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de BRUG

Maandag werkploeg

kiest het ruime sop



De werkgroep, altijd in touw voor hun cluppie.
Bijna dagelijks zijn zij op het complex aanwezig voor alle
voorkomende werkzaamheden. Zij gaan niets uit de weg.

Op de foto’s: Gerard Overmars, Sybrand Krul, Ron Schinkel, 
Cor van der Steen, Sjaak van Dijk, Hans Ligthart, 

Linze de Jong en Hans Vreeker.

Niet op de foto: Klaas Appelman, Henk Cnossen 
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Daar is ie dan weer, 
K.G.B.’s lijfblad ‘de Brug’. 

Voor velen later dan ver-
wacht. Reden is dat het 
clubblad dit seizoen 4x 
uitkomt, dus met grotere 
tussenpozen.

Het  loopt zoals het loopt, 
zullen we maar zeggen.

Hoe dan ook, een nieuw 
clubblad seizoen heeft 
zich met dit eerste num-
mer aangediend en we 
hopen dat het weer in de 
smaak valt.

De redactieleden heb-
ben hun stinkende best 
gedaan om er weer iets 
moois van te maken. Ook 
de vaste inbreng van en-
kele mensen wordt zeer 
op prijs gesteld.

Inmiddels heeft iedereen 
met de nieuwe Presenta-
tiegids kennis gemaakt. 
Waar gewerkt wordt, wor-
den fouten gemaakt. Van-
daar dat in dit clubblad 
enkele fouten rechtgezet 
moesten worden.

De 2e editie komt in janu-
ari uit. Heeft u daar tekst 
of foto’s voor, mail ze dan 
naar
redactie.kgb@quicknet.nl
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Mededelingen
BEDANKT

Langs deze weg, willen wij iedereen van harte bedanken voor de overweldigende belangstelling bij het af-
scheid nemen van HENK WOLFSCHOT.
Het is voor ons allen een grote steun en troost geweest dat zoveel mensen, gebonden aan KGB, de moeite 
hebben genomen om afscheid te nemen. Dat zijn naam voor altijd verbonden is aan KGB door middel van 
vernoeming van de tribune, naar de HENK WOLFSCHOT TRIBUNE, is een GEWELDIG EERBETOON aan 
hem.
Namens de gehele familie, KGB VAN HARTE BEDANKT!!

BEDANKT
 
Rioolservice West Friesland van Kees Groot, stelde belangeloos een aanhangwagen beschikbaar voor het 
ophalen van een rol kunstgras in Zeewolde.
Helaas deed de verlichting het niet op onze auto. Geen nood!!
Kees gaf ons zijn volkswagenbus mee!!
 
Grote klasse Kees.
Bedankt namens de werkploeg van K.G.B.

Rectivicaties
 
In de nieuwe Presentatiegids, die eind september is bezorgd, is op pagina 37 per abuis het artikel van de 
Sponsorcommissie van vorig seizoen afgedrukt. Elders in dit blad is de juiste versie opgenomen.

Op bladzijde 38 van de Presentatiegids staat achter Foto Elftal Petra Hoost Fotografie. Dat moet zijn:
Photo & Zo

In de nieuwe Presentatiegids is tekst van de Jeugdcommissie niet in zijn geheel geplaatst, een fout die de 
redactie zeer betreurt. Elders in deze editie is de volledige versie alsnog opgenomen.

De Presentatiegids is ook op de website in te zien.

Topsponsorgroep Tulip Valley
 
Aan de stam van Topsponsorgroep Tulip Valley is weer een nieuwe loot toegevoegd en wel Mantel VOF.
Hiermee is de groep op 17 deelnemers gekomen. Wie volgt?

Loterij tijdens de toernooien van de jeugd in de Flint
 
Zoals velen wel weten wordt er tijdens de Jeugdtoernooien in de Flint al jaren een loterij ten bate van de 
jeugd gehouden. Dit werd al 10 / 12 jaar door de dames Hannie de Haas en Ineke Bakker verzorgt. Na zo 
een lange tijd hebben zij besloten het stokje over te gaan dragen. Maar aan wie?

Wie wil/willen het overnemen? Het gaat om de zondagen dat de E- en F pupillen hun toernooi hebben.

Reacties mailen naar redactie.kgb@quicknet.nl



Different World of Fashion

Uniek winkelconcept. 2000 m2. Aan de Hoofdstraat 224 in 

Bovenkarspel. 3 Etages sensationele modecollecties. Men  

Fashion. Women Fashion. Men Dress. Men Jeans. Women 

Jeans. Ruim 70 merken. Schoenen. Kinderbios. Juicebar. 

Verse cappuccino’s in caffè DW. Parkeren geen probleem.

You just got to be there!

HOOFDSTRAAT 224  

1611 AN BOVENKARSPEL  

TELEFOON 0228 - 511227  

DIRKDEWITMODE.NL
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Discipline

Er is tekort discipline! Tenminste dat schrijft hoogleraar en filosoof 
van cultuur, politiek en religie Marli Huier in haar boek ‘Discipline 
overleven in overvloed.’ 
Ik heb het nog niet gelezen, maar het lijkt me een interessant 
boek. In een voorstukje lees ik:
Dat volgens haar, mede door de jaren zestig, er teveel vrijheid 
is geweest in onze hele cultuur. Ook in de opvoeding van de kin-
deren. Wat uiteindelijk voor veel problemen heeft gezorgd. Nog 
steeds ondervinden we die. Dat kan worden hersteld door disci-
pline én door zelfdiscipline.

Diverse verslavingen, stress, overgewicht.
We zijn gewoontedieren en hebben minder verleidingen nodig. 
We moeten het oplossen in de omgeving. De discipline is nu voor-
al op de ‘IK’ gericht. Wat best wat meer ‘naar elkaar’ gericht mag 
zijn. Het moet bespreekbaar worden en we moeten gezamenlijk 
kijken hoe we dat kunnen organiseren. 
Ouders moeten hun kinderen grenzen geven. Duidelijk zijn. Het is 
JA of NEE. Natuurlijk is het niet erg het touwtje een keer te laten 
vieren. 

Ik lees ook: dat Huijer in haar uitdagende nieuwe boek laat zien 
dat we discipline niet alleen moeten opvatten als gehoorzaam-
heid! Maar dat het vooral een instrument is om te bereiken wat 
we waardevol vinden. 

‘Zelf / discipline is zo slecht nog niet.’

Toen ik dit alles las dacht ik; ze heeft gelijk. Maar ik bedacht me 
ook dat we in het voetbal bij K.G.B. best ‘n aardig voorbeeld ge-
ven. Door o.a. de coaches en trainers naar de spelers toe. Met 
elkaar trainen, op tijd zijn, voor elkaar werken in het veld. Elkaar 
toespreken. Een teamsport. Ook voor de volwassenen. En kijk 
eens naar alle vrijwilligers die K.G.B. heeft. Prima teamwork.

Natuurlijk.
Blijvend puntje is elkaar aanspreken op gedrag langs de lijn. Het 
gedrag van ouders en verhitte fans op het spel. Binnen de lijnen 
moeten de spelers én trainer & coaches elkaar coachen en aan-
spreken op minder getoond gedrag! Met elkaar en voor elkaar. 
Discipline & zelfdiscipline. Broodnodig volgens Huijer. 

We zijn goed bezig. Maar het kan altijd K.G.Beter.

             Rob Visser

Column



	  

	  

Vakantieplannen? 

Bij mij kunt u terecht voor al uw vakantiewensen, o.a.: 

• Stedentrip 
• Zonvakantie 
• Sneeuwvakantie 
• Cruise 

Bekende touroperators, zoals Holland International, Arke, Corendon enz. zijn bij mij  

te boeken, uiteraard tegen hetzelfde tarief als door hen gepubliceerd in brochures e.d. 

Ook voor maatwerkreizen bent u bij mij aan het juiste adres.  

Vraag gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden! 

Actie: voor elke boeking, gemaakt door een KGB-lid, in de periode van  

1 december 2014 t.m. 31 maart 2015 stort ik 10 euro in de clubkas. 

Graag tot ziens, 

KARIN DE WIT - PILKES  
TRAVEL COUNSELLOR                                               

 
T 0228-753244 
M 06-12716180 
E karin.dewit@travelcounsellors.nl 
W http://www.travelcounsellors.nl/karin.dewit 
KvK 59413735 

  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

    
	  

 

	   Leden van KGB kunnen in de praktijk worden behandeld voor € 20,=
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Jeugdvoetbal vv K.G.B., onze Trots!
Na een hopelijk heerlijke zomervakantie zijn we van start gegaan met het voetbalseizoen 2014-2015. 

De diverse jeugdteams zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen en een aantal oefenwedstrijden zijn al 
gespeeld. De jeugd van K.G.B. heeft dit seizoen 25 jeugdteams ingeschreven, bestaande uit ca. 285 jeugd-
spelers. Hiermee neemt de jeugd van K.G.B. niet af, maar ook niet toe. We zijn een gezellige, stabiele vereni-
ging.

Met de dit jaar vele nieuwe positieve aanvullende veranderingen, zoals het kunstgrasveld, gerestylede  kan-
tine, Ajax Online Academy, nieuwe jeugdtrainers, en de vele enthousiaste vrijwilligers, staan we er begin van 
dit seizoen uitstekend voor. Het belooft dan ook een fantastisch voetbalseizoen te worden! 

Korte terugblik op vorige seizoen 2013-2014

Het afgelopen seizoen is er een hoop gebeurt binnen de jeugd van K.G.B.  Er is veel overleg geweest hoe we 
zaken kunnen verbeteren en wat de wensen zijn binnen de vereniging. Daarnaast hebben we met vele vrijwil-
ligers diverse leuke activiteiten georganiseerd.

De jeugd-activiteiten van het vorige seizoen. 
•	 Introductie	Ajax	Online	Academie,	training	door	de	Ajax	Online	Academie	trainers.
•	 Beschikbaar	stellen	van	trainingsstof	voor	iedere	jeugdtrainer	m.b.v.	het	online	platform
               Ajax Online Academie.
•	 Trainingsavond	‘Train	de	trainer’	waarbij	alle	jeugdtrainers	van	K.G.B.	worden	geholpen	om	een
               goede training voor hun elftal te kunnen uitvoeren.
•	 Sinterklaasfeest	bij	K.G.B.
•	 Sinterklaastoernooi	voor	de	Mini-pupillen.
•	 Tulip	Valley	Indoortoernooi		voor	de	gehele	jeugd.
•	 K.G.B.	Carnavalsponsorloop	door	de	Mini-pupillen	voor	het	goede	doel	KIKA.
•	 Mooie	opbrengst	met	de	Grote	clubactie.
•	 Leuke	Tulpenactie	voor	en	door	de	gehele	jeugd	met	een	fantastische	opbrengst.
•	 K.G.B.	Jeugdtoernooi	met	in	totaal	ca.	185	deelnemende	teams	uit	de	diversen	regionen.
•	 K.G.B.	Open	Dag	30	April,	met	een	record	aantal	deelnemers.
•	 En	last	but	not	least,	onze	kampioenen	seizoen	2013-2014:	
 F5, E1, E4, D3, D4 en de C4

Kortom, het was een boeiend en goed verlopen seizoen met fantastische activiteiten en prestaties.

Het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015
Voor ons ligt het nieuwe seizoen 2014-2015. En dat belooft zoals gezegd weer een sportief en mooi seizoen 
te worden. 

Het wordt ook een seizoen waarin wij als jeugdcommissie graag duidelijkheid, structuur en richting wensen 
te geven aan alle spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders van onze jeugd. 

Met ruim 285 jeugdspelers, verdeeld over 25 jeugdteams, is K.G.B. een middelgrote voetbalvereniging in 
onze regio. Met de steun en hulp van meer dan 150 vrijwilligers spelen ieder weekend de jeugdelftallen van 
K.G.B. haar wedstrijden. Dit vraagt om een duidelijke clubstructuur en visie. 

Jeugdvoetbal vv K.G.B., onze trots!
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Als nieuwe jeugdcommissie is het voor ons dus juist van groot belang dat we weten wat de visie
is en wensen zijn binnen onze mooie club. Wat willen we bereiken, uitstralen, beleven en voelen? Niet alleen 
als vereniging, maar ook als speler, vrijwilliger, ouder en toeschouwer.
Deze stelling hebben we dan ook begin van vorig seizoen voorgelegd aan een breed
collectief, bestaande uit ca. 30 personen (het hoofdbestuur, spelers, jeugdbegeleiders/jeugdtrainers en di-
versen vrijwilligers van K.G.B.).  Daarnaast hebben we dit seizoen gebruikt om te luisteren wat er in de vereni-
ging speelt. Hieruit hebben wij afgelopen seizoen een visie en plan kunnen opstellen voor de komende 4-5 
jaar, waarvan wij denken dat dit voor onze jeugd zeer ten goede gaat komen. 

Er zullen veranderingen en nieuwe activiteiten gaan komen. Sommige zijn vorig jaar reeds doorgevoerd, 
zoals 
de organisatie van de Jeugdcommissie (JC), de organisatie van de Technische Jeugd Commissie (TJC), het 
benoemen van een algemeen jeugd coördinator (JC) en het benoemen van de technisch jeugd coördinato-
ren per jeugddivisie A t/m MP.  

De visie voor de jeugd hebben we samengesteld n.a.v. de eerder hierboven genoemde stelling en het brede 
draagvlak binnen de vereniging.

Visie Jeugd vv K.G.B.

•	 Jeugdspelers	kunnen	zowel	op	recreatief	als	op	prestatief	niveau	de	gehele	jeugd	voetballen,
               waarbij deze 2 niveaus geheel samen kunnen functioneren. 
•	 Plezier	in	het	voetbalspel	moet	een	belangrijke	centrale	rol/plaats	in	nemen,	waarbij	iedere	speler
               in de gelegenheid wordt gesteld om in een vertrouwde veilige omgeving en sfeer zich op zijn of haar  
               niveau te ontwikkelen en te verbeteren.
•	 K.G.B.	streeft	ernaar	om	voor	de	jeugd	de	kwaliteit	van	het	voetbal,	de	beleving	hiervan,	overige
               activiteiten en faciliteiten in overeenstemming met het verwachtingspatroon van haar jeugdleden te
               realiseren. Denk hierbij aan:
•	 Goede	faciliteit	/	accommodatie
•	 Goed	materiaal	/	uitrusting	/	hulpmiddelen
•	 Gediplomeerd	jeugdtrainers	met	voetbalervaring	voor	presentatieve	(selectie)jeugdteams
•	 Goede	trainers	en	begeleiders	voor	alle	recreatieve	jeugdteams,	het	liefst	met	voetbalervaring
•	 Goede	organisatie	structuur
•	 Er	is	ruimte	voor	ontwikkeling	en	talentontwikkeling	van	alle	jeugdvoetballers,	jeugdtrainers	en
               aanverwanten. 
•	 Behalve	voor	voetbalactiviteiten,	dient	er	binnen	de	vereniging		K.G.B.	ook	veel	aandacht	en	ruimte	
               te zijn voor neven- jeugdactiviteiten hetgeen een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid
               dient te leveren binnen de vereniging en in West-Friesland.
•	 K.G.B.	wenst	zich	continu	te	verbeteren	op	het	gebied	van	(sport-)beleving,	activiteiten,	haar	goede
               imago, en faciliteit. 
•	 De	jeugd	van	K.G.B.	dient	met	haar	goede	en	sportieve	imago	een	aantrekkelijke	partner	te	zijn	voor
               sponsoren.
•	 K.G.B.	wenst	een	vooruitstrevende	vereniging	te	zijn	waar	de	leden	en	sponsoren	trots	op	zijn.	Trots	
op de voetbalprestaties, trots op de verenigingscultuur (saamhorigheid) en trots op de maatschappelijke rol 
binnen de gemeente en omgeving. De leden en sponsoren zijn de ambassadeurs en stimuleren anderen om 
zich aan te sluiten bij onze mooie vereniging vv K.G.B.

Om bovenstaande te realiseren hebben we een goede organisatie en structuur nodig. Daar werken we als 
jeugdcommissie en technische jeugdcommissie hard aan, maar kost toch enige tijd. Het is eenvoudigweg niet 
te realiseren zonder de inzet van vrijwilligers en sponsoren, daarom hebben wij jullie altijd hard nodig.

Jeugdvoetbal vv K.G.B., onze trots!
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Met veel, goede en enthousiaste vrijwilligers + sponsoren geven wij een grote sociale en maatschappe-
lijke bijdrage aan onze vereniging en ook daar buiten. Namens de jeugdcommissie wil ik alle vrijwilligers 
en sponsoren bedanken voor haar/zijn bijdrage in wat voor vorm dan ook! Zonder deze bijdrage bestaat 
er geen vereniging en dus ook geen jeugdvoetbal.

Met de in het vorig seizoen ingezette weg met de aanvullende faciliteiten en duidelijke visie is er een belang-
rijk fundament gemaakt voor de komende jaren voor de jeugdafdeling van vv K.G.B. Onze jeugd kan dan ook 
met veel plezier en vertrouwen het nieuwe seizoen beginnen. 

Voor het nieuwe voetbalseizoen wens ik iedereen heel veel voetbalplezier en succes, met sportiviteit en we-
derzijds respect voor elkaar. 

Fjödor Werkhoven
Voorzitter Jeugdcommissie

Jeugdvoetbal vv K.G.B., onze trots!

Fietsen en Brommers
Twee zaken vlakbij u

65 jaar be- en genoemd 
om service en
keuzemogelijkheid

Nieuwstraat, hoek Westerstraat
Telefoon (0228) 31 29 61

Racespecialist
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Maar er werd wel heel wat ver-
wacht van deze futters. Na de 
kantine moest het hoofdveld er 
aan geloven. Een nieuw veld met 
kunstgras moest er komen, weer 
een enorme klus, alles wat los en 
vast zat moest weg.
Maar ook alles moest weer terug 
geplaatst  worden. Er werd heel 
hard gewerkt om alles op tijd 
klaar te krijgen voor de opening 
op 7 september, jammer dat ze 
dit in de krant moesten lezen.
In de laatste week, hopen dat al-
les op tijd klaar zal zijn. Op een 
mooie dag hebben de mannen 
zelf een uitje georganiseerd. Ze 
zijn met de schuit van Hans Lig-
thart gaan varen, de polder in.
Niet iedereen kon of wilde mee, 
maar genieten hebben ze zeker, 
even geen K.G.B. aan hun hoofd, 
alhoewel  ik daar niet zeker van 
ben. Je bent en blijft toch een 
K.G.B. man. 
Om 1 uur werd er verzameld bij 
de molen, ze hadden er zin in, bier 
en hapjes mee aan boord, dan zit 
het wel goed.
De paparazzi even in geseind, die 
stond al klaar om dit even vast te 
leggen voor de Brug.
Toen ze thuis kwamen hadden 
ze een heerlijke ontspannen dag 
gehad, veel gelachen en genoten 
van de mooie polder.
Deze dag houden ze er zeker in, 
want gezelligheid staat voor al-
les.

Trudy Ligthart

De werkgroep van het groen
Maanden van zwoegen en zweten gingen vooraf om de kantine op te knappen.
Er werd  geschuurd en geschilderd en het resultaat mag er zijn.
Sommige van de vrijwilligers waren bijna dag en nacht bezig met deze enorme klus, er werd wel sceptisch 
gezegd: “staat je bed ook in de  kantine?”
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In de laatste Brug sloot ik af met dat ik de intentie had om in het nieuwe seizoen verder te gaan
met het schrijven van stukjes over de selectie van K.G.B. Dus hier ben ik weer!

K.G.B. 1 vorig seizoen gedegradeerd uit de 3de klasse, dit was een grote teleurstelling. We hebben ook ge-
woon te weinig gebracht, zeker in de 2de helft van het seizoen. K.G.B. 2 eindigde in de middenmoot en mocht 
nacompetitie spelen waarin geen succes werd behaald.
In het voorjaar was al duidelijk geworden dat een groot aantal spelers  van de selectie zou gaan stoppen: 
van de 35 uiteindelijk 15 (waarvan  een aantal tussentijds).
Een flinke taak dus voor hoofdtrainer Richard Bulterman en z’n staf om weer een volwaardige selectie te 
krijgen. Ook al omdat er vanuit de A-junioren niet veel spelers zouden overkomen, en dat is en blijft de levens-
ader van de club, doorstroming vanuit de jeugd.
Bij de kennismaking voor het nieuwe seizoen in juni stonden er uiteindelijk 30 spelers op papier waaronder 2 
langdurig geblesseerden (Emiel Ruitenberg en Dylan de Wit). Ook onder die 30 nog een aantal twijfelende 
spelers.
Met trots kan ik dan ook nu melden dat we na bijna vier maanden seizoen het aantal spelers inmiddels op 34 
hebben kunnen brengen en misschien komen er nog meer bij. Dit is te danken aan de hele sfeer rondom de 
selectie. De nieuwe spelers hebben verfrissing gebracht in combinatie met de al aanwezige groep. De trai-
ningsopkomst is hoog, gemiddeld staan er ieder keer meer als 25 spelers op het veld. De omstandigheden 
waaronder getraind wordt, zijn met ingang van dit seizoen ideaal door het aangelegde kunstgras. Ook de 
setting, trainen op het hoofdveld, is prettig in de nabijheid van de kleedkamers en fysio. Er is nieuwe trainings-
kleding aangeschaft, iedereen loopt er strak bij. Kortom, vanuit K.G.B. wordt er alles aan gedaan om het de 
selectiespelers naar de zin te maken.

Ik zal even de nieuwe spelers in de selectie op een rijtje zetten:
John Bot, 24 jaar, K.G.B. 5.
Joep Deen, 20 jaar, K.G.B. 5.
Daniël Hart, 31 jaar, HSV Sport 1889.
Michael Helfensteijn, 18 jaar, K.G.B. A1.
Mitchell Kuin, 19 jaar, K.G.B. A1
Ton Schouten, 25 jaar, Kwiek’78.
Mike Stavenuiter, 18 jaar, K.G.B. A2.
Mitch Wentzel, 20 jaar, K.G.B. 5.
Bram Zwaan, 18 jaar, K.G.B. A1.

René Spruit kwam terug op z’n besluit om te stoppen en sloot aan het begin van het seizoen weer aan. In de 
maanden daarna kregen we versterking van Jurgen Duijs (19 jaar) en Frank Bleeker (19 jaar). Beide spelers 
waren vorig seizoen actief in de A1, besloten te stoppen, maar zijn van mening veranderd. En last but not 
least, ook Kees Hauwert kon het spelletje niet missen en is vanaf eind september weer in training en heeft z’n 
eerste goals gemaakt in K.G.B. 2.
Door al deze ontwikkelingen hebben we tot nu toe iedere zondag ruim voldoende spelers voor beide teams.

De selectie is dus verjongd, dit blijkt ook uit het volgende overzicht:

2013/14:      2014/15:
Leeftijd:  Aantal spelers:  Leeftijd:  Aantal spelers:
18 – 19 jaar  7    18 – 19 jaar  8
20 – 21 jaar  9    20 – 21 jaar  8
22 – 23 jaar  5    22 – 23 jaar  6
24 – 25 jaar  1    24 – 25 jaar  5
26 – 27 jaar  2    26 – 27 jaar  1

Belevenissen rondom de selectie
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2013/14:      2014/15:
Leeftijd:  Aantal spelers:  Leeftijd:  Aantal spelers:
28 – 29 jaar  6    28 – 29 jaar  4
30 jaar of ouder 5    30 jaar of ouder 2
Totaal spelers  35    Totaal spelers  34
Gem. leeftijd  24,1    Gemiddelde leeftijd 22,6   

De eerste training was op donderdag 24 juli. De eerste maand hebben de jongens van K.G.B. A1 ook met de 
selectie meegetraind. Door de vakantietijd waren zowel de selectie en A1 uitgedund en zo konden de jonge 
talenten sfeer opsnuiven bij de senioren. De A1 staat dit jaar onder leiding van Guus Montenegro en Coen 
Raven.

Ik neem de uitslagen van de selectieteams tot nu toe onder de loep:
KGB 1:
Oefenwedstrijden:
3 aug:    Hellas Sport 1 – K.G.B. 1  2 – 1
16 aug: ZOB 1 – K.G.B. 1   5 – 0 
19 aug: K.G.B. 1 – Woudia 1   2 – 1
21 okt:  K.G.B. 1 – Spirit’30 1   1 – 1 

Bekerwedstrijden:
24 aug:  K.G.B. 1 – Zeevogels 1  6 – 2
27 aug:  SRC 1 – K.G.B. 1   5 – 0
31 aug:  Bergen 1 – K.G.B. 1   0 – 6

Competitiewedstrijden:
7 sep:  K.G.B. 1 – Berkhout 1   3 – 2
14 sep: Kwiek’78 1 – K.G.B. 1   0 – 5
21 sep: K.G.B. 1 – Strandvogels 1  3 – 2
28 sep: Grasshoppers 1 – K.G.B. 1  1 – 1
5 okt:  K.G.B. 1 – RKEDO 1   0 – 1
12 okt:  FC Medemblik 1 – K.G.B. 1  0 – 4
26 okt:  De Valken 1 – K.G.B. 1   2 – 3
2 nov:  K.G.B. 1 – Hauwert’65 1  6 – 3
9 nov:  ALC 1 – K.G.B. 1   1 – 4

Totaal: 16 gespeeld, 10 gewonnen, 2 gelijk, 4 verloren,
45 doelpunten voor, 28 doelpunten tegen.

Een verjongd K.G.B. draait in de 4de klasse uitstekend mee. Na 9 wedstrijden staan we op de 2de plaats,
3 punten achter Always Forward. Natuurlijk is de 4de klasse in alles iets minder als de 3de maar je moet het 
wel gewoon laten zien. Er wordt dit seizoen fris en fruitig gespeeld, veel doelpunten gescoord en het publiek 
ziet nieuwe spelers. Zo zien we op de vleugels de jonge Bram Zwaan en Jeffrey Noback voorbij  dartelen. 
Erdinç Gedik heeft zich opgewerkt tot basisspeler en Reynaldo Appelman speelt eindelijk constant (goed). 
René Spruit doet het op z’n nieuwe plek (laatste man) goed en het is af en toe net een kat die zich op z’n prooi 
stort.
Juriaan Visser is de nieuwe aanvoerder en speelt met z’n leidinggevende capaciteiten een goede rol in de 
nieuwe hiërarchie. Jan Dekker is de betrouwbare doelman die z’n droom in vervulling ziet gaan: spelen in 
K.G.B. 1.

Belevenissen rondom de selectie



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 1, seizoen 2014-2015

We hebben ook een scorende spits in onze gelederen: Daniël Hart. Deze 2 meter lange
speler scoort tot nu uit alle hoeken en standen: 14 goals in de competitie + 3 in de beker.
We willen in ieder geval een periodetitel gaan pakken dit seizoen en in het spoor blijven van
de koploper. Op 14 december, de laatste wedstrijd voor de winterstop, gaan we op bezoek in Hoorn bij
Always Forward.

K.G.B. 2:
Oefenwedstrijd:
16 aug:  ZOB 2 – K.G.B. 2  7 – 2

Bekerwedstrijden:
24 aug:  K.G.B. 2 – West Frisia 2 1 – 3
28 aug:  De Zouaven 2 – K.G.B. 2 0 – 1
31 aug:  K.G.B. 2 – FC Purmerend 2 2 – 2

Competitiewedstrijden:
7 sep:  K.G.B. 2 – Koedijk 3  0 – 1
14 sep: ZAP 3 – K.G.B. 2  3 – 3
21 sep: K.G.B. 2 – SEW 2  1 – 3
28 sep: Hugo Boys 2 – K.G.B. 2 4 – 0
5 okt:  K.G.B. 2 – JVC 2  3 – 2
12 okt:  VIOS W 2 – K.G.B. 2   2 – 2
26 okt:  VVW 2- K.G.B. 2  4 – 0
2 nov:  K.G.B. 2 – De Valken 2  4 – 3
9 nov:  De Blokkers 2 – K.G.B. 2 3 – 3

Totaal: 13 gespeeld, 3 gewonnen, 4 gelijk, 6 verloren, 22 doelpunten voor, 36 doelpunten tegen.

K.G.B. 2 draait wat moeizaam maar er is licht aan het eind van de tunnel. Door de sterk gewijzigde selectie is 
het team nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Vooral verdedigend  moet nog een slag worden geslagen, 
getuige de vele tegendoelpunten. Maar de jongens zijn enthousiast, gretig en leren snel. In de laatste 5 com-
petitiewedstrijden werd nog maar 1 keer verloren. Sander Kolkman is hier de topscorer met zeven treffers.  

Emiel Ruitenberg heeft na een lange revalidatie z’n eerste speelminuten inmiddels in K.G.B. 2 gemaakt. Hij 
moet nu gaan toewerken naar het niveau van het vlaggenschip. Het ziet er veelbelovend uit. Dylan de Wit is 
inmiddels geopereerd aan z’n knie, behoorlijk gecompliceerd. Dylan zal nog zeker een jaar nodig hebben om 
speelklaar te zijn. Hij gaat ervoor.

Ik sluit af met minder positief nieuws. In de laatste Brug en op de website deed ik een oproep voor een as-
sistent-scheidsrechter/begeleider voor K.G.B. 2. Hier zijn precies 0 reacties op gekomen. Dit betekent dat 
op dit moment trainer-coach Jacko van Leijen alles alleen moet doen. Dit is een zware opgave. Dus hierbij 
nogmaals de oproep. Mogelijke oplossing zou zijn als een aantal ouders van spelers hierin zouden kunnen 
helpen. Velen staan namelijk iedere week te kijken bij hun zoon. Als laatste nog een grote pluim voor de 
grensrechter van K.G.B. 1, John Feij. Ten eerste doet hij dit zeer goed en  ten tweede vlagt hij bij thuiswedstrij-
den eerst ook nog bij K.G.B. 2. Klasse !

Tot de volgende keer,

Erik de Vries, teammanager K.G.B.
 

Belevenissen rondom de selectie
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In mijn tijd hoorde dansles bij je opvoeding.
Ik weet nog goed dat ik me inschreef voor de beginnerscursus – met  frisse tegenzin want het moest van mijn 
ouders – en daarna, ook zo’n onmogelijke opgaaf als je 14 jaar oud bent, samen met mijn moeder van die 
pumps uitzoeken om de rechtse draai in de foxtrot vloeiend te kunnen maken. Ik had niets in te brengen en 
aangezien het halve dorp toen nog de chachacha ging leren viel het ook nogal mee, achteraf. Ik ben opge-
groeid met het motto: waar je aan begint moet je afmaken dus ik heb welgeteld 8 jaar rond gewalst op de 
dansschool. Met heel veel plezier, vond er een vriendengroep en danste later zelfs op topniveau. 

 Onze 4 kinderen hoeven echt niet op dansles, maar voetbal scoort wel hoog. En als dan je zoon en je dochter 
aangeven op voetbal te willen, kan vader zijn geluk niet op. De hele santemekraam aan kleding plus aanver-
want gekocht en dan hard rennend naar K.G.B. Het eerste seizoen was alles nog spannend. Zeker de veters 
van het clubbroekje. Daar kon hij zo lekker mee spelen dat ‘ie de bal gewoon vergat. Toen kwam jaar twee en 
dat schoot ook niet op. Dochter heeft zelfs een tijdje haar voetbalsokken aan de wilgen gehangen – die nuk 
konden we nog net handelen- maar ook Nick bleef grassprieten tellen. 

Kijk, en dat was nou net niet de bedoeling. Ik was net goed en wel ingeburgerd bij de vereniging en columns 
schrijven over voetbal is echt veel leuker als stukkies pielen voor de plaatselijke balletclub. Maar nog steeds 
leken de prestaties van Nick in de verste verte niet op een balsport. De twijfel sloeg toe. Ook bij moeders. We 
begonnen ons af te vragen of voetbal, en dus K.G.B., wel in ons gezin paste. Want meneer wilde op atletiek, 
net als zijn oudste broer. Tuurlijk jongen, en dan op handbal, judo, en we pikken en passant ook nog even een 
lesje turnen mee………

Het enthousiasme van de minipupillen trainers, hun vertrouwen dat het grasveld echt bijna geteld was en dat 
het echte voetballen zou gaan beginnen, gaf ons moed. De uitleg ‘afmaken waar je aan begint’ is van alle tij-
den. Karakter tonen en niet zomaar opgeven. Dus trok onze jongste ietwat zuchtend zijn scheenbeschermers 
weer aan. Ondertussen had Tessa ook bedacht dat voetbal toch wel erg leuk was. Paps en mams stonden 
weer juichend langs de zijlijn.

Nick werd ouder en kreeg de smaak te pakken. Focus op de bal, lol op het veld, rennen door het gras. Roept 
enthousiast dat hij een ‘Messi doelpunt’ heeft gescoord. Zou niet weten wat dat voor goal is, maar de blijd-
schap op zijn koppie weerspiegelt de knaller volledig. Toen, na het trappen van een vlekkeloze pegel van mijn 
jongste knul, midden in het net, rende hij in ijltempo naar me toe. Sprong in mijn nek en fluisterde zachtjes in 
mijn oor…. ‘ deze was voor jou mam!’  
We blijven.

Monique

Op karakter

Gerard Besseling
De Echte Bakker

Bovenkarspel
Winkelcentrum “Streekhof”
Telefoon (0228) 51 52 78

Hoogkarspel
Winkelcentrum “Reigerspassage”

Telefoon (0228) 56 44 83
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Blijf niet langs de kant staan!!!!! 

Altijd al (stiekem) leiding willen geven??  Waar wacht je op??

vv K.G.B. is altijd op zoek naar  mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die een deel van hun weekend
beschikbaar willen stellen om voetbalwedstrijden in goede banen te leiden.

Durf jij die stap aan??? Meld je dan aan bij de scheidsrechters commissie. Wij helpen je aan een scheidsrech-
ters cursus, zodat je prima voorbereid zult zijn als je je eerste wedstrijd leidt. 
Nog wat huiverig om er aan te beginnen? Kom gewoon eens langs en laat je informeren over de gang van 
zaken. Informatie kost niets maar kan veel verduidelijken. 

Hopelijk tot ziens.  

Met vriendelijke groeten, Piet Manshanden  
Tel 0228-518614, pcm.manshanden@quicknet.nl

Leiders gevraagd

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag

13.30 tot 19.30 uur

Oosterhavenstraat 29  1601 KW  Enkhuizen
Telefoon (0228) 31 63 37

e-mail
info@cornelissesportprijzen.nl

webiste
www.cornelissesportprijzen.nl

Tevens PC reparaties en levering van computers en onderdelen
voor zowel bedrijven als particulieren

Kijk voor het volledige diensten pakket op
www.biesenbeek.nl
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Blij met Autobedrijf Kager Lutjebroek.

Centraal gelegen in Lutjebroek ligt Autobedrijf Kager. Als je door de P.J. Jongstraat rijdt of loopt, kan je er 
eigenlijk niet omheen. Voor de Strekers heeft het er eigenlijk altijd al gelegen, maar dat is natuurlijk niet zo. 
Een nadere kennismaking met dit bedrijf.

De combinatie Kager en auto’s bestaat in de Streek al sinds de vijftiger jaren. Vlak na de oorlog opende Opa 
Jan Kager aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel een FINA benzinestation met daarbij een autoherstelbedrijf. 
Garage Kager was in die tijd dealer van DAF en omdat er nog weinig autorijscholen in de buurt waren, zorg-
de de familie Kager ook voor de rijlessen. Heel wat West-Friezen hebben dankzij hen hun rijbewijs gehaald. 
De zaken gingen zo voorspoedig dat er in 1962 in Lutjebroek nog een garage werd geopend. Zoon Henk 
kreeg daar al snel de leiding van. 
Er werden op een gegeven moment in Eindhoven en omgeving geen Dafjes meer gemaakt, maar Volvo’s en 
autobedrijf Kager werd daar toen dealer van. Dat duurde tot ongeveer 1986. 
Jan, de zoon van Henk, bezit ook het autogen. Hij ging in 1984 na zijn schoolopleiding direct aan de slag 
in het autobedrijf van zijn vader. Daarbij specialiseerde hij zich door vele cursussen in het autovak en was in 
1989 zo ver dat hij het bedrijf kon gaan leiden. In 1999 werd René Lakeman, die al sinds 1980 bij Autobedrijf 
Kager werkte, zijn compagnon.

Autobedrijf Kager is nu alweer vele jaren Daihatsu dealer en natuurlijk nog steeds Volvo specialist. Daar-
naast worden er occasions van diverse merken aangeboden. Wat de meeste mensen niet weten is dat je bij 
Autobedrijf Kager ook geheel nieuwe auto’s van andere merken kunt kopen. 
Klanten kunnen eigenlijk altijd met hun auto, van welk merk dan ook, bij Autobedrijf Kager terecht voor on-
derhoud, reparaties, een winterbeurt, onderdelen, accessoires, een APK-keuring enz.
Omdat de garage voorzien is van de modernste gereedschappen en testapparatuur en omdat Autobedrijf 
Kager beschikt over goed opgeleid personeel, kunnen eventuele storingen snel en adequaat opgelost en 
verholpen worden en dat scheelt natuurlijk tijd en kosten! 
Ze hebben dan ook een trouwe klantenkring; de mensen zijn blij met autobedrijf Kager. 
Jan Kager heeft vroeger gevoetbald, doet nu aan badminton. René Lakeman heeft een veel steviger voet-
balverleden. Autobedrijf Kager is al jaren sponsor van K.G.B. en daaraan ligt vast ook aan ten grondslag dat 
Opa Jan vanuit de garage aan de Hoofdstraat veel binding met KGB had doordat hij vele jaren zorgde voor 
het onderhoud van de velden op het oude K.G.B.-complex.
Jan en René bedankt en goede zaken.
Voor meer info:
Autobedrijf Kager, P.J. Jongstraat 83 in Lutjebroek. Tel. 0228-511970, zie ook www.kager.net.

Sjaak van Dijk

Sponsor uitgelicht
AANNEMINGSBEDRIJF VAN BETONWERKEN

V.O.F.  BROERSEN EN

VAN DER PLASSE
voor al Uw
vlechtwerk

De Tocht 15
1612 HT  Bovenkarspel
Telefoon 0228 - 51 12 79
Fax  0228 - 51 82 32

Gerard Besseling
De Echte Bakker

Bovenkarspel
Winkelcentrum “Streekhof”
Telefoon (0228) 51 52 78

Hoogkarspel
Winkelcentrum “Reigerspassage”

Telefoon (0228) 56 44 83
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Op 23 september jl. was het in de kantine een gezellig drukte tijdens de Sponsoravond.
Alle sponsors van K.G.B. waren uitgenodigd om o.a. te komen luisteren naar spreker Arie van Eijden. De 
avond werd geopend door K.G.B.’s voorzitter Bob Smit. Bob stipte nog eens de sponsoravond van het vorig 
jaar aan, en zijn slogan over K.G.Beter. Hij benadrukte dat K.G.B. niet zonder sponsors kan. “Zonder sponsors 
geen K.G.B.”

Gastspreker was Arie van 
Eijden, voormalig algemeen di-
recteur van Ajax en thans voor-
zitter RVC van Almere City FC. 
Dhr. Van Eijden vertelde over 
zijn tijd bij Ajax. Hij is nog van 
de generatie Cruijf, Keizer en 
noem ze allemaal maar op uit 
de gouden jaren. In 1965 werd 
hij contract speler onder Rinus 
Michels, maar door een inge-
klapte long en daardoor lang 
niet kunnen voetballen, kwam 
hij niet op het niveau van voor-
noemde spelers. Voor 6000,-- 
gulden werd hij aan RCA ver-
kocht, aldus Van Eijden.

Dhr. Van Eijden werkte jaren bij de Shell en als Marketeer bij de KNVB. “Sport en commercie is sinds eind ja-
ren ‘70 van de vorige eeuw een absolute noodzaak, de intrede van shirtsponsoring bewees dit. Creatief met 
behoeftes omgaan door als er iets nodig is de sponsorlijst langs te gaan. Sponsoring is ook elk jaar vernieu-
wen, probeer daarbij het schuurtje bij het huisje te houden. Eigen identiteit bewaren binnen de gemeente in 
de sponsoring”.
Als afsluiting prees Van Eijden de prachtig geworden kantine met het oplezen van het opschrift boven de bar 
en gaf er zijn eigen draai aan. “KGBeachbar, you are my sunshine”.

In het slotwoord memoreerde Bob dat K.G.B. met 223 vrijwilligers en 650 leden, eigenlijk een kleine vereni-
ging is, vergeleken met clubs om ons heen. “Een kleine vereniging, maar wel heel breed, met G-voetbal, de 
mini-pupillen, de dames teams en goeie jeugdteams.” Het samengaan met de Ajax Online Academy werd 
als mooi voorbeeld van jeugd oplei-
ding genoemd. Onder de aandacht 
werd ook gebracht de Ajax clinic op 
15 oktober als Ajax voor 1 dag het 
K.G.B. complex overneemt om de 
jeugd een mooie en leerzame dag 
te bezorgen. (zie de kleurrijke mid-
denpagina)

Als dank werd dhr. Van Eijden door 
sponsorcommissie voorzitter Sjaak 
van Dijk bedankt met het overhan-
digen van bloemen en wijn en kon 
onder het genot van een drankje 
het ‘netwerken’ beginnen.

Netwerkavond voor sponsors
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Sponsor uitgelicht
Café de Paus ouderwets gezellig

Café de Paus in Lutjebroek is al vele jaren het bruisend middelpunt van Lutjebroek en omstreken. Toch had 
het niet zo veel gescheeld of er was geen “de Paus” meer geweest.
Café de Paus bestaat al vele jaren. Er gaan al stukken terug naar bijna 500 jaar geleden. Vroeger heette het 
“Herberg waar den Paap uithangt”. Dat had alles te maken met het feit dat het tegenover de Paus gelegen 
Cultureel Centrum Bessie in die jaren een Katholieke Kerk was. In 1693 werd er al gesproken over “Herberg 
de Paus”.

Omstreeks 2008 wilden de toenmalige uitbaters, wegens gebrek aan een serieuze koper, Café de Paus slui-
ten. Heel Lutjebroek en met name Nico, John en René Kok waren daar heel sterk op tegen. “Café de Paus was 
en moest het hart van Lutjebroek blijven; het wegvallen van de Paus zou verschrikkelijk zijn voor het dorp”. De 
drie broers van toen 24-27 jaar, namen de Paus over en zijn sindsdien druk bezig geweest om de zaak nog 
mooier en groter te maken. Alles werd aangepakt. Er werd begonnen met het opknappen van de Grote Zaal. 
Nieuwe toiletgroepen werden gerealiseerd. De Bioscoopzaal werd grondig onder handen genomen, zo ook 
het terras en de keuken werd uitgebreid en vernieuwd. Door de toenemende vraag naar zalen bouwden de 
broers in 2012 zelfs een nieuwe zaal bij: “de huiskamer”. 

Vriendelijke gastvrijheid:
Ook de bediening in de Paus valt op. Met een lach wordt kwaliteit geleverd en goede service verleend en dat 
tegen zeer billijke prijzen. Café de Paus is nu voor de hele Streek, maar eigenlijk voor heel West¬friesland¬¬-
Oost, dé plaats waar allerlei feesten en partijen gehouden worden. Al jaren is de all-in formule voor feesten 
“met de fles en de karaf op tafel,” een gouden greep. 

Evenementen:
Naast de vele feesten en partijen en het druk bezochte voorcafé, worden er ook diverse evenementen geor-
ganiseerd. Was er afgelopen weekend nog een jubileumeditie van Taaipop, op 25 oktober staat een heuse 
NederRock avond met diverse bands en acts op het programma. Op 15 november volgt het “After Oktober 
Feest”, lange tafels, bierpullen, dames is dirndls, heren in lederhosen en meezingen met schlagers natuurlijk.

Veel bekendheid
De “nieuwe” Paus viel ook in het land positief op. 
Het werd in 2009 zelfs al uitgeroepen tot de leukste 
kroeg van Noord-Holland, terwijl de Rabobank hen 
bestempelde als “Starter van het jaar 2010”. 
Nico, John en René sponsoren K.G.B., zoals zij ook 
andere sportclubs sponsoren. Zij vinden het belang-
rijk dat de verschillende verenigingen in staat wor-
den gesteld om hun leden te kunnen laten sporten 
en daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens.
Voor meer info: Café de Paus, PJ Jongstraat 96 in 
Lutjebroek, tel. 0228511315 en op internet via 
www.cafedepaus.nl.

Sjaak van Dijk
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De trainer van de A1: Guus Montenegro

Graag wil ik de nieuwe trainer van de A1 aan u voorstellen: Guus Montenegro. Hij is woonachtig in Hoorn 
en getrouwd met Nicole en hij is de gelukkige vader van twee dochters, Faye en Jade. Hij is werkzaam als 
beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Langedijk.

Zoals zijn naam misschien al doet vermoeden, is hij van buitenlandse afkomst. Als klein jongetje van zeven 
jaar is hij vanuit Colombia samen met zijn moeder in Opmeer terecht gekomen. Via de slager, die vroeg of hij 
wel eens voetbalde en hem van voetbalschoenen voorzag, kwam hij in contact met voetbal. Dit was voor hem 
dé manier om snel Nederlands te leren en in Nederland te integreren. Hij was al eens in Colombia met zijn 
opa naar een voetbalwedstrijd geweest van Deportivo Cali. Datwas een geweldige ervaring, want zelf voet-
balde hij met vriendjes op straat op oude schoenen, want de nette schoenen waren voor de zondag. Voetbal-
velden of grasveldjes zoals wij die kennen, waren er daar niet. 

Zijn voetbalcarrière startte via de slager bij de Grashoppers in Hoogwoud/Opmeer. Na een aantal jaren is 
hij overgestapt naar HOSV in Opmeer. In 1983 is Guus naar Hoorn verhuisd en heeft ook daar bij diverse 
clubs gespeeld, waaronder Hollandia, Spartanen en De Blokkers. 

Toen hij als speler stopte bij De Blokkers, is hij begonnen met het trainen van de F-pupillen. Dat vond hij zo 
prachtig, het werken met die jonge mannen die altijd enthousiast zijn en graag en vaak willen ballen, dat hij 
dit is blijven doen. Hij heeft zijn Trainer/coach 3 diploma gehaald bij De Blokkers.

Nu rees bij mij meteen de vraag: hoe komt iemand uit Hoorn dan bij KGB terecht? Toen hij bezig was met zijn 
TC3 diploma heeft hij stage gelopen bij Pim Kaagman in de tijd dat Pim trainer was van KGB. Zodoende had 
Guus al wat van de sfeer van KGB meegemaakt. Toen hij bij een wedstrijd bij Always Forward (zijn laatste 
club) Richard Bulterman tegen kwam, had hij navraag gedaan naar eventuele vacatures bij KGB.
Inmiddels was Guus met zijn TC2 diploma bezig, want hij kijkt graag vooruit en gaat eventueel voor de posi-
tie van assistent trainer van het eerste, trainer van het tweede of trainer van een A1. Nu deze laatste positie 
vrijkwam bij KGB, heeft Richard Guus gebeld en na een aantal gesprekken zag Guus het wel zitten bij KGB 
en zo is het gekomen.

Dit interview vond plaats op een training op vrijdagavond. De A1 was aan het trainen en ook een aantal spe-
lers van het vierde waren aan het trainen. Soms doen ze samen een partijtje, dat is goed voor beide teams. 
Toen Guus begon met het trainen van de A1 waren er wat strubbelingen, maar na een aantal gesprekken 
met de jongens en met de ouders is dit goed gekomen. Inmiddels heerst er een goede sfeer, hetgeen Guus 
heel belangrijk vindt.
In het begin was het niet alleen de sfeer, maar het voetballen ging ook niet van een leien dakje. De eerste 
wedstrijden werden dan ook verloren. Gelukkig veranderde dit na een overwinning op Westfrisia met maar 
10 man in het veld, met een uitslag van 3-0 (Klopt dit Guus). Dat geeft de jongens goede moed en enthousi-
asme om verder te gaan.

Wie spelen er in de A1? Dat zijn: Jasper de Wit, Ronald Visser, Juan Takken, Ricardo Smit, Nick Edelenbosch, 
Mike Boere, Joey Commandeur, Niels Compas, Wouter Kok, Menno Kuin, Pedro Thole, Joost Volten (keeper), 
Julian van Vuure, Marijn de Wit, Robbie Wiersma (keeper) en Niels de Wit.

Guus traint en coacht de A1 samen met Coen Raven. Guus regelt hoofdzakelijk de training, Coen regelt de 
randzaken erom heen en maakt Guus wegwijs bij KGB. Uiteraard overleggen ze samen en vullen ze elkaar 
aan. Guus vindt dat de training uit vier vaste onderdelen moet bestaan: dat zijn een warming-up, een pass- 
en trapvorm, een positiespel en een partijvorm. Op dinsdag is de training meer conditioneel gericht en op 
vrijdag is de training op de wedstrijd van zondag gericht.

Begeleider in de spotlights
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Er is vanzelfsprekend overleg met Richard Bulterman over de trainingen, want deze moeten
natuurlijk ook bij zijn training en spel aansluiten. Guus probeert goed te kijken naar het spel van de ploeg en 
speelt hierop in. Ook wil hij zo objectief mogelijk naar de spelers kijken, en ze zodoende aanspreken op hun 
zwakheden. Samen met Coen proberen ze ervoor te zorgen dat de spelers voldoende leren en ook plezier 
hebben. Dit alles in goede harmonie en met zijn enthousiasme probeert hij de mensen met elkaar te ver-
binden. Alles in het belang van het team om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Zo vindt hij dat 
plezier, vertrouwen en continuïteit onmisbaar zijn om goede resultaten te halen. Dit werpt zijn vruchten inmid-
dels al af, want na een moeizame start staat de A1, ze spelen eerste klasse, op een zesde plek van de twaalf. 
Tot de winterstop hebben ze nog drie wedstrijden te gaan.

Hij is een zeer enthousiaste trainer, want van het trainerschap bevalt de sociale kant hem heel erg, maar ook 
kan hij het trainen niet laten. Momenteel assisteert hij op zaterdag nog bij de F2 van Always Forward.

Zoals gezegd spreekt het sociale aspect van het trainen hem heel 
erg aan. Dit vond hij zo belangrijk, dat hij van zijn werk zijn hobby 
gemaakt heeft. Hij had een HBO-opleiding gedaan in de richting 
personeel en organisatie en werkte als PO-adviseur. Toen hij van 
richting wilde veranderen, heeft hij bij zijn directie een plan inge-
diend om vrijstelling van zijn werk te krijgen. Die kreeg hij. In deze tijd 
heeft hij stage gelopen als leerplichtambtenaar en als medewerker 
aan het jongerenloket in Zaandam. Uiteindelijk is hij nu werkzaam 
als beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente in Langedijk. Dit 
houdt in dat hij werkt met o.a. hangjongeren, jongeren in detentie, 
hij werkt samen met de reclassering en regelt nog veel meer zaken 
voor jongeren van twaalf jaar en ouder.

Nu heeft Guus een oude voetbalvriend, Eddy Veldhuizen, en deze 
is met een Colombiaanse vrouw getrouwd en woont in Colombia. 
Eddy heeft een stichting opgericht, ‘Club Deportivo Straatkinderen 
Medellin’, en deze stichting is opgericht om kinderen, achtergesteld 
door armoede, verslaving, geweld en/of gedragsproblemen, de 
mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sportieve, recrea-
tieve en culturele activiteiten. Op deze manier kunnen de kinderen 
o.a. werken aan hun zelfvertrouwen en het is tevens een uitlaatklep 
voor hun frustraties, want de kinderen hebben veel meegemaakt. 
Alle kinderen mogen meedoen aan de activiteiten die de stichting 
aanbiedt. Bij structurele deelname wordt er van de kinderen ver-
wacht dat ze naar school gaan. Zo wordt de stap naar de maat-
schappij voor deze kinderen kleiner.
 

Gezien zijn eigen verleden en ook hier in Nederland het omgaan met kinderen die het moeilijk hebben, draagt 
hij deze stichting natuurlijk een warm hart toe. Maar niet alleen deze stichting. Zo zei Guus dat hij een primeur 
voor mij had: via de Colombiaanse ambassade kreeg hij het verzoek om meerdere van deze stichtingen en 
organisaties te stroomlijnen,  en deze onder ‘één’ paraplu onder te brengen. Of een en ander door gaat weet 
hij nog niet, want dit kost hem wel veel van zijn nog overblijvende kostbare vrije tijd.

Ik kende Guus voor dit interview niet, maar na ons gesprek kan ik alleen maar zeggen dat we met een zeer 
bevlogen trainer te maken hebben en ik  hoop voor Guus, Coen en de mannen van de A1, dat het een mooi 
seizoen mag worden.

Elly Roosendaal

Begeleider in de spotlights



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 1, seizoen 2014-2015

Maandagavond 27 oktober stond er een bijzondere match op het programma:

K.G.B. C3 tegen de ouders. De C3 heeft het in hun poule niet makkelijk, ze zijn te hoog ingedeeld en ma-
ken geen kans tegen hun tegenstanders. Het is dan moeilijk om gemotiveerd te blijven. Trainers/begeleiders 
Marco, Marco en Wesley zochten naar een manier om het plezier in het spel te behouden en volgens de ou-
ders langs de lijn zijn ze daar goed in geslaagd! We hebben een elftal gezien dat er vol voor ging, we zagen 
bravoure en vooral heel veel lachende gezichten. Vanaf de zijlijn was het erg leuk om naar te kijken en we 
hopen dat dit soort “trainingen” vaker zullen plaatsvinden. Nog even speciale dank voor de vaders die zich 
letterlijk in strijd wierpen en de nederlaag goed opnamen.

Ninke Kaij

Ouder-kind training
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‘de Streker’ Sjaak van Dijk en de sponsorcommissie

De pagina van vv K.G.B. in ‘de Streker’ ziet er de laatste tijd strak uit. Vol geschreven met informatie over 
K.G.B., maar ook artikelen over diverse sponsors. Ik las: 

Een klein stukje over Arie van Eijden die als gastspreker was uitgenodigd om de sponsors toe te spre-
ken. Iedere sponsor van laag tot hoog was daarvoor uitgenodigd door de sponsorcommissie. Een hap-
je en een drankje en dan is het netwerken - even plezierig anders - dan het normale dagelijks werken.

Er stond nog meer in.
Sowieso zijn er twee banners aan de linkerzijde van iedere pagina verticaal. In het K.G.B. rood staan 
deze vol met allerlei info en met logo’s van de diverse typen sponsors. Bovenaan stond een artikel over 
F2’s nieuwe shirtsponsor G-J Rood Hovenier uit Bovenkarspel en werd tevens de nieuwe hoofdsponsor 
jeugd Hoost & Partners uit Enkhuizen gepresenteerd. Opgesierd met twee prachtige foto’s.

Met groot genoegen las ik ook de rechterpagina. 
Een interview met ‘de mannen’ van de Paus. Mannen met een herkenbare Lutjebroeker achternaam 
KOK. Nico, John en René. Drie ondernemers met lef en pit. Vanaf 2008, het begin van de crisis, wisten 
deze drie heren een ingeslapen café weer stevig wakker te schudden. Inmiddels ken ik geen mens uit 
de omgeving die de laatste jaren niet ‘ns keer in de Paus is geweest voor een feestje of partij. Én niet 
te vergeten de kermis.
Heel knap. Prachtfoto en een mooi geschreven artikel.

Ik dacht ik bel bij Sjaak van Dijk even aan om hem en zijn sponsorcommissie een pluim te bezorgen. ‘Rob, kom 
binnen, koffie?’

Blijkbaar kwam ik op een juist moment, want Sjaak zat op zijn praatstoel. Meer dan enthousiast vertelt hij 
over vroeger en zijn tijd als speler bij zijn Amsterdamse cluppie TOB en natuurlijk ook over het eerste van 
K.G.B. 
In Amsterdam speelde hij al op zijn 15e jaar in het eerste! Vanaf zijn 25e is hij hier komen wonen. Sjaak begon 
bij K.G.B. onder trainer Lotgerink. Onder de later gekomen trainer Klaas van Veen was de zin eraf en ging hij 
nog twee seizoenen terug naar TOB. Samen met zijn broer Harry. Sjaak in de spits en Harry tussen de palen 
als keeper. 
De overleden icoon Cor Deen haalde hem later terug naar K.G.B. en ging Sjaak in het 8e voetballen. Tja, 
inmiddels was hij al ruim in de dertig.    
Op de internetpagina van TOB lees ik dat vroeger TOB Tuindorp Oostzaansche Boys betekende. Later werd 
dit omgetoverd naar ‘Tot opbouwen Bereid’, dit omdat in de nacht van 13 op 14 januari 1960 Tuindorp on-
der water kwam te staan. Hierdoor werden zo’n 10.000 mensen gedupeerd. Geholpen vanuit het hele land 
komen ze er met elkaar weer bovenop. 
Nu is de betekenis ‘Trouw Ons Beginsel’. Prachtig vind ik dat. Daar kan ik wel een column aan wijden. Wat is 
daar de betekenis van? En is er van de beginselen van toen nu nog wat over? En kunnen we vandaag de dag 
daarvan misschien nog iets leren?
 
Sjaak blijkt al heel lang een trouwe vrijwilliger. Door Willem van de Velde werd hij rond 1990 bij de jeugdcom-
missie gehaald. Met Jan Kuiper, Ger Dahmann en Jan Schotten. 
Ik verwonder me iedere keer weer, is het jeugdbestuur of jeugdcommissie? Ik vraag het Sjaak. Blijkt het of-
ficieel jeugdcommissie te zijn maar - in de praat - vaak jeugdbestuur genoemd. Oké, weten we dat ook weer.    

‘Het eerste wat we deden was beleid maken. We wilden meer geld om wat te kunnen gaan regelen 
voor de club en de jeugd. Voor cursussen, onkostenvergoedingen voor betere trainers en zo. Wij vroe-
gen geld aan het het toenmalige hoofdbestuur, maar dat ging niet door. De club zat zelf niet zo best bij 
kas!’ (lees: alleen maar schulden...)
‘Zo ontstond als het ware de sponsorcommissie in het jeugdbestuur. Want wij gingen zelf geld regelen 

Sjaak van Dijk gespot
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via o.a. shirtsponsoring en verkochten we ook diverse jaren kerststerren aan de deur. 
Natuurlijk alles in overleg met het hoofdbestuur. Ook organiseerden we diverse toernooien waardoor 
er ook geld binnenkwam. De kantineomzetten van die tijd daar zouden ze nu jaloers op zijn. Interna-
tionale toernooien met clubs uit België en Duitsland, dit is door hen toen twaalf keer georganiseerd.’

Sjaak zijn gezicht staat al in de glimlachstand, maar bij dit verhaal gaan de mondhoeken nog wat verder 
omhoog.

‘Rob, daar denk ik echt nog met heel veel plezier aan terug. Het was al die jaren een hele happening 
in het pinksterweekend. Samen met vele mensen o.a. met Jan Schotten. Dat was mijn rechterhand, wij 
waren gewoon een mooi en goed duo. Jan was inventief om dingen te bedenken. Maar natuurlijk ook 
andere vrijwilligers hielpen mee en diverse meldden zichzelf aan om mee te helpen. Het was altijd een 
heel gezellig weekend. 
De clubs uit de diverse buitenlandse hoeken kampeerden op het terrein van K.G.B.’

Sjaak denkt dat hij ook zo rond de twaalf jaar verbonden is geweest aan de jeugdcommissie. Uiteindelijk 
stopte hij. Hij had het lang genoeg gedaan en ging bij Sjaak het vizier even op wat anders.

Hij was ook al aan de reüniecommissie begonnen voor een zoveel jarig K.G.B. bestaan. Klaas Blokker kwam 
toen op zijn pad. Klaas had zijn G teamsponsering al dik op orde. In ons gesprek laat Sjaak ook heel duidelijk 
merken dat Klaas voor de sponsorcommissie veel heeft betekend én nog steeds betekent. Chapeau Klaas!

Het team is onlangs versterkt met Jan Putting en Dennis Buisman. Mannen met twee rechterbenen ‘in en uit’ 
het bedrijfsleven, ieder met hun eigen netwerk. Not bad! 
Verder bestaat het uit Bo Minneboo, Jacco Stuurop, Klaas Blokker en Sjaak van Dijk.
Ze komen meerdere keren per seizoen bij elkaar. En is er is veel goed werk gedaan de laatste jaren. Alles 
is geprofessionaliseerd, het moet duidelijk zijn aan beide kanten dus alles gaat goed op papier. Database 
sponsoren aanmaken en bijhouden. 
Er komt heel veel bij kijken. 

Bij het aanleggen van het kunstgras en 
de facelift van de kantine zijn alle borden 
onder de loep genomen. Vele uren werk, 
maar mooi werk. Alle bordsponsors bena-
deren, diverse oude borden verwisselen 
of verwijderen. Én er zijn 32 nieuwe bord-
sponsors bijgekomen. Ga er maar aan 
staan! (Klussie Klaas...) 

Tot slot: Aanleiding van ons gesprek was 
de pluim voor de K.G.B. pagina’s in ‘de Stre-
ker’. Maar natuurlijk als je met iemand aan 
tafel komt die al zolang - vrijwillig actief is - 
dwaal je af naar mooie verhalen. Over ons 
cluppie. 
Wat bij mij vooral is blijven hangen, is Sjaak 
zijn enthousiasme. Ik was binnen en hij be-
gon spontaan. Wat een passie. Das mooi 
mensen.       
Sponsorcommissie succes!   

         Rob Visser

Sjaak van Dijk gespot
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KGB A1 en B1 zondag goes Denemarken

6 t/m 9 juni 2014

Voor de vierde keer ga ik mee naar een internationaal toernooi. Na Tsjechië, Keulen en Schijndel (Brabant) 
gaan we dit keer naar Esbjerg, gelegen aan de westkust van Denemarken. Met toeval dit keer, want zelf 
speelde ik afgelopen seizoen in KGB A2, in dat team was er helaas niet voldoende belangstelling. ‘Gelukkig’ 
kon er iemand van de B1 zondag niet mee (achteraf zelfs meerderen) en mocht ik mee.

In de bus zat al een team uit het zuidelijkste puntje van Nederland, de Limbo’s, die al om 2 uur ’s nachts ver-
trokken. De bus vertrok vrijdag om 6 uur bij de CNB-hallen, om tien uur later in Esbjerg te zijn.
Wegens verplichte deelname aan school gerelateerd gedoe en omstandigheden van 2 andere (top-) spe-
lers, reed begeleider Siem Beers achter de bus aan. We deden er ongeveer 7 uur over.
We sliepen op een schoolterrein en hadden een grote lerarenkamer tot onze beschikking voor beide KGB-
teams. Een paar jongens waren op tijd naar de stad gegaan, wel zo’n 3 kwartier lopen. De rest wilde later die 
kant op, maar de begeleiders gaven ons het bindende advies om op het terrein te blijven. Na wat morren en 
zuchten bleven de meesten toch maar thuis, maar een lange nacht zou het niet worden.
De volgende ochtend moest de B1 zondag alweer vroeg voetballen tegen ‘de Duitsers’, die in grote getale 
aanwezig waren in Esbjerg. De aanval van 1. FC Wacker Lankwitz was zo snel als de Blietzkrieg, wij kregen 
8 doelpunten om de oren, maar na een blunder van de keeper werd het eerste doelpunt van KGB in Dene-
marken gescoord, KGB kwam weer in de wedstrijd. Een indirecte vrije trap in het strafschopgebied omdat de 
keeper een terugspeelbal oppakte. De Duitsers vonden het flauwekul, scheidsrechter had al beslist en ja hoe 
kan het ook anders, ik scoorde. Een beheerste vrije trap onder het muurtje door was dodelijk. We geloofden 
nog dat we de achterstand konden ombuigen in een gelijkspel, maar het zat er niet in.
Na gekeken te hebben bij de wedstrijd van de A1, waar een 2-0 achterstand werd omgebogen tot 2-2, 
moest de B1 zondag weer zelf aantreden. We hadden geen schijn van kans tegen 1 SC Gottingen 0-5, maar 
met de amusementswaarde zat het wel goed; teamgenoten omver glijden met een sliding, vanaf de aftrap 
op doel schieten, etc.
Het kon allemaal in Esbjerg.
Daarna gingen we naar de op loopafstand gelegen McDonald’s, waar een paar prachtige Deense dames 
werkten. Zoals jullie wel kunnen raden, de heren waren er niet weg te slaan. We hadden om ‘uitgaansadvies’ 
gevraagd bij een van de werkneemsters.

KGB A1 en B1
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Een betere voorbereiding kon de B1 zondag niet hebben voor de laatste pot van de
zaterdag, tegen het Deense Arslev BK. Dankzij het geweldig keepende duo Noah en Boudewijn bleef de 
uitslag beperkt tot 4-0. Noah werd al gauw weggestuurd met een rode kaart, omdat hij bij het uitkomen de 
aanvaller hinderde. Vanzelfsprekend werd de B1 zondag dus laatste van de poule. Douchen en weer door 
naar de McDonald’s.
Toen de hele groep terug moest naar de thuishaven bleek dat er niet eens genoeg plaatsen waren in de bus, 
toch handig zo’n auto er bij!
’s Avonds wilde buschauffeur Peter beide teams naar het centrum brengen, om half 10 vertrok hij/het. We 
waren wat vroeg, er werden kronen bij gepind en we liepen een rondje door de stad. We hadden op een punt 
mooi overzicht op de haven van Esbjerg. Bij ieder meisje die langsliep gingen de mannen als hongerige wol-
ven op hun prooi af. Jongens hadden iets gehoord over een of ander Australisch café waar de meiden mak-
kelijk waren te verleiden. De jongens stonden te springen om naar binnen te gaan, na wat onderhandelen 
van de coach van de Limbo’s met de bewaker kwam iedereen binnen. 
Na een ‘Late night menu’ van de McDonald’s in het centrum en nog wat achterblijvers opsporen liepen/slin-
gerden we terug naar onze slaapplaats. 
Zondag moest er weer gevoetbald worden, de wekker stond wederom vroeg. 1. FC BW Wulfen had het ook 
niet ver geschopt in de poule. Deze Duitsers donderden met 4-0 over de B1 zondag heen. Weer stond er een 
duel met Arslev BK op het programma. Onze verdediging was zo lek als een mandje, we verloren ditmaal met 
maar liefst 7-0.
De wedstrijd om de laatste plaats boeide trainer Sam niet zoveel, Jur nam het roer over.De aanstellers en 
geblesseerden werden vervangen door sterspelers van de A1. Van Alcmaria Victrix werd 2-1 gewonnen, 
het schitterende doelpunt van Pedro was een genot voor de mensen aan de zijlijn. Jurgen (A1) viel in bij de 
tegenstander, bij wie de ziekenboeg ook overvol was. Het mocht allemaal niet meer baten.
Bij de Hollandse tegenstander was het ook duidelijk dat die niet voor de resultaten waren gekomen. Het 
toernooi zat er alweer op na zes wedstrijden van 30 minuten. Voor de B1 zondag was de missie geslaagd, we 
waren immers geen laatste geworden. De McDonald’s werd voor de laatste keer geplunderd en we gingen 
terug naar de thuishaven. Daar was ’s avonds een disco voor de kleintjes onder ons. Het springkussen was 
daar het enige hoogtepuntje voor de mannen. We hadden nog wat bier ingeslagen bij de supermarkt, ieder-
een had nog een mooi avondje, niemand ging nog naar het centrum. 
Het was een kort nachtje en de volgende ochtend werd alle bende opgeruimd, de bus weer volgeladen, 
ontbeten, wachten op de buschauffeur en we vertrokken klokslag 9 uur. De mannen in de bus kwamen om 
19:00 uur aan in Bovenkarspel, de auto van Siem was al voor 17:00 uur terug. Als laatste werd er nog een 
groepsfoto gemaakt van de KGB-teams en vv Scharne A1.

‘’Hartstikke bedankt’’ Martijn Kamp, voor je organisatie.
Iedereen die mee was hartstikke bedankt, ’t was een skoftig weekend!

Adriaan de Wit

KGB A1 en B1
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Er kan nog meer bij





 
 

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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Bij elke thuiswedstrijd van mijn jongste zoon op de zaterdag kom ik 2 bekende gezichten tegen
in het boetje bij de kleedkamers; Henk Cnossen (ons allen welbekend als ome Henk) en Bertus Kleijn. Samen 
zorgen zij ervoor dat alle bezoekende en thuisspelende teams een kleedkamer toegewezen krijgen, de limo-
nade voor in de rust  klaarstaat, de veldindeling klopt en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Nu kreeg ik de tip van Nico Bakker om eens met Bertus Kleijn te gaan praten, zo gezegd zo gedaan: Op 
maandagmiddag 3 november zat ik op de bank bij familie Kleijn. Ze wonen met z’n tweetjes, Bertus en zijn 
vrouw Lida. Samen hebben ze 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon en inmiddels ook al 3 kleinkinderen.
Een stukje voorgeschiedenis: Bertus, geboren en getogen in Amsterdam, voetbalde al jong. Er leek een gou-
den toekomst voor hem weggelegd, jammer genoeg raakte hij in 1963 invalide. Het voetballen zat er niet 
meer in, wel kon hij nog trainer worden. Bertus leerde in die tijd Lida kennen en verdeelde zijn uren tussen de 
liefde en het trainen van een jeugdteam. 

Bertus Kleijn in het boetje
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In de jaren ’70 zijn Bertus en Lida naar Bovenkarspel verhuisd. Bertus is altijd actief geweest
binnen de sportvereniging van het bedrijf waar hij werkte. Daarnaast heeft hij veel gedaan bij de sportclubs 
van zijn dochters. Toen zijn zoon 8 jaar werd, mocht hij op voetbal, in eerste instantie bij de Zouaven. Dat 
beviel echter niet, de mentaliteit en het taalgebruik stond hem tegen. Op naar K.G.B. dus! De club was net 
opgericht (1983) en Bertus werd meteen gevraagd om het team van zijn zoon te trainen. De teams in die tijd 
deden het erg leuk, er was veel talent. Bertus vond het een plezier om te trainen en heeft dat dan ook ruim 
11 jaar gedaan. Omstandigheden binnen het gezin zorgden ervoor dat de aandacht tijdelijk elders lag. Na 
een aantal jaar kriebelde het toch weer en Bertus keerde terug bij K.G.B. Een liesbreuk gooide roet in het 
eten, maar helemaal niets doen wilde hij niet. Zo kwam Bertus in het boetje bij ome Henk terecht. Daarnaast 
ondersteunt hij bij toernooien en af en toe scout hij bij de jeugd.
Terug naar het heden. Sport, en dan met name teamsport vindt Bertus erg belangrijk, de jeugd leert samen-
werken en vriendschappen opbouwen. Jongens die hij in het verleden heeft getraind, komen nog wel eens 
bijkletsen en daar geniet hij van. Hij benadrukt echter ook het belang van denksport, de geest moet ook 
gestimuleerd worden. 
Eén van de mindere aspecten van deze tijd vindt hij de mentaliteit die er heerst. Voor wat hoort wat, bijvoor-
beeld onder vrijwilligers, zie je steeds meer. Hij is persoonlijk geen voorstander van een feest voor vrijwilligers, 
gewoon een bedankje is al genoeg. Eventueel in de vorm van een oorkonde, zoals je vroeger kreeg na jaren 
trouwe dienst, dat vindt hij een mooi gebaar. 
Hij is trots op K.G.B., vanaf de jongste spelertjes wordt er aangeleerd met plezier te voetballen. Niet ten koste 
van alles willen winnen en je tegenstander gemeen onderuit willen halen. Dit is één van de grootste redenen 
dat Bertus bij K.G.B. gekomen én gebleven is. De enige boodschap die Bertus wil meegeven is dat er wat 
meer naar het niveau van de spelers gekeken mag worden, geef talent een kans. De Westfriese sportmenta-
liteit is volgens Bertus meer op ontspanning als op talent gericht en dat zie je bij K.G.B. terug.
Positieve punten noemt hij op; Richard Bulterman doet het top als hoofdtrainer en voorzitter Bob Smit heeft 
een goede invloed op de vereniging en op de samenwerking met buurclub Zouaven en de gemeente. Wel 
heeft Bertus nog één verzoekje: Kan er iets meer aan de PR gedaan worden zodat er meer publiek komt tij-
dens de wedstrijden op het mooie K.G.B. complex? Wie heeft er nog goede ideeën? 

Ninke Kaij

Bertus Kleijn in het boetje

Fietsen en Brommers
Twee zaken vlakbij u

65 jaar be- en genoemd 
om service en
keuzemogelijkheid

Nieuwstraat, hoek Westerstraat
Telefoon (0228) 31 29 61

Racespecialist
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Op zaterdag 15 november zijn in de K.G.B. kantine weer de prijzen uitgedeeld aan de 
jeugdleden die de meeste loten hadden verkocht voor de Grote Clubactie.
Remon Leeuw (C1) was als eerste geëindigd met 47 verkochte loten.
Jimmy Verhage (C1) was als tweede geëindigd met 41 verkochte loten.
Nick Eickhout (D2) was als derde geëindigd met 39 verkochte loten.
Als beloning mochten de prijswinnaars een item uit de K.G.B.-collectie uitzoeken.

Het team wat de meeste loten had verkocht was de C1. Bij de eerstkomende thuiswedstrijd zal er een heer-
lijke taart voor dit team aanwezig zijn als beloning.

De jeugdcommissie wil alle jeugdleden die hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk Grote Clubactie 
loten te verkopen voor onze club, van harte bedanken.
 
Groetjes
Monique Edelenbosch

Grote Clubactie

De winnaars van de Grote Clubactie 2014



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

LET OP!!

Het komt toch nog wel eens voor dat we horen dat dames/heren, 
jongens/meisjes (allang) niet meer bij de club spelen, 

gestopt zijn of ergens anders spelen. Dit is dan niet altijd bekend.

Zorg ervoor dat wanneer je stopt of overstapt, dat je het
 in- (uit) schrijfformulier invult op de website of een mail stuurt 
naar de ledenadministratie, zodat het op de juiste manier verloopt 

en om misverstanden te voorkomen. 
Het uitschrijven puur via de trainer/begeleider volstaat niet.

 



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 1, seizoen 2014-2015

Bakkerij Botman, bedankt!

Zoals iedereen vast nog wel weet, hield Bakkerij Botman tijdens het WK een 
leuke ballen-aktie. Wanneer je overheerlijke oranje soezen of tompouzen kocht, kreeg je er een WK-bal bij.

Een deel van de opbrengst hiervan, werd geschonken aan het G-team van K.G.B.

De actie is een daverend succes geworden, er werden maar liefst 153 ballen verkocht!!
En zo gebeurde het dat de bakker in hoogst eigen persoon aan het G-team een cheque in de vorm van een 

enorme taart kwam overhandigen. Om die op te krijgen werd ook de tegenstander van die dag
uitgenodigd om na de wedstrijd een flinke hap mee te eten.

Bakkerij Botman, bedankt ! 
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Cursussen voor pupillen scheids rechters en de BOS cursus 

Geïnteresseerden kunnen zich weer opgeven om deel te nemen aan de opleidingen voor pupillen scheids-
rechter en de BOS opleiding.
Alle personen van 12 jaar en ouder kunnen zich voor de pupillen opleiding opgeven. De cursus duurt twee 
avonden en biedt alles wat je nodig hebt om de wedstrijden van F en E pupillen in goede banen te leiden. 
Diegenen die geïnteresseerd zijn in de BOS opleiding dienen minimaal 14 jaar oud te zijn. Deze opleiding 
duurt 4 avonden en leidt op tot het leiden van wedstrijden van de D- junioren, tot senioren, met begeleiding.

Blijf niet aan de kant staan en grijp deze mogelijkheid aan om actief bij het voetbal gebeuren van de jongste 
jeugd van vv K.G.B. betrokken te raken en te blijven!!

Wij zien jullie reacties gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Piet Manshanden
Contactpersoon scheidsrechters commissie VVKGB 
pcm.manshanden@quicknet.nl 
tel 0228-518614 

Je kunt ook op zaterdag (bijna) de hele dag even binnenstappen in het wedstrijd secretariaat voor aanvul-
lende informatie. Graag tot ziens

Cursussen scheidsrechters

Industrieweg 32

1613 KV Grootebroek
    

    Mobiel   (06) - 42.71.82.27
    

    

               E-mail info@rswf.nl

•  Riool ontstopping en preventieve reiniging.

Tel.       (0228) - 544.351

www.rswf.nl

•  Ontstopping van keuken- en sanitairafvoeren

•  Rioolstank detectie.

•  Rioolcamera-inspectie.

•  Vernieuwing en aanleg van binnen- en buitenrioleringen.

•  Ondergrondse leiding- en kabeldetectie.

•  Vrijblijvende offerte en gratis advies.

Adverteren in “de Brug”?

U ziet het, deze kwart pagina is nog over.

Mail naar redactie.kgb@quicknet.nl
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Én beste K.G.B. leden & fans dít is K.G.Beter.

Het nieuwe kunstgras zeer strak gemaaid!
Sponsored by - de Gemeente Stedebroec.

De vernieuwde borden glimmend mooi.
Sponsored by - bestaande en nieuwe bordsponsors.

De kantine gerestyled én heel mooi geworden.
Sponsored by - Woonwinkel ’t Klooster.

Eredivisie live beelden kijken? Kan in de kantine!
Sponsored by - NIBO Installatie.

JA en een nieuwe hoofdsponsor jeugd.
Sponsored by - Hoost & Partners.

Regelmatig heeft de jeugd nieuwe ballen nodig.
Sponsored by - de           leden van de club van 100.

K.G.B. 1 is modieus in tenue van hoofdsponsor DW
Sponsored by - DW  Dirk de Wit Mode. 

Het complex ligt er ook héél mooi bij. Al dat werk.
Sponsored by - DE WERKPLOEG van K.G.B.

Onze Jeugd voetbalt in gesponsorde shirts.
Sponsored by - vele bedrijven uit onze omgeving. 

De verlichting op het hoofdveld is fantastisch.
Sponsored by - de Gemeente Stedebroec.

K.G.B. V1 voetbalt heel mooi in de tweede klasse.
Top Mark Pennekamp!
Sponsored by - New York Pizza de Tuin 7.

K.G.B. ook mooi door nieuw aangeschafte spullen.
Sponsored by - de leden van de Club van 100.

K.G.B. heeft een zeer mooie presentatiegids.
Sponsored by - advertentie sponsors & de club.

En jawel …

Hij is er weer en weer!
Mooi gevuld en met bezieling gemaakt & geschre-
ven, ons clubblad, “De Brug”. Onbetaalbaar ge-
schreven door diverse redactieleden en zeer pro-
fessioneel gemaakt door wNico en Anita Bakker.

Rob Visser

Tjonge jonge wat een seizoenstart. De goals vliegen 
om je oren. Het zijn mannen naar mijn Hart en Daniël 
dingt inmiddels mee aan de top in de lijst van Westfriese 
topscoorders.
Prachtig toch.
Wat ik helemaal prachtig vind is Bram Zwaan. Hallo wat 
een snelheid aan de zijlijn. Hij maakt zijn tegenstanders 
allemaal gek. Zelf had ik zijn klasse natuurlijk  echt al-
lang gezien. Mijn geoefend oog voor voetbaltalent zag 
vorig jaar al dat het erin zat!
Toegeschreeuwd, jazeker een coach moet aanwezig 
zijn!, door coach Richard & co én gesteund door o.a. 
de ervaren krachten Visser, Tim Appelman, Spruit en 
Reynaldo Appelman, ontpopt Bram zich fantastisch. 

Natuurlijk moet ik ook nieuwelingen Gedik, Noback, 
Kesting en van Diepen zeker niet vergeten. Toppertjes.
Heel jammer dat Mathijs van Diepen zijn sleutelbeen 
blesseerde waardoor hij lang aan de kant stond. Stond 
ja, want hij vecht zich inmiddels terug. Back to the top. 
Gelukkig, want samen met Daniël Hart bleek dat voorin 
een goed scorend duo. 

Over blessures gesproken. Op zondag rijdt er regelma-
tig een voetbalambulance. Meer dan eens gebeurt er 
iets. Bij de A1 zijn twee keepers geblesseerd geraakt. 
Joost Volten en invaller B1 keeper Diego Wentzel. 
De helaas gestopte Robbie Wiersma moest worden 
teruggevraagd de A1 te helpen. Anders had de A1, 
voorpoortaal van K.G.B.’s selectie, geen keeper. Robbie, 
een relaxte & goede gozer, zei: 

‘Coen (Raven) dat doe ik voor je.’ Top Robbie.
  
Maar ja al die blessures in het voetbal hè, hoe kan 
dat? Ik hoor dat ‘men’ zegt dat het misschien wel het 
kunstgras is? Onzin. Afgelopen week lees ik, altijd zeer 
bevlogen en goed geschreven, in een verslag van Erik 
de Vries dat Jeffrey Noback zich blesseerde door een 
kuil in het veld. Nog een tik erachteraan kreeg. Dat was 
op een ‘hobbelig’ grasveld. 

Blessures - helaas soms gewoon bad luck. 
Bad luck kan je als team, ondanks inzet en strijd, ook een 
seizoen lang hebben. 
De good luck lijkt bij K.G.B. 1 de goede kant op te rollen. 
Jong bloed, ‘n goede teamspirit met een aanwezige 
coach & zijn begeleiding aan de zijlijn. 
‘Dit is een goed stel hoor!’ 

Winnen. Een betere - dope - is er niet. 
Tiptop.  

Bulderman & Co



	  
	  

	  
Wat	  wordt	  er	  ingezameld:	  
Frituurvet	  –	  Kleding	  –	  Kleine	  elektrische	  apparaten	  –	  Papier	  en	  Oud	  ijzer.	  
	  
Gebruik	  hiervoor	  juiste	  de	  container,	  zij	  staan	  bij	  het	  toegangshek	  naast	  het	  
trainingsveld.	  
	  
Inlevertijden:	  maandag,	  dinsdag,	  donderdag	  en	  vrijdag	  van	  9.00	  tot	  11.30	  uur	  en	  in	  het	  
weekend	  als	  er	  wedstrijden	  worden	  gespeeld.	  

	  

De Deen
Jeugdsponsoractie,

u weet wel,
de sponsormunten,

was voor K.G.B. weer een 
mooi succes.

Aan Ron werd een
cheque van 1133,76 euro 

uitgereikt.

Top van Deen
Supermarkten ,

die  daarmee laat zien
de jeugd hoog in het 

vaandel te hebben.

Supermarkt
Deen,

hartelijk dank.



 

Kom jij ook voetballen bij onze 
mini´s? 

 
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar oud 

 
Het hele jaar door aanmeldingen, 

dus beginnen wanneer je wilt 
 
 

Niet alleen voetbal, maar ook andere leuke 
activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, 

Sinterklaastoernooi en een teamuitje aan 
het einde van het seizoen 

 
2 keer per week voetbal, waarvan 1 

keer training en 1 keer een 
wedstrijd 

 
Om uw zoon/dochter aan te melden, mail naar: 

j.leeuwinga@hotmail.com 
Of al wil je meer informatie ga dan naar: 

www.vvkgb.nl en dan naar ‘Lidmaatschap’ 
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Sponsorcommissie v.v. K.G.B.

Elke vereniging, dus K.G.B. ook,  heeft allerlei commissies die er samen met het Bestuur voor zorgen dat de 
vereniging kan draaien zoals bestuur en leden dat voor ogen hebben. Een van die commissies is de sponsor-
commissie.
De sponsorcommissie bestaat uit enthousiaste mannen die er mede voor zorgen dat de vereniging financi-
eel rond kan komen. Natuurlijk betalen de leden contributie, maar dat is lang niet voldoende om alle kosten 
waar een vereniging voor staat te dekken, laat staan om alle plannen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van de vereniging te bekostigen.
De sponsorcommissie van K.G.B. bestaat uit Klaas Blokker, Jacco Stuurop. Dennis Buysman, Jan Putting, Bo 
Minneboo en Sjaak van Dijk, waarvan de laatste de woordvoerder is.
De activiteiten van de sponsorcommissie zijn veelomvattend, maar belangrijker: zij zorgen met veel enthousi-
asme ervoor dat het vooral ook goed gedaan wordt.
Gesteund door anderen binnen de vereniging, zoals de leden van de werkploeg en de redactiecommissie 
houden zij zich bezig met de vele activiteiten waar de sponsorcommissie zich mee bezig dient te houden. 
Daarbij staat hen altijd voor ogen dat sponsoring door particulieren en bedrijven zeer welkom is, maar dat 
er namens de vereniging voor gezorgd dient te worden dat de sponsors netjes behandeld worden en ook wat 
terugkrijgen voor hun financiële bijdrage aan de club.

K.G.B. kent een grote verscheidenheid van sponsoring. 
De meest in het oog springende zijn de nieuwe hoofdsponsor Dirk de Wit Mode, een groeiend aantal Top-
sponsors en  natuurlijk de Topsponsorgroep Tulip Valley.
Belangrijk zijn ook de  de reclamebordsponsors op het complex van K.G.B. Zo staan er borden langs het A-
veld, langs het Jeugd Hoofdveld, bij de entree van het complex en langs de Drechterlandseweg. De komst 
van kunstgras op het A-veld betekent bijv. dat ALLE ruim 100 reclameborden van de oude omheining verwij-
derd moeten worden. Alle borden worden daarna bekeken of zij kwalitatief of inhoudelijk nog aan de eisen 
voldoen. Een aantal borden hangen er nl. al vele jaren waardoor adressen of bedrijfslogo’s niet meer correct 
zijn. In dat geval worden de “oude” borden gestript, waarna ze weer opnieuw beplakt kunnen worden. Ver-
volgens worden de borden weer opgehangen m.b.v. een nieuw systeem omdat er een ander hek rondom het 
kunstgrasveld wordt aangebracht. Een heel karwei!

Ook kunnen bedrijven advertenties plaatsen in het clubblad “de Brug” van K.G.B. en in de Presentatiegids 
die jaarlijks verschijnt. K.G.B. heeft in de kantine ook de mogelijkheid om op de zondagen via een groot TV-
scherm advertenties te tonen aan de vele sportliefhebbers die elk weekend het K.G.B.-complex bezoeken. 
Ook op de internetsite van K.G.B. (www.vvkgb.nl) wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om de naam van 
hun bedrijf te promoten.
Ook kunnen particulieren of bedrijven wedstrijden sponsoren en/of wedstrijdballen schenken  en niet te ver-
geten teamkleding sponsoren waar hun bedrijfslogo op staat.
GEWOON VOOR ELK WAT WILS.
De sponsorcommissie verzendt tegenwoordig regelmatig Nieuwsbrieven aan al onze sponsors, waarbij deze 
op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten die voor hen van belang (kunnen) zijn. 

Voor info en voor adviezen kunt u zich het best persoonlijk wenden tot onderstaande adressen en telefoon-
nummers. Als U ons schrijft, mailt of belt nemen wij snel contact met U op.
Postadres : vv K.G.B. Sponsorcommissie, Postbus 218, 1610 AE Bovenkarspel.
Mailadres : jj.vandijk@quicknet.nl
Telefoon : 06-47598005  of  0228-513157 (Sjaak van Dijk)
  
Sjaak van Dijk
 

Bewaar info
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Het toernooi schema voor de toernooi maanden mei en juni 2015        
 

Op zaterdag  23 mei  zaterdag 6  &  zondag 7 juni 2015 organiseert de toernooi commissie het

 
 

VOETBALTOERNOOIEN 2015
voor de:

A1, B1, B2, B3, en MB1 
C1, C2, C3 en MC1 

D1, D2, D3, D4 en D5

E1, E2, E3, E4, E5, E6 en ME1

F1, F2, F3, F4, F5 en F6 

EN 5 MINIPUPILLEN TEAMS

De indeling is als volgt:

Op zaterdag 23 mei:

spelen ‘s ochtends de F1 t/m de F6 en ‘s middags de D1 t/m D5 

Op zaterdag 6 juni:

 spelen  de minipupillen MP1 t/m MP5 de C1-C2-C3
                         en  de meiden MB1 MC1 ME 1 

Op zondag 7 juni:

 spelen in de ochtend de E1 t/m E6                                                                         
& 

in de middag  de A1  de zaterdag B1 en de B2 en B3
(dus hoeven de heren niet al te vroeg hun bed uit, na het stappen)   

Het uit-toernooi is dit jaar een combinatie van lekker dichtbij, gratis parkeren en snel weer thuis !!!

Op 16 mei gaan naar West Frisia:
DE MP 1 T/M DE MP5

DE F2 F3 F4 F5 F6
DE E2 E3 E4 E5 E6

Op 17 mei gaan naar West Frisia:
DE C2 C3

DE D2 D3 D4 D5

Op 30 mei gaan naar West Frisia:
De B1 B2 en DE MC 2

Hoost & Partners Voetbaltoernooien







 
 

Wilt u uw salarisadministratie uitbesteden? 
Kom dan bij Hoost & Partners! 

 
Naast het verzorgen van de complete salarisadministratie kunnen wij u ook helpen bij het 

toepassen en verwerken van employee benefits, het opstellen van arbeidsovereenkomsten- en 
reglementen en het door vertalen van CAO bepalingen. 

 
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  

Hoost & Partners is de nieuwe hoofdsponsor jeugd van voetbalvereniging K.G.B.

Hoost & Partners in de persoon van Roland Hoost heeft zaterdag 4 oktober 2014 het
hoofd jeugdsponsorcontract getekend met voor K.G.B. Ron Bijleveld en Bob Smit. 

 
Hoost & Partners is op het gebied van administratie en (belasting)advies uw allround professionele en dynamische 

partner en tevens gecertificeerd NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) en
RB (Register van Belastingadviseurs) lid. Met onze disciplines bieden wij onze relaties

een totaaloplossing voor hun financiële vraagstukken.

Hoost & Partners is de nieuwe hoofdsponsor jeugd van voetbalvereniging K.G.B.

Hoost & Partners in de persoon van Roland Hoost heeft zaterdag 4 oktober 2014 het
hoofd jeugdsponsorcontract getekend met voor K.G.B. Ron Bijleveld en Bob Smit. 

 
Hoost & Partners is op het gebied van administratie en (belasting)advies uw allround professionele en dynamische 

partner en tevens gecertificeerd NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) en
RB (Register van Belastingadviseurs) lid. Met onze disciplines bieden wij onze relaties

een totaaloplossing voor hun financiële vraagstukken.



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


