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De uiterste inleverdatum voor de volgende Brug wordt 
in het begin van het seizoen op de site vermeld.
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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: De laatste thuiswedstrijd voor 
de Vrouwen 1 op weg naar promotie naar de 
2e Klasse.
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Telefoon afgelastingenlijn 0228-515482

Rob Visser.

Begeleider Kees Bruins in de spotlights door Elly 

Roosendaal.

Foto’s, lay out en samenstelling clubblad door Nico 

Bakker.

Foto’s, lay out en samenstelling clubblad door Anita 

Bakker.

Kolpings Glorie door Monique.

Op de middenpagina’s kampioensfoto’s en de 

taarten winnaars van de Grote Club Actie.

En ............................:

•	 Rondom de selectie door Erik de Vries.

•	 Afscheid van K.G.B. door Bart Groot.

•	 Ander nieuws.

•	 Carnaval sponsorloop.

•	 B2 in het nieuw.

•	 Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Maartens door Sjaak 

van Dijk.

•	 Club van 100.

•	 Afscheid van een icoon (Jan Bregman).

•	 Keeperstrainer gezocht.

•	 Frans Hoek Sports.

•	 Pupil van de week door Els Bakker.

en verder:
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De fotodoos

K.G.B. leden uit 1946 - 1947

K.G.B. C4 seizoen 1978 - 1979
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‘It’s the eye of the tiger, it’s 
the thrill of the fight 
Rising up to the challenge of our rival’ 

Derby K.G.B. – Spirit. West Friese glorie. Onze dochter kan er bijna niet van slapen. Als aankomend F spe-
lertje mag ze hand in hand met een speler het veld op. In het strakke pak van sponsor NIBO met gepoetste 
voetbalschoenen. Uiteraard moest er een rood/witte elastiek in haar haren. Het is haast een echte meid. Een 
heerlijke griet die voetbalt. Ze heeft er onwijs veel lol in. De slapende voetballer in mij houdt stil zijn mond.

‘And the last known survivor 
stalks his prey in the night 
And he’s watching us all with the eye of the tiger‘

De spanning stijgt. Mini pupillen en de twee eerste teams staan klaar om het veld te betreden. De K.G.B. vlag-
gen worden op het veld gestreken, camera’s flitsen en dan klinken de eerste tonen van ‘Eye of the tiger’ over 
de accommodatie van onze trots. Kippenvel trekt door mijn lijf. Speurend door de lens van mijn fototoestel 
zoek ik naar mijn dochter die intens gelukkig het veld oploopt. Nu zal dat in deze niet zozeer om de voetbal-
ler gaan waarmee zij terrein wint, als wel dat er nu eindelijk eens iets gebeurd waarin haar broertje niet mee 
mag doen. Ik bedoel, als voetballer moet je blijven strijden. Voor je team.

‘Risin’ up, back on the street 
Did my time, took my chances’

Spirit is dreigend aanwezig bij het doel. Scoort, maar krijgt onze club er niet onder. De mannen staan er, en 
geven resultaat. We eindigen met een gelijkspel. Maar, voor mij hebben zij gewonnen. Ik werd gepakt door 
hun vechtlust. Stond met hetzelfde kippenvel als toen ik met mijn dochter het veld opliep. De slapende voet-
baller in mij houdt stil zijn mond. Begint langzaam te ontwaken……

‘Went the distance, now I’m back on my feet 
Just a man and his will to survive’

Helaas is het spel voor onze mannen in de volgende wedstrijden anders en is degradatie op balniveau een 
feit. Mijn verbazing was groot op dit moment dat ik erachter kwam dat voetbal me aan het hart begint te lig-
gen. Ligt. De slapende voetballer in mij… wat zeg ik, is die er ooit geweest dan?

‘Don’t lose your grip on the dreams of the past 
You must fight just to keep them alive’

Richard en zijn mannen, jullie hebben ervoor gezorgd dat ik ging genieten van een potje voetbal.
Daar mag je gerust heel erg trots op zijn. Nou kan ik vragen of jullie allemaal voor Feyenoord zijn maar da’s 
een beetje kinderachtig. Zelfs de ajaxieden onder ons geef ik een dikke knuffel. Bedoel, we zijn gewoon al-
lemaal K.G.B.’ers.

‘Risin’ up, straight to the top 
Had the guts, got the glory’
Go, mannen. We geloven in jullie. Op naar een veel beter jaar. Houden jullie scherp in de gaten, met; The Eye 
of the Tiger!
Monique

Monique

Kolpings Glorie
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BELEVENISSEN RONDOM DE SELECTIE

In de vorige “Brug” kondigde ik het cruciale duel voor K.G.B. 1 aan in Hoorn tegen Always Forward 1.
Met nog drie wedstrijden te gaan was 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

Bij winst zou de onderste plaats definitief uit zicht zijn en wellicht 
kon ook Kleine Sluis op grote achterstand worden gezet. Het zou anders lopen. De donkere lucht (met regen) 
was symptomatisch voor wat zich afspeelde in Hoorn. Forward vecht voor z’n laatste kans en komt veel feller 
uit de startblokken. Binnen een half uur is het 2-0. Na de rust speelt K.G.B. beter, maar toch werd het snel 
3-0. Jordy Brouwer zorgde met het hoofd voor de eretreffer. Verder liet Forward het niet komen, het wordt 
ook nog 4-1. Kleine Sluis verliest met 3-0 bij Spartanen, dus als we hadden gewonnen dan hadden we recht-
streekse degradatie vrijwel zeker ontlopen. Helaas, helaas.
Ook K.G.B. 2 had vandaag een slechte dag. Het werd 6-0 tegen SEW 2 met open huis achterin.

Op 4 mei speelt K.G.B. 2 z’n laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Hugo Boys 2. Het wordt feest. Na 90 
minuten staat er 6-0 op het scorebord. Doelpunten van Pedro Raven 2x, Rens Dudink, Remco Wachter, Mi-
chael Helfensteijn en Sander Kolkman. K.G.B. heeft zich geplaatst voor de nacompetitie en gaat beginnen 
tegen HSV 2 uit Heiloo.
K.G.B. 1 gaat verder in de degradatiestrijd en krijgt bezoek van JVC. De mondige ploeg uit Julianadorp is 
debutant in de derde klasse en heeft nog zicht op de derde periode. Het team is grotendeels afhankelijk van 
spits Patrick Beens die vorig seizoen 50 doelpunten maakte in de vierde klasse en er nu ook alweer bijna 30 
in heeft geschoten. Een fenomeen op dit niveau. Ook vandaag laat hij zich zien. Hij scoort niet, maar geeft 
wel 2 assists en houdt de verdediging van K.G.B. goed bezig. Vlak na rust maakt Reynaldo Appelman de op-
gelopen achterstand goed en K.G.B. dendert voetballend over JVC heen. Kans na kans wordt niet benut en 
een kwartier voor tijd valt de goal aan de andere kant. K.G.B. is geknakt en we verliezen met 1-2. Ook Kleine 
Sluis verliest weer, met 1-5 van kampioen Spirit. Always Forward gaat met 4-3 onderuit bij Vrone.
Met nog 1 speeldag voor de boeg is de stand onderin als volgt:

10. Vrone 1    25 – 29
11. KGB 1   25 – 27
12. Koedijk 1   25 – 27 
13. Always Forward 1  25 – 26
14. Kleine Sluis 1  25 – 24 

Op 11 mei is het dus d-day voor K.G.B. 1. Maar eerst speelt K.G.B. 2 op De Rozeboom tegen HSV 2 voor de 
nacompetitie. Het wordt een spannende wedstrijd. HSV is fysiek sterker, maar K.G.B. kan voetballend uitste-
kend meekomen. Sander Kolkman opent de score, HSV maakt gelijk en in de 2de helft zorgt Bram Zwaan 
voor de winnende goal. Met een goed gevoel kan volgende week worden afgereisd naar Heiloo.
Het is opnieuw slecht weer vandaag, de regen valt gestaag op sportpark Immerhorn waar K.G.B. 1 notabene 
in de derby tegen West Frisia het vege lijf moet redden. De Enkhuizers zijn na de winterstop uitstekend op 
dreef en dichtbij de derde periode. Ze gaan er dus vol op. Wij komen eigenlijk nooit in de wedstrijd en laten 
ons weer aftroeven in de duels. Wonderlijk genoeg blijft het tot de rust 0-0.

Rondom de selectie
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Na de rust is het snel gebeurd. Oud K.G.B.’er Abcouwer maakt de 1-0 en West Frisia loopt
uit naar een 4-0 eindstand en haalt de nacompetitie.
K.G.B. weet na 90 minuten waar het aan toe is. Door de diverse social media weten we dat Forward thuis met 
2-4 verliest van Kleine Sluis. Koedijk wint thuis dik van Texel. Dit betekent dat Forward degradeert en K.G.B. 
een beslissingswedstrijd gaat spelen tegen Kleine Sluis.

Er is overleg over de lokatie waar dit duel gespeeld moet gaan worden. Het wordt woensdag 14 mei om 
20.00 uur op het kunstgras van De Blokkers. Tegenstander Kleine Sluis zit in z’n beste fase van het seizoen 
(15 uit 9), K.G.B. in z’n slechtste (7 uit 9). Dit blijkt ook in de wedstrijd. Kleine Sluis oogt vooral fitter en feller. 
Verder hebben ze in spits Geert Weel een spits met kwaliteit. Dit alles maakt K.G.B. kansloos. De 1-0 valt na 
drie minuten en voor de rust is het ook 2-0. K.G.B. heeft wel meer balbezit, maar wordt niet gevaarlijk. Na de 
rust weer K.G.B. met veel balbezit, maar Kleine Sluis krijgt vele kansen om een grote uitslag neer te zetten. 
Het wordt 4-0 en K.G.B. degradeert naar de vierde klasse. Pijnlijk om mee te maken, maar gezien de laatste 
fase van het seizoen terecht. We hebben niet genoeg kunnen brengen en scoren blijft een probleem. We ma-
ken met 32 doelpunten de minste in de afdeling. De verdediging deed het grote delen van het seizoen goed, 
maar de druk op deze linie werd te groot. Na een slechte start, 3 uit 7, leek na de winterstop het lek boven 
toen op een moment de 8ste plaatst werd bereikt. Hierna zette het verval in, er waren behoorlijk geblesseer-
den, de kaartenlast was zwaar met acht spelers op scherp. Op het moment dat het moest gebeuren, leek de 
pijp leeg.

Zondag 18 mei mag K.G.B. 2 de return spelen tegen HSV 2 op afschuwelijk slecht kunstgras. K.G.B. verdedigt 
een 2-1 voorsprong. K.G.B. speelt matig en is op vele plekken een stapje te laat. HSV komt op voorsprong 
maar Jan Dekker maakt op slag van rust gelijk. Na de rust komt K.G.B. beter uit de kleedkamer. Dit betekent 
ook kansen, maar die worden niet benut. De eerste de beste uitval van HSV betekent 2-1 en vlak daarna 
wordt het 3-1. K.G.B. geeft zicht nog niet gewonnen, één doelpunt betekent namelijk gewoon een gelijke 
stand overall. In de 86ste minuut beslist HSV de wedstrijd door de 4-1 te scoren. Zes K.G.B.’ers lopen in dit 
duel tegen een gele kaart op, de meeste voor praten. Ook K.G.B. 2 is klaar.

Het seizoen komt zo abrupt tot een einde. De laatste training is op 22 mei en de week erna wordt de pre-
sentatie-, trainingskleding en tassen ingeleverd. Op 15 juni staat nog een selectie uitje gepland. Hier wordt 
afscheid genomen van de vertrekkende spelers en enkele stafleden. Tevens worden dan de diverse prijzen 
uitgereikt in de diverse categorieën die dit seizoen zijn bijgehouden:
Topscorer K.G.B. 1, topscorer K.G.B. 2, meeste speelminuten K.G.B. 1, meeste speelminuten K.G.B. 2, trai-
ningsopkomst, talent van het jaar en doelpunt van het jaar. Die maak ik nu dus ook niet bekend, dan is de 
spanning er voor de spelers namelijk vanaf.

Hoe zit het nu met de selectie voor volgend seizoen. We gaan een klasse lager spelen en gaan dit doen met 
een gewijzigde groep. Een groot aantal “oudere” spelers gaan stoppen: Sjors Appelman, Jouri Haksteen, 
Kees Hauwert en René Spruit hangen de schoenen aan de wilgen. Peter Kuiper, Peter Molenaar, Daniël van 
Vuure en Remco Wachter gaan naar het 3de van K.G.B. en blijven behouden voor de club. Jordy Brouwer 
heeft het na een jaar alweer gezien en gaat terug naar De Zouaven, hetzelfde geldt voor Chris Wognum die 
naar De Valken gaat. Als laatste noem ik Robin Kastermans, die kiest voor andere dingen in het leven. Hij is 
dit seizoen eigenlijk niet fit geweest en dit duurt nu al 3 jaar.
De selectie heeft dus aanvulling nodig en dit gebeurt in de vorm van 3 A1-junioren die de laatste maanden 
al meetrainden en speelden bij K.G.B. 2: Michael Helfensteijn, Mitchel Kuin en Bram Zwaan. Uit de A2 komt 
over Mike Stavenuiter. Mo Ed-Dahbi sluit na een jaar blessureleed weer aan. Uit K.G.B. 5 komen over John 
Bot, Joep Deen en Mitch Wentzel. Twee spelers komen van andere clubs: Ton Schouten heeft al eerder bij ons 
gespeeld en komt over van Kwiek’78. Verder zijn we blij met de komst van de geroutineerde spits Daniël Hart. 
Dit seizoen speelde hij voor HSV Sport en wist daar zeer regelmatig het net te vinden. De selectie begint 
compleet te raken, we zijn er nog niet helemaal.

Rondom de selectie
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Ook in de staf zijn er een aantal wijzigingen: assistent-trainer Sascha Vogel verlaat K.G.B.
na twee jaar en gaat terug naar De Zouaven om daar het 2de te gaan trainen. Er komt voor hem geen ver-
vanger. Klaas Appelman gaat ons na vele jaren verlaten als assistent-scheidsrechter, hij miste door ongemak 
al de 2de helft van het seizoen. Zijn vervanger is de bekwame John Feij. Verzorger Wim deWolf blijft en ook 
fysio Yuri Smit zet z’n werkzaamheden voort. Brian Veeken, begeleider van het 2de, stopt na drie jaar trouwe 
dienst. Hoofdtrainer Richard Bulterman en ondergetekende zullen uiteraard ook aanblijven en met veel en-
thousiasme en fanatisme het nieuwe seizoen beginnen.

Er liggen genoeg uitdagingen te wachten, het leven stopt niet met degradatie uit de 3de klasse:
We gaan een nieuwe ploeg bouwen rondom een aantal routiniers met jonge spelers die de afgelopen jaren 
hebben kunnen ruiken aan het grote werk en het nu kunnen laten zien.
Dit gaan we doen in de vierde klasse die kwalitatief minder is als de derde. Spelers hebben iets meer tijd en 
ruimte en kunnen zich dus ontplooien.
We gaan dit naar verwachting doen op een schitterende kunstgrasmat op het hoofdveld waardoor we beter 
en intensiever kunnen trainen.
We krijgen met de nieuwe hoofdsponsor schitterende nieuwe wedstrijdtenues, trainingspakken e.d. Een 
werkgroep is hier mee bezig en het ziet er veelbelovend uit.
Hoofdzaak is echter met een groep plezier maken. Dit plezier was er wel, maar doordat we nu 3 jaar onderin 
de derde klasse hebben gehangen, lag er wel constant druk op de ploeg. Wellicht is een stapje lager, gecom-
bineerd met een nieuwe spelersgroep, de opmaat naar betere tijden.

Rest mij u allen een prettige zomerstop toe te wensen en we zien elkaar begin augustus weer als de eerste 
oefenwedstrijden zich aandienen. Mijn intentie is om ook volgend seizoen mijn stukjes weer te schrijven voor 
De Brug.

Als laatste doe ik nog een belangrijke oproep. Voor het 2de elftal zijn we voor het komend seizoen op zoek 
naar een: Assistent-scheidsrechter en een begeleider. Deze twee personen gaan trainer Jacko van Leijen as-
sisteren op de zondag om zo de organisatie rondom dit team te waarborgen.
K.G.B.’ers, meld je eigen aan en ga met deze jonge enthousiaste groep op stap. We rekenen op jullie. 

Aanmelden kan bij de trainers:
Richard Bulterman (06-51207131),
Jacko van Leijen (06-
31099561)
of teammanager Erik de 
Vries (06-25048766).

Tot volgend seizoen,

Erik de Vries, teammanager 
K.G.B. 1.

Rondom de selectie

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
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Ander nieuws

Zoekgeraakt een trainingsjasje

Zondag 25 mei is er een trainingsjasje zoek-
geraakt op ons complex. Het gaat om een 
jasje, waarschijnlijk met de maat 152, met 
nummer 8 erop. De reclame is van Broersen 
en van der Plasse.

Heb je dit jasje misschien gevonden of weet 
je waar hij terecht is gekomen?
Neem dan even contact op met de redactie 
via redactie.kgb@quicknet.nl

Een geweldigeude actie van Bakkerij Botman

Tijdens het WK, op de dagen dat Nederland speelt, kun je bij Bakkerij Botman 5 Oranje soezen of tompou-
cen kopen, samen met een Oranje Bakkerij Botman bal voor €10,00. 

Van deze €10,00 gaat er €5,00 naar het G-team van K.G.B.!! Let op, OP=OP!!

                                           Deze actie geldt voor beide vestigingen.



Kampioenen D4 & F5

Op de foto: 
Heyme Noordeloos, Ian Hilgers, Ismael v/d Putten, Jardy van Ooy,

Jonas Hilgers, Jonathan Eisses, Kevin Jones, Robel Ghereyesus,
Saro Bulterman, Thijs Deen.

Begeleiders: Richard Bulterman en Jay van Ooy.
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We zijn inmiddels al ruim tien jaar verder, maar opnieuw sta ik (tijdens het schrijven van dit
(stukje) op het punt om afscheid te nemen van K.G.B. De gelijkenissen zijn treffend, want opnieuw is het om de 
overstap te maken naar Hollandia. Tien jaar geleden maakte ik de overstap om als jong jochie op een hoger 
niveau te gaan voetballen en mijn droom om profvoetballer te worden na te jagen. Nu verlaat ik K.G.B. als 
ambitieuze jeugdtrainer die dit keer op een hoger niveau training wil geven en coachen. Na vijf prachtige 
seizoen is het tijd voor een terugblik en een dankwoord.

Het is vlak voor de zomer van 2009 als mijn buurman Auke van Zanten mij vraagt of ik het leuk zou vinden om 
de A1 te gaan coachen op zondag. Tim Appelman, dan al spelend in het eerste elftal, kan het niet combine-
ren met zijn eigen voetbal en kan alleen de trainingen verzorgen. Op dat moment speelde ik zelf nog in de A1 
bij FC Volendam, maar het leek mij leuk om te doen, dus ik dacht waarom niet. Als ik er op terugkijk was het 
wel een gek instapmoment voor een coach die tot dan toe nul trainers/coachingservaring heeft, van dezelfde 
leeftijd is als de jongens die hij gaat coachen en waarvan ook zijn eigen broertje in de A1 gaat spelen.

Geweldig start
Toch was mijn eerste jaar als coach prima. De samenwerking met Tim en de spelersgroep ging soepel en de 
A1 werd kampioen. Het team promoveerde naar de 1e Klasse en bleef grotendeels compleet door de vele 
eerstejaars A-junioren en zelfs drie tweedejaars B-junioren. Aangevuld met een aantal nieuwe jongens die 
vanuit de B’tjes doorstroomden naar de A1 bleek het een goede basis om op voort te borduren. In de 1e 
Klasse deden we gelijk het hele seizoen mee bij de eerste drie wat ons uiteindelijk een plek opleverde in de 
nacompetitie voor promotie naar de Hoofdklasse. Ondanks dat we het niet hadden gered, een hele knappe 
prestatie!

Op eigen benen
Na twee leuke seizoenen de A1 gedaan te hebben met Tim, zette hij er helaas een punt achter. Zodoende 
kwam ik er min of meer alleen voor te staan, waardoor ik de trainingen er ook bij nam. Het was niet ideaal op 
dat moment in verband met mijn eigen voetbal (Jong FC Volendam), maar het leek mij een uitdaging om ook 
het training geven onder de knie te krijgen. Op deze manier kon ik spelers nog meer kneden in aanloop naar 
de wedstrijden op zondag. Na de winterstop kreeg ik er een trainingsmaatje bij, omdat het toch wat druk 
werd allemaal. Ton Pennink nam één training in de week voor zijn rekening.

Afscheid van K.G.B. versie 2.0
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Al met al was het een wisselvallig seizoen waarin we negende werden, maar de A1 in ieder
geval konden behouden voor de 1e Klasse. Misschien nog wel belangrijker was dat er al een aantal jongens 
geregeld met het eerste en tweede elftal meededen en zich daar nog sneller ontwikkelden. Daar doe je het 
als trainer uiteindelijk voor, jongens beter maken en met plezier laten voetballen. En natuurlijk is resultaat 
belangrijk, maar zeker bij de jeugd moet ontwikkeling op nummer één staan.

Opnieuw succes
Na drie seizoen de A1 te hebben gedaan, moest ik noodgedwongen een ander elftal gaan trainen. Er kwam 
een einde aan mijn tijd bij FC Volendam en koos ervoor om op zondag te gaan voetballen bij de buren uit 
Grootebroek. Dat andere elftal werd de C1 samen met Roel Stijns.

Tot de winterstop hebben we met de C1 redelijk goed meegedraaid in de 2e Klasse, maar helaas de pro-
motiepoule niet bereikt voor de winterstop. Desalniettemin kwamen we na de winterstop in een leuke poule 
terecht met voldoende weerstand en werden we kampioen van de voorjaarscompetitie. Altijd leuk om mee 
te maken zo’n kampioenschap!

De andere kant van de medaille
Natuurlijk zie je als trainer ook wel eens de mindere kant, want verliezen hoort er nou eenmaal bij. Na een sei-
zoen de C1 te hebben gedaan, was ik dit seizoen eindverantwoordelijk voor de B1. Helaas hebben we het dit 
eerste seizoen van de B1 in de 1e Klasse niet gered en zijn we er via de nacompetitie uitgevlogen. Erg zuur, 
maar om eens in cliché trainerstaal te praten ‘er waren genoeg lichtpuntjes ondanks het mindere resultaat’.

Het is namelijk goed om te zien dat alle jongens weer stappen hebben gemaakt in hun ontwikkeling. Geluk-
kig heeft de B2, waarmee de B1 altijd samen trainde, een beter seizoen gedraaid en is tweede geworden in 
de voorjaarscompetitie. Ook heb ik met Reynaldo en Aldo prima samengewerkt en dankzij K.G.B., en de hulp 
van mijn praktijkbegeleider Gert Feld, het Trainer/Coach 3 diploma gehaald.

Toch zit het er na vijf seizoenen voor mij op als trainer/coach bij K.G.B.. Na meerdere malen gevraagd te zijn 
door Hollandia, acht ik nu de tijd rijp om de uitdaging in Hoorn aan te gaan. Volgend seizoen neem ik daar de
B2 onder mijn hoede die uitkomen in de 4e divisie. Een nieuwe, leuke en uitdagende stap voor mij als trainer/
coach.

Het doet mij deugd dat K.G.B. volop in de steigers staat ondanks de teleurstellingen van onder andere het 
eerste elftal en de B1 dit seizoen. Steeds meer jeugdspelers krijgen een kans en breken door bij het eerste 
elftal. Met de nieuwe jeugdcommissie, veel ambitieuze en vakkundige trainers en het nieuwe kunstgras wat 
er gaat komen zie ik de toekomst voor K.G.B. zonnig tegemoet.

Ter afsluiting wil ik de mensen binnen de vereniging bedanken voor het vertrouwen en de mogelijkheid om 
mij te ontwikkelen als trainer. Ook de spelers die ik in al deze jaren heb mogen trainen, de trainers, coaches, 
begeleiders en bestuursleden waarmee ik heb samengewerkt en de ouders/supporters die er soms, vaak of 
altijd bij waren wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en steun in al die jaren.

Ik wens iedereen bij K.G.B. heel veel succes volgend seizoen en jullie zullen mij vast en zeker weer een keer 
zien op de ‘Rozenboom’!

Bart Groot 

Afscheid van K.G.B. versie 2.0
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Deze 4 K(anjer).G.B.’ers hebben samen ruim 330 euro opgehaald voor
de sponsorloop van afgelopen maart. Dit is dus zeg maar de top 4 van alle sponsors. 
K.G.B. is hier natuurlijk erg blij mee en daarom zijn ze in het zonnetje gezet.

We willen via deze weg ook nogmaals iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan dit succes.
Reinier Jeltema & Joey Leeuwinga

Carnavalsponsorloop

De Winnaars



   K.G.B. E4 Voorjaarskampioen!
Achter van links naar rechts:

Opa Beumer (ass.begeleider), Etjen Schaap,  Maurits de Wit, Yaron Meeuwisse, 
Jits Kay, Bastiaan Reuvers (trainer/begeleider),

Johan Jong (trainer/begeleider).
Voor: Mike Reuvers, Roan Boon, Danny Buijsman, Herman Jong,

Damian v/d Pal en YouriBrower.

Zou het weer lukken? Was de vraag aan het begin van de Voorjaarscompetitie. In december werd door onze 
E4 reeds het Najaarskampioenschap veilig gesteld, na de winterstop moesten we voor het Voorjaarskampi-
oenschap strijden. En ondanks dat we een paar klassen hoger waren ingedeeld werd er nog steeds veel van 
de jongens verwacht. Maar ja, resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dus 
moesten we weer an de bak!
Aan het begin was het weer even aftasten want een nieuwe (hogere) poule-indeling betekent nieuwe (bete-
re) tegenstanders. Maar wat bleek, een aantal teams was toch ongelukkig bij ons ingedeeld (of wij bij hun) en 
zo kwamen we een paar oude bekenden tegen. Zo speelden we weer tegen Always Forward en voetbalden 
we twee wedstrijden tegen onze eigen E5 (sorry jongens, dat we zo ‘op schot’ waren).
Door het goede weer de eerste maanden van het jaar hebben we bijna alle wedstrijden gespeeld en met nog 
één wedstrijd te gaan (we schrijven begin mei), kan de E4 zich wederom kampioen noemen. De voorlaatste 
(kampioens)wedstrijd moesten we tegen M.O.C. en waar het uit nog een zwaar bevochten wedstrijd was 
geweest (2–4), werd dit keer overtuigend gewonnen met goed voetbal: 9-0.
Alles bij elkaar een prestatie op zich want welke voetballer kan zeggen dat ‘ie twee keer kampioen is gewor-
den in één jaar en alle wedstrijden heeft gewonnen, met zo’n 250 gescoorde goals en maar weinig tegen. We 
waren een hecht team en hebben het in alle linies zeer goed gedaan. Jongens, nogmaals van harte gefelici-
teerd en geniet ervan; jullie hebben het verdiend! Op naar de toernooien.

Team E4
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Achter van links naar rechts:
Robert van der Zel (begeleider), Gerben Groot, Bart van der Zel, Rens Dekker,

Mathijs Baartscheer, Dennis Jeltema, Danilio Bot, Kees Bot (begeleider).
Voor van links naar rechts: 

Axel Baas, Thomas Groot, Mike Beumer, Jordin de Hart, Rick Beumer, Peter Schooneman.

Teamfoto kampioenen D3

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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Taarten winnaars
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Met Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Maartens het voorjaar nog kleurrijker.

In de Streek is Tuincentrum Maartens een begrip, niet meer weg te denken, toch even wat meer info over dit 
mooie bedrijf.
Eigenaar Rieuwert Maartens werd al vroeg gegrepen door het “groene gen”. Na de basisopleiding aan het 
Clusius in Hoorn besloot hij van zijn passie zijn beroep te maken en ging hij werken bij het toenmalige tuin-
centrum van Van Woudenberg aan de Oude Gracht in Enkhuizen. Daar bekwaamde hij zich in de praktijk 
en volgde diverse opleidingen tot vakbekwaam hovenier en tuinontwerper. Toen “de oude” Van Woudenberg 
met pensioen ging, ging Rieuwert samen met enkele collega’s door met het bedrijf.

In 1972 werd het centrum omgedoopt tot Hortensis, gelegen aan het Wersteinde 94 in Enkhuizen. Sinds 
2004 is Rieuwert Maartens de enige eigenaar en werd Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Maartens geboren.   
Rieuwert is met zijn bedrijf al jaren lid van het VHG, dé branchevereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, 
boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. 

Bij Maartens vindt u een breed scala aan assortiment, o.a. zeer betaalbare bomen en planten. Op het tuin-
centrum hebben ze ook een groot assortiment van mooie tegels en sierbestrating uitgestald van o.a. Gar-
denlux (bekend van Rob van der Linden / Tuinruimers op TV). Ook vindt u er de nodige cadeau- en decora-
tieartikelen. 

Als hovenier maakt Rieuwert stijlvolle, speelse, klassieke en moderne ontwerpen en doet met zijn medewer-
kers de aanleg en renovatie van zowel particuliere tuinen als bedrijfstuinen. Ook in het onderhoud heeft 
menige tuin kennis gemaakt met zijn groene vingers. 

Zijn klanten zijn erg tevreden, dat begint met een 
goed gesprek waarbij Rieuwert door zijn jarenlange 
ervaring en creativiteit goed in staat is om aan te 
voelen wat de wensen van de klant zijn en in combi-
natie met het aanwezige budget een prachtig plan 
kan ontwerpen dat hij met zijn edewerkers ook nog 
eens picobello uitvoert. Niet voor niets is zijn beste 
reclame de mond op mondreclame.

Rieuwert heeft in zijn jeugd volop gevoetbald, nu lukt 
dat niet meer. Wel is hij al 15 jaar bezig zijn condi-
tie op peil te houden in de Sportschool. Hij sponsort 
K.G.B. al jaren vanuit maatschappelijk oogpunt.

Wij wensen Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Maar-
tens een goede lente toe.
Voor meer info: Tuincentrum en hoveniersbedrijf 
Maartens, Westeinde 94, Enkhuizen, tel. 0228-
312863 / 3142108 of via internet op: www.tuincen-
trummaartens.nl.

Sjaak van Dijk

Sponsor kleurt uw tuin

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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De begeleider van de C3: Kees Bruins

Op een zonnige zomeravond toog ik naar het huis van de begeleider van de C3: Kees Bruins.
Kees is sinds vier jaar samen met Siem Beers de begeleider van de C3. Ze wisselen elkaar daarbij af of gaan 
heel af en toe samen mee.

Graag stel ik Kees aan u voor: hij is geboren en getogen in IJmuiden en de liefde was de reden dat hij richting 
West-Friesland is gekomen. Hij heeft na de lagere school de Havo doorlopen en is na de Havo bij de Marine 
in dienst gekomen.
In IJmuiden is het bijna onmogelijk om niet iets met het zeemansleven te gaan doen. Veel kennissen en vrien-
den hebben er op een bepaalde manier mee te maken, in de sluizen, de haven of op de schepen zelf. Bij de 
Marine heeft hij een interne technische opleiding gevolgd. Hiermee heeft hij gewerkt aan de Westland Lynx 
helicopters.

Hij was gestationeerd op Marine Vliegkamp De Kooy, dit is het vliegkamp van de marine en van hieruit wor-
den de mannen uitgezonden. In het begin van zijn carrière is hij uitgezonden naar wat zij De West noemden, 
dit was in het Caribisch gebied. Vooral in de jaren ’94 tot en met ’96 is hij hier veel geweest, soms zeven 
maanden achtereen. Daar werden met de helikopter de drugstransporten gevolgd en ook opgerold. Een 
drukke en spannende tijd. In 1997 was hij gestationeerd in de Middellandse Zee en werd het zee embargo 
op Joegoslavië in de gaten gehouden. Dit betrof het in de gaten houden van schepen zodat er geen wapens 
werden meegesmokkeld. In 1999 kwam hij terug vanuit Amerika en vond hij het welletjes bij de Marine. In 
1996 is hij getrouwd na twee
keer zeven maanden weggezonden te zijn geweest en in 1998 was hij in totaal 16 weken 
thuis. Uiteindelijk wilden Kees en zijn vrouw toch een gezinsleven opbouwen.

Na de Marine is Kees naar Martinair gegaan en werkt hier als project supervisor bij de technische dienst. Dit 
houdt in dat hij het vliegtuigonderhoud aanstuurt en onderhoudsprojecten in het buitenland regelt en bege-
leidt. Veel van het onderhoud gebeurt in China en af en toe in andere landen, hetgeen inhoudt dat hij zelf ook 
regelmatig in deze landen te vinden is. Daarbij wordt ook nog de Cityhoppervloot van KLM onderhouden. 
Inmiddels werkt hij al vijftien jaar bij Martinair.

Zoals gezegd, trouwde Kees en wel met Janita. Samen hebben zij twee kinderen, Tom van 13 en Björn van 
11. Janita heeft alle jaren trouw de was van het team gedaan.
Zelf heeft Kees gevoetbald bij Stormvogels, maar niet zo heel lang, van zijn zesde tot en met zijn twaalfde.
Sinds vier jaar is hij begeleider, eerst van de E5, D4, D2 en nu van de C3. Collega Siem is van de communica-
tie, opstelling en de verslagen en Kees assisteert met de opstelling en verzorging.
De trainers van de C3 zijn Dennis v.d. Noot en Michel Kok.
Helaas gaan de mannen ermee stoppen, zowel de trainers als begeleiders. Op het werk van Siem en Kees 
wordt het steeds drukker en het gebeurt regelmatig dat ze alle twee niet mee kunnen.
Ook gaan een aantal spelers ermee stoppen, dus dat is wel jammer.

Wie spelen er in de C3? Dat zijn: Shane Alting-Siberg, Floris de Wit, Colin Groot, Camiel van Hurck, Stan 
Vogel, Julian Beers, Rene Karel, Tom Bruins, Dani van der Noot, Dylan Kok.
Gaandeweg het seizoen zijn gestopt met voetballen: Mike de Wit, Michael van Kessel, Leroy Hemke en Julian 
Eg.

De mannen van de C3 hebben het niet slecht gedaan, ze zijn uiteindelijk vierde geworden. Het mooiste was 
dat ze de laatste wedstrijd tegen Westfrisia met 5-2 hebben gewonnen. En dat met een streekderby, geeft 
altijd een goed gevoel! Ze hebben altijd een hele trouwe schare fans mee, dat geeft ook een goed gevoel.

Begeleider in de spotlights
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Zoon Björn voetbalt in de D2
bij K.G.B. en heeft het ook heel verdienstelijk 
gedaan bij het schoolvoetbal. Zijn team van 
de Molenwiek heeft de schoolfinale gewon-
nen en ging zodoende door naar de regio-
nale finale in Den Helder. Daar deden ook 
teams mee o.a. uit Purmerend en Alkmaar. 
Zij waren winnaar van hun poule en tegen 
de winnaar van de andere poule speelden 
ze gelijk. Uiteindelijk verloren ze met straf-
schoppen, maar ze zijn wel door gegaan 
naar de provinciale finale in Uithoorn die 
afgelopen 4 juni werd gehouden. Super ge-
daan.

Als hobby mag Kees graag motorrijden, als 
de tijd het toelaat. Zijn zoon Björn mag dit 
ook graag doen, maar dan met een 60cc 
Kawasaki crossmotor. Zo vader zo zoon…

Elly Roosendaal

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

Begeleider in de spotlights



Kampioenen C4 & E1

Achter van links naar rechts: 
Tristan Vriend (trainer/begeleider), Dave Slikker, Tycho Hof, Joost Peerdeman, Collin Wagenaar, 

Jasper Hergarden, Yakop Chukur en Arjan ter Avest (begeleider)
Voor:

Luc Meij, Kevin Renkema, Liewe de Jong, Mike Jansen,
Twan ter Avest en Sietse van Leeuwen,
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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! Zoals een groot mededelingenbord. (zie foto)

Indien de jaarlijkse pot niet helemaal leeg is, gaat het restant over naar het volgend seizoen. We geven 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!

Het zal u vast wel eens, of meer dan eens, opgevallen zijn; de posters, groot en klein, opgehangen aan de ra-
men van het secretariaat, de bestuurskamer en bij de ingang naar de kantine. Dit kon zo niet meer, er moest 
een mededelingenbord komen en waar moet je dan zijn om dat te realiseren? Juist ja, bij de Club van 100

En dit, zie foto, is hem dan. Een ruim 
bord waarin de posters een plaatsje 
kunnen krijgen.
Dus vanaf nu niet meer overal tegen de 
ramen!

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 vrijwil-
lige 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



‘de Brug’  jaargang 50, nummer 6, seizoen 2013-2014

Afscheid van een icoon,…….. 

10 mei heeft, voor velen van jullie onge-
merkt, een zeer aimabel persoon zijn laat-
ste optreden als scheidsrechter meege-
maakt. 

Zijn naam?? Jan Bregman is diegene die ik 
bedoel.

Jan heeft 32 jaar voor de KNVB gefloten. 
Daarnaast heeft hij zitting gehad in zowel 
het jeugd- als hoofdbestuur. Tevens is hij 
ook nog trainer geweest. De laatste 3 jaar 
heeft hij met verve de rol van Joop Kruk 
overgenomen. Joop was, zoals velen we-
ten, de vaste scheidsrechter bij het G-team. 
Toen hij stopte, nam Jan zijn plaats in. Tot 
eigen tevredenheid, maar zeker ook tot te-
vredenheid van allen die het G voetbal een 
warm hart toedragen.

Jan, namens al die voetballers die je in al 
die jaren op prettige wijze door de wedstrij-
den hebt geloodst en natuurlijk namens vv 
K.G.B. en de scheidsrechterscommissie in 
het bijzonder, dank ik je voor je inzet.

We zullen je persoonlijkheid op het veld 
gaan missen, maar ik ga er vanuit dat je 
nog vele malen je gezicht bij ons zult laten 
zien.

Namens de scheidsrechterscommissie,

Piet Manshanden

Afscheid van een icoon
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   GEZOCHT 

Keeperstrainer Jeugd 

   

        Voor informatie en inlichtingen: 
            Peter van der Veen  
           coördinator keepers 

       pvdveenkgb@gmail.com 

Heeft u iets met het keepersvak,  of 
u bent keeper geweest en wil iets 

betekenen voor onze jeugd keepers? 
Dan bent u de persoon die wij 

zoeken.  Het is 1 trainingsavond in 
de week van een uur met 

enthousiaste keepers.  

Keeperstrainer gezocht
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Pupil van de week
DE PUPILLEN VAN DE WEEK van zondag 13 april 2014

 
K.G.B --- Spirit’30                        Uitslag:  2 — 2

Danny Buijsman en Jits Kay
       
Beide spelers zijn 10 jaar.
Zaterdag 12 april hebben zij voor het eerst dit seizoen verloren met hun elftal: De E—4.

Hun hobby’s buiten het voetbal: JITS: GAMEN en TEKENEN. DANNY 
alleen GAMEN.

Jullie favoriete spelers, zowel in NEDERLAND als BUITENLAND:
JITS: CASSILIAS, DE KEEPER VAN SPANJE en DANNY: SIEM DE JONG, 
JASPER CILLESEN, BEIDE VAN AJAX en JITS en HERMAN uit de E-4.
Maar ook, JULLIE FAVORIETE CLUBS: ALLEBEI een EENSLUIDEND 
ANTWOORD: KGB en AJAX.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.

De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de jongens altijd bij 
mogen zijn:
HEEL INTERESSANT en ALLES WERD DUIDELIJK UIT GELEGD.

De voorbereiding op het veld:
Het was: LEUK, vooral het WARMLOPEN en OVERPASEN, en zij hadden GOEDE ENERGIE.
DE AFTRAP: GOED, GRAPPIG, WERKTEN GOED SAMEN en JITS HEEFT GESCOORD.

De wedstrijd zelf:
SPANNEND, GOED, LEUK OM NAAR TE KIJKEN.
Welk doelpunt was de mooiste: DANNY: DE EERSTE en JITS, 
DE TWEEDE.

De beste speler: EENSLUIDEND ANTWOORD: RENÉ 
SPRUIT.

Het leukste van vanmiddag:
DANNY: DE HELE, HELE, HELE, HELE, HELE, HELE, HELE, 
HELE MIDDAG en een heel lief gebaar (woorden) naar mij 
gericht. JITS: DAT WIJ DE BALLEN MOCHTEN HALEN.

Na dit korte interview, kregen de pupillen van de trainer RICHARD BULTERMAN en de aanvoerder, SJORS 
APPELMAN, hun CERTIFICAAT met handtekeningen van de aanvoerder, trainer, voorzitter en scheidsrech-
ter. Een BAL met alle handtekeningen van de SPELERS en een shirt, met achterop: PUPIL VAN DE WEEK.
 
Het was voor de pupillen een enorme ervaring om dit mee te maken en ik hoop dat zij ervan genoten hebben.

Bedankt DANNY en JITS, 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 4 mei 2014

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

  JESSE BAKKER en MAURO PENNEKAMP

JESSE is 8 jaar en MAURO 7 jaar.
Omdat het voor mij, de allerlaatste begeleiding van de pupillen van de week is, mocht ik bij deze wedstrijd 
deze twee spelers uitnodigen, omdat JESSE mijn kleinzoon is en MAURO een vriendje.

In welk elftal spelen jullie en op welke plaats sta jij? JESSE  speelt in de F--1, als SPITS.
MAURO in de F--2, als KEEPER. Zaterdag 3 mei hebben zij (JESSE deed met de F—2 mee) met 3-4 verloren.

Wat vind jij, buiten het voetbal, nog meer leuk om te doen?
JESSE speelt ook graag met zijn X—BOX en BUITEN SPELEN. MAURO speelt ook graag BUITEN.

Welke speler is de BESTE van de WERELD? 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 JESSE vindt ook RONALDO en BALE een van zijn GROTE VOORBEELDEN. 
MAURO heeft bijna hetzelfde antwoord, alleen: MESSI en RONALDO.

Natuurlijk ook jullie favoriete clubs:
Voor JESSE zijn dat: AJAX, BARCELONA en REAL MADRID. MAURO: AJAX, BARCELONA en BAYERN 
MUNCHEN.

Uiteraard hebben wij het ook over vanmiddag gehad.
De wedstrijdbespreking, in de bestuurskamer, waar de 
pupillen altijd bij mogen zijn:
Allebei de jongens hebben de uitleg van de trainer: 
GOED BEGREPEN.

De voorbereiding op het veld:  Volgens JESSE is de 
WARMING-UP HEEL LEUK om te doen, maar vooral het 
INSCHIETEN en KOPPEN met YOURI en PEDRO was 
HEEL LEUK.
MAURO: een eensluidend antwoord: met YOURI en PE-
DRO.

De aftrap, die jullie samen mochten spelen:
Beide jongens vonden het GEWELDIG, speelden goed 
naar elkaar over, JESSE schoot de BAL in eerste instan-
tie in de handen van de keeper, maar gelijk ving hij de 
bal op en schoot hem KEIHARD IN DE LINKER BOVEN-
HOEK.

De wedstrijd zelf: MAURO vond het: HEEL, HEEL, HEEL 
LEUK.
JESSE: GOED, GRAPPIG en HEEL LEUK OM NAAR TE KIJKEN.

Het doelpunt die REYNALDO APPELMAN scoorde, vonden beide spelers de MOOISTE.
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Beste speler:  Een eensluidend antwoord: YOURI HAKSTEEN.

Het leukste van vanmiddag: Beide spelers vonden het FANTASTISCH dat zij dit mochten meemaken.
JESSE vond DE WARMING-UP, DE AFTRAP en bij de SPELERS OP DE RESERVEBANK zitten, het ALLER 
LEUKSTE van vanmiddag. MAURO vond het HEEL LEUK en de WARMING-UP.

Na dit korte interview kregen de 
pupillen van de trainer RICHARD 
BULTERMAN en van de aanvoer-
der JURIAAN VISSER, 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 ge-
noten hebben.

Bedankt JESSE en MAURO, dat 
jullie PUPIL VAN DE WEEK wil-
den zijn, ik heb erg genoten van 
jullie enthousiasme in de bestuurs-
kamer en ik wens jullie heel veel 
voetbalplezier toe, voor nu en in 
de toekomst.

Els Bakker

PS, Dit was mijn allerlaatste inter-
view met de pupillen van de week. 
Ik vond het schitterend om dit al 
die jaren te doen. Ik bedank bij 
deze iedereen die hierbij betrok-
ken was. Vooral de pupillen van al 
die jaren.

Pupil van de week



 
 
 
 
 
Beste leden en supporters!  

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

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

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

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



 

Persbericht        2 januari 2014 

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

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

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

Weekend de hele dag. 
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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


