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K.G.B. scheidsrechters geslaagd

voor de BOS cursus.



 

Kom jij ook voetballen bij onze 
mini´s? 

 
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar oud 

 
Het hele jaar door aanmeldingen, dus 

beginnen wanneer je wilt 
 
 

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

Sinterklaastoernooi en een teamuitje aan het 
einde van het seizoen 

 

2 keer per week voetbal, waarvan 1 keer 
training en 1 keer een wedstrijd 

 
Om uw zoon/dochter aan te melden voor één 

proeftraining, mail naar: 
j.leeuwinga@hotmail.com 

Of al wilt u meer informatie, ga dan naar: 
www.vvkgb.nl en dan naar ‘Lidmaatschap’ 

 

vv  K .G .B .  
Bovenkarspe l  
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B2; De weg naar kampioenschap

Captain Juriaan Visserl.
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Auto Puzzel Tocht.

Trainer van de F3,

John Noordeloos

Club van 100.

De laatste editie van het 
seizoen.

Bijna klaar is ook het voet-
balseizoen 2014-2015. 
Vier K.G.B. jeugdteams 
vierden het met een kam-
pioenschap. Enkele ande-
re teams waren in gevecht 
om niet te degraderen.

Terwijl ik dit schrijf is het 
eerste team er op de val-
reep in geslaagd om in de 
nacompetitie thuis te win-
nen van Geel-Zwart.
Zal het ze lukken om de 
wedstrijden naar hun hand 
te zetten en te promove-
ren naar de derde klasse?

De jeugd heeft zich weer 
kunnen vermaken tijdens 
de immer mooie toernooi-
dagen en wat te denken 
van het Stratentoernooi, 
waaraan maar liefst 28 
teams deelnamen.

Hoogtij-dagen voor de 
vele vrijwilligers, zonder 
wie deze evenementen on-
mogelijk zouden zijn.

De vakantie periode staat 
voor de deur, maar eerst 
nog een reunie toernooi 
en  de auto puzzeltocht.

Fijne vakantie en dank 
aan de bezorgers van uw 
clubblad ‘de Brug’ voor 
het rondbrengen hiervan.

de Brug,  jaargang 51, nummer 4, seizoen 2014-2015
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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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Keep Dekker ‘in the house’

Met de kermis gaf selectiespeler Mathijs van Diepen 
samen met zijn gehele familie een kermisborrel. 
Een groot gedeelte van de K.G.B. selectie inclusief 
coach Richard zijn ook aanwezig. Verder voorzitter 
Bob, vriend van Hans en voetballen ze samen in de 
veteranen. Ook ex voorzitter & ex veteraan Ton Kuin, 
ex veteraan Wilco Visser en actieve veteraan Han van 
Wijk zijn van de partij. K.G.B.’s kantineprins Dirk Rood 
en zijn prinses Mia zijn er met hun zoon Barry and his 
family. Mia en Barry werken voor ’t Klooster van Hans 
en Ingrid.
 
Het was nog fris maar voor de tijd van het jaar wel een 
hele mooie zonnige dag. In de achtertuin zag het er al-
lemaal goed verzorgd uit. Grote partytent, statafels, 
stoelen en zitjes. ’t Klooster had alles stijlvol ingericht! 
Aan alles was gedacht. Zelfs live music! Een werkne-
mer van Hans, Edwin Venekamp, kan als geen ander 
zingen en gitaar spelen. Hij had zijn muzikale kame-
raad Wim Boon ook meegenomen. Echt helemaal su-
per. 
Een top duo. 
Livemuziek heeft toch een heel andere beleving, zeker 
als het gespeelde goed in de smaak valt bij de aan-
wezigen. 
Máár deze twee mannen moesten later toch het veld 
ruimen voor een heel ander genre. Electro, house, 
techno en techhouse van DJ Nano. Michael Nan. 

Het dak ging eraf.

Mede door sidekick & player Jan(tje) Dekker. Hij gaf 
de avond extra sfeer door zijn teksten en toevallige 
opmerkingen. One liners vooral bedoeld voor alle 
aanwezige K.G.B. selectieleden. Kreten om de swin-
gende boel verder op te zwepen. Dat lukte.
De voetjes ff van de vloer. Heerlijk.
Mr. niceguy Brian de Roo en wing-player Jeffrey No-
back schitterden met hun - moves - on the dancefloor. 
Zeer soepel in de heupen mét flitsend voetenwerk lie-
ten zij zich toejuichen. DJ Nano en ‘Keep Jan’ stopten 
niet na de tweede helft. De avond werd door gemixt 
naar een lange 3e helft!
   
Topborrel.
             Rob Visser

Column
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Bedankt
Namens het bestuur en de werkploeg willen wij Houthandel Joep Bakker bedanken voor het
leveren van het hout en diverse materialen waarmee we een nieuwe kassahok hebben kunnen bouwen bij 
K.G.B. Het mooie gebouwtje kan ons weer vele jaren van dienst zijn. 

Cor v.d.Steen.
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Op moment van schrijven is het 20 mei, het seizoen loopt ten einde, de laatste Brug komt
eraan maar het stuk van vandaag kent (gelukkig) nog een open einde. Reden is dat KGB 1 de nacompetitie 
heeft bereikt voor promotie naar de 3de klasse en die begint pas op maandag 25 mei (2de pinksterdag). 
Deze play-offs hebben we bereikt doordat Grasshoppers de 3de periode won en wij de 4de plaats veilig 
stelden, waren we de eerste gegadigde om deze titel over te nemen.
We zijn trouwens zelfs 3de geworden door nog over HSV Sport heen te wippen. Om deze positie te bereiken 
waren een aantal duels cruciaal (zg zespuntenduels). Door de onderlinge wedstrijd in en tegen Hauwert 
te winnnen (0 – 3) werd de nekslag gegeven aan dit team: kansloos in de periode en kansloos voor de 4de 
plaats. Hetzelfde gebeurde met Oosthuizen. Ook bij die ploeg werd de laatste hoop weggeslagen door daar 
met 2 – 4 te zegevieren.
Op 26 april werd uiteindelijk de 4de plaats definitief veilig gesteld door een 2 – 4 overwinning bij laagvlieger 
Berkhout. Dit overigens na een faamslechte 1ste helft die een 1 – 0 achterstand opleverde. Ook niet goed 
was de thuiswedstrijd tegen ALC. De dorpsclub uit Abbekerk stond op een logische laatste plaats maar ging 
wel met een 1 – 3 overwinning weg uit Bovenkarspel. 
Daarna ging er ook nog een thuiswedstrijd verloren tegen Always Forward (2 – 4), maar dit was wel een ac-
ceptabele  wedstrijd van KGB kant. Bij vlagen stond de koploper volledig onder druk.
Kortom, na de winterstop heeft KGB wisselvalliger gedraaid met uiteindelijk 4 nederlagen en 23 punten. 
Voor de winterstop waren dit er nog 29 en slechts 2 verliespartijen. Een kampioenschap kwam dan ook nooit 
echt in beeld. 
Nu gaat het vizier op de nacompetitie met in de eerste ronde als tegenstander Geel-Zwart’30 uit ’t Zand. 
Mochten we doorgaan ontmoeten we de winnaar van het duel Hollandia T/Texel’94. De winnaar van dit 
tweeluik speelt volgend seizoen 3de klasse. Er is door de KNVB inmiddels aangegeven dat de verliezers uit 
de finale nog een extra kans krijgen op promotie. Door fusies/terugtrekkingen komen er extra plekken vrij in 
de 3de klasse.
Het wordt dus een mooi toetje op een lekker seizoen. Het 
team heeft veel plezier beleefd, er is bij vlagen goed ge-
voetbald en het thuispubliek is eindelijk weer eens verwend 
met veel doelpunten. 
Het is tijd voor een promotiefeestje, de laatste dateert uit 
2005 toen er gepromoveerd werd naar de 1ste klasse.

Uitslagen na 8 maart:
17 mrt:  KGB 1 – Dindua 1 (4de klasse zat.)  9 – 1 (oefenwedstrijd)
22 mrt:  Hauwert’65 1 – KGB 1    0 – 3 
29 mrt:  KGB 1 – ALC 1     1 – 3 
7 apr:  KGB 1 – Sporting Andijk 1 (4de klasse zat.) 5 – 3 (oefenwedstrijd)
12 apr:  Oosthuizen 1 – KGB 1    2 – 4 
19 apr:  KGB 1 – Always Forward 1   2 – 4 
26 apr:  Berkhout 1 – KGB 1     2 – 4 
3 mei:  HSV Sport 1 – KGB 1    0 – 1 
10 mei: KGB 1 – Sporting Andijk 1    5 – 1    

Totaal seizoen 2014/15 (competitie + beker + oefenen):
39 gespeeld, 22 gewonnen, 6 gelijk, 11 verloren, 108 doelpunten voor, 74 doelpunten tegen.

KGB 2 leek na een goede reeks gevrijwaard van degradatiezorgen maar niets bleek minder waar. Sporting 
Andijk 2 was de zekere 1ste degradant maar voor de 2de fatale plek waren op een gegeven moment 5 
teams aan het strijden en hier zat helaas KGB 2 ook bij. Dit kwam door twee slechte wedstrijden op rij: 1 – 6 
tegen De Valken 2 en 0 – 3 tegen De Blokkers 2. 

Belevenissen rondom de selectie
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Op het moment dat het moest gebeuren stond de ploeg van Jacko van Leijen er gelukkig weer.
Het eerder genoemde Andijk werd met 0 – 4 verslagen en een week later was het hooggeplaatste Always 
Forward aan de beurt: 5 – 2. Door deze twee overwinningen was KGB veilig.
Teleurstellend was daarna wel dat het seizoen werd afgesloten met 2 nieuwe nederlagen: 6 – 2 bij Koedijk 3 
en 2 – 4 tegen ZAP 3.
We kunnen stellen dat KGB goede wedstrijden heeft afgewisseld met matige/slechte. Het was wisselvallig. 
Hoe komt dit? Het is een jong team (gem. 21 jaar) die tijd nodig had om op elkaar ingespeeld te raken. Ver-
der is wisselvalligheid  inherent aan jong. Ervaren spelers geven een team meer body. Het 2de is een team 
voor spelers die potentie hebben om het 1ste te halen en hier kunnen wennen aan het seniorenvoetbal.
Mooi voorbeeld hiervan is Michael Helfensteijn die uit de junioren overkwam en inmiddels aangesloten is bij 
KGB 1. 
Verder kunnen spelers hier op een goed niveau trainen en competitievoetbal spelen met de faciliteiten die 
horen bij selectievoetbal. Ze kunnen kijken waar hun grens ligt. 
Voor volgend seizoen blijft dit team grotendeels intact en er komen een aantal ervaren spelers bij om de 
nodige body te geven. Een hogere plaats op de ranglijst moet dan ook mogelijk zijn, ook al omdat de krachts-
verschillen in deze klasse minimaal zijn.

Uitslagen na 8 maart:
22 mrt:  De Valken 2 – KGB 2  1 - 6 
29 mrt:  KGB 2 – De Blokkers 2 0 – 3 
12 apr:  Sporting Andijk 2 – KGB 2  0 – 4 
19 apr:  KGB 2 – Always Forward 2  5 – 2 
26 apr:  Koedijk 3 – KGB 2   6 – 2 
3 mei:  KGB 2 – ZAP 3   2 – 4 

Totaal seizoen 2014/15 (competitie + beker + oefenen):
27 gespeeld, 9 gewonnen, 7 gelijk, 11 verloren, 55 doel-
punten voor, 65 doelpunten tegen.

Een nieuw seizoen in aantocht:
Het seizoen is dus nog niet afgelopen (KGB 1) maar we zijn alweer een hele poos bezig met de komende 
jaargang 15/16. Een aantal spelers zal de selectie gaan verlaten en hiervoor in de plaats komen nieuwe jon-
gens. We durven te zeggen dat het niveau van de selectie er zeker niet op achteruit gaat. Er is goed gekeken 
naar wat we nodig hebben op welke positie.

De selectie zal bestaan uit de volgende spelers:
Leroy van Ammers, Reynaldo Appelman, Dirk Bakker, Lorenzo van de Beek, Frank Bleeker, John Bot,
Joep Deen, Jan Dekker, Mathijs van Diepen, Jurgen Duijs, Kevin Feij, Erdinç Gedik, Daniël Hart, Michael
Helfensteijn, Jens Kesting, Jelle Kok, Sander Kolkman, Jeffrey Noback, Pedro Raven, Brian de Roo,
Mike Stavenuiter, Juriaan Visser, Mitch Wentzel, Dylan de Wit en Bram Zwaan.

NIEUWE SPELERS: Berry van der Wouden (West-Frisia), Joost Schouw (West-Frisia), Wesley Smit (Spirit’30), 
Maarten Vijselaar (De Zouaven), Sonny Overbeek (AVV Alphen), Patrick Schooneman (keeper, Hollandia), 
Bart Boon (De Valken) en Björn van Deursen (KGB 4).

VERTREKKENDE SPELERS: Sinan Gögebakan (Zaanlandia Zat.), Kees Hauwert (De Zouaven Zat.), Ton 
Schouten (Kwiek’78), Emiel Ruitenberg (KGB 6), Rens Dudink, Mitchell Kuin, René Spruit, Mohamed Ed-Dah-
bi en Tim Appelman (allen gestopt).

Belevenissen rondom de selectie
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Ik wens alle vertrekkende spelers succes in hun verdere loopbaan en bedank ze voor de inzet die ze getoond 
hebben voor KGB. De nieuwe spelers heten we welkom bij KGB.
In de staf verandert niet zoveel. De enige die ons gaat verlaten is fysiotherapeut Yuri Smit.
Ook Yuri bedank ik voor z’n inzet. We hebben een vervanger voor hem gevonden en hij is geen onbekende. 
Thom de Boer zal in het nieuwe seizoen de spelers gaan behandelen. Thom (23 jaar)  speelde in het seizoen 
2012/13 in KGB 2 en studeert fysiotherapie. Welkom Thom!

Het trainersteam blijft intact: Richard Bulterman zal voor het 5de seizoen aan het roer staan met Jacko van 
Leijen als trainer-coach van KGB 2. Peter van der Veen blijft de keeperstrainer.
Assistent-scheidsrechter bij KGB 1 blijft John Feij die een uitstekend jaar heeft gekend, John heeft het vak in 
de vingers.
Wim de Wolf blijft verzorger en ook doordeweeks spelers behandelen. Ook ik blijf bij KGB. Ik vind het nog al-
tijd een feest om bij de warme club KGB rond te lopen en samen te werken met jonge gasten. We hebben nog 
altijd wel 2 vacatures in de staf, en wel rondom KGB 2. We missen nog steeds een assistent-scheidsrechter en 
een begeleider. Wie o wie wil ons helpen.

Tot zover mijn relaas voor deze keer. In het nieuwe seizoen verwacht ik dat we weer 3de klasser zijn en ga ik 
u weer op de hoogte houden van het wel en wee rondom de selectie van KGB.

Erik de Vries, Teammanager KGB selectie.

Belevenissen rondom de selectie
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Zondag tien mei. Moederdag! Maar ook de laatste officiële speeldag in het voetbal.
Het eerste al keurig derde én spelen nacompetitie om terug komen in de 3e klasse. K.G.B.’s derde kon kampi-
oen worden en de A1 waarin mijn zoon Ronald voetbalt vocht voor lijfsbehoud in de 1e klasse.
Gelukkig lukte dat. 
Het derde werd keurig kampioen. En het eerste won thuis met ruime cijfers van Sporting Andijk. Het werd 5-1. 
Reden voor een feestje.

Mijn vrouw had het deze Moederdag volledig voor het zeggen. As usual! We gingen samen met dochter 
Claudia en zoon Ronald uit eten. Good deal. De Compagnie in Enkhuizen is tevens bierlokaal dus ehh met 
dát zat het wel goed. Binnen was het druk. Gelukkig hadden we gereserveerd. Een tafeltje aan het raam en 
binnen no time hadden we een drankje. We proosten op deze voetbal-moederdag.
Naast ons was een grote gereserveerde tafel nog leeg. Bleek voor de familie Dekker te zijn. Oud K.G.B. voor-
zitter Ton Dekker was er met zijn familie inclusief kleinkinderen. We begroeten elkaar. Ton liet trots zijn arm 
met de dag-tattoo zien dat ‘zijn’ derde kampioen was geworden!
Als ‘Padre de Familia’ ging Ton midden tussen zijn schare zitten. Met elkaar wat eten & drinken. Maar bo-
venal zeer gezellig met elkaar aan zitten. Tussen de gangen door spelen ze spelletjes met elkaar. Kaarten, 
schaken en dammen. Ook opa Ton met zijn kleinzoon. Ze hadden het gezellig. Ik heb - op gepaste afstand 
- genoten van dat Dekkers tafel-reeltje.

Totdat - met veel bombarie - de deur open vloog en enkele kampioenen van K.G.B.’s derde het bierlokaal 
binnenstormden. Met de al nodig genoten aperitieven bezongen zij aan de bar hun gewonnen schaal. Tja 
kampioen, hoeveel keer maak je dat in je voetbalcarrière mee? Dus eehh.
Borrels verdiend? - jazeker!
Linze de Jong en je gehele team (van vele ex-selectieleden) van harte gefeliciteerd!

Rob Visser

Tafel-reeltje
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Op 21 maart vond de meidenvoetbaldag plaats bij vv K.G.B., voor alle meiden die zich hadden opgegeven 
voor het schoolvoetbaltoernooi.
De dag bestond uit een clinic die werd gegeven door Inessa Kaagman (speelster van Ajax en het Nederlands 
elftal onder 19) en de dames van K.G.B. Deze clinic zorgde voor een goede voorbereiding voor het school-
voetbaltoernooi, doordat de meiden onder andere techniektraining kregen en leerden om goed af te ronden.
Maar liefst 65 enthousiaste meisjes deden mee en maakten deze dag tot een groot succes. De frisse wind 
maakte het absoluut niet minder leuk, de leerzame oefeningen hielden ons namelijk warm.

Zeker voor herhaling vatbaar!
Hopelijk zien wij jullie volgend jaar weer! 
 Anne en Laura        Foto’s: Paul van der Molen

Clinic Inessa Kaagman
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Ledenadministratie
Aanmelden, opzeggen en overschrijving lidmaatschap

Nieuwe leden (jeugd en senioren) kunnen zich aanmelden bij de Ledenadministratie d.m.v. 
het online formulier in te vullen op http://www.vvkgb.nl/876/in--uit-schrijfformulier/
Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen kunnen jullie terecht bij: 
Anita Bakker en Gerard Piekaar via ledenadministratie.kgb@ziggo.nl

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en vóór 15 juni bij de ledenadminis-
tratie d.m.v. een e-mail of door het online formulier in te vullen. Vermeld hierbij duidelijk per 
wanneer de opzegging ingaat. Dit is de beste methode om ervoor te zorgen dat men van 
verdere verplichtingen wordt ontslagen. Indien de opzegging slechts mondeling wordt door-
gegeven aan een ’willekeurig kaderlid’, loopt men dus het risico dat de informatie te laat arri-
veert bij de Ledenadministratie. Afhankelijk van dit moment en in relatie tot de verplichtingen, 
die KGB aan derden (zoals de KNVB) heeft, kan de penningmeester overgaan tot restitutie 
van (een deel van) de reeds betaalde contributie. Wilt u om wat voor reden dan ook uw lid-
maatschap opzeggen, doe dit dan wel zo spoedig mogelijk. Tussentijds stoppen ontslaat u 
niet van uw financiële verplichtingen.

Een overschrijving naar een andere vereniging moet vóór 15 juni zijn geregeld.
Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de nieuwe vereniging.

U kunt ons altijd rechtstreeks bereiken op

0228 351826 en 06 51 35 37 26
Volg ons via Facebook Han van Wijk 
voor de laatste primeurs, nieuws en tips!

De tuin 23 1611 KR Bovenkarspel
www.hanvanwijk.nl - www.hanvanwijk.tv

Han & Jacqueline van Wijk
Makelaar van het jaar 2014
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Geslaagden voor BOS cursisten 

Hallo u allen,

Het doet de scheidsrechterscommissie deugt dat we opnieuw positief nieuws te melden hebben.
In de maand april hebben Sietse van Leeuwen en Luc Meij deelgenomen aan de BOS-cursus nieuwe stijl.
In de vernieuwde opzet is de junioren cursus onderdeel geworden van de BOS-cursus dus kregen de jongelui 
bijna dubbel werk voor hun kiezen.
Na onder andere drie wedstrijden gefloten te hebben bij de C-junioren en de D-junioren, kregen beide 
scheidsrechters te horen dat ze voldaan hadden aan de kwalificatie eisen en konden zij hun diploma’s in 
ontvangst nemen. Een resultaat waar zij, maar ook de scheidsrechterscommissie van vv K.G.B., zeer tevreden 
over zijn.

Wij hopen van 
harte dat beide 
jongelui veel 
plezier mogen 
beleven aan 
het fluiten op 
een hoger ni-
veau en binnen 
niet al te lange 
tijd hun op-
wachting bij de 
senioren gaan 
maken.

Zoals u op de 
bijgaande foto 
kunt zien zijn 
beiden intussen 
in het zonnetje 
gezet.
Jongens, veel 
succes!

Namens de 
s c h e i d s r e c h -
terscommissie,

Met vriende-
lijke groeten,

Piet
Manshanden

Scheidsrechtersgilde



   Kampioenen: B2 & F4 

Achter: Arnoud Roelfsema, Boudewijn de Wit, Harm Zwaan, Lars vd Ploeg, Sam 
Broersen, Thom van Leijen, Dennis de Graaf en Aldo van Leeuwen (coach)

Voor: Luuk Compas, Thomas Rood, Sietze van Leeuwen, Estiven Wulf,
Max Eickhout, Joost Peerdeman en Ese de Vries.

Achter: trainers/begeleiders: John, Sander, en met bril Fons.

Voor: keeper Daan, Bram , Jens, Noah, Stan, Nick, Thymo, Maggy, Kay en Joep.
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In de zomer van 2014 is er een nieuwe trainer voor de K.G.B. B-selectie gevonden, namelijk
Peter Schoonewille, geassisteerd door George Steltepool en Frank Laan. Nadat de selectie van de B1 be-
kend was geworden, bleven er 11 spelers over. Aangevuld met Harm (B1 zondag) en de oude nieuwe spelers 
Sam en Ese is de B2 geboren. In het begin stond er geen vaste coach voor de groep en werd uiteindelijk Aldo 
gevraagd om nog een jaartje door te gaan als coach van de B2. De eerste drie bekerwedstrijden werden 
gewonnen, maar de eerste najaarscompetitie wedstrijd werd verloren. We hadden een (bijna) internationale 
competitie met ploegen als DWOW, Wiron, Kolping Boys, Hugo Boys, Reiger Boys, WMC, SVC 27 en Flevo. 
Onze jongens hebben het moeilijk en komen met 3 gewonnen, 4 gelijke spelen en 4 verliesbeurten op de 8e 
plaats. Zonder echt heel slecht te spelen lukte het niet om in het linkerrijtje te komen. In de beker stranden we 
in februari tegen FC Den Helder.

In de voorjaarscompetitie mogen we de strijd aangaan met de Zouaven B3 (3e najaar), West Frisia B2 (5e 
najaar), Wiron B1 (9e najaar), Flevo B1 (12e najaar) en Hollandia B3 (gedegradeerd uit hogere poule). 
Gezien de resultaten zullen wij gaan spelen voor de 4e plaats in deze competitie. Gelukkig geven resultaten 
uit het verleden geen garantie voor de toekomst. En dat blijkt al na de eerste speelronde, wij winnen met 2-1 
van de Zouaven B3 en de andere wedstrijden zijn geëindigd in 2-1. Dat betekent dat iedereen van iedereen 
kan winnen. We winnen de lastige uitwedstrijd bij Wiron met 0-1 en vervolgens 1-1 thuis tegen Hollandia. Als 
we ook tegen West Frisia met 3-2 weten te winnen, spelen we de week erop opnieuw tegen Hollandia. Als 
deze wedstrijd met 0-3 gewonnen wordt, krijgt het team langzamerhand het geloof dat een eventueel kam-
pioenschap er in zit. Grootste concurrent nog steeds Hollandia. Na een moeizame winst uit bij Flevo 0-1 lijkt 
het mist te gaan na het verlies tegen de Zouaven. Maar ook de tegenstanders laten punten liggen. Wiron, 
Hollandia en K.G.B. B2 zijn nog in de race. Als onze jongens winnen met 5-1 van Wiron is er één kanshebber 
minder. We hebben nog vier punten nodig om de kampioenschaal veilig te stellen. Na de 5-3 winst op Flevo 
en het verlies van Hollandia is het kampioenschap na 9 wedstrijden binnen.

De B2 heeft heel constant gespeeld en verdiend gewonnen, ik stel de kanjers graag aan u voor:

Dennis de Graaf (Penalty killer): Dit seizoen half keeper half speler. Voorkomt vaak een doelpunt met zijn 
katachtige reddingen. Specialiteit het stoppen van strafschoppen.

Boudewijn de Wit (De rots): De andere helft van ons keepers duo. Is rustig en is als een rots in de branding 
voor zijn verdedigers. Ook als speler laat hij zich niet gek maken.

Sietze van Leeuwen (De telescoop): Vaak te vinden op rechtsachter in het team. Speelt zijn directe tegen-
stander vaak compleet uit de wedstrijd en schiet met zijn uitschuifbare been (of arm) vaak de keeper te hulp 
om zo een doelpunt te voorkomen.

Thom van Leijen (Het kanon): Centrale verdediger met een goede diepte pass. Maar vooral gevreesd voor 
zijn schot op doel van grote afstand. Menig Westfriese keeper wordt nog gillend wakker van zijn schoten.

Joost Peerdeman (De schoffel): Centrale verdediger die met zijn snelheid de gaten in de verdediging weet te 
dichten. Lijkt de tegenstander er langs te glippen dan komt zijn messcherpe sliding om het gevaar te weren.

Estiven Wulf (De pitbull): Geen aanvaller die uit de greep van Estiven weet te blijven. Zit zijn directe tegen-
stander op de huid en volgt hem zelfs tot in de kleedkamer, naar verluid.

Thomas Rood (De stofzuiger): Weet alle ballen op het middenveld te onderscheppen zodat het team weer 
aan aanvallen kan denken.

B2: De weg naar kampioenschap
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Lars vd Ploeg (De architect): Zet de lijnen op het middenveld uit.
Gek van het tikkie takkie voetbal waarvoor hij zelfs naar Barcelona is afgereisd om dit bij de B2 verder te 
ontwikkelen.

Sam Broersen (De draver): Vind lopen gewoon leuk. Favoriete dag in het jaar Harderaverijdag. Grootste 
kracht is zijn tegenstander te passeren als hij lijkt de bal te verspelen. Loopt volgens zeggen na een gespeel-
de uitwedstrijd het liefst naar huis, want hij is nog lang niet moe.

Harm Zwaan (De spijker): Zo genoemd door zijn vader door zijn imposante figuur. Weet zo zijn weg tussen de 
linies van de tegenstander te vinden.

Luuk Compas (De bijtel): Met zijn werklust weet hij de verdediging te splijten en zo te komen tot een dodelijke 
voorzet. Ook staan er een paar belangrijke doelpunten op zijn naam.

Ese de Vries (De vlo): Zeer lichtvoetige (maar blessure gevoelige) speler die zich met een slalom, waar skiër 
‘Alberto Tomba‘ jaloers van wordt, door de verdediging manoeuvreert.

Arnoud Roelfsema (De Iceman): Blijft zeer kalm voor de goal zodat hij geregeld zijn doelpuntje maakt. Met 
Arnoud aan de bal lijken de tegenstanders te bevriezen.

Max Eickhout (De stylist): Speler met de beste techniek van het team. Hoe moeilijker de kans hoe groter de 
kans op een doelpunt.

Met sportieve groet,
Aldo van Leeuwen, Coach B2

B2: De weg naar kampioenschap



Achter: Bob Smit, Roel Steijns, Stijn Smit, gastspeler, Tristan de Wit, 
Sven Steltenpool, Saul Hoppenbrouwer, Senno Bulterman en Richard Bulterman.

Voor: Joey van Westen, Derek Eisses, Rens Edelenbosch, Peter Jong (keeper),
gastspeler , Mike Spaan, Bjørn Bruins.

   Kampioenen: D1 &  E2

Achter: Jamie Bartman, Teun Fit, Tim Baas, Wouter de Wit
en Sem Rosenkrantz.

Voor: Luna Kaddour, Mats Oud, Bram Koper, Dilano Boonstra en Kevin Kok.
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Captain van KGB 1. Hij is onlangs 28 geworden!
Wij kennen elkaar niet. Nee, ondanks dezelfde achternaam zijn we geen familie. Hij is zoon van Dirk en Ans 
Visser-de Wit en tweelingbroer van Roderick. 
Als ik op internet zijn naam invul kom ik bij zijn Facebookpagina uit. Hierop lees ik dat hij afgestudeerd is op 
de HS Ipabo van Amsterdam en Alkmaar. Nu is hij leraar bij st. SWV VO-SVO Westfriesland. Op instagram 
zie ik diverse mooie plaatjes staan. Zo krijg ik toch een beetje beeld wie en wat voor jongen Juriaan is. Skiën, 
après-skiën, terrasjes, vakantie, selfies met vrienden, selfies met zijn vriendin én gelukkig ook een paar K.G.B. 
voetbalfoto’s.

Waarom Juriaan in de Brug?
In enkele interviews die ik had en in gesprekken 
die ik opvang langs de lijn valt zo nu en dan zijn 
naam. Op de kermisborrel bij Mathijs van Die-
pen is Juriaan afwezig. Hij kon niet komen. Toch 
valt zijn naam en scandeert Jan Dekker met de 
beat mee regelmatig ‘Juriaan’ ‘Juriaan’ ‘Juriáán-
Vissâhh-Vissâhh-Vissâhh!!’ door de microfoon. 
Blijkbaar zit deze aanvoerder in het hoofd van zijn 
medespelers. Is rustig en stabiel. En heeft daar-
mee een positieve invloed op de andere - veelal 
jongere - boys.

Thuis tegen Sporting Andijk observeer ik hem een 
tijdje. Tijdens deze wedstrijd spelen de mannen 
met zwarte band. In rouw vanwege het overlijden 
van oud K.G.B. speler Ferdi Schipper. Tja! Unbelie-
vable. Tjonge - zo jong! 
Juriaan staat rustig in het veld. Mooie kop met strak kapsel, spelend met shirt nr. 2.
Rechtsachter maar zo nu en dan zie je hem ook op andere plekken verschijnen. Ondertussen ondersteund hij 
zijn spelers met opbouwende kreten als: 
‘Vast, draaien, náár voren!’ 
Met zijn armen geeft hij ook diverse aanwijzingen en vervolgt dan met: 
‘Stap eraf, doorstappen nu, tijd - tíjd! Komaan, d’r bij d’r bij, hé meedoen!’

Keep Dekker hoor je af en toe ook wat brullen, maar ja die is geen aanvoerder hè.
We staan niet achter de draaitafel Jan! Hier op het veld heeft Juriaan de microfoon. 
Juriaan is een werker. Als het spel even stil ligt, staat hij met zijn handen in zijn zij. Observeert dan. 
Waar nodig spreekt hij de scheidsrechter aan op gemaakte beslissingen. Stond Juriaan enige jaren geleden 
nog ter discussie? Volgens mij bij het publiek wel. Is hij wel goed genoeg voor het eerste?
De aanvoerdersband leek toen ver weg. Maar als er mensen verdwijnen staan vaak anderen - waar je het 
niet van verwacht - op. Hij is duidelijk naar deze rol gegroeid.

Ik heb Juriaan niet voor een interview gebeld. Het leek mij beter enkele mensen uit zijn omgeving te benade-
ren. Benieuwd wat anderen over hem zeggen.
 
Men vertelde. 
‘Hij is een harde werker die het team aanmoedigt. Ook een echte doorzetter. Juriaan laat zijn kop niet han-
gen en hij laat zich niet leiden door zijn fouten. Hij is leraar in speciaal onderwijs. Dat merk je. Je moet er zeker 
inzetten dat hij gek op lunchen en uit eten is. En ook op vakantie gaan. Dat moet er zeker in!’

Captain Juriaan Visser
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‘Juriaan heeft leidinggevende capaciteiten. Hij is altijd trouw te trainen. Met zijn achtentwintig
wjaar weet hij precies wat er in de koppies van de jongere spelers omgaat. Hierdoor is hij een goede verbin-
ding naar de jongeren in het team. 
Een diesel die negentig minuten een stabiel tempo heeft. Kan lastig voor de tegenstander zijn. Is soms wel 
iets te gemakzuchtig. 
Hij zit ook in de spelersraad en denkt ook aan de kleine dingetjes. Spelers attent maken. Hij denkt daarbij niet 
alleen aan zichzelf maar vooral aan anderen.’

‘Hij heeft mooie sprankelende pretogen.’

‘Sociaal heel goed. Fanatiek. Heeft met iedereen wat op en dat maakt hem erg geliefd. Denkt mee. Een open 
iemand. Hij blijft rustig en hij maakt zich niet snel gek. Het is een levensgenieter. Je ziet hem genieten.’

‘Juriaan is een goede vriend van Jan Dekker en Sander Kolkman. Hij is een vrolijke kerel en heeft een goed 
hart. Is werkelijk een echte levensgenieter samen met Alexandra. Zijn A. Hij heeft volgens mij niet eens een 
keuken, want hij luncht of eet altijd buiten de deur. Na Richard doet hij in de kleedkamer ook vaak een woord-
je. Als het dan niet zo goed gaat, kan Juriaan ook best zeuren. Dan heeft hij zo’n zeurderig stemmetje. Terecht 
dat hij captain is. Hij vind zijn werk - leraar zijn - heel leuk. Maar vooral ook door de vrijheid die het met zich 
meebrengt.’

‘De selectie, inclusief Richard, Erik en begeleidingsteam, kunnen heel goed met elkaar opschieten. Er is to-
taal geen groepjesvorming en zijn er geen jongens die buiten de boot vallen. Echt heel uitzonderlijk. Juriaan 
is - mede - bepalend voor goede sfeer. Hij kan goed overleggen. Er zit gewoon een goede kop op.’

‘Een hardwerkende speler die kiest voor de simpele oplossing. Hij komt er door z’n mentaliteit. Je weet wat je 
aan hem hebt. Het is een no-nonsense voetballer.’

‘Juriaan is een leuke en enthousiaste jongen richting de pupillen van de week die bij elke thuiswedstrijd aan-
wezig zijn. Juriaan begeleidt deze kinderen duidelijk met veel plezier en enthousiasme en mede daardoor 
beleven de kinderen altijd een leuke dag. Na de wedstrijd houden Richard en Juriaan altijd een praatje in de 
bestuurskamer wat een mooie afsluiting is van deze dag.’

Voor mij zijn de meest opvallende quotes:
•  ‘Hij laat zich niet leiden door zijn fouten’
• ‘Juriaan denkt daarbij niet alleen aan           
zichzelf maar vooral aan anderen’
•  ‘Hij heeft een goed hart’

Beste Juriaan a good score! Mooie op-
merkingen.  
Je team staat als één blok achter je. 
Knap. 
Voor de klas - in speciaal onderwijs. Én in 
KGB shirt - onderwijs je speciaal. 

Rob Visser

Captain Juriaan Visser
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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



‘de Brug’  jaargang 51, nummer 4, seizoen 2014-2015

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. vindt, na ruim 30 jaar, weer een Auto Puzzel Tocht plaats.

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 K.G.B.-complex, hier moet men zich vooraf mel-
den 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.

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.

We gaan er een overgetelijke dag van maken!
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John Noordeloos

Voor dit nummer van de brug had ik het genoegen om John Noordeloos te interviewen.
Hij is sinds dit jaar trainer van de F3. Hij is woonachtig in Enkhuizen en samen met Heidi zijn ze de ouders van 
zoon Heyme van 7 en dochter Meike van bijna 10.
Zoals vaak het geval, is John de trainer van zijn zoon Heyme. Het grappige is dat zijn schoonvader, Ron Jous-
tra, de trainer is van de E6 waar zijn dochter in speelt.

John is geboren en getogen in Bovenkarspel. Na de lagere school heeft hij op het Marcus het VWO met 
goed gevolg doorlopen en heeft daarna HTS bouwkunde gestudeerd in Amsterdam. Hij werkt als Manager 
Ontwikkeling bij Scholtens Projecten te Wognum.
Hij werkt op de afdeling projectontwikkeling en houdt zich o.a. bezig met acquisitie, grond aankopen en het 
ontwerpen van de projecten. Met een tijdelijk uitstapje van 5 jaar naar een ander bedrijf werkt hij hier inmid-
dels bijna 15 jaar. 

Zelf heeft hij ook jaren gevoetbald, vanaf zijn vroegste jeugd bij K.G.B. Hij is begonnen in de E10 (in die tijd 
hadden we nog een E16!), F-jes waren er nog niet in die tijd. Zodoende heeft hij wel drie jaar in de E-tjes 
gespeeld. Hij heeft alle teams doorlopen, meestal wel in de selectie. Hij heeft anderhalf seizoen in het eerste 
gespeeld, maar hij kreeg teveel last van zijn knieën en is toen gestopt. In zijn tijd was Henk Spaan de trainer 
van het eerste. Later heeft hij nog twee seizoenen gespeeld in het vijfde, met o.a. Hessel en Jelle Thole, Harry 
de Wit, Hans Raven, Ron Joustra en Jos Rood.

Wie spelen er in de F3? Dat zijn Heyme Noordeloos, Kian el Amrani, Sterre Botman, Robel Ghereyesus Goy-
an, Ingmar van der Gulik, Ian Hilgers, Susan Beekmans, Joost Cillekens, Jesse Regenboog, Bram Tonkes en 
Fiene Beekmans (traint alleen mee, nog geen wedstrijden).

De trainer van de F3
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De mannen en vrouwen van de F3 doen het goed, momenteel staan ze op een tweede plaats.
Onlangs hadden ze van de koploper gewonnen. De meeste spelers zijn grotendeels tweede jaars F, er blijven 
na de zomer nog drie eerstejaars spelers achter.

Momenteel volgt John een pupillentraining bij de KNVB, samen met o.a. zijn schoonvader en Jay van Ooy. 
Daar leren ze voornamelijk hoe ze de jonge spelers tijdens de training bezig kunnen houden en ook hun 
aandacht vast te kunnen houden. Ze proberen voetballend training te geven, eventueel de jongens in twee 
groepen te verdelen en op deze manier ze techniek bij te brengen.

Op zaterdag is Robbert v.d. Gulik de begeleider en samen coachen ze de F3. De afgelopen tijd had John een 
stagiair van het Martinus College en die hielp tijdens de training. Er zijn tien spelertjes en nog twee nieuwe 
spelers bij gekomen die niet mee doen met de wedstrijd, maar wel met de training, dus een extra handje met 
twaalf mannen en vrouwen is wel lekker. Hij is nu gestopt, maar John doet de training nu samen met  Piet Ap-
pelman, die ook de cursus volgt en volgend  jaar ook  pupillen gaat trainen. 

Voor het maken van een teamfoto ben ik naar het K.G.B.-complex gegaan, want daar speelden de mannen 
en vrouwen thuis tegen Medemblik. Voor de wedstrijd heb ik de foto gemaakt en als volleerde modellen gin-
gen ze al in positie staan en/of liggen. Prachtig. Helaas waren niet alle spelertjes aanwezig, dus staat niet 
het volledige team op de foto.
Ik heb ook een tijdje naar de wedstrijd tegen Medemblik gekeken en het was een feest om ze te zien voetbal-
len. Zeer fanatiek en binnen vijf minuten viel al het eerste doelpunt. Top. Uiteindelijk is het 8-5 voor K.G.B. 
geworden.

Zoon Heyme schuift volgend seizoen waarschijnlijk door naar de F2 of F1 en John schuift mee naar het team 
waar zoonlief in eindigt. Hopelijk kunnen de mannen nog eerste worden in de competitie. 
We wensen John en zijn mannen en vrouwen heel veel succes in de komende wedstrijden.

Elly Roosendaal

De trainer van de F3: John Noordeloos

SAVE THE DATE!!

5 juli 2015 

aanvang 15.00 uur

K.G.B. - FC VOLENDAM
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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



DE MEIDEN  
VAN VV KGB 

ZOEKEN ENTHOUSIASTE NIEUWE 
LEDEN! 

 
Altijd al willen 

voetballen? 
Kom eens een 

keer meetrainen! 
 

Bij VV KGB gaan plezier, 
teamspirit en prestaties 

vanaf de mini’s tot aan de 
dames samen.  

   
Meer info 
Anne Boon    VV KGB 
anneboon3@hotmail.com   De Gouw 19 
     www.facebook.com/vvkgbdames Bovenkarspel 
www.vvkgb.nl 




