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In memoriam

Donderdag 24 september werd de vereniging opgeschrikt door het bericht dat 
onze vrijwilliger Bertus Kleijn plotseling was overleden.

Bertus was een vrijwilliger waarop KGB jarenlang kon rekenen. In de jaren ‘70 ver-
huisde hij met zijn vrouw Lida naar Bovenkarspel en begin ‘80 kwam hij bij KGB om 
daar niet meer weg te gaan.

Hij beklede functies onder andere als jeugdtrainer en -begeleider en de laatste
jaren was hij op zaterdag een vertrouwd gezicht als de rechterhand van Henk
Cnossen in “De Boet”.

KGB verliest in hem een gedreven man die met veel plezier en toewijding en het 
liefst op de achtergrond zijn hobby als vrijwilliger voor KGB invulde.

Bertus, bedankt.

Op maandag 16 november werden we opgeschrikt door het nieuws dat op
75 jarige leeftijd onze oud-medewerker Gijs Buck was overleden.

Hij maakte in zijn lange loopbaan bij KGB deel uit van de jeugdcommissie,  was daar-
naast een zeer gewaardeerd medewerker in “De Boet” en bracht de voetbalpro-
gramma’s naar de ophangadressen in het dorp.

We zullen hem herinneren als een zeer humorvolle man die altijd bereid was om 
voor KGB werkzaamheden te verrichten.
 
We wensen zijn vrouw, familieleden, vrienden en bekenden veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies.
 
Bestuur vv KGB 
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Column

Ons voetbal ABC

Ajax  moet
Blind
Cruijff
Dekken

  het
EK  en
Fucking goede WK van Gaal
Gemist. Nu hadden we
Hiddink met z’n
Ingestorte
Jandoedels

Kansen volop, spelers
Lamgeslagen op
Mat  in bewierookte 4-3-3
Nervositeit

Opbouw en geen (van)
Pressie  (woordspeling als inkoppertje..)
Queen  zingt ons uitlachend toe
  ‘are you the champions!!’ en
Robben ons man van glas - werd node gemist

Supporters
Troosten zich
Utopisch verlangend met beelden van
Voormalig nummer veertien. Of van Marco
  die zijn nr 14 in VI een fluwelen
Wake up trap gaf.

  De
X  is van nr. 10 onze Wesley en zijn
Yolante of is de Y van Yuppie met sjaal & hoed?

  Dan de laatste letter Z. Die is van
Ziekte

Verschrikkelijk.
Johan Cruijff als een gezicht van velen.

Pas dan.
Dan valt ons abc pas echt in duigen.

Zal de verlosser zichzelf kunnen verlossen?

Rob Visser
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Reacties & Zo............
Begin van het seizoen 2015-2016 presenteerden wij met trots onze 11e editie van de
Presentatiegids. Heel wat uurtjes werk is er ook dit keer weer in gaan zitten.
Wat is het dan leuk om al die reacties te mogen ontvangen. Veelal van mensen die we 
tegen zijn gekomen onderweg, in de winkel en natuurlijk op ons eigen complex. 

Maar er zijn ook reacties op Social Media geuit zoals;
•	 Hey leuk, onze zoon Peter, op de foto. Mariena Jong – van ’t Hoff
•	 Wat een werk in gestopt. Kwaliteitsblad. Super. Hans de Wit
•	 Knap werk. Wim Duijs
•	 Machtig mooi blad is het geworden. Ineke Bakker
•	 Mooi gedaan weer. Diana Verhage – Jong
•	 Top blad, mooi gedaan. John Feij
•	 Top verslag over de Wentzels. Michel Wentzel

En naar aanleiding van het artikel over de Familie Wentzel stroomde hun Social Media 
over;
•	 Mooi verhaal. Ria Smit
•	 Wat is dit gaaf zeg. Robina Tanasale
•	 Dit is toch wel uniek hè, geweldig. Magda Bokma
•	 Het is zo te zien een mooi nummer. Ik zie onze Rood-Zwarte naam ook er in staan. 

Maar in ieder geval mooi dat jullie er in staan. Toon Nugter
•	 Wat een leuk stuk in het KGB blad, familie Wentzel. Echt heel leuk. En een paar her-

kenbare items. 2 stukken taart enzo. Detlef Jensch
•	 En terecht Michel! Mooi gebaar van KGB. Stephan Wolfschot
•	 Onze moeder Tinie Wentzel met de salmiak ballen;). Brenda Roet Feld
•	 Leuk stukje van jullie allemaal. Eef Hogendoorn
•	 WOW wat leuk! Christel Schols
•	 Tja, dat heb je met bekende Nederlanders. Die worden geïnterviewd. Dirk Rood
•	 Leuk! Maaike Brilman
•	 Prachtig!! Jolanda de Vaal – Rosa Bian
•	 Jullie mogen trots op elkaar zijn! Nog vele jaren samen voetbalplezier gewenst! Jan-

nie Kreuk

Redactie team wil graag versterking !!

Om uw clubblad ‘de Brug’ en de Presentatiegids ook dit seizoen van leuke lezenswaardige interviews te 
kunnen voorzien, is het redactieteam op zoek naar enkele personen die het in zich hebben om iemand 
van de club te interviewen en daar een leuk verhaal van te maken. Wie o wie komt het team versterken.

Geef je op en mail naar redactie.kgb@quicknet.nl
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Heb jij ze? Ik niet. Ze liggen hier wel in huis en ik heb er een haat / liefde verhouding mee.
Bedoel maar zo, het drama begint al als je ze moet wassen. Hebben de kids op de prutvelden gerend dan valt 
het nogal mee en hoef je ze alleen maar uit elkaar te halen wanneer het kroost ze op een prop uitgetrokken 
heeft. Het is ook een klusje om die lange kousen knap uit te trekken, ik weet het, en natuurlijk denkt geen 
voetballer er bij na. Die trekt de hele handel uit en mikt het op de vloer des kleedkamers.  
 
En dan zie je al die moeders of vaders zich bukken en alles in de sporttas te gooien. Klein verschilletje, moe-
ders pakken de sokken op en trekken ze gelijk helemaal uit elkaar want ze weten hoe beroerd het is als die 
sokken, als ze uit de droger komen op een proppie, van binnen nog zeiknat zijn en dan kun je ze alsnog boven 
de kachelhaard hangen. Echt re-te-irritant! 

En weet je wat nog erger is? Nou? Als je sterspelertje op kunstgras heeft gespeeld.
Man, man, sta je weer te pulken aan die rotsokken. Die zwarte bende kleeft van onder tot boven aan die 
kousen en verknallen je wasmachine plus je humeur. Je snapt dat het ultieme probleem toch is als je zorgend-
voor-je-bloedjes, twee stel natte, binnenstebuitengekeerdevolmetzwartespikkelsvoetbalkousen weer eens 
knappies in model moet zien te krijgen.
 
En net toen ik had bedacht dat ik gewoon twee stel nieuwe spikkelvrije en schone sokken voor ze zou kopen, 
kwam het volgende probleem alweer om de hoek kijken.  Ze moeten ze niet. Zucht. Telkens leg ik voor de 
training een stel nieuwe rode sokken klaar, in dames en herenvorm, maatje 32 en 36, en vind ik de kous in de 
pot. Of in de kast, is de betere benaming.

Want als ik even niet kijk hebben mijn nazaten hun  ongeschonden sokken alweer ingeruild voor hun oude 
vertrouwde KGB kousen die bijna vergaan zijn.
 
Ze zitten zo lekker mam, en die nieuwe zijn veel te strak, passen haast niet en waarom heb je die gekocht 
eigenlijk? Tja. Omdat mams goedkopere voetbalattributen wilde en deze daarvoor heel geschikt leken? Mijn 
argumenten dat deze ingelopen moesten worden en dan vanzelf wel uitrekten werd tegen dovemansoren 
verteld. Als triest ongebruikte sokjes bleven ze in de kast liggen, dromend van een winnende goal scorend in 
bijpassende voetbalschoen. Schitterend aan een lenig kinderbeen. Helaas.

Tijdens de laatst gedane kastopruiming heb ik ze met bloedend hart naar de grijze kliko verbannen. En na-
tuurlijk had ik er de kindjes in de derde wereld blij mee kunnen  maken, maar door alle discussies en aanva-
ringen geloofde ik het wel. Weg met die krengen.

Nu wil het geval dat er nog een lid in ons gezin actief begonnen is bij de vereniging. Manlief heeft de voet-
balschoenen aangetrokken en is de F3 gaan trainen. Natuurlijk was ik enthousiast en ben direct naar de 
winkel gereden om twee stel nieuwe voetbalkousen voor hem te kopen. Want ja, die oude van 9 jaar ge-
leden zaten vol met motten en versleten hielen. Je moet een beetje knap voor de dag komen tenslotte. 
 
En wat denk je? Ze zijn niet goed. Te klein en te strak en weetikveelwatnietmeer.

Jongens, de balletschool adverteert met
3 halen twee betalen.
Tijd voor een nieuwe sport?!

Monique

Voetbalsokken
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Een geslaagde fysiotherapeut.

Afgestudeerd aan de THIM academie. Dé internationale hogeschool voor fysiotherapie. 

Thom. Een zoon van
Marijke Bot en Cor de 
Boer. Helaas is zijn vader 
Cor veel te jong overle-
den.
Deze geboren Lutjebroe-
ker en Zouavenman in 
hart en nieren was een ge-
waardeerd en betrokken 
jeugdvoorzitter! Thom 
kreeg dus veel Zouaven-
liefde in zijn opvoeding 
mee. Dat spreekt voor 
zich. 
Ook heeft Thom er vele 
jaren gevoetbald. Toch liet 
hij de kans om fysiothera-
peut bij de selectie van KGB te worden niet lopen! Hij had ook al wat clubervaring bij ons opgedaan. Zijn 
laatste voetbaljaar, het seizoen 2012 -2013, heeft hij samen met - zijn maat - Dylan de Wit bij KGB in de se-
lectie gevoetbald. 

‘Ik wist dus al hoe en wat het bij KGB reilt en zeilt. Ik ken de mensen.’  

De Hoge school opleiding was pittig. Zeker het behalen van zijn master was een zware dobber. ‘Allemaal in 
het Engels en geloof me Rob, het was echt geen vakantie Engels! Hele taaie stof. De anatomie met Latijnse 
namen. Wat is de functie van elke spier. De oorsprong en aanhechting. En welke zenuw innoveert welke spier.’ 
Hè? Kan je dat laatste nog een keer herhalen Thom!

Op de site van deze THIM HBO opleiding staat het een en ander beschreven:
Voor deze opleiding is het essentieel dat je interesse hebt voor het menselijk lichaam. En voor het bewegend 
functioneren. Je bent een professionele zorgverlener met aandacht, respect en interesse voor een ander. 
Je bent specialist in het begeleiden van mensen met rugpijn, sportblessures of bijvoorbeeld bij klachten van 
mensen na een hersenbloeding. Hiervoor is veel specifieke kennis nodig over het menselijk lichaam. Kennis 
die nodig is om klachten te onderzoeken en te behandelen in een oefentherapie of een massage. Maar je 
moet naast alle lichamelijke kennis ook een businessplan kunnen opstellen. En o.a. leren hoe je contracten 
moet opstellen met zorgverzekeraars, onderhandelen, vergaderen en functioneringsgesprekken moet voe-
ren. Het is een erkende HBO opleiding.

Thom is er allemaal klaar voor: hij kan aan de slag als een - erkend fysiotherapeut.

Wat vond je er leuk aan? ‘Alles was gericht op de fysiotherapie. Eigenlijk zijn alle lessen wel leuk geweest 
zowel van praktijk als theorie. Bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, je moet 
wel uit je patiënt kunnen halen wat er aan de hand is.’ 

Om hem even te tarten zeg ik dat je met een behandeling of vijf wel klaar bent bij de fysio. Daarna kunnen 
jullie fysio’s toch niets meer toevoegen. Nou, dát was Thom niet met me eens. 

Thom de Boer
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Moet natuurlijk ook niet, deze jonge hond bijt nog fel van zich af. Hij legt uit dat dit echt sterk
afhangt van wat de klacht is. Én een fysiotherapeut kan zich juist in een langer traject laten gelden voor een 
patiënt.

Hoe ben jij fysio bij KGB geworden?  ‘Nou das een mooi verhaal. Ik stond eens met Dylan de Wit bij KGB toen 
Bob Smit een balletje opgooide.’ Goede vriend Dylan zei dat onze voorzitter Bob dan wel van goeden huize 
moest komen. Bob moest hen dan minimaal z’n auto een dag aan ze uitlenen. Niet op die dag - maar dit werd 
uiteindelijk een deal!
Peter Bakker en Bob hebben een gesprek met Thom gevoerd en klaar was de zaak.
Bob hield woord en leende een dag zijn Audi aan de boys uit!
‘Topkarretje Rob. We hebben deze ff goed ingereden’, zegt Thom met een big smile.

Ja, onze Bob is al wat ouder en gezapig. Dus die 
auto kon best een daggie ros krijgen.

Nu klaar, dus aan het werk? Vraag ik.
Ja. Maar nog niet als fysiotherapeut. Hij werkt 
momenteel in de auto business. Want banen in 
de fysiotherapie liggen niet voor het oprapen 
en een eigen praktijk zet je niet zomaar op. 
Hij wil graag zich nog verder ontwikkelen en 
gaat ‘waarschijnlijk’ nog naar de Hogeschool 
van Rotterdam om een master manuele thera-
pie te volgen. Daarin gaat de focus meer naar 
technieken die je houding en bewegingen ver-
beteren. Klinkt goed zeg ik hem, want als je jong 
bent, leer je het makkelijkst. Prima idee.
In zijn functie als fysio is Thom in principe niet 
bij wedstrijden. Hij kneed de boys van de selec-
tie op dinsdagavond. De trainingsavond. En evt. 
op donderdag indien nodig. In overleg met ver-
zorger Wim is hij er soms ook met de wedstrijd 
bij. Of met een toernooi. En een enkele keer 
gaat hij met het tweede mee.

‘Als ik er op de trainingsavond ben, wil iedereen op mijn behandeltafel. Of ze nu wat hebben of niet dan heeft 
iedereen wel een spiertje los te masseren. Naast dit verzorg ik iedere maand ook een looptraining. Kwart 
over zeven behandelen tot plm kwart over acht en dan tot kwart over negen een looptraining. 
Dat was in het begin wel even wennen. De jongens zijn over het algemeen wat ouder en ik ben toch degene 
die ze verteld hoe en wat te doen.’ Hij is nu ingeburgerd en het is voor hem - gekneden koek.

‘Mijn vriend Dylan is nu geblesseerd, ook hij ligt bij mij op de pijnbank. Door een misstap in de zaal is zijn 
kruisband afgescheurd. Hij krijgt veel individuele training. Dat is mooi om samen met elkaar te doen.’
 
KGB pluspunten voor Thom.
- Ik kan me ontwikkelen als fysiotherapeut. 
- Het is een leuke groep en voel me part of the family.
- Ik blijf in aanraking met de sport die ik leuk vind en liefheb.
- Het is dicht bij huis.
- Het blauwe pak wat de staf draagt - geeft me toch wel een gevoel van trots!

Thom de Boer
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Hobby’s: Mooi zitten met vrienden. Ajax wedstrijden zien met Dylan. Sporten bij Machteld Stins.
TV:   Hij volgt graag FOX sport en kijken ze met de gehele familie Penoza op zondagavond.
Vakantie: Italië. Zijn we veel geweest. Daar bewaar ik hele goede herinneringen aan. 
  New York hebben we ook een trip naar gehad. Een fenomenale en indrukwekkende stad.
Muziek: Hij heeft een brede smaak. Amerikaanse hiphop. Huidige top 40. Amerikaanse rap. Coldplay.  
  ‘Maar geen hardcore, kermismuziek of muziek uit de jaren 70 of zo!’

In het gesprek rept Thom regelmatig over - mijn vrien-
den dit en of dat - daarom vraag ik hem: wie zijn dat 
dan allemaal? Naast de eerder genoemde Dylan de 
Wit bestaat zijn vriendengroep uit o.a. Jon Blokker, 
Brian Kaagman, Rob Grooteman, Stefan Spruit, Tom & 
Guus Portegies, Martijn Ruiter, Menno vd Thiel, Marc 
de Ruyter, Robbert Boots en Pepijn Damhuis. Hier zien 
we ook weer wat bekende voetbalnamen. 

Voetbal gaat als rode draad door zijn leven. Natuurlijk 
het favoriete rood-wit van Ajax, het rood-grijs van de 
Zouaven en nu het rood-wit van KGB. Máár er is nog 
een rode draad! Dé rode draad van de liefde. Want 
sinds een maand of vijf heeft hij een vriendin. Famke 
van Kalken. Ze volgt een mode opleiding. 

Hij glundert ervan.

Het interview is bij Thom thuis. We zijn alleen en zitten 
samen in de keuken aan de koffie, heel relaxt vertelt hij 
zijn verhaal en hebben we het over van alles. De koffie smaakt heerlijk. 
Wat wil je ook - want… 
De familie heeft Hans Raven in the house - dan mag en kan je wel wat verwachten. Deze topondernemer 
uit de horeca - ex Lange Jan - heeft nu met een compagnon restaurant Dubbel & Dwars. Hans is tijdens ons 
interview een week met Thom’s moeder Marijke op vakantie. Een welverdiende vakantie. Na de opening van 

Dubbel & Dwars ging de zaak als een speer. Hans draait 
heel veel uren in zijn drukke baan.

Thom heeft ook een baan. Maar hij hoopt natuurlijk 
een baan als fysiotherapeut te krijgen. Daarvoor heeft 
hij zijn opleiding gedaan. Misschien in de toekomst 
zelfs een eigen praktijk? 
Aan jeugdig enthousiasme ontbreekt het hem niet. 

Thom heeft kennis van het gehele lichaam. Hij kan 
masseren, heeft een behandeltafel én is jong & ver-
liefd. 
Het is voor mij wel zeker! Thom masseert zijn verhaal 
naar een - happy end …

         
          

Rob Visser     

Thom de Boer



“Deskundig, meedenkend,
recht door zee en een hééél groot netwerk.”

Rumo Nelly Melanie Liza

Ondertekening van de sponsorovereenkomst tussen
‘de Vesting Makelaars’ en KGB door

Rumo Traets en Jacco Stuurop.
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E2 in nieuwe trainingspakken
E2 ontvangt nieuwe trainingspakken van G-J Rood Hovenier.

Op de foto: Van links naar rechts: Jaimee Hoost, Bent v/d Werf, Jesse Bakker, Lance Koopen, Milan Atsma, 
Mauro Pennekamp, Justin Rood, Harm Fit en Hadi Shahade.
Daarbij aan de linkerkant Peter Bakker jr. (trainer geleider) en Gert-Jan Rood (sponsor).

Gert-Jan Rood is al sponsor van verschillende tenues bij de jeugd van KGB. Zijn bedrijf G-J Rood Hovenier 
is gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van tuinen. Niet alleen het groen, maar ook (sier)bestrating, 
beschoeiingen, schuttingen, en waterpartijen worden vakkundig aangelegd. Van ontwerp tot afronding staan 
service en kwaliteit hoog in het vaandel.

Voor meer info: G-J Rood Hovenier, tel. 0650411300 of  www.g-jroodhovenier.nl.

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

Kijk voor het volledige diensten pakket op
www.biesenbeek.nl
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We gaan alweer richting de laatste maand van het jaar 2015 en dus is het nieuwe voetbalseizoen
 alweer “een eind op streek”.  Zo heeft KGB 1  17 wedstrijden en KGB 2 14 wedstrijden gespeeld, dit is dan 
wel inclusief beker en vriendschappelijk.

Voor een groot deel van de selectie was de zomerstop dit keer kort. Op 18 juni speelde KGB 1 z’n laatste na-
competitiewedstrijd tegen HSV Sport. Die wonnen we met 5 – 0 waardoor we weer terug zijn op het niveau 
waar we thuishoren: de derde klasse. Omdat er op zondag 5 juli een speciale wedstrijd gepland stond tegen 
FC Volendam 1 (Jupiler League) besloten we door te trainen om goed geprepareerd aan de start te komen. 
Dit bleek, want KGB gaf Volendam goed partij. Aanvallend konden we weliswaar niets uitrichten maar ver-
dedigend verzetten we ons met hand en tand. Na een 0 – 2 ruststand werd het 0 – 6. We zien daarna dat Vo-
lendam de 1ste periode pakt in de competitie met als uitblinkers linksbuiten Van Velzen en spits Steltenpool 
die ook in Bovenkarspel al excelleerden.

Na 5 juli mochten we echt op vakantie om op zondag 2 augustus te beginnen aan de 1ste training, iets later 
als normaal. Ook dit jaar weer de nodige mutaties in de selectie. Dit keer 10 spelers die ons verlieten en dus 
moesten we op zoek naar vervanging. Ook dit jaar geen A-junioren die overkwamen, dit is pas volgend jaar 
weer aan de orde. We mochten uiteindelijk 11 nieuwe spelers verwelkomen. Ik stel ze even voor:
•	 Bart Boon, 27 jaar – overgekomen van De Valken 2. Een siervolle rechtsbuiten met een mooie passeer-

actie en ook scorend vermogen. Heeft in het verleden ook een aantal seizoen in Valken 1 gespeeld.
•	 Björn van Deursen, 30 jaar – na een aantal seizoen lager te hebben gespeeld (4de) is Björn weer terug. 

Hij gaat in KGB 2 spelen en kan met z’n ervaring iets toevoegen. Heeft een mooi linkerbeen.
•	 Patrick van Osch, 29 jaar – heeft ook al eerder in de selectie gespeeld. Zit nog in de herstelfase van een 

knieblessure zodat hij het eerste half jaar alleen maar zal trainen.
•	 Sonny Overbeek, 28 jaar – afkomstig uit Woerden maar naar deze regio verhuisd door z’n vriendin die 

hier woont. Veel ervaring opgedaan in de 2de en 3de klasse, middenvelder met overzicht.
•	 Barry Rood, 36 jaar – ras KGB’er en nestor van de groep. Na jaren weer terug in de selectie en laat zien 

dat hij een versterking is. No nonsens player in de verdediging en zeer sterk in de duels. Pas getrouwd.
•	 Patrick Schooneman, 18 jaar – doelman, overgekomen van Hollandia 2. Jeugdopleiding van de Horine-

zen doorgelopen. Moet de concurrentie aangaan met Dirk Bakker en Jan Dekker. Als jochie begonnen 
bij KGB.

•	 Joost Schouw, 22 jaar – afkomstig van West Frisia waar hij geen basisplaats meer had. Verdediger met 
een goed overzicht en dito pass in de benen. Wil KGB naar een hoger plan brengen en heeft ook leiding-
gevende capaciteiten.

•	 Ricardo Smit, 18 jaar – begon het seizoen in de A-junioren maar door omstandigheden vervroegd over-
gestapt naar de selectie. Dat het snel kan gaan bewijst hij. Heeft pas geleden z’n debuut gemaakt in KGB 
1 (JVC uit). Zoon van oud 1ste elftalspeler Peter Smit.

•	 Wesley Smit, 20 jaar – heeft even een uitstapje gemaakt naar Spirit’30 maar is snel terug bij KGB. Heeft 
wel een zware knieblessure gehad zodat hij nog in de herstelfase zit. Maakt inmiddels wel alweer minu-
ten. Is een aanvaller en zal dus voor doelpunten moeten gaan zorgen.

•	 Maarten Vijselaar, 26 jaar – spectaculaire versterking voor KGB. Na jarenlang in Zouaven 1 te hebben 
gespeeld kwakkelde hij een aantal jaren door blessures. Probeert nu weer op niveau te komen en vooral 
plezier te krijgen. Een winnaar die KGB nog veel plezier zal brengen.

•	 Berry van der Wouden, 25 jaar – trainde vorig seizoen al mee nadat hij gestopt was bij West Frisia 1. 
Knijterharde verdediger met een goede kop erop. Staat dus te trappelen na alleen maar droog oefenen.

Thom de Boer, 23 jaar – onze nieuw fysiotherapeut, opvolger van Yuri Smit. Heeft een aantal jaren geleden 
nog een seizoen in de selectie gespeeld. Mag z’n afgeronde studie in de praktijk gaan brengen naast de oude 
rot Wim de Wolf.

Belevenissen rondom de selectie
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Dit betekent dat we het seizoen beginnen met 35 spelers, kwantitatief genoeg om het seizoen door te kun-
nen komen. 

Hieronder de leeftijdsopbouw van de selectie in vergelijk met vorig seizoen.
De gemiddelde leeftijd is iets hoger maar de tendens blijft jong.

2014/15:      2015/16:
Leeftijd:  Aantal spelers:  Leeftijd:  Aantal spelers:
18 – 19 jaar  8    18 – 19 jaar  6
20 – 21 jaar  8    20 – 21 jaar  10
22 – 23 jaar  6    22 – 23 jaar  5
24 – 25 jaar  5    24 – 25 jaar  4
26 – 27 jaar  1    26 – 27 jaar  2
28 – 29 jaar  4    28 – 29 jaar  4
30 jaar of ouder 2    30 jaar of ouder 4
Totaal spelers  34    Totaal spelers  35
Gem. leeftijd  22,6    Gemiddelde leeftijd 23,5

KGB 1 speelde tot nu dus 17 wedstrijden.
Ik zet ze even op een rijtje:

Oefenwedstrijden:
8 aug:   ZOB 1 – KGB 1   3 – 1 
14 aug:  SV De Rijp 1 – KGB 1   3 – 1 
16 aug:  SC Purmerland 1 – KGB 1  0 – 7
27 okt:  KGB 1 – De Valken 1   6 – 1 

Bekerwedstrijden:
23 aug:  KGB 1 – LSVV 1   0 – 1 
26 aug:  DZS 1 – KGB 1    1 – 1 
29 aug:  Monnickendam 1 – KGB 1   0 – 3 

Competitiewedstrijden:
6 sep:    KGB 1 – DWOW 1    2 – 0 
13 sep:  SEW 1 – KGB 1    2 – 1 
20 sep:  Kleine Sluis 1 – KGB 1   2 – 0 
27 sep:  KGB 1 – VVW 1    1 – 1 
4 okt: VIOS W 1 – KGB 1    0 – 1 
11 okt:  KGB 1 – Texel’94 1    1 – 1 
18 okt: De Blokkers 1 – KGB 1   2 – 1 
1 nov: KGB 1 – Winkel 1    1 – 1 
8 nov: JVC 1 – KGB 1    1 – 1 
15 nov: KGB 1 – Westfriezen 1   1 – 0 

Totaal: 17 gespeeld, 6 gewonnen, 5 gelijk, 6 verloren, 29 doelpunten voor, 19 doelpunten tegen.

Degelijk, zo kunnen we tot nu toe het spel van KGB 1 typeren in de competitie.  Met tien tegendoelpunten in 
evenzoveel wedstrijden is niks mee, evenveel geproduceerde is wel te weinig om een echt woordje mee te 
spreken. Redenen: we creëren wel genoeg kansen maar afronden is ook een vak.

Belevenissen rondom de selectie
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Rustig een bal binnenschuiven lijkt moeilijk maar is voor veel spelers lastig. Onze topscorer van vorig sei-
zoen, Daniël Hart, heeft lang last gehad van een achillespeesontsteking en is nog niet op niveau. Ook is 
doelpunten maken in de 3de klasse moeilijker dan een niveau lager. Tot de winterstop worden er nog drie 
wedstrijden gespeeld tegen Spartanen, SRC en Grasshoppers. Hopelijk kunnen we een vaste plek in het 
linkerrijtje veroveren. De laatste wedstrijden kampten we met behoorlijk wat blessures, het is goed om te 
zien dat de vervangers het goed oppakken en we toch resultaten kunnen boeken. Mooi ook dat jonkies als 
Niels Compas en Ricardo Smit geruisloos worden ingepast.

KGB 2 kwam op moment van schrijven tot 14 gespeelde wedstrijden. Hier zijn ze:

Oefenwedstrijd:
16 aug:  SC Purmerland 2 – KGB 2 2 – 4

Bekerwedstrijden:
23 aug:  KGB 2 – West-Frisia 2  0 – 2 
27 aug:  De Blokkers 2 – KGB 2  2 – 0 
30 aug:  VVW 2 – KGB 2   5 – 1 
 
Competitiewedstrijden:
6 sep:  KGB 2 – Always Forward 2  2 – 1
13 sep:  Grasshoppers 2 – KGB 2  2 – 2 
20 sep:  SVW’27 2 – KGB 2   1 – 4 
27 sep:  KGB 2 – Hugo Boys 2   0 – 2 
4 okt:  VIOS W 2 – KGB 2   5 – 2 
11 okt:  KGB 2 – ZAP 3  7 – 2 
18 okt:  De Blokkers 2 – KGB 2  6 – 4 
1 nov:  KGB 2 – Koedijk 2   1 – 2 
8 nov:  JVC 2 – KGB 2   2 – 1 
15 nov:  KGB 2 – Hollandia T 2  2 – 1 

Totaal: 14 gespeeld, 5 gewonnen, 1 gelijk,
8 verloren, 30 doelpunten voor,
35 doelpunten tegen.

KGB 2 speelt erg wisselvallig. De drie bekerwedstrijden gingen allen verloren, maar dit was tegen teams 
uit hogere klassen. De start in de competitie was veelbelovend met 7 uit 3, daarna kwam de klad erin. 3 
uitwedstrijden op rij werden verloren en dit was onnodig. Thuis wordt er wel niveau gehaald. Er zit genoeg 
kwaliteit in het team, er worden genoeg doelpunten gemaakt. Bij voetbal hoort echter ook verdedigen en 
vooral omschakelen en dat ontbreekt er nog wel eens aan. KGB 2 speelt nog twee wedstrijden voor de 
winterstop tegen SEW 2 en SVW’27 2. 

Tot de volgende keer,

Erik de Vries, Teammanager KGB selectie.

Belevenissen rondom de selectie

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 pro-
gramma, de afgelastingen, uitslagen en sponsors. 

Kortom, we zijn echt overal te volgen!
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De trainer van de C3: Marco de Hart
Tijdens de vrijwilligersmiddag stonden we met een 
groepje mooi te praten. Met een borreltje en zo ko-
men allerlei onderwerpen ter sprake, waaronder het 
interviewen van trainers. Al pratende kwam de naam 
van Marco voorbij. Dus voor dit nummer heb ik Mar-
co gebeld over een interview en hij wilde er graag 
aan mee werken. Onder het genot van een kopje kof-
fie en een koekje werd de familie aan mij voorgesteld. 

Marco is getrouwd met Karina en samen hebben zij 
drie kinderen: Melissa van 23, Rosanne van 20 en 
Jordin van 14. Marco is geboren en getogen in
Enkhuizen, waar hij de lagere school heeft doorlopen 
en daarna volgde de LTS, de voormalige Hoeksteen 
in Grootebroek. Na de LTS heeft hij een korte peri-
ode bij de Koekfabriek in Enkhuizen gewerkt, maar al 
snel is hij bij Pipe Life aan het werk gegaan en werkt 
daar nu al 29 jaar(!) als process operator. Op mijn 
vraag wat dit precies inhield, zei Marco dat het lastig 
te omschrijven is, want het is bij elke machine weer 
anders. Het komt er op neer dat hij samen met col-
lega’s machines ombouwt. Dit is een continueproces, 
dus er wordt in ploegendiensten gewerkt. 

Marco heeft vroeger ook gevoetbald, bij West Frisia. 
Hij is op 9-jarige leeftijd begonnen en heeft dit zo’n 
negen jaar volgehouden. Toen kwamen er andere in-
teresses. Een paar jaar geleden heeft hij meerdere malen meegedaan met het 7 x 7 voetbal, maar de wissel-
diensten en blessures waren de redenen dat hij hier toch maar mee is gestopt. Intussen gaat hij tweemaal in 
de week naar de fitnessschool en hij wandelt regelmatig.
Zo heeft hij twee keer de Dam tot Dam gewandeld, een  enorm leuke en gezellige wandeltocht.  En Marco 
en zijn zoon zijn fervente Feijenoordaanhangers. Ze zijn laatst naar de wedstrijd Feijenoord-Olympiakos ge-
weest. Een prachtige ervaring, en vader en zoon zijn van plan vaker naar het Feijenoordstadion te gaan om 
daar een wedstrijd bij te wonen.

Zoals zo vaak het geval is, is Marco trainer geworden van het team van zijn zoon vanwege het gebrek aan een 
trainer. Hij is vorig jaar gevraagd  en heeft  zijn neef Wesley Smit gevraagd om hem hierbij te helpen.  Dit jaar 
bood Kees Bot zich als trainer aan en dat kwam mooi uit, want vanwege zijn wisseldiensten kan Marco niet al-
tijd trainen en neemt Kees dan de zaken waar. Kees had al eerder als trainer gewerkt, maar had een uitstapje 
gemaakt naar Dindua. Op zaterdag is Marco Beumer de begeleider van de jongens. Als het enigzins mogelijk 
is, gaat Marco op zaterdag mee naar de wedstrijd. Wel regelt Marco dan de opstelling van het team.

De mannen gaan nog niet helemaal geweldig. Op dit moment staan ze derde van onder. Van het team is de 
helft ongeveer tweede jaars en de helft eerste jaars. In het begin was het lastig om een team te vormen, in-
middels zijn de jongens aardig aan elkaar gewend en gaat het beter. Ze trainen eenmaal in de week anderhalf 
uur, want twee keer in de week trainen is voor veel jongens te veel, op de training mist er ook regelmatig wel 
eens iemand in verband met schoolwerk. Ze zijn wel erg enthousiast, maar moeten af en toe extra worden 
aangestuurd. De competitie is nog niet afgelopen, dus dat gaat helemaal  goed komen.
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Wie spelen er in de C3? Dat zijn Mathijs Baarscheer, Axel Baas, Mike Beumer, Rick Beumer, Danilio Bot,
Jordin de Hart, Dennis Jeltema, Stef Kersten, Richard Meekel, Luuk Oostendorp, Pim Schuitemaker, Thijmen 
Werkhoven en Bart van der Zel.

We wensen Marco, Kees en Marco succes met hun C3 en we hopen dat ze naar de hogere regionen in de 
competitie zullen stijgen. 

Zet hem op!         Elly Roosendaal

De trainer van de C3: Marco de Hart
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Week van de scheidsrechter: “De hoogste tijd om de scheidsrechter eens te bedanken”

Iedere week zijn er in Nederland 28.500 scheidsrechters die zich wekelijks weer inzetten om een wedstrijd 
zo goed mogelijk te leiden en het spelen mogelijk te maken. In de week van 3-11 Oktober werd daarom 
de “week van de scheidsrechter” georganiseerd.  Dit is een initiatief van verschillende sportbonden en het 
NOC*NSF in het kader van het actieplan ‘veilig sportklimaat’. Een mooi moment om de scheidsrechter eens 
in het zonnetje te zetten. Ook bij onze vereniging. 

Aandacht is namelijk nog altijd belangrijk en noodzakelijk. Want ondanks dat er veel energie is gestoken in 
een veiliger sportklimaat, vinden nog steeds ernstige excessen plaats.
Jaarlijks gaat het in het Nederlandse amateurvoetbal om enkele honderden gevallen. Dat kan zijn de moles-
tatie van een scheidsrechter, maar ook een massale  vechtpartij. 

Binnen KGB zijn 24  scheidsrechters actief, die zich wekelijks of regelmatig inzetten om de wedstrijd zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Zij verdienen van iedereen het grootste respect. Ook, maar misschien wel vooral, 
als zij jong en onervaren zijn.  Zij zijn de toekomst en we hebben hen hard nodig…… Ook morgen en overmor-
gen willen we graag nog voetballen bij KGB.

We proberen binnen KGB onze scheidsrechter zo goed mogelijk op te leiden, zodat ze door goede spel-
regelkennis de wedstrijd zo goed mogelijk kunnen leiden. De scheidsrechter heeft altijd de intentie om de 
wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen en zo objectief mogelijk te zijn. Maar helaas (of gelukkig?) zijn 
scheidsrechters af en toe net mensen. Zij maken soms ook fouten of beoordelen spelsituaties anders dan je 
op grond van je eigen waarneming vanaf de zijlijn zou verwachten. We zullen met z’n allen moeten accepte-
ren dat een scheidsrechter niet feilloos is, net als ouders/toeschouwers, spelers, trainers en geleiders. Ook 
dat hoort bij sportiviteit. Een bedankje en geen discussies na afloop van de wedstrijd, ook al heb je in de 
laatste minuut door een penalty verloren, hoort daar bij.  Zonder scheidrechter immers ook geen wedstrijd. 

Scheidsrechters ontvingen vanuit de KNVB een kleine attentie. Ook KGB wilde de scheidsrechter een ex-
traatje geven. Vanuit de scheidsrechtercommissie overhandigde Sijbrand Krul een ‘lekkernij’, als dank voor 
hun inzet. Extra energie voor de volgende wedstrijd!

Alle scheidsrechters van KGB: “Bedankt voor jullie inzet en dat jullie het voetballen binnen onze vereniging 
mogelijk maken!!!”

Zie de foto’s op de middenpagina.

Week van de scheidsrechter

Gevraagd; tijdelijke woonruimte.

Hoewel het clubblad niet is bedoeld als ‘de Brug’ voor vraag en aanbod, maken we toch een keer een uitzon-
dering, zeker na bovenstaand stuk over de week van de scheidsrechter.

Binnen de vereniging hebben we namelijk een club scheidsrechter die op zoek is naar tijdelijke woonruimte.
Het gaat om dhr. Gerrit Leeftink, 47 jaar. Hij zoekt een leef / slaapkamer tot hij een huurhuis kan betrekken.

Is er iemand die Gerrit hieraan kan helpen, laat dat dan weten door te mailen naar redactie.kgb@quicknet.nl
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D3 in nieuwe shirts
TVOranjeClips schenkt KGB D3 nieuwe shirts.

Op de foto, boven van links naar rechts: heer en mevrouw ten Kate (sponsors), Maurits, Dilano, Mike, Jits, 
Jesper Beers (trainer-coach), Menno, Joey Soeverein (trainer coach). Onder, van links naar rechts: Danny, 
Riven, Dennis en Sem. Helaas niet op de foto: Wouter, Quincy, Robin en Joury.

TVOranjeClips is onderdeel van Williamcrossmedia.nl

Zij zijn de huisleverancier van TV Oranje en produceren o.a. showflitsen, promo’s, registraties en zijn aanwe-
zig bij de TV Oranje en Radio NL zomertour. En natuurlijk ieder jaar op het grote winterspektakel in Westen-
dorf. Ook produceren zij voor Schlager TV diverse clips en het programma: So Schon ist es in....

TVOranjeClips maakt beslist geen standaard clips maar kwaliteitsclips waar over nagedacht is, samen met 
de artiest. Zij kunnen als enige producent uitzendgarantie bieden.

Voor verdere info: zie www.williamcrossmedia.nl

“Een mooi afscheid is het begin van waardevolle herinneringen.”

Tel. 06 - 317 846 64 (dag & nacht)   •   www.amarna-uitvaartbegeleiding.nl Fransisca Boon
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KGB A1/A2 goes international!
Zaterdag 17 oktober was het 
eindelijk zover, KGB A1/A2 
ging naar Madrid!
Na een periode veel zaterda-
gen hamburgers gebakken te 
hebben op het KGB terrein, 
was er genoeg geld ingeza-
meld voor een extra zakcentje 
in Madrid. Niet alleen hebben 
de spelers hamburgers ge-
bakken, ook hebben zij vele 
tulpen verkocht en met de 
collectebus rondgelopen. Dit 
allemaal voor de grote reis, 
leuk om dit werk te doen met 
een doel als deze.   
       Thuisfront uitzwaaien

Na goed voorbereidend werk van Regina de Kroon voor het OV en van Truus de Wit en Steven Snoek (en 
eventueel meerdere ouders) voor de vliegtickets, bedankt daar voor, waren we ready to go! De trein van 
14:02 werd gepakt door het team met Schiphol als bestemming. Uiteraard werd er in de trein al veel gelachen 
en zat de sfeer er goed in.  Een aantal teamleden had nog nooit gevlogen maar van spanning was geen sprake. 
Doordat de verbinding qua vervoer goed verliep waren we ruim op tijd. We liepen snel naar de douane om 
vervolgens bij de Burger King te belanden, lekker lachen, eten en kaarten tegelijk.

Eindelijk mocht het vliegtuig worden betreden. Jammer genoeg was het de hele rit warm. En nee, dat kwam 
niet door de mooie stewardessen. Wel was het een luxe vlucht; een redelijk goede sandwich, een wrap en 
een frisdrank/biertje naar keuze is namelijk wat wij aangeboden kregen. 
De piloot had zijn werk goed gedaan en 19:00 landden we in Parijs. Een mooi vliegveld met een korte tus-
senstop om even te toiletteren bijvoorbeeld. Om 20:50 vervolgden wij onze trip naar Madrid. Opgelucht 
aangekomen gingen we via de bus en taxi naar ons mooie hotel: Hotel Quo Fierro, gelegen in Trés Cantos. De 
stad die Guus, onze trainer, al vaker bezocht heeft in zijn verleden. Het zag er vrij Engels uit vond ik zelf, dit 
kwam misschien ook mede door de bewolking die wij alleen maar hebben gezien. 
De kamers werden verdeeld en een gedeelte van de groep ging op zoek naar sensatie in de stad. Helaas zon-
der succes. Na een lange trip gingen de oogjes rond 2 uur dicht. 
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Zondagmorgen werden we om 9:00 verwacht voor het ontbijt. We ontbeten en dineerden
iedere dag in de stad op zo’n 5 minuten loopafstand. Het eten was redelijk te doen, de jus d’orange, koffie, 
thee en bier waren top! Verder was serveerster Sarah ook vrij top. 
In de middag gingen wij Santiago Bernabéu bezoeken, het stadion van de grote club Real Madrid! 
Dit was uiteraard een enorme ervaring. Er kunnen maar liefst 81.044 mensen in! Het was een vrije rondlei-
ding, dit was wel chil want zo kon iedereen in zijn eigen tempo de rondleiding volgen. 
Halverwege was er eindelijk een toko waar je een hot dog en een cola kon halen. Dat ging er wel even in! Na 
veel foto’s en filmpjes gemaakt te hebben en het thuisfront even jaloers gemaakt te hebben vertrokken we 
weer met de metro richting het hotel. De bewakers van de metrostations in Madrid letten echt gewoon NIET 
op. We hebben het hele weekend zo’n 10 tickets betaald geloof ik voor het hele team.

In het hotel waren de Grootebroekers, De Zouaven A1 nam namelijk deel aan hetzelfde toernooi, inmiddels 
ook gearriveerd. Wel even grappig om wat verhalen uit te wisselen. Ze verbleven namelijk in hetzelfde hotel 
als wij. Na gegeten te hebben gingen de biertjes open in de lounge van het hotel. Het was enorm gezellig, 
een avond om niet te vergeten. Rond een uur of 10 ging het grootste gedeelte van de groep namelijk weer 
richting Madrid. Wel moesten wij onze trainers op de hoogte houden van alles, maar dit ging heel goed. We 
hebben de avond doorgebracht in een gezellige bar, Bar Bia was de naam.  Geweldig hard gelachen om ver-
schillende dingen. Er was namelijk een hele mooie barvrouw, Clarytta Marey DlaRubia, een echte Spaanse. 
Joey Commandeur, de bekende DJ van West-Friesland, meer bekend onder de naam ‘Doubsession’ mocht 
ook nog even achter de draaitafel staan. 
Na enige tijd  hadden we genoeg gelachen en vertrokken we als gehele groep weer richting het hotel. 

De volgende morgen vlogen alle verhalen over de ontbijttafel, zodat de thuisblijvers ook nog even mee kon-
den genieten. Vandaag stond het bezoek van het centrum van Madrid op de planning. Ook stond het bezoek 
van het trainingscomplex van Real Madrid op de planning maar dit ging helaas niet door. Er waren namelijk 
geen spelers te zien! 
De stad Madrid is zeker het bezoeken waard. De drukte leek mee te vallen, het was gewoon net mooi. We heb-
ben het koninklijk paleis van Madrid gezien, bekend om zijn mooie Barokke architectuurstijl. Echter woont de 
koninklijke familie hier niet meer. Het wordt daarom nog gebruikt voor officiële staatsaangelegenheden. Ook 
hebben wij de Almudena kathedraal gezien, een heel mooi gebouw!
Na het zien van de mooie bezienswaardigheden was het tijd om wat geld te pinnen en even naar de Mc-
Donalds te gaan. Ook hier hebben wij weer wat beleefd. We werden namelijk bijna overvallen door een 
stel jonge zwervers! En stinken dat ze deden. Gelukkig is er niets gestolen op wat kipnuggets van Marijn en 
Jasper de Wit na.

We vertrokken weer richting het hotel, even de benodigde hapjes en drankjes voor de avond ingeslagen. Ver-
volgens lekker gegeten in het restaurant en ons klaargemaakt voor onze voetbalavond. Jazeker, wij hebben 
ook nog gevoetbald in Madrid! Het toernooi was bij het complex van Tres Cantos CDF, een mooi complex 
met twee grasmatten, waarvan één kunstgras. 
We speelden twee wedstrijden van 30 minuten. Eerst tegen een 18+ team van Tres Cantos CDF, daarna 
tegen een 16+ team van Tres Cantos CDF. Beide wedstrijden werden helaas verloren, wel was er redelijk 
gespeeld en was het leuk tegen de felle, snel bewegende Spanjaarden te spelen. Na onze wedstrijden keken 
we even hoe de Zouaven het tegen onze tegenstanders deed. 
Rond een uur of 10/11 kwamen we weer aan in ons hotel. We deden wat drankjes in de lounge en deze avond 
wilde bijna iedereen wel mee de stad in. Dit gebeurde ook, inclusief de jongens van de Zouaven. Na de beno-
digde afspraken met Guus en Coen vertrokken we naar de stad en genieten dat het weer was!
Deze avond hebben we namelijk doorgebracht in Club Planet. Klinkt heel groots, was het niet. Een mooie 
barvrouw was er vanavond gelukkig wel weer. Laat ik hier verder niet te veel over vertellen. We vertrokken 
weer naar huis met de taxi. Jammer genoeg was dit geen dikke BMW, maar goed, je kunt niet altijd 6 gooien. 
Opnieuw, een avond om niet te vergeten. 

KGB A1/A2 goes international!
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Dinsdagmorgen waren sommigen wat moeier dan maandagmorgen.
Een aantal ontbeten namelijk niet eens mee, ik noem geen namen. Over het algemeen was dinsdag een hele 
rustige dag. Er is veel bij het hotel gebleven. Wel weer enorm veel gepraat, gelachen en spelletjes gedaan. 
Opnieuw gingen we na het diner weer richting het complex van Tres Cantos CDF. We hadden er zin in want 
een duel tegen de Zouaven stond op de planning. Helaas werd deze verloren, en terecht. De wedstrijd tegen 
Tres Cantos CDF werd echter gestaakt met een stand van 1-1. Er werd fel ingekomen door de Spanjaarden 
en dit pikten wij niet, we schreeuwden terug en dit werd niet getolereerd. 

Na alle wedstrijden gespeeld te hebben besloten wij onze geweldige trip af te sluiten met elkaar. Namelijk 
in een bar dichtbij het hotel. Het was weer enorm lachen geblazen. Alle verhalen kwamen opnieuw op tafel. 

Voor sommigen voor de zoveelste keer, voor sommigen voor de eerste keer. Oscar zat prima aan, rustâââgh 
en Pepijn vond alles mans zat. We werden gecomplimenteerd over het verloop van ons als team. We heb-
ben namelijk alles als team opgepakt, en daar waren Guus en Coen enorm trots op. Ik kan jullie dan ook wel 
vertellen dat onze teamgeest optimaal is geworden, echt waar.
        
En dat ondanks dat talenten als Pedro Thole, Nick Edelenbosch, Joost Volten (Lieuwe van Leeuwen nam zijn 
plek over onder de lat) en Juan Takken niet eens mee waren. Ze genoten vol mee via onze Whatsapp-groep. 
Eenmaal aangekomen in het hotel stond ons een slapeloze nacht te wachten. Om 6:00 woensdagmorgen 
stond ons vliegtuig namelijk klaar voor vertrek. Dit betekende dat wij 3:00 uit ons hotel moesten vertrekken. 
Maar een slapeloos nachtje redt KGB natuurlijk wel, opnieuw met veel gelach.

De terugreis verliep gelukkig weer goed, we hadden besloten onze handbagage in het ruim te gooien dus 
dat scheelde een hoop gesjouw. We waren weer teruggekomen in ons mooie regenachtige landje! Gelukkig 
kwam onze trein op tijd aan en stapten we om 10:30 uitin Bovenkarspel-Grootebroek. Een kort afscheid en 
snel naar bed. Een weekend om nooit te vergeten!
Ik wil nogmaals Guus en Coen enorm bedanken voor deze ervaring. Guus voor het regelen van zo’n beetje 
alles in Madrid: het vervoer, het eten, de taal, de voetbalclub maar ook zijn verantwoordelijkheid naar ons 
toe. Coen voor zijn heerlijke gezelligheid maar ook zeker weer zijn verantwoordelijkheid naar ons toe. Na-
mens mijzelf wil ik ook de rest van het team bedanken voor jullie gezelligheid. Ik heb serieus nog nooit zo veel 
gelachen in een weekend. Top!

Vriendelijke groet,

Ronald Visser namens de A1/A2

KGB A1/A2 goes international!
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De nieuwe tegelvloer is daarop al ingetekend. U vult 
een volgnummer in op de intekenlijst en geeft aan 
hoeveel 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 be-
schikbare) 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 een andere richting. De ei-
genaar van het volgnummer van de tegel waar , 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.

Al ruim 65% verkocht

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd bekend ge-
maakt dat er een mooie nieuwe vloer in de kantine 
komt. En dat hier tegelijkertijd een leuke actie aan 
vast gekoppeld is!

Inmiddels is er al 65% verkocht, maar natuurlijk wil-
len we ook de laatste tegels verkopen en hierdoor 
de nieuwe vloer realiseren. En natuurlijk maakt nog 
steeds iedereen kans op een kledingcheque van 
Dirk de Wit mode in Bovenkarspel.

Lees hieronder nogmaals wat deze mooie actie in-
houd!

Wat gaan we doen? 
K.G.B. krijgt een nieuwe vloer in de kantine en u 
kunt ‘tegelijkertijd’ een kledingcheque van €250,- 
winnen. Hoe mooi is dat? 
U heeft tot en met 31 maart de tijd om uw eigen 
tegel(s) te kopen in de kantine van K.G.B. 
Er zijn in totaal 500 tegels te koop, waarvan er in-
middels 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 zomer-
stop).
 Hoe doet u mee?
Wanneer u in de kantine van K.G.B. bent, ziet u daar 
een schaaltekening van onze kantine hangen. 

Maar ook ú kunt nog steeds een tegel kopen en kans maken op een kledingcheque!!

De Oude Veiling 12 • 1689 AA Zwaag • Tel.: 0229-280090

www.accountantskantoorhoff.nl

Het is prettig ondernemen 
als u weet waar u aan toe bent.
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Jeugd Sponsoractie
In het filiaal van Deen in Winkelcentrum het Streekhof, hebben jullie in grote getale de
sponsormuntjes in de koker van onze vereniging gestopt. De koker stroomde al snel steeds voller en voller 
en dit heeft uiteindelijk gezorgd voor een prachtig sponsorbedrag!! 
Hier mogen we allemaal hartstikke trots op zijn en wij willen Deen natuurlijk hartelijk danken!!

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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Zondag 22 november was het al weer de derde keer,
het Sinterklaastoernooi bij KGB, wat een topper was het weer.

Het 4 tegen 4 toernooi speciaal voor de allerkleinste kids van de club, 
gingen er allemaal van door met een eigen cup.

Het was gezellig op en om het hoofdveld,
blije gezichtjes is toch het enige wat op zo’n dag telt.

We hebben weer van vele mooie acties genoten,
alles kon vandaag tijdens het voetballen, in de weg lopende pieten en overal pepernoten.

De cup werd uitgedeeld door de Sint,
dat is toch best bijzonder voor een kind.

6 zwarte pieten had de Sint meegenomen,
wat waren er weer veel kinderen en supporters op het toernooi afgekomen.

Iedereen krijgt voor zijn inzet en enthousiasme een schouderklop,
en ook de sponsors waren top.

Wil je de foto’s zien? Kijk dan snel,
bij media – evenementen op www.kgb.nl

Wij houden van feedback en horen graag dingen die beter kunnen of niet mogen ontbreken, 
mail naar j.leeuwinga@hotmail.com dan kunnen wij dit voor volgend jaar gaan bespreken.

Wij wensen iedereen alvast tijdens de feestdagen veel gezelligheid en plezier, hopelijk tot volgend jaar.

Hartelijke groeten, Cindy van Waalwijk van Doorn, Cristel Peerdeman, Reinier Jeltema en Joey Leeuwinga.

Dit Sinterklaastoernooi werd mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsoren, nogmaals dank hiervoor!

Sint toernooi voor de kleinsten
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Ook dit jaar nam vv KGB weer deel aan de Grote Clubactie. 
Vele jeugdleden hebben vol enthousiasme  loten verkocht. Dit jaar zijn er voor vv KGB in totaal 1451 loten 
verkocht,  (aantal verkochte loten 2014: 879, 2013: 1362, 2012: 1598).

Dus we hebben dit jaar weer een hele mooie stijgende lijn qua verkopen behaald!

Het best verkopende team was de C1 met 210 loten (ook gemiddeld per speler hebben ze de meeste loten 
verkocht)
De beste verkopers zijn :

-1- Jimmy Verhage C1 met 52 loten
-2- Noah Rood F2 met 38 loten
-3- Stef Beerepoot F5 met 33 loten
-3- Elise Kuin MD1 met 33 loten

Als beloning krijgen de prijswinnaars
een item uit de KGB-kledinglijn.

Tijdens de Pietenbingo op vrijdag 22 november zijn er in de KGB kantine de prijzen uitgedeeld aan Noah en 
Stef.  

Ook Elise heeft haar prijs reeds in ontvangst genomen.

Bij de eerstkomende thuiswedstrijd van de C1 zal de prijs aan Jimmy uitgereikt worden en zal  er een heer-
lijke taart aanwezig zijn voor het gehele team als beloning.
De Jeugdcomissie wil alle jeugdleden die hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk Grote Clubactie loten 
te verkopen voor onze club, van harte bedanken.

Grote Clubactie
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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! 

Club van 100
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Adri Laan
Andre Boon
Andre Fit
Ans de Wit
Antoine Haarstudio
Auke en Margreet van Zanten
Bab Minneboo
Bart van der Steen
Bert Karel
Bert Spaan
Bertus en Tiny Karel
Bertus Kleijn
Bob Post
Bob Smit
Brian Veeken
Cees de Wit
Cees Hoff
Danny Stuurop
De Gympies
Dennis de Goede
Dick de Wit
Dick de Wit
Dirk Berkhout
Dirk Jan Kok
Dirk Ligthart
Dirk Visser
Dirk Vreeker
Ed Eickhout
Edith Beekman
Edwin den Ouden
Eric Raggers
Erik de Vries
Erwin Bijlsma
Eugene Thole
Fa. E. Visser

Finn Verhage
Fjöder Werkhoven
Fons Vreeker
Frank Dekker
Frank en Karijn Sijs
Frans Dekker
Frans Eickhout
Frans Takken
Fred Windt
Gerard Boon
Gerard Groot
Gerard Overmars
Gerard Piekaar
Hans Broersen
Hans en Trudy Ligthart
Hans Raven
Harco Pennekamp
Henk Cnossen
Henk Jansen
Henk Tor
Henk van Altena
Henk van de Velde
Hessel Thole
Hoost & Partners
Ids Fopma
Jaap Boon
Jaap Commandeur
Jacco Stuurop
Jack Keirsgieter
Jacko van Leijen
Jan Appelman
Jan Bregman
Jan Hermans
Jan Menno Hermans
Jan Putting

Jan Smit
Jan van St. Annaland
Jean-Pierre Kroezen
Jelle Bonnema
Jelle Thole
Jenny Messchart-Kuiper
Jeroen Mulder
Joop Hendrix
Jos Rood
Jouri Haksteen
Juriaan Visser
Kees Groot
Keesjan Hoff
KGB Jeugdcommissie
KGB Veteranen
Koos en Alie Visser
Lars Huisken
Lars de Jong
Linze de Jong
Luuk Hoogendoorn
Marcel Commandeur
Marcel Schouten
Marco Ligthart
Marijke de Boer
Mark Pennekamp
Martijn Kamp
Melchior Lehmann
Mervr. A. Smit
Michel Kok
Nico Homan
Nico Konijn
Nico Schooneman
Patrick Visser
Peter Kuiper
Piet Deen

Piet Vriend
Remco Wachter
Rens de Boer
Richard Bulterman
Riet Kuperus
Rina Deen
Rob Ruitenberg
Rob Visser
Robèr van Ammers
Robert Konijn
Ron Bijleveld
ROVE
Ruud Peerdeman
Sander Oud
Schoonmaakbedrijf Streekclean
Sen. Zondag 1
Sen. Zondag 2
Sen. Zondag 3
Sjaak van der Ploeg sr.
Sjaak van de Swaluw
Sjors Appelman
Stoffers Glazenwasserij
Theo en Elly Roosendaal
Tim Appelman
Ton Dekker
Ton Karel
Vok Appelman
Wim ter Avest
Wil Cornelisse
Wil Klein
Wil Laan
Wilko Visser

Ook u kunt lid worden van de Club van 100. 

Bel of mail met een van de Club van 100 bestuursleden,

 Marco Ligthart         marcoligthart@hotmail.com
 Dennis de Goede  Karekiet 34   Hoogkarspel   06-20.965.972
 Jan Hermans  Kastanjelaan 24  Grootebroek  06-41.858.377
 Rob Visser   Hulft 13   Bovenkarspel  06-51.389.475

 

Clublid bent u al voor 50 euro in een jaar.
Wilt u geheel op vrijwillige basis iets extra’s bijdragen? Bijvoorbeeld €75,- of €100,-?

De extra verkregen €25,- of €50,- is vooral bestemd voor de aankoop van ballen voor de KGB jeugd. 

Overmaken op rek.nr. NL51 INGB 0004151866 t.n.v. KGB Club van 100
Vergeet niet uw naam en Club van 100 vv KGB erbij te vermelden

Club van 100 leden





De Wit Transport BV
Fa W.J. Kok & Zonen
Karel Bolbloemen BV

Jan de Wit & Zonen BV
Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV
Carpe Diem

Fa A.J.J. de Wit & Zn
G. Oud & Zn Tulips BV

Mantel Holland BV
van Gent - van der Meer - Nuyens BV

E. de Wit & Zn BV
C.R. Boon

Germaco BV
HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux

Mantel VOF
Gulik Venhuizen BV

CNB Bloembollenteam

Hoofdsponsor Jeugd


