand achteraan:

Bas Reuvers en Johan de Jong (trainers/begeleiders).

Staand van links naar rechts:

Linze de Jong, Roan, Danny, Damian, Jits, Yaron, Herman en Youri.

Zittend vooraan:

Mike.

Op 30 november ’13 ontstond het idee om een kerstboom te gaan maken voor 
Sofie na de wedstrijd tegen Always Forward.
De vader van Roy (André) maakte diezelfde week nog een prachtige boom van 
pallethout, dat gekregen was van de vader van Remon (Marcel).
Toen die eenmaal klaar was hebben Barry en ik (Diana) de moeder van Jim, deze 
boom geschilderd.
We hadden met z’n allen afgesproken om deze later te gaan versieren in de K.G.B. 
kantine......



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 3, seizoen 2013-2014

(vervolg op de kleurenpagina)                     .......En dat werd twee weken later op 14 december. 
De mannen moesten al vroeg vertrekken naar Heerhugowaard om tegen SVW ’27 een potje te gaan voet-
ballen.
Dit was een bekerwedstrijd. We moesten al voor 8.00 uur vertrekken, dit is voor de meeste schone slapers 
onder ons in het team een tijdstip waar ze nogal moeite mee hebben (misschien omdat ze te laat naar bed 
gaan? ;) )
Nadat we aangekomen waren in Heerhugowaard, stonden de jongste minipupillen al te trappelen op het 
hoofdveld, waar het nog wat mistig was.
Zes veldjes en een stuk of 50 van die jongetjes en meisjes, het was een mooi gezicht.
Nadat we het eerste kwartier aardig werden weggetikt, werden er een aantal van onze schone slapers een 
beetje wakker en gingen ook mee voetballen. Na een opbouw uit het boekje kwamen we op 0-1.
Na een redelijk 2e kwartier werd het rust.
Hierna kwamen we sterk voor de dag met mooi voetbal , toch nog even een slippertje in de achterhoede even 
later, waardoor het 1-1 werd.
We gingen wederom niet met de koppies omlaag, maar iedereen zette nog een stapje bij om verder een 
mooie pot te laten zien.
Uiteindelijk kwam er een corner en scoorden we 1-2 wat ook de eindstand werd.
Dit was de laatste wedstrijd voor de winterstop waarin we overigens geen wedstrijd hebben verloren!
Wel waren de wedstrijden af en toe wisselvallig met mindere en goede momenten. Maar daar waar de mees-
te goede momenten uiteindelijk de overhand namen met goed combinatievoetbal en er als team gestreden 
wordt.

Na deze wedstrijd gingen we allemaal richting het thuisfront en spraken af om 12.00 uur weer aanwezig te 
zijn in de kantine, waar ditmaal de ouders gingen toekijken hoe de mannen het er knutselend van afbrachten.
Dit alles voor “onze” Sofie, die haar eigen zeer zware wedstrijd tegen die vreselijke ziekte strijdt.
Toen iedereen aanwezig was, gingen de jongens wat schuw om zich heen kijkend aan de slag, want ja… zijn 
we hier eigenlijk niet een beetje te oud voor?
Maar na een beetje geklier en gelach, gingen ze aan de gang en gingen de grote mannen terug in hun “kin-
dertijd”, het was eigenlijk toch stiekem wel heel erg leuk.
De één beschilderde z’n doosje met allerlei mooie kleuren en de ander beplakte deze met fleurige stickers, er 
was genoeg aanwezig om de boel  te versieren. 
De jongens waren al een tijdje bezig, en het viel op dat er nog  1 doosje over was, deze was bestemd voor Mo.
Na een beetje tegenstribbelen (want ja… ik ben niet creatief genoeg!) ging hij uiteindelijk toch aan de gang.
Nou Iris, wij hebben nog nooit iemand zo zien opgaan in z’n werk!! Vol passie en overgave, Mo was helemaal 
van de buitenwereld uiteindelijk alleen aan tafel (want tussentijds werden de jongens voorzien van een pa-
tatje en AA-tje) in z’n eigen wereldje aan de gang. We hebben op afstand genoten van zijn eigen genieten!
Na 1 uur had iedereen zijn eigen creatie wel af en gingen de cadeautjes ingepakt en wel de kerstboom in. 
Even met z’n allen eromheen en lachen maar, dit om een kaart te maken die nog bij de boom hoorde.
Na alles weer te hebben opgeruimd en schoongemaakt (bedankt alle moeders!) ging iedereen weer op weg 
naar huis.

Dit was een mooie afsluiter van het seizoen voor de winterstop.
We hopen onze tijger Sofie weer snel te zien en zodra het kan zeker weer  te zien spelen, want ze wordt door 
iedereen ontzettend gemist!
Wij zijn trots op iedereen die hier zo mee bezig is geweest, zo kun je toch zien waar een kleine club groot in 
kan zijn!

Tot slot…  Sofie, Fleur, Tim, Dick & Laurette , wij hopen dat jullie deze nare tijd achter jullie kunnen laten en dat 
er een prachtige toekomst voor jullie in het verschiet ligt!

Liefs Finn en Diana 

D1 - de knutselclub



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 3, seizoen 2013-2014

In het vorige clubblad meldde de redactie de namen niet te kennen waarop spontaan werd gereageerd.

Onderstaande foto werd genomen bij het zomeravond voetbal in 1967.
Spelers en dames gingen met de bus naar Bergen.

Dat betekent nogmaals de foto en nu mét de namen op één na.

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

Staand van links naar rechts: Annie Klarenbeek, ? , Jos Schooneman - Hoogland.

Knielend achter vanaf links: Cilia Klarenbeek, moeder Klarenbeek, Dil den Drijver,
Driek v/d Haar, Aaf Smit en Truus Ligthart.

Voor vanaf links: Vera Blokdijk, Lida Bonnema, Truus de Jong, Alie Vriend, Tinie Smit en mw. Mathôt.
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En de winnaars zijn.............

vv Kolpings Glorie Blijft haalt € 2.887,26 op met de Grote Clubactie 2013!

Enkhuizen, 11 december 2013, werd tijdens de Grote Clubavond bij Opel dealer Van der Linden van Sprank-
huizen de opbrengst van de Grote Clubactie 2013 bekend gemaakt.

Onze vereniging heeft hierbij het prachtige bedrag van € 2.887,26 opgehaald.

Tijdens deze gezellige avond bij Opel dealer Van der Linden van Sprankhuizen werden alle verenigingen 
naar voren geroepen om de cheque met hun opbrengst in ontvangst te nemen. Na afloop van de uitreiking 
was er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen uit te wisselen met 
andere verenigingen. 

Namens Opel dealer Van der Linden van Sprankhuizen: “We zijn trots op alle bedragen die door leden van 
de clubs zijn opgehaald met de Grote Clubactie. Ook in deze economisch moeilijke tijden hebben mensen 
geld over voor het verenigingsleven. Dat is voor de verenigingen van groot belang. Met de opbrengsten 
kunnen de verenigingen blijven doen waar ze goed in zijn, namelijk sport en recreatie bieden in onze regio, 
voor jong en oud. Vanuit Opel stimuleren we dit graag en kan de Grote Clubactie nog grootser uitpakken. 
Hiermee krijgt het verenigingsleven de steun die het verdient.”

Graag wil vv Kolpings Glorie Blijft iedereen bedanken voor het kopen en verkopen van loten. Met zijn allen 
hebben we het mogelijk gemaakt om € 2.887,26 op te halen, een schitterend resultaat!
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Ome Henk, onze echte Clubheld

Dag en nacht bezig met K.G.B en vele uren aanwezig op het complex.

Kleedkamers schoonhouden. Teams de weg naar de kleedkamers wijzen. Kleding wassen, opvouwen en op-
ruimen. De clubbladen aftellen, in zakken doen en naar de bezorgers brengen. Programma’s en posters naar 
de ophangadressen brengen of laten brengen. Hijsen van de vlaggen. Ballen oppompen. De jeugd van limo-
nade voorzien. Hand en spandiensten tijdens toernooien. En zo zijn er vast nog meer dingen op te noemen.

Kortom: je kunt het zo gek niet verzinnen of er wordt naar ome Henk gevraagd.

Henk, onmisbaar voor de vereniging, een

SUPER CLUBHELD!
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van 15 december 2013

 
K.G.B --- West Frisia                        Uitslag:  2 — 2

Vandaag  twee pupillen uit de E—2
Quincy Cardol en Maurits de Wit

Beide spelers zijn 10 jaar. Zij spelen allebei in de E-6. MAURITS 
als SPITS en QUINCY speelt ook in de SPITS en is ook KEEPER.
Hun hobby’s buiten het voetbal: QUINCY: GAMEN, TV KIJKEN, 
COMPUTEREN DISCOZWEMMEN.
MAURITS : GAMEN en ZWEMMEN.
Jullie favoriete spelers zowel in NEDERLAND als BUITEN-
LAND: MAURITS: SIEM DE JONG, ARJAN ROBBEN EN BALE. 
QUINCY: NEYMAR, ERIKSON en BALE.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs: Beide spelers kiezen: AJAX, 
KGB, MAURITS ook nog: BAYERN MÜNCHEN en QUINCY: PA-
RIS SAINT GERMAIN.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad, de wed-
strijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij 
mogen zijn: MAURITS: LEUK en alles wat er uitgelegd werd, was 
GOED te BEGRIJPEN. QUINCY: LEUK, maar ik vond het HEEL 
MOEILIJK te BEGRIJPEN. Zo zie je maar, twee verschillende 
antwoorden, over het uitleggen van dat gene, hoe er gespeeld 
moet worden.
De voorbereiding op het veld: Alle twee hebben genoten, HET 
WARM LOPEN, REKKEN en STREKKEN en OVERPASEN.
DE AFTRAP, die jullie samen mochten spelen: Beide jongens von-
den het GEWELDIG en QUINCY heeft het doelpunt gemaakt 
in de RECHTER HOEK ONDERIN. De wedstrijd zelf: Het was een SPANNENDE wedstrijd, maar wel een 
beetje KOUD.
Het 1e doelpunt dat werd gescoord door DYLAN de WIT, was de MOOISTE, volgens QUINCY maar MAU-
RITS vond de 2e die DYLAN scoorde de ALLERBESTE. BESTE SPELER: Een unaniem antwoord van beide 
jongens: DYLAN de WIT. 
Het leukste van vanmiddag: MAURITS vond de WEDSTRIJD GEWELDIG om naar te kijken en na afloop, in 
de BESTUURSKAMER zitten en ALLES meemaken.
QUINCY  had het over de TEAM BESPREKING in de BESTUURSKAMER, DE WARMING UP en DE WED-
STRIJD zelf.

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 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 MAURITS en QUINCY, 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.



  
 
                                                              
 
          

      

Beste K.G.B.’ers, 
 
 Dit wordt al weer de derde editie van de Carnavalsponsorloop. In dit bericht enkele mededelingen 

en belangrijke weetjes voor de loop van 2014. 
Waar:   Het A-veld van KGB 
Wanneer:  Zondag 2 maart 
Wie:   Mini- en F-pupillen om 11.00 uur 

    Meiden E- en D-pupillen om 11.30 uur 
    E- en D-pupillen om 12.00 uur 

Doel:  Zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel en je team 
 

 Het gaat zo in zijn werk: 
Kinderen zoeken sponsoren in hun directe omgeving; ouders, familie, buren. Zij worden gesponsord 
per rondje om het veld (max. 16) of voor een vast bedrag(dit aangeven op het sponsor formulier). 
Het formulier krijgen jullie van jullie begeleider. Aan de hand van de stempelkaart wordt het 
verdiende geld opgehaald en bij de begeleider of trainer ingeleverd. Dit kan besteed worden aan 
bijv. een feestje ter afsluiting van het seizoen. We hopen dat dit evenement een groot succes wordt 
en dat het in de toekomst de grote club actie of bonnenactie kan vervangen. 

 

DRESSCODE: Deelnemers zijn op hun allermooist verkleed!  
 

De opbrengst van de loop is 50% voor het team (teamuitje(?)), 25% voor de CliniClowns en 25% 
voor de K.G.B. jeugd en de organisatie.  
Na de loop is er de uitreiking, voor degene die het mooist verkleed is per categorie, en voor het 
mooist verklede team is er een hoofdprijs. 
Daarna bouwen we nog een klein feestje met de kinderen!   

 
Natuurlijk hopen we op veel enthousiaste ouders en/of andere fans! 

 Meer informatie volgt zo snel mogelijk vanuit je coach, naar hem/haar koppelen we alles 
door.  
 
We hopen dit jaar op een recordbedrag en dat alle teams meedoen! 
 

Wij hebben er zin in! ALAAAAAFFFFF! 
Voor vragen kun je bij je coach en/of bij één van de onderstaande leden van de 
Carnavalsponsorloop commissie terecht: 

  
Reinier Jeltema, 0228-513695; reinendaan@quicknet.nl 

 Daniëlle Jeltema, 0228-513695; reinendaan@quicknet.nl 
 Joey Leeuwinga, 06-46190481; j.leeuwinga@hotmail.com  
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De trainer van de E5: Bert Dijkman.

Laatst kwam ik Bert Dijkman tegen en toen wij in gesprek raakten, bleek dat Bert geen bezwaar had tegen 
een interview in de Brug. Dus zo gezegd zo gedaan en ik werd vrolijk ontvangen in hun mooie huis aan de 
Bakkerstraat.

Graag stellen we Bert aan u voor: Bert is getrouwd met Miranda en samen hebben zij drie kinderen: Tom 
van negen, Finn van zes en Liz van vier. Bert is 47 jaar geleden geboren in Enkhuizen, maar verder helemaal 
getogen in Bovenkarspel. De lagere schooltijd bracht hij door op de Wendel en daarna heeft hij een jaar de 
LTS op de Kuipersdijk gevolgd. Die sloot en toen volgde de KTS (katholieke LTS) in Hoorn. 
Hij volgde de richting elektrotechniek en wilde hier graag in doorleren. Helaas was zijn zeven voor wiskunde 
net niet voldoende om door te gaan naar de MTS en is hij meteen gaan werken. Uiteindelijk heeft hij zijn pa-
pieren via avondstudies toch gehaald. 

Bert is werkzaam bij Syngenta als projectleider. Dit is een breed begrip in dit geval, want alles wat onder 
‘projecten’ kan vallen, wordt door Bert en zijn drie collega’s verwerkt. 
Dit kan zijn het uitbreiden of aanpassen van gebouwen of kassen, ontwikkelen of innoveren van productie 
machines. Kortom, alle technische werkzaamheden die bij Syngenta projectmatig moeten worden aange-
pakt. 

In zijn jonge jaren heeft hij gevoetbald bij K.G.B., maar niet zo heel lang (alleen bij de F-jes en E-tjes). Hij is nog 
op het oude complex begonnen en de trainingen waren dan op de ijsbaan, want verlichting was er in die tijd 
niet op het oude K.G.B. complex. Zijn trainer was destijds meneer Bregman. 
Het grappige is dat, ondanks hij niet zo lang heeft gevoetbald, hij nog vele teamgenoten van toen nu tegen-
komt bij K.G.B. en nu zijn het trainers/begeleiders of vaders met kinderen die voetballen bij K.G.B. Na zijn 
korte carrière als voetballer heeft hij het in de handbal geprobeerd. Nu was hij in het team de enige jongen 
en dit heeft hij twee jaar volgehouden, maar is er toen mee gestopt.

Trainer in de spotlights
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Inmiddels  sport hij voor zijn plezier en ’s zomers staat hij op de skeelers en hij loopt regelmatig
hard als recreant. 

Toch is hij nu, ondanks zijn korte voetbalcarrière, voetbaltrainer. En zoals bij zo vele andere trainers het geval 
was, werd hij gevraagd omdat zijn zoon op voetbal is gegaan. Zijn zoon Tom is begonnen in de F7 en Joey 
Leeuwinga trainde dit team. Joey had destijds niet zo veel tijd meer om de jongens te trainen (studie) en er 
werd een oproep gedaan. Bert zag er wel brood in en is samen met Fabian Dahmann trainer geworden van 
de F3 en Peter Botman is op zaterdag begeleider. Bert en Fabian gaan ook altijd mee, dus op zaterdag is er 
altijd een zware delegatie aanwezig. Dit betekent voor de E5 spelers dat ze tijdens een wedstrijd veel aan-
wijzingen krijgen. Dit wordt overigens niet altijd door de E5 spelers gewaardeerd. 

Wie spelen er in de E5? Dat zijn: Tom Dijkman, Sem Dahmann,  Emiel Botman, Stijn Bakker, Silvijn Eg, Joey 
Sachs , Riven Libanon en Niels Wildoer.

De E5 is een hecht team, eigenlijk zijn er weinig wijzigingen geweest sinds de F7. Van de F7 ging het team 
naar de F3 en nu zijn ze E5. Het zijn hele enthousiaste jongens en houden van lol maken en gezelligheid. 
Het trainen van het E5 team valt niet altijd mee. Het gezellig bij elkaar zijn en lol maken, wat natuurlijk wel 
belangrijk is, wil nog wel eens de overhand krijgen. We beginnen de training altijd met een warming-up. Er 
zijn dan altijd wel een paar spelers die plotseling last krijgen van een opkomende blessure  en dus niet met 
de warming-up mee kunnen doen. De trainers hadden gehoopt dat de Ajax academie uitkomst zou bieden. 
Maar deze leerstof is redelijk pittig en meer iets voor de selectie spelers . Het valt ook niet mee om de aan-
dacht vast te houden, het moet allemaal vrij kort en snel en variabel. Toch doen de mannen van de E5 het niet 
onverdienstelijk, ze hebben een tijd lang op de tweede plaats gestaan, en staan inmiddels op de vierde plek. 

Helaas verloren ze de laatste paar wedstrijden en daar hadden ze het (soms) wel moeilijk mee. De sfeer in 
het team is altijd heel goed. Na een gewonnen of verloren wedstrijd is er nog een korte nabeschouwing, maar 
het gaat al snel over wie bij wie gaat spelen. Dus ook buiten de trainingen en wedstrijden gaan de mannen 
heel goed met elkaar om. Ook de ouders  gaan trouw mee naar de wedstrijden, dus aan belangstelling geen 
gebrek! 

Het is mooi om te horen dat er in dit team heel  veel plezier wordt beleefd aan het voetbal . 
We wensen Bert en de rest van de mannen veel succes met de tweede helft van de competitie.    
  

Elly Roosendaal

Trainer in de spotlights
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Auto-Totaal BV maakt zijn naam totaal waar

De Industrieweg in Grootebroek is de afgelopen tijd aardig ‘op de schop’ genomen. Het ziet er al geweldig uit 
en daarin misstaat het vernieuwde en vergrote autobedrijf Auto-Totaal  totaal niet.

We spraken met Jan Reus die samen met Ed Ligthart  de eigenaar is van Auto-Totaal BV. Jan komt uit een 
technische familie. Het was dan ook niet te verwonderen dat hij na een korte kennismaking met de wereld 
van de HAVO  via de Hoeksteen en de Cuyp  toch in de auto’s terecht kwam. Hij werkte net als Ed bij verschil-
lende garages in de regio, maar was daarnaast ook in zijn eigen schuur volop bezig met het sleutelen aan 
auto’s. Na het behalen van de benodigde papieren van algemene aard, volgden zij beiden ook zeer vele 
cursussen en opleidingen in de autobranche, ze behaalden de nodige papieren  en waren in 1995 klaar om 
een eigen autobedrijf te gaan beginnen.

Samen met Ed nam hij in 1995 de oude garage van Koos Snoek over en ze noemden het nieuwe bedrijf Auto-
Totaal. In 1996 sloten zij zich aan bij Bosch de grootste merkonafhankelijke organisatie voor garagebedrij-
ven (375 vestigingen in Nederland), grootste leverancier aan de autofabrikanten én BOVAG¬-gecertificeerd. 
Zij zorgen o.a. voor de vele (verplichte) trainingen van de medewerkers uit de deelnemende bedrijven, waar-
door de kwaliteit van het werk gewaarborgd blijft. 

Auto-Totaal biedt de automobilist nu een totaal pakket van diensten. Natuurlijk kan de automobilist er terecht 
voor het reguliere onderhoud aan de auto, zelfs voor een Auto Onderhoudscontract (APK+onderhoud+ 
pechhulp vanaf € 17,50 per maand), maar ook bij acute situaties kun je bij dit moderne bedrijf terecht . 
Auto-Totaal is ook aangesloten bij ‘Glasgarage’, zodat je er ook voor alle autoruitschades terecht kan. Zij 
mogen voor alle verzekeraars repareren!  Bovendien heeft Auto-Totaal een eigen lease afdeling (@t-lease) 
en zijn zij dealer van de Microcar brommobielen.
Ook voor autoverhuur bent u bij Auto-Totaal aan het juiste adres, vanaf € 29,00 per dag huurt u al een bijna 
nieuwe auto.

Sponsor gespot
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Auto-totaal verkoopt ook zomer- en winterbanden en de banden kunnen zelfs opgeslagen
worden bij Auto-Totaal.

Jan Reus doet graag aan hard-
lopen, zijn zoon voetbalt  en ze 
hebben er voor gekozen om 
ook K.G.B. te sponsoren, zoals 
hij zegt “omdat ze de sport en 
het lokale  verenigingsleven 
een warm hart toedragen”. 
Voor vragen, advies of een 
kopje koffie bent u bij hen altijd 
welkom.

Goede Zaken Jan en Ed.
Voor verdere info: Auto-To-
taal BV, Industrieweg 15e 
te Grootebroek tel.: 0228-
516118.
Zie ook www.auto-totaal.nl.

Sponsor gespot

DIFFERENT WORLD OF FASHION

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

Welkom bij...
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Administratiekantoor Broekerhaven schenkt Mini’s nieuwe shirts

Tijdens een training verraste mevr. Tatjana Appelman van Administratiekantoor Broekerhaven de Mini’s van 
K.G.B. met nieuwe shirts.

Administratiekantoor Broekerhaven adviseert sinds 2011 ondernemingen in het midden en kleinbedrijf én 
particulieren op fiscaal en financieel gebied.
Men kan er terecht voor jaarverslagen, belastingaangiften, fiscaal en juridisch advies en (loon-)administra-
ties.

Mini’s in nieuwe shirts

Staand van links naar rechts:

Sander Peerdeman (begeleider), Joey Leeuwinga (trainer/begeleider),
Jens Kaagman, Martijn Jeltema, Thymo Ursem, Justin Appelman, Joep van Rensch, 

Bram van Rensch, Tatjana Appelman (sponsor) met dochter Tessa
en Reinier Jeltema (trainer/begleider).

Zittend van links naar rechts:

Stan Peerdeman, Mark op den Kelder, Noah Rood en Nick Peerdeman.
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Meisjes C1 ontvangen nieuwe shirts van SPAR SCHRAMA. (+ bijl. foto MC1)

Arie en Vera Schrama van de bekende SPAR aan het Boerhaaveplein zijn al zeer vele jaren sponsors van 
K.G.B. Toen ze benaderd werden om shirts te schenken aan de Meisjes C1 hoefden zij niet lang na te denken. 
Midden in de gerestylede winkel werd geposeerd door de trotse sponsors en het trotse team.

Meisjes C1 in shirts van Spar Schrama

Staand van links naar rechts:

Tessa van der Spruijt (keeper), Renee Leeuw, Madelon Pennekamp,
Arie (Spar) Schrama (sponsor), Mendy Wentzel, Denise Zwier,

Debbie Bouman (coach), Lotte Runia, Lisa Stoffers, Vera Schrama (sponsor).

2e rij: Anne-Lotte de Haan, Dewi Roet, Carmen van Vuure, Renee Vuijst, Elze van de Berg.

Voorste rij: Anne Breed, Liz Breed, Pascal Stomp en Lianne Botman.
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Pupil van de week

DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 27 oktober en  24 november 2013
 

K.G.B --- Kleine Sluis                        Uitslag:  1 — 2
Vandaag  twee pupillen uit de E—2

Joeri en Rob van Wees

Dit verslag gaat over twee zondagen. I.v.m. een 
blessure van de scheidsrechter op zondag 27 
oktober, werd de 2e helft 24 november inge-
haald. JOERI en ROB van WEES kwamen dus 
twee keer als pupil. 

Beide spelers zijn 10 jaar. Zij spelen allebei in de 
E2. ROB als MIDDENVELDER en JOERI   speelt 
LINKSBUITEN.
Hun hobby’s buiten het voetbal: ROB: GAMEN 
en MUZIEK. JOERI: GAMEN en KAARTEN.
Jullie favoriete spelers zowel in NEDERLAND 
als BUITENLAND: JOERI: SIEM DE JONG, 
CRISTIANO RONALDO, LUIS SUAREZ, MESSI, 
FABREGAS.  ROB: SIGTHORSSON, RONAL-
DO en MESSI.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs: Beide spe-
lers kiezen: AJAX. En JOERI ook KGB.
Uiteraard hebben wij het  over zondag 27 okto-
ber, maar ook over vanmiddag gehad.

De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij mogen zijn: Er werd beide zondagen 
over de verschillende POSITIES in het veld gesproken.
De voorbereiding op het veld: Alle twee hebben genoten, vooral KEEPER INSCHIETEN, DE GEHELE WAR-
MING-UP en dat zij ALLES MOCHTEN MEEDOEN.
DE AFTRAP: Beide jongens hebben ALLEBEI GESCOORD, zowel JOERI DE 1E HELFT en ROB DE 2E.
De wedstrijd zelf: Het was een SPANNENDE wedstrijd, jammer dat ze zoveel kansen hebben gemist.
Het doelpunt dat de 1e helft werd gescoord door DYLAN de WIT, was de MOOISTE.
BESTE SPELER: JOERI: SJORS APPELMAN en ROB: RENE SPRUIT.

Het leukste van vanmiddag: ROB: DE AFTRAP, KEEPER INSCHIETEN en samen met JOERI DE BAL IN-
SCHIETEN.
JOERI: HETZELFDE ANTWOORD ALS ROB, ook het VELD OPLOPEN MET DE SPELERS hoort daarbij.
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 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 JOERI en ROB, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn en ik wens jullie heel veel voetbalplezier 
toe, voor nu en in de toekomst

Els Bakker
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 1 december 2013

 
K.G.B --- Always Forward                        Uitslag:  1 — 0

Sneller dan gedacht mocht ik weer de pupillen van de week interviewen.
Deze keer waren dat Yaron Meewisse en Koen Botman.

Naam: Yaron Meewisse Leeftijd: 10 jaar

Op de vraag op welke school zit je en hoe oud ben je antwoordde Yaron dat hij 10 jaar is en op de Willibror-
dusschool zit. Het elftal waarin hij speelt is de E4 en hij is centrale spits. Op zaterdag 30 nov. heeft hij tegen 
ASV met 13-2 gewonnen. Naast voetbal zijn gamen, lezen en stoeien met zijn kleine broertje zijn verdere 
hobby’s. Een speler die Yaron erg bewondert is Messi en de favoriete club is Barcelona.

De wedstrijdbespreking met het 1e elftal snapte hij niet zo erg, maar hij dacht dat het wel goed ging. De 
voorbereiding op het veld was heel leuk maar ook wel zwaar. De aftrap mochten ze samen doen, eerst het 
halve veld over rennen en daarna proberen te scoren.
De wedstrijd was heel leuk om zo mee te maken en bovendien heel spannend. Het mooiste doelpunt was het 
enigste doelpunt, dat werd gescoord door Kees Hauwert. Allerbeste speler was KGB nr.13 Dylan de Wit.
En wat was nu het allermooiste van deze middag? De wedstrijd op de spelersbank bekijken.

Naam: Koen Botman Leeftijd: 10 jaar

Het verslag van Koen is als volgt; ik ben ook 10 jaar, maar zit op de Molenwiek. Koen speelt in de E6 als links-
midden. De zaterdag  hadden we vrij. Voetbal en survival is super leuk, meer hobby’s heeft hij niet.
Messi is zo’n goeie speler, dus de beste voor hem. Barcelona is ook zijn favoriete club. Hij vond de wedstrijd-
bespreking erg goed gaan en Richard maakte de goeie opstelling.

Tijdens de voorbereidingen op het veld 
mochten Yaron en ik sprintjes trekken en 
dat was heel leuk.
De wedstrijd zelf was ook heel goed 
want ze wonnen  met 1-0. Kan dus niet 
anders dan dat ook hij het doelpunt van 
Kees het mooiste vond. Reijnaldo Appel-
man was de beste speler, die kan zo hard 
rennen.
En het allerleukste dat Koen vond was 
het doelpunt in de blessueretijd.

Nou jongens jullie hebben deze middag 
het 1e heel veel geluk gebracht want ze 
hebben gewonnen. Ik zou zeggen alle 
keren komen, wie weet winnen ze dan al-
door. Bedankt voor jullie aanwezigheid 
en voor het intervieuw. Het was gezellig 
en veel plezier met de bal en het shirt.

Groetjes Ineke Bakker



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


