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Redactioneel

De uiterste inleverdatum voor de volgende Brug is 
2 juni 2014.
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Redactie adres
Nico Bakker
Raadhuisplein 10
1611 AS  Bovenkarspel
 06-54252586
 redactie.kgb@quicknet.nl
 

Redactieleden
Elly Roosendaal
Anita Bakker
Monique Kroezen
Ninke Kaij
Gerard Overmars
Rob Visser
Nico Bakker
 

Website adres
 www.vvkgb.nl

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

Secretaris Jeugdcom.
Aldo van Leeuwen
 06-29005604
 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
 

Henk Cnossen
 06-18705802

Consul
Clemens Huisman
 06-50995061

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

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

Lay out Nico Bakker 
in samenwerking met

Op de omslag het nemen van een corner in een 
wedstrijd van de G-voetballers.

5

De Wit Transport BV

Fa W.J. Kok & Zonen

Karel Bolbloemen BV

Jan de Wit & Zonen BV

Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV

Carpe Diem

Fa A.J.J. de Wit & Zn

G. Oud & Zn Tulips BV

Mantel Holland BV

van Gent - van der Meer - Nuyens BV

E. de Wit & Zn BV

C.R. Boon

Germaco BV

HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
CNB Bloembollenteam
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

De Column Paasweekend door Rob Visser.

Trainer in de spotlights Harko Pennekamp 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.

Chauvinist door Monique.

Op de middenpagina’s beelden van de spon-
sorloop, een blessure van C1 keeper en pagina 
groot de toppers van de F3.

En ............................:
•	 v.v. K.G.Beter door Bob Smit (voorzitter).
•	 7x7 45+ toernooi.
•	 Rondom de selectie door Erik de Vries.
•	 Frans Hoek Sports.
•	 Carnaval sponsorloop. (in de volgende Brug de foto’s)
•	 B2 in het nieuw.
•	 Administratiekantoor Rogema en Gruba Banden door 

Sjaak van Dijk.
•	 Club van 100.
•	 Frank de Boer tulp gedoopt door Jan de Wit.
•	 Westfries G-voetbal.
•	 Pupil van de week door Els Bakker.

en verder:
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Toernooi Agenda

Uit toernooien

Zaterdag 17 mei - toernooi bij Kolping Boys voor:
ME1, E4, E5, D3, D4 en MD1.

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

Zaterdag 24 mei - toernooi bij Asonia voor K.G.B. E6.
 

Zaterdag 24 mei - toernooi bij RKEDO voor K.G.B. F1 en F5.

Zondag 25 mei - toernooi bij RKEDO voor K.G.B. E3 en E4.

Zondag 25 mei - toernooi bij Westfriezen voor:
D5, C3/C4 combinatie en MC1.

Zondag 25 mei - toernooi bij HSV Sport voor K.G.B. C2.

Donderdag 29 mei - toernooi bij West Frisia voor: 
F3, F4 en F5.

Thuis toernooien

Vrijdag 16 mei - Voorronde NK 35/45+

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.
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Column

 Paasweekend

Op zaterdag fiets ik naar K.G.B. want er is schoolvoetbal. Bobo’s 
Hans Noback en Danny Stuurop hebben zevenentwintig teams van 
groep vijf en zes te verwerken. De andere groepen zijn dit keer bij de 
Zouaven op bezoek. Een peulenschil voor deze routiniers!
Hans: “Van tevoren moet je het gewoon strak regelen. De wedstrij-
den op tijd laten beginnen en dan gaat het bijna vanzelf.”
De Willibrordus school sleept zowel bij de Meisjes 1 en de Jongens 2 
de titel binnen. Deze teams gaan door in de regio ronde en dit wordt 
bij vv K.G.B. op acht mei georganiseerd. Ik stuur mijn stalen ros weer 
naar huis.
Op Paas zaterdagavond ga ik met veteraan Auke van Zanten een 
avondje uit.

De zondagochtend begint niet geheel fris! Toch trek ik mijn knappe 
pak aan en gaan we naar de kerk. Hoogtijdagen staan vast in de 
agenda. Naast een keer condoleren of begrafenissen blijken de 
kerkbezoeken op de zondagochtend veelal te vervallen. Ze worden 
ingevuld met andere bezigheden. Of je hebt gewoon geen zin. Met 
Pasen gaan we heen.

Van tevoren lopen we op de begraafplaats onze ontvallen dierbaren 
te begroeten. Piet en Alie Vriend zijn er ook. Piet bukt even en lijkt 
een bloemblaadje recht te zetten of een onkruidje weg te werken. 
Samen staan ze stil bij hun zoon Ruud. Zeventien oktober 1998 lees 
ik even later op de robuuste steen. Zolang geleden alweer! Zijn voet-
balschoenen staan naast een frisse bos bloemen, die zaten hem als 
gegoten.
De dienst begint.
Thea, van Jaap Appelman, gaat voor en heeft een mooi gesproken 
overweging. Ook over wat ze ooit hoorde van een pastor bij een be-
grafenis.
Dat je de overledene natuurlijk kan blijven bezoeken aan het graf. 
Maar dat je diegene echt herinnert en in je blijft voortleven door zijn 
of haar familie en vrienden te blijven ontmoeten. Zo vergeet je niet 
‘wie en wat’ voor iemand hij of zij ooit voor ons was.

Piet en Alie zitten voor me in de kerk. Zonder het misschien door het 
jaar heen met veel woorden te zeggen is Ruud Vriend (en Cor Deen) 
ook niet door K.G.B. vergeten. De voetballers van toen en alle K.G.B. 
aanhangers weten het nog als de dag van gister! Zijn shirt pronkt in 
de kantine.

De familie Vriend is verweven met K.G.B. en de club met de familie!

                  Rob Visser
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‘Niets is zo krachtig als vasthou-
dendheid. Vasthoudendheid is 
sterker dan je talent, je achter-
grond en je opleiding’. Dat las ik 
een aantal jaren geleden in een 
boek van Kerry Gleeson. Het 
ging over Persoonlijke Effectivi-
teit en waarom het sommigen 
wel lukt en anderen niet. Zijn 
antwoord: vasthoudendheid. 

Mensen die vasthoudend zijn kunnen de ‘pijntjes’ in het hier en nu ondergeschikt maken aan de toekomstige 
voldoening. Twee voorbeelden: Nu een rondje hardlopen terwijl het regent en je geen zin hebt om straks 
stralend te finishen na je eerste Dam-tot-Dam-loop. Nu ‘Nee’ zeggen tegen de traktatie van een collega om 
straks trots (en vijf kilo lichter) in je ‘zomeroutfit’ te stappen. Het pijntje in het nu is ondergeschikt aan de vol-
doening straks. Ik geloof in vasthoudendheid. 

Binnen K.G.B. start aan het eind van het seizoen de eerste editie van K.G.Beter! Het professionaliseringspro-
gramma dat geïntroduceerd werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Wat is de essentie van K.G.Beter? Om dat 
uit te leggen, introduceer ik nog een Management Bestseller: ‘Good to Great’ van Jim Collins. Collins stelt 
dat goed de grootste bedreiging is voor beter. Daar waar het goed gaat verdwijnt de prikkel om te verbete-
ren... Of zoals mijn leermeester Ernst van der Zee het verwoordt: ‘Tevredenheid maakt je lui, trainen moet je...’ 
Hij heeft gelijk. 

Natuurlijk ben ik tevreden over wat doen en bereiken met 
K.G.B. en tegelijkertijd zie ik op heel veel plekken potentie 
voor verbetering. K.G.Beter maakt die verbeterpotentie 
expliciet en concreet via kleine projecten. Iedereen mag 
meedoen. Van het professionaliseren van de administra-
tieve processen tot een grote schoonmaak in het materi-
eelhok. Van een ochtend met je eigen elftal al het zwerf-
afval verzamelen tot een ‘soppie’ over de reclameborden. 
Van de facelift van onze kantine tot de aanleg van de 
twee kunstgrasvelden van FC Volendam en SBV Excelsior. 
K.G.Beter is een continu verbeterprogramma met twee ac-
centen in de uitvoering. Eén vlak voor de zomer en één vlak 
voor de winter. Er zijn al veel goede ideeën ingebracht. 

Durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben dik tevreden! 

Sportieve groet,
Bob Smit. 
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2014 stond nog maar amper op de kalender en het was alweer raak. Er werden poultjes 
gemaakt en volgens mij is het ook al bekend waar het gespeeld gaat worden. Zou je al kaartjes kunnen ko-
pen? Nike heeft prachtige shirts ontworpen (kijk dat weet ik dan weer wel) en overal in ons landje draaien 
er al oranje vlaggen en dito kleurige sokken over de fabrieksband. Je kunt nog net niet de tompoezengeur 
zonder-roze-kleur ruiken. 

Mijn JP maakte zich al druk. 
Nederland is in een zware 
poule ingedeeld. Dat wordt 
een spannende toestand. 
Terwijl ik schouderopha-
lend een wijntje inschenk 
vertel ik hem even dat het 
nog minstens een paar 
maanden duurt. Ik vertel 
er maar niet bij dat ik onze 
vakantie van over een half 
jaar al heb geboekt en al 
bijna 4 nieuwe bikini’s heb 
uitgezocht voor dat gebeu-
ren. Die zijn dan wel niet 
ontworpen door Nike, maar 
heb tenminste geen 2 we-
ken hetzelfde aan.

Ondertussen google ik op WK 2014. Je wilt niet weten hoeveel hits je krijgt, Zalando is er niks bij. En dat is 
toch ook geen kleine jongen. Spanje, Australië en Chili. Jullie wisten het vast al, voor mij is die nieuw. Heb een 
hekel aan Spanjaarden, dus ik ga er blind vanuit dat Nederland ze in de pan hakt. Australische wijn is niet te 
hachelen, dus dat is ook geen optie. Blijft over Chili. Ik hoop dat onze oranje mannen heter zijn als deze heren. 
Dan is het peper in je pakkie. Ofwel, kat in bakkie.

Zo tegen de tijd dat iedereen al ruim voorzien is van oranje shirts, boa’s, toeters en al die overige rotzooi, dan 
ontwaakt de chauvinist in mij. Spurt ik nog snel naar de sportzaak op de hoek en neem alle onverkoopbare 
maten shirts mee in Nederlandse kleur. Lekker op de groei en mooi goedkoop ook. Zelfs de het oranjegebak 
krijg ik voor de helft mee. Maak gehaktballetjes met saus, nodig allemaal vrienden uit en zet uiteraard mijn 
oranje pruik op. Heb ik ook eens stijl haar.

Ga als anti voetballer door het leven. Incognito. Want als ons Nederlands volk speelt, kriebelt mijn bloed. 
Adrenaline pulseert door mijn aderen als Bergkamp scoort. En kijk eens naar die voortreffelijke voorzet van 
Kluivert. Ook van Bommel is lekker bezig en dan dat kopballetje van Van der Sar. Zit op het puntje van de 
bank. IJsbeer rond mijn eigen grasmat en ruk het onkruid uit de grond.

Je wilt het niet weten. Ik lijk haast een echte fan. Door het Nederlands elftal ligt mijn tuin er strak bij, alle op-
gekropte frustratie ligt er in. Als ze verliezen wordt zelfs mijn hedera bijgewerkt en mochten ze winnen dan 
neem ik een tuinman en ga feestvieren met een voetbal.

Mei is afsluiten van het seizoen. Juni is opnieuw de scheenbeschermers aantrekken. Veel plezier!!

Monique

Chauvinist
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Ander nieuws
Heb jij altijd al een keer willen volleyballen?

Dat kan nu.....we kunnen nog een paar leden gebruiken. Het is iedere maandagavond.
We beginnen om 19.30 tot ca. 21.15. Dus lijkt het je wel wat, bel dan even met Dirk Rood, 06-16596066. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten. En je bent meteen lid van de club van 50.

Gr. Dirk Rood

Nogmaals: wie neemt het over?

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. Wie voelt hier iets voor? Het programma is een combinatie van Power-
Point en Exel. Een klein beetje kennis daarvan is wel handig.

Zin in? Mail naar: redactie@vvkgb.nl
Nico en Anita

Culinair Chinees 
    restaurant

Chinees  WOK 
 restaurant

Maakt u kennis met ’de Proeftuin’, het restaurant 
dat u tot nu toe kende als Yeung’s Garden, of 
Danny Leung. Gastheer Alex Chang en zijn broer 
Yong, chef-kok, behouden al het goede –zoals
het Danny Menu– en voegen veel toe.
De Proeftuin bestaat uit een Culinair Chinees 
Restaurant –in alle rust op hoog niveau genieten 
van mooie gerechten en zorgvuldig geselecteerde 
kwaliteitswijnen – en een Chinees Wok Restaurant 
– zelf kiezen uit verse ingrediënten en genieten
van de wokchef die ter plekke uw maaltijd bereidt.
Komt u proeven wat we in huis hebben?
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Oude tijden gaan herleven bij v.v. K.G.B.
Tijdens het Continental 7x7 45+ toernooi

Lekker een potje voetballen met en tegen leeftijdsgenoten? Dat kan!  vv KGB is op vrijdagavond 16 mei gast-
heer van een Continental 7x7 45+ toernooi.  

Net als voorgaande jaren organiseert de KNVB de 7x7 toernooien voor 35- en 45-plussers aan het einde 
van het seizoen.
Het toernooi start na afloop van het reguliere voetbalseizoen en wel op vrijdagavond 16 mei. De winnaars 
van deze voorronden plaatsen zich voor de districtsfinale die een week later wordt gehouden bij Roda’23 te 
Amstelveen.

Rondvaart door de grachten
De landelijke finale is vervolgens op zaterdag 14 juni op het KNVB Sportcomplex in Zeist. Voor de teams die 
zich hiervoor weten te plaatsen, wordt een luxe spelersbus geregeld om met zoveel mogelijk supporters naar 
Zeist te komen. Het winnende team wint uiteindelijk een rondvaart door de grachten en gaat zo de Oranje-
helden van 1988 achterna.

Kennismaken met de 7x7 voetbalvorm.
Inschrijven is mogelijk tot 9 mei en kan digitaal via de website www.voetbal.nl/7tegen7. De voetballers hoe-
ven geen lid te zijn van de KNVB om deel te nemen, de teams mogen bestaan uit buren, collega’s, vrienden, 
etc.. Voor verenigingen een uitgelezen kans om niet-leden enthousiast te maken voor het 7x7 35/45+ voet-
bal. 

Kijk voor meer informatie en alle speellocaties op www.voetbal.nl/7tegen7

7x7 45+ toernooi





 
 

Wilt u uw financiële administratie uitbesteden en/of heeft u belastingadvies nodig? 
Kom dan bij Hoost & Partners! 

 
Wij halen het optimale uit uw administratie om uw onderneming succesvoller te maken 

en bij elke belastingkwestie waar u in privé of uw onderneming mee te maken heeft, 
kunt u rekenen op onze kennis en expertise.  

 
U kunt voor een geheel vrijblijvend 

kennismakingsgesprek contact met ons opnemen op het  
telefoonnummer 0228-312005 of per e-mail 

info@hoost.nl. 
 

Hoost & Partners is gevestigd aan 
                                              De Trompet 18a, 1601 MK te Enkhuizen 

                                           www.hoost.nl 
 Financiële administratie  
 Salarisadministratie  
 Belastingadvies voor ondernemingen en particulieren  
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BELEVENISSEN RONDOM DE SELECTIE

Tussen hoop en vrees, dat is de situatie waar K.G.B. 1 rond dit schrijven nog altijd inzit. We zijn sinds de vorig 
keer 5 wedstrijden verder met daarin slechts 4 gesprokkelde punten. Ook K.G.B. 2 heeft geen spetterende 
periode achter de rug met 6 punten uit 5 duels, maar het 2de is wel veilig en heeft een periodetitel op zak. 
Nu de details:

Na de sensationele 1-2 overwinning op VIOS 1 door Pedro “Balotelli” Raven was het tijd voor een weekend 
rust. Door het zachte voorjaar liggen de competities van één en twee op schema en zijn er dus een aantal 
vrije inhaalweekenden. Hierin worden geen oefenduels gepland, de spelers krijgen rust, de blessures kunnen 
herstellen en er kan tijd besteed worden aan het thuisfront.
Trainer Bulterman besloot tot een oefenpartij op dinsdag na dit vrije weekend. Tegenstander is Westfriezen, 
hekkesluiter in de 2de klasse A. Sjaak van Baar zwaait hier de scepter, hij zit in z’n laatste jaar en stopt met 
het trainerschap. Veel jongens in de selectie van K.G.B. hebben nog onder hem getraind.
K.G.B. wordt vanavond afgeschminkt door Westfriezen. Na een 2-0 ruststand wordt het onder kaarslicht 5-0. 
De doelpunten vallen wel heel simpel en knullig. De eerste oefennederlaag dit seizoen in zeven partijen.

K.G.B. 2 wint op 9 maart met 0-1 bij VVS’46 2 zonder goed te spelen. Doelpunt wordt gescoord door Jordy 
Brouwer die na een blessure op de weg terug is. Bij het 2de in de ploeg A-junior Michael Helfensteijn die de 
volle wedstrijd speelt. Hij zal de rest van het seizoen bijschuiven omdat zijn team vroeg  klaar is met de com-
petitie. Volgend seizoen sluit de middenvelder definitief aan bij de selectie. Mooi. Dit geldt ook overigens voor 
Mitchel Kuin die ook al volop meespeelt en traint.
’s Middags komt K.G.B. 1 van een koude kermis thuis. Tegen directe concurrent onderin Vrone wordt met 1-3 
verloren ondanks een 1-0 voorsprong. De eerst 65 minuten is K.G.B. heer en meester. Jeffrey Noback maakt  
z’n eerste doelpunt in K.G.B. 1 en in de 2de helft krijgen we een penalty. Helaas jaagt Sjors Appelman de bal 
hoog over. Vrone krijgt weer moed en via de vuurpijlen van doelman Xander Snoek (is ruim 2 meter lang) komt 
de verdediging van K.G.B. onder druk. De laatste 10 minuten bezwijkt K.G.B. en vallen er drie doelpunten.

Er is geen tijd voor treuren want een week later staat het volgende “zespunten” duel op het programma: een 
uitwedstrijd tegen Kleine Sluis. Kleine Sluis staat stijf onderaan, maar we zijn gewaarschuwd. Thuis verloren 
we met 1-2. Er staat heel veel wind vandaag en die heeft KS in de eerste helft in de rug. K.G.B. begint veel te 
slap en na 10 minuten staan we achter. KS trekt zich terug en speelt gewillig op de counter, zeker als het met 
een man minder komt te staan na een rode kaart. K.G.B. komt vandaag nooit in z’n beste vorm. Kleine Sluis 
vecht voor iedere meter. In de 2de helft krijgt ook K.G.B. rood, Sjors Appelman. Het blijft 1-0. K.G.B. verzuimt 
Kleine Sluis te laten degraderen en twee nederlagen tegen twee concurrenten werkt knalhard door in de 
stand.
Ook K.G.B. 2 verliest vandaag en moet het kampioenschap laten varen. FC Den Helder is hiervoor een con-
current en die gaat vandaag op De Rozeboom winnen met 1-3. Weer Jordy Brouwer scoort.

Op 23 maart opnieuw een wedstrijd tegen een concurrent onderin: De Blokkers. ’s Ochtends speelt het 2de 
eerst in het verre Julianadorp tegen JVC 2. Ruststand = 2-0. In de 2de helft komt K.G.B. terug naar 2-2 via 
Pedro Raven en Erdinç Gedik. Hierna worden we “genaaid” door de plaatselijke referee die dit na afloop ook 
toegeeft. Erdinç Gedik is overigens bezig aan een goed seizoen in het 2de. Hij speelt voor het 2de seizoen 
bij de selectie. Hij heeft een kort lontje, maar die is aan het groeien. Af en toe de boel oppeppen is ook niet 
verkeerd als het maar verantwoordelijk gebeurt. Sterke punten zijn bij de middenvelder z’n techniek en han-
delingssnelheid, hij heeft ook scorend vermogen. Trucjes heeft hij ook maar die zijn in de wedstrijd minder 
gewenst.
K.G.B. 1 speelt op de Rozeboom een mooie pot tegen De Blokkers. René Spruit is weer terug, 19 januari was 
z’n laatste wedstrijd. Een tijd geblesseerd geweest en voor de 2de keer vader geworden. René gaat aan het 
eind van het seizoen stoppen (jammer) en tijd besteden aan z’n gezin.

Rondom de selectie
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René is een gifkikker en 
kan het team op sleeptouw 
nemen. Christian Wognum 
opent in de 1ste helft de 
score met een koppertje. 
Het jonge Blokkers is tech-
nisch wat beter en een 
kunstgrasploeg. K.G.B. zet 
hier vechtvoetbal tegen-
over. Een kwartier voor tijd 
wordt Tim Appelman weg-
gestuurd met rood, kon 
niet anders, en het wordt 
nog wat zwaarder. Geluk-
kig maakt Jouri Haksteen 8 
minuten voor tijd de bevrij-
dende 2-0. Ook Jouri gaat 
overigens stoppen na dit 
seizoen. We blijven rondom 
de 10de plaats staan.

Na opnieuw een vrij weekend op 30 maart komt VIOS 2 op bezoek bij K.G.B. 2. Onze jongens krijgen de 
eerste goede kans via Pedro Raven. VIOS is nog niet in de buurt van het doel van Dirk Bakker geweest maar 
slaat toe. Een onoplettendheidje en het is 0-1. Vlak voor rust ook nog 0-2. Na de rust komt Jan Dekker in de 
ploeg. Ook lang geblesseerd geweest en eindelijk terug. Hij siert z’n rentree op met een treffer maar kan de 
nederlaag niet voorkomen. Het wordt uiteindelijk 1-3. VIOS is scherp en gaat nog voor een periodetitel.
Het vlaggenschip speelt in Wognum op slecht kunstgras (dit kan ook = plat en veel te snel, bal stuitert door) 
tegen Spartanen die de laatste maanden weggezakt is op de ranglijst. Ze hebben nog één overwinning no-
dig om zich veilig te spelen. K.G.B. heeft de zaken, zonder groots te spelen, goed onder controle. We komen 
op 0-1 door Kees Hauwert. Dit is het 7de doelpunt van Kees in dit seizoen in de competitie, hij is hiermee 
topscorer. Zijn concurrent is Dylan de Wit die er 6 heeft gemaakt. Dylan is zwaar geblesseerd geraakt aan 
z’n knie door zaalvoetbal. Hem wacht een lange revalidatie, een jaar, maar gaat wel terugkomen.
Spartanen komt helaas gelijk door een vrije trap in de bovenhoek. In blessuretijd slaat het onheil alsnog toe. 
Balverlies op een gevaarlijke plek, veel spelers voor de bal, Spartanen speelt het uit en de bal ligt in de goal. 
Voetbal werkt overal in de wereld hetzelfde: als je wint heb je vrienden, is de scheidsrechter goed, de tegen-
stander aardig, bestuursleden vriendelijk en iedereen van ons in opperbeste stemming. Verder ben ik dan de 
verdere zondag in trance en kijk graag naar de huidige stand in 3A. Andersom geldt dit allemaal niet en heb 
ik, om het in één net woord samen te vatten, een rotzondag.

We gaan op weg naar de derby tegen Spirit’30. K.G.B. 2 geeft het goede voorbeeld door Zouaven 3 met 
7-2 weg te spelen. Doelpuntenmakers zijn: Michael Helfensteijn 3x, Mathijs van Diepen 2x en Erdinç Gedik 
1x. Mathijs is gelukkig weer terug en heeft nu zeven treffers gemaakt. Hij is in de strijd met Erdinç en Pedro 
Raven, die ook op zeven staan. Mathijs heeft daarbij 7 assists gemaakt, Pedro 6 en Erdinç 3. Bram Zwaan, 
ook nog A-junior, speelt mee en geeft ook een assist. Deze snelle buitenspeler heeft talent en is een groeibril-
jantje. Hij gaat ook aansluiten bij de selectie volgend seizoen.

Voor 400 toeschouwers komen K.G.B. 1 en Spirit 1 in de arena. De sfeer is opgewarmd door de minipupil-
len. We houden een indrukwekkende minuut stilte voor de opa van Juriaan Visser, de heer De Wit, een echte 
K.G.B.’er. Vanaf het begin geven we Spirit de indruk dat er vandaag geen drie punten te halen zijn.

Rondom de selectie
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Er wordt vrijwel niets
weggegeven en hartstochtelijk elk duel 
aangegaan. Toch scoort Spirit
tweemaal door hun individuele kwalitei-
ten. Vooral Cees Duijn is hierin op 33 jari-
ge leeftijd nog onmisbaar. Wij hebben ook 
een door de wol geverfde routinier. Peter 
Kuiper, op een uitstapje naar Hollandia 
na, altijd spelend voor K.G.B. Hij heeft de 
topjaren bij K.G.B. meegemaakt en werd 
bij Hollandia kampioen in de hoofdklasse.
Na een moeizaam begin is hij nu in de 
juiste vorm en zet achterin de lijnen uit. 
Hij heeft aangegeven volgend seizoen in 
K.G.B. 3 te gaan spelen, maar op deze ma-
nier kan hij nog wel even mee bij K.G.B. 1.

Terug naar de wedstrijd. K.G.B. komt achter, maar we buigen dit om via doelpunten van Brian de Roo en 
Christian Wognum. Patrick Oud brengt Spirit gelijk en dit verandert niet meer: 2-2.

Na afloop volgen we iedere week via het mobieltje snel de eindstanden bij de overige wedstrijden. We lopen 
een puntje uit op Always Forward en Kleine Sluis. Met nog drie wedstrijden te gaan is de stand onderin als 
volgt:
8.  De Blokkers 1  23 – 31
9.  VIOS W 1   23 – 29
10. KGB 1   23 – 27
11. Koedijk 1   23 – 27
12. Vrone 1   23 – 26
13. Kleine Sluis 1  23 – 24
14. Always Forward 1  23 – 23

Na het vrije kermisweekeinde, voor het eerst sinds vele jaren kunnen de jongens zonder aan voetbal hoeven 
te denken “bijtanken”, gaan we op 27 april de cruciale partij in Hoorn spelen tegen Always Forward. Daarna 
spelen we op 4 mei thuis tegen JVC en sluiten we op 11 mei af in Enkhuizen tegen West-Frisia.

U bent gewend van mij nog wat statistieken te krijgen. Vandaag geen lijstjes speelminuten, doelpunten of 
assists maar een lijst rondom kunstgras. Zoals u weet gaan we bij K.G.B. komende zomer kunstgras krijgen, 
maar liefst twee velden. Dit is fantastisch. De oudere generaties onder ons zullen zeggen: moet dit nou, echt 
gras is veel leuker en kan toch ook, kunstgras is nep. Ik zeg, ondanks dat ik ook van de oudere generatie ben, 
de zogenaamde gouden jaren zestig, ja tegen kunstgras. Vroeger speelden we ook met een bal met een 
veter, doelen met vierkante palen en schoenen met stalen neuzen, dit was overigens wel voor mijn tijd. De 
vierkante palen niet trouwens.
We kunnen veel beter, en vooral ook in bij slechte weersomstandigheden, constanter en op hoger niveau 
trainen. Het spelniveau zal dus ook omhoog gaan. Verder zullen we leden langer kunnen vasthouden onder 
betere condities. Belangrijk is wel dat het kwalitatief goede velden zijn (rechtopstaande vezels, verend en 
niet te snel) en die krijgen we met de velden van FC Volendam en Excelsior.

In de statistieken heb ik alle speelklassen bij de standaardteams in ons district, West 1, op een rijtje gezet + 
ook de topklasse en hoofdklassen. Hierbij geef ik aan hoeveel clubs een kunstgras hoofdveld hebben of een 
bijveld. Ook wordt duidelijk hoeveel clubs in de afdeling nog geen kunstgras hebben.

Rondom de selectie
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KLASSE Kunstgras 
HOOFD-
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BIJVELD

Geen 
Kunstgras

Aantal 
teams

KLASSE Kunstgras 
HOOFD-
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Kunstgras 
BIJVELD

Geen 
Kunstgras

Aantal 
teams

Top
zaterdag

9 6 1 16 Top 
zondag

8 6 2 16

HA 
zaterdag

11 3 0 14 HB 
zaterdag

4 9 1 14

HC
zaterdag

5 6 3 14 HA
zondag

7 6 1 14

HB
zondag

6 6 2 14 HC
zondag

8 6 0 14

1A
zaterdag

7 3 4 14 1A
zondag

7 7 0 14

2A
zaterdag

8 3 3 14 2B
zaterdag

9 4 1 14

2A
zondag

3 5 6 14 2B
zondag

7 6 1 14

3A
zaterdag

5 1 8 14 3B
zaterdag

6 8 0 14

3C
zaterdag

4 9 1 14 3D
zaterdag

9 3 2 14

3A
zondag

4 5 5 14 3B
zondag

9 3 2 14

3C
zondag

7 4 3 14 3D
zondag

9 5 0 14

4A
zaterdag

3 2 6 11 4B
zaterdag

4 5 3 12

4C
zaterdag

4 6 1 11 4D
zaterdag

8 1 3 12

4E
zaterdag

3 7 1 11 4F
zaterdag

3 2 5 10

4G
zaterdag

2 6 4 12 4H
zaterdag

6 1 5 12

4A
zondag

4 2 8 14 4B
zondag

5 3 6 14

4C 
zondag

6 3 5 14 4D
zondag

5 5 4 14

4E
zondag

7 4 3 14 4F
zondag

7 5 1 13

4G
zondag

3 9 1 13 4H
zondag

6 5 2 13

5A
zondag

0 2 10 12 5B
zondag

2 3 7 12

5C
zondag

6 5 2 13 5D
zondag

4 5 4 13

6A
zondag

0 5 6 11 6B
zondag

2 5 5 12

TOTAAL 242 205 138 585  In % 41% 35% 24% 100%
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Conclusies:
Reeds 76% van de clubs heeft reeds kunstgras, we zijn dus niet de eerste. 41% heeft op het hoofdveld kunst-
gras liggen. Dit is ideaal. Je speelt dus je wedstrijden op de ondergrond waarop je traint. 35% van de clubs 
heeft wel kunstgras, maar niet op het hoofdveld. Niet ideaal of je moet een biljartlaken hebben, die heb ik 
nog niet gezien. Always Forward bijvoorbeeld heeft geen kunstgras op het hoofdveld maar wel twee bijvel-
den. Ze trainen wel de hele week op kunstgras om vervolgens zondag te moeten omschakelen naar gras. 
Lastig. Overigens zegt dit overzicht niets over hoeveel kunstgrasvelden een club heeft. Er zijn al vele clubs 
die er meer als één hebben.
Ik sluit af met dat het zeer aannemelijk is dat over 10 tot 15 jaar iedere club over kunstgras beschikt gezien 
het feit dat dit dus nu al 76% is.

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

Frans Hoek Sports

Frans Hoek Sports is een bedrijf met een uitgebreid assortiment aan artikelen voor keepers, keeperstrainers 
en clubs. 
Frans Hoek Sports geeft passend advies en instructies omtrend keepersmateriaal, trainings/coaching ma-
teriaal en benodigheden voor de club. Tevens zijn ze gespecialiseert in Keepercoach 2 en 3 via de KNVB, 
keepers promotiedagen en kampen.
Frans Hoek Sports heeft een eigen winkel en een webshop. Na contact en artikelen te hebben aangeschaft 
heeft Frans Hoek Sports KORTINGS bonnen van 
10% voor de keepers van K.G.B. voor het seizoen 
2014-2015
 
Het bedrijf staat voor kwaliteit en service:
De klant staat te allen tijde voorop. Net als het spel 
dat telkens veranderd, veranderd Frans Hoek Sports 
ook dagelijks mee.

Contactgegevens:
www.footbally.com
Frans Hoek Sports, De Compagnie 33 D,
1689 AG Zwaag/ NL, tel: 0229-240034

Openingstijden Shop:
Woensdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot17.00uur
Zaterdag van 9.00 uur  tot 16.00 uur

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 

Rondom de selectie
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Het is alweer een aantal weken geleden dat de Carnavalsponsorloop, waar ruim 70 kinderen
aan mee hebben gedaan, gehouden werd. En zoals beloofd hebben wij een aantal leuke foto’s geplaatst in 
deze editie van de Brug.
De organisatie heeft ons laten weten dat het totaal bedrag van de sponsorloop maar liefst €1.924,85 is 
geworden. Een flink bedrag dus! 
Voor de teams heeft dit uiteindelijk €962,43 opgeleverd!

Er werd die dag niet alleen voor het eigen team gelopen, maar ook voor een goed doel, 
namelijk de CliniClowns. Voor dit goede doel heeft de loop €481,21 opgeleverd en zij 
willen dan ook iedereen bedanken voor hun inzet!
De organisatie wil nog even een extra dankwoord uitbrengen aan 2 sponsors van die 

dag. Bakkerij Botman 
voor de sponsoring van 
de taarten en Copy Digi-
taal voor sponsoring van 
formulieren en de spon-
sorkaarten.
En uiteraard willen zij ook 
de vele vrijwilligers be-
danken die deze sponsor-
loop tot een succes heb-
ben gebracht, want vele 
handen maken licht werk!

En hierbij een extra dank 
aan de Kantinecommis-
sie en de Werkploeg!

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 5, seizoen 2013-2014

De trainer van de F3: Harco Pennekamp

Deze keer viel mij de eer te beurt om de trainer van de F3 te interviewen: Harco Pennekamp, een bescheiden, 
maar zeer enthousiaste en bevlogen trainer. Ik stel hem graag aan u voor.

Harco is geboren en getogen in Bovenkarspel. Als jong jochie ging hij op zijn vrije zaterdagen en in de va-
kanties blij te werk bij Dirk-Jan Visser in de tulpen. Het beviel hem zo goed, dat hij besloot om naar de Mid-
delbare Tuinbouwschool te gaan en deze heeft hij met goed gevolg afgelegd. Hij is gaan werken bij het 
onderzoekscentrum van de Proeftuin in Zwaagdijk. Op een gegeven moment kwam hij weer in contact met 
Dirk-Jan en is toen overgestapt naar de tulpen bij Visser. Vijf jaar geleden heeft hij nog een uitstapje gemaakt 
naar de firma Karel op De Gouw, maar het bedrijf van Dirk-Jan bleef aan hem trekken en twee jaar geleden 
is hij nogmaals teruggegaan naar Visser en werkt daar met veel plezier. Hij is daar manager en regelt alle 
voorkomende zaken in het tulpenbedrijf.

Harco woont samen met Ingrid van der Gulik en samen hebben zij drie kinderen: Zoë van 11, Sem van 9 en 
Jesse van 6 jaar. Ze hebben alle drie het voetbalbloed van vaders meegekregen, want Zoë voetbalt in de 
dames D1, Sem in de E2 en Jesse in de F3.

Een vader met zoveel voetbalbloed heeft uiteraard zelf gevoetbald. Hij is als jonge jongen bij K.G.B. begon-
nen, nog op het oude complex. Hij heeft alle teams doorlopen tot en met de B2. Hierna wilde hij met vrienden 
een vriendenteam beginnen bij K.G.B., maar ze mochten destijds geen eigen sponsor meenemen. De shirtjes 
waren al gedrukt en die hebben ze toen maar meegenomen naar de  Zouaven en zijn daar gaan voetballen. 
Het mooie is, dat overal waar hij komt op de velden, hij altijd wel een bekende uit die tijd tegenkomt, want de 
meeste leeftijdgenoten hebben ook voetballende kinderen. Uiteindelijk heeft hij een tijdje niet gevoetbald, 
maar hij is wel weer begonnen met voetbal in de zeven tegen zeven competitie. Deze vindt drie maal voor de 
bouwvak plaats en drie maal na de bouwvak, omdat het dan ’s avonds nog licht is.

We hebben met een sportieve trainer te maken, want buiten voetbal is mountainbiken zijn tweede liefde. Hij 
rijdt in de buurt en maakt alle modderpaden onveilig (hij liever dan ik).
Ook maakt hij regelmatig tochten van 40 of 50 km o.a in het Robbenoordbos of in Schoorl.
Veel van deze tochten worden georganiseerd door de NHN-mountainbike vereniging. ’s Winters 
is het lastiger om dit soort ritjes te rijden en dan gaat hij naar de sportschool en volgt daar de spinninglessen. 
Zo blijft hij lekker in conditie.

Wie spelen er in de F3? Dat zijn: Jesse Pennekamp, Ingmar van der Gulik, Milan Atsma, Daan de Jong, Bent 
van der Werf, Sterre Botman, Cas Koper, Stefan van de Kuil en Jesse Pennekamp.

Vanwege zoon Jesse is hij, zoals vele anderen, trainer geworden van de F3. Ze hebben vier eerste jaars 
en vier tweede jaars spelers. Harco doet de trainingen en zwager Robbert van der Gulik is begeleider op 
zaterdag en regelt alle mailtjes en informatie. Dat ligt Harco niet zo, hij is meer van het voetbal, dus zijn de 
zaken goed verdeeld. Hij maakt veel gebruik van de trainingen volgens de Ajax Academy. Deze bestaan uit 
verschillende onderdelen, zoals: de warming-up, het spel en partijvorm. Als er een aantal vormen zijn die wat 
te moeilijk zijn, dan past hij deze aan.

De mannen trainen op woensdagmiddag om vier uur, woensdag is de vrije dag van Harco. Hij voert een 
behoorlijk streng beleid, het valt ook niet mee om acht van die jongenjongens geconcentreerd te houden. 
Daarom doet hij de training samen met Linze de Jong, van wie er een kleinzoon mee speelt. Voordat de trai-
ning begint,roept hij alle jongens bij elkaar en mogen ze allemaal hun woordje doen, van nieuwe veters tot 
verjaardag etc. Daarna vertelt Harco wat ze moeten doen tijdens de training en daar moeten ze zich dan wel 
aan houden. Meestal lukt dit wel, maar niet altijd, het blijven tenslotte jonge jongens.

Trainer in de spotlights
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Ze begonnen dit jaar met elf jongens, maar twee jongens zijn naar de nieuw gevormde
F5 gegaan en één jongen is om het weekend bij zijn vader, dus qua aantal is het net aan.
Gelukkig gaat het meestal goed met de wedstrijden en hebben ze geen wissel nodig.

Voor de winterstop waren ze eigenlijk te zwaar ingedeeld en verloren ze veel wedstrijden, want ze speelden 
vaak tegen tweede jaars F-jes. Na de winterstop zijn ze opnieuw ingedeeld en doen ze het een stuk beter. Van 
de zes clubs staan ze op een derde plaats.
Er zit veel groei in het team, ze zijn ook erg enthousiast. In het begin renden ze zelf met de bal het hele veld 
over richting doel, maar inmiddels wordt er veel meer overgespeeld.
Het mooie is dat alle jongens graag op doel willen staan, meestal willen ze allemaal in de spits.

Op mijn vraag of hij nog wat bijzonders heeft meegemaakt, antwoordde Harco dat er tijdens de trainingen 
altijd wel wat gebeurt en er altijd wel wat te lachen valt. Dat houdt het plezier er in. Hij blijft komend jaar 
zeker deze jongens trainen en misschien maakt hij in de toekomst een keer de overstap om het team van zijn 
andere zoon Sem te trainen.

We wensen je heel veel succes met de F3 en hopelijk winnen ze de laatste wedstrijd van dit seizoen. Zet ze 
op scherp!

Elly Roosendaal

P.S. de foto van het team F3 staat in kleur op de middenpagina.

Trainer in de spotlights

Vers 
van uw

poelier!

Poelier

Nico Jonk
Winkelcentrum Streekhof

De Middend 66 Bovenkarspel
Telefoon (0228)51 77 86

Nijverheidsweg 1
Grootebroek 
Tel. 0228 - 515 438   
info@laansanitair.nl
www.laansanitair.nl

Verwarming, sanitair, tegels en installatietechniek

Meer dan
60 verschillende
sanitairopstellingen
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Karel Bolbloemen BV schenkt B2 trainingspakken

Tijdens de winterstop kwam Bert Karel van Karel Bolbloemen BV met prachtige trainingspakken in de K.G.B.-
huisstijl aanzetten. Hij overhandigde de pakken aan de spelers in de kleedruimte en hield daarbij ook nog 
eens een gloedvolle  toespraak ‘recht uit het hart’. 

Karel Bolbloemen BV, is één van de bedrijven uit de topsponsorgroep Tulip Valley  en is uitgegroeid tot een 
toonaangevend  bollenbedrijf  dat gespecialiseerd is in het telen en ‘broeien’ van tulpen. Elk jaar worden er 
miljoenen tulpen getrokken in dit supermoderne bedrijf aan de Gouw 3 in Bovenkarspel. 

Achterste rij van links naar rechts: Bertus Karel, Robbie Wiersma, Thom van Leijen, Joey Commandeur, 
Lieuwe van Leeuwen, Menno Kuin, Ruben de Kroon, Pepijn Groenewal en begeleider Aldo van Leeuwen.
Voorste rij van links naar rechts: Gijs van Vlijmen, Joeri Steman, Dylan Ruiters, Robert Karel, Lars van de 
Ploeg, Bert Karel, Luca Ghizzi, Tim de Wit.

Sponsorcommissie

B2 in het nieuw
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Voor de meeste bedrijven zijn zaken als financiële administratie en fiscale zaken geen
dagelijkse kost. Het is erg ingewikkeld en bovendien verandert het steeds. Het is maar goed dat er bedrijven 
zijn als ‘Administratiekantoor Rogema’ van Joost Negenman.
Eigenaar Joost Negenman is na een uitgebreide opleiding op economisch en administratief  gebied in 1986 
begonnen bij Ten Boekel als salarisadministrateur en systeembeheerder. Na enkele omzwervingen in de ad-
ministratiewereld bij bedrijven in de regio en Amsterdam en nadat hij vanuit huis steeds meer was gaan 
bijwerken, besloot hij in 1997 zijn eigen bedrijf te beginnen. In 2001 kon hij een deel van het bekende pand 
van Keeman aan de Zesstedenweg 188 in Grootebroek overnemen en daar zit men nu nog.
De naam Rogema is afgeleid van de namen van de vier kinderen van het echtpaar Negenman: Roeleke, 
Gerben, Gerjo en Marije.
Administratiekantoor Rogema heeft naast Joost en zijn vrouw nog 3 deskundige medewerkers en is lid van 
de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Een lid van de NOAB dient aan 
een streng pakket van eisen te voldoen en dat garandeert daarom kwaliteit, actuele kennis van zaken en 
laagdrempeligheid. NOAB zelf zorgt daar ook voor door zeer gerichte cursussen te verzorgen voor Joost, 
zijn ook in het bedrijf werkzame vrouw,  en zijn 3 zeer deskundige medewerkers.
De klanten kunnen bij Administratiekantoor Rogema inmiddels terecht voor een breed scala van ingewikkel-
de zaken zoals het voeren van de salarisadministratie, het ondersteunen van de boekhouding, het doen van 
bedrijfsaankopen, het bespreken van de jaarcijfers, het opzetten van jaarverslagen, voor juridische vraag-
stukken en voor hulp bij contacten met notaris, advocaat en de belastingen.
Zij werken met het ADP-pakket voor de salarisadministratie en met het boekhoudprogramma ‘Snelstart’ en 
verwerken dat tot een ieders tevredenheid op een professionele manier met ‘Muis’ Software.
Zoon Gerjo heeft vroeger bij K.G.B. gevoetbald, het sponsoren van K.G.B. was dus bijna logisch, maar ook de 
andere sport in Bovenkarspel wordt door Joost Negenman gesteund. Wij wensen de mensen van dit admi-
nistratiekantoor veel goeds toe voor de toekomst,             Sjaak van Dijk

Administratiekantoor Rogema, onmisbare vraagbaak in roerige tijden.

Culinair Chinees 
    restaurant

Chinees  WOK 
 restaurant

Maakt u kennis met ’de Proeftuin’, het restaurant 
dat u tot nu toe kende als Yeung’s Garden, of 
Danny Leung. Gastheer Alex Chang en zijn broer 
Yong, chef-kok, behouden al het goede –zoals
het Danny Menu– en voegen veel toe.
De Proeftuin bestaat uit een Culinair Chinees 
Restaurant –in alle rust op hoog niveau genieten 
van mooie gerechten en zorgvuldig geselecteerde 
kwaliteitswijnen – en een Chinees Wok Restaurant 
– zelf kiezen uit verse ingrediënten en genieten
van de wokchef die ter plekke uw maaltijd bereidt.
Komt u proeven wat we in huis hebben?
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Garage GRUBA Grootebroek sterk in service.

De industrieweg in Grootebroek gaat er steeds mooier uitzien. Daarin misstaat GRUBA Auto- en Bandenser-
vice totaal niet. Even kennismaken met dit snelle bedrijf.

De twee eigenaren van GRUBA zijn Hans en Dennis Hoffer, die ondanks de gelijke achternaam geen familie 
van elkaar zijn. Dennis is na het Marcus College en de MTS het autovak ingerold, Hans deed dat via de Hoek-
steen, de Cuyp en avondstudies in Heerhugowaard. Na gewerkt te hebben bij diverse bedrijven in West-
Friesland troffen zij elkaar bij Fakkert Hoorn. In 2002 ging Hans bij Gruppelaar Banden (GRUBA) werken in 
het oude pand van Garage Struik aan de Industrieweg 44 in Grootebroek en werd in 2005 weer herenigd 
met Dennis, die toen ook bij GRUBA kwam werken. In 2006 namen ze de zaak samen over van de toenmalige 
eigenaar Gruppelaar die de toen al goed lopende zaak wilde verkopen. 

GRUBA heeft zich in de loop der jaren onder de leiding van Dennis en Hans verder ontwikkeld. Je kunt bij hen 
terecht voor de aanschaf van nieuwe banden, velgen en de exclusieve BBS lichtmetalen wielen.
Terwijl zij natuurlijk ook kunnen zorgdragen voor de montage, het balanceren en de uitlijning ervan. 
Bij GRUBA moet je ook zijn voor motorbanden, daar is de motorrace-hobby van Dennis natuurlijk debet aan. 
Ook als het gaat om onderhoud, reparatie, accu’s, remmen, schokdempers of uitlaten is men bij GRUBA aan 
het juiste adres. Het periodieke onderhoud van je auto is bij hen in goede handen. 
In noodgevallen is er altijd wel een mogelijkheid om de klant weer snel tevreden op weg te helpen. Ook voor 
de jaarlijkse APK-keuring zit men bij GRUBA goed.
Op dit moment werken er 4 monteurs in de garage die samen met de 2 parttime medewerkers voor de balie 
de klant een goed gevoel geven.

Dennis is een echte motorrace (600 CC-klasse) en de zoon van Hans voetbalt. De reden van de sportspon-
soring ligt hem vooral in het ondersteunen van de clubs in de regio door hen te helpen hun werk voor vooral 
de jeugd mogelijk te maken. Ook K.G.B. wordt door hen gesteund, bedankt daarvoor.
Wij wensen Hans en Dennis van GRUBA Auto- en Bandenservice Grootebroek verder goede zaken toe.

Sjaak van Dijk

GRUBA sterk in..............

Meer info: GRUBA, Industrieweg 44,
Grootebroek, tel. 0228-511888. 
Op internet: www.gruba-grootebroek.nl
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Adri Laan Frans Takken Lars de Jong Siem Visser Klamp
Andre Boon Fred Windt Linze de Jong Sjaak van der Ploeg jr.
Andre Fit Gerard Boon Loek Werkhoven Sjaak van der Ploeg sr.
Ans de Wit Gerard Groot Luuk Hogendoorn Sjaak van de Swaluw
Antoine Haarstudio Gerard Overmars Marcel Commandeur Sjors Appelman
Auke & Margreet v. Zanten Gerard Piekaar Marcel Schouten Stoffers Glazenwasserij
Bab Minneboo Han Broersen Marco Ligthart Supporter
Bart van der Steen Hans en Trudy Ligthart Marijke de Boer Theo en Elly Roosendaal
Bert Karel Hans Raven Mark Pennekamp Tim Appelman
Bert Spaan Harco Pennekamp Martin Leijgraaf Ton Dekker
Bertus en Tiny Karel Harry Huisken Martijn Kamp Ton Karel
Bertus Kleijn Henk Cnossen Meine Kuperus Vok Appelman
Bob Post Henk Tor Melchior Lehmann Wim ter Avest
Bob Smit Henk van Altena Mevr. A. Smit Wil Cornelisse
Brian Veeken Henk van de Veldwe Michel Kok Wil Klein
Cees de Wit Hessel Thole Nico Homan Wilko Visser
Cees Hoff Ids Fopma Nico Konijn Yvonne Boon
Danny Stuurop ING Nico Schooneman
De Gympies Jaap Boon Patrick Visser
Dennis de Goede Jaap Commandeur Peter Kuiper
Dick de Wit Jacco Stuurop Piet Deen
Dirk Berkhout Jack Keirsgieter Piet Vriend
Dirk Jan Kok Jacko van Leijen Remco Wachter
Dirk Ligthart Jan Appelman Rens de Boer
Dirk Visser Jan Bregman Richard Bulterman
Dirk Vreeker Jan Hermans Ries Bruijn
Duo de Buurman Jan Putting Riet Kuperus
Ed Eickhout Jan Smit Rina Deen
Edith Beekman Jan van St. Annaland Rob Hali
Edwin den Ouden Jelle Bonnema Rob Ruitenberg
Eric Raggers Jelle Thole Rob Visser
Erik de Vries Jenny Messchaert-Kuiper Robèr van Ammers
Erwin Bijlsma Jeroen Mulder Robert Konijn
Eugene Thole Joop Hendrix Rolf en Dien Scharf
Evert Visser Jos Rood Ron Bijleveld
Finn Verhage Jouri Haksteen ROVE
Fjödor Werkhoven Juriaan Visser Ruud Peerdeman
Fons Vreeker Kees Groot Schoonmaakbedr. Streekclean
Frank Dekker KeesJan Hoff Sen. Zondag 1
Frank en Karin Sijs KGB Jeugdcommissie Sen. Zondag 2
Frans Dekker KGB Veteranen Sen. Zondag 3
Frans Eickhout Koos en Alie Visser Simon de Wit

Leden Club van 100
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De Club van 100 biedt: 
1 Financiële ondersteuning aan activiteiten die binnen de vereniging worden georganiseerd.
2 Financiële ondersteuning voor de benodigde materialen ten behoeve van de vereniging. 

Dat kan dus van alles zijn! Wat is dat dan bijvoorbeeld in dit seizoen 2013-2014?

•	 Materiaal	voor	de	keepers.
•	 Grensrechter	vlaggen	en	fluitjes.
•	 Fitnessmatjes.
•	 Biervat	voor	de	Nieuwjaars	borrel.
•	 Mede	organisator	en	sponsor	Open	Dag	vv	K.G.B.	voor	de	jeugd.
•	 DVD	voor	de	minipupillen.
•	 EHBO	brancard.
•	 Vitrine	voor	allerhande	aankondigingen	en	posters.		
•	 50%	in	de	jaarlijkse	kosten	van	de	nieuwe	website.
•	 Bijdrage	aan	een	nieuwe	vrieskist	voor	de	kantine.
•	 Én	het	jaar	is	nog	niet	om!
•	 Indien	de	jaarlijkse	pot	niet	helemaal	leeg	is,	gaat	het	restant	over	naar	het	volgend	seizoen.	We	ge-
ven het geld met beleid uit en sparen liever iets op dan het te besteden aan een zinloze uitgave! Dan heeft 
de Club van 100 bij een grote uitgave wat vet op de botten. Denk bijvoorbeeld aan dug outs, coachjassen, 
keuken in de kantine, doelen voor de jeugd en vergeet niet de vele ballen die elk jaar nodig zijn. 

In de komende maanden wordt ook de kantine onder handen genomen, waarschijnlijk zullen ze ons wel bel-
len!    

De Club van 100 heeft momenteel 146 leden. Dat is - helaas - een paar minder dan een aantal jaren gele-
den. Zoals jullie hierboven kunnen lezen, worden we regelmatig benaderd om ergens geld voor vrij te maken. 
Dús er kunnen altijd nieuwe leden bij! Bel ons!

De bijdrage is €50,- per jaar. Sinds de invoering van de euro, dus al jaren niet verhoogd! Maar: U kunt ook iets 
extra’s bijdragen? Uiteraard geheel op vrijwillige basis.   €75,-   of     €100,-! 
De extra verkregen €25,- of €50,- is vooral bestemd voor de aankoop van ballen voor de K.G.B. jeugd.
Lid worden?
Bel of ga langs bij een van de Club van 100 bestuursleden: KGB Cv100 rek.nr. NL51INGB0004151866 
ovv je naam en Club van 100. 
 
Marco Ligthart          marcoligthart@hotmail.com 
Dennis de Goede   Rietzanger 12   Hoogkarspel   06-41.784.890 
Jan Hermans   Kastanjelaan 24  Grootebroek  06-41.858.377
Rob Visser    Hulft 1    Bovenkarspel  06-51.389.475

Uiteraard blijven leden/ouders die geen lid willen worden van de Club van 100, maar wél iets vrijwillig willen 
doen voor de club, zéér welkom! Geïnteresseerd? Gewoon doen! En vraag aan het jeugd- / hoofdbestuur of 
bij een K.G.B. vrijwilliger die u kent wat u voor onze vereniging kunt doen! 

Club van 100



   Keeper C1 uitgeschakeld
In de wedstrijd K.G.B. C1 tegen Oosthuizen C1

moest Dennis de Graaf na een botsing met een tegenstander het veld verlaten.
Door het ingaan met gestrekt been werd Dennis vol op de knie geraakt.

Na een proffecionele controle van 2 blonde meiden van de ziekenwagen, werd 
Dennis liefdevol ondersteund door onze EHBO dames Ineke en Hannie.

In de wedstrijd K.G.B. C1 tegen Oosthuizen C1
moest Dennis de Graaf na een botsing met een tegenstander het veld verlaten.

Door het ingaan met gestrekt been werd Dennis vol op de knie geraakt.
Na een proffecionele controle van 2 blonde meiden van de ziekenwagen, werd 

Dennis liefdevol ondersteund door onze EHBO dames Ineke en Hannie.
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Zaterdagmiddag, 1 maart 2014:  Een historische dag tijdens een historische mini
Westfriese Flora. Er was een prijsvraag uitgeschreven. Welke BN’er komt naar de Flora een tulp dopen? 60% 
van de reacties waren goed. De komst van Frank de Boer was reeds aangekondigd in de lokale kranten. Jos 
Boon had Annecatrien gevraagd of die de doopceremonie wilde leiden. “Natuurlijk”, zeg je dan, “wat een 
eer.” De voorbereidingen zijn goed. “Ik ben helemaal geen voetbalvrouw, wat voor vragen stel je aan Frank 
?” Miriam van neef Theo nog even gebeld voor het juiste Ajax lied en wat tips, die bij binnenkomst gedraaid 
moet worden.
Frank wordt binnengebracht door onze Bovenkarspelse taxi coryfee Fred Fit, die hem bij zijn ouders in 
Grootebroek heeft opgehaald. Keurig op tijd om drie uur begint de happening. Het Vereenigingsgebouw 
is vol, de kleine voetballertjes zitten natuurlijk vooraan. Op het podium staat Frank bij een mooie pot met 
prachtige rood-witte randtulpen van Jan Ligthart, de kweker en veredelaar. Annecatrien begint; “De kleur 
rood staat voor passie, hartstocht, energie  en straalt kracht uit. Wit, staat voor optimisme en zuiverheid, 
een goede combinatie. Frank en Jan, jullie doen beiden eigenlijk hetzelfde. Altijd streng selecteren om tot de 
beste selectie te komen. Frank als we je op TV zien is het hele dorp trots op je. Net zoals we trots zijn op onze 
tulpen. Jullie zijn beiden wereldberoemd.
“Frank, als je in het buitenland bent, heb je dan wel eens tijd voor ander dingen dan voetbal?” “Nee ik denk 
alleen aan voetbal, maar als we eens in Barcelona zijn of voor een wedstrijd in Australië en je vertelt over 
Holland dan blijkt dat we behalve met voetbal ook bekend zijn van de tulpen.”
“Jan vertel eens, waarom heb je deze tulp geselecteerd?” ”Het is een mooie, sterke tulp, een goede groeier, 
niet ziekte gevoelig, mooi opstaand blad en goed in de broei.”
“Frank, wist je trouwens dat je zo’n 20 jaar geleden samen met Ronald ook een tulp hebt gedoopt in Boven-
karspel?” “Ja, dat was Supertwins.” “Jan,  wordt hij nog geteeld?” “Jazeker, hij is zeer gevraagd in Scandina-
vië.” “Hierachter in een vitrinekast staan jij en Ronald op een foto en daar sta je op met 2 jongetjes, Mark en 
Michel de Wit, zonen van onze neef Peter. En toen ome Simon, die zit hier ook in de zaal, hem de foto liet zien 
kon hij hem bijna niet bekijken. Hij is fanatiek Feyenoord fan. Weet jij nog welk shirt die jongens aan hebben? 
“Feyenoord shirts misschien?”  Nee Ajax natuurlijk.” “Nou”, zegt Frank, “ik ga ook heel vaak met Feyenoord 
fans op de foto.”
Frank vertelt dat hij zeer vereerd is en het hartstikke leuk vindt dat er een tulp naar hem vernoemd is. De af-
spraak voor de doop was snel gemaakt. “Frank, wanneer heb je tijd voor de doop?” “Nou kijk maar op de Ajax 
site.” We wilden het eigenlijk een uurtje eerder doen, maar dat kon niet want toen had hij een persconferentie. 
Morgen is de klassieker Feyenoord-Ajax.
“Frank, deze jongetjes hiervoor willen natuurlijk allemaal topvoetballer worden, wat zou jij voor advies willen 
geven?”“Je moet het leuk vinden, alleen met plezier kom je verder en net als Jan zegt over de tulp, gezond 
blijven, niet geblesseerd en heel hard en veel trainen natuurlijk, veel vlieguren maken noemen wij dat in de 
voetballerij.”
“Frank, we staan hier nu zo bij je tulp, maar heb jij eigenlijk ook wel eens in de tulpen gewerkt net als iedereen 
hier in de Streek?” Ja, natuurlijk, maar eigenlijk heb ik meer in de aardappelen en witlof gewerkt, dan moest 
je al die witlofpennen op een rijtje zetten.” “Nou jongens, horen jullie het, als je een topvoetballer wilt worden 
moet je eerst maar naar het land te werk gaan.”
“Frank, je bent zo’n gewone, lekkere nuchtere Westfries gebleven. Is dat iets wat je bewust doet of ben je ge-
woon zo?” “Ik ben gewoon mezelf en doe mijn best.”
Nu nodigen we onze lokale kleinkunstenaar Joep Boon uit die nog even wat zal voordragen.“Frank, ik had 
gedacht, je zult wel zeggen waarom staan er geen 11 tulpen in die pot. Zo is mijn team toch niet compleet? 
En waarom zet je die nou voor en die achter en die tulp lijkt wel geblesseerd?”
“Is het niet geweldig. Straks staat Frank de Boer gewoon in je tuin. Of over 10 jaar versla je Feyenoord en dan 
komt Ronald Koeman thuis en staat er een mooie bos tulpen bij hem op tafel. “Echte Frank de Boeren”, zegt 
zijn vrouw dan. “Die tulp eruit of ik eruit antwoord Ronald.” Of je speelt met Barcelona tegen Madrid. En dan 
komt de coach van Madrid thuis en heeft hij een prachtige bos Frank de Boer tulpen in de vaas staan.
Frank ik heb hier trouwens nog een schriftje van de werknemers van mijn broer Jan Willem en daarin staat 
dat jij en Ronald bij hem in de tulpen op de Rikkert gewerkt hebben en elk 5,5 gulden hebben verdiend.

Frank de Boer doopt Frank de Boer
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Frank doopt trots zijn nieuwe tulp en vertelt nogmaals dat hij zeer vereerd is met de vernoeming.
Dan volgt de trekking van de winnaar van de prijsvraag: Michael van der Lee. Wat een bofkont die naast 
Frank staat. “Wat zou je hem willen vragen?” “Hoeveel spelers neemt u mee naar een uitwedstrijd?” “In Ne-
derland 16 spelers en in het buitenland 18 spelers.” “Michael, jij speelt bij Zouaven? Ook wel eens op het 
Frank en Ronald veld?” “Soms wel.”
Voor de liefhebbers, er is prachtig filmslag van onze dorpsfilmer Dirk Temme op youtube; West friese flora 
2014@DAG3.

Jan de Wit

Frank de Boer doopt Frank de Boer
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Geachte heer, mevrouw,

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn van de stichting Westfries G-voetbal.

Ieder jaar opnieuw worden deelnemers geselecteerd uit diverse G-teams van verenigingen in West-

Friesland en naaste omgeving en bewoners van Leekerweide. 

Het doel is om een team te vormen dat kan deelnemen aan het internationale G- voetbaltoernooi in

Bernex/Genève, Zwitserland.

De bedoeling is een groep van 15 spelers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking samen

te stellen die zonder problemen goed met elkaar kunnen samenspelen en veel, zo niet alles, voor

elkaar  over  hebben.  Dit  jaar  zijn  er  spelers  geselecteerd  van  Zwaluwen’30,  HOSV,  WMC,  KGB,

DINDUA, De Zouaven, Oosthuizen en Zwaagdijk.

Om dit te bewerkstelligen trainen wij vanaf  april  elke dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur op het terrein

van VV KGB in Bovenkarspel. Dat is in 2014 acht trainingen en drie oefenwedstrijden voor aanvang

van het toernooi, dat dit jaar plaats vindt op 7,8 en 9 juni. Het uitgangspunt is het maximale te halen

uit deze groep met een volledige inzet van spelers en begeleiders.

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat PLEZIER en INZET zorgen voor TOPPRESTATIES, zoals het

kampioenschap in 2010 en 2012.

 

Natuurlijk  zijn er aan de deelname kosten verbonden.  Denk aan de kosten voor de bus, kleding,

verzekering, eten en drinken en een uitstapje naar Genève. (ca.6000 euro).

Onze wens is de sponsoring zo te krijgen dat ook minder draagkrachtige spelers mee kunnen die

anders bij voorbaat om financiële redenen uitgesloten zijn.

Elke euro is er één en vele maken een mooi bedrag.

Meer  informatie  kunt  u  vinden  op  onze  website  www.gvoetbal.nl.  Wanneer  u  besluit  om  te

sponsoren zult u als dank op onze website genoemd worden. Doneren is mogelijk door middel van

een storting op onze bankrekening of via onze nieuwe online betaalmodule. Die module stelt u in

staat om veilig geld te doneren via de gebruikelijke online betaalmethodes (o.a. iDEAL, CreditCard,

PayPal of machtiging). Wij hopen dat u ons wilt steunen!

Met vriendelijke groet,

Stichting Westfries G-Voetbal

www.gvoetbal.nl Stichting Westfries G-voetbal info@gvoetbal.nl

KvK nummer: 524.91.838 Fiscaal nummer: 8504.69.442 NL02ABNA0535750439

link naar de website

Westfries G-voetbal
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 9 maart 2014

 
K.G.B --- Vrone                        Uitslag:  1 — 3

Yarno Ursem en Fabian Putting

Beide spelers zijn 10 jaar.
YARNO speelt in de E—6, links midden, FABIAN in de E—3, 
maar linksachter.
Zaterdag 8 maart heeft Fabian gelijk gespeeld, 2—2 en YAR-
NO met 3—2 verloren.
YARNO vindt buiten het voetbal, VISSEN heel leuk om te doen, 
TV KIJKEN en SKELTEREN en FABIAN houdt erg van LEZEN.
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 
invullen, nl. MESSI. Zo ook vandaag, maar FABIAN vindt ook 
RONALDO, INIESTA, BOJAN en ROBBEN een van zijn FA-
VORIETEN. YARNO ook nog RONALDO en SIEM DE JONG.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs:
Voor YARNO zijn dat: AJAX en BARCELONA.
FABIAN: BARCELONA, REAL MADRID en BAYERN MUN-
CHEN.
Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij mogen zijn: Allebei de jongens had-
den het over een GOEDE TACTIEK.
De voorbereiding op het veld: Volgens YARNO is de WARMING-UP HEEL GOED, LEUK en HEEL LEER-
ZAAM. FABIAN; HEEL LEUK OM TE ZIEN WAT ZE DEDEN.
DE AFTRAP die jullie samen mochten spelen: Beide jongens vonden het GEWELDIG, ze speelden goed naar 
elkaar over en YARNO gaf een voorzet naar FABIAN, zodat hij kon SCOREN.
De wedstrijd zelf: De EERSTE HELFT ging GOED, maar na de rust was het MINDER.
Het doelpunt dat VRONE scoorde, vonden beide jongens, HEEL MOOI.
BESTE SPELER: Een eensluidend antwoord: EERSTE HELFT; JEFFREY NOBACK, TWEEDE HELFT; JELLE 
SMIT.
Het leukste van vanmiddag: De verhalen om deze vraag te beantwoorden worden steeds groter.
YARNO: dat wij naar de KLEEDKAMER gingen om bij de spelers te zijn, naar het VELD lopen, de DOELMAN 
inschieten, EEN MINUUT STILTE, vanwege het overlijden van een oud TRAINER, de AFTRAP, in de DUG-
OUT bij de reservespelers en nu in de BESTUURSKAMER.
FABIAN; DE TAKTIEK om naar te kijken is heel LEUK en INTERRESSANT, de WARMING—UP, de AFTRAP, in 
de DUG—OUT zitten, in de rust op het veld VOETBALLEN. IK VOND HET EEN LEUKE DAG.
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 YARNO en FABIAN, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wilden zijn, ik heb erg genoten van jullie en-
thousiasme 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 23 maart 2014

 
K.G.B --- De Blokkers                        Uitslag:  2 — 0

YOUP VISSER en VINCE LEEUWINGA

Beide spelers zijn 10 jaar.
Zaterdag 22 maart hebben zij GELIJK GESPEELD met hun elftal de E—1, nl. 2—2.
Hun hobby’s buiten het voetbal zijn: VOOR VINCE: SKEELEREN en VERSTOPPERTJE SPELEN en voor 
YOUP; GAMEN  en ook VERSTOPPERTJE SPELEN.
Jullie favoriete spelers  zowel in NEDERLAND als BUITENLAND:
Bij deze vraag is het niet meer zo vreemd dat bijna alle jongens dezelfde buitenlandse speler als hun FAVO-
RIET invullen, nl. MESSI. Maar niet vandaag. Voor YOUP is dat: ONZE EIGEN KEEPER, PETER MOLENAAR. 
VINCE: VAN PERSIE en JACK Tuip.
Natuurlijk ook jullie favoriete clubs:
Voor VINCE zijn dat: KGB, AJAX, ORANJE, BARCELONA EN VOLENDAM.
YOUP; KGB, AJAX, ORANJE en BAYERN MUNCHEN.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de pupillen altijd bij mogen zijn:
De spelers moeten elkaar goed COACHEN en SAMENWERKEN, volgens de trainer en het was GEZELLIG.
De voorbereiding op het veld:
Het was: LEUK, GEZELLIG en SPANNEND. 
DE AFTRAP, die jullie samen mochten spelen: GOED, LEUK en GRAPPIG.
De wedstrijd zelf: SPANNEND en MOOIE DOELPUNTEN, jammer van die TWEE SCHOTEN OP DE LAT.
Het doelpunt van JOERI HAKSTEEN was de MOOISTE.
BESTE SPELER: 
Een eensluidend antwoord: EERSTE HELFT; YOERI HAKSTEEN.

Het leukste van vanmiddag: 
Voor VINCE; DAT IEDEREEN GING JUICHEN, TOEN YOERI 
SCOORDE.
DAT IK DE BALLEN MOCHT HALEN, was het antwoord van 
YOUP.

Na dit korte interview kregen de pupillen van de trainer RI-
CHARD BULTERMAN en van de aanvoerder JURIAAN VISSER,  
hun CERTIFICAAT met handtekeningen van de aanvoerder, 
voorzitter, trainer en scheidsrechter. Een bal met alle HANDTE-
KENINGEN 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 YOUP en VINCE, dat jullie PUPIL VAN DE WEEK wil-
den zijn, ik heb erg genoten van jullie enthousiasme in de be-
stuurskamer, en ik wens jullie heel veel voetbalplezier toe, voor 
nu en in de toekomst.

Els 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


