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Halverwege de competi-
tie staat ons vlaggenschip 
op een mooie 2e plaats. 
Op naar een periodeti-
tel, tenzij Always Forward 
punten gaat inleveren.  
Dan zouden we nog zo-
maar bovenaan kunnen 
eindigen. Tenslotte begint 
de competitie pas na de 
winterstop.

D1 en D4 leverden een 
mooie prestatie door na-
jaarskampioen te worden. 
Gefeliciteerd.

De 2e Christmas Party 
was ook nu weer een suc-
ces. In “sensational white 
met een beetje red” werd 
de kerstsfeer over de aan-
wezigen uitgestrooid.

Om elkaar de hand te 
schudden waren velen 
naar de nieuwjaarsrecep-
tie gekomen en uiteraard 
bleven de oer Nederland-
se kussen (3x) ook niet 
achterwege.
Bob gaf in zijn speech een 
terugblik op een geslaagd 
jaar en voor dit jaar gaat 
de actie KGBeter verder 
op de ingeslagen weg.

Kopij of foto’s voor de 3e 
editie uitkomend eind 
maart, mail het naar
redactie.kgb@quicknet.nl
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Koop een tegel en win een kledingcheque van €250,-…!

Wat gaan we doen? 
K.G.B. krijgt een nieuwe vloer in de kantine en u kunt ‘tegelijkertijd’ een kledingcheque van €250,- winnen. 
Hoe mooi is dat? 

U heeft tot en met 31 maart de tijd om uw eigen tegel(s) te kopen in de kantine van K.G.B. 
Er zijn in totaal 500 tegels te koop, waarvan er inmiddels al bijna 200 zijn verkocht. 

Een tegel kost €12,50 per stuk. De tegels hebben een afmeting van 60x60cm. 
De tegelvloer wordt vakkundig gelegd, zodra daar gelegenheid voor is (waarschijnlijk tijdens de zomerstop).
 
Hoe doet u mee?
Wanneer u in de kantine van K.G.B. bent, ziet u daar een schaaltekening van onze kantine hangen. 
De nieuwe tegelvloer is daarop al ingetekend. U vult een volgnummer in op de intekenlijst en geeft aan hoe-
veel tegels u wenst te kopen. 
Dit volgnummer neemt u over op de tekening.

Stel: u wilt 2 tegels kopen en de vorige aankoop had volgnummer 67… Uw volgnummer wordt dan 68.
U noteert uw naam én 2 tegels voor totaal €25,-. 
Vervolgens mag u 2 keer een willekeurige (nog beschikbare) tegel reserveren, door daar het getal 68 in in 
te vullen. 

Hoe gaat het verder?
Zodra de tegelvloer is ‘verkocht’ en gelegd wordt hij feestelijk geopend. Tijdens de openingshandeling schiet 
het jongste lid van K.G.B. 3 strandballen door de kantine, ieder vanuit andere richting. De eigenaar van het 
volgnummer van de tegel waar de bal stil komt te liggen, wint de prijs. 

Wat kunt u winnen? 
Er zijn drie prijzen. Drie kledingcheques van €50,-,  €150,- of €250,- te besteden bij onze hoofdsponsor Dirk 
de Wit Mode. 

Vragen? Heeft u vragen, stel ze gerust. We geven graag een toelichting.

Steun de club met een tegel

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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Steun de club met een tegel
Koop een tegel en win een kledingcheque van €250,-…!

Zoals u kunt zien zijn nog niet alle vakjes genummerd. Steun de club en koop uw eigen tegel voor €12,50.
Meer dan 1 mag natuurlijk ook.

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
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Koeman

Heerlijk mensen! Goede voetballers, die trainer worden 
en succes hebben! 
Kan ik van genieten. 
In eerste instantie was ik niet zo’n fan. Okay, eerlijk is eer-
lijk, zijn erelijst als speler is echt imponerend. Maar Ro-
nald als trainer, had de naam al snel weg te zijn. De inkt 
op zijn contract net droog, de competitie net onderweg 
en dan alweer broeden op een ander avontuur.
Digging for money.
Acht clubs in veertien jaar! Van Vitesse, Ajax, Benfica, 
PSV, Valencia, AZ naar drie jaar Feyenoord. Rotterdam-
ned good!
Daar kwam de ommekeer.

Ronald kreeg waardering, ook die van mij. Na drie seizoe-
nen koos hij het sop.
En stak het water over to ‘The Saints’ – up to Southamp-
ton. Deze club had het de laatste competities heel goed 
gedaan. Hierdoor werden enkele topspelers naar de 
echtte topclubs verkocht. Dat was voor Koeman een ab-
solute aderlating. Hij nam wel Pelle en Tadic uit Neder-
land mee.
En onlangs is Eljero Elia erbij gekomen, die zijn debuut 
tegen Manchester United maakte. Dát kon slechter! In-
valler Tadic scoorde en zo verloor Louis van Ronald.

Maar..

In het kielzog nam Ronald ook zijn broer Erwin mee. Hun 
vader Martin had al veel eerder gewild dat de broers sa-
men gingen werken. Nu kan hun vader vanaf boven zien 
dat zijn wens is vervuld. Hij overleed in december 2013 
na een hartstilstand. Vijfenzeventig jaar. Als speler en 
trainer zeer nauw met Groningen verbonden.

Erwin is altijd zeer goed overgekomen. Rust en no non-
sens. Dat spreekt mij aan. 
Hij speelde voor Groningen, PSV en KV Mechelen. Hij 
trainde RKC, Feyenoord, Hongarije, FC Utrecht en FC 
Eindhoven.
Als oudste in de spotlights nummer twee.
But?
Het succes bij Southampton is dat nu het werk van Ro-
nald? Of is stille kracht Erwin op de achtergrond dé sleu-
tel tot succes?

             Rob Visser

Column
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We zijn in de winterstop beland en dus is het tijd voor een terugblik op de maanden november
en december 2014 en tevens een vooruitblik op de 2de helft van het seizoen.
KGB 1 zag z’n achterstand op koploper Always Forward 1 groeien van drie naar acht punten. Debet hier-
aan waren het gelijke spel in en tegen Andijk 1 (3 – 3 na een 3 – 0 achterstand binnen tien minuten) en het 
onderlinge duel tegen de Hoornaars ging met 4 – 1 verloren. 
Dit was een terechte nederlaag. KGB kon op het zeer matige veld (nat en glibberig) niet in z’n spel komen en 
werd in de duels afgetroefd door Forward. Zij waren beter ingesteld op de omstandigheden en namen geen 
enkel risico door alle ballen naar voren te roeien en van daaruit te gaan voetballen.
Kleine foutjes van KGB werden genadeloos afgestraft. Forward liet  zien over goede spelers te beschikken, 
waarvan het gros met ervaring op een hoger niveau. KGB kon bij vlagen wel goed meevoetballen maar het 
was niet genoeg.
We zijn precies op de helft van de competitie en de top vijf bestaat uit:

1. Always Forward   13 – 37
2. KGB    13 – 29
3. HSV Sport 1889  13 – 27
4. FC Medemblik  13 – 25
5. Grasshoppers   13 – 24

Door de grote achterstand op de koploper moet KGB zich nu 
in eerste instantie richten op het binnenhalen van een periodetitel. Natuurlijk  willen we druk blijven zetten 
op Forward. 
De eerste periodetitel is (uiteraard) gewonnen door Always Forward waardoor bij een kampioenschap van 
dit team de 2de plaats genoeg is voor het overnemen van deze titel. We willen natuurlijk het liefst zelf een 
periode binnenhalen. De stand in periode twee is na vijf wedstrijden als volgt:

1. Always Forward  5 – 15
2. HSV Sport 1889  5 – 12
3. Grasshoppers   5 – 10
4. KGB    5 – 10
5. Oosthuizen   5 – 10 

Een goede start na de winterstop is dus noodzakelijk om deze prijs binnen te kunnen halen.  We ontmoeten 
in deze periode nog Kwiek’78, Strandvogels, Grasshoppers en RKEDO.
KGB 1 laat in diverse oefenwedstrijden tegen hoger spelende clubs zien dat we meer dan goed kunnen  mee-
komen. Woudia (3de klasse) werd met 4 – 0 moeiteloos aan de kant gezet en tegen Westfriezen (3de klasse) 
werd het gelijk (3 – 3) maar waren we dominant. Tegen De Blokkers (ook 3de klasse) werden we weer met 
beide voetjes op de grond gezet (kansloos 2 – 4).
  

De eerste training was op donderdag 24 juli. De eerste maand hebben de jongens van KGB 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.

Na 9 november werden gespeeld:
18 nov: KGB 1 – Woudia 1    4 – 0 (oefenwedstrijd)
23 nov: KGB 1 – Oosthuizen 1   6 – 0 
30 nov: Sporting Andijk 1 – KGB 1   3 – 3 
7 dec:  KGB 1 – HSV Sport 1889 1  2 – 0  

Belevenissen rondom de selectie
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14 dec: Always Forward 1 – KGB 1  4 – 1 
10 jan:  KGB 1 – Westfriezen 1   3 – 3  (oefenwedstrijd)
18 jan:  KGB 1 – De Blokkers 1   2 – 4  (oefenwedstrijd)

Totaal seizoen 2014/15 (competitie + beker + oefenen):
23 gespeeld, 13 gewonnen, 4 gelijk, 6 verloren, 62 doelpunten voor, 42 doelpunten tegen.

KGB 2 begon in december reeds aan de 2de helft van de competitie. Op 7 december was SEW 2 de tegen-
stander en hier werd met 2 – 2  gelijkgespeeld. Twee weken hiervoor werd hekkensluiter Sporting Andijk 2 
met een klinkende 9 – 0 opzij gezet met o.a. drie doelpunten van Mathijs van Diepen en twee van Jurgen Duijs.
Het sprokkelen van de punten bij het 2de gaat gestaag door. Uit de laatste vier wedstrijden werden vijf pun-
ten gehaald. KGB 2 is inmiddels opgeklommen naar de 8ste plaats met een voorsprong van drie punten op 
de eerste fatale plek 11.
Tussentijds werd er ook nog geoefend in Hoogkarspel tegen 1ste klasser Spirit’30 2 en dit duel werd met 
1 – 2 gewonnen door twee treffers van Kees Hauwert. Op doel in deze wedstrijd stond good-old Peter Mole-
naar. KGB 2 is inmiddels, gek genoeg, bezig aan een lange winterstop. Pas op 8 februari wordt de competitie 
hervat met een thuiswedstrijd tegen koploper Hugo Boys 2. Een tussentijdse oefenpartij tegen WSW 1 werd 
helaas afgelast.

Na 9 november werden gespeeld:
18 nov: Spirit’30 2 – KGB 2    1 – 2 (oefenwedstrijd)
23 nov: KGB 2 – Sporting Andijk 2  9 – 0 
30 nov: Always Forward 2 – KGB 2  3 – 0 
7 dec:  SEW 2 – KGB 2    2 – 2

Totaal seizoen 2014/15 (competitie + beker + oefenen):
17 gespeeld, 5 gewonnen, 5 gelijk, 7 verloren,
35 doelpunten voor, 42 doelpunten tegen.

De stand boven- en onderin de 3de klasse A
na 12 wedstrijden:
1. Hugo Boys 2     12 – 30
2. Always Forward 2    12 – 25
3. De Blokkers 2     12 – 22 
4. VVW 2     12 – 22
8.  KGB 2     12 – 13 
9.  JVC  2     12 – 13 
10. ZAP 3      12 – 12 
11. De Valken 2    12 – 10 
12. Sporting Andijk 2   12 – 3 

De eerste periode is gewonnen door Hugo Boys 2, in de 2de 
periode delen VVW 2 en VIOS W 2 de leiding met 10 uit 4. 
KGB staat 7de met 5 uit 4.

Het hele seizoen worden er statistieken bijgehouden rond-
om de selectie. De basis van het voetbal ligt in het trainen 
en die opkomst is goed. Na 56 trainingen gaat neo-senior Mike Stavenuiter aan de leiding met 51 stuks. Hij 
wordt op de voet gevolgd door Sander Kolkman met 50. Daarachter Lorenzo van de Beek (vaste klant in de 
top van de ranglijst) en Daniël Hart met 48. De top 5 wordt volgemaakt door liefhebber Joep Deen met 46x.

Belevenissen rondom de selectie
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Dan de topscorerslijsten (beker + competitie).  Bij KGB 1 geen verrassing: 
1. Daniël Hart   25
2. Mathijs van Diepen  10
3. Bram Zwaan   6
4. Brian de Roo   4
5. Jeffrey Noback  3

Fysio Yuri Smit heeft laatst met een
stalen gezicht de voorspelling gedaan
dat Daniël op 48 doelpunten moet kunnen
eindigen. Lijkt me niet realistisch.

Sander Kolkman (The Legend)  gaat aan de
leiding bij KGB 2 met 7 treffers.
Kees Hauwert, later aangesloten,
staat alweer op vijf. Michael Helfensteijn
trekt de lijn van vorig seizoen door en is
een scorende middenvelder. 
1. Sander Kolkman  7
2. Kees Hauwert   5
3. Pedro Raven   4
4. Michael Helfensteijn  4
5. Mathijs van Diepen   3

Niet alleen de doelpunten zijn belangrijk ook de aangevers. De assistenkoning bij KGB 1 is Bram Zwaan met 
10 stuks. De top vijf:
1. Bram Zwaan   10
2. Daniël Hart   6
3. Reynaldo Appelman  5
4. Brian de Roo   3
5. René Spruit   2

Pedro(telli) Raven leidt de dans bij KGB 2 met 7 
stuks, gevolgd door Kevin Feij. De lijst:
1. Pedro Raven   7
2. Kevin Feij   5
3. Michael Helfensteijn  3
4. Rens Dudink   3

In de volgende uitgave van De Brug gaan we zien of KGB 1 zich heeft gehandhaafd in de top van de ranglijst 
met een periodetitel en of KGB 2 verder afstand heeft kunnen nemen van de degradatiezone.

Tot de volgende keer,

Erik de Vries, teammanager K.G.B.
 

Belevenissen rondom de selectie

Leden van KGB kunnen in de praktijk worden behandeld voor € 20,=
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Zo aan het begin van het nieuwe jaar moet je altijd een bijpassende column verzinnen.
Met veel goede wensen en geen hoop champagne, want het moet er allemaal weer afgetraind worden in 
januari en consorten. Een beetje blabla over dat het maar weer een fantastisch jaar mag worden met veel 
uitblinkend voetbaltalent en al die toppers van vrijwilligers die het samen toch elke keer weer fixen. En ver-
binding is een mooi woord, vind u niet? De titel heb ik alvast weer te pakken. 

Dochterlief heeft de essentie van verbinding al uitgevonden in de eerste schreden des 2015. Ze kreeg name-
lijk nieuwe schoenen. Ein-de-lijk heeft ze van die afschuwelijke sneakers die glitteren en waarvan de kleuren 
je tegemoet schreeuwen. Mijn weinig overtuigende argument van dat ze amper veters kan strikken veegde 
ze met een zwaai van de toonbank. Je weet wel, zo eentje waar je de poet voor die schoenen weer mag af-
rekenen en met een zucht van ellende betaalt voor iets wat ik echt spuuglelijk vind. Maar ze zeurde er heel 
2014 ook al over. Dus ja. Ze strikt ineens veters alsof ze het in de wieg geleerd heeft. Zonder ook maar een 
losse flodder keurig verbonden.

Het koste me op een ander vlak  ook wat moeite om deze vrolijke nieuwjaars column  ‘verbinding’  te noe-
men. Nou heet ik geen Charlie maar de verbondenheid is er wel, ook al is die toch ook weer ver te zoeken. 
De goede wensen zijn nog maar amper uit onze kelen geklonken, de verbinding die we samen hadden om 
vreedzaam 2015 in te gaan is op deze manier alweer verleden tijd. Op een bepaalde manier verbonden met 
de families die moeten missen. Moeten omgaan, met het loslaten van een verbintenis.

De eerste redactievergadering van dit jaar gaf een welkome verbinding aan. Blij om elkaar te zien, gezellig-
heid, en we gaan er weer voor aankomend jaar. We hebben een mooi cluppie met zijn zessen. Uiteraard zijn 
er nieuwe mensen welkom, vrijwilligers heb je als vereniging nooit genoeg, maar het is fijn als je je thuis voelt 
bij een club. Gewaardeerd word. Het lijkt K.G.B. wel.

2014 was een samensmelting van ja –woorden voor ons. Dirk de Wit mode,  het team van het Klooster en 
zelfs de gemeente deed optimaal mee. Er zijn verbintenissen voor jaren aangegaan. Je zou haast zeggen dat 
we er een paar flink hebben vastgebonden. 50 tinten grijs verbleekt er haast bij.  Wat is dit een topper voor 
onze vereniging. 

Verbinding. Laat onze elftallen dit woord gaan waarmaken in 2015. Het wordt een samenspel die zijn weer-
ga niet kent. Maar niet alleen de spelers op het veld. Voor de trainers, de scheids en de vlaggers, het bestuur 
en de kantinecommissie. Wat zeg ik, voor iedereen. Alle enthousiaste K.G.B. ers die verbonden zijn met elkaar. 
Want alleen op deze wijze blijven de 3 letters van onze club gebroederlijk naast elkaar staan. 

Van mij komen jullie ook niet af. Heb de veters weer strak aangetrokken voor de aankomende periode. Ik 
wens u een prachtig jaar zonder al te veel blessures en verband. 

Monique

Verbinding
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Autopuzzeltocht 2015

Het is ruim 30 jaar geleden dat hij voor het laatst werd georganiseerd. De K.G.B. Autopuzzeltocht. Het waren 
altijd legendarische dagen waar nog lang over werd nagepraat, zowel binnen als buiten K.G.B. Een prach-
tige dag voor jong en oud. Dit jaar staat hij gepland op zondag 21 juni. Het is dan vaderdag. We houden 
daar natuurlijk rekening mee met een aangepast starttijdstip. Iedere vader kan rustig genieten van ontbijt op 
bed en vervolgens met zijn gezin een leuke dag beleven in West-Friesland. 

Via het inschrijfformulier op www.vvkgb.nl kunt u zich heel gemakkelijk inschrijven. We rekenen op uw komst 
en maken er echt een onvergetelijke dag van. 
 
De dag staat in het teken van het goede doel. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. We steunen 
daarmee het onderzoek naar de ziekte van Waldenström. Een zeldzame, kwaadaardige beenmergziekte. 

Het is onze droom om niemand meer te verliezen aan kanker. 

Puzzeltocht voor KWF

Gerard Besseling
De Echte Bakker

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

Hoogkarspel
Winkelcentrum “Reigerspassage”

Telefoon (0228) 56 44 83

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

Kijk voor het volledige diensten pakket op
www.biesenbeek.nl



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 2, seizoen 2014-2015

Zondag 18 januari K-1 held Ernesto Hoost in the K.G.B. house! What! 

Yes, K.G.B. A1 kreeg een exclusieve clinic van Ernesto. 
Guus kent hem uit Hoorn, vroeger van de zaalvoetbal bij Schutz en ging hij in het verleden ook goed om met 
Ernesto zijn broer. Natuurlijk was trainer Coen Raven er deze morgen ook bij. 
Tevens Ed Leuven, hij en Guus zijn samen bij een stichting ter bevordering van kansarme Columbiaanse jon-
geren. Zij beiden organiseren hiervoor van alles en halen soms ook jonge Columbianen voor een vakantie 
naar Nederland. Daar kan Guus heel bevlogen over vertellen.
Als trainer van de A1 is Guus op zoek naar een betere conditie, discipline en inzet van zijn spelers. 
Guus is dit jaar voor het eerst de trainer van de A1. Buiten de lijnen respectvol, aardig, sociaal en zeer betrok-
ken, maar eenmaal binnen de lijnen is hij - bloedfanatiek. Verliezen komt niet in het boek voor. Winnen, dat 
telt. De A1 staat tiende dus er kan een tandje bij - het is tijd voor Ernesto Hoost.

Iedereen kent Ernesto, maar de jeugd weet soms niet exact wie hij is. Who is Ernesto?
Ik lees op Wikipedia: 
Ernesto Frits Hoost, geboren te Heemskerk 11 juli 1965, is een Nederlands vechtsporter, die het befaamde 
K-1-toernooi in Japan viermaal heeft gewonnen. Dit record deelt hij sinds 2009 met Sem Schilt. Voordat 
hij profvechter werd, was hij sportleraar voor jongeren met een alternatieve straf. Zijn bijnaam luidt Mister 
Perfect omdat hij de technieken van zijn sport K-1 volgens insiders perfect beheerst. K-1 is een mix van kick-
boksen, kungfu, karate en muay thai boksen. In Nederland is Ernesto Hoost relatief onbekend vergeleken met 
zijn sterrenstatus in Japan.
Hoost deed vanaf het begin (1993) mee aan de zogeheten K1 World Grand Prix in de Tokyo Dome, waar elk 
jaar de crème de la crème van K-1-vechters in een afvalrace strijden om de kampioenstitel onder massale pu-
blieke belangstelling. Hoost is samen met Sem Schilt de recordhouder K-1-titels van de wereld, door de titel 
maar liefst vier keer te winnen. Op 2 december 2006 nam Ernesto voor de laatste maal deel aan de K-1. De 
partij verloor Ernesto op jurybeslissing, waarmee hij op een zeer waardige manier afscheid nam van zijn fans.
Over zijn carrière onthult Ernesto Hoost in 2011 dat hij best teleurgesteld is over de waardering die hij in Ne-
derland ontving voor zijn topprestaties. Hij had in ieder geval graag een nominatie in de wacht willen slepen 
voor ‘Sportman van het Jaar’. Ook vindt Hoost het jammer dat NOS Studio Sport over zijn gehele carrière 
maar één keer contact met hem opnam. 

Dat kan ik me heel goed voorstellen. 
Wanneer je zoiets hebt gepresteerd dan verwacht je uit Nederland reactie. Vier K-1 titels dan, maak je aan-
spraak op de juiste waardering uit de sportwereld en niet dat NOS Studio Sport je maar één keer benaderd. 
vv K.G.B. heeft alle waardering voor zijn clinic aan de A1 selectie!

De clinic is in de Traphal. Een perfecte locatie op de druilerige dag.
De toon is direct gezet. De A1 is iets te laat in de Traphal en Ernesto spreekt ze daar op aan.
Men staat op een rij en er wordt uitleg over de clinic gegeven. Ernesto begint met een stoot op de buikspieren 
bij allen. Bam. Hierna vertelt hij iets over zichzelf en geeft daarbij mee dat hij veel heeft gewonnen, maar ook 
wel eens iets heeft verloren. Ook dat hoort erbij. 

‘Ik wil jullie vandaag iets meegeven, over mezelf, over discipline en hoe ik werk.’

Hij gaat verder met de warming up. Dribbelen en knie heffen.
‘Knie omhoog, dat moet hoger! Het moet beter, ík ga vandaag niet moe worden – jullie moeten moe worden. 
Als ik een teken geef, hé!, als ik een teken geef! Opspringen, nu, drie keer já.’
En zo gaat dat even door. De technische staf van K.G.B. 1 Erik de Vries, Jacko van Leijen en Richard Bulter-
man zien het aan de zijlijn met een vette glimlach aan. De zweep erover, hoor ik ze denken.

Clinic met Ernesto Hoost
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‘Blijf bewegen jongens! Het eerste deel van de warming up zit er bijna op.
Pak maar een matje, we gaan wat buikspieroefeningen doen.’

Als supporter is onze jeugdsponsor Hoost & Partners ook aangeschoven. Héé ook een Hoost, jazeker de 
eigenaar is een volle neef van Ernesto. Oké maatje kleiner, maar een krachtige familie.
Er komt een oefening in de cirkel met boksbewegingen en blijven dribbelen. 

Als Ernesto spreekt wordt er geluisterd. 

Oefening: in tweetal op handen en voeten tegenover iemand en elkaar onderuit halen. Drie keer onderuit-
gehaald! Opdrukken maar. Ze gaan in de cirkel verder met opdrukken en per persoon optellen en gaan als 
team tot 200, om en om. Niet goed geteld, opnieuw.
Met de rug tegen de muur gaan zitten in 90 graden. Uit eigen ervaring weet ik dat dit een hele zware is. Een 
minuut, twee minuten ‘Nee, nee volhouden’, roept Ernesto de mannen toe. Piepend en krakend verbijten de 
mannen de pijn. Oefening over en Ernesto gaat gelijk door naar een volgende. In een cirkel staan met de 
armen over elkaars schouder en als een team tegelijk vijftig squads. 

Inmiddels staat ook Bob Smit met een glimlach van oor tot oor aan de zijlijn. Voorzitter Bob die als geen 
ander weet wat voor man hij in huis heeft. Bob heeft zelf de zwarte band, derde dan. Hij weet alles over dis-
cipline, respect in de vechtsport en wat er allemaal moet gebeuren om zover te komen. Onze voorzitter heeft 
daarom alle waardering voor een sportman als Ernesto. 
De groep staat op de gele lijn op een rij en men moet elkaar in de buikspieren stoten. Bob wordt door Ernesto 
geroepen, hem wordt gevraagd de laatste stoten op de buikspieren van de A1 boys uit te delen. Vol over-
gave stoot Bob de A1 boys (watjes) tegen de achterwand. Een voor een, bam.
Aan het eind van het seizoen mochten de jongens hem onder handen nemen, beloofde Bob. 
Nou ja, wat mij betreft is dat alleen als de heren bij de bovenste vijf eindigen! Ze staan nu 10e, dus dan moet 
er nog wel wat gebeuren! 

De clinic eindigt bijna, de mannen krijgen nog diverse lichtere oefeningen in strekken.

Ernesto spreekt de groep tot slot toe. O.a. Dat ze het als groep goed hebben gedaan. Het gaat in een team 
om de ketting, jullie moeten het voor en met elkaar doen.
Guus neemt daarna het woord. Het is inderdaad een teamspel. Met elkaar. Over discipline, dat het bij jezelf 
begint. ‘Coen en ik proberen jullie bagage mee te geven. Ernesto moet het alleen binnen de ringen doen – en 
wij mét zijn allen binnen de lijnen.’ Dat is heel mooie gezegd Guus. 

Bob neemt als laatste kort het woord. Dat hij zeer vereerd is met Ernesto zijn komst, want we hebben van-
daag - in zijn sport een Messi en Ronaldo - binnen gehad. Een absolute topsporter. Een legende die in Japan 
niet gewoon over straat kan. Daar gaat men uit respect voor hem staan, buigen ze en bepaalt Ernesto wan-
neer men gaat zitten. 
Tja, inderdaad, zo is het. Daar kent men de waardering voor een sportman die vele successen heeft behaald. 
Respecteren ze een sportman uit het verleden, vandaag en ook in de toekomst. Het respect voor een oud 
top K-1 fighter is er voor altijd.

Kunnen wij nog wat van leren. Als slot volgt een welgemeend applaus.
 
A1 coach Guus en alle anderen die hiervoor hun steentje hebben bijgedragen. Bedankt. Heel leuk voor de 
mannen van de A1. En heel mooi voor K.G.B.   

(foto’s staan op de middenpagina)        Rob Visser

Clinic met Ernesto Hoost



Achter: Joost, Julian, Niels C, Ernesto, Guus, Joey, Niels de W, Pedro, Wouter Jasper en Coen.
Voor: Juan, Menno, Marijn, Ricardo, Ronald, Mike en Nick.

Niet aanwezig: Robbie Wiersma.
Clinic Ernesto Hoost



D1 & D4 winterkampioen

Gefeliciteerd
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KGB D4
KGB D4 Najaarskampioen

Op zaterdag 10 januari speelde de D4 de allerlaatste inhaalwedstrijd van het eerste deel van de competitie. 
Deze wedstrijd tegen de D5 van West Frisia was al diverse malen uitgesteld door de slechte weersomstan-
digheden. Ook deze laatste wedstrijd op het terrein van West Frisia werd afgelast wegens een te nat veld. 
Coach Bas Reuvers wist de wedstrijd echter te verplaatsen naar het complex van KGB waar de velden ge-
lukkig wel bestand zijn tegen de regen. De wedstrijd werd gewonnen door de D4 met 3-9, een mooie uitslag.

De D4 heeft een prachtig competitie achter zich, met winst op praktisch alle wedstrijden. Het enige gelijkspel 
was tegen de D1 van Zwaagdijk, die dan ook op een gedeelde 1e plaats eindigde. Echter spelen er in deze 
ploeg een aantal C spelers met dispensatie, waardoor hun recht op kampioenschap verviel. 

De D4 begon na de zomervakantie als samengesteld team, een deel van de voormalige E4 en een deel 
van de voormalige D5. Er werd keihard getraind om alle koppies dezelfde kant op te krijgen en de posities 
goed te verdelen. Aan het eind van deze competitie kunnen we alleen maar zeggen dat dit goed gelukt is. 
De wedstrijden waren een plezier om naar te kijken en het team heeft enorme vorderingen gemaakt, met dit 
kampioenschap als kers op de taart.

Op de foto in de kleurenpagina:
Jelle, Jay, Rowen, Mike, Damian, Danilo, Alain, Fabian, Maurits, Quincy, Danny, Moreno, Martin, Jits, Bas en 
Natascha mijn complimenten voor jullie en ik kijk uit naar de volgende competitie!

Ninke Kay
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Mini pupillen K.G.B. contracteren opnieuw 2 top sponsors!

Woensdag 21 januari jl. is er tijdens de training van de mini pupillen een sponsorpresentatie geweest voor 
de ouders en staf van de mini pupillen. Er werden twee sponsors gepresenteerd: Grond- en Cultuurtechniek 
West Friesland, die 10 trainingspakken voor de spelers heeft verzorgd en Harold Koopen Winkelinrichting, 
die trainingspakken voor de technisch staf heeft verzorgd!

Grond & Cultuurtechniek West Friesland is opgericht in 2013 en richt zich op het uitvoeren van diverse pro-
jecten in grondwerk en aanverwante GWW-projecten in Nederland.
Het bedrijf wordt geleid door 3 jonge, enthousiaste eigenaren die elk hun sporen hebben verdiend in de 
GWW-sector. De stuurmannen van de onderneming zijn Klaas Kiewiet, Michael Komen en Peter Schouten. 
Door Grond & Cultuurtechniek West Friesland is een breed scala aan werkzaamheden in eigen beheer uit 
te voeren.

Harold Koopen winkelinrichting is een bedrijf dat zich richt op de complete inrichting van uw winkel. Het 
bedrijf is in 2012 opgericht door Harold Koopen, met het in- en verkopen van winkelstellingen. Het komende 
jaar wordt een groei jaar voor Harold, want hij gaat uitbreiden met het verkopen van geheel nieuwe winkel-
stellingen.

Wij mogen trots zijn om weer twee sponsoren toe te voegen aan ons sponsorkorps.

Voor meer informatie ga je naar:

Harold Koopen Winkelstellingen en winkelinrichting

www.haroldkoopen.nl

Grond & Cultuurtechniek West Friesland

www.grondwf.nl

(kijk voor de foto’s op www.vvkgb.nl/nieuws)

Top sponsors voor de Mini pupillen



   Toppers

Kevin van der Ploeg en

Thijs Numan, spelers van de 
E1, zijn geselecteerd door 

AZ en trainen de komende 12 
weken, een keer per week als 

AZ speler bij de Zoauven.

Dinsdag 6 januari jl was er 
een introductieavond
en kennismaking in het

AZ AFAS Stadion.

bovenste rij vlnr; William Huisman, Dewi Roet, Carmen van Vuure,
Merijn Lemmens en Yasmijn Huisman 

Onderste rij vlnr; Elze van den Berg en Lotte Runial

Indoor Jeugdtoernooi

Winnaars
MC

Zaal
voet
bal

toer
nooi
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De sponsor: Bob Post

Waar een nieuwjaarsborrel al niet goed voor is. Je spreekt uiteraard een aantal mensen onder het genot van 
een alcoholische versnapering. Zo kwam ik met Bob Post in gesprek. Hij vertelde mij dat hij zijn leven lang bij 
K.G.B. is betrokken en dat hij al lang sponsor is van de club. Dat verdient toch wel aandacht. 

Bob is getogen in Bovenkarspel, maar niet geboren, dat is hij in Voorburg. Daar weet hij weinig meer van, 
want hij was een half jaar toen zijn ouders naar Bovenkarspel zijn verhuisd. Hij is vader van zoon Bob (18) 
en dochter Fenna (16). Na de lagere school heeft hij de LTS met goed gevolg doorlopen en heeft hierna de 
technische middelbare opleiding gedaan. Toen hij hieraf kwam, is hij naar de marine gegaan en heeft ook 
tijdens zijn werk bij de marine diverse technische opleidingen gevolgd. Tijdens zijn tijd bij de marine heeft hij 
heel wat van de wereld gezien en is o.a. in Brazilië geweest.

Het was een mooie tijd, maar hij wilde toch weer terug naar de wal. Hij kwam terecht bij de firma Wissink in 
Wervershoof. Daar heeft hij een paar jaar gewerkt, maar als je uit een familie van ondernemers komt, valt 
het niet mee om onder een baas te werken. En toen hij met Winfried Bakker in gesprek kwam, was het plaatje 
helemaal duidelijk en hebben ze samen Bakker CV opgezet. Dit bedrijf hebben ze samen 12 jaar gedraaid, 
maar uiteindelijk heeft Bob zijn aandelen aan Winfried verkocht en is hij samen met zwager Nico Schoone-
man ‘Nibo Installatietechniek’ begonnen.

Ze werken nu vijf jaar samen en het gebied waarin ze opereren bevindt zich tussen Enkhuizen en Hoorn en ze 
hebben ook klanten in Amsterdam. Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van installatietechniek 
kennen geen geheimen voor de mannen. De verdeling binnen het bedrijf is ook goed geregeld: Nico regelt 
alles wat met de CV-installatie te maken heeft, collega Gerard regelt alles op het gebied van loodgieten en 
zink en Bob doet alle service en elektra.

Sinds jaar en dag is Bob met eerst Bakker CV en nu met Nibo installatietechniek sponsor van K.G.B. Hij spon-
sort K.G.B. sinds de tijd dat hij met de Zaterdag 1 ploeg voetbalde. Eerst werd dus deze ploeg gesponsord en 
later de jeugd en het B-veld. Momenteel sponsort Nibo een aantal F-teams en het dames-1 team, zij hebben 
onlangs nieuwe trainingspakken van de mannen mogen ontvangen. En ze sponsoren in de kantine Eredivisie 
Live, en ik denk dat heel veel K.G.B.-ers en andere voetballers die zich in de kantine melden, hier erg blij mee 
zijn.

Zoals gemeld is Bob opgegroeid in Bovenkarspel en heeft van jongs af aan gevoetbald bij K.G.B. Hij is op 
zijn zesde begonnen bij K.G.B. en heeft alle hogere teams doorlopen. Hij speelde altijd rechts half. Rond de 
tijd dat hij bij de selectie belandde, was er een hele brede selectie. Bob is naar het 3e gegaan en heeft hier 
een jaartje in gespeeld. Maar ja, uitgaan op zaterdag was zo leuk en dan was de vorm op zondag toch wat 
minder. En omdat er een hele brede selectie was, hebben ze besloten om met een deel van de selectie en een 
aantal andere spelers de (inmiddels legendarische) Zaterdag 1 ploeg op te richten. Voordeel hiervan was 
dat je in vrij korte tijd best wel hoog kon spelen. In eerste instantie speelden ze vierde klasse, maar met het 
niveau van de spelers werd dit al snel derde klasse en ze hebben zelfs een jaar tweede klasse gespeeld. In die 

Sponsor in de spotlights

Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253



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 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.
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tijd speelden er veel meer verenigingen mee in de zaterdagcompetitie en veel ploegen
kwamen uit de buurt, zoals, Zouaven, DEK Medemblik, Spirit, Opperdoes, Asonia, Dpsv Westfrisia en Hol-
landia en nog vele anderen.

Trainer in die tijd was Henk Wolfschot en de begeleider was Rob Kooij. Bob kent veel spelers nog van naam, 
zoals Marcel Lehmann, Peter de Wit, keeper Jan Ruiter, Clemens Huisman jr. en broer Nico Huisman, Vincent 
de Waard, Martijn Zuurveld, Harm Dik, Ton Bosma, Erik den Os en Bob Reddering. De sfeer bij het zaterdag-
voetbal was toch iets anders, de sfeer was toch wat gemoedelijker, ondanks dat de mannen zeker fanatiek 
waren.
Onderling was de band met andere ploegen ook heel goed, want Bob weet zich nog menig
feestje te herinneren bi j DEK Medemblik, waar ze na de wedstrijd nog gezellig hebben nageborreld tot een 
uur of tien ’s avonds en de mannen met een hele flinke slok op naar huis zijn gegaan. Ook hebben ze daar 
diverse bingoavonden gehouden.
En het was altijd feest tijdens de paastoernooien bij K.G.B., dan speelde de Broekerhavenband in de kantine. 
Er werd dan ook vaak na gezeten in café het Centrum, waar ze dan samen met de mannen van Westfrisia 
verkeerden.

Op een gegeven moment werd de combinatie met zijn werk en voetbal te veel en heeft hij voor het werk 
gekozen. Wel viel hij nog af en toe in bij het toenmalige 6e, waar o.a. Hans Raven en Harry de Wit in voetbal-
den. Vanwege de sponsoring is hij, nadat hij met voetballen gestopt was, toch altijd met K.G.B. verbonden 
gebleven. Hij hoopt in de nabije toekomst tijd te kunnen vrij maken om af en toe een wedstrijd bij te wonen.

We wensen Bob en natuurlijk ook Nico heel veel succes met hun bedrijf Nibo Installatietechniek.

Elly Roosendaal

Sponsor in de spotlights
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NOPPES binnenkort op nieuwe grotere locatie

Iedereen kent Kringloopwinkel Noppes aan de Industrieweg in Grootebroek. Het is er overvol, zowel met 
kopers als met goederen; een goede reden om een groter pand te gaan betrekken. Dat gaat vanaf 20 febru-
ari gebeuren. Noppes gaat dan opereren vanuit de oude Nettomeubel aan de Bedrijfsweg in Grootebroek. 
Met 4000 m2 winkel en 1300 m2 magazijn is Noppes dan nog beter toegerust om de klanten optimaal van 
dienst te zijn, maar voor het zover is, moet er nog heel wat werk verzet worden door bedrijfsleider John Knook 
en zijn medewerkers.

John Knook is amper een jaar in dienst bij Noppes. De geboren Edammer was na zijn schoolopleiding al snel 
bij de Gemeente Deventer terecht gekomen en leerde daar o.a. de charme van het werken met de minder 
kans-rijken in de maatschappij waarderen. Toen er dan ook bij Noppes een betrekking vrij kwam, solliciteer-
de hij direct omdat het bedrijfsmotto van Noppes hem erg aansprak.

Bij Noppes zal altijd naar een optimale balans worden gezocht tussen mens, milieu en rendement. D.w.z. 
Noppes biedt minder kans-rijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich op werkgebied te (her)ontwikke-
len, beperkt de hoeveelheid grof huisvuil door hergebruik te stimuleren en is voordelig voor iedereen.
Bij Noppes werken gemiddeld z’n 25 man, terwijl er daarnaast ook nog op anderen en op leerlingen van de 
Praktijkschool een beroep wordt gedaan.

Bij Noppes kunt u 6 dagen in de week vanaf 9.00 uur terecht voor een breed aanbod tweedehands artikelen. 
Zo kunt u er meubels vinden, maar ook kleding, boeken en elektronica. Het is bij Noppes tevens mogelijk om 
eigen producten achter te laten. Deze kunnen ook door medewerkers van Noppes gratis opgehaald worden.

John Knook is een druk man. Niet alleen is hij volop bezig met de verdere ontwikkeling van Noppes en met 
de zorg voor zijn personeel, maar ook weet hij nog tijd te vinden voor sportactiviteiten. In het verleden was 
hij een actief voetballer, deed veel aan toerfietsen, schaatste zelfs de Elfstedentocht en wandelde met zijn 
dochter de Vierdaagse van Nijmegen. Nu moet hij zich door zijn drukke werkzaamheden meer beperken, 
maar traint als gediplomeerd trainer nog wel steeds een jeugdvoetbalteam.

Noppes steunt ook voetbalvereniging K.G.B. door het plaatsen van enkele reclameborden. Dit niet alleen om 
meer lokale bekendheid te verkrijgen, maar vooral ook om K.G.B. te steunen bij hun werk voor de jeugd van 
StedeBroec.

John, goede zaken met je mensen en veel succes met je mooie werk.

Voor meer info: Kringloopwinkel Noppes, Industrieweg 7b, Grootebroek, tel. 0228-521750
 (vanaf 20 februari: Bedrijfsweg 12) en www.noppeskringloopwinkel.nl.

Grote schoonmaak?
Gooi uw spullen niet weg,

maar laat het gratis ophalen door

Kringloopwinkel Noppes
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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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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

Wil je ons nog makkelijker blijven volgen?
Installeer dan onze eigen club app, deze is te vinden bij Google Play óf in de App Store!

Ga in beide gevallen opzoek naar de app voetbalassist en download deze app. 
Wanneer hij geïnstalleerd is, kun je zoeken naar KGB (zonder puntjes).

In deze app staat het (laatste) nieuws te staan, het programma, de afgelastingen, uitslagen en sponsors. 

Kortom, we zijn echt overal te volgen!

K.G.B. volgen op je mobiel
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De Club van 100

Bestedingen seizoen 2014-2015 aan onze vv K.G.B. tot nu toe zijn o.a.

•	 Electra	kosten	kantine
•	 Mede	bestedingen	aan	de	verbouwing	kantine
•	 Bladblazer
•	 Biervat	voor	de	nieuwjaarsreceptie
•	 15	trainingspakken	en	poloshirt	voor	de	jeugdtrainers	

De Club van 100 telt momenteel 141 leden wat een vermindering is ten opzichte van de afgelopen jaren. 
Van de 155 leden enige jaren terug nu langzaam naar een lijst van 141 leden.  
Hoe kan dat? Diverse Club van 100 leden zijn helaas overleden en van de lijst gehaald. Enkele leden zijn ver-
huisd of van voetbal afgegaan en er zijn ook enkele leden gestopt. Gelukkig zijn er ook nieuwe namen, maar 
per definitie zijn er toch meer gestopt. Ja dat vinden wij ook jammer.

Dus weet u nog iemand die lid wil worden van onze Club van 100, een club die financiële ondersteuning biedt 
aan ons cluppie K.G.B. dan horen wij dit graag! Want financiële ondersteuning blijft hard nodig! Sportclubs 
moeten zichzelf al meer bedruipen. Het complex wordt goed gebruikt en er zijn vele spullen nodig of aan ver-
vanging toe. Wij worden regelmatig benaderd voor allerlei goede doelen die geld kosten. De pot is gevuld, 
maar moet ook worden bijgevuld. Dus: Be welcome en bel/mail ons om lid te worden.

Altijd op zoek naar nieuwe leden! Bel of mail ons even. De bijdrage is €50,- per jaar. 

U kunt ook iets extra’s bijdragen? Uiteraard geheel op vrijwillige basis.   €75,- of     €100,-!
De extra verkregen €25,- of €50,- is vooral bestemd voor de aankoop van ballen voor de K.G.B. jeugd.

Lid worden?
Bel of ga langs bij een van de Club van 100 bestuursleden: Of maak het direct over op KGB Club van 100 

rek.nr. NL51 INGB 0004151866
Vergeet niet je naam en Club van 100 vv KGB erbij te vermelden. 

 
Marco Ligthart           marcoligthart@hotmail.
com Dennis de Goede  Rietzanger 12   Hoogkarspel   06-20.965.972 
Jan Hermans   Kastanjelaan 24  Grootebroek  06-41.858.377
Rob Visser    Hulft 13   Bovenkarspel  06-51.389.475

De complete lijst van leden van de Club van 100 staat op de K.G.B website:

http://www.vvkgb.nl/207/leden-club-van-100/

Daar kan nog meer bij, dus word lid.

Club van 100
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Onze club KGB heeft de laatste jaren veel gedaan. 
Er is rondom ons complex veel veranderd. Buiten het 
kunstgras en verdere operatie heen zijn er vooral 
ook dingen die je niet zo snel ziet. Maar die de maan-
dagwerkploeg wel ‘eventjes’ onzichtbaar doet. Met 
onzichtbaar bedoel ik ‘werk en klusjes’ wat voor ons 
buitenstaanders niet te zien is, dat toch moet gebeu-
ren. Én dat ook door hen wordt geklaard. Hulde dus.
KGB heeft nieuwe sponsors, soms zijn ze benaderd 
en soms dienen die ze zichzelf ook spontaan aan. Al-
lerlei spullen, materiaal, stoelen, verf, hout, bestra-
ting, hek, sponsorborden, nieuwe trainingspakken, 
shirts, voetbalbeelden in de kantine. Ik kan zo wel 
even doorgaan.
Heel veel is en wordt gesponsord en ook soms door 
de club betaald. Natuurlijk óók wij als Club van 100 
worden regelmatig benaderd. ‘Club van 100 leden 
kunnen jullie dit of dat betalen?’
Wij als bestuur bekijken het en zeggen veelal ja.

De hele kantine is ook behoorlijk onder de loep ge-
nomen. Een andere style. Hiervoor werd bedacht dat 
ook ons Club van 100 ledenbord aan een nieuwe 
look toe was. En in dezelfde kantine style zou passen. 
Dat vonden we als bestuur een strak plan! Helemaal 
goed dus. 
Het idee ontstond dat de namen als boeken in een 
boekenkast verticaal zou worden gepresenteerd.
Het bord is prachtig geworden. Echt. Past helemaal 
in de style van de kantine. Maar het idee de namen 
als boekenkaft in een boekenkast te presenteren 
komt niet uit de verf … Helaas. 
Blijkbaar lezen we geen boeken meer!  ;-)
Het gaf wat beroering in KGB house.
Dat kan.
Waar gehakt wordt vallen spaanders oftewel - waar 
tien nieuwe ideeën worden gebracht is er natuurlijk 
altijd eentje die anders uitwerkt dan je had gehoopt.
Inmiddels is maandagwerkploeglid Ron Schinkel ge-
contracteerd om een en ander aan te passen. 

Keep ‘t cool. Het komt goed.

Het bestuur van de Club van 100 twijfelt nog wel 
over ‘wel of niet’ aanbrengen van de balletjes.
Deze behoren achter de namen van mensen die iets 
extra’s doneren om ballen voor de jeugd te kopen. 
Origineel was het wel de bedoeling.
Waarom dan toch twijfel?

De twijfel heeft te maken met de verandering per sei-
zoen. Iemand die nu extra geeft kan volgend
seizoen zijn sponsoring veranderen waardoor het 
bordje moet worden vervangen. Dus een kostenpost. 
En elk seizoen weer!
Als straks het bord af is bekijken en beslissen we dan 
wat we daarmee gaan doen.

Hier de namen van Club van 100 leden die extra 
sponsoren voor aankoopballen voor de jeugd.

Rina Deen    
Gerard Groot   
Luuk Hogendoorn  
Linze de Jong   
Dirk Jan Kok   
Jan Smit   
Jelle Thole   
Veteranen team   
Rob Visser   
Cees de Wit   

Han Broersen     
Henk Cnossen   
Jaap Commandeur  
Cees Hoff (middenweg)  
Bert Karel   
Bertus & Tiny  Karel   
Bertus Kleijn   
Harco Pennekamp  
Nico Schooneman/NIBO 
Frans & Carola Takken  
TP (Dick DW) de Wit  

Sander Oud   
Evert Visser   

Bedankt! Een mooie score. Top.

Note:
De Club van 100 en vv KGB doen hun best de admi-
nistratie zo goed mogelijk bij te houden. Toch sluipt er 
soms een fout in waardoor de lijst niet volledig is. Ook 
kan het gebeuren dat bijv. bij overmaken van het Club 
van 100 sponsorgeld niet exact duidelijk is wie er pre-
cies heeft gesponsord. Zo sluipt bij het verwerken er 
zeer ‘onbedoeld’ een fout in. Dat kan op de lijst op de 
site, op het bord in de kantine of hier in de Brug. Onze 
excuses daarvoor.

Heeft u zoiets gezien? Geef het ons ook door!
Rob Visser

Beste Club van 100 leden. Ter info
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65 jaar be- en genoemd 
om service en
keuzemogelijkheid

Nieuwstraat, hoek Westerstraat
Telefoon (0228) 31 29 61

Racespecialist



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 2, seizoen 2014-2015

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



Nieuwjaarsreceptie



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


