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 06-18705802

Consul
Clemens Huisman
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Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag: Damian van der Plas uit de E4.

4

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

se
iz

oe
n 

20
13

-2
01

4 
   

  M
AA

RT
 2

01
4

of
fic

ie
el

 o
rg

aa
n 

va
n 

vv
 K

.G
.B

.  
Bo

ve
nk

ar
sp

el

de BRUG

Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

De Column door Rob Visser.

Trainer in de spotlights Edwin Schrandt door Elly 
Roosendaal.

Foto’s, Agenda, lay out en samenstelling clubblad 
door Nico Bakker.

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

Tom de Wit in gesprek met Monique.

Op de middenpagina’s beelden van het Tulip 
Valley Indoor Jeugd Toernooi in De Flint.

En ............................:
•	 Van de voorzitter.
•	 Scoor met recycling.
•	 Rondom de selectie door Erik de Vries.
•	 Keep the picture off the grass van Anne Boon.
•	 Bas Reuvers keeper coach 2.
•	 Nieuwe jeugd scheidsrechters.
•	 Carnaval sponsorloop. (in de volgende Brug de foto’s)
•	 Mini pupillen spelen tegen Spirit’30.
•	 Pupil van de week door Els Bakker.

en verder:
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Van de voorzitter

In the winning mood
“Bob, hoe durf je? Het vlaggenschip van K.G.B. staat op een teleurstellende 
elfde plaats (al is het verschil tussen nummer vier en nummer elf slechts vijf 
punten) en jouw column begint met de titel ‘In The Winning Mood’. Je bent 
toch niet naïef?” Nee, ik ben niet naïef! In the winning mood zijn, betekent voor 
een voorzitter iets anders dan de plek op de ranglijst van het eerste eltal. De 
club is groter dan K.G.B. 1. Met ruim 650 leden en 220 vrijwilligers zijn wij in 
the winning mood.

Metamorfose
Een grandioos Kerstgala in 2013. Een hartverwarmende Nieuwjaarsrecep-
tie. Tijdens de herfstvakantie is onze vereniging de trotse gastheer van Ajax 
Camps & Clinics. Maar dat is nog niet alles: zodra het laatste toernooi ge-
speeld is en vlak voordat het complex in ‘zomerslaap’ gaat, ondergaat onze 
kantine een metamorfose onder leiding van Hans en Ingrid van Diepen van 
Woonwinkel ‘t Klooster. En hoewel het project ‘Kantine 2.0’ pas begin juni 
start, is het prachtig om mee te maken hoeveel ideeën en energie er nu al 
vrijkomen onder de leden en vrijwilligers. Oud voorzitter Gerard Overmars 
heeft aangeboden projectleider te zijn van Kantine 2.0. Dat hoefde hij na-
tuurlijk maar één keer aan te bieden. Hans van Diepen wordt adviseur en re-
gisseur. Samen met de vele handen, die licht (en saamhorig) werken maken, 
krijg je bijna zin om nu al te beginnen.

Hoofdsponsor
En als klap op de vuurpijl 
Dirk de Wit Mode als nieuwe 
hoofdsponsor. Wat ben ik 
daar ontzettend trots op en 
blij mee! Een toonaangevend 
en ambitieuze Different World 
of Fashion kiest er voor om 
zich voor vijf jaar te verbinden 
aan K.G.B. Dus daarom: wij 
zijn in the winning mood. Per-
soonlijk vind ik dat K.G.B. een 
plek of zes, zeven te laag staat 
voor kwaliteit die we hebben 
en de strijdlust die we tonen. 
Maar de stand is de stand en 
“de winnaar heeft altijd gelijk!” 
(Mark Tuitert). En terwijl ik mijn 
column nog één keer terug 
lees, borrelt er nog een uit-
spraak in mij op. Dit keer van 
Anthony Robbins: “Veel men-
sen overschatten wat ze kunnen doen in één jaar, maar onderschatten wat ze kunnen doen in tien jaar!”
Ik proost met u op de komende tien jaar.

Sportieve groet,
Bob Smit
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In memoriam

Woensdag 30 april - Jeugd Open Dag vv K.G.B. 
Zaterdag 24 mei - K.G.B. toernooi voor MP, MD en D-pupillen.

Zondag 25 mei - K.G.B. Reunie toernooi.
Donderdag 29 mei (Hemelvaartdag) - Stratentoernooi.

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.

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 1 maart bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-trainer en Lid van Verdienste Henk 
Wolfschot  is overleden. Henk heeft zich gedurende een groot aantal jaren ingezet voor onze ver-
eniging, we zijn hem hiervoor enorm dankbaar. We wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie-
leden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en medewerkers vv K.G.B.

Agenda
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Nogmaals: wie neemt het over?
Beste K.G.B.’ers,

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

Na dit vele jaren te hebben gedaan, stoppen wij hiermee aan het eind van dit seizoen en is het wat ons be-
treft nu de beurt aan iemand anders.

Wil voelt hier iets voor? 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

Stratentoernooi

Op donderdag 29 mei wordt weer het jaarlijkse Stra-
tentoernooi  bij K.G.B.  georganiseerd.

Deelnemers kunnen met complete teams inschrijven 
in de categorieën Heren- en Gemengde teams. 

Inschrijven kan via Hans.Noback@planet.nl of 
0228-514376.

Vergeet niet de naam van het team en de naam/adres 
gegevens van de contactpersoon te vermelden.
De inschrijving sluit op donderdag 15 mei, vol = vol!!!

Gevonden!

Langs het A-veld op het gras achter de reclamebor-
den is een zilveren armbandje gevonden.

Het armbandje is af te halen bij Cor van der Steen, 
Raadhuisplein 6, Bovenkarspel.

Ander nieuws

Heeft uw kind moeite met 
leren? 
 

Talent geeft remedial teaching en 
werkt met uw kind aan (begrijpend) 
lezen, spelling en/of rekenen. Uw kind 
maakt snel grote sprongen vooruit en 
krijgt het plezier in leren weer terug! 
 
 
Rots & Water 
 

Is uw kind kwetsbaar of heeft het 
onvoldoende zelfvertrouwen? Bij Rots  
& Water ontwikkel je spelenderwijs 
zelfkennis, zelfvertrouwen, 
vertrouwen in een ander en werken 
we aan sociale vaardigheden.  

www.KJPtalent.nl 

Bovenkarspel 
Zwaag 
Hoorn 
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Column

 Klokslag 1 uur

Altijd? Alle-tijd ja!
Onze kerkklok staat al enige tijd op 1 uur.
Normaal gesproken kijk je onbewust even op de kerkklok. Dan weet 
je hoe laat het is. Sinds de klok stil staat, valt het mij pas echt op hoe-
veel je naar de kerktoren kijkt. Tenminste ik wel en anderen ook, blijkt.
Voor de kerkeveiling loop ik in de wijk; Hulft, Eg, Bouw, Priem en Hark 
en meerdere mensen aan de deur hebben het over de stilstaande 
kerkklok en dat ze er regelmatig op kijken.
‘Met koken gebruik ik um bij de bereidingstijd.’
Aardappels, ovenschotel, eieren, de rijst en andere gerechten van 
de kook door de kerkklok! Watun giller. De kerkklok brengt de liefde 
van de man - die door zijn maag gaat - van de kook. Huwelijk stress!
Het zou toch wat zijn, altijd 1 uur. De tijd stil zetten in ons jachtig be-
staan. Best lekker. 
Zelf denk ik daarbij aan mijn leeftijd. Natuurlijk ik ben 50 ‘dus ehh’ ff 
in de parkeerstand met die telling. Dat dacht ik bij 40 ook al! En bij 
60/70 denk ik waarschijnlijk niet aan de parkeerstand maar aan de 
R van return! 
Maar goed. Ik vraag me af, is het 1 uur in de nacht of overdag? Bij 
stilstaande tijd in de nacht, dan denk ik terug aan mijn uitgaanstijd 
rond eind tienerjaren. Het is 1 uur en normaal gesproken nog 1 uur te 
gaan, ja voetbalboys and girls, toen sloot horeca om 2 uur, dan krijg 
ik niet eens de tijd een meisje naar huis te brengen! 
Want dat deed je na tweeën.
Nee, dan maar een stilstaande klok op 1 uur in de middag. Gewoon 
midden op de dag. Tijd voor een wandeling, voor een boek, een film 
en tijd voor een goed gesprek. Jazeker, een goed gesprek, wanneer 
nemen we nu eens tijd voor een goed gesprek? Met je familie, vrien-
den, buren, een naaste of je kinderen. Een gesprek met je kinderen 
schiet er bij mij wel eens in. Niet een alledaags praatje, maar echt 
eens een gesprek over wat zij vinden, denken en waarom ze iets -zus 
en zo- doen. Ik zit weleens alleen in de auto met een of twee van de 
kinderen. Als je dan 1 uurtje moet sturen, komt zo’n gesprek er wel 
van. En das best mooi en waardevol, maar om daarvoor iedere keer 
de auto te nemen!
Dus bij een kerkklok die stilstaat, is het tijd voor een goed gesprek 
met je kinderen ‘s middags om 1 uur. Bij een kopje thee. Doen.
Toch is het voor ons voetbalplezier lastig zo’n stilstaande klok. Nooit 
meer 2 uur. Starttijd van de wedstrijd van ons K.G.B.1! Net nu de bal 
de goede kant op rolt. Uit tegen VVW zagen we een strijd en inzet 
om van te smullen. Winnen van de nummer twee! Dat smaakt naar 
meer en dat lukt niet bij een klok die op 1 uur blijft staan. Op naar 2 
uur, winnen én een gezellige derde helft.
Kan de kerkklok zijn seconden gewoon weer eens wegtikken? Dan 
gaat ons leven weer zijn gangetje!
                  Rob Visser

Als of de duivel er mee speel-
de werkte de klok sinds enkele 
dagen weer en zo kon het ge-
beuren dat de fotograaf plots 
met een andere tijd te maken 
kreeg.
Gelukkig: hij doet het in ieder 
geval weer.

Gelukkig heeft inzet en strijd 
bij Vios-W doorgezet, waar 
in de slotminuut spectaculair 
werd gewonnen.
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Stijlvol voetballen. Bij deze term denk je aan voetbalclubs als Barcelona, Arsenal of het Milan uit de jaren 90. 
Echt dus niet aan een voetbalclub uit het Bovenkarspeler land. Hier gaat verandering in komen….. Met een 
nieuwe hoofdsponsor, de kledingzaak met stijl en allure, gaat ervoor zorgen dat onze jongens straks flaneren 
over het veld. Goede outfit, strakke spieren, zeg nou zelf. Kan niet meer stuk. Dus ik besluit om eens te gaan 
ontdekken wie er achter deze nieuwe tenues staan. Welke naam er straks op het bord bij de hoofdingang 
staat. Zouden deze heren ook zo stijlvol zijn?

Tom ontvangt me in zijn strakke Hugo Boss pak. Over bovenstaande gesproken. Maar gelukkig heeft hij net 
zo lief een voetbal 
shirt aan. Kan me 
ook bijzonder goed 
voorstellen dat als je 
de hele week Hugo 
moet dragen het 
eens tijd wordt dat er 
wat sportiefs om je 
lijf hangt. Bij Nick is 
dat zeker geen voet-
balbroekje maar ook 
dat zegt niets over 
de sportieve instel-
ling. Beide heren 
zijn fanatiek aan het 
sporten met een Per-
sonal Trainer, Patrick 
van Dijk (Hollandia). 
Uiteraard staat het 
wat stijlvoller als je 
met een sportief lijf 
een pak aantrekt 
dus de combi stijl en 
sportief is weer uiter-
mate duidelijk. DW 
en K.G.B., lijkt nu al 
gescoorde game.

Mijn man is blij dat ik deze zaak eens ga bezoeken zonder zijn creditcard mee te nemen. Voor ik wegga roept 
hij nog eens aarzelend; “je gaat toch echt alleen maar koffie drinken daar?” Sinds een jaar of wat ligt DW in 
onze achtertuin. Waar hij destijds nog twijfelde of dit wel de meest geschikte plek voor ons gezin was, had ik 
al snel met mijn vrouwelijke overredingskracht aangevoerd dat ze twee keer per jaar uitverkoop hebben. Dat 
we sinds de aankoop al rap moesten verbouwen boven om extra kastruimte te creëren ligt natuurlijk volledig 
aan DW. Die etalages hè. Daar moet ik elke dag minstens 4 keer langsfietsen. Mannen redden dat makkelijk 
zonder te stoppen. Maar, mijn rem schiet erop bij het zien van dat geweldige jurkje, kan er echt niets aan 
doen.

Met de mix van commercie, organisatie, financiën, personeel, inkoop en marketing zijn deze heren al aardig 
op dreef, met aan het einde van de week een werkdag tussen de klanten. De zaterdag is, zoals Tom vertelt, 
de belangrijkste dag.
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Zij genieten van het contact met de mensen en het advi-
seren van het winkelend publiek.
Het doet me goed om te horen hoe deze twee innovatie-
ve mannen een mooi bedrijf leiden en daarbij zich ont-
zettend thuis voelen op de werkvloer. Ze zijn sportief en 
hebben duidelijke ideeën over de nieuwe voetbalshirts 
die er straks komen. Modieuze kleuren en lekker getail-
leerd in plaats van die o zo gewone totaal niet flatte-
rende vierkante shirts. Ja, heren van het eerste, dit gaat 
niet over het nieuwe bloesje van je vrouw, maar wordt 
bij jullie op het lijf gedrapeerd! Kijk, en daar ga je sneller 
van lopen!!

Minpunt is wel, laat ik daar ook gelijk maar duidelijk over 
zijn want het is echt niet allemaal blijdschap wat de klok 
slaat, is dat in antwoord op mijn vrij directe vraag: Ajax 
of Feyenoord, Tom dus net zo direct het verkeerde ant-
woord geeft. Een groot deel van de Strekers heeft het 
spelletje helemaal nog niet begrepen, want Tom is lang 
niet de enige die fout scoort. Zou dat aan de bloemkool-
lucht liggen die hier overheerst boven West Friesland?

Het moge duidelijk zijn. Hier is een match ontstaan. Met 
Bob Smit als relatietherapeut. Enne, heren van DW, voor 
jullie vrouwen hebben we hele lekkere rode wijn en ge-
zelligheid! Graag zien we jullie op het eerstvolgende 
K.G.B./DW feest!

DW en K.G.B., Sprankelend, Sportief en Spannend!!

Monique
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BELEVENISSEN RONDOM DE SELECTIE

Bij het schrijven van dit stuk zijn we inmiddels alweer aanbeland in het begin van de maand maart en in te-
genstelling tot de laatste jaren zijn er een hoop wedstrijden gevoetbald in de eerste twee maanden. K.G.B. 
1 heeft 5 competitie- en 2 vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, K.G.B. 2 kwam tot 3 competitiepartijen.

Het jaar werd op zondag 5 januari aangevangen met de nieuwjaarswedstrijd tussen K.G.B. 1 en Oud K.G.B. 
gevolgd door de receptie. K.G.B. 1 maakte na twee minuten 1 – 0 (eigen doelpunt Marco Ligthart, assist 
Reynaldo Appelman) en gooide hierna het duel in het slot. Er werd niet meer gescoord. De receptie hierna 
was eerlijk gezegd spectaculairder. Voorzitter Bob Smit gaf voor een bomvolle kantine een inspirerende 
speech weg met als grootste nieuws een nieuwe hoofdsponsor. DIRK DE WIT MODE, een grote naam in de 
regio, gaat de fakkel overnemen van Kiddy World. Ik denk dat de selectie er volgend seizoen modieus bij zal 
lopen.

In aanloop naar de hervatting van de competitie op zaterdag 11 januari een oefenwedstrijd in en tegen 
Monnickendam (2de klasser zaterdag). Op een prachtig  kunstgrasveld speelde K.G.B. een goede partij 
tegen een goede tegenstander. Monnickendam had meer balbezit, voetbalde makkelijker, maar K.G.B. was 
veel effectiever en verschalkte de verdediging vier keer.
Trainer Bulterman had Mathijs van Diepen in de spits geposteerd, Jordy Brouwer en Dylan de Wit liggen 
eruit door blessures (zaalvoetbal), en hij zou zich waarmaken. Mathijs scoorde twee maal en met nog twee 
eigen doelpunten werd er met 2 – 4 gewonnen.

Dit gaf vertrouwen voor VVS’46 thuis op 19 januari. De laatste jaren is de ploeg uit Spanbroek vervelend 
voor K.G.B. (6 wedstrijden, 1x winst, 1x gelijk en 4x verlies), terwijl we voetballend vaak de overhand heb-
ben. Vandaag is het anders. VVS heeft nu eens meer balbezit, K.G.B. speelt degelijk en compact. René Spruit 
zorgt voor de 1 – 0 en pas in blessuretijd valt de verlossende 2 – 0. Doelpuntenmaker is Kees Hauwert met 
een schitterende solo en dito afronding. VVS trainer Loukou verschuilt zich achter de afwezige spelers, iets 
wat we vrijwel iedere week horen en lezen in de media bij alle amateurclubs, behalve K.G.B.

Het weer is zacht. De temperaturen ruim boven nul, wel veel regen maar die valt vooral doordeweeks. Hier-
door verandert het veld in een modderpoel, maar er kan wel gewoon op zondag gevoetbald worden. Toch 
wel fijner dan 2 maanden in het traphalletje trainen.
Ik ga op donderdagavond altijd even kijken bij de training en ik geniet al een aantal weken van de inzet van 
de jongens. In de modderpoel wordt er hartstochtelijk getraind en voor iedere bal gevochten. Vaak nog met 
combinatievoetbal en ongetwijfeld goed voor de conditie. Ook de trainingsopkomst bij zowel K.G.B. 1 als 
K.G.B. 2 is goed.

De hoofdtrainer en ik gaan op ziekenbezoek. Eerst bij assistent-scheidsrechter Klaas Appelman die voorlo-
pig niet van de partij is. Na een indrukwekkende rondleiding door z’n gerenoveerde huis en een bak koffie 
cq thee gaan we richting Enkhuizen. Daar woont Emiel Ruitenberg sinds kort samen met Marissa. Dit keer 
geen rondleiding maar wel even zitten. Emiel ligt er sinds augustus uit met gescheurde kniebanden. Hij is pas 
geopereerd en hem wacht nu een lange revalidatie. Hij is vast van plan terug te keren in K.G.B. 1, sterker dan 
ooit.
Op 26 januari spelen we in Koedijk op het kunstgras tegen de plaatselijke voetbalvereniging. Een hele grote 
club (bijv. 17 seniorenteams), alleen het complex straalt niets uit. Het heeft wel mooie kunstgrasvelden. Koe-
dijk, met John Stevens als trainer, is dit jaar verder verjongd en doet het boven verwachting. Met afwachtend 
voetbal gokken ze op de twee smaakmakers van het team, Jordy van der Sleen en Michael van der Heyden. 
Zo ook vandaag. K.G.B. speelt de laatste maanden ook gereserveerder maar dit is vandaag niet mogelijk. 
K.G.B. heeft het balbezit en Koedijk vindt het prima. Het voetbal van K.G.B. is voorspelbaar en de aanvallers 
worden niet bereikt en dwingen zelf ook niets af.

Rondom de selectie
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Het is ook oppassen met scherpe counters van de twee genoemde spelers.
Na de rust zet het spelbeeld zicht voort. Trainer Bulterman gaat wisselen om iets te forceren. Prompt valt de 
openingstreffer voor K.G.B. Eerst is Mathijs van Diepen er dichtbij met een kopbal, niet veel later scoort Kees 
Hauwert wel met z’n hoofd. Nu is het zaak voor K.G.B. de wedstrijd uit te spelen tegen een opeens wel aan-
vallend Koedijk. De gelijkmaker valt veel te snel. Vier minuten na de openingstreffer is het 1 – 1 door Van der 
Sleen. Dit wordt ook de eindstand en de teleurstelling overheerst. Dit omdat K.G.B. alweer voor de 8ste keer 
gelijkspeelt, de concurrenten veel punten pakken en we dus onderin  blijven hangen.
John Feij heeft zich bereid gevonden de taak van Klaas Appelman voorlopig over te nemen. Hij vlagt al en-
kele seizoen bij zowel K.G.B. 2 als 5, twee wedstrijden op één dag dus. Hij doet het vandaag opnieuw weer 
goed.  Lekker John !

U hoort niets van K.G.B. 2, dit klopt. De competitie wordt pas hervat op 2 februari. Doordat de selectie door 
vele blessures krap is, heeft het geen nut oefenwedstrijden te spelen. Diverse spelers sluiten wel aan bij het 
1ste en doen zo ervaring op. We noemen hierbij Jens Kesting, Jeffrey Noback, Kevin Feij, Pedro Raven en Dirk 
Bakker. Ook wordt het 3de geholpen om te kunnen spelen. Zo komen doelman Daniël van Vuure en Rens 
Dudink regelmatig in actie. Mathijs van Diepen speelt zoals gezegd inmiddels in de basis bij K.G.B. 1.
Er is wel goed doorgetraind en op 2 februari de hervatting, thuis op De Rozeboom, tegen De Valken 2. Uit 
werd er met 5 – 0 gewonnen en ook nu is de winst groot. Na een 1 – 1 ruststand loopt K.G.B. na de rust weg 
naar 6 – 2. Doelpuntenmakers zijn Rens Dudink 2x, Pedro Raven 3x en Erdinc Gedik 1x. Een lekkere start na 
de winterstop.

K.G.B. 1 speelt enkele uren later op het A-veld tegen Texel’94. Uit werd het 3 – 3 met 2 doelpunten in bles-
suretijd, verdeeld over beide teams.
Ook René Spruit heeft zich bij de geblesseerde voetballers gevoegd, een fikse tegenvaller.
De jonge Jeffrey Noback mag hierdoor beginnen in de basis. Hij is nog A-junior, maar is overgeheveld naar 
de senioren. Een technische voetballer met veel snelheid. Wellicht een speler met toekomst. Hij heeft het niet 
makkelijk tegen de grote sterke verdedigers in de 3de klasse maar leert snel.
K.G.B. heeft het lastig tegen Texel. We doen allebei mee in de 2de periode maar dit speelt eigenlijk geen rol. 
K.G.B. is met handhaving bezig. Het wordt 0 – 1 voor de eilandbewoners door een doelpunt van aanvoerder 
Duinker voor de rust. In de 2de helft dringt K.G.B. Texel terug op eigen helft maar die blijven makkelijk over-
eind. Het A-veld is er niet beter op geworden (hobbelig met polletjes). 

Twee dagen later gaan we oefenen tegen Strandvogels in Onderdijk. Zij spelen in de 4de klasse en hebben 
de beschikking over een nieuw (FIFA star 2) kunstgrasveld. De spelers van K.G.B. genieten na weken van 
trainen in de bagger van deze omstandigheden. Strandvogels wordt na een galavoorstelling van de mat 
gespeeld. Oefenwedstrijden spelen doordeweeks is altijd een beetje lastig. We spelen altijd uit doordat we 
zelf geen speelveld met verlichting hebben. De spelers moeten altijd flink hun best doen om op tijd te komen. 
Maar dit doen ze met verve. De openingstreffer is van Sander Kolkman, een schot in de kruising. Sander is 
tussentijds overgekomen uit K.G.B. 4. Hij heeft in het verleden ook al in de selectie gespeeld en is pas 27 jaar. 
Hij wilde toch weer fanatieker aan de gang en scoorde aan de lopende band in K.G.B. 2. Hij is leergierig en 
kan nog veel beter worden.
K.G.B. wint met 6 – 1 van een tegenstander die bekent staat om z’n goede aanval. Die zien we vandaag nau-
welijks, K.G.B. laat opnieuw zien verdedigend goed in elkaar te zitten. Er wordt nu dus ook gescoord met 2x 
Sander Kolkman, 2x Kees Hauwert, Brian de Roo en Juriaan Visser. Er wordt geëxperimenteerd met een 4-4-
2 opstelling. De hoop is gevestigd op de politieke partijen. Allen geven ze aan open te staan voor kunstgras 
voor de voetbalclubs in Stede Broec. Zullen ze dit waarmaken na de gemeenteraadsverkiezingen?

Op donderdag 6 februari organiseren Mathijs van Diepen, Rens Dudink, Pedro Raven en Jens Kesting een 
activiteit in de kantine. De nodige attributen worden uit de plastic tassen gehaald, het blijkt dat we bierpong 
gaan spelen. Twee groepen staan tegen over elkaar en proberen pingpongballetjes in een beker te gooien. 

Rondom de selectie
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Lukt dit dan moet de tegenpartij het bekertje opdrinken. Zelden zo’n opwinding  onder volwassen jongens 
gezien bij een spelletje.

K.G.B. 1 heeft een vrij weekend en dit betekent dat K.G.B. 2 geholpen kan worden om met een volledig team 
aan te kunnen treden in Breezand tegen ZAP 3. Onder slechte omstandigheden, wind en regen, wordt er 
gedaan wat er verwacht wordt: winnen. Het wordt 0 – 4 door doelpunten van Sander Kolkman 2x, Erdinç 
Gedik, Remco Wachter en Pedro Raven. Pedro is in vorm want hij geeft ook nog 3 assists. 

Het weekend erop, 16 februari, is het 2de elftal weer vrij. K.G.B. 1 speelt de derby in Wervershoof tegen VVW 
1. VVW neemt de 2de plaats op de ranglijst in en begint als favoriet. K.G.B. speelt 4-4-2 en zit direct goed in 
de wedstrijd. Als Mathijs van Diepen na een half uur 0 – 1 maakt door een hoekschop tot doelpunt te promo-
veren gaan de koppies omlaag bij VVW. Na de rust wel een offensief, maar K.G.B. overleeft de 90 minuten. 

Op 23 februari speelt K.G.B. 2 op het hoofdveld tegen koploper Spartanen 2. De Wognummers leken onbe-
dreigd op het kampioenschap af te gaan maar verloren opeens de laatste twee wedstrijden. Voor de wed-
strijd wordt er uit voorzorg  door de leiding van Spartanen aangegeven dat er 12 spelers ontbreken. Boeiend 
en indekken noemen we dit. K.G.B. begint voortvarend aan de partij en opent de score door Jouri Haksteen 
op aangeven van Lorenzo van de Beek. Jouri is na z’n langdurige liesblessure weer fit en doet ritme op bij het 
2de.
Spartanen wordt sterker en het voetbal speelt zich af op de helft van K.G.B. Na de rust verliest K.G.B. de grip 
helemaal en Spartanen gaat er op en erover. Het wordt 1 – 2. K.G.B. staat in de top 5 met een periodetitel en 
dit is gewoon goed. Het gestresste Spartanen gaat verder strijden om de titel met SEW 2.

’s Middags vervolgt K.G.B. 1 z’n degradatiestrijd te-
gen VIOS. Het wordt een gekkenhuis op het “weiland” 
in Warmenhuizen. In de 1ste helft gebeurt er niets tot 
vlak voor rust. Aanvoerder Koot van VIOS krijgt rood en 
K.G.B. een penalty die wordt gemist door Tim Appelman. 
Eén minuut later staat K.G.B. op achterstand door een 
benutte vrije trap. Na rust met 11 tegen 10 een worste-
lend K.G.B. Vlak voor tijd vergrijpt Prenda van VIOS zich 
aan Jeffrey Noback, ook hij krijgt rood. In blessuretijd 
grijpt K.G.B. alsnog de winst, 2x assist Jeffrey Noback, 
Jelle Kok en Pedro Raven scoren. Pedro trekt z’n shirt 
uit, wordt bedolven onder de spelers en krijgt geel. Na 
alle plichtplegingen met plezier te hebben gedaan, ga ik 
op zoek naar m’n meerijders. Dit is het duo Vok en Klaas 
Appelman. Ze hebben reeds alle materialen in de auto 
gedaan, maar zijn nu spoorloos. Uiteindelijk kom ik er-
achter dat ze in de bestuurskamer van VIOS zitten. Dit is 
een torentje dat los van de kantine staat. Ik sla de deur 
open en daar zitten ze met een grote glimlach aan een 
biertje tussen de sip kijkende mensen van VIOS met de 
trainer van deze club pal naast hun. Met moeite kan ik ze 
meekrijgen naar de auto.
KGB 1 stijgt door deze overwinning naar de 8ste plaats, 
weliswaar met maar 3 punten voorsprong op de num-
mer 13, maar voor het gevoel is dit erg lekker.

Rondom de selectie
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De volgende keer hoop ik nieuws te kunnen brengen over het volgend seizoen.
Er gaat weer het nodige veranderen in de selectie. Gelukkig loopt er een hoop talent rond bij KGB die zich 
steeds meer laat gelden. De gesprekken zijn nu echter nog in volle gang.
Ik sluit af met wat statistieken. Dit keer de top 5 van beide elftallen vwb de gemaakte speelminuten tot nu toe.

SPEELMINUTEN K.G.B. 1 
Totaal gespeeld beker + competitie: 22 wedstrijden = 1980 minuten).
1 Sjors Appelman 1890 (miste JVC uit door schorsing)
 Peter Molenaar 1890 (mist Zouaven uit door werkzaamheden)
3 Juriaan Visser  1744
4 Kees Hauwert  1730
5 Jelle Kok  1719

SPEELMINUTEN K.G.B. 2 
Totaal gespeeld beker + competitie: 18 wedstrijden = 1620 minuten).
1 Kevin Feij  1599
2 Rens Dudink  1367
3 Erdinç Gedik  1358
4 Pedro Raven  1311
5 Jens Kesting  1237

Tot de volgende keer,
Erik de Vries, teammanager K.G.B. 1.

Rondom de selectie
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Binnengekomen mail bij redactielid.

Hallo Rob,

Hoe gaat het met je?

Ik ben ondertussen alweer een tijdje terug van mijn wereldreis. Voordat ik vertrok kreeg ik van Laura een 
kado met de begeleidende tekst ‘nu je op reis gaat, zal je iemand nodig hebben om je bij te staan, zoals altijd 
zal hij zorgen voor positieve energie en inspiratie’. Het kado was een fotolijstje met daarin een foto van Ome 
Henk. Dit lijstje is natuurlijk meegegaan in de backpack en heeft onder andere op het heilige gras voor het 
Witte Huis in Washington gestaan. Het is echter ten strengste verboden om hier iets op het gras te zetten en 
de beveiliging wist dan ook niet hoe snel ze bij me moesten zijn. Onder de woorden ‘keep the picture off the 
grass’ heb ik gelukkig nog snel een foto kunnen nemen! Na een fikse toespraak heb ik de foto mogen houden 
zodat Ome Henk ook nog kon zorgen voor ‘positieve energie en inspiratie’ op de rest van mijn reis.

Ik voeg de foto in de bijlage. Ik dacht misschien is het nog wat voor de Brug, en zo niet maakt dat ook niet uit 
natuurlijk!

Groetjes Anne Boon

Beste Anne,

Het gaat heel goed met mij. Zeker 
na het lezen van je mail, de actie 
van Laura en jouw actie voor het 
witte huis! Een hele dikke glimlach 
en ik ben jaloers op onze super 
ome Henk.

Een wereldreis mee - in de koffer – 
van zo’n mooie blonde Hollandse 
schone. Het kan slechter Ome 
Henk.

Bedankt voor je leuke item. Een 
top idee. Enne nu blijf je toch hier 
bij ons KGB hè? Mark Pennekamp 
en z’n lady’s kunnen je niet missen.

En voor Justin natuurlijk!

Groetjes terug van Rob Visser
en de verdere Brugredactie.

Het heilige gras in Washington
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Bas Reuvers op cursus Keepers Coach 2 ( KC 2 )

De afgelopen weken heeft Bas de KNVB cursus KC 2 gevolgd op het complex van SVW`27 in Heerhugo-
waard. Onder leiding van een docent van de KNVB werd het vak keeperscoach behandeld. De cursisten 
moesten theorie- en praktijkonderdelen behandelen. Bij het onderdeel praktijk werd er getraind met ver-
schillende elftallen van verschillende leeftijden waarbij de keepers centraal stonden.

De KNVB hanteert een nieuwe vorm voor de keepers. Voorheen werden de keepers individueel getraind, 
tegenwoordig wordt de keeperstraining  geintregeerd  in de oefeningen van de hoofdtrainer. 
Tijdens de cursus heeft Bas ook zelf training moeten geven bij de jeugd en de hoofdselectie. Daarnaast moest 
hij van een paar keepers wedstrijdanalyses maken. Hierin werd hij begeleid door zijn praktijk begeleiders, 
hoofdtrainer Richard Bulterman en keeperstrainer Peter van der Veen.

Op 6 december j.l na een praktijk training en een theorie behandeling was het eindelijk zover, Bas kreeg uit 
handen van de KNVB docent zijn certificaat KEEPERS COACH 2.

Gefeliciteerd Bas!!!!!!!!!!!!!!

Keepers coach Bas
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Succes voor jonge K.G.B.-ers.

Afgelopen november, de 23e om precies te zijn, 
hebben 3 jeugdleden van K.G.B. zich onderwor-
pen aan de afronding van de pupillen cursus.
Peter Schooneman en Danilio Bot (beiden spe-
lend in de D3) en Sem Leeuwinga (spelend in 
de C1), slaagden alle 3 voor deze cursus. De 
scheidsrechterscommissie feliciteert hen uiter-
aard van harte met het behaalde resultaat.
Namens deze zelfde commissie heeft Sijbrand 
Krul deze nieuwe jeugdscheidsrechters een com-
pleet nieuwe outfit ter beschikking kunnen stel-
len.
Wij hopen van harte dat deze 3 nieuwe jeugd-
scheidsrechters vele jaren voor K.G.B. inzetbaar 
zullen zijn en dat zij een voorbeeld vormen voor 
andere (jeugd) leden om ook deze of een andere 
scheidsrechters cursus te gaan doen, want zon-
der (jeugd) scheidsrechter geen wedstrijd.
Jongens, nogmaals gefeliciteerd met het be-
haalde diploma en veel plezier tijdens het fluiten.

Namens de scheidsrechterscommissie,

P. Manshanden.

Nieuwe Jeugdscheidsrechters
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Afgelopen zondag 2 maart, vond bij K.G.B. weer de Carnavalsponsorloop plaats.

Deze loop was voor de D-, E-, en F-Pupillen, de meisjes en voor de Mini’s en er hebben 
veel enthousiaste kinderen aan meegedaan!

Doel van de sponsorloop was geld binnen halen door, verkleed, zoveel mogelijk rond-
jes om het A-veld van ons complex te lopen. Een deel van het geld gaat naar de Cli-
niClowns en naar de eigen teams. 

Omdat dit clubblad richting drukkerij ging ten tijde van de sponsorloop, wordt er in 
de volgende editie meer aandacht aan besteed. Uiteraard zijn de foto’s ondertussen wel al op de website te 
vinden onder “evenementen”.

Carnavalsponsorloop

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 Brug’  jaargang 50, nummer 4, seizoen 2013-2014

Mini Pupillen
(Mini-pupillen)

vv K.G.B. - Spirit’30

Mini-pupillen aanwezig bij vv K.G.B. 1 – Spirit’30 1 op zondag 13 april 2014.

Een leuke, sportieve en actieve middag op het complex van K.G.B.

Met als doelstelling: Mini-pupillen van K.G.B. en van Spirit’30 spelen om 13:00 uur een wedstrijd van 2x12,5 
minuut tegen elkaar op het A-veld, voorafgaand aan de wedstrijd. 

Vervolgens lopen de mini-pupillen samen met de spelers het veld op en wordt er een foto gemaakt. 

Wanneer: Zondag 13 april 2014. Van 12:30 tot 14:10 uur.

Wie: Mini-pupillen van K.G.B. en Spirit’30. Begeleiders van mini-pupillen. Er zijn minstens 11 mini-pupillen 
nodig per elftal. Bij meer aanwezige mini’s lopen deze mini-pupillen met een K.G.B. resp. Spirit’30 vlag het 
veld op.

Hoe: De mini-pupillen van beide clubs komen om 12:30 uur naar Sportcomplex ‘de Rozeboom’. Daar kleden 
zij zich om en spelen op het A-veld aan de kant van de kantine op twee velden twee korte wedstrijdjes van 
12,5 minuut. Na 12,5 minuut wisselt K.G.B. van veld, zodat er tegen het andere mini-pupillen team van Spi-
rit’30 wordt gespeeld.

Joey Leeuwinga
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De trainer van de D5: Edwin Schrandt.

De avond van dit interview toog ik op de fiets richting De Keur voor mijn gesprek met Edwin, maar wederom 
kon ik in Bovenkarspel niet meteen het juiste adres vinden. In het donker mis je weleens een naambordje, 
vandaar dat het ook deze keer enigszins lang duurde voordat het was gelukt bij het juiste huis aan te bellen.

Edwin Schrandt is de trainer en begeleider van de D5. Mede begeleider van deze D5 is Michel Schenk en 
doet dit als Edwin niet kan. Edwin is namelijk machinist bij de NS en is vanwege zijn wisseldiensten niet altijd 
in staat om mee te gaan op de zaterdag. Ook zijn er de vaders Freek Korver en Dave Koomen op wie hij altijd 
een beroep kan doen.

Edwin is 47 jaar geleden geboren in Amsterdam, maar nadat hij hier zijn eerste zes levensjaren heeft door-
gebracht, verhuizen zijn ouders naar Bovenkarspel, waar hij verder zijn hele leven is blijven wonen. Hij heeft 
de LTS elektrotechniek op de Hoeksteen doorlopen. Na zijn opleiding is hij begonnen in de bouw bij Wissink 
in Wervershoof. Daar was het de bedoeling dat hij leidingen ging leggen in een grote bouwput. Dit was toch 
niet helemaal zijn ding en zag zichzelf niet zijn hele leven hier doorbrengen. Na een uitstapje op de groente-
afdeling bij de Dekamarkt is hij uiteindelijk bij de NS belandt. Zijn vader en oom waren hier ook werkzaam en 
toen bleek dat er personeel nodig was, is hij bij de NS terecht gekomen. 
Hij is gestationeerd in Enkhuizen en werkt hier met ca. 45 tot 50 collega’s. Gelukkig voor Edwin en zijn col-
lega’s is het rondje om de kerk er nooit gekomen en rijdt hij door een groot deel van Nederland op de bok. 
Met niet alleen wisselende ritten, maar ook zeer wisselende werktijden is zijn werk nooit saai en heeft hij er 
na 26 jaar nog steeds plezier in.

Edwin is getrouwd met Hilda Beemster en samen hebben zij zoon Danilo van elf jaar en hij speelt in de D5. 
Een aantal jaren geleden wilde Danilo met zijn vriendjes van de Willibrordus gaan voetballen bij K.G.B. en 
het enige dat aan het team ontbrak, was een trainer. Dus besloot Edwin deze vacature in te vullen, samen 
met Gerard Groot. Destijds begon hij met de F8. Samen met Gerard heeft hij een trainerscursus voor F-jes 
en E-tjes gevolgd, waar hij nog steeds de vruchten van plukt. 

Trainer in de spotlights
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Hij heeft zelf ook een aantal jaren bij K.G.B. gevoetbald. Hij is nog op het oude complex
begonnen bij de E-tjes, maar na een zestal voetbaljaren is hij overgestapt naar het handbal. Tot zijn 17e 
heeft hij met veel plezier bij Excelsior gespeeld en maakte toen de overstap naar honkbal. Hij speelde bij 
honkbalvereniging Urbanus in Hoorn. Dit heeft hij wat langer volgehouden, op zijn 38e is hij hiermee gestopt. 
Hij speelde niet alleen honkbal, hij heeft ook vaak wedstrijden gefloten. Ik wilde graag weten of de scheids-
rechters bij het honkbal ook net zo behandeld worden als bij het voetbal,  maar dit is totaal niet het geval. De 
hele cultuur bij het honkbal is anders en vervelende ouders of toeschouwers worden zonder pardon van het 
veld gestuurd. Toch komt het vaak niet eens zover.

Wie spelen er in de D5? Dat zijn Danilo Schrandt, Freek Koomen, Moreno Schenk, Martin Korver, Alain 
Schaap, Sean Bos, Jay Venrooij, Jelle Sijm, Rowen Hilgers, Lesley Dijzer, Larson Beemster en Teun Kaij.

De mannen van de D5 hebben het in de najaarscompetitie redelijk gedaan, ze zijn in de middenmoot beland 
en de verschillen met de andere ploegen waren minimaal. Ze trainen op dinsdag en donderdag. De dinsdag 
is verplicht, maar ook op donderdag is vrijwel iedereen aanwezig. Edwin heeft geprobeerd de training te 
geven volgens de Ajax technieken, maar helaas was dit toch iets te hoog gegrepen. Door veel te herhalen en 
te oefenen met bijv. het aannemen van de bal, komen ze een heel eind.

Edwin wilde nog wel kwijt dat hij zich enorm ergert aan diverse clubs die zich te laag laten indelen, zodat ze 
veel wedstrijden winnen. Dit  zijn o.a. RKEDO, DESS en Dindua. Voor onze mannen is het niet erg om een keer 
te verliezen met 20-0, maar als dit regelmatig gebeurt, gaat de lol er toch wel een beetje af. Laatst hebben ze 
tegen Always Forward gespeeld en uiteindelijk met 5-3 verloren, maar het was een goede, eerlijke wedstrijd 
en ondanks het verlies gingen de jongens met een tevreden gevoel naar huis. En dat is toch wel heel belang-
rijk, want ze moeten er wel een beetje vertrouwen in houden.

Op mijn vraag aan Danilo of hij nog iets leuks over het team te vertellen had, kreeg ik als antwoord dat hij het 
zo leuk vindt om naar voetbal te gaan en dat al zijn vriendjes het ook heel erg gezellig hebben met elkaar. En 
zo is dat. 
Er zijn nog niet zo veel wedstrijden gespeeld in de voorjaarscompetitie, maar ik wens Edwin en zijn jongens 
heel veel succes de komende tijd. Zet hem op mannen!
     

Elly Roosendaal

Trainer in de spotlights
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 2 februari 2014

 
K.G.B --- Texel’94                        Uitslag:  0 — 1

Job Cusveller en Diego de Vries

Beide spelers zijn 10 jaar. Zij spelen allebei in de E2. 
JOB is VERDEDIGER en DIEGO: KEEPER.
Zaterdag 1 februari was bij KGB alles afgelast, dus hebben de 
jongens niet gespeeld.
DIEGO vindt buiten het voetbal, VISSEN heel leuk om te doen 
en JOB zit graag achter zijn DRUMSTEL.
Hun hobby’s buiten het voetbal: JOB speelt graag BUITEN en 
GAMEN is zijn ANDERE HOBBY. DIEGO vulde gelijk: SPRIN-
TEN in.
Jullie favoriete spelers  zowel in NEDERLAND als BUITEN-
LAND: Bij deze vraag is het niet meer zo vreemd, dat bijna alle 
jongens dezelfde buitenlandse speler als hun FAVORIET invul-
len, nl. MESSI. Zo ook vandaag, maar DIEGO vindt ook RO-
NALDO een van zijn FAVORIETEN.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs: Allebei de jongens, JOB en 
DIEGO, hebben dezelfde mening: AJAX en BARCELONA.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen 
altijd bij mogen zijn: JOB;  het ging GOED en heel UIGEBREID. 
DIEGO; het ging GOED en ik snapte het wel.

De voorbereiding op het veld: Op DOEL schieten en VOORZETTEN geven hebben toch wel veel indruk op 
ze gemaakt.
DE AFTRAP, die jullie samen mochten spelen: Beide jongens vonden het GEWELDIG, ze speelde goed naar 
elkaar over en JOB gaf een voorzet naar DIEGO, zodat hij op DOEL KON SCHIETEN.
De wedstrijd zelf: Het was een SPANNENDE wedstrijd, ze speelden heel goed , vooral VERDEDIGEND en 
het was LEUK om naar te kijken.
BESTE SPELER: Beide spelers vonden ALLE SPELERS heel goed spelen. DIEGO gaf ook de voorkeur aan: 
SJORS APPELMAN en PETER MOLENAAR. JOB had het ook over: JELLE KOK.

Het leukste van vanmiddag: De verhalen om deze vraag te beantwoorden, worden steeds groter.
JOB:  IN DE KLEEDKAMER, HET INTAPEN VAN DE SPELERS, BEETJE RUZIE MAKEN IN DE KLEEDKA-
MER, DE BAL HARD SCHIETEN IN DE KLEEDRUIMTE EN DAN GING IEMAND HEEL HARD SCHREEU-
WEN, DE AFTRAP, IN DE DUC-OUT ZITTEN EN DE BAL OP HALEN.
DIEGO;  HET KIJKEN NAAR DE WEDSTRIJD, HOE SOMMIGE SPELERS WERDEN INGETAPT, BESPRE-
KING IN DE KLEEDKAMER NA DE EERSTE HELFT, DRINKEN, OP DOEL SCHITEN, DE WARMING UP, 
DE AFTRAP.
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 DIEGO en JOB, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn, ik heb erg genoten van jullie enthousi-
asme in de bestuurskamer, 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 19 januari 2014

 
K.G.B --- VVS’46                        Uitslag:  2 — 0

OWEN WAGENAAR en TIM HOEK.

Beide spelers zijn 10 jaar. Zij spelen allebei in de E1. OWEN speelt op het MIDDENVELD, maar ook als VER-
DEDIGER. TIM staat RECHTSACHTER.
Ze hebben met hun ploeg zaterdag (18januari) gewonnen met  3—5.
OWEN zit ook op TENNISSEN en TIM beoefent geen andere sport.
Hun hobby’s buiten het voetbal: TIM speelt ook graag: TAFELTENNIS. OWEN TENNIST en vindt VISSEN 
heel leuk.
Jullie favoriete spelers  zowel in NEDERLAND als BUITENLAND: OWEN: SIEM DE JONG, LIONEL MESSI 
en RONALDO. TIM: WESLEY SNIJDER en LIONEL MESSI.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs: OWEN: KGB, AJAX, BARCELONA en REAL MADRID.
TIM: AJAX en BARCELONA.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad,
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij mogen zijn: OWEN;  het ging GOED 
en het is een goed SYSTEEM. TIM; het ging GOED en het was wel LEERZAAM.
De voorbereiding op het veld:
Alle twee hebben genoten en volgens TIM, was het MAKKELIJK en LEUK. OWEN vond het NIET VERMOEI-
END en hij vond het leuk om mee te mogen doen.
DE AFTRAP, die jullie samen mochten spelen: Beide jongens vonden het GEWELDIG, ze speelde goed naar 
elkaar over en OWEN  SCOORDE in de LINKER HOEK.
De wedstrijd zelf: Het was een SPANNENDE wedstrijd, ze speelden heel goed en volgens OWEN waren het 
HELE MOOIE GOALS.
Als er gescoord is, welk doelpunt was de MOOISTE? Het 1e doelpunt dat werd gescoord door RENÉ SPRUIT, 
was de MOOISTE, volgens TIM, maar OWEN vond de 2e van KEES HAUWERT het ALLER MOOIST. 
BESTE SPELER: Volgens OWEN waren het meer dan een, NL; REYNALDO APPELMAN, RENÉ SPRUIT, 
SANDER KOLKMAN EN JELLE KOK.
TIM; REYNALDO APPELMAN en SJORS APPELMAN.
Het leukste van vanmiddag: 
OWEN heeft heel erg GENOTEN van deze middag, maar vooral DE AF-
TRAP, omdat ik SCOORDE, DE BESPREKING vond ik heel GOED en in 
de DUCK-OUT zitten, met de reserve spelers, was erg GEZELLIG en ook 
DE MUZIEK IN DE KLEEDKAMER vond ik HARDSTIKKE LEUK.
TIM VOND de aftrap OOK HEEL leuk, En hij vond het in de BESTUURS-
KAMER LEUK met de VRAGEN BEANTWOORDEN.

Na dit korte interview, kregen de pupillen van de trainer RICHARD 
BULTERMAN en van de aanvoerder SJORS APPELMAN,  hun CERTI-
FICAAT 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 OWEN en TIM, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn, ik heb erg genoten van jullie enthousi-
asme in de bestuurskamer, en ik wens jullie heel veel voetbalplezier toe, voor nu en in de toekomst

Groetjes Els Bakker
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