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Opnieuw weer een uitbreiding van het scheidsrechters gilde.
 
Begin februari hebben 3 jeugdleden van KGB met succes hun pupillen cursus gedaan.
Freek Komen, Julian Beers en Danilo Schrandt. (van links naar rechts op de foto)
Wij, de scheidsrechterscommissie van KGB, verheugen ons over deze uitbreiding .
Het betekent dat wij nog beter in staat zijn om nog meer jeugdwedstrijden door een gediplomeerd 
scheidsrechter kunnen later leiden.
 
Wij hopen dat u, als toeschouwer, deze jongelingen zult steunen en begrip zult hebben.
 
Wij wensen de nieuwelingen veel succes en veel fluit plezier toe.
 
Namens de scheidsrechtercommissie.
Sijbrand Krul. 

Scheids gilde uitgebreid
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Column

Johan, Max en Gerard

Dat bekend werd dat Cruijff kanker had eindigde ik mijn column als 
volgt:
‘Zal de verlosser zichzelf kunnen verlossen?’ 

Inmiddels is El Salvador verlost. Hij die de Catalanen een wonder be-
zorgde, hun het zelfrespect teruggaf en Barcelona tegenover Madrid 
op de kaart zette, kon zichzelf geen wonder van genezing verschaffen. 
Zijn fatale ‘en un momento dado’  kwam zo plotseling zoals zijn onna-
volgbare schaar. 

Én weg was número 14!

Dat Max Verstappen zijn onvoorstelbare F1 prestatie in Barcelona wist 
te presteren. Dát kan natuurlijk geen toeval zijn. Hulp van boven viel 
hem ten deel. 

Johan had Max nog niet zo heel lang geleden bezocht op ditzelfde cir-
cuit in Barcelona. Zag zijn talent en toonde zijn respect. De verlegen 
en rustige Max was natuurlijk zeer vereerd met zijn bezoek. Hij presen-
teert zich rustig en blijft ook zichzelf. Net zoals Johan. Natuurtalenten.
Maar winnen in Barcelona - daar moet Johan toch iets mee van doen 
hebben! Was onze Ajaxied het engeltje op Max zijn schouder? Of zat 
Johan op het gaspedaal bij Hamilton in de Mercedes en creëerde Jo-
han wat extra snelheid zodat Lewis Hamilton samen met zijn teammaat 
Nico Rosberg van de baan gleed?

Met nummer 14 weet je het maar nooit ...

Bij KGB1’s laatste wedstrijd tegen de Spartanen was ik op ons complex.  
Een dag na de historische overwinning van Max in Barcelona. Bij ons 
moest het op de laatste dag gebeuren. KGB moest winnen om nacom-
petitie of zelfs degradatie, met de daar bijhorende spanningen, te ont-
lopen.
En wie zag ik in het veld? Gerard Boon.
KGB’s natuurtalent - én ook de rust zelve - speelde weer eens mee! Na 
een succesvolle amateur carrière nu alweer enige tijd in het populaire 
derde. 38,5 jaar is Gerard nu ... 
Maar het 1e had hem méér dan nodig. Zes maal dit seizoen. Met Gerard 
binnen de lijnen speelde KGB 4 keer gelijk en 2 keer met winst.
Zeer betrouwbaar & met overzicht spelend. 
Subtiel met herkenbare armbewegingen geeft Gerard zijn medespelers 
aanwijzingen. Mooi.
KGB won knap met 2-1. Yes veilig!

Gerard Boon zijn shirtnummer is 14 ...
Rob Visser
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Het gezegde: ‘De koning is dood, leve de koning!’ klinkt wat harteloos en oneerbiedig, maar
wil slechts aangeven dat op het moment van het overlijden van een vorst diens opvolger van rechtswege 
meteen zijn plaats inneemt. Geen seconde een lege troon dus.
En zo is de titel ook bedoeld. Om met de deur in huis te vallen: dit is – in deze vorm - de laatste papieren Brug. 

Op 10 maart heeft een afvaardiging van zowel het bestuur als de redactie een goed en constructief overleg 
gevoerd. 
De belangrijkste constateringen op een rij:
•	 Nico	Bakker	heeft	aangegeven	dat	hij	na	20	jaar	‘op	de	Brug’	stopt	met	zijn	werk	als	redactielid.	Ook	
zijn dochter Anita zegt het redactiewerk m.b.t. de Brug vaarwel. Vanzelfsprekend vinden wij dat jammer, 
maar wij respecteren dit besluit. Verderop in deze brug leest u een interview met Nico.
•	 Onze	website	is	actueel	en	aantrekkelijk.	
•	 De	Facebookpagina	van	K.G.B.	heeft	op	het	moment	van	schrijven	687	volgers.	Een	prachtig	aantal	
dat nog wekelijks groeit.
•	 Een	Brug	maken	kost	ongeveer	€1.000,-	per	editie.	En	dan	heb	ik	het	nog	niet	eens	over	de	inzet	en	
betrokkenheid van de redactie om iedere keer een mooi en interessant clubblad te maken. Die inzet is niet in 
geld	uit	te	drukken.	Alles	bij	elkaar	kost	het	clubblad	K.G.B.	ongeveer	€5.000,-	per	seizoen.	Geld	dat	wij	maar	
één keer uit kunnen geven. 
•	 De	wereld	digitaliseert.	Waar	wij	vroeger	7	 ‘bestuurskamers’	belden	met	de	vraag	naar	tussen-	en	
eindstanden van de gespeelde wedstrijden in onze competitie, kunnen we nu kiezen uit meerdere apps met 
alle tussenstanden van alle Nederlandse competities.
•	 Het	aantal	edities	van	de	Brug	is	de	laatste	jaren	afgenomen.	Van	8	x	per	seizoen,	via	6x	per	seizoen	
naar inmiddels 4x per seizoen.
•	 K.G.B.	is	één	van	de	weinige	(West-Friese)	voetbalclubs	die	nog	een	papieren	editie	van	haar	club-
blad uitgeeft. 
•	 Sponsorinkomsten	voor	de	papieren	variant	lopen	terug.	
•	 Het	‘nieuws’	in	de	Brug	verliest	haar	actualiteitswaarde.	Uitslagen,	wedstrijdverslagen	en	foto’s	van	
evenementen	hadden	(soms	al	weken)	eerder	op	onze	Facebookpagina,	op	Twitter	of	op	de	prachtige	web-
site gestaan. 
•	 De	columns,	de	achtergronden	en	de	interviews	worden	gewaardeerd	en	goed	gelezen.	
•	 K.G.B.	is	trots	en	blij	met	onze	redactie.

Dit alles heeft ons doen besluiten om de Brug in deze vorm niet meer te maken. Een stevig besluit waar we 
lang over hebben gesproken. Tot zover, ‘de dode Koning’. 
Waaruit blijkt nu dat de Koning leeft? 
Met plezier kan ik u vertellen dat de prachtige presentatiegids behouden blijft. Daar zijn wij erg blij mee. Veel 
clubs hebben dit bij ons ‘afgekeken’ en daar mogen we alleen maar trots op zijn. Maar er is meer. 
Naast de presentatiegids verschijnt er halverwege het seizoen ook een ‘Superbrug’. Of hij ook zo gaat he-
ten weten we nog niet, maar Rob Visser kwam met de typering en wij vonden hem passend, omdat de vlag 
voorlopig de lading dekt. Full Colour net als de presentatiegids. Het centrale thema van de Superbrug is de 
voortgang van en de achtergronden bij het Beleidsplan K.G.B. 2020. Zo blijft u op de hoogte van vorderingen 
van onze mooie club. Iedere commissie wordt uitgenodigd om de uitwerking van K.G.B. 2020 met u te delen. 
Natuurlijk komen ook de bekende redactionele onderdelen, zoals columns en interviews, erin terug. 
Dat dit de laatste is, is net zo jammer als dat het onvermijdelijk bleek. 
Het kwam uiteindelijk weer helemaal goed met de Koning. De dode Koning blijkt springlevend. Zowel digitaal 
als	op	papier.	Website,	Facebook,	Twitter,	Presentatiegids,	(Super)brug…	
Rest mij om namens het bestuur een groot compliment te maken aan de redactie.  Het is een uiting van kracht 
om over de eigen schaduw heen te stappen en constructief mee te denken. Dat werd en wordt enorm ge-
waardeerd.

Bob Smit, voorzitter.

De Koning is dood. Leve de Koning...
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Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.
Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator.

Wanneer is een AED nodig?
Een AED is nodig bij een hartstilstand. Er is dan sprake van kamerfibrilleren, een ernstige ritmestoornis.
Bij kamerfibrilleren ontstaan er chaotisch prikkels in het hart, waardoor de hartkamers niet meer samentrek-
ken en er geen bloed meer rondgepompt wordt. Het hart moet dan gedefibrilleerd worden, een soort reset-
ten van het hart. 

Wie haalt een AED?
Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED gehaald wordt:
- iemand die in de buurt is weet een AED te hangen, bijvoorbeeld op de sportclub of in een winkelcentrum 
of bedrijf
- de 112-centrale roept burgerhulpverleners op om een  AED te halen
 
Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstil-
stand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het ver-
zoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

Hoe werkt de AED?
Een AED bevat 2 elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een 
AED analyseert het hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn.
Daarna geeft het apparaat gesproken opdrachten. Het apparaat vertelt de hulpverlener precies wat hij moet 
doen, namelijk: óf doorgaan met reanimeren, óf een elektrische schok toedienen.

Uiteraard	heeft	KGB	ook	de	beschikking	over	een	AED.	Deze	AED	hangt	in	de	kleedkamer	van	de	scheids-
rechters. De kleedkamer aan de rechterkant van de kleedkamergang.
 

AED - Wat is een AED?

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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Op	zaterdag	25	en	zondag	26	 juni	vindt	er	op	sportcomplex	De	Rozenboom	bij	 vv	KGB	een	Summerfair	
plaats. De Tuinfair in Hem gaat dit jaar niet door en de actieve sponsorcommissie van KGB onder leiding van 
Klaas Blokker probeert het “gat” dit jaar op de kalender in te vullen.

KGB beschikt over een groot complex met voldoende parkeerruimte, parkeren is gratis. Er is een groep 
vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste Summerfair bij KGB, hierbij hoopt KGB dat 
trouwe bezoekers van de fair in Hem zich dit jaar laten verleiden tot een bezoek aan De Rozenboom.

Er is plek voor 100 kramen in de directe omgeving van de KGB-kantine. Daarnaast wordt er naast het hoofd-
veld een minikermis en een stormbaan voor de jeugd ingericht. ’s Nachts is er gratis bewaking op het terrein 
aanwezig en waardevolle spullen kunnen worden opgeslagen in de sporthal op het complex.

Inmiddels krijgt de organisatie steeds meer aanmeldingen  van standhouders. Een plek van 15 m2 kost voor 
een	geheel	weekend	€	75,=	en	inclusief	kraam	€	100,=.	Gebruik	van	elektra	is	gratis.		Mensen	die	hobbymatig	
een origineel ambacht uitvoeren mogen zelfs –in overleg- gratis staan.

De	Summerfair	is	beide	dagen	geopend	van	10.00	uur	tot	17.00	uur,	entree	bedraag	€	3,=	per	persoon,	kinde-
ren tot 2 jr. hebben vrij entree. Wie ook een plek op de Summerfair wil reserveren, kan contact opnemen met 
Klaas	Blokker,	email	klaas.blokker@quicknet.nl	of	via	0228-516775.	Op	de	website	van	KGB	(www.vvkgb.nl)	
staat vermeld welke bedrijven zich tot nu toe o.a. hebben aangemeld.

SUMMERFAIR

Zaterdag 25 & zondag 26 juni
Geopend van 10–17 uur
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Op	moment	van	schrijven	(21	mei)	zit	het	seizoen	voor	KGB	1	erop	maar	voor	KGB	2	nog	niet.
KGB 2 speelt in de nacompetitie voor promotie naar de Reserve 2de klasse, maar later meer hierover.

KGB 1 heeft zich op 2de pinksterdag door een 2 – 1 overwinning op Spartanen gehandhaafd in de 3de klasse. 
Het was wel met de hakken over de sloot want bij verlies waren we gedegradeerd. KGB haalde in z’n eerste 
16	wedstrijden	18	punten	en	 in	de	 laatste	10	wedstrijden	15	punten.	Een	duidelijke	prestatieverbetering	
maar niet genoeg om uit de degradatiezone weg te komen. Daarvoor zijn series overwinningen nodig en dat 
lukte KGB dit seizoen duidelijk niet.
Noemenswaardige wedstrijden in de afgelopen periode waren:
De oefenwedstrijd op 1 maart tegen aartsrivaal en 1ste klasser De Zouaven die na een 2 – 0 voorsprong toch 
nog met 3 – 4 verloren ging.
De	zondag	erop	(6	maart)	gingen	we	met	de	bus(busje)	naar	Texel.	Na	een	intensieve	partij	wonnen	we	daar	
met 0 – 1, doelpunt gescoord door Maarten Vijselaar.
Een week later werd koploper De Blokkers netjes op een 0 – 0 gelijkspel gehouden. Omdat dus de teams in 
de nabijheid van KGB ook veel punten pakten bleef de druk erop staan.
Er kwam een zeperd in Winkel tegen de plaatselijke voetbaltrots: 4 – 1. De thuiswedstrijd tegen JVC werd 
vervolgens met 3 – 1 gewonnen.
Op 1 mei een even heroïsche als belangrijke wedstrijd. DWOW uit. 0 – 0 met de rust, maar KGB wel met 10 
man door een rode kaart voor Juriaan Visser. Vlak na rust René Spruit met de openingsgoal, DWOW wat 
aandringt en KGB dat met hand en tand verdedigt en countert. Toch DWOW 10 minuten voor tijd met de 
gelijkmaker en vijf minuten later Daniël Hart met een geweldige lob over de keeper en de winnende 1 – 2. 
Gevolg is dat KGB zich een week later, op speeldag 25, veilig kan spelen in Schagen bij winst op SRC. Dit lukt 
niet. KGB speelt voor de rust nog acceptabel maar na de 
rust is het over. SRC wint met 3 – 2. 
Door de eerder genoemde 2 – 1 tegen Spartanen komt 
het toch nog allemaal goed. Grote opluchting.

We kunnen concluderen dat KGB na de winterstop beter 
scoorde, zowel in punten als doelpunten. Voor de win-
terstop 13 doelpunten daarna 22 stuks. Hiermee eindigt 
KGB wel op een duidelijke laatste plaats met gescoorde 
doelpunten. Door een stabiele verdediging met relatief 
weinig	tegendoelpunten	(38	stuks,	4de	plaats	op	de	rang-
lijst)	kan	KGB	toch	nog	op	de	8ste	plaats	eindigen.
KGB	verliest	weinig	(9	keer,	4de	plaats)	maar	speelt	veel	
gelijk	(9	keer).	Niet	verwonderlijk	met	genoemd	scorend	
vermogen.	 Daardoor	 ook	 weinig	 winstpartijen	 (8	 keer,	
laatste	op	 ranglijst).	Gek	genoeg	wordt	er	 in	oefenwed-
strijden	wel	veel	gescoord	(39	stuks	in	12	wedstrijden).

Wat	is	het	perspectief	voor	KGB	1	voor	het	seizoen	2016-
17.	Een	aantal	spelers	zal	KGB	gaan	verlaten:	o.a.	Maar-
ten	Vijselaar	(bestemming	onbekend),	Daniël	Hart	(HSV	
Sport),	Mathijs	van	Diepen	(stopt)	en	Bram	Zwaan	(West-
Frisia).	Verder	zal	de	selectie	van	KGB	1	intact	blijven	en	
komen er, naast een grote groep A-Junioren, een paar 
versterkingen bij, op moment van schrijven is dit nog niet 
helemaal duidelijk.
Zaak is het scorend vermogen op te krikken. Een schone 
taak voor het trainersduo Bulterman/Wiersma.

Belevenissen rondom de selectie
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Nog even de statistieken:
Na 14 februari werden gespeeld:

Oefenwedstrijden:
1 maart: KGB 1 – De Zouaven 1 3 – 4
29	maart:	 KGB	1	–	ZAP	1		 	 4	–	3	
19	april:	 KGB	1	–	Always	Forward	1	 3	–	1		

Competitie:
21 februari: KGB 1 – VIOS W 1   2 – 2 
6	maart:	 Texel’94	1	–	KGB	1		 	 0	–	1	
13 maart: KGB 1 – De Blokkers 1  0 – 0 
20 maart: Winkel 1 – KGB 1   4 – 1 
3 april:  KGB 1 – JVC 1   3 – 1 
10 april: Westfriezen 1 – KGB 1  2 – 0 
24 april: KGB 1 – Grasshoppers 1  1 – 1 
1 mei:  DWOW 1 – KGB 1   1 – 2 
8 mei:  SRC 1 – KGB 1   3 – 2 
16	mei:		 KGB	1	–	Spartanen	1		 	 2	–	1		

Per saldo:
Oefen:		 12	–	07	–	00	–	05	–	21	–	39	–	25	
Beker:  03 – 01 – 01 – 01 – 04 – 04 – 02 
Competitie:	 26	–	08	–	09	–	09	–	33	–	35	–	38	
Totaal:	 	 41	–	16	–	10	–	15	–	58	–	78	–	65	

Goals/Assists	(exclusief	oefenwedstrijden):   Speelminuten KGB 1:
Brian	de	Roo	 	 	 5	goals,	5	assists	=	10	 	 Maarten	Vijselaar	 	 2253
Michael	Helfensteijn	 	 6	goals,	3	assists	=	9	 	 Jan	Dekker	 	 	 2250
Bram	Zwaan	 	 	 5	goals,	3	assists	=	8	 	 Lorenzo	van	de	Beek	 	 2141
Daniël	Hart	 	 	 6	goals,	1	assist	=	7	 	 Jens	Kesting	 	 	 1917
Maarten	Vijselaar	 	 4	goals,	2	assists	=	6	 	 Brian	de	Roo	 	 	 1897

KGB 2 ging na de winterstop goed van start met 3 overwinningen op rij, waaronder een 3 – 1 op de ongenaak-
bare kampioen VIOS 2. Hiermee werd de basis gelegd voor het winnen van de 2de periodetitel. De slotfase 
van het seizoen werd weer wisselvallig. Zo werden thuiswedstrijden tegen JVC 2 en Grasshoppers 2 zeer 
knullig verloren, tegen Grasshoppers zelfs na een 3 – 1 voorsprong.  Wisselvalligheid is dan ook het kenmerk 
van dit seizoen. Ik heb thuiswedstrijden gezien waar een zeer acceptabel spelletje op de mat werd gelegd, 
gevolgd door hele simpele tegendoelpunten. 
KGB	scoort	er	in	de	competitie	lustig	op	los	(52x)	maar	kreeg	ook	veel	tegentreffers	(49x).

Toch een prijs, een periodetitel. De eerste tegenstander was Vrone 2. De twee wedstrijden, uit en thuis, wer-
den gespeeld met de Pinkster. Op zaterdag een zeer matige wedstrijd in Sint Pancras die gelukkig slechts 
met 1 – 0 verloren ging. 
Op de maandag werd vanaf het beginsignaal de druk op Vrone gezet. Dit resulteerde na rust in een zeer 
verdiende 3 – 0 voorsprong. Daarna toch weer een terugval en 3 – 2. Dat betekende verlenging en daar werd 
de winnende goal gemaakt door A-Junior Pedro Thole middels een fraai schot. Pedro is één van de junioren 
die volgend seizoen in de selectie speelt.

Belevenissen rondom de selectie
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Volgende	tegenstander	wordt	een	oude	bekende:	SVW’27	2.	Een	ploeg	waarvan	2x	werd
gewonnen in de competitie. Bij winst volgt er nog een finale op 5 juni en de winnaar daarvan promoveert.
Als De Brug bij u op de deurmat valt zal in ieder geval bekend zijn of KGB 2 de finale heeft gehaald.

De	statistieken	van	dit	seizoen	tot	aan	de	wedstrijden	tegen	SVW’27:
Na 14 februari werden gespeeld:

Competitie:
21 februari: KGB 2 – VIOS W 2  3 – 1 
6	maart:		 ZAP	3	–	KGB	2		 	 1	–	2	
13 maart: KGB 2 – De Blokkers 2  4 – 4 
20 maart: Koedijk 2 – KGB 2  1 – 2 
3 april:  KGB 2 – JVC 2   2 – 4 
10 april: Hollandia T 2 – KGB 2  3 – 3 
17	april:	 KGB	2	–	SEW	2		 	 4	–	2	
1 mei:  Always Forward 2 – KGB 2 2 – 0 
8 mei:  KGB 2 – Grasshoppers 2  3 – 4 

Nacompetitie:
14 mei:  Vrone 2 – KGB 2   1 – 0 
16	mei:		 KGB	2	–	Vrone	2		 	 4	–	2	na	verlenging
22	mei:		 SVW’27	2	–	KGB	2		 	 2	–	2

Per saldo:
Oefen:  01 – 01 – 00 – 00 – 03 – 04 – 02 
Beker:	 	 03	–	00	–	00	–	03	–	00	–	01	–	09
Competitie:	 22	–	10	–	03	–	09	–	33	–	52	–	49	
Nacompetitie: 02 – 01 – 00 – 01 – 03 – 05 – 03
Totaal:	 	 28	–	12	–	03	–	13	–	39	–	62	–	63
 
Goals/Assists	(exclusief	bekerwedstrijden):    Speelminuten:
Björn	van	Deursen	 	 4	goals,	10	assists	=	14	 Bart	Boon	 	 	 2290
Daniël	Hart	 	 	 11	goals,	2	assists	=	13		 Jurgen	Duijs	 	 	 2122
Bart	Boon	 	 	 7	goals,	6	assists	=	13	 	 Barry	Rood	 	 	 1829
Mathijs	van	Diepen	 	 8	goals,	3	assists	=	11	 	 Sonny	Overbeek	 	 1770
Pedro	Raven	 	 	 9	goals,	1	assis	=	10		 	 Björn	van	Deursen	 	 1729

En dan tot slot de trainingsopkomst. Daar wordt de basis gelegd voor de wedstrijden. Maar ook voor de 
chemie in een groep. Het geeft een bepaald gevoel wanneer de opkomst goed is en dan is het de taak 
van de trainers om interessante oefenstof te brengen en elkaar op scherp te zetten. Een wisselwerking 
dus.
Nou, de opkomst was goed. Een gemiddelde van ruim boven de 20 en dat is, als we het voetballand-
schap rondom ons beluisteren, gewoon prima.
Dit seizoen is er 85x getraind en trainingsbeest van het jaar is Lorenzo van de Beek geworden. Hij was 
82x	present,	op	de	voet	gevolgd	door	Sander	Kolkman	(The	Legend)	81x,	Michael	Helfensteijn	80x	en	
Patrick	Schooneman	79x.	

Ik sluit het seizoen hiermee af, allemaal een prettige zomer en tot ziens op het voetbalveld.
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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Slow Down

Douwe Bob ging met deze song naar het Eurovisiesongfestival. Hij eindigde iets lager dan 
vooraf gedacht op een elfde plek. Een liedje met een mooie boodschap. Over onthaasting in 
het drukke en moderne leven.

We “moeten” van alles. 

Weekendjes weg, werken, sporten, hobby’s, winkelen, tv kijken, de kinderen verwennen en 
echt alles voor ze regelen, want dat doen de buren, onze vrienden en de gehele verdere om-
geving ook. Overwerken. Naar de bioscoop, theater en minimaal 2 x op vakantie gaan. 

We rennen van dag - naar week - naar maand - naar jaar. In versnelt tempo naar het eind.

Ik vergeet daarbij gemakshalve de tijd die we besteden aan onze mobiel, ipad of computer. 
We gamen, facebooken, twitteren, scrollen en swipen heel wat af. Uren vullen we ermee.
Wat moeten we zonder 4G of de wifi? 
Bedrijven als Google en Facebook willen de hele wereld verbinden zodat we altijd online kun-
nen zijn. Voor altijd aan een digitaal infuus. 

Altijd - online!

Het VPRO programma Tegenlicht had laatst een uitzending over - White Spots. Plekken op 
aarde waar geen ontvangst is. Gebieden waar je offline kunt zijn en ongestoord een boek kunt 
lezen. Plekken waar je geen email en whatsapp kunt ontvangen én er ook geen kan versturen. 

Even uit - de groep - verwijderd. 
Offline als luxe!

Er is zelfs een White Spots-app voor gemaakt. Grappig genoeg moet je om deze app te ope-
nen wel online! 
Online kijken - waar offline te gaan.

De voetbal gaat voorlopig ook even offline. Het seizoen 2015-2016 is afgelopen. Zomerse 
rust.

De Brug gaat voorgoed offline! Na 52 seizoenen is de inkt op. Ik ga hierdoor ook offline. Jam-
mer! Maar misschien gaat deze column in het seizoen 2016-2017 online door op de website?

Check gewoon KGB’s Red-White-website-Spot.
Ik wens u een zeer zonnige - Slow Down - zomer.
 

Ciao                       Rob Visser  

Column
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De trainer van de MB2: William Huisman

Tijdens de laatste redactievergadering werd besloten meer aandacht te besteden aan het meiden voetbal. 
Vandaar dat de naam van William in beeld kwam. Wij spraken af na de training op dinsdagavond en tot mijn 
grote verrassing bleek William de zoon te zijn van de ons aller bekende Clemens Huisman. William is sinds 
dit jaar trainer van de MB2.

William	is	51	jaar	oud	en	getrouwd	met	Claudia	(48).	Samen	hebben	zij	drie	dochters:	Dominique	van	21,	
Kayleigh van 18 en Yasmine van 14. William is na de Mavo begonnen als stratenmaker en heeft dit een aantal 
jaren gedaan, maar dit bleek niet zijn passie. Hij is hier weggegaan en is zijn carrière in het natuursteen be-
gonnen. Hij heeft 23 jaar bij Harder gewerkt en is sinds vijf jaar werkzaam bij Jan Reek in Hoorn. Hij bewerkt 
natuursteen en doet dit op zeer diverse plekken. Zo brengen ze o.a. natuursteen aan op landhuizen, hebben
ze werk op zeer luxe jachten waar ze lijsten aanbrengen op teakhouten tafels en richten daarop ook badka-
mers en keukens in. Maar ook grafstenen en dorpels behoren tot het assortiment.

William is opgegroeid in Bovenkarspel met nog drie broers: Nico, Clemens en Richard. Vader Clemens voet-
balde op zondag of was met voetbal bezig, dus William is bijna op het voetbalveld opgegroeid. Zoals gezegd 
is hij dit jaar begonnen met trainen. Vorig jaar heeft hij samen met Mark Wulf de MC1 begeleidt, maar die 
stopte er dit jaar mee en William bleef alleen over om de MB2 te begeleiden en te trainen. Hij doet dit met 
veel plezier, maar zou het ook heel  fijn vinden om het samen met nog iemand te doen, dus bij deze een op-
roep voor een trainer/begeleider voor de MB2!

Hij heeft tot zijn 21e gevoetbald en heeft sinds zijn jeugd alle teams van F tot A doorlopen. Hij heeft nooit in 
de selectie gespeeld, maar was een leuke voetballer. Op zijn 21e leerde hij zijn vrouw kennen en verslapte 
de interesse voor het voetbal. Wel ging hij regelmatig op zondag bij het eerste kijken. Ook zijn broers zijn bij 
het voetbal te vinden, maar tot verdriet van vaders spelen de kinderen van Nico bij De Zouaven en die van 
zoon Clemens bij Spirit.

Qua sport deed William niet veel, en nu hij trainer is, heeft hij hier niet veel tijd voor. Hij traint twee keer in 
de week en op zaterdag is er de wedstrijd. Daarbuiten zijn er nog de vergaderingen en voorbereidingen voor 
de wedstrijd. William heeft  graag zijn zaakjes op orde en stuurt elke week een mail naar de ouders met een 
verslag van de afgelopen wedstrijd en informeert ook wie er kan rijden naar de wedstrijd. Daarbij hebben ze 
een groepsapp voor alle overige informatie die moet worden gedeeld.

Wie spelen er in de MB2? Dat zijn: Maya Bousma, Franziska Bouw, Mayca Chardon, Noëlle Groenewoud, 
Kayleigh Guyt, Cesira Holterman, Yasmine Huisman, Frederique Putting, Carmen Rood, Luca Sneek, Britt 
Sybrandy, Nora Saïdi , Lara Zwaan en Sofie de Wit.

De MB2 heeft het heel goed gedaan dit seizoen. Het was een heel nieuw team aan het begin van dit seizoen. 
Er waren een paar meiden over van de MC2, drie meisjes kwamen er bij die nog nooit hadden gevoetbald 
(twee	hadden	alleen	turn	ervaring),	drie	meisjes	kwamen	bij	Dindua	vandaan	en	een	ander	bij	Woudia.	Ook	
Sofie begon weer met voetballen. En het vergt toch wel wat geduld en tijd om hier een soepel lopend team 
van te maken. In de eerste helft van de competitie belandden ze in de middenmoot, maar na de winterstop 
zijn ze als gedeelde eerste geëindigd! En dat tegen een gerenommeerde ploeg als Sporting Andijk, die twee 
meiden	in	het	team	hebben	die	ook	bij	de	KNVB	voetballen.	Uiteindelijk	heeft	Sporting	Andijk	op	doelsaldo	
gewonnen. Dit is toch wel een topprestatie, zowel van de trainer als van de meiden.
En dat in de tweede klasse, ik vind het grote klasse!

William Huisman van de MB2
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Onderstaand verslag heeft William na de laatste wedstrijd verstuurd en wilde dit ook
graag geplaatst hebben, alsmede de bijbehorende uitslagen: 

Ze zaten te stuiteren in de kleedkamer, we hebben er zin in. Mijn betoog was niet eens nodig, laten we het 
goed	afsluiten	met	een	mooie	uitslag,	daar	waren	ze	zelf	al	over	uit.	Nou,	dat	werd	het,	6-1	en	het	sprankelde	
weer. Maya had het op haar heupen, 4 keer, Kayleigh 1 keer en ook Lara weer. Zo kunnen we het seizoen 
volgens mij met een goed gevoel afsluiten. Hoe zijn we ook al weer begonnen. Met een compleet nieuw 
team, drie dames van Dindua, een dame van Woudia, drie nieuwe dames en zes dames uit verschillende 
eigen teams. Van het begin af aan was eigenlijk wel duidelijk dat er best wel lekker voetbal inzat maar het 
begin was behoorlijk afwisselend. Zo werd de eerste wedstrijd met 5-1 gewonnen maar de tweede met 1-10 
verloren. Daarna werd het toch regelmatiger, waarbij winst en verlies eigenlijk redelijk verdeeld waren en we 
toch in de middenmoot meedraaiden, niet slecht naar mijn idee. Wat jammer was, was dat we eigenlijk bijna 
nooit	volledig	waren.	Tussentijds	sloot	Nora	nog	bij	ons	aan	waardoor	we	met	zijn	veertienen	zijn.	Uiteinde-
lijk sloten we de najaarscompetitie af op de zesde plaats wat resulteerde in een op het eerste gezicht zware 
voorjaarspoule.

We startten gelijk met de zwaarste, Sporting Andijk, 1-1, onverwacht, maar niet minder lekker natuurlijk. 
Langzamerhand werd duidelijk dat we toch behoorlijk mee konden en zelfs nog bovenaan stonden. Helaas 
konden we dat niet vasthouden, maar toch gedeeld eerste en afgetekend ten opzichte van de andere teams. 
Ik ben supertrots op wat we bereikt hebben met zijn ALLEN. Ik ben niet iemand van de rijtjes en wie was het 
beste van het team. Maar ik maak een uitzondering voor één iemand: Lara, nog nooit gevoetbald en ze heeft 
het aan het begin heel moeilijk gehad. Maar uiteindelijk pakte ze het op, ook met dank aan Piet!!, en maakte 
ze nog vijf doelpunten. Klasse!! Maar meiden, dit is ook jullie verdienste, jullie hebben haar nooit laten vallen 
en altijd gesteund, ook al hebben jullie misschien wel eens iets anders gedacht. Dit bedoel ik met, we doen 
het met zijn allen en niemand is belangrijker dan een ander. We zijn een team en dat hebben jullie laten zien.
We spelen nog twee toernooien, 28 mei en 4 juni hebben nog het teamuitje, 21 mei en gaan dan lekker va-
kantie vieren.

Actereenvolgens: plaats, club, gespeeld, gewonnen, gelijk, verloren, punten en doelpunten voor en tegen.

1	Sporting	Andijk	MB1	 10		 8-1-1	 	 25	 	 63-6
2 KGB MB2   10  8-1-1  25  28-11
3	ZAP	MB1	 	 	 10		 3-2-5	 	 11	 	 12-26
4	Wieringerm	eer	MB2	 10		 3-0-7	 	 9	 	 12-30
5	Westfriezen	MB1	 	 10		 2-3-5	 	 9	 	 8-27
6		Winkel	MB1		 	 10		 2-1-7	 	 7	 	 16-39

Inmiddels is het een heel hecht team geworden. Ze gaan ook in zijn geheel door naar het weede jaar als MB2. 
En uiteraard volg er na zo’n succesvol seizoen een leuk teamuitje. Binnenkort gaan ze naar het klimpark in het 
Streekbos en daarna volgt er een hightea bij  “IJgenweis”.

Wat William lastig vindt, is dat opbouwende kritiek wel eens moeilijk wordt aanvaard. Het wordt snel 
persoonlijk opgevat en dat geeft wel eens problemen. Nu is William als vader van drie dochters wel wat 
gewend en uiteindelijk komen ze er altijd uit. Zijn vader heeft meerdere malen aan hem gevraagd of 
hij niet over een functie in het bestuur wilde nadenken. Dat kwam qua investering van tijd niet helemaal 
goed uit, maar hij vindt het leuk om op deze manier bij KGB betrokken te zijn en sluit andere bezighe-
den bij de club niet uit. Ik wens William en zijn meiden heel veel succes in het komende voetbalseizoen. 

         

William Huisman van de MB2
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Staand van links naar rechts:
Britt Sybrandy, dochter van de nieuwe trainer Piet Wiersma, Frederique Putting, Nora Saïdi,
Cesira Holterman, Mayca Chardon, Sofie de Wit, Lara Zwaan, kleindochter van Nico Zwaan, oud verzorger 
van het eerste, Carmen Rood.

Zittend van links naar rechts:
Kayleigh Guyt, Franziska Bouw, Luca Sneek, Noëlle Groenewoud, kleindochter van Ineke en Nico Bakker, 
Maya Bousma en liggend Yasmine Huisman, kleindochter van..

Elly Roosendaal

William Huisman van de MB2

Oproep!!

Een oproep voor een trainer/begeleider voor de MB2!
Wie gaat William het komende seizoen helpen om deze dames kampioen te maken?

Laat het hem weten via email: wnc.huisman@quicknet.nl



   Clubblad de Brug 
de teller stopt bij seizoen 52

Een afspraak bij Nico Bakker thuis aan tafel. 
Na twintig jaar trouwe dienst stoppen Nico 
en zijn dochter en assistente Anita Bakker. 
Oké! Dat is nogal wat? Wat nu?

Want voor het regelen van kopij en voor het 
in elkaar zetten van ons clubblad komt echt 
heel wat bij kijken. Dé dirigent van dit hele 
KGB project is Nico en dit heeft hij vanaf 
2005 gedaan. 

In oktober 1996 begon hij bij de Brugredac-
tie als assistent van Josette Oosting. Josette 
droeg haar taken later over aan Marion Be-
steman. Onder deze Marion Besteman wer-
den zijn werkzaamheden uitgebreid. Vanaf 
zijn begin in 1996 heeft dochter Anita haar 
vader Nico al bijgestaan. Stukjes overtikken 
op de computer en later het redigeren van 
kopij en interviews etc. Het was een schone 
taak de prachtig met ‘Westfriese’ ondertoon 
geschreven stukken van Mels van Ammers 
te plaatsen.

Kloppend hart redactie de Brug stopt ‘zijn en haar’ activiteiten.

Ze hebben het altijd met veel liefde ge-
daan.

Nico heeft altijd een affiniteit en passie 
met het maken van clubbladen gehad. In 
de jaren tachtig was hij mede oprichter 
van biljartvereniging ‘t Trefpunt. Daar 
begon zijn carrière in clubbladen ma-
ken. En Anita volgde zijn voetsporen.

Vader en dochter samen een hobby, een 
tijdrovende hobby.
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Eigenlijk stoppen zij voor de tweede keer. Jazeker. In de Brug van Juni 2008 stond geschreven:
 

Redactie “de Brug” doet een stap terug! Of toch maar niet?

 Nico Bakker 61 (nu 69) en zijn assistente dochter Anita 25 (nu 33) hebben al enige tijd geleden te 
kennen gegeven een stap terug te willen doen. Nico zorgde van A tot Z voor het in elkaar zetten van 
de Brug en dochter Anita assisteerde waar nodig was. Vader en dochter samen bij elkaar, mooi toch? 
Maar in principe wel uit nood geboren, want na diverse oproepen voelde niemand zich geroepen de 
redactie te versterken om werk uit dit paar familie handen te nemen.

 
Nico Bakker, een geboren Grootebroeker, die op zijn zevende in Bovenkarspel kwam wonen, werd door 
deze verhuizing later voor KGB gewaarborgd. Je moet er namelijk niet aan denken dat deze vrijwilliger, 
die vaak onzichtbaar voor de buitenwereld bij onze vereniging zijn uren draait, bij de rood/grijzen was 
beland. Hij vertelt me dat hij van vroeger af al dol is op voetbal. Op zijn twaalfde ging Nico op voetbal, 
maar na twee wedstrijden kwam zijn begeleider en schoolmeester Bert Verlaan het thuisfront melden 
dat het voor Nico beter zou zijn om van voetbal af te gaan. Dit vanwege een aangeboren handicap aan 
zijn been. Nico baalde enorm, maar hij liet toen KGB al niet zakken, want als jeugdige toeschouwer ging 
hij veel bij het eerste kijken. Nico trouwde met Ineke (ook al zo’n trouwe vrijwilligster), zij kregen samen 
drie kinderen, Nicole, Niels en Anita. Zoon Niels is al vanaf zijn negende op voetbal en daar was vader 
Nico natuurlijk een zeer trouwe supporter. Anita vertelt me glimlachend dat ze een grote fan van haar 
broer Niels was en zij zelf ook wel op voetbal had gewild. Vader Nico stak daar een stokje voor, want als 
zoon Niels moest voetballen zou hij toch niet bij haar komen kijken, je gaat maar op een andere sport 
zei hij.

Note:
Nico vertelt me aan tafel dat dit terecht komen bij de rood/grijzen zomaar had kunnen gebeuren. Na een 
kleine aanvaring met het toenmalig KGB bestuur hebben hij en Marion Besteman een gesprek bij de Zoua-
ven gehad. Maar natuurlijk - zover kwam het niet. 

Het stoppen van Nico en Anita - bij de Brug - kon in 2008 gelukkig nog worden verijdeld. 

De Brug werd tot dan nog gekopieerd en vergeleken met de huidige uitvoering eenvoudiger uitgevoerd. 
Maar de kopieermachine was aan vervanging toe en was ook de motivatie om te stoppen door een tekort aan 
redactieleden. Naast de activiteiten om een Brug in elkaar te zetten moet je wel voetballeesvoer en diverse 
kopij hebben. En daar zijn redactieleden voor nodig die dat kunnen verzorgen. Nico zorgde zelf voor diverse 
redactionele stukken maar je kan natuurlijk niet die hele redactietaak op je nek nemen.

Elly Roosendaal en Karin Sijs waren de eerste twee redactieleden die de Bakkers ondersteunden. 

Het bestuur van KGB besloot in 2008 geen nieuwe kopieermachine aan te schaffen en het drukwerk uit te 
besteden aan een drukkerij. 
Gelukkig	kon	ook	de	redactie	behoorlijk	worden	uitgebreid	en	zo	werd	vanaf	seizoen	2008-2009	een	frisse	
start gemaakt. De redactie bestond toen uit: Nico Bakker, Anita Bakker, Elly Roosendaal, Karin Sijs, Gerard 
Overmars, Marcello Ghizzi en Rob Visser. 
Gaandeweg dunde de redactie toch weer iets uit, gelukkig sloten Monique Kroezen en Ninke Kaij zich later 
aan. Maar een gebrek aan mensen die iets konden schrijven voor de Brug bleef helaas een terugkerend pro-
bleem.

De Brug, de teller stopt bij seizoen 52
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Maar nu stoppen ze toch echt. Het bestuur werd dit voorjaar door Nico op de hoogte gesteld.
Dat is nogal wat, dacht het bestuur. Maar eerlijk is eerlijk, ook het bestuur heeft zich de laatste jaren over de 
kostenpost van de Brug gebogen. Nadat de broekriem - subsidies - zijn aangetrokken worden de diverse kos-
ten op de balans door KGB onder de loep genomen. En dan is de Brug een behoorlijke kostenpost. Natuurlijk 
is het bestuur blij met de hedendaagse Brug. De uitstraling en uitvoering sprak voor zich, maar hoe mooi de 
Brug ook is, goedkoop is zo’n uitgave dus niet. 
In die zin komt het de financiële KGB balans ten goede. Tot nu toe was ons clubblad in onze voetbalomgeving 
vrijwel het enige overgeblevene clubblad. 
Na het nieuws van Nico en Anita werd een vergadering met het bestuur en de redactie op de agenda gezet. 
Hierin werd nog een digitale Brug geopperd, maar werd dit door de overgebleven redactie van tafel gehaald. 
Gedrukt of digitaal, je hebt daarvoor toch - een Nico en Anita nodig. En die stoppen. De redactieleden zien 
een digitale uitgave ook niet zo zitten. Het leest en kijkt toch heel anders. Dus voor nu stopt het. En kan e.e.a. 
nieuws op de website worden geplaatst.

Anita; “Twee dingen zijn me de afgelopen jaren vooral bijgebleven. De jaren dat de Brug nog door ons zelf 
werd gedrukt, hielp ik mijn vader al. Eerst met de teksten overtypen en later met de Brug in elkaar zetten op 
de computer. Maar vooral de uren die we samen doorbrachten bij KGB terwijl het er stil er verlaten was. Dan 
stonden we in het kopieerhok, dat na de nieuwbouw dichtgemaakt is, om de Brug te drukken. Het apparaat 
liep zo’n avond/middag vaak meerdere malen vast, de inkt moest tussendoor handmatig van zwart naar rood 
veranderd worden voor de cover van de Brug. Het papier plakte aan elkaar, alles moest goed nageteld wor-
den.	Uiteindelijk	gingen	we	dan	uren	later	met	onze	handen	vaak	onder	het	inkt	terug	naar	huis.”

“Én natuurlijk de druk van de allereerste Presentatiegids! Wat was mijn vader trots op het resultaat. En ik 
op hem! Tijdens de voorbereidingen stonden we ervan te kijken hoe de foto voor de middenpagina gemaakt 
werd, de mannen professioneel naast elkaar op de bankjes. Daarna alle heren stuk voor stuk op de pasfoto, 
te	grappen	en	grollen	over	elkaar.	Zo	leerden	wij	meteen	de	(nieuwe)	selectie	kennen.	Het	was	een	hele	klus	
om alle interviews en foto’s tijdig voor elkaar te krijgen, maar het resultaat mocht er zijn. Een prachtig para-
deplaatje voor de club!”

De	Presentatiegids	2016-2017	komt	sowieso	nog	van	de	drukpers.

Nico	heeft	de	Brugwerkzaamheden	(en	Presentatiegids)	altijd	graag	samen	met	Anita	gedaan.	“Ik	ben	heel	
blij dat ze al die jaren mijn rechterhand is geweest. We vulden elkaar heel goed aan.”  Hij is - gewoon trots - op 
haar. ‘We zingen tevens ook al heel lang samen in een projectkoor.”

Ik vraag hem of hij nog een tip heeft voor KGB. Nico denkt even na en vervolgt. 
“Ik heb meerdere keren het bestuur aangegeven een PR commissie te formeren. Tegenwoordig moet je bo-
venop het nieuws zitten en kan je als vereniging alle aandacht van de diverse media goed gebruiken. Maar tot 
op heden is dit advies nog niet opgevolgd.”

Blijven de Bakkers daarmee van de velden?

Nee! Deze familie is zo trouw aan KGB - die blijven komen. Sowieso blijft Nico vrijwilliger op divers ander 
vlak. Hij doet o.a. de zondag presentatie bij het eerste en houdt controle op de website en heeft Anita de 
ledenadministratie, de website en KGB FaceBook nog onder handen. Zijn Nico en Anita ook nog fotograaf 
en zijn - Anita en ook haar zus Nicole - elftalbegeleiders op de KGB open dag. Zus Nicole is tevens clubblad 
bezorger. Tjonge een echte KGB familie dus.   

De Brug, de teller stopt bij seizoen 52
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Zoon Niels voetbalt zijn hele leven al bij KGB en werd door Nico en Anita zeer trouw gevolgd.
Maar óók zoon Niels stopt na dit seizoen en stapt over naar het 
zaalvoetbal. 
Na jaren in de selectie speelt hij de laatste jaren in het succes-
volle en zeer populaire derde van KGB. De Bakkers verdwijnen 
niet langs de lijn want er zijn inmiddels ook kleinkinderen. Dochter 
Nicole en haar man Richard hebben hun dochter Noëlle MB2 en 
zoon Niels D5 naar KGB gehaald. Geboren in Enkhuizen en spe-
lend bij Dindua kwamen zij tot groot genoegen van de familie Bak-
ker voetballen op de Rozenboom. En natuurlijk staan ze regelmatig 
bij hen langs de lijn te kijken. 

Sorry Niels - je bent ingeruild door je oomzeggers Noëlle en je 
naamgenoot - neefje Niels.

Én moeder Ineke dan?!
Jazeker ook Ineke Bakker staat haar 
KGB steentje méér dan bij. In de kanti-
ne, als EHBO vrijwilliger, bij de Pupillen 
van de Week of gewoon als er iemand 

waar dan ook bij KGB nodig is. Ineke 
draait bij KGB ook op volle toeren. Zij 
gaat daarmee ook gewoon door. We zijn 
dus - nog lang niet - van deze ‘Bakker’ 
familie af. 
Gelukkig maar. Waar vind je zo’n vrijwil-
ligersfamilie? Zo’n familie verdient ge-
woon een lintje... 

Nja... sowieso een rode met een witte V 
van voetbalvereniging KGB.

Rob Visser

De Brug, de teller stopt bij seizoen 52

Én ik moet Nico & Anita ook bedanken. Jazeker. Doordat zij mij, na hun doorstart in 2008, bij de redactie van de Brug 
hebben gehaald - heb ik het schrijversgevoel ontdekt. Prachtig vind ik het. 
Ik was helemaal niet gewend iets te schrijven. Beginzweetdruppels in zinsopbouw en in grammatica had ik. Maar al 
doende leert men. Met gevoel en de durf iets te schrijven - kom je een heel eind
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MD1 in nieuwe shirts
E2 ontvangt nieuwe trainingspakken van RiskQuest.

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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Interview met de KGB 5 Facebook
Een begrip in de streek zijn ze inmiddels, de jongens van het 5e.
Met	meer	dan	170	“likes”	op	Facebook	 is	het	begrip	vriendenteam	niet	meer	op	hen	van	 toepassing.	Ze	
worden geleefd. Ze zijn publieke figuren geworden die worden geleefd door de supporters. Overal waar ze 
komen worden ze hierop aangesproken. Reden genoeg voor ons dus om op onderzoek uit te gaan.
Een	exclusief	interview	met	de	mannen	(of	vrouwen?)	achter	de	KGB-5	Facebook.

Leuk dat ik de eer heb om jullie te mogen interviewen, wie heb ik tegenover mij?
Reporter 1: Daar kunnen wij kort over zijn. De vvKGB-5 facebook crew, of webredactie, of hoe je ons ook wilt 
noemen. Wij denken dat het ons weinig goeds zal brengen als we onszelf als individuelen zouden presente-
ren. Noem ons dus maar gewoon vvKGB-5 reporter-1 en reporter-2.

Reporter 2: -knikt instemmend-. Ook grappig dat je vraagt: wie heb ik tegenover mij. Als je tegenover ons zou 
zitten was dit een niet bijster intelligente vraag geweest. Je had ons dan namelijk al opgezocht en kon zien 
wie we zijn. KGB blijft tenslotte toch een ons-kent-ons vereniging.
Genoeg wijsheden. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze facebook op te starten?

Reporter 1: Het heeft eigenlijk een hele lange aanloop gekend. Enkele seizoenen geleden was één van onze 
spelers geblesseerd. Omdat hij toch aanwezig wilde zijn en iets voor het team wilde betekenen, besloot hij 
ons op de gevoelige plaat te leggen. Deze werden dan op maandag via onze “meld je aan voor de training” 
pagina	gedeeld	met	(voor	sommige)	grappige	bijschriften.	Toen	de	KGB	webredactie	ons	later	vroeg	iets	op	
de website te gaan doen, zijn we dit op het wereldwijde web gaan doorzetten. Helaas bleek op een zeker 
punt	ons	wachtwoord	niet	meer	geldig,	waarschijnlijk	omdat	we	van	het	6e	in	het	5e	zijn	getransformeerd.	
Hierdoor misten wij een plek om onze mening met de buitenwereld te delen. We waren spreekwoordelijk 
meer dood dan levend. Gelukkig werden wij precies op dat moment publiekelijk ten schande gemaakt door 
de Strandvogels-2 facebook, betreffende onze supportersaantallen. Toen zijn een aantal van ons zo op de 
kast gejaagd dat we de tegenaanval hebben ingezet en zelf een facebook zijn gestart. Met succes.

Reporter 2: Het verhaal klopt. Wat alleen velen niet weten is, dat onze facebook eigenlijk in 2013 al is opge-
richt. Alleen kwamen we nooit boven die 0 likes uit.
Maar een facebook oprichten levert nog geen likes en succes op? Waarom bij jullie wel?

Reporter 1: Wij zijn gewoon de beste!

Reporter 2: - staat op, loopt een paar meter en doet een Louis van Gaal karate trap-. Ja, Bam! Jonge!
Nog even serieus mannen, dit is voor het clubblad!

Reporter 1: Je weet ons wel in toon te houden he, met je vragen! Maar als je hier een serieus antwoord op 
wilt hebben, heb ik die natuurlijk ook.  Ik denk dat wij vooral succes hebben omdat voetbal de meest onbe-
langrijke hoofdzaak uit ons leven is. En niet andersom opschrijven.  Waar vele andere voetbal gerelateerde 
pagina’s met hele serieuze berichten komen, proberen wij het serieuze nieuws op een onserieuze manier te 
brengen. Of zo iets.

Reporter 2: Slap gelul natuurlijk. We zijn gewoon Eigenzinnig, onserieus, maar waarderen ondertussen wel 
waar	het	amateur	voetbal	om	gaat.	En	we	zijn	kritisch	op	alles	waar	we	uhhh…		kritisch	op	zijn.
Voorbeelden graag!

Reporter 1: Zeg jij het maar reporter 2, ik lul blijkbaar te slap.

Reporter 2: Met een beetje zelfkennis is niks mis. Een voorbeeld, nou laat ik mijn eigen woorden maar her-
halen:
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Eigenzinnig: Omdat we doen wat we zelf willen, zoals bijvoorbeeld een roze Nunchuck verloten. 
Onserieus:  We gebruiken wel eens de benaming:  gespierde mannen. 
Het waarderen van amateurvoetbal: Berichten over een derde helft, te laat komende spelers, nostalgische 
theepotten en natuurlijk de Koning van het knollenveld.
Kritisch:	Wat	denk	je	van	onze	openbrief	aan	Dirk	de	Wit.	Of	het	besluit	om	plastic	(ook	wel	kunstgras	ge-
noemd)	op	het	A-veld	te	plaatsen	omdat	uhhhhh….	Andere	doen	dat	ook…dus	uhhh…nou	daarom.
Ik wil eigenlijk nog veel verder de diepte in. Jullie lijken mij interessante en vooral intelligente mannen. Maar 
helaas is voor een clubblad meer dan 1-a4tje genoeg. Anders stoppen de lezers met lezen. Is er nog een 
laatste ding die jullie kwijt willen?

Reporter 1: We zoeken nog een sponsor.  Voor trainingspakken uiteraard.
Wedstrijdshirtjes, broeken en sokken zie je maar 45 minuten. Ik zit meestal een halve wedstrijd wissel name-
lijk	(sneer	naar	de	trainer).	Maar	een	Trainingspak	zie	je	van	s’ochtends	bij/in	de	kerk	tot	s’avonds	in	de	Flora	
Bar. En we hebben meer dan 2000 Facebook views, dus Kassa!

Reporter 2: Ik	wil	graag	een	aantal	mensen	bedanken…..-door	de	redactie	verwijderd	-.	En	daarnaast	natuur-
lijk oproepen om onze Facebook te liken.  En voor iedereen zonder internet bieden wij aan dat we elke zon-
dag ons verslag op het vvKGB-5 prikbord hangen. Deze moet dan natuurlijk wel eerst gesponsord worden, 
aangekocht en opgehangen. *hint.

Bedankt voor jullie openheid en nog veel succes!
Interviewer: Ruud Boon
Geïnterviewden:  Annoniem

Interview met de KGB 5 Facebook
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De	competitie	was	begonnen	en	de	trainert	(!)	had	het	idee	om	naar	een	buitenlands	toernooi
te gaan. Mails de deur uit en gelijk positieve reacties! 
Dus inschrijven voor het toernooi in Duitsland, het Mönchengladbach Pokal, het verblijf was in het A&O Düs-
seldorf Hauptbahnhof. 
Nadat alles geregeld was, en een betaalschema was binnengekomen, kreeg ik ook nog een verrassend mailtje 
van de vader van “de professor”. Die wilde het team wel sponseren, om wat gaten mee te dichten, of om wat 
te besteden voor die gasten om wat leuks te gaan doen.
Na hem persoonlijk te hebben bedankt, zei hij: doe er wat moois mee en geniet met die jongens.
Dit werd mogelijk gemaakt door notariskantoor Verhoeks.
Na een heel mooi seizoen waarin we twee keer kampioen werden met heel mooi voetbal maar ook af en toe 
een wat mindere helft. Vooral het kampioenschap in de promotiepoule was een mooie prestatie waar we door 
de bovengrens gingen van het voetbal, thuis tegen KSV, en door de ondergrens van het voetbal tegen Sparta-
nen thuis. Na al dat moois hadden we nog een toetje toe, het toernooi in Duitsland.
We hadden nog een laatste wedstrijd en moesten nog een weekje wachten, zodat we met Hemelvaart weg 
konden. Helaas kreeg ik de avond voor vertrek het vervelende bericht dat er één speler met vader niet mee 
gingen.

KGB C1 Toernooi Duitsland Mönchengladbach Pokal.
En ja hoor, eindelijk, het was zover! Eindelijk kon iedereen naar het verzamelpunt gebracht worden.
Op	5	mei	’16	moesten	we	om	12.00	uur	met	z’n	allen	verzamelen	bij	Happy	Days.	Rond	13.00	uur	vertrokken	
we richting Duitsland, na wat uitleg van de trainert en navraag of iedereen zijn paspoort en ID wel bij zich had, 
waren er toch nog 2 jongens die het niet mee hadden gebracht. “De dromer” die belde zijn moeder of zijn ID 
nog even snel gebracht kon worden. En “de ballenvanger” ging even snel met de andere trainert zijn ID halen. 
Nadat iedereen alles bij zich had werden de versnaperingen klaar gezet en konden we gaan.
Plankgas richting Duitsland, na flink de sokken er in te hebben gehad, arriveerden we op de locatie, dit duurde 
zo	ongeveer	ff	ruim	2	uur,	wel	2	kilo	zwaarder	van	al	het	lekkers.	Waar	de	trainert	zich	met	de	voorzitter	(lees	
tolk)	zich	konden	gaan	melden	en	uitleg	kregen.
Alles in ontvangst en hup naar het hostel, waar we ons incheckten en richting de kamers gingen. Iedereen zijn 
spullen neergekwakt en op naar het avondmaal. Dit was overigens niet te vreten, ik dacht dat die Duitsers van 
eten hielden, nou hier niet, het was zuur, koud én bevroren!
Na dit avondmaal gingen we stappen in de stad. Die gasten hadden al plannen gemaakt om naar de Mac te 
gaan. De ouders zouden volgens onze gids “de spoorzoeker” een terrasje pakken aan de gezellige Rijn. 
De mannen werden geïnstrueerd dat ze bij elkaar moesten blijven en op elkaar moesten letten, waarna “de 
pitbull”	(aanvoerder)	met	de	opmerking	kwam…	we	willen	geld,	we	willen	geld,	wat	de	trainert	niet	begreep.	
Toen	zei	“de	professor”	(ook	aanvoerder)	we	hebben	toch	een	pot?	Hahaha…zei	de	trainert	(de	slimmerik)	..nu	
begrijp ik hem! “De pitbull” kreeg de knip. De jongens nogmaals gewaarschuwd blijf bij elkaar, let op elkaar, 
stop alles in je zakken voor en niet in je achterzak, waarop “de pitbull” toch de knip maar aan “de professor” 
gaf. Die had wat diepere zakken. Ze gingen onderweg naar de Mac. Ouders gingen ook op pad, even wachten 
op de dames, wij wachten, was “meneer Apple” nog niet bij de groep. Rennen naar boven en sprintent weer 
naar beneden, eindelijk konden we onderweg met “onze spoorzoeker”, voorop de groep met plattegrond in 
de hand. 
Na bijna het hele stadscentrum te hebben gezien kwamen we aan bij de Rijn op het terras. Na een paar drank-
jes kregen de trainerts een berichtje dat “sneeuwvlokje de kangoeroe” zijn telefoon gejat was. Wij nog niks 
tegen “Apple” gezegd, dat mocht “de kangoeroe” zelf vertellen vonden wij. 
Nadat we betaald hadden en weggingen waren er nog wat nachtbrakers die wilden blijven. “De Steltjes” en 
“Happy”, “de verzorgster” en “die Große”. Die moesten er zo nodig weer uitgeveegd worden. Iedereen zal wel 
denken	..	en	de	trainert	dan?	Dat	is	toch	ook	zo’n	plakker?	Ja	verantwoording	naar	de	jongens	hè!	(Haha..)
6	Mei
Na	een	geweldige	nachtrust	met	sirenes	,	verkeer	en	een	nachtegaal	was	het	6.30	uur	eruit	en	om	7.00	uur	
ontbijten.	Wat	overigens	wél	te	pruimen	was.	Valt	ook	weinig	aan	te	verprutsen	;)

Toernooi KGB C1
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Iedereen was klaar met het ontbijt, maar één trainert dacht dat hij in Griekenland was,
die vond het nodig om alles op de grond te gooien.
Om 8.00 uur richting de velden, de trainert was weer wat vergeten. De spelerslijst, dus hup maar weer naar 
boven en terug naar de lobby. Iedereen weg.. gelukkig stond “Happy” buiten te wachten.
Na wat stilte brachten “knabbel en babbel” het praatje weer snel op gang. Aangekomen op het complex ons 
melden en naar de velden die trouwens wel heel smal en klein waren. Lopen wij wel eens te zeuren over ons 
complex, in vergelijking met deze velden verdienen de onze wel 5 sterren!
Het kleedje werd gespreid door de moeders, om daar ons verzamelpunt van te maken voor alle tassen en spul-
len.
Na de opstelling bekend te hebben gemaakt en een praatje dat ze vooral moesten genieten en plezier hebben, 
uiteraard wel je beste kant laten zien, waren we klaar om tegen onze zuiderburen KSOC Wijgmaal 2 te gaan 
spelen. Die wedstrijd begonnen we heel matig, onze jongens waren een beetje nerveus of onder de indruk van 
alles .. God we spelen tegen een buitenlandse club! Dat kon de trainert ook wel begrijpen want onze Vlaamse 
frieten aanhang was erg luidruchtig en opgefokt tegen scheids én spelers. Na een slechte eerste helft brak 
gastspeler	“de	gelukszoeker”	zoon	van	spoor…..met	2	goals	de	ban	in	de	tweede	helft.	Toen	kregen	die	gasten	
het eindelijk door dat ze het wel aan konden waardoor “mister Peep” ook nog de 3-0 maakte. 
We maakten ons op voor de 2e wedstrijd tegen onze oosterburen ESV Sierhahn1 die wel hun wedstrijd dik 
wonnen, dat hoorden we wel aan de luchthoorn en het geschreeuw.
Deze wedstrijd dachten onze oosterburen wel even te winnen met hun alter ego, maar onze “professor” , “pit-
bull”	en	“karate	kid”	spraken	het	wel	even	uit…	wij	gaan	écht	niet	verliezen	van	die	Duitsers!	De	wedstrijd	be-
gon en de trainerts keken elkaar al na een paar minuten trots aan, zo van ..kijk dat is nu waar wij het voor doen! 
Die Duitsers werden van het kassie naar de muur gespeeld.. op z’n Barcelona ’s. En je weet wat er gebeurd als 
die ezels verliezen, dan gaan ze schoppen, ellebogen gebruiken en vervelend doen. Na een geweldige aanval 
scoorde “ik weet niet” de 1-0, onze “Apple” liet de luchtsirene klinken om de Duitsers stil te krijgen, waarna 
“de braadworstkoning” van de tegenpartij zijn spelers helemaal uitschold, en het zuur gebakken uitje aan de 
andere kant ook hysterisch werd. Maar onze jongens trokken zich er niets van aan en de ene na de andere één-
tweetjes en driehoekjes kregen die braadworstjes om hun oren. 
Na weer zo’n mooie aanval scoorde “karate kid” met een beetje geluk de 2-0. Zoals de “braadworstkoning” 
zei..	wat	een	schijt	goal!	Na	het	laatste	fluitsignaal	van	de	scheids	(was	een	geweldige	scheids)	zei	de	trainert	
droog…	héérlijk	jongens,	helemaal	weggespeeld	en	geen	kans	weggegeven!	Waarna	onze	“Apple”	de	luchtsire-
ne nog even een keer liet klinken om te laten horen dat ook wij daar de beste in waren. “De braadworstkoning” 
kwam ons wel complimenten geven over ons spel. Hij was zó onder de indruk dat hij ons uitnodigde voor een 
toernooi bij hun. 
De	derde	wedstrijd	uit	onze	poule	was	tegen	onze	 landgenoten	uit	Rhenen,	Candia	 ’66.	Dit	was	de	minste	
tegenstander uit de poule. Deze wedstrijd was in vergelijking met de vorige een heel stuk minder. Die gasten 
voetbalden	op	halve	kracht	na	twee	keer	5	minuutjes	aanzetten	in	beide	helften	werd	het	een	9-0	winst.	De	
eerste goal werd gemaakt door “de droge” met een idem dito schot. Daarna scoorde “mister peep” drie keer 
achter	elkaar.	De	tweede	helft	 leek	wel	op	campingvoetbal.	Na	een	minuut	of	acht	dacht	 ik	…ik	weet	niet…	
maar vervolgens werd de vijfde goal gemaakt. Toen begon het echte voetbal weer, meneer “ik sta altijd goed” 
maakte uit een corner een doelpunt, hij scoorde zijn vierde al dit seizoen op deze manier, terwijl hij de kleinste 
is	tussen	al	die	lange	jongens.	Dus	6-0	,	hierna	kregen	we	een	penalty	..	eigenlijk	onbegrijpelijk	want	die	gasten	
blijven normaal altijd staan als ze een schop krijgen in de zestien. “De professor” besloot dat “de ballenvanger” 
hem mocht nemen en dat was de zevende. Na nog twee keer gas geven van “ik weet niet” was de eindstand 
9-0.	De	jongens	waren	klaar,	terug	naar	het	hotel	om	te	douchen	en	om	te	kleden.	De	trainerts	“slimmerik”	en	
“Griekenland” moesten wachten op het schema van de volgende dag. Dus nog even hangen op het gras, alvast 
de	tegenstanders	bekijken	voor	de	volgende	dag.	Uiteindelijk	na	een	tijdje	wachten	kwam	er	één	van	de	Euro	
Sportring. Ook wij konden nu naar het hotel, na een bakje zwarte zee te hebben gehad. 
Aangekomen in het hotel was er niemand te bekennen, terwijl we hadden afgesproken met z’n allen naar de 
Rijn te gaan. Op de kamer aangekomen was “Apple” er wel, die vertelde dat de rest al naar de Rijn waren. Na 
een heerlijke opfrisbeurt gingen we in de lobby zitten, en kwamen we erachter dat “de alpenzusjes” een uiltje 
hadden geknapt.

Toernooi KGB C1
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Ik werd gebeld door “die Große” of we ook die kant op kwamen. Na tien minuten belde hij nog
een keer, want er waren twee tafels gereserveerd. We komen eraan, maar al dat getreuzel zorgde ervoor dat 
hij voor de derde keer belde. Hij zei: Je zal wel denken, maar ze worden hier ongeduldig! En ja hoor, eindelijk 
aangekomen. De jongens kregen weer geld mee om zelf te bepalen wat ze zouden gaan eten. De één weer naar 
de Mac, de ander naar KFC en weer een ander naar Döner. Ach ja, wat de trainert zegt is toch niet belangrijk, 
blijf	bij	elkaar…	We	besluiten	nu	om	ons	toch	maar	op	te	splitsen	in	drie	groepen,	uiteindelijk	hebben	we	toch	
niks geleerd van “kangoeroe”. Gelukkig was er dit keer niets gebeurd, de ouders zaten heerlijk te eten op het 
terras. Trainert “slimmerik” had dorst en begon eerst maar met een halve liter en besloot daarna een liter te 
nemen. Nadat er heerlijk gegeten was kwamen al een aantal jongens weer boven op het terras. Dus het was 
wel weer tijd om te gaan. “Mister Peep” had weer 2 chickies geregeld, zoals de jongens zeiden.. met enorme 
bowlingballen en een gestroomlijnd kontje. Dan zie je “de dromer” kijken van .. moet dat nou? En loopt dan 
weer stilletjes mee met de groep.
Aangekomen in het hotel waren die gasten al binnen, dus gingen de ouders nog even in de lobby zitten, mee-
praten over het mooie seizoen dat we hebben gehad. Het team had s’middags een supermarkt weten te sco-
ren, zodat ze weer wat te bikken en te drinken hadden. Lekker met z’n allen bij elkaar op de kamer. Een kamer 
lag al lekker vol met chips en papiertjes, dus gingen ze op zoek naar een schonere. Ook omdat de beveiliging 
langs was geweest om te vertellen dat ze niet met z’n allen bij elkaar mochten blijven gingen ze maar een ver-
dieping hoger. Na lekker te chillen en wat rustiger aan doen hadden de mannen lekker twee ramen open gezet 
en zaten in de vensterbank totdat er een bewaker omhoog met een zaklamp in het gezicht van “de pitbull” 
scheen.
Die herdershonden als een stier naar boven te schreeuwen tegen die gasten, waarop “de ballenvanger” heel 
normaal in het Engels zei: Ik versta je niet! Waardoor hij mee moest met die bewakers naar de begeleiding. In 
de lift werd hij nog flink geïntimideerd door de beveiliging doordat de honden 10cm voor hem gingen staan. 
Aangekomen beneden bij de ouders, die lekker rustig dachten te zitten, ging de ene herder nog dichter bij 
staan. De andere herder sprak ondertussen met “Griekenland” en die kwamen rustig tot een akkoord. Wel zei 
hij nog: zo ga je niet met kinderen om, stelletje ezels!
Nadat alles en iedereen weer afgekoeld was werd het wel eens bedtijd. Op naar de volgende dag waar we in 
de finalepoule zaten.
7	Mei
Na	een	wat	betere	nacht	voor	iedereen	(kon	liggen	aan	de	liters	bier	of	het	latere	tijdstip	dan	de	dag	ervoor)	
brak het tijdstip weer aan om naar de ontbijttafel te gaan. Het ontbijt was ook wat later, dat kwam omdat we 
toch pas om 12.00uur hoefden te beginnen. “Apple” en “de slimmerik” waren als eerste in de ontbijtzaal. De 
rest kwam één voor één binnen. De jongens hadden besloten in het wit te gaan spelen, waarop één van de 
alpenzusjes zei dat “de droge” zijn shirt niet meehad. Gelukkig had de trainert nog een reserveshirt mee zodat 
we lekker in het wit konden spelen, het was prachtig weer! Toen overlegd dat het handig was om na het voetbal 
niet terug te keren naar het hotel, iedereen stemde daarmee in, alleen een paar van die gasten wilden daarna 
terug om te douchen, wat de trainert wel begreep. Dus “de slimmerik” naar beneden om verhaal te halen. Die 
vervolgens zag dat er weer borden op de grond lagen. “Griekenland” nergens te bekennen, maar wel verdacht.
De trainert naar “Happy”, die zou wel regelen dat ze daar konden douchen, dus alles inpakken en uitchecken. 
Nadrukkelijk even zeggen: kijk goed in de kastjes en onder je bed.. niets laten liggen of vergeten! Druppels-
gewijs kwam iedereen beneden, dus “de slimmerik” en “die Große” de kamercheck doen om de borg terug te 
krijgen. Wij de kamers in, bleek dat niemand zijn bed had afgehaald.. gelukkig mochten we het laten zitten. 
Daarna een kamer in die lag bezaaid met snoeppapier. De vrouw die meeliep vroeg nog hoe oud de jongens 
waren, waarna ze zei.. het zijn nog maar tieners, het schaamrood verdween weer van mijn kaken.
Geld terug en onderweg naar het toernooi. Met de temperatuur al oplopend naar de 25 graden volgden we 
“de spoorzoeker”, die ons weer mooie wegen door Gladbach liet zien. We waren inmiddels aangekomen op 
het andere complex, wat overigens 10x beter was dan de vorige, met een normaal veld en een kantine. Na 
wat	gekloot	van	“Griekenland”	en	“de	slimmerik”	(op	de	telefoon	naar	het	schema	kijkend)	was	de	hele	tijd	al	
iemand van Euro Sportring richting ons aan het kijken.
Wij naar hem toe en in het Engels vragen, bleek het een Nederlander te zijn die ons al een tijd aankeek omdat 
we zo zaten te klooien.
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Hij wees ons naar de toernooiorganisatie. Wij daar aangekomen bleek het toernooi al een half
uur te zijn uitgelopen. De trainert de jongens weer bij elkaar geroepen, zorg dat je veel drinkt en in de scha-
duw	blijft	zitten,	de	temperatuur	was	inmiddels	al	27	graden.	Maar	dat	duurde	nog	geen	5	minuten	of	er	stond	
er	al	één	vol	in	de	zon	een	balletje	hoog	te	houden.	Dacht	je	dat	je	niet	met	kleuters	te	maken	had…	stelletje	
eigenwijze gasten. Na uiteindelijk 50 minuten over tijd mochten we eindelijk voetballen tegen VV Nederhorst 
waarvan de coach een bekende van “Apple” was. Die waren ook vanmorgen al zenuwachtig en half lacherig 
tijdens het ontbijt. 
Die gasten van ons moesten nog wel even op gang komen, we speelden erg slordig en stram. Maar de tegen-
partij had helemaal geen zin om te voetballen en groeven zich helemaal in. Want “meneer resultaat” van hun 
had ze de opdracht gegeven om als blok voor de goal te hangen en de bal zover mogelijk uit te schieten. De 
wedstrijd werd overigens 0-0 tegen die schijtlijsters. Komt na de wedstrijd de coach nog vrolijk naar ons toe, zo 
dit is wat we wilden.. alleen het resultaat telt voor ons, en we hebben niet verloren van jullie!
De toespraak had helaas niet geholpen van “Apple” want bij winst had hij nog de komende 5 jaar met een big 
smile “meneer resultaat” kunnen pesten, bij verlies zou het andersom zijn. Maar goed, het werd gelijk spel. Wij 
weer de schaduw van de tenten opzoeken, de temperatuur was inmiddels naar 30 graden opgelopen. Had “de 
slimmerik” van de notaris Verhoeks-pot wat bonnen gehaald voor de groep om wat te eten en te drinken. Na 
wat verorberd te hebben en de bonnen door “knabbel en babbel” weer beheerd werden, kwam er een familie 
momentje.. een flashback over telefoons.
“Apple” de vader van “sneeuwvlokje” kwam naar ons toe, vragen of wij zijn telefoon misschien hadden gevon-
den. Wij allemaal zoeken, ook het kleedje van “de alpenzusjes” even opzij en tassen weg,.. maar niks te vinden. 
En “de slimmerik” had nog zo gezegd tegen die gasten de eerste dag dat ze goed op hun spullen moesten 
letten, dan zouden de volwassenen toch wel wat alerter moeten zijn. Maar ja .. “Apple” was zo hieper de piep 
over de wedstrijd tegen Nederhorst dat hij alleen maar met de rits zakken van zijn broek aan het heen en weer 
ritsen was. Tijdens de wedstrijd kwam er dus een bal van het andere veld in ons veld, “Apple” er naartoe ren-
nen om de bal terug te schieten. En u raadt het wel wat daar vervolgens gebeurde. Toen de volgende wedstrijd 
alweer halverwege bezig was ging “Apple” ook maar even kijken.. en jawel hoor, daar lag zijn telefoon midden in 
het veld. Dat was wel weer een boterkoek waard.
Na de jongens opnieuw te hebben toegesproken maakten we ons op voor de 2e wedstrijd, tegen onze ooster-
buren Rot Weiss Hockstein die een uur later pas begon. Tijdens de warming up liep er een jongen van hun met 
een bal kunstjes te doen, het leek wel een tovenaar. De mannen onder de indruk, maar tijdens de wedstrijd had 
diezelfde jongen niks in te brengen tegen “hazenwindhond”. Blijkt maar weer dat kunstjes geen effectiviteit 
heeft tijdens een wedstrijd. We kwamen weer een beetje op gang met mooi combinatievoetbal. Maar helaas 
vond scheidsrechter “pommetje horlepiep” het nodig om het continue dood te fluiten. Waarschijnlijk was ook 
de hitte bij hem omhoog gestegen, en liet de kleur geel ook nog maar even zien aan beide ploegen. De trainer 
van de tegenpartij en “Griekenland” keken elkaar aan van .. die is gek die kerel! “Pommetje horlepiep” liep 
onderhand rood aan van de warmte, die kleur had hij waarschijnlijk ingeslikt. De wedstrijd wonnen we met 2-0 
door 2 heerlijke strepen van “peep” strak in de hoek. Daarna gingen we snel weer de schaduw in, de jongens 
vroegen direct om drinken bij de trainert, maar “knabbel en babbel” stonden alweer klaar met de bonnen voor 
ze. “Happy” wilde even ijsjes gaan halen voor een beetje verkoeling. ”Die Große” had binnen even gevraagd 
waar de supermarkt was, en zijn samen even onderweg gegaan om dit te gaan halen.
Nadat “de verzorgster” de eerste krampgevalletjes en kleine blessures al aan het behandelen was, kwamen de 
heren terug met lekker waterijsjes en water met bubbels. Hoe kan dat nou? Het is toch blauw, maar ja.. we zijn 
hier in Duitsland, dus alles is andersom hè!
Na de verrukkelijke verkoeling maakten we ons klaar voor de 3e wedstrijd, dit keer tegen onze zuiderburen 
KSOC Wijgmaal 1. We kwamen lekker in ons spel, opnieuw het niveau van de dag ervoor. Door goed spel en 
het veld lekker breed te houden tikten we onze Vlaamse frieten aardig weg. Na een mooie aanval kan “meneer 
ik sta altijd goed” de 1-0 intikken. “Peep” die maakte weer met een strakke pegel
de 2-0, na lang balbezit en mooie één-tweetjes. Waarna we een beetje opportunistisch werden, en “de Pitbull” 
met “Peep” hadden geruild van plek stond de organisatie niet meer goed. “Peep” besloot ook weer op het 
middenveld te gaan spelen, waardoor alleen nog “de professor” en “de dromer” achterin stonden. Door stom 
balverlies en net de druk naar voren te hebben was “hazenwindhond” ook achterin weg en zo kwamen “de 
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professor”	en	“de	dromer”	tegen	een	overtal	te	staan.	En	ja	hoor,…	onze	eerste	tegengoal	was
een	feit.	Uitgerekend	tegen	die	Vlaamse	frieten.	Nadat	alles	weer	op	z’n	eigen	plek	stond	maakte	“gelukszoe-
ker” nog de 3-1 door zich er door heen te rommelen. Snel naar het andere veld, want we moesten 2 wedstrij-
den achter elkaar. Maar daar werd nog gevoetbald. Toch nog even rust. Dat was ook lekker, want het werd 
steeds warmer en het windje ging ook liggen. Na ongeveer twintig minuten mochten we uiteindelijk toch op 
het eerste veld voetballen, en niet op het golfveld waar de bal zo vanaf rolde. 
We maakten ons klaar voor wedstrijd nummer 4, dit was de laatste poulewedstrijd tegen VV Beekbergen uit 
de Veluwe. De trainerts en de ouders konden wel merken dat het beste er wel een beetje vanaf was. Aan de 
tegenstander kon je zien dat ze er helemaal geen zin meer in hadden. Eindelijk begon de wedstrijd, de jongens 
gaven een paar keer even gas met mooie combinaties en voor de rest op 50% van hun kunnen. Haalde “de dro-
ge” zijn revanche door 1-0 te maken na wat commentaar van de kant te hebben gehad. Als snel maakten “Peep” 
en weer “de droge” in de 2e helft de 2-0 én de 3-0, waardoor de wedstrijd op slot ging. Die gasten namen nog 
meer gas terug om krachten te sparen voor de finale, ze speelden het lekker als een trainingspartijtje uit. De 
tegenpartij had al helemaal geen zin meer, die wilden al naar huis. Na het fluitsignaal zochten we opnieuw snel 
de schaduw weer op, om weer even wat te eten en te drinken. “Happy” liep nog even snel naar zijn bus om wat 
krachtbananen	te	halen	voor	de	jongens,	om	ons	op	te	maken	voor	de	finale	tegen	het	vissersdorp	Urk,	die	
overigens 2e divisie spelen.
Na wat Champions League-muziek kwamen we het veld op, de finale moest gespeeld worden. Het Wilhelmus 
klonk	terwijl	ze	op	een	lange	rij	stonden.	Iedereen	weer	opgeladen,	we	kwamen	aardig	mee	met	Urk.	Na	een	
grote kans voor hun kregen wij ook nog twee dotten van kansen. Maar “ik weet niet” kon met deze 2 kansen 
niet omgaan, daar waar hij normaal geen moeite mee heeft, lukte het vandaag niet meer. Ook was het zijn dag 
niet. Na de eerste helft gespeeld te hebben kreeg “Peep” kramp. De trainerts naar hem toe, “de verpleegster” 
en “de spoorzoeker” kwamen er ook op af. Na wat behandelingen en massages en een bidon water kon hij 
toch weer verder. We konden merken dat de pijp leeg was. Na een simpele voorzet waar “de ballenvanger” 
hem had moeten pakken en “de professor” het niet verwachtte, kwam de 2e tegengoal van het toernooi. De 
scherpte	was	eraf.	Kort	hierna	maakte	de	aanvoerder	van	Urk	de	2-0	voor	hun	na	een	geweldige	rush	met	een	
versnelling in een versnelling. Dit was tevens de uitslag, dus helaas een 2e plaats. Wat natuurlijk een geweldig 
resultaat is, en een knappe prestatie van iedereen. Met heel mooi verzorgd voetbal. Jammer dat het team uit 
de 2e divisie ons te machtig waren. 
Op naar de prijsuitreiking, en naar een verfrissende douche die ze zelf konden regelen. Na de laatste bonne-
tjes opgemaakt te hebben, en de spullen bij elkaar gesprokkeld waren, hadden we besloten om achter elkaar 
aan te rijden naar de Mac. We zouden achter “spoorzoeker” aan rijden. Hij besloot al om weg te rijden nadat 
“Apple” kwam aanrijden. “Die Große” was er nog niet, dus uiteindelijk was iedereen elkaar al kwijt bij het begin. 
Na flink wat over en weer gebel en ge-app waren “Griekenland” en “Peep” eerst op de plek van bestemming. 
Belde “die Große” dat hij de afslag had gemist en dat hij door zou rijden, dus “hazenwindhond” en “de droge” 
+ “Steltje” waren er niet bij. Na een plaspauze van “de slimmerik” en de tankbeurt van “Happy” en “Apple” 
kwamen die als laatste bij de Mac. Na het laatste Verhoeks-potje te hebben uitgedeeld konden de jongens zelf 
bepalen wat ze gingen halen. We maakten ons op om naar huis te gaan. “Spoorzoeker” en “de verzorgster” ble-
ven nog even zitten met “karate kid” en “meneer ik sta altijd goed” doordat “gelukszoeker” en “die lange” nog 
niet klaar waren met eten. De trekkabel werd uiteindelijk ook gebroken tussen “Apple” en “Happy” na een bin-
nendoor weg, waardoor “Apple”, “sneeuwvlokje” en “de dromer” eindelijk geen lichten meer op hun kofferbak 
zagen liggen. “Happy” reed daarna flink door want “knabbel” moest eerst thuis worden afgezet met “ik weet 
niet” , waarna “babbel” en “de professor” ook werden afgezet. Als laatste “de slimmerik” en “de Pitbull” zodat 
“Happy” zijn “ballenvanger” ook nog even thuis kon afzetten om eindelijk zelf thuis aan te komen.

Ik wil iedereen erg bedanken voor hun inzet en belangstelling, en heb énorm genoten van dit mooie weekend! 
Maar ook van dit seizoen.
Jongens ik zal jullie erg gaan missen, wat hebben jullie een mooie prestatie en resultaat geleverd.
Wij zijn erg trots op jullie, over het mooie spel wat we hebben gezien. Zet dat voort, en blijf als groep ook sterk!

De trainerts “slimmerik” en “Griekenland”    
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C1 op toernooi in Duitsland



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 
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Afscheid van de redactie, maar niet van KGB...

In het begin van deze laatste “de Brug” zijn door voorzitter Bob Smit namens bestuur en re-
dactiecommissie de redenen aangegeven waarom na 52 jaargangen het besluit tot stoppen 
met het clubblad is genomen.

In februari heb ik aan mijn mede redactieleden laten weten een punt te zetten achter bijna 
20 jaar redactiewerk. Door deze beslissing werd op aandringen van de redactieleden mij een 
interview afgenomen om daarin te vertellen hoe het is begonnen en waarom ik er nu mee 
stop. Elders in het blad staat dit interview afgedrukt.

Ik wil graag benadrukken dat mijn stoppen niets te maken heeft met het stoppen van “de 
Brug”. Het maken van het clubblad heb ik altijd een mooie uitdaging gevonden. Vooral door 
de steeds betere middelen in computerland werd het mogelijk er een steeds mooier blad van 
te maken.

Elke keer weer een blad maken met leuke verhalen, foto’s en columns gaat niet als je het al-
leen wil doen. Ik wil dan ook een pluim geven aan mijn mede redactieleden die voor een groot 
deel de inhoud mede bepaalden samen met de mensen die zelf teksten en foto’s instuurden.

In het interview met Rob wordt door Anita onder andere het kopieëren op de machine bij 
KGB genoemd. “Storingen en zwarte handen.” Daar hadden ook Marion Besteman en Elly 
Roosendaal mee te maken. Ook zij hebben vele dag- en avonduren opgeofferd om het club-
blad tot stand te brengen en ook de ‘rapers en de nieters’ die nog niet zolang geleden maan-
delijks op kwamen dagen om de stapels losse blaadjes tot een boekje om te toveren. Dank 
daarvoor!

Eèn redactielid mag ik toch wel apart van de anderen noemen, mijn dochter Anita, die vanaf 
het begin tot nu met mij mee liep met teksten nakijken, foto’s maken en mede bepalen hoe het 
blad er uit moest zien voordat er gedrukt kon worden.
Ook Anita stopt ermee. Het laatste activieve kunsje in redactieland is voor ons beiden de 
Presentatiegids voor het nieuwe aankomende seizoen, waarmee we al druk bezig zijn.

Rest mij iedereen te bedanken die het tot stand brengen van het KGB clubblad ‘de Brug’ al 
die jaren mede mogelijk hebben gemaakt: het bestuur, de leden van de redactie, bezorgers en 
zeker niet op de laatste plaats Henk Cnossen.
          Nico Bakker

Afscheid? Dacht het niet...



Het is finito. The end. Schluss. Lopussa. Ka hopena. Die laatste twee zijn in het Fins en in het Hawaiaans. 
Maar de definitie van al die woorden heeft dezelfde uitkomst.  En het zat er al een tijdje aan te komen. 
KGB was ook een der laatste Mohikanen in verre omstreken met het aanbieden van een fantastisch 
clubblad. En een geweldige redactie. Sommige dingen mogen gewoon benoemd worden. We kunnen 
dit zien als een jammerlijk einde, maar toch. Mijn periode, zo’n pak em beet 4 jaar, was op een bepaalde 
manier het einde. Het is net hoe je het bekijkt.
 
Alle mooie verhalen en ontmoetingen die ik de afgelopen periode heb gehad en geschreven, ze waren 
het einde! Zo staat de avond met dames Smit versus Bulterman en de taart van moeder Tinie tijdens 
het gesprek voor de presentatiegids nog vers in mijn geheugen. Zo ook het gesprek met Tom van DdW. 
Ik heb er heel erg van genoten om een stukkie te mogen schrijven over deze momenten. KGB gaf me de 
ruimte om te doen en te ontdekken. Ein-de-loos!
 
We hebben met elkaar een heel mooie redactie. Ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van 
deze groep mensen, gedreven en vol van bereidwilligheid om de leden en familie van KGB te informe-
ren en te vermaken. De vergaderingen zijn gezellig, we hebben het goed met elkaar. Zeg nou zelf. Is dat 
niet het einde?
Rest me te vertellen dat we deze tijd af gaan sluiten met een BBQ. Samen. Want dat is het toverwoord 
van deze streker voetbalclub. Samen gaan, en staan we voor KGB. Uiteraard zal het einde van de Brug 
deze avond ter tafel komen. Het einde van onze samenwerking op dit vlak. Maar vooral zal er ter sprake 
komen dat we genoten hebben van ons team. De redactie.
 
En proosten, op de weg die gaat veranderen. Voor een ieder van ons, op zijn eigen en persoonlijke ma-
nier. Met altijd in ons achterhoofd hoe we samen hebben gewerkt aan het clubblad. Ben nu toch echt 
aan het einde van mijn latijn.
 
KGB blijft het einde. Er was voor ons geen Brug te ver.
 
Monique

Het Einde!
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