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Jelle Smit. Mist u hem al? Ik wel.
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Rene Spruit. Mist u hem al? Ik wel.

Scheidsrechtergilde.

Ledenadministratie.

Sponsor De Dijk Renault.

G-spelers in training.

Stratentoernooi.

Heropening Hoek VT.

Auto Puzzel Tocht.

Club van 100.

Hoost&Partners toernooien.

De competitie nadert zijn 
einde, de kaarten worden 
of zijn al geschut.
Hebben we al kampioenen 
kunnen toejuichen?

U heeft het ongetwijfeld 
gemerkt. De Brug komt dit 
seizoen ‘slechts’ 4 x uit.
Hierdoor is het niet mo-
gelijk om van 13 thuis-
wedstrijden van het eer-
ste team de Pupillen van 
de week in het blad op te 
nemen. Niets is ook niets, 
vandaar een eenmalige 
uitzondering met de inge-
zonden foto op een van de 
kleurenpagina’s.

Ook in deze editie weer 
mooi intervieuws met 
John Feij, Jelle Smit en 
Rene Spruit.
Het laatste nieuws uit de 
selectie door Erik de Vries, 
aandacht aan K.G.B.’s 
sponsors De Dijk BV en 
Hoek VT met de nieuwe 
eigenaars.
Leuke foto’s van de trai-
ning van de G-spelers en 
aandacht voor evenemen-
ten en toernooien.

Lid van de Club van 100? 
Dan vindt u uw naam in dit 
blad terug.

Kopij of foto’s voor de 4e 
editie uitkomend in juni, 
mail het naar
redactie.kgb@quicknet.nl
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Koop een tegel en win een kledingcheque van €250,-…!

De actie Koop een tegel en win een kledingcheque is nog niet afgelopen. Nog steeds bent u in de gelegen-
heid een tegel te kopen om daarmee een nieuwe kantinevloer te realiseren.
Hoe was het ook alweer? 

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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Swipen & The Big Mac index

Heerlijk woord vind ik dat. Tegenwoordig swipen we heel wat af. 
(spreek uit zwijpen) 
In de trein, op school, aan tafel. Op het werk, tijdens het werk. In 
de auto én ook tijdens het eten. Mijn vrouw is ‘not amused’ about 
that. 
‘Swipe dat klereding een end heen joh!’ 

Als ik de traditionele krant lees doe ik het ook. In mijn gedachten 
dan. Ik lees een titel en het voorstukje en swipe in m’n gedachten 
het artikel alweer weg. Hop naar de volgende pagina. Swipe and 
next. Waarom ik dat doe? 
Je wordt toch helemaal gek van al dat ellendige nieuws in de 
krant. Natuurlijk volg ik het, maar liever swipe ik alles door:
‘Boko Haram’ - swipe
‘Israel vs Palestina’ - swipe
‘Geile Geert moet kiezen’ … tsss - swipe 
‘Feyenoord Hooligens in Italie’ - swipe
Ow die jongens! Das nog eens clubliefde hè!
‘IS en radicale moslims’ - swipe
‘Crisis en ontslagen’ - swipe
‘Rusland en Poetin’ - swipe
‘Zwitserland in mineur’ - swipe
Dat was een artikel over Zwitserland die de koppeling van zijn 
munt, de frank, losliet met de euro. Direct werd hun munt vele per-
centages duurder. En het leven is daar al niet echt goedkoop. In 
hetzelfde artikel stond een Big Mac index. Zwitserland gaat daarin 
aan kop met €6,51. Nederland op de 7e plaats met €3,45 de VS 
staat daarboven op de 6e plaats met €4,13. Onderaan op plek 
12 bungelt Oekraïne met €1,04 daarboven Rusland met €1,18.
Tjonge wat een verschillen! Maar om nu naar Oekraïne te gaan 
voor een Big Mac! U? Benieuwd wat een patatje oorlog daar kost? 
Nou nee.

Deze Big Mac index doet me aan iemand denken. Die heeft met 
zijn vrienden een Bierindex. Ze rekenen hun nettosalaris uit in gla-
zen bier. Ze mopperen wat af …
Ik zoek uit wat het gemiddelde salaris is. 
In 2013 netto €1.800,- bier à €2,00 is 900 glazen. 2005 netto 
€1.500 bier à €1,60 is 937 glazen. In 1999 gemiddeld netto sala-
ris €1.250 bier à €1,28 is 976 glazen bier. 
Huh!?
We hebben meer euro’s in de knip maar minder potjes bier om 
onze kelen te smeren.   

Ik swipe nog even verder.

             Rob Visser

Column
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Er is weer een hoop gebeurd de laatste maanden in de competities van KGB 1 en KGB 2.
Allereerst KGB 1. In het vorige clubblad sprak ik uit dat het noodzakelijk was dat we goed uit de winterstop 
moesten komen om een kans te maken in de 2de periode. Nu het tegenovergestelde gebeurde. In de eerste 
drie wedstrijden werd slechts één punt gehaald. Erger nog, het voetbal was op z’n zachts gezegd niet om 
over naar huis te schrijven. Je ziet dan ook dat het zelfvertrouwen in het team wegzakt. Er is twijfel: kunnen we 
het nog wel. Daarom was de overwinning die volgde op 22 februari, 1 – 3 bij RKEDO, zo lekker. Ja, we kunnen 
het nog. Zeker na de rust werd RKEDO aardig zoekgespeeld. Ook bij onze topscorer Daniël Hart ging het 
allemaal niet meer vanzelf. Voor de winterstop veranderde alles wat hij aanraakte in goud, na de winterstop 
schiet hij regelmatig ballen tegen de paal, naast of op de keeper. Toch pakt hij in iedere partij z’n goaltjes 
mee, in zes wedstrijden alweer zeven doelpunten.
Na de wedstrijd tegen RKEDO volgden er een 2 – 2 tegen FC Medemblik, die hadden we moeten winnen, en 
een reguliere 2 – 0 winst tegen De Valken. Herstel, en dat was dus net op tijd.
Ook de ongenaakbare koploper Always Forward is in een dip terecht gekomen. De twee beste spelers, Ra-
geh en Ozcelik, gingen over de rooie en werden uit de selectie gezet. Normen en waarden hoog in het vaan-
del bij de Hoornse club volgens het bestuur. Een week later was echter alles anders. 3 – 0 verlies tegen laag-
vlieger Berkhout en een plotseling verzoeningsgesprek met de twee personen die weer in genade werden 
aangenomen.
HSV Sport pakte de 2de periode en ook Grasshoppers lijkt niet meer te kunnen verliezen. Hierdoor staan wij 
nu op de 4de plaats. Er komt weer een cruciale maand aan. We spelen achtereenvolgens tegen Hauwert’65, 
ALC, Oosthuizen en Always Forward. We moeten in ieder geval niet lager eindigen als de 4de plaats om 
kans te maken op een periodetitel. Qua kwaliteiten van de selectie horen we absoluut in de nacompetitie 
thuis, dus ik heb er vertrouwen in dat deze kwaliteit ook de doorslag gaat geven.

Uitslagen na 18 januari:
1 feb: Strandvogels 1 – KGB 1   3 – 2 
8 feb: KGB 1 – Grasshoppers 1   1 – 3 
15 feb: KGB 1 – Kwiek’78 1   2 – 2 
17 feb: KGB 1 – VVW 1 (3de klasse)  0 – 5 (oefenw.)
22 feb: RKEDO 1 – KGB 1    1 – 3 
1 mrt: KGB 1 – FC Medemblik 1  2 – 2 
8 mrt: KGB 1 – De Valken 1   2 – 0 

Totaal seizoen 2014/15 (competitie + beker + oefenen):
30 gespeeld, 15 gewonnen, 6 gelijk, 9 verloren, 74 doelpunten voor, 58 doelpunten tegen.

De eerste wedstrijd voor KGB 2 na de winterstop stond geprogrammeerd op 8 februari. Koploper Hugo 
Boys 2 werd gedecideerd met 2 – 0 teruggewezen. Mooie overwinning. Daar overheen een 0 – 0 bij JVC 2 
en daarna winst thuis tegen VIOS 2. De stijgende lijn was tenslotte ook tegen VVW 2 te zien. De winnaar 
van de 2de periode en inmiddels nieuwe nummer één werd met enig kunst- en vliegwerk op 0 – 0 gehouden. 

Dit betekent dat KGB 2 afstand heeft genomen van de degradatiezone en nu echt omhoog kan kijken. Het is 
mooi om te zien dat de ploeg die in het eerste deel van het seizoen veel tegendoelpunten kreeg nu zo lang-
zamerhand een onneembare vesting voor veel teams wordt. In de 1ste periode 22 doelpunten tegen, in de 
2de periode slechts 10.

Nu gaan we kijken of KGB 2 in de derde periode een rol van betekenis kan gaan spelen. Niet onmogelijk 
aangezien de krachtsverschillen in deze klasse nihil zijn. 

Belevenissen rondom de selectie
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Uitslagen na de winterstop:
8 feb: KGB 2 – Hugo Boys 2  2 – 0   22 feb: JVC 2 – KGB 2 0 – 0 
1 mrt: KGB 2 – VIOS W 2  4 – 2   8 mrt: KGB 2 – VVW 2 0 – 0 

Totaal seizoen 2014/15 (competitie + beker + oefenen):
21 gespeeld, 7 gewonnen, 7 gelijk, 7 verloren, 41 doelpunten voor, 44 doelpunten tegen.

Eén keer per maand wordt er door een groepje op de donderdag een activiteit georganiseerd voor de selec-
tie. Ook het vrouwenteam doet hier enthousiast aan mee en dit brengt een leuke sfeer met zich mee. We heb-
ben al van alles voorbij zien komen dit seizoen: sportquiz, beerpong, thirty seconds, stef stuntpiloot, bingo. 
Onlangs was het vrouwenteam aan de beurt en voor ik het wist liep ik met een komkommer tussen de benen 
op het A-veld een estafette te lopen. Verder eieren lopen, spijkerbroekhangen, koekhappen, beschuit eten 
en sjoelen. Alles werd weer uit de kast gehaald. Oud selectie speler Joeri Haksteen helpt ons achter de bar 
en maakt hiermee het feest compleet.

Bij KGB loopt er een speler in de selectie rond die op zaterdag met een serieuze scheidsrechter carrière be-
zig is: Pedro Raven. Pedro zit sinds dit seizoen in het zogenaamde talententraject. Dit betekent dat hij serieus 
begeleid wordt door topscheidsrechters en er geprobeerd wordt hem zo snel mogelijk omhoog te krijgen. 
Makkelijker gezegd als gedaan. Pedro steekt hier heel veel uren in en moet gewoon presteren. Er zitten in zijn 
groep 60 scheidsrechters waarvan er maar een stuk of 3 promoveren. Ik wilde hem wel eens een wedstrijd 
zien fluiten en bezocht daarom op 28 februari RKAV Volendam 2 – GVVV 2. Zittend op de tribune naast va-
der Jos, die elke wedstrijd met hem meegaat, zag ik hoe Pedro die wedstrijd goed onder controle had en met 
gevoel leidde. In de rust mee in de kleedkamer en dan worden er wat situaties tussen zoon en vader doorge-
nomen. Pedro straalt rust uit in het veld en dit slaat over op de spelers. Hij snapt het spelletje. De personen 
die nog het meest opgewonden zijn is, niet verrassend, de staf. Die maken zich echt overal druk over.
Eén dag later stond Pedro in de basis bij KGB 1 tegen FC Medemblik. Als creatieve linksbuiten moet hij dan 
z’n acties maken en de rechtsback tot wanhoop brengen. Opvallend is dat hij dan regelmatig loopt te mop-
peren op z’n collega scheidsrechters.
Hij neemt best wel een risico voor zijn scheidsrechterloopbaan. Als hij bijvoorbeeld geblesseerd raakt kan 
dit de doodsteek zijn voor verder succes. Hij vindt voetballen in de selectie echter te leuk om zomaar op te 
geven. Een voorbeeld voor iedereen.

Ik sluit af met de infomatie dat we bezig zijn met de gesprekken met alle selectieleden (inclusief staf) voor 
volgend seizoen. Wie blijft er en wie gaat er weg 
of stopt ermee. Ik hoop in het volgende clubblad 
meer duidelijkheid te kunnen geven. Het ziet er 
niet verkeerd uit. Van de 35 spelers gaan er on-
geveer 8 stoppen, waarvan 3 al tussentijds wa-
ren afgehaakt. We hebben ook al twee nieuwe 
spelers voor het nieuwe seizoen “aangetrokken”: 
Berry van der Wouden komt over van West Fri-
sia en Wesley Smit van Spirit’30. Ik verwacht dat 
de staf in tact blijft.

Tot de volgende keer,

Erik de Vries, teammanager KGB.

Belevenissen rondom de selectie
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Supporter

Ik ben er een. Jij ook? Vind het heerlijk om tijdens de wedstrijden van mijn kinderen met medemoeders te klet-
sen over dat leuke winkeldagje in de voorjaarsvakantie waar het kroost geen bal aan vond. Maar ze steken 
wel weer mooi in de kleren. Of we praten over het tien minuten gesprek wat weer in aantocht is na de CITO 
toetsen en natuurlijk mag ons laatste uitje in die nieuwe sushibar niet onbesproken blijven. Maar, eerlijk is 
eerlijk, tijdens het penalty’s nemen aan het eind van de wedstrijd, let ik altijd op. Jongste en een na jongste 
staan me dan uitdagend aan te kijken of ik wel zie dat ze bijna aan de beurt zijn om te scoren. Alsof ze me 
kennen…..

Want mama houdt niet van voetbal. Nee, hun vader heeft ze flink ingepeperd dat Ajax wel kan voetballen 
en 010 dus ab-so-luut niet. Ik zie al vele lezende hoofden instemmend knikken op dit moment. Toch, ik doe 
mijn best. Daarbij gooi ik geen blikje bier naast de afvalbak, schend geen wereld erfgoed en ik houd erg van 
pasta en pizza. En Rome staat bijna op nr. 1 als het gaat om steden die ik nog graag wil bezoeken. Gelukkig 
weet ik een aardig mondje Engels mee te praten en in het Frans red ik mezelf ook nog. Dan horen ze in ieder 
geval niet dat ik een tulpenliefhebber ben.

Het is triest dat je haast moet verzwijgen dat je uit het land van de molens en klompen komt. Alsof dat de 
mentaliteit is die we hier voeren. En natuurlijk roept iedereen dat ‘dit’ niets met voetbal te maken heeft. Hoe 
makkelijk is het om je te misdragen en daarvoor je favoriete cluppie aan te voeren? Om iemand hiervoor in 
elkaar te meppen of een rotzooi te trappen?

Uit de klei getrokken ben ik, nuchter en opgevoed met het feit dat je niet moet zeuren en doorgaat. Gewoon 
zonder janken je ding doet. Dat is karakter. En als je al een keer verliest, of meerdere malen, daar leer je van. 
Je kijkt ernaar, let op en zorgt ervoor dat je de volgende keer wel met je kop boven het maaiveld uit blijft ste-
ken. Daar hoef je niet voor te slopen. Niet voor te schelden.

Ik ga terug naar 1981. Was samen met vijf andere meiden een Dolly Dots groepje. Helemaal hot op dat mo-
ment. We hadden dezelfde jurkjes die mijn moeder had gemaakt, en identieke Robin Hood laarsjes. 3 In het 
rood, en drie in donkerblauw. Terwijl Doris D and the pins toentertijd ook een gruwelijke hit scoorden. Feitelijk 
was ik fan van Doris. Maar hoorde bij the other side. En overlopen kon niet. Was not done.

Ik ben supporter. Van mijn kinderen. Zal nooit geven om winnen, ben meer van de lol en sportiviteit. Onze kids 
krijgen wel op hun lazer als ze hun best niet doen, dat dan weer wel. Uitblinkend hoeven zij niet te zijn. Heb 
liever dat ze in de wereld staan zoals het hoort.

Geen woorden, maar (goede) daden!

Monique

Supporter
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Dit jaar vindt de 4e editie plaats van het reünietoernooi bij vv K.G.B.
Dit toernooi wordt georganiseerd door Emiel Ruiterberg en Justin Reus.

Heb jij ook zin om met je oude team een balletje te trappen?
Haal dan je kicksen van zolder en trommel jouw team op!!

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier op 
http://www.vvkgb.nl/995/reunietoernooi-2015/

of d.m.v. een mailtje met daarin jouw naam, je teamnaam, het jaartal (bijv. A1 1995) 
en je e-mailadres naar

Emiel (e.ruitenberg@live.nl) of Justin (justinreus@hotmail.com)

4e Reunietoernooi  
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De ‘lijnrechter’ 
Een interview door ons gebeurt voor de Brug eigenlijk ‘nooit’, gezien het feit we het al
druk genoeg hebben met foto’s maken, kopij verzamelen, redigeren en er uiteindelijk een mooi geheel van te 
maken. Maar wanneer je bijna wekelijks een berichtje op je telefoon ziet verschijnen met alleen het woord 
‘zondag?’, kun je niet anders dan eens een praatje houden met deze persoon genaamd John Feij!

John (53) is getrouwd met Gitta en samen hebben zij drie zonen; Kevin, Joost en Damian.
Als de kinderen ‘op’ voetbal gaan is dat veelal ook de eerste stap van de ouders om het K.G.B. complex te 
betreden. Dat was in 1998 toen de oudste van de drie zonen, Kevin, besloot te gaan voetballen.
John zelf schopte het in zijn voetbal jaren niet verder dan de A1. Voor het hogerop komen restte hem veelal 
een plaats op de bank en zoals hij zelf zegt: “op de bank zitten kan ik thuis ook.”

Kom je bij K.G.B., dan 
kan het zomaar zo zijn 
dat je een functie in de 
schoenen geschoven 
krijgt. Zo werd John 
al snel trainer van de 
E-tjes en F-jes, samen 
met Jacob van Vuuren 
en Nico de Haas. 

Daarna begon een car-
rière als grensrechter. 
Bij het 5e en al eerder 
bij de jeugd, werd met 
veel plezier de vlag ge-
hanteerd. 
In het seizoen 2012-
2013 stapte John over 
naar het 2e selectie 
team als opvolger van 
Richard Stavenuiter 
en tijdens het afgelo-
pen seizoen nam hij 
de plaats in van Klaas 
Appelman. Gevraagd 
door Richard Bulter-
man zei John het wel te 
willen proberen en het 
bevalt hem prima. 

Wederom werden dat 
veelal twee wedstrijden 
op een dag.
“Ach waarom ook niet. 
De sfeer is goed, een 
leuke groep, en ja, goed 
doe je het toch nooit.”
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De ‘lijnrechter’

Een opmerking door een eigen speler wordt na afloop van de wedstrijd met een verontschuldiging afgedaan 
en dat is prima zo. Tussen de twee wedstrijden door wordt even snel een broodje en een kop koffie naar bin-
nen gewerkt, want naast het grensrechter zijn is John inmiddels ook nog materiaalman en zorgt hij voor de 
inwendige mens van de spelers, in samenwerking met Erik de Vries de team manager. En daarnaast is hij 
aanwezig bij de wedstrijd bespreking. 
Na de wedstrijd is er nog het opruimen van de spullen en het schoonvegen van de kleedkamer. De gehele 
zondag staat daarmee in het teken van het voetbal.

“Als grensrechter probeer je je van de opmerkingen langs de lijn af te zonderen. Soms is het niet leuk, als er, 
zoals dit seizoen is gebeurt, bekertjes water naar je toe worden gegooid. Je probeert zo goed en eerlijk mo-
gelijk te vlaggen, maar zoals gezegd: goed doe je het toch nooit. Je moet het maar accepteren.”

Het werkzame leven begon John als uitzendkracht bij de Draka in Enkhuizen. Dit was voor korte tijd. Nu 
speelt zich het werk al 28 jaar dicht bij de deur af, in de CNB veilinghallen. Orderpicken, het verzamelen van 
goederen en wat regelen hier en daar. Meestal met de heftruck de orders bij elkaar zetten en de fust verzor-
gen. Werk dat hem prima bevalt en wat hem betreft tot aan zijn pensioen.

John’s vrouw Gitta blijkt totaal niets met voetbal te hebben. Maar als je drie nog jonge voetballende zoons 
hebt, moet je wel eens mee, maar liever niet. Inmiddels speelt Kevin in het 2e, Joost in het 6e team en Damian 
is gaan scheidsrechten, dus kan ze thuis blijven.

In het verleden ging John ook met de buitenland reisjes van de jeugd mee, georganiseerd door Martijn 
Kamp. Leipzig, Denemarken, om er maar een paar te noemen. De voetbal resultaten waren veelal niet hoog-
dravend, maar de sfeer was altijd perfect. Echte team 
building. Ook dan hanteerde John de vlag.

John is ervan overtuigd dat het eerste team dit seizoen 
gaat promoveren. Dat moet dan via de nacompetitie. “In 
principe hebben we een goed team dat voetballend in 
de 3e klasse thuishoort.”

Eén opmerking wil John nog wel even kwijt. “Grensrech-
ters worden zowel bij thuis als uitwedstrijden ‘slecht’ op-
gevangen. Terwijl scheidsrechters met koffie worden ont-
vangen en er ook in de rust aan hen wordt gedacht, zie je 
grensrechters langs de kant lopen. Zij moeten maar voor 
zichzelf zorgen. Uitgezonderd bij eerste teams. Dit zou 
anders kunnen. Geef de wedstrijdleider bij aanmelding 
van zijn team enkele muntjes voor koffie en een broodje, 
dan laat je als club zien dat je iets met de teamleiding 
op hebt.”
Maar buiten dit kopje koffie om, is John blij met wat hij 
doet. En zolang er voor hem geen betere wordt gevon-
den, zijn we van John nog niet af!

John, tot zondag?

    
    Nico en Anita Bakker
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Hij is gestopt en is niet meer aan het seizoen 2014-2015 begonnen! Hoe jammer is dat?
Ik genoot altijd van deze verdediger. Natuurlijk zal in zijn lijf en kop weleens de twijfel hebben gezeten, maar 
ik als toeschouwer zag iets waar de tegenstander op slag twijfel van moet krijgen. Ik zag zijn stoïcijnse blik. 

Hij proeft niet van ons kunstgras, de sfeer van de gerestylede kantine. Jammer, heel jammer.
In het begin van de competitie was het gemis nog niet zichtbaar. De selectie had succes zonder hem. Maar nu 
Rene Spruit na de winterstop is gestopt en, ‘dé andere topper Jelle’, Jelle Kok behoorlijk geblesseerd is, komt 
zijn naam weer boven water. Jelle Smit! Centrale man of links back.  

Ik zoek wat in mijn K.G.B. administratie en vind een passage in een artikel die ik over Bart Groot schreef. Bart 
was toen coach van Jelle Smit in de A1. Tim Appelman was toen trainer.

In 2009-2010 speelde KGB A1 in de tweede klasse. In Bart zijn eerste coachjaar werden de mannen 
gelijk kampioen. Uit op het hoofdveld bij de Zouaven A2 (1-6) werden de heren officieel kampioen. Op 
naar de eerste klasse. Dat was KGB misschien ook wel aan zijn stand verplicht, maar dan moet het toch 
ook maar gebeuren. 
Je wordt niet zomaar kampioen! Een aantal spelers verliet na dit seizoen het team: Joost van Zanten en 
Rick van de Gulik gingen voor een vriendenteam. Jeffrey Kuin en John Boon gingen beide voor hun studie. 
Tweede keeper Joey Steltenpool was al eerder gestopt en Jeroen Schooneman werd aan de selectie van 
KGB toegevoegd. 

2010-2011 ging Bart (en ook trainer Tim) verder met: Mathijs van Diepen, Mo Eddabhi, Kevin Feij, Erdinc 
Gedik, Mike Groot, Rohan Kaddour, Jelle Smit en Sebastiaan Walthuis. Aangevuld met de nieuwkomers: 
Stefan Bakker, Frank Hoffer, Jelle Kok, Michel Mulder, Guus Portegies en Peter Reijn. Het werd wederom 
een goed seizoen. De A1 draaide knap bovenin mee, zou de stunt weer kunnen?... Nee, wel eindigden de 
A1 mannen netjes op de derde plek. Zij moesten alleen Vrone A1 en Almaria Victrix A1 voor zich dulden. 
Daaronder zaten o.a. Zap A1- Westfriezen A1 en SVW’27 A1

Ja dat waren mooie tijden. 
Jelle is gestopt omdat hij de sport niet meer met zijn studie kon matchen. Het werd hem gewoon teveel. Hij 
doet de studie Engineering, Design and Innovation aan de HvA. 
‘School slokt gewoon zoveel tijd en energie op.’ Daarnaast wilde hij de trainingen goed volgen om in de wed-
strijden te knallen. Dat combineerde gewoon niet meer. Hij zit nu in zijn derde jaar en loopt stage. Eerst bij 
Bercomex in Hoorn en nu bij Rolan Robotics in Zwaag.

Natuurlijk is het heel jammer dat jongens van deze leeftijd stoppen. Maar ik kan het me heel goed voorstellen. 
Mijn zoon is net aan dezelfde school bouwkunde begonnen en als ik zie hoeveel tijd en energie daar ingaat 
zitten. Petje af. De agenda is constant strakgespannen. Alles moet daar maar in passen. Daar kan ik als vader 
echt heel veel respect voor hebben. En ook begrijpen dat indien het werk voor school door de week niet al-
lemaal lukt en je vrije zondag is ingevuld met voetbal, je begint te twijfelen of je wel door wilt.  

Jelle vertelt me dat hij een goede herinnering heeft aan K.G.B. Ooit begon hij in de F3, zo rond zijn zesde jaar. 
Met Jelle Kok groeide hij samen door allerlei teams heen naar het eerste van K.G.B. Dé twee Jelles. De ene nu 
gestopt en de andere momenteel al even geblesseerd.

Jelle benadrukt dat vorig seizoen, ondanks de degradatie, de sfeer in de groep altijd goed was en dat hij 
daar ook een goede herinnering aan heeft. Hij hoort dat ‘de goede sfeer’ nu ook weer het geval is. ‘Misschien 
is dat ook wel iets wat ik een beetje mis.’ 

Jelle Smit. Mist u hem al? Ik wel.
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Ik vraag aan welke speler hij een goede herinnering heeft: ‘Juriaan Visser, die nam je altijd
op sleeptouw. Een goed voorbeeld voor iedereen.’
Op de vraag van welke trainer/coach hij het meest heeft geleerd zegt hij in eerste instantie: ‘Van iedere trai-
ner/coach heb ik wel iets geleerd.’ Daarna vervolgt Jelle: ‘Toch heb ik waarschijnlijk het meest opgestoken 
van Bart Groot en Richard Bulterman.’

Onlangs kwam ik Jelle zijn moeder Linda op de Hoofdstraat tegen en sprak ik haar kort even. Natuurlijk be-
grijpt ze haar zoon, maar missen vader Joost en zij het voetbal ook wel. 
‘Ja het is best wel vreemd geen voetbal meer na al die jaren.’ 
Al pratend over het een en ander vertelt ze een nare tijd achter de rug te hebben. Haar moeder en Joost zijn 
zus (60) zijn in 2014 overleden. En momenteel gaat het met Joost zijn moeder ook maar zo zo. 
Zaterdag veertien maart bel ik haar om Nico Bakker een foto voor dit artikel te laten maken. Dat past niet 
echt! Linda’s broer (60) is plotseling de week ervoor overleden. En alsof dat niet genoeg is overleed Joost 
zijn moeder op vrijdag de dertiende. Zij behaalde wel een mooie en gezegende leeftijd, maar dit alles hakt er 
nogal behoorlijk in. Gecondoleerd namens K.G.B. Sterkte d’r mee!

Onze vereniging en het eerste team van K.G.B. is met het vertrekken van Jelle ook hen ‘twee trouwe toe-
schouwers’ kwijt. Zijn moeder natuurlijk zijn grootste fan. Dat straalde er vanaf. 
Een moeder en haar zoon. Tja. 
Zijn vader Joost, iets rustig en nuchter van aard, zag het met een tevreden blik aan. Niet echt een groot 
voetbalfan qua Ajax, Feyenoord of zo, denk ik me te herinneren dat hij mij dat ooit zei. Maar voor je zoon sta 
je natuurlijk trouw langs de lijn. En Jelle deed het uiteindelijk niet onverdienstelijk, hij behaalde voetballend 
vanaf de F3 uiteindelijk mooi het eerste van K.G.B. Dus ga je als ouders ‘saampies’ op zaterdag en later op 
zondag op het fietsje naar de Rozenboom. Wedstrijd kijken en tijdens de rust even voor een koppie of even-
tueel een glaasje naar onze kantine. Ff teuten. 

Jelle, K.G.B. mist 
jouw ouders dus 
ook al.

Beste Jelle. Is het 
bijna alweer tijd 
om je huiswerk bij 
K.G.B. op te pak-
ken? Je hebt op het 
gras je praktijktoet-
sen goed gemaakt 
en bent wat ons be-
treft geslaagd.

Succes met je stage 
en je verdere studie.

Rob Visser

Jelle Smit. Mist u hem al? Ik wel.
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Rene Spruit. Mist u hem al? Ik wel.
Wel gestart aan het seizoen, maar na de winterstop is René van de mat verdwenen.
Helaas. Why?
Zijn geweldige spel op de mat is onbetwist! Echt alleen maar lof. Ik wil iets over hem schrijven, even een eer-
betoon aan een goede voetballer en trouw K.G.B. man. Maar wat moet ik schrijven?
Ik bel hem voor een gesprek.

René en Gerda zijn inmiddels twee keer vader en moeder. Hun eerste is een dochter, zij is inmiddels 2,5 en 
hun tweede is een zoon en hij is 1 jaar. Mijn telefoontje met hem ging vrijwel niet over voetbal. Het ging over 
zijn werk bij Monsanto en zijn baan in het lab en op kantoor. En ook dat hij eventueel nog een studie wil op-
pakken. Over zijn vrouw Gerda die in de planning bij de GGZ werkt. Maar ook over hun leven als vader en 
moeder. Hij vertelt ook dat hij door de week een dag op zijn kinderen past. Op naar de speeltuin.
Ook gras maar anders. Samen een gezin. Prachtig!
Dé reden om te stoppen, is zijn jonge gezin. Nadruk daarvan ligt bij zijn jongste. Hun zoon. Het mannetje werd 
9 weken te vroeg geboren. Overdag een voorbeeldig kind maar in de nacht houdt hij hun wakker en is het 
huilen tijdens de nacht - meer niet - dan wel te stoppen. Ze spreken over een hele goede nacht als hun zoon 
zich pas rond half vijf meldt. Maar vaak gaat het huilen gedurende de nacht - af en aan - gewoon door.

Jeetje: That’s killing.

‘Natuurlijk, je kinderen, het is prachtig. Maar dit vreet energie. Mensen die langskomen begrijpen niet dat 
onze zoon het heeft, want dan reageert hij heel normaal en is hij zoals ieder ander kind. In het begin van de 
avond slaapt hij wel wat maar dan …’
De laatste wedstrijden voor de winterstop liep René al op zijn laatste benen.
‘Het was gewoon niet meer te combineren. Wanneer je geen goede nachtrust hebt, wekenlang, maanden-
lang, vreet dat aan je. Het neemt je energie weg. Waarschijnlijk was dat ook in mijn spel terug te zien. Dan 
reageer je in je spel sneller geïrriteerd als iets niet lukt. Ik moest er gewoon mee stoppen.’

We praten nog even. Eigenlijk stond hij op het punt om naar bed te gaan. Het is dan kwart over negen!
Ik wens hem oprecht een goede nacht.

Ons telefoongesprek zat nog een paar dagen in mijn hoofd. Wat zou ik verder schrijven?
Als ik René zijn naam hoor, denk ik altijd even aan mijn column die ik in het seizoen 2010-2011 voor hen 
schreef. Dus hier een gedeelte uit die column. Als Ode aan René. Maar ook voor Gerda, zijn Yolanthe.

Langs de kant…

De KGB kantine is afgeladen vol. 15 mei de laatste speeldag, ook in de eredivisie. Ajax krijgt thuis de 
achterhoekers op bezoek. Twente heeft aan een gelijkspel genoeg. Spannend! Gelukkig hebben de 
KGB mannen Marco Ligthart en Tim Appelman het eredivisielive kastje weer aan de praat gekregen. 
Dus is Ajax-Twente live te zien. Hier scoorde Tim wel, want later blijkt dit in de wedstrijd niet te lukken. 
De vele kansen worden niet benut door de hardwerkende KGB’ers. Zijn onze spelers misschien van slag 
door de fel roze geklede keeper van Alkmaarsche Boys?
Waar zou het deze laatste speeldag aan liggen? Volkert Jan Putting schudde teleurgesteld zijn hoofd 
langs de kant. Zijn seizoenstart begon rumoerig, later keerde gelukkig de rust. Maar de wedstrijden 
bleven wisselvallig en vooral op de eigen mat. Misschien moet je soms constateren dat het gewoon 
niet is gelukt. Ondanks de inzet. Ook de goed schakelende, snelle en harde werker René Spruit kan het 
tij deze wedstrijd niet keren. Sterk aan de bal zoekt hij vaak de op rechtsvoor spelende – zijn Peppi en 
Kokki makker - Youri Haksteen op.
Ik hoor van ingewijden dat een beetje kattenkwaad de kaartenpakker René niet vreemd is. Heeft hij de 
avond ervoor misschien een gezellig uitje gehad?
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Of heeft René de boxershorts van zijn maten voor deze wedstrijd ontvreemd en spelen
zij hierdoor onwennig met hun kaalgeschoren handel in de voetbalbroek?
Nog steeds 0-0 de wedstrijd schoot al op.
Ik draai me om en naast Danny Stuurop staat een blonde jongedame met lange haren langs de kant.
Shit, KGB komt 0-1 achter. Uit de kantine klinkt weer een luid gejoel, Ajax heeft weer gescoord.
Ik kijk nog eens om, de knappe jongedame staat er nog. De wedstrijd verliest mijn aandacht!
De scheidsrechter fluit af. Weer thuis verloren, maar gelukkig net geen nacompetitie.

Binnen in de kantine was het gezellig druk. Met een ploegje bestellen we wat rondjes. Wij komen er niet 
uit waarom het niet is gelukt bij KGB 1. Ik zie René Spruit staan aan een statafel. Die is fris gedoucht,.
Het mannetje met de pretogen heeft wel wat weg van Wesley Sneijder. Kijk nou! Naast hem staat de 
knappe blonde jongedame. Gerda - dé Yolanthe van KGB?
Ajax wordt die middag knap kampioen! Een Yolanthe staat daar niet langs de lijn, de Ajaxieden geven 
hun volledige aandacht op het veld. Hebben onze KGB boys hun aandacht misschien teveel langs de 
kant gericht?      Prettige zomervakantie.  Rob Visser

Beste René,

K.G.B. mist je
in de kleedkamer 
op het veld
zwervend over het groene laken
van gras
gaf jij je kunsten
als aanjager
je spirit
je pretogen
de wil om te winnen
je favoriete nummer tien
als spits, voorstopper of verdediger

elke plek jouw plaats

je laatste wedstrijd
uit bij Always Forward
het gegeven rood als teken
van een juist besluit
uit het veld gestuurd
om te luisteren
naar de roep van thuis.
rv

René Spruit - binnen de lijnen een zeer goed voetballer. Buiten de lijnen aardig en sociaal. Een K.G.B.’er.
Een jonge vader. Samen met Gerda heeft hij een gezin.
René bedankt namens K.G.B. Keep your head up! En wij bij K.G.B. zien jullie graag weer eens - Langs de kant .

Rob Visser

Rene Spruit. Mist u hem al? Ik wel.
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Uitbreiding van scheidsrechters 

Opnieuw een uitbreiding van het scheidsrechtersgilde.

Afgelopen maand, op 11 en 18 februari om precies te zijn, hebben 5 jeugdleden van vv K.G.B. met succes 
hun pupillen cursus gedaan.
Wij, de scheidsrechterscommissie van vv K.G.B. verheugen ons over deze uitbreiding. Het betekent dat wij 
nog beter in staat zijn om nog meer jeugdwedstrijden door een gediplomeerd scheidsrechter kunnen laten 
leiden. Inmiddels hebben sommigen hun vuurdoop al gehad of zullen dat zeer binnenkort krijgen. Voor de 
nieuwe scheidsrechters altijd een spannend moment.

Wij hopen dat u, als toeschouwer, deze jongelingen zult steunen en begripvol zult zijn, mochten zij onverhoopt 
hier en daar een foutje maken. (wie zonder zonde is werpe de eerste steen!!)

Wij wensen de nieuwelingen veel succes en plezier toe.

Namens de scheidsrechterscommissie,
Piet Manshanden

Op de foto alle deelnemers van West Frisia en K.G.B. met hun diploma Jeugdscheidsrechter.

Op de kleurenpagina de jeugdscheidsrechters van K.G.B. apart.

Scheidsrechtersgilde



Achter: Jet Kuin, Noa Elings, Zoë Elings,
Voor: Emily Stienstra, Britt Peerdeman, Fenna Kersten, Britt Appelman, 

Annika de Wit, Kimberley van het Geloof.

ME 1



De pupillen van de week bij de wedstrijd
K.G.B. tegen Medemblik

 
Annika de Wit en Fleur Dufais

tussen Richard Bulterman en Juriaan Visser.

Pupillen van de week   Toppers van jeugdscheidsrechters

EMILIE DUFAIS, ELAIN SCHAAP, MARTI KORVER, 
MORENO SCHENK en MIKE REUVERS.

Auto Puzzel Tocht 
zondag 21 juni 2015

Schrijf je nu in op www.vvkgb.nl
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Ledenadministratie

Voor vragen/opmerkingen omtrent de in- en uitschrijvingen, adreswijzigingen e.d. kunnen jul-
lie vanaf heden terecht bij Anita Bakker.
Dit kan via het e-mailadres ledenadministratie.kgb@ziggo.nl of via het online fomulier dat te 
vinden is op www.vvkgb.nl. 

Om ervoor te zorgen dat alles up to date blijft en we de juiste informatie en gegevens ge-
bruiken, willen wij jullie dan ook vragen de bovenste gegevens te gebruiken en dit niet via de 
trainer/begeleider of iemand anders te regelen. 

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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Autobedrijf De Dijk BV voor een vertrouwd gevoel.

Aan de buitenkant van de Schepenwijk in Enkhuizen, in de luwte van de dijk om het IJsselmeer, ligt Autobe-
drijf De Dijk BV. Even nader kennismaken:

Garage Obdam in Hoorn, al vele jaren erkend Renault-dealer in West-Friesland, barstte rond de eeuwwis-
seling uit zijn jasje en besloot om in Enkhuizen een filiaal te gaan openen om van daar uit meer service te 
kunnen verlenen aan de Renault-rijders in West-Friesland.
In 2003 werd aan de Dolfijn 23 in Enkhuizen Garage Obdam-Enkhuizen geopend, dealer van Renault en 
Dacia. Vincent Fijma, die al jarenlang ervaring had bij Renault Nederland en Renault Obdam in Hoorn, werd 
de eerste bedrijfsleider. Het bedrijf voorzag in een behoefte, de autorijders wisten de garage steeds beter te 
vinden en het bedrijf begon te draaien. 
In 2011 besloot Vincent Fijma de zaak over te nemen en verder te gaan als Renault- en Dacia-dealer de Dijk 
BV.

Autobedrijf De Dijk is dus een jong garagebedrijf met jarenlange Renault ervaring, 
Hun werkplaats beschikt over de meest geavanceerde apparatuur waarmee zij alle voorkomende repara-
ties in eigen beheer kunnen uitvoeren, denk daarbij ook aan uitlijnen en airco-service. Dat is maar goed ook, 
want de vaste klantenkring komt  graag terug bij de hun zo vertrouwde garage.
De vaste ploeg: Vincent, Leon, Maarten, Nick en de monteurs in de garage: Luuk, Cor en Lan, blijft prima op 
de hoogte van de steeds veranderende techniek van de Renault en de Dacia door allerlei vervolgcursussen. 
Daarnaast dragen zij met verve hun bedrijfsmotto uit. Zij doen er alles aan om hun klanten goede service te 
verlenen en goed te adviseren t.a.v. eventueel te maken onkosten voor reparaties en vervangingen. Zij ‘ont-
zorgen’ hun klanten. 
Ten opzichte van de bedrijven die steeds meer kiezen voor Renault bestelbussen zijn zij bijzonder flexibel. 
Zij zorgen eventueel voor vervangend vervoer en doen er alles aan om de bestelbussen bij voorkomende 
problemen zo snel mogelijk, zelfs op zaterdag wordt gewerkt, te repareren, zodat ze weer snel de weg op 
kunnen.

Autobedrijf de Dijk 
is sponsor van K.G.B. 
Enkele werknemers 
voetballen bij K.G.B. 
of zijn daar als vrijwil-
liger aan het werk. Dat 
werk wil Autobedrijf 
De Dijk graag steunen, 
terwijl vergroting van 
de naamsbekendheid 
natuurlijk altijd mee-
genomen is.
Goede zaken!
Voor meer info: Auto-
bedrijf De Dijk, Dolfijn 
23, Enkhuizen, tel.: 
0228-353050 of via 
internet:

www.dedijkbv.nl

Sjaak van Dijk

Sponsor in de spotlights
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  Jeugd en Senioren trainen samen.

Zaterdag 28 februari was een speciale training op het complex van K.G.B. De G-jeugd en de senioren (G1) 
hebben vandaag samen getraind. Dit was een groot succes. De jongste speler was 8 jaar en de oudste spe-
ler was 49 jaar. De spelers van de jeugd vonden het geweldig om een keer met de senioren mee te mogen 
trainen/voetballen en de senioren hebben de jeugd heel goed opgevangen en betrokken bij hun spel.

Ze begonnen met een warming-up en deden wat oefeningen en positie spel. Vervolgens werd er nog een 
wedstrijdje gespeeld.
Hier waren de jeugd en senioren door elkaar gegooid. Dit ging prima. De jeugd deed het goed tegen de 
groten jongens en meisjes. De senioren betrokken de jeugd ook goed in het spel.

Ze hebben met z’n allen een hele leuke wedstrijd gespeeld. Na de training hebben ze nog even gezellig wat 
gedronken met een gebakje.

Het G-voetbal heeft vandaag laten zien dat het niet uit maakt hoe oud je bent, of je een jongen of meisje bent 
en welke beperking/belemmering je hebt. Plezier staat voorop!
Voor herhaling vatbaar, al zeggen we het zelf. 

Jeroen Mulder

G-spelers in training
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G-spelers in training



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 3, seizoen 2014-2015

Jaarlijkse Stratentoernooi 

Tulip Valley Stratentoernooi
Hemelvaartdag 14 mei 2015 het Tulip Valley Stratentoernooi.

Deelname is vrij voor heren- en gemengde teams.

Inschrijven is mogelijk t/m 30 april a.s. bij Hans Noback:
via hans.noback@planet.nl of telefonisch 0228-514376

en VOL is VOL
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In de Streek is Hoek VT een begrip. Voor vele trouwe klanten was het een schok
dat Arie Hoek zijn zaak sloot. Nu komt er een heropening, het goede blijft, er komt wat bij, 
maar er gaat ook veel veranderen!
De nieuwe ondernemers: Sander Bollekamp en Claudia Baris, allebei met zo’n 20 jaar ver-
koopervaring in de retail, hebben het pand aan de Middenweg 4 flink aangepakt. Het krijgt 
een moderner uitstraling én past daardoor helemaal bij de filosofie van Sander en Claudia. 
Zij willen hun klanten kwaliteit leveren voor een goede en eerlijke prijs, terwijl service op num-
mer 1 staat. Winkelen bij Hoek VT is laagdrempelig en moet een  prettige “fysieke beleving” 
worden. Sander en Claudia  willen dat de klant zich welkom voelt  en in de winkel een goed 
gevoel krijgt.  
Bij de tuinmeubelen is bewust gekozen voor het assortiment van ‘4Seasons’, hoogwaardige 
luxe tuinmeubelen met 10 jaar garantie, met daarbij natuurlijk parasols, tuinhaarden, gas-
heaters, barbecues en andere tuinaccessoires. Het spreekt vanzelf dat men bij HoekVT ook 
terecht kan voor gasflessen.
Sander heeft al 21 jaar ervaring als verkoper van bedden. De bedden en matrassen worden 
bij Hoek VT niet alleen getoond, maar vooral ‘ervaren’. Een klant moet immers weten hoe zo’n 
bed ligt!  Zelfs wordt met een filmpje getoond hoe de matrassen gemaakt worden. Deze ken-
nis heeft een klant nodig om uiteindelijk de juiste keus te maken. 

Zaterdag 28 maart is de officiële heropening van Hoek VT. Er vinden allerlei activiteiten 
plaats. Zo is er o.a. een barbecue-demonstratie van Black Basterd, er is een heuse  wijnproe-
verij en Stichting KIKA wordt gepromoot.
Ook op zondag 29 maart is de nieuwe Hoek VT geopend. Bij een speciale winkel horen ook 
speciale openingstijden. Naast de ‘gewone’ openingstijden is Hoek VT voortaan elke zondag 
geopend van 11.00 - 16.00 uur.  
  
Hoek VT is al vele jaren een gulle sponsor van K.G.B. Wij hopen dat we met Sander en Clau-
dia een even goede samenwerking zullen hebben en wensen hen veel succes met hun nieuwe 
Hoek VT.          Sjaak van Dijk

Heropening Hoek VT op 28 maart

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag

13.30 tot 19.30 uur

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

e-mail
cornelisse.sportprijzen@quicknet.nl

webiste
www.cornelissesportprijzen.nl
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Auto Puzzel Tocht vv K.G.B





 
 

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  

Op zondag 21 juni a.s. organiseren wij na ruim 30 jaar weer een Auto Puzzel Tocht.

Het  gaat hierbij om een gezellig dagje uit voor het hele gezin of de vrienden groep.
Er is dus absoluut geen sprake van een rally, maar een mooie tocht door het Westfriese land, waarbij onder-
weg een aantal vragen moeten worden bentwoord, een aantal foto’s moeten worden gevonden en een paar 
opdrachten moeten worden uitgevoerd op de controleposten.

Er kan gestart worden tussen 10:00 en 12:00 uur vanaf het KGB-complex, hier moet men zich vooraf melden 
om het routeboek en de andere bescheiden op te halen.

Gefinisht kan er worden tussen 15:00 en 17:00 uur.
Daarna (tussen 17:00 en 17:30 uur) zal in de kantine de route worden doorgesproken.
Aansluitend is vervolgens de prijsuitreiking.

Inschrijfkosten zijn €20,00 per inschrijving. 
Het inschrijfformulier is terug te vinden op de op de website van K.G.B : www.vvkgb.nl 

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.
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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

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

Verwarming, sanitair, tegels en installatietechniek

Meer dan
60 verschillende
sanitairopstellingen

Vers 
van uw

poelier!

Poelier

Nico Jonk
Winkelcentrum Streekhof

De Middend 66 Bovenkarspel
Telefoon (0228)51 77 86
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Club van 100
 Adri Laan   Hans Broersen  Mervr. A. Smit
 Andre Boon   Hans en Trudy Ligthart Michel Kok
 Andre Fit   Hans Raven   Nico Homan
 Ans de Wit   Harco Pennekamp  Nico Konijn
 Antoine Haarstudio  Harry Huisken   Nico Schooneman
 Auke en Margreet van Zanten    Henk Cnossen 
 Bab Minneboo  Henk Jansen   Peter Kuiper
 Bart van der Steen  Henk Tor   Piet Deen
 Bert Karel   Henk van Altena  Piet Vriend
 Bert Spaan   Henk van de Velde  Remco Wachter
 Bertus en Tiny Karel  Hessel Thole   Rens de Boer
 Bertus Kleijn   Ids Fopma   Richard Bulterman
 Bob Post   Jaap Boon   Ries Bruijn
 Bob Smit   Jaap Commandeur  Riet Kuperus
 Brian Veeken   Jacco Stuurop   Rina Deen
 Cees de Wit   Jack Keirsgieter  Rob Ruitenberg
 Cees Hoff   Jacko van Leijen  Rob Visser
 Danny Stuurop  Jan Appelman   Robèr van Ammers
 De Gympies   Jan Bregman   Robert Konijn
 Dennis de Goede  Jan Hermans   Hoost & Partners
 Dick de Wit   Jan Menno Hermans  Rolf en Dien Scharf
 Dick de Wit   Jan Putting   Ron Bijleveld
 Dirk Berkhout   Jan Smit   ROVE
 Dirk Jan Kok   Jan van St. Annaland  Ruud Peerdeman
 Dirk Ligthart   Jean-Pierre Kroezen  Sander Oud
 Dirk Visser   Jelle Bonnema  Schoonmaakbedrijf Streekclean
 Dirk Vreeker   Jelle Thole   Sen. Zondag 1
 Ed Eickhout   Jenny Messchart-Kuiper Sen. Zondag 2
 Edith Beekman  Jeroen Mulder   Sen. Zondag 3
 Edwin den Ouden  Joop Hendrix   Simon de Wit
 Eric Raggers   Jos Rood   Sjaak van der Ploeg sr.
 Erik de Vries   Jouri Haksteen  Sjaak van de Swaluw
 Erwin Bijlsma   Juriaan Visser   Sjors Appelman
 Eugene Thole   Kees Groot   Stoffers Glazenwasserij
 Evert Visser   Keesjan Hoff   Theo en Elly Roosendaal
 Finn Verhage   KGB Jeugdcommissie  Tim Appelman
 Fjöder Werkhoven  KGB Veteranen  Ton Dekker
 Fons Vreeker   Koos en Alie Visser  Ton Karel
 Frank Dekker   Patrick Visser    Lars de Jong   
 Frank en Karijn Sijs  Linze de Jong   Wim ter Avest
 Frans Dekker   Luuk Hoogendoorn  Wil Cornelisse
 Frans Eickhout  Marcel Commandeur  Wil Klein
 Frans Takken   Marcel Schouten  Wil Laan
 Fred Windt   Marco Ligthart  Wilko Visser
 Gerard Boon   Marijke de Boer  Yvonne Boon
 Gerard Groot   Mark Pennekamp  Vok Appelman
 Gerard Overmars  Martijn Kamp 
 Gerard Piekaar  Melchior Lehmann 
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 Leden die iets extra sponsoren voor aankoopballen voor de jeugd. 

  Rina Deen     Han Broersen     Sander Oud
  Kees Groot (rswf.nl)    Henk Cnossen   Evert Visser
  Luuk Hogendoorn    Jaap Commandeur
  Linze de Jong     Cees Hoff (middenweg)
  Dirk Jan Kok     Bert Karel
  Jan Smit      Bertus & Tiny  Karel
  Jelle Thole      Bertus Kleijn
  Veteranen team    Harco Pennekamp
  Rob Visser      Nico Schooneman/NIBO
  Cees de Wit     Frans & Carola Takken
        TP (Dick DW) de Wit     

Bedankt! Een mooie score. Top.

Toch zijn wij 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 KGB 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. 
 
Note: 
De Club van 100 en vv KGB doet hun best de administratie zo goed mogelijk bij te houden. Toch sluipt er 
soms ‘onbedoeld’ een fout in waardoor de lijst niet volledig is. Bij het overmaken van het Club van 100 spon-
sorgeld is soms niet exact duidelijk wie er precies heeft gesponsord. Daarom: vul bij het overmaken van je 
sponsorgeld duidelijk uw naam en adres in! 
Heeft u een fout gezien? Op de site, op het bord in de kantine of hier in de Brug. Geef het ons door! 

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

Club van 100



	  
	  

	  
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.	  

	  

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

SCOREN MET RECYCLING,  
bij vv K.G.B. kan het!
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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



McDonald’s Enkhuizen bestaat alweer geruime tijd, maar is zeker sinds 1 januari 2015, toen 
Saïd Chbab het franchise-roer overnam, flink aan de weg aan het timmeren. De zaak ziet er top 
uit, het eten is goed en gasten worden echt als gasten onthaald door geweldig personeel.
Sinds kort staan er reclameborden van McDonald’s bij K.G.B. op het A-veld en het Hoofdveld 
Jeugd, maar Saïd Chbab wilde meer doen om K.G.B. te steunen in hun werk voor en met de 
jeugd. Op zaterdag 7 maart ontvingen de spelers en speelsters van onze D4 én D5 hun nieuwe 
shirts uit handen van Said Chbab. Zo trots als een pauw namen ze daarna bezit van deze 
McDonald’s vestiging. Saïd Chbab liet direct zien hoe gastvrij deze vestiging van McDonald’s is 
en trakteerde de 30 spelers en speelsters én zo’n 15 begeleiders en ouders op een echte 
McDonald’s maaltijd.

Wat een feest ! Bedankt en tot ziens!

D4 & D5 in shirts van McDonald’s



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


