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   Kleding etalage opgefrist

Voordat je de kantine binnenkomt moet het zijn opgevallen dat de etalage met KGB kleding er 
weer pico bello uitziet.

De vormgevers, Jacco Stuurop en John Kruis, hebben de kledinglijn mooi en overzichtelijk ge-
rangschikt en het mag best eens gezegd dat KGB hiermee fantastisch voor de dag komt.
Het is ‘een plaatJe’.

De complete kledinglijn staat op de KGB website.
Ga daarvoor naar www.vvkgb.nl en onder het kopje De aftrap naar de link Webshop.
 
Hoe werkt het verder:
Je bestelt je kleding via de webshop en je betaald via Ideal. Met je email bevestiging ga je naar 
de shop in het wedstrijdsecretariaat om je kleding in ontvangst te nemen.

Kleding passen?
Je kunt kleding passen in het wedstrijdsecretariaat.



Kolpings
Glorie
Blijft

Redactie adres:
Nico Bakker
Raadhuisplein 10
1611 AS  Bovenkarspel
 06-54252586
 redactie.kgb@quicknet.nl

Redactie:
Anita Bakker
Elly Roosendaal
Monique Kroezen
Ninke Kaij
Rob Visser
Nico Bakker

Bijdragen van:
Erik de Vries (selectie)
Dirk Visser
Raymond Kersten
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Column

Blowen

Ik moet u iets bekennen!
Ik blow tegenwoordig zo’n beetje twee keer per week. Het geeft mij een 
zeer euforisch gevoel. Ja. Het is een verslaving geworden. 
Standaard blowde ik een keer per week. 
Maar ja - dat was na enige tijd gewoon veel tekort. Geen effect. Dus werd 
het twee keer.
Dat blijft het sowieso, stoppen is geen optie.

Ohhh – Rob Visser - jij!!
Hoor ik u denken. En dat het duur is. Dat mijn zuur verdiende euro’s in 
rook opgaan.
Nou dat valt best mee. Twee keer in de week kost mij €38,75 per maand 
en drie keer in de week blowen kost €43,75 per maand. 
Hoe ik dat allemaal weet? 
Nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de laatste tijd blow ik soms 
wat meer. Ik zit nu op soms drie keer per week. Ja, dat is best pittig. 
Ik val er ook door af. Je gaat toch anders eten en drinken. Mijn gezicht en 
verdere lichaam tekent zich meer af. Na zo’n rokertje zweet ik me kapot. 
Ik ben niet zo afgetekend als bij  pillenslikkers en van die snuivers. Maar 
toch.
In principe zou ik het blowen kunnen opvoeren naar onbeperkt gebruik. 
Zover is het nog niet. Dat is me nog te gek. Kost €49,50 per maand.

Dat ik zoveel zou gaan blowen had ik voorheen echt nooit kunnen denken. 
Én op deze leeftijd. Tja. Het is behoorlijk verslavend!  

Ík lees namelijk op een doktersassistent-site en nu.nl - dat sporten - het-
zelfde euforische gevoel kan geven en veroorzaken áls blowen!

‘Hé mán - sporten is gewoon blowen - jongûh!’
 
Verslavend lekker.
Een Duits onderzoeksteam kwam tot deze conclusie in een test met mui-
zen. Muizen en ook mensen maken de stof endocannabinoïden aan. Deze 
stof komt ook in wiet voor. In het betreffende onderzoek maakten de mui-
zen al rennend een flink hogere dosering van dit euforisch blowstofje aan. 
Nu gaan deze Duitse blowjobbers ervan uit dat dit bij mensen ook het 
geval is. Maar daar zijn de - wissenschaflers zusammen - nog niet helemaal 
over uit.

Ik wacht het verdere onderzoek niet af en blow me voorlopig twee, soms 
drie keer in de week helemaal suf. Only the heavy shit man.

Waar ik dat doe? 
I draai mijn joints at Enkhuizer Sportcentrum.

Rob Visser
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De finale van de Europacup I van het seizoen 1969/70 werd gehouden op 6 mei 1970
in het San Siro in Milaan. Voor de tweede keer op rij stond er een Nederlandse club in de finale. Feyenoord 
versloeg het Schotse Celtic FC na verlenging met 2-1.
 
Bij veel mensen zal de bloeddruk nog steeds stijgen door de herinnering aan deze wedstrijd. Het was een 
match die Nederland in zijn greep hield, ook al bestond de tv amper.  Radio 1 speelde luid en duidelijk, een 
avond vermaak in de periode dat er nog geen sociale media bestond. Geen mobieltje, geen mail. De meeste 
mensen hadden nog niet eens een huistelefoon en als je zwanger was dan testte je dat middels de kikker-
proef.

Cor was die avond enorm zenuwachtig. Zijn club speelde en zijn vrouw stond op het punt van bevallen. Het 
zou toch niet tijdens de wedstrijd gebeuren hè, dat je midden in die spannende pot naar het ziekenhuis zou 
moeten. Ook al was het zijn eerst geborene die kwam, het moest nog maar even blijven zitten. En zo ge-
schiedde. Ik luister nu nog steeds goed trouwens.
 
Nog geen 24 uur later kon hij opnieuw  juichen. Een overwinning in de Europacup en een kerngezonde doch-
ter, soms kan het leven niet meer stuk.
 
Ook al kon hij haar niet leren strepen op het veld, stond een jurkje haar leuker als een trainingspak van zijn 
favoriete club, Feyenoord denderde door binnen de witte lijnen en de zondagmiddagen waren en bleven 
heilig. Studio Sport. Het hele gezin was stil omdat de tv aanstond. De enige stem die verheffing kreeg was die 
van mijn vader, omdat Joop Hiele een fataal doelschot niet kon verwerken of juist Bennie Wijnstekers een 
pass van heb ik jou daar liet zien.
 
Het enthousiasme van mijn vader hield nogal wat in.  We waren op vakantie en die werd onderbroken voor 
een wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Uren lang in de auto zitten en daarna opgepropt op die harde 
plastic stoeltjes in de Kuip. Had ik eindelijk een date met dat ‘stuk van de camping’ kon ik mijn tijd verdoen in 
Rotterdam. Ik scoorde in ieder geval niet die dag.
 
Jaren later liep ik KGB tegen het lijf. Puur door de kinderen, ze hebben me de andere kant van het balspel 
laten zien. Het enthousiasme van hen herken ik door de ogen van mijn vader. Maakt het uit bij welk team je 
speelt? Natuurlijk wel. Je gaat voor de winst.
 
Geen woorden, maar daden.

Monique

Finale Europacup 1
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KGB 1 blijft tot nu toe helaas wisselvallig presteren in de competitie.
In de laatste 3 wedstrijden voor de winterstop behaalden we maar 1 punt. Spartanen ging met 3 – 0 verloren, 
hier werd vrijwel niets gecreëerd. Daarna een offday tegen hekkensluiter SRC: 1 – 3. We sloten af in Hoog-
woud tegen medepromovendus Grasshoppers. Hier ging het lange tijd goed en we kwamen met 2 – 0 voor. 
Daarna opportunistisch spel van de tegenstander en daardoor moesten we toch nog de gelijkmaker slikken. 
Tijd voor bezinning dus. Na de winterstop begonnen we aan een serie van 3 oefenwedstrijden voor de her-
start van de competitie. Ook dit zag er nog niet echt overtuigend uit maar er werd gewerkt aan een nieuw 
systeem met 2 in plaats van 3 aanvallers.

We moesten de eerste drie competitiewedstrijden aantreden tegen teams uit de top van de ranglijst, lastig 
dus. Wel eerst twee thuiswedstrijden op de door vele clubs gevreesde Rozenboom. Inmiddels overgescha-
keld naar het twee spitsensysteem werd het een galavoorstelling tegen SEW. Met sprankelend en overtui-
gend voetbal werd de tegenstander van de mat gespeeld. Pas bij 4 – 0 stopte de teller. Wegens defensieve 
problemen deed Gerard Boon (KGB 3 en good-old) mee en dat is natuurlijk wel heel lekker. Als een vorst 
liep hij over het veld. Hij was trouwens ook tegen Grasshoppers al van de partij. Ook was er de rentree van 
René Spruit. Na een half jaar gestopt te zijn besloot hij toch de kicksen weer aan te trekken. Ook heel lekker. 
Dan nog een rentree en wel van Dylan de Wit na 2 jaar blessureleed. Deze goaltjesdief deed meteen van zich 
spreken middels 2 treffers (penalty’s).

Een week later dus opnieuw thuis en wel tegen koploper Kleine Sluis. De lijn van SEW werd voortgezet en 
met de rust een comfortabele 2 – 0 voorsprong door Dylan de Wit en René Spruit. Ook nu overigens Gerard 
Boon weer van de partij. Hij stond samen in het verdedigingscentrum met de jonge Ricardo Smit (18 jaar). 
Na de rust gaat Kleine Sluis alles of niets spelen en komt 
op gelijke hoogte. Maarten Vijselaar zorgt met een mooi 
geplaatst schot voor de nieuwe voorsprong maar in extre-
mis maakt Kleine Sluis de 3 – 3. Dit voelt als verlies terwijl 
toch de koploper het vuur aan de schenen wordt gelegd.

De volgende tegenstander uit de top is VVW uit, al ja-
ren een goed voetballende tegenstander. Het weer was 
dramatisch. De hele dag een druilerige regen en ook nog 
ijskoud. Ongelukkig genoeg stond de wind dusdanig dat 
de regen de dug-out inviel. Geen pretje voor de staf en 
wisselspelers. We hadden het lastig tegen VVW, die door 
een nederlaag de week hiervoor tegen DWOW tot op het 
bot gemotiveerd was. Met de rust 1 – 0 achter en daarna 
met de wind in de rug kregen we een paar kansjes. Maar 
het was allemaal net niet vandaag. VVW maakt 2 – 0 en in 
blessuretijd schiet Pedro”telli” Raven de bal vanaf 30 me-
ter soepeltjes  in het kruis. Het blijft bij 2 – 1 en zo kunnen 
we de opmars even niet doorzetten. We hebben nu nog 
10 wedstrijden te gaan en staan met 18 punten vlak bo-
ven de gevarenzone. Kortom, er moet nog heel wat werk 
verzet worden om volgend jaar opnieuw verzekerd te zijn 
van de 3de klasse. Het vertrouwen groeit, er wordt nu ook 
meer gescoord, een voorwaarde om punten te halen.  De 
komende twee wedstrijden ontmoeten we twee teams 
die onder ons staan: VIOS-W en begin maart Texel uit.

Belevenissen rondom de selectie
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Na 15 november werden gespeeld:

Oefenwedstrijden:
24 november: KGB 1 – Hauwert’65 1  3 – 2
9 januari: KGB 1 – Woudia 1  5 – 1 
16 januari: EVC 1 – KGB 1   3 – 0 
19 januari: Sp. Andijk 1 (zat) – KGB 1  2 – 1 

Competitie:
29 november: Spartanen 1 – KGB 1   3 – 0 
6 december: KGB 1 – SRC 1   1 – 3 
13 december: Grasshoppers 1 – KGB 1  2 – 2 
24 januari: KGB 1 – SEW 1   4 – 0 
31 januari: KGB 1 – Kleine Sluis 1  3 – 3 
14 februari: VVW 1 – KGB 1   2 – 1 

Per saldo:
Oefen:  09 – 05 – 00 – 04 – 15 – 29 – 17 
Beker:  03 – 01 – 01 – 01 – 04 – 04 – 02 
Competitie: 16 – 04 – 06 – 06 – 18 – 21 – 23 
Totaal:  28 – 10 – 07 – 11 – 37 – 54 – 42 

Goals/Assists:
Michael Helfensteijn  5 goals, 2 assists = 7
Bram Zwaan   4 goals, 3 assists = 7
Brian de Roo   3 goals, 3 assists = 6
Sander Kolkman  1 goal, 3 assists = 4
Dylan de Wit   3 goals, 0 assists = 3
Mathijs van Diepen  2 goals, 1 assists = 3 

KGB 2 heeft sinds november rustige maanden gehad. De laatste 2 wedstrijden voor de winterstop leverden 
winst en verlies op. SVW’27 2 werd thuis met 2 – 1 verslagen met doelpunten van Barry Rood en Bart Boon. 
Om dan een rol mee te spelen in deze klasse moet je vervolgens de uitwedstrijd tegen één van de mindere 
goden SEW 2 winnen maar dit gebeurde niet. Binnen 10 minuten een 2 – 0 achterstand en dit kwam KGB niet 
meer te boven. Daniël Hart redde de eer.

Er volgde een hele lange winterstop waarin het niet lukte om een oefenwedstrijd te spelen. Beoogde tegen-
standers zegde uiteindelijk toch af, bedroevend.

Op 14 februari werd de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen de nummer 2 Hugo Boys. Thuis werd 
hier met 0 – 2 van verloren. Op een loodzwaar veld nam KGB in de 1ste helft de leiding door een doelpunt 
van Pedro Raven. Daarna moest KGB in de achteruit en met hartstocht verdedigen. Patrick Schooneman 
hield z’n doel schoon en zo konden 3 mooie punten aan het totaal worden toegevoegd. Een mooie opsteker 
op weg naar de topper tegen koploper VIOS 2. KGB staat nu stevig in de middenmoot (5de plaats) en wie 
weet is een periodetitel nog mogelijk. Ik blijf zeggen, er zijn genoeg kwaliteiten.

Belevenissen rondom de selectie
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Na 15 november werden gespeeld:

Competitie:
6 december: KGB 2 – SVW’27 2  2 – 1 
20 december: SEW 2 – KGB 2   2 – 1 
14 februari: Hugo Boys 2 – KGB 2   0 – 1 

Per saldo:
Oefen:  01 – 01 – 00 – 00 – 03 – 04 – 02 
Beker:  03 – 00 – 00 – 03 – 00 – 01 – 09
Competitie: 13 – 06 – 01 – 06 – 19 – 29 – 27 
Totaal:  17 – 07 – 01 – 09 – 22 – 34 – 38 
Goals/Assists:
Björn van Deursen 3 goals, 6 assists = 9
Pedro Raven  7 goals, 1 assist = 8
Bart Boon  5 goals, 3 assists = 8
Mathijs van Diepen 3 goals, 1 assist = 4
Jeffrey Noback 1 goal, 3 assists = 4

De schaduwen van het nieuwe seizoen 2016/17
werpen zich ook al weer vooruit. De staf voor het
nieuwe seizoen is zo goed als rond.

Richard Bulterman, al vijf jaar verbonden als
hoofdtrainer van de selectie, heeft z’n contract
met 2 jaar verlengd met een optie voor nog een 3de jaar.

Ook Jacko van Leijen blijft nog een jaar verbonden als trainer-coach van KGB 2. Als extra trainer komt 
Piet Wiersma erbij. Thans hoofdtrainer van Woudia en een man met een goede staat van dienst. Hij gaat 
samen met Richard KGB 1 trainen en coachen waarbij Richard eindverantwoordelijk is. We hopen zo 
de kwaliteiten van de selectiespelers nog meer te laten ontplooien door te werken aan de fijne details.

Er komt ook een nieuwe keeperstrainer en ook niet de eerste de beste. Michel Wentzel zal ons komen 
versterken, in het verleden natuurlijk keeper van het Nederlands zaalvoetbalteam en laatstelijk kee-
perstrainer van de selectie van De Zouaven. Hij wordt de opvolger van Peter van der Veen.

John Feij blijft assistent-scheidsrechter van KGB 1 en ondergetekende blijft ook aan als begeleider.
Vacatures zijn er nog steeds bij KGB 2: begeleider/assistent-scheidsrechter.

De trainers zijn inmiddels begonnen met de gesprekken met de spelers m.b.t. het nieuwe seizoen. We 
verwachten de selectie grotendeels intact te kunnen houden en op bepaalde posities breder te kunnen 
maken en versterken. Er zal ook een groep A-junioren overkomen, ook hier kijken we naar uit.

Tot de volgende keer, sportgroet,

Erik de Vries, teammanager KGB 1.    

Belevenissen rondom de selectie

Wil je ons nog makkelijker blijven volgen?
Installeer dan onze eigen club app, deze is te vin-

den bij Google Play óf in de App Store!

Ga in beide gevallen opzoek naar de app voetba-
lassist 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 spon-

sors. 

Kortom, we zijn echt overal te volgen!
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De ledenadministratie

Bij een goedlopende club als KGB komt er achter de schermen heel wat bij kijken om alles goed te laten 
verlopen. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij, zo ook bij de ledenadministratie.

Tot maart 2015 deed Gerard Piekaar deze klus alleen, best veel werk met zo’n grote club! Gelukkig werd 
Anita Bakker bereid gevonden om hem te gaan helpen. Gerard kon zijn werkzaamheden voor de ledenadmi-
nistratie voor de zomer van 2015 afronden en iets later kwam ik in beeld. 

Na een periode van inwerken en bekend raken met Sportlink, de tool waar we de ledenadministratie in bij-
houden, heb ik nu wel het gevoel dat ik er de “weg” ken.  Samen met de expertise van secretaris Danny 
Stuurop, penningmeester Ron Bijleveld en de hulp van het jeugdbestuur, trainers en coaches krijgen alle 
nieuwe spelers snel een plekje in een leuk team.
En die nieuwe spelers, dat zijn er best veel! Elke week krijgen we wel 1 of 2 nieuwe aanmeldingen of over-
schrijvingen van clubs uit de omgeving binnen. Zeker nu er een 2e G-team is gestart weet men ons prima te 
vinden, een goede ontwikkeling! Daarnaast krijgen we enorm veel nieuwe aanmeldingen van meisjes, wat 
een opsteker voor het damesvoetbal is.

Sinds een paar maanden gaan steeds meer zaken die te maken hebben met de ledenadministratie digitaal, 
zoals nu recent de overschrijvingen van de ene naar de andere club. Dat is best even wennen en het verloopt 
dan ook niet altijd vlekkeloos. Het proces blijkt dan soms nog wel eens wat foutjes te bevatten. Gelukkig is 
het lijntje met de servicedesk van Sportlink en de KNVB kort en prettig en kunnen we dat soort zaken samen 
snel oplossen. 

KGB gaat uiteraard ook met z’n tijd mee, jullie kennen ondertussen vast allemaal onze website www.vvkgb.nl 
wel. Op deze website staan de formulieren om je in- en uit te schrijven. Deze zijn te vinden onder het kopje 
Algemeen-Formulieren. Het is echt de bedoeling dat als je je wilt in- of uitschrijven, je deze formulieren ge-
bruikt. Een mondelinge melding bij een trainer, begeleider of ander persoon van de club wordt niet verwerkt. 
Zowel in- als uitschrijven kan ook halverwege het seizoen (bij inschrijven kun je te maken krijgen met een 
overschrijving!). Houd bij het uitschrijven wel rekening met de betaling van de contributie die misschien net 
verstreken is. Dit kan het geval zijn wanneer je ervoor gekozen hebt om in termijnen te betalen.

Ook voor een adreswijziging kunnen jullie bij ons terecht, graag ontvangen we die via ons mailadres:

ledenadministratie.kgb@ziggo.nl

Voor alle andere vragen omtrent de administratie zijn wij uiteraard ook bereikbaar via bovenstaand mail-
adres. Zo nodig verwijzen wij jullie door naar de juiste personen.

Ninke Kaij

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



	  
	  

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

	  

Fietsen en Brommers
Twee zaken vlakbij u

65 jaar be- en genoemd 
om service en
keuzemogelijkheid

Nieuwstraat, hoek Westerstraat
Telefoon (0228) 31 29 61

Racespecialist

SCOREN MET RECYCLING,  
bij vv K.G.B. kan het!
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MD1 in nieuwe shirts
RiskQuest steekt MD1 in nieuwe shirts.

Achter: Trainer/coach Maarten Elings, Annika de Wit, Zoë Elings, Noa Elings, Britt Appelman, Sam Kuin,
Bo Kooij, Suzanne Baas en trainer/coach Raymond Kersten.

Voor: Elise Kuin, Emely Stienstra, Anna Verhoeks, Fenna Kersten, Britt Peerdeman,
Jet Kuin en Kimberly van ‘t Geloof.

RiskQuest is een adviesbureau gespecialiseerd in risico modellen voor de financiële sector. Het bureau is 
opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdzetel in Amsterdam. Het belang van risico modellen in het meten van 
risico is de afgelopen jaren sterk toegenomen, mede ondersteund door externe regelgeving zoals Basel II / 
III en Solvency II. Modellen zullen doorslaggevend worden om succesvol te zijn in de financiële sector. De 
dienstverlening van RiskQuest richt zich op de ontwikkeling en implementatie van dergelijke risico modellen.

Groeten Raymond Kersten

“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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Jasper Beers trainer-coach D3  

Hij is samen met Joey Soeverein trainer & coach. Jasper loopt vanuit school stage bij KGB D3. Bij het Horizon 
College in Purmerend volgt hij de opleiding Sport en Beweging. Ik lees bij deze opleiding:
Gezondheid, plezier beleven en prestaties leveren zijn motieven om te sporten. Je zorgt ervoor dat mensen 
het naar hun zin hebben. Je ontwikkelt zelf de plannen en programma’s die je later ook uitvoert en begeleidt. 
Voordat je die plannen maakt, kijk je eerst goed wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn van de 
desbetreffende groep. Als het nodig blijkt, kun je het programma ook aanpassen. Je werkt bij een sportclub, 
overheidsinstantie of sportorganisatiebureau of bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in sportieve recreatie. 
Voorbeelden: een sportvereniging, commerciële sportorganisatie, fitnesscentrum, instelling voor gehandi-
captenzorg, asielzoekerscentrum, politie, defensie of een sportfonds.

Dat ziet er interessant uit. Ik heb een af-
spraak met Jasper bij mij thuis.
Jasper komt binnen en valt meteen met 
de deur in huis. “Rob ik heb slecht nieuws, 
ik ben net gestopt met mijn opleiding. Het 
paste gewoon niet bij mij. En ik zie me dit 
niet voor altijd doen.”
Het bleek geen juiste match.

Gelukkig gaat Jasper wel door met het be-
geleiden, trainen en coachen van de KGB 
D3. Ook volgend seizoen ziet hij dat wel zit-
ten. Dat is mooi. Daarvoor is de D3 gewoon 
veel te goed en is het te leuk om te doen. 

“Ik heb het nooit als mijn stage gezien - ik 
doe het gewoon graag.”

Jasper is de zoon van Siem en Christien 
Beers. Broer van oudere zus Natascha en 
van jongere broer Julian.
Zijn ouders werken beiden in de groente & 
zaadwereld. Vader Siem is algemeen direc-
teur bij Broer BV, specialist in plantuien. Zijn 
moeder Christien werkt in het laboratorium 
bij Syngenta. Groene vingers dus.
Die groene vingers heeft Jasper niet gekre-
gen. Hij ziet zichzelf niet in deze wereld wer-
ken.
Jasper zijn hobby’s zijn sporten, voetballen, 
uitgaan met vrienden en gamen. Hiphop is 
zijn muziekstijl. En als ik over zijn favoriete 
vakantieland begin, antwoordt hij direct: Australie. Daar zijn ze twee keer geweest. Prachtig land waar zijn 
oom, de broer van zijn moeder woont. Maar Australie doet hem ook aan zijn opa denken. Die overleed plot-
seling nadat ze met elkaar uit Australie waren teruggekomen. 
  
Coaches Joey en Jasper kenden elkaar niet maar ze zijn beiden door KGB op de D3 gezet. Dat gaat goed.
Na de winterstop ging de D3 met de beste 3 teams uit hun klasse door in de voorjaarscompetitie. De beste 

Jasper Beers
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daarvan die promoveert. Via Youtube heeft Jasper diverse technieken en
trainingsmogelijkheden bekeken. Deze heeft hij iets aangepast en gebruikt dit voor de D3 training. Twee 
avonden per week en de ene avond verzorgt de één het, de andere avond heeft de ander de organisatie. Wel 
zijn ze beiden aanwezig.
“Je moet de groep positief benaderen en stimuleren. Je moet ze enthousiast houden.”
In zijn opleiding waren alle sporten wel aanwezig. “Op zich vind ik alles wel leuk maar turnen was niet zo mijn 
favoriet. Hierbij ging ik een aantal keer flink op mijn bek”, meldt Jasper lachend.

Hij heeft met een pauze van twee jaar altijd bij KGB gevoetbald. In die twee jaar ging hij wedstrijdzwemmen. 
Hiermee heeft hij mooi zes brevetten behaald. 

Heb je nog een tip of opmerking?
Jasper zegt dat jongere scheidsrechters eigenlijk hun leeftijdgenoten niet moeten fluiten. Dan durven ze 
minder en ook hun leeftijdsgenoten niet aan te pakken. Of wordt de beslissing van een jonge scheidsrechter 
- zijn beslissing (en) door de spelers niet altijd geacepteerd. 

“Ik vind deze groep heel leuk. Ik ben echt heel blij dat ik deze groep heb gekregen. Deze jongens zijn prima!”
Zijn vader Siem Beers coacht 
al jaren met Kees Bruins een 
team. Dus goed voorbeeld 
doet goed volgen!

Jasper gaat een studiekeuze-
test doen in Heerhugowaard. 
Misschien via BBL een werk/
school studie volgen? Dat 
gaat hij de komende tijd 
uitzoeken. Hij heeft geen 
school meer dus alle dagen 
zijn beschikbaar.
Hij zoekt direct een baan-
tje! Weet u iets voor hem? 
Jasper maakt zich best een 
beetje zorgen want helaas is 
het in Nederland zo dat 18 
jarigen er worden uitgeknik-
kerd omdat 15-16-17 jarigen 
goedkoper zijn. 
Best triest toch!? 

Weet u een baantje? U 
kunt Jasper bellen op 06-
46136819

Beste Jasper én ook coach 
Joey - bedankt namens vv 
KGB en heel veel success 
met jullie D3.

Rob Visser

Jasper Beers
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Johan Bos en de D4
De trainer/begeleider van de D4: Johan Bos

Op een stormachtige avond toog ik naar Johan voor dit interview. We hadden eigenlijk op zaterdag op het 
complex afgesproken, maar deze afspraak ging niet door omdat de tegenpartij, De Blokkers in dit geval, had 
afgebeld. Heel  jammer, want ze wilden graag revanche tegen deze ploeg en ik had graag de D4 willen zien 
voetballen. Nu troffen we elkaar bij Johan thuis.

Aan het begin van het gesprek viel mij meteen op dat Johan niet uit deze buurt komt. En dat klopt, want hij is 
geboren en getogen in Assen. Hij is getrouwd met Marjolein, die wel uit Bovenkarspel komt. Samen hebben 
ze drie kinderen: een tweeling van zeventien, Wendy en Shannon en Sean van veertien.  Nu is Assen toch 
een eind verwijderd van West-Friesland, dus ik was nieuwsgierig hoe hij hier terecht is gekomen. Destijds had
hij samen met een vriend een guesthouse in Ierland. Dat heeft hij anderhalf jaar gerund en in die tijd kwam 
Marjolein daar op vakantie en sloeg de vonk over. Nadat ze weer naar huis was, begon hij haar toch te mis-
sen en besloot hij terug naar Nederland te gaan. Samen zijn ze in Amsterdam in de Pijp neergestreken waar 
Marjolein al een huisje had.

Na de middelbare school heeft Johan een koksopleiding gevolgd. Hij heeft hiervoor alle benodigde diploma’s 
gehaald en is bij een restaurant in Assen gaan werken.  Via deze baas kwam hij in contact met het guesthouse 
in Ierland en daar heeft hij, zoals vermeld, anderhalf jaar gewerkt.
Na zijn liefde te zijn gevolgd naar Amsterdam is hij bij het Okura hotel gaan werken. Daar heeft hij zes jaar als 
kok gewerkt. In de periode bij het Okura heeft Johan meegedaan aan verschillende vak wedstrijden waarbij 
hij verschillende malen in de prijzen is gevallen. De wedstrijden waaraan hij zoal deelnam waren de Prins 
Bernard bokaal, de Zilveren champignon en de Gouden koksmuts. Ook thuis vinden hij en zijn vrouw lekker 
eten met een goede wijn erbij heel belangrijk en kookt hij vaak iets lekkers.

Toen de kinderen werden geboren heeft Johan de stap gemaakt naar de catering en is hij gaan werken als 
chef-kok van de directiekeukens van de ABN AMRO. Hierna volgden nog verschillende functies binnen het 
bedrijf waaronder product manager, executive chef en operationeel manager.  Die laatste functie heeft Jo-
han ingevuld van 2008 tot 2011 bij het  stadion van PEC Zwolle, hij was hier verantwoordelijk voor al het 
eten en drinken voor de Vips, publieksverkoop en de skyboxen, businessclubs en bestuurskamer. Hij was bij 
zo goed als alle wedstrijden aanwezig. De liefde voor het voetbal was er al, maar die is hier alleen nog maar 
groter geworden. Buiten alle voetbal om vervulde hij dezelfde functie op het TT Circuit van Assen en was 
operationeel verantwoordelijk voor al het eten en drinken tijdens alle evenementen, waaronder het grootste 
sportevenement van Nederland de TT van Assen. Op het TT Circuit Assen verzorgden ze tijdens evene-
menten voor 5000 personen VIP catering in 25 Viprooms, twee restaurants en drie VIP tenten. Daarnaast 
verzorgden ze voor alle bezoekers (100.000) op de buitenring ( tribunes ) alle dranken en het eten.

Inmiddels werkt hij een aantal jaren bij Cormet Campus Catering als support manager. Cormet is een Cam-
pus cateraar die binnen 160 locaties door heel Nederland het eten en drinken op scholen verzorgt. Dit va-
rieert van voortgezet onderwijs tot middelbaar onderwijs, maar ook op hoge scholen en universiteiten is 
Cormet te vinden. Cormet Campus catering is tevens een van de sponsors tijdens verschillende toernooien 
van KGB. In zijn functie als supportmanager geeft Johan breed support. Dit houdt in dat hij zich bezig houdt 
met formules, financiën, personele inzet en natuurlijk de uitstraling waarbij ze steeds meer gezonde voeding 
willen bieden binnen de scholen. Het moet een beleving zijn als je binnen de school naar de kantine gaat en 
verrast worden door het gezonde en verrassende aanbod. Indien locaties een upgrade of een juiste duw in 
de richting nodig hebben dan is het een taak van de supportmanager om hier de juiste richting aan te geven 
zodat ze trots kunnen zijn op de exploitatie binnen deze school. De functie als supportmanager is landelijk. 
Hedendaagse projecten zijn een drietal scholen in Den Bosch, InHolland en het allergenenbeheer wat wet-
telijk verplicht is. Hierin beheert Johan de database waarin alle recepturen staan waaruit alle allergenen op 
basis van recepturen weerlegd kunnen worden naar de studenten, docenten en gasten toe.
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Toen Johan klein was, heeft zijn opa een voetbalclub opgericht in Assen, LTC genaamd.
En uiteraard werd hij verondersteld te gaan voetballen, want alle familieleden, zoals neefjes en ooms, deden 
mee. Nu vond Johan het spelletje heel erg mooi, maar heeft hij geen echte voetbalbenen. Nu zoon Sean 
voetbalde bij KGB, wilde hij wel graag wat voor de club gaan doen. Deze kans deed zich vorig jaar voor, want 
de toenmalige trainer van de (toen nog) D5 stopte er van de één op de andere dag mee.  Dit plaatste de ou-
ders voor een dilemma: wie gaat onze jongens en meisjes trainen? 

Voor Johan de kans om er in te stappen. Hij traint samen met de vriend van zijn dochter Shannon, Wouter 
Wellinga. Wouter heeft vorig jaar zijn stage gedaan bij KGB en wil sportinstructeur worden. Hij kan ook heel 
goed met de kinderen om gaan. Ze trainen elke dinsdag en hij laat Wouter vaak oefeningen uitvoeren.  Johan 
kijkt wat er niet helemaal goed gaat tijdens de wedstrijden en neemt dit dan weer mee in de training. 
Er spelen drie meiden mee in dit team. Ze vinden het heel erg leuk om in dit team te blijven voetballen en 
niet in een meidenteam. Johan vind het ontzettend leuk om de kinderen enthousiast te maken en te houden. 
Helaas waren ze afgelopen najaar veel te zwaar ingedeeld en viel het niet mee om een wedstrijd te winnen. 
Dan valt het niet altijd mee om ze enthousiast te houden, maar de speler(ster)s zijn qua spel wel heel erg 
gegroeid het afgelopen half jaar en het gaat straks vast beter nu ze wat lager zijn ingedeeld. Ze zijn van de 
vierde klasse naar de vijfde klasse gegaan.

Wie spelen er in de D4?

 

Achterste rij v.l.n.r; Thomas Koomen, Wouter Wellinga (trainer), Jesse Kruisdijk, Ronald Mulder,
Larson Beemster, Lisamarie Jong, Lara Smit, Maud Deen en Johan Bos (trainer/begeleider)

Voorste rij v.l.n.r; Renzo Koophof, Wouter Cillikens, Silvijn Eg en Sean Bos.

Niet op de foto aanwezig; Roan Boon en Yarno Ursum

Johan Bos en de D4
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Communicatie naar de ouders toe vindt Johan heel belangrijk.
Elke week na de wedstrijd stuurt hij een update naar de ouders. Daar staat in hoe het is gegaan en waar de 
volgende wedstrijd is met adressen en tijden. Als er een wedstrijd niet doorgaat belt hijzelf alle ouders.
Ook de communicatie en het onderlinge contact  met de andere D-trainers is prima.
Als er spelers tekort zijn, wordt er altijd met een ander team (vaak de D3 ) iets geregeld.
Hij ervaart de ondersteuning van Roel Stijns ook als heel prettig, van hem krijgt hij veel bruikbare tips en 
adviezen. Hij waardeert ook de ondersteuning van KGB met kleding, trainersjassen en ook de cadeaus voor 
de vrijwilligers. 

De sfeer in het team is ook heel goed onderling. Dit team wordt gesponsord door McDonald’s Enkhuizen, 
met als bijkomend voordeel dat als ze winnen, ze gratis mogen eten bij McDonald’s. Het hele team en ook de 
ouders die er dan bij zijn mogen mee-eten. Dat verhoogt wel de teamspirit. Maar ook als het mooi weer is, 
gaan ze met zijn allen voetballen bij het Streekbos (het complex was toen gesloten). We wensen Johan met 
zijn D4 heel veel succes in de tweede helft van de competitie.

Elly Roosendaal

Johan Bos en de D4

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.

Vooraankondiging!!

Op termijn, gedacht wordt aan het einde van dit seizoen, stopt KGB met de infolijn.
De infolijn waarop de afgelastingen worden ingesproken en door naar de infolijn te bellen 
de voetballers, trainer/coach en geïntersseerden op de hoogte worden gehouden.

Vanaf het seizoen 2016-2017 moet men voor de wedstrijd informatie naar de website:
www.voetbal.nl

waarop steeds de meest recente informatie is te vinden.
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Ik lees een mooi essay van de filosoof Coen Simons, waarin hij het volgende zegt over het spel.
“Het eigenaardige aan een spel is dat ieder arbitrair punt het vertrekpunt kan zijn (we spreken af dat we het 
zo doen), maar zodra het spel begint, dit punt niet meer als willekeur wordt ervaren.”

En terwijl ik het lees moet ik denken aan het straatvoetbal in mijn kinderjaren.
Als kind voetbalde ik veel op straat met de jongens uit de buurt. Dan gingen we naar het terrein achter de vei-
linghallen, waar een groot denkbeeldig vierkant ons veld vormde. Het was wel net zo handig als een of meer 
kanten van het denkbeeldige vierkant een natuurlijke grens, zoals een muur of bomenrij, kenden. Dan wist je 
gemakkelijk of een bal uit was of niet en je door kon spelen. Het doel werd gevormd door twee verfrommelde  
jassen of een gevonden stuk hout of straatstenen. De hoogte van het doel werd min of meer bepaald door de 
lengte van degene die op doel stond als hij zijn handen omhoog stak. Bij een vliegende keep was dat iets las-
tiger. De middenstip lag bij benadering ergens tussen de doelen in. En als alle voorbereidingen waren getrof-
fen en de partijen waren gekozen kon het spel beginnen. Maar dat kiezen had best veel voeten in de aarde. 
Want wie besliste er? Je had jonge en wat oudere kinderen. Wie de bal meebracht had een streepje voor. En 
er was altijd een min of meer uitgesproken rangorde over de aanwezige voetbalkwaliteiten en discussie over 
posities. Wie gaat er op doel? En dan had je altijd wel iemand die riep: ”Doen we drie corners een penalty?”

Na de aftrap waaierde iedereen over het terrein uit. De roep om de bal schalde rond. Kreten als “de bal is 
uit!” klonken regelmatig. Soms, als we speelden op een groot grasveld, was de zijlijn wel eens ver te zoeken. 
De tactiek kende nog geen uitgebreide analyses vooraf. Je stond voor of achter en dan wist je dat je aanvaller 
of verdediger was.
Het mooie van het voetbal spel was dat we ons de vrijheid gaven de regels zelf aan te passen aan de gegeven 
omstandigheden en daarmee paradoxaal ons een aantal beperkingen oplegden die het spelplezier verhoog-
den. Het voorkwam dat we het spel regelmatig zouden hebben moeten stilleggen om ze opnieuw aan de orde 
te stellen.  Want het ging ons om het spel en de strijd om te winnen. Verliezen deden de anderen. 
Een boeiende vraag is wie het initiatief en de beslissingen nam. De jongen met de bal onder zijn arm? Of 
degene die goed kon voetballen? De jongen met overwicht en overzicht? De jongen die intuïtief voorzag dat 
aangepaste en duidelijk afgesproken regels ruzie kon voorkomen? Hoe dan ook was het toen zeker geen top-
sport, het ging niet om de knikkers en het spel werd niet stuk geanalyseerd.  Het was het ludieke spel. Het was 
de lol van voetballen na schooltijd. Het was het oefenen van het spel op een tweede of derderangs terrein. 
En hadden we een scheidsrechter nodig? Nee, want dat waren we allemaal zelf. De keeper bepaalde de 
hoogte van het doel. De spelers de zijlijn. De botsing was een vrijetrap en een schaafwond was een korte 
pauze.

En hoe zat het met de materiële uitrusting? Dat was in de regel een rubberen stuiterbal of eentje van plastic, 
die bij forse wind alle kanten op zwabberde. Lag de zijlijn dicht bij de sloot dan duurde de pauze soms akelig 
lang. Dit gold zeker als de wind bezit nam van de bal en deze steeds verder wegdreef. Voetbalschoenen wa-
ren voorbehouden aan het veld. Dus had je soms gympen of laarzen. Of je had je daagse schoenen aan met 
een verstelde neus van al die eerdere trappen tegen de bal.  En o wee als de zool van je schoen door een 
verkeerde beweging naar achteren flapte en losraakte. Dan liep je later met een schuldig gevoel naar huis.

Straatvoetbal was onderdeel van onze kindertijd. Het was de tijdelijke wereld waarin we ons na schooltijd 
onderdompelden. Een wereld van spel en plezier met regels die we samen opstelden en die we daarom niet 
overtraden. Soms liep het mis en was er een spelbreker. Degene die niet tegen zijn verlies kon en driftig werd. 
De pingelaar, die maar door ging en die zijn medespelers niet zag staan. Of degene die als laatste was geko-
zen, elke bal miste  en voor spek en bonen mee deed.
Dan dreigde er een einde aan het spel te komen. Dan sloeg de willekeur toe en viel het voetbal als spel uit-
een. De ernst overheerste en het spel had letterlijk en figuurlijk geen doel meer.

Dirk Visser

Kleine filosofie over straatvoetbal
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Grote Clubactie
De Grote Clubactie heeft ook dit jaar een prachtig bedrag opgebracht.

Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!!

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

Uitgereikt aan:

Frank Molkenboer
Directeur Grote Clubactie

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Grote Clubactie
opbrengst 2015

€  3.311,97
VV KGB Kolping Glorie Blijft
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In nauwe samenwerking met onze Topsponsorgroep Tulip Vallley wordt dit jaar opnieuw de 
Tulpenactie gehouden door en voor de Jeugdafdeling van KGB.

Op 23 maart aanstaande zullen door onze jeugdteams tussen 16.30 en 20.30 uur huis aan 
huis in Bovenkarspel en Grootebroek bosjes tulpen worden aangeboden voor 2,50 euro per 
bos.

De opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugd van KGB.

DOE MEE, STEUN DE JEUGD VAN KGB

de Jeugdcommissie

Tulpenactie



‘de Brug’  jaargang 52, nummer 2, seizoen 2015-2016

Krantennieuws vs Club van 100

Een column over het dagelijks nieuws. Maar wanneer je de krant openslaat wordt je niet echt 
vrolijk. Eerst het landelijk en buitenlands nieuws, dan het plaatselijk en uiteindelijk de katern 
sport. Ja - als je alle ellende hebt gehad lees je als laatste helemaal achterin dat je favoriete 
sporter of je cluppie heeft verloren. Én ja soms ook je dorpsclub. Pff.
Natuurlijk er staat ook positief nieuws in, maar de laatste tijd lijkt het negatieve nieuws te 
overheersen. De stroom vluchtelingen. De gevolgen voor Europa en Nederland? De persoon-
lijke tragedies van deze vluchtelingen met hun jonge kinderen. Faillissement van V&D. De ou-
derenzorg. Matchfixing. Allemaal zaken die moeilijk liggen en niet eenvoudig zijn op te lossen. 
In ieder geval niet door mij. 

Dus ik besluit deze column verder over de Club van 100 te schrijven. Als bestuurslid kan ik 
daar wél wat in bewerkstelligen. 
Althans dat proberen wij samen als bestuur. Financieel heeft De club van 100 de laatste jaren 
veel bijdragen en ook kunnen betekenen voor de club. Onder andere: 
Jassen, Dug Out’s, keuken, divers materiaal, website, fitnessmatjes, bijdrage vrieskist, EHBO 
brancard, vlaggen en fluitjes, maaimachine, doelen & doelnetten, veel ballen, biervat elk 
nieuwjaar, schoenen werkploeg, fotocamera, sponsoring open dagen, barbecue, divers meu-
bilair, scheidsrechterkast, geluidsinstallatie. En ga zo maar door.

De aanvraag moet gericht zijn op de club en accommodatie. Geen persoonlijke sponsoring, 
teams of teams naar een buitenland toernooi. Nee dat niet. 
Het geld wordt - met zorg en beleid - voor en aan de club besteed. Afgelopen seizoen, en tot 
nu toe, hebben we minder aanvragen gehad. De spaarpot vult zich dus door minder uitgaven. 
Máár de Club van 100 heeft ook minder leden. We zijn in een paar jaar van 155 teruggevallen 
naar 138/139! Minder leden! Ja helaas. 
Vooral doordat er trouwe leden zijn overleden. Liever ziet De Club van 100 zijn ledenaantal 
weer groeien. Dus voelt u zich aangesproken? Bel ons! En wordt ook lid.

Dát vinden wij als bestuur – goed nieuws.

En alle Club van 100 leden, heeft of weet u iets voor het complex of materiaal waar geld voor 
nodig is? Bel ons ook!
Dan kijken we of die betreffende besteding binnen - de Club van 100 - lijnen past.
 
          Rob Visser

Column
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Geboren

Marco speelt al enkele jaren in KGB 3, daarvoor was hij selectie speler.

Is lid van de commissie van de Club van 100 en mede organisator van de jaarlijkse Open Dag.

Laura en Marco, van harte gefeliciteerd.
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 Leden die iets extra sponsoren voor aankoopballen voor de jeugd. 

 Rina Deen   Fa Evert Visser  Sander Oud
 Kees Groot (rswf.nl)  Henk Cnossen   Han Broersen
 Henk van Altena  Jaap Commandeur  De Gympies
 Linze de Jong   Cees Hoff (middenweg)
 Jean-Pierre Kroezen  Bert Karel
 Frans en Carola Takker Bertus & Tiny  Karel
 Jelle Thole    Bertus Kleijn
 Veteranen team  Mark Pennekamp
 Rob Visser   Nico Schooneman/NIBO
 KGB Veteranen  Jan Smit
     Dick de Wit/DW
     Eugene Thole
     Wilko Visser
     Martin Koper
     A. Visser

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.

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
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
Han 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



Heb je een beperking en wil je toch voetballen? 
Bij voetbalvereniging KGB in Bovenkarspel ben je van harte welkom. 
 
G-voetbal is voor iedereen die door wat voor redenen dan ook door hun 
beperking niet kunnen deelnemen aan een regulieren voetbaltraining of 
competitie. 
Dit kan van alles zijn. Lichamelijke beperking, ADHD, autisme, diabetes,                     
zwakbegaafdheid, enz. 
 
Iedereen krijgt de kans om op zijn of haar eigen niveau te functioneren.  
Hierdoor ontstaat er voor de één meer speelplezier en voor de ander meer  
Techniek.  
Hierdoor is er ook meer respect onderling en loopt men elkaar niet 
in de weg.  
Door het plezier en enthousiasme zal ook het zelfbeeld en vertrouwen  
alleen maar toenemen.  
 
G-voetbal bij KGB is voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. 
De G-jeugd is van 8 tot 16 jaar 
De G-senioren is vanaf 16 jaar 
 
Weet je niet zeker of je G-voetbal leuk vind?  
Kom gewoon een paar keer meetrainen. 
Trainingen: 
G-jeugd:      Vrijdag van 18:00-19:00 
G-senioren: vrijdag van 19:00-20:00 
 
Voor meer informatie over het G-voetbal bij KGB kunt 
U terecht op de website. (teams, G-teams) 
U kunt zich aanmelden via het emailadres.   
 

   Voetbal Vereniging KGB Bovenkarspel 

www.vvkgb.nl  
www.facebook.com/
gvoetbalkgb 

gvoetbalkgb@gmail.com 

    vv KGB 



Hans Noback, ERE-lid

tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op 3 januari werd
Hans noback door voorzitter 
Bob Smit tot ere-lid van onze 
vereniging benoemd.

In november had de algemene 
ledenvergadering al unaniem 
met het voorstel om Hans te 
benoemen ingestemd.

Hans is jaren lid van de Jeugd-
commissie geweest.

Daarnaast meer dan 25 jaar wed-
strijdsecretaris van de jeugdafde-
ling.

Hij maakt al vele jaren deel uit 
van de toernooicommissie.

en hij organiseert jaarlijks (mede) 
het schoolvoetbal in Stede Broec.
Voor het schoolvoetbal zit hij ook 
nog in de regionale werkgroep 
van de KnVB. 



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


