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“Een Brug te ver”…

Eind van het seizoen 2015-2016 hebben jullie kunnen lezen dat de Brug in zijn huidige vorm gestopt is. 
Maar zoals de titel hierboven al zegt, ging het bestuur en redactie een stap te ver om helemaal niets redactioneels meer uit 
te brengen zo “Halverwege” het seizoen. We willen iedereen natuurlijk, naast de website en Facebook, toch op de hoogte 
houden van allerlei dingen. En zo ontstond het idee om midden in het seizoen een blad uit te brengen met de uitstraling van 
de jaarlijkse Presentatiegids, maar met meer info over het lopende seizoen.

En dan heb je wel een naam nodig voor dit blad. We wilden het geen “de Brug” meer noemen, maar ook geen Presentatiegids 
en daarom hebben we begin dit seizoen een actie opgezet.

Tot 31 december 2016 kon iedereen met ideeën komen voor de naam van dit blad. En ideeën werden er ook zeker ingezon-
den. Enkelen hadden deels nog te maken met de Brug, anderen helemaal niet.
We hebben in de redactie onze voorkeuren uitgesproken en daaruit is “Halverwege” naar voren gekomen. Deze naam is 
ingezonden door Hans Noback. 

Hans heeft de eerste editie van “KGB Halverwege” én een taart in ontvangst mogen nemen.





3

Voor het voorwoord van deze eerste "KGB Halverwege" 
heb ik trends en thema’s binnen het amateurvoetbal on-
derzocht en een vergelijking gemaakt met hoe onze ver-
eniging daarop scoort. 
Landelijk gezien kampen verenigingen met een dalend 
aantal leden en een dalend aantal vrijwilligers. Er is een 
groeiend tekort aan scheidsrechters. En men ervaart een 
dalende betrokkenheid van ouders, met als triest diepte-
punt wedstrijden die reglementair worden verloren, om-
dat er geen auto’s zijn om het elftal naar de tegenstander 
te brengen. 

Bij K.G.B. hangt de vlag er gelukkig anders voor. Het beeld 
dat wordt geschetst door de onderzoekers van de KNVB 
wordt niet herkend. En toch… tijdens de afgelopen Al-
gemene Leden Vergadering was nog geen 4% van onze 
leden aanwezig, daarvan was slechts 1% zelf actief als 
speler. Ook wij hebben vrijwilligers met dubbelfuncties, 
waardoor dezelfde hoeveelheid werk door een kleinere 
groep vrijwilligers wordt uitgevoerd.
Om dat te duiden, eerst maar eens een historisch per-
spectief. Verenigingen zijn ontstaan in een andere tijd. 
Er werd toen letterlijker invulling gegeven aan het woord 
‘verenigen’. Een stapje extra doen was een onderdeel van 

erbij willen horen, zo luidt de analyse van Berend Ru-
bingh, kerndocent op de Rijksuniversiteit Groningen 
en senior consultant bij Manage to Manage. 
Door de toegenomen individualisering zijn de motie-
ven wáárom mensen zich bij een vereniging aanmel-
den heel divers. En daarmee is de vanzelfsprekende 
gelijkgestemdheid en verbondenheid steeds verder 
te zoeken. In de waardevolle vrije tijd die we hebben 
valt er zoveel te kiezen, dat de vereniging moet con-
curreren met allerlei andere vrijetijdsbestedingen. 
De vereniging rust daarom op de schouders van een 
steeds kleiner wordend aantal vrijwilligers. Niet al-
leen bij ons, maar ook landelijk gezien is de opkomst 
tijdens de Algemene Leden Vergaderingen schrikba-
rend laag. De overige leden gedragen zich meer en 
meer als klanten. Ze ‘consumeren’ voetbal in plaats 
van zich te verenigen rond het voetbal. 
Tot zover de analyse vanuit Zeist.

Om deze trends het hoofd te bieden zijn er drie as-
pecten waar wij, vanuit het bestuur, aandacht aan 
moeten besteden: strategie (wat voor club willen 
we zijn?), structuur (wie doet eigenlijk wat binnen de 
club en hoe hebben we dat georganiseerd?) en cul-
tuur (hoe gaan we met elkaar om en hoe zorgen we 
voor verbinding?). 
Aan ons de opdracht om deze drie aspecten met el-
kaar in balans te brengen. Met K.G.B. 2020 hebben 
we invulling gegeven aan onze Strategie en de Struc-
tuur. De subtitel ‘een stabiele 2e klasser’ geeft rich-
ting aan (lees: Strategie) en verwoordt onze ambitie. 
De manier waarop (lees: Structuur) wordt op hoofd-
lijnen beschreven. Richtinggevend, niet sturend. De 
commissies binnen onze vereniging krijgen de vrije 
hand om de strategie in te vullen, vanzelfsprekend 
wel binnen de afgesproken kaders. 

Met K.G.Beter hebben we invulling willen geven aan 
Cultuur. Het gaat al goed, maar hoe kan het beter. 
Niet alleen beter in prestaties, want prestaties zijn 
altijd ergens het gevolg van. Ook beter in waarde-
ring, in erkenning, in aandacht voor de informele kant 
van onze vereniging. 
K.G.B. is een vereniging, geen organisatie of een be-
drijf. Bij ons gelden andere wetten. De essentie van 
onze vereniging is VERENIGEN, met als werkend 
principe: ‘samen de schouders eronder zetten’. 
K.G.B. 2020 geeft richting. Maar dat kan niet zonder 
‘uw schouders’. Hoe groot of klein uw bijdrage ook 
is, weet dat hij wordt gewaardeerd. Uw schouders 
eronder maken het verschil. 

‘Rode sokken-witte broeken-héé-héé-héé’ 

Sportieve groet,
Bob Smit

Bob Smit
Van de voorzitter
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enorm is toege-
nomen en dat 
ze in efficiency 
de laatste 5 jaar 
leidend zijn. Er 
is veel aandacht 
voor energie-
b e s p a r e n d e 
systemen, zo-
als verticale 
teelt, waardoor 
er meer lagen 
b l o e m b o l l e n 
boven elkaar 
gestapeld kun-
nen worden in 
de kas. Hierin 
is de firma 
voorloper in 
West Friesland. 
Tevens wordt 
er gebruik 
gemaakt van  
warm en koude 
opslag in de bo-
dem, wat tevens 
energiebespa-
rend werkt. Er 
wordt nu inten-
siever bebouwd 

per m2 dan 10 jaar geleden en er zijn enorme slagen 
gemaakt in het besparen van arbeid.
Dat wat vroeger met de hand moest gebeuren gaat 
nu machinaal, zo gaat bijvoorbeeld het bossen en in-
pakken van de bloemen automatisch.
In de toekomst zullen er steeds meer systemen wor-
den gekoppeld en zal er steeds meer automatisch 
gaan.
Arjan vertelt hier enthousiast over, dus vragen of hij 
zijn werk leuk vindt lijkt overbodig. 
Op dit moment zitten de bloembollen in de cellen 
en is het even ademhalen. In de derde week van de-
cember zijn de eerste tulpen klaar om te oogsten en 
wordt het druk tot in april het jaar erop.

Echter niet alles gaat automatisch. Zo gaat het oogs-
ten nog handmatig. Dit gebeurt door een vaste groep 
Polen, die elk jaar weer komen. We noemen de term 
verantwoord ondernemen, omdat dit zeker hier 
plaats vindt. Arjan zorgt goed voor de medewerkers 
uit het buitenland en heeft geen last van excessen, 
die weleens in de pers verschijnen. Hij heeft een ap-
partementen complex, het polen-hotel,  neer laten 
zetten, waarin de Poolse medewerkers verblijven. 

Om de ingezette traditie een vervolg te geven, inter-
viewen we deze keer Arjan Rood van De Wit Bloem-
bollen bv. Arjan kan gezien worden als de aanjager 
van Tulip Valley. Hij was gelijk enthousiast toen Klaas 
Blokker destijds zijn idee met hem besprak. Op een 
doordeweekse dag in november melden wij ons in 
het kantoor van de firma.

Na enige introductie over en weer, krijgen we een 
inkijkje in het dagelijkse werkleven van Arjan. In één 
woord gezegd; druk en fascinerend. Dat waren er 
twee.

Arjan vertelt dat hij in 1991 is komen werken voor 
zijn schoonvader en dat hij zich de eerste jaren voor-
al met transport heeft beziggehouden. Hij heeft er 
later een tweetal planners op gezet en is zich in 2007 
meer gaan bemoeien met de kwekerij (bloemen en 
bloembollen).
De automatisering binnen de kwekerij heeft zich de 
laatste 10 jaar enorm ontwikkeld. Meer geautomati-
seerd en gedigitaliseerd in zowel de verkoop als de 
logistiek.
Voor het bedrijf betekent dit dat de schaalgrootte 

Sponsor uit de topsponsorgroep "Tulip Valley"

Firma de Wit



nen worden op de winkelvloer bij de supermarkten 
in Duitsland of andere landen, compleet met prijs-
sticker en eventuele actiecode.
Daarnaast worden er enorm veel bollen verhandeld 
naar Turkije. De firma levert de bollen voor alle par-
ken in de grote steden zoals bijvoorbeeld Istanbul. 
De burgemeester van Istanbul wil voor elke inwoner 
een tulpenbol planten in de stadsparken, dat bete-
kent dat er 16 miljoen tulpenbollen die kant op gaan 
voor alleen al Istanbul.
Elk jaar in april is er de aftrap van het tulpenfestival, 
dat vindt plaats bij de Blauwe Moskee en bij de mos-
kee  Hagia Sophia. Hier wordt een groot tulpentapijt 
gemaakt van 2000m2 waar zo'n 700.000 tulpen in zijn 
verwerkt. Arjan toont ons een paar foto’s, echt fan-
tastisch om te zien.

Goed, even terug naar KGB. De firma sponsort KGB 
al zo’n 30 jaar en ook sinds kort wordt er een heel 

Het appartement is een complete woning inclusief 
keuken, apparatuur, gratis internet en Poolse tv. De 
mensen komen dan ook graag terug. Ben je goed 
voor je medewerkers dan  zie je dat terug in hun 
houding, goed en hard werken. Hierin denkt ook de 
Gemeente Stede Broec goed mee, geeft Arjan aan.
Naast de 10 vaste medewerkers zijn er in het hoog-
seizoen 60 medewerkers meer te vinden bij de firma.

Naast de bloemen en bloembollen houdt de De Wit 
zich ook bezig met transport, dit gebeurt door doch-
terbedrijf De Wit Transport BV. In de zomer worden 
er hoofdzakelijk bollen getransporteerd vanaf het 
land naar de kwekerijen en van de kwekerijen naar 
de export. In de winter worden vanaf klanten in 
West-Friesland de bloemen getransporteerd naar 
de diverse bloemenveilingen.
De doelstelling is dat alle bloemen die het  bedrijf 
van de Wit bloembollen verlaten, pas uitgepakt kun-
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bloembollen & transport
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vervolg sponsor Firma de Wit

team gesponsord met shirts. De reden is zeker niet 
dat Arjan fervent voetballer bij KGB is geweest, maar 
gewoon omdat KGB zijn achterbuurman is.
Arjan is elke zaterdag, samen met zijn vrouw Irma, 
te vinden bij KGB, waar al zijn dochters spelen. Ar-
jan en Irma hebben 4 dochters, Carmen van 16 die 
haar derde seizoen speelt bij KGB en waarvan nu het 
team in gesponsorde shirts van de firma loopt, Isa 
van 14 die haar 1e seizoen beleeft, net als de twee-
ling, Sarah  en Sophie, van 10. Zij zijn al een keer pupil 
van de week geweest.

Zaterdag is dus een KGB dag en worden de meisjes on-
der Arjan en Irma verdeeld, wie kijkt bij wie.
Arjan heeft samen met Irma en hun kinderen een grote 
hobby, namelijk reizen. Naast de 50 tot 70 uren per week 
die hij draait, maak hij daar graag tijd voor. Vooral verre, 
avontuurlijke reizen brengt hun veel plezier. Aan Azië, 
Dubai en Thailand hebben zij goede herinneringen.

Goh de tijd vliegt en na een uur of twee nemen we af-
scheid van Arjan en bedanken hem voor het interview.

Klaas Blokker en Liesbeth Gevers
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op een half veld.

Overgang
In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 
10, onder 11 en onder 12 jaar met de nieuwe wed-
strijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen vereni-
gingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te 
leren kennen en gedegen in te voeren.

De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blij-
ven onderling, bij voorkeur binnen de eigen vereni-
ging, kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen 
onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder 
zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen 
van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

Verenigingen omarmen de vernieuwingen
In het amateurvoetbal is door het merendeel van de 
verenigingen positief gereageerd op de vernieuwin-
gen in het pupillenvoetbal. Uit een enquête onder de 
verenigingen die pupillenvoetbal organiseren, blijkt 
dat 82% van de clubs positief is over de nieuwe wed-
strijdvormen. De KNVB organiseerde het afgelopen 
jaar in totaal 20 praktijkbijeenkomsten, waar 671 
verenigingen en voetballers kennismaakte met de 
nieuwe wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en 
het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de 
voorkeur van de clubs uitgaat naar een invoering bin-
nen twee jaar, en aankomend seizoen te starten met 
de jongste leeftijdscategorieën. De KNVB begrijpt 
dit en geeft hier gehoor aan.

Medio januari heeft de ledenraad van de KNVB –het 
hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aange-
ven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de 
positieve geluiden van verenigingen en het groene 
licht van de Ledenraad is de KNVB verheugd dat 
Nederland hiermee het voorbeeld van Engeland, 
Duitsland, Spanje en België opvolgt. In deze landen 
wordt al langer op kleinere veldjes, en in kleinere 
teams gevoetbald. Medio 2017/'18 volgt een evalua-
tiemoment waarin samen met de verenigingen wordt 
besproken hoe de wijzigingen in de praktijk uitwer-
ken en of er nog verbeteringen kunnen worden aan-
gebracht.

Samen invoeren, samen uitvoeren
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de 
praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op be-
geleiding van de KNVB. De begeleiding bestaat uit 
opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het fa-
ciliteren van de collectieve inkoop van o.a. doeltjes 
en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een spe-
ciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs eenvou-
dig kunnen uitrekenen wat er voor hen in praktische 
zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig 

Zo halverwege het 
seizoen kijken wij ook 
alvast vooruit naar ko-
mend jaar.
En er staat binnen het 
pupillenvoetbal een 
grote wijziging op sta-
pel, het leek ons goed 
om alvast enige infor-
matie te publiceren, 
die door de KNVB aan 
de clubs in doorge-
stuurd.

Meer balcontacten, 
acties, goals en spel-
plezier bij jongste 
voetballers

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 
met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetbal-
lers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spe-
len op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor 
ze vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schie-
ten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het 
spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk 
niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee 
jaar, stapsgewijs ingevoerd. Deze fasering is tot stand 
gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen. 
De KNVB gaat de komende periode verenigingen 
intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvor-
men succesvol in de praktijk te brengen.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: 
“Kinderen meer voetbalplezier geven en ze nog meer 
bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. 
Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kun-
nen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine 
partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter 
vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op 
het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar 
de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. 
Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn 
de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te 
maken.”

Kinderen meer aan de bal
In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het sei-
zoen 2017/’18 pupillen onder 8 en onder 9 jaar, op 
een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Spe-
len op een kleiner veld sluit beter aan op de bele-
vingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien 
wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters wordt 
ingevuld door spelbegeleiders, om het spel voor kin-
deren in goede banen te leiden. In het huidige sei-
zoen spelen deze leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 

Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing



hebben bij de aanschaf van materiaal heeft 
KNVB-hoofdsponsor ING ter ondersteuning 
een crowdfunding-platform opgezet. Ook is 
er extra KNVB-personeel beschikbaar ge-
steld om de clubs te helpen bij de invoering. 

Vanaf donderdag 26 januari zal er een inter-
actief magazine gelanceerd worden rondom 
de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. 
Dit magazine zal toegankelijk zijn via de 
website www.knvb.nl/pupillenvoetbal en zal 
informatie (filmpjes, infographics etc.) be-
vatten over de nieuwe wedstrijdvormen, de 
begeleiding van de KNVB en over thema’s 
als voetbaltechnische aspecten, competi-
tiezaken, accommodatie en sportiviteit en 
respect.

Sportiviteit en respect inbedden in de voet-
balcultuur
Als onderdeel van de studie naar vernieu-
wingen van het pupillenvoetbal, is er ook 
aandacht besteed aan andere waarden die 
kinderen meer voetbalplezier geven. Een 
element daarvan is de ranglijst. Bij pupil-
len onder 8 en onder 9 jaar worden vanaf 
volgend seizoen geen klassementen meer 
bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd 
staat de uitslag op zaterdag centraal. Hier-
mee voorkomen we onnodige spanningen en 
onplezierige situaties. Wedstrijden winnen 
blijft van belang en de uitslagen worden ge-
bruikt om teams van dezelfde sterkte tegen 
elkaar te laten spelen, zodat kinderen iedere 
week op hun niveau kunnen voetballen. ok 
het bijhouden van ranglijsten door de KNVB 
is onderdeel van de evaluatie met de vereni-
gingen.

Aanvullend was het voorstel van de vereni-
gingen om de jeugdvoetballers te laten op-
groeien met sportieve handelingen, zoals het 
schudden van de hand van de tegenstander 
voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt dit 
initiatief van de clubs graag over, aangezien 
dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcul-
tuur op langere termijn.

Op naar nog meer voetbalplezier voor kin-
deren!

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal
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Nadere informatie zullen wij uiteraard via de website van KGB 
publiceren, zodat een ieder van de laatste ontwikkelingen op 
de hoogte blijft.

Danny Stuurop
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Het adres voor:
- Paintballen
- Lasergamen

- Karten
- Solexrijden

- All you can eat
en veel meer!

EscaperoomKanovaren

Lasergamen

Steppen

Karten

WWW.HAPPYDAYS-NH.NL        0228 521113

Paintballen

Bowlen

Meer dan 21 activiteiten



Lid worden van voetbalvereniging K.G.B. kan al vanaf de leeftijd van 5 jaar en tot op hoge leeftijd.

De voetballende leden zijn in leeftijdsgroepen ingedeeld. Als peildatum geldt 1 januari van het jaar waarin de competitie 
begint. Dus als je bijvoorbeeld een jongen bent en voor 1 september 13 wordt, dan behoor je in het seizoen dat dan begint 
toch nog bij de D-pupillen (JO-13).

Je kunt je ten alle tijden inschrijven bij onze vereniging via het inschrijfformulier op de website. Wanneer je de afgelopen 3 
jaar bij een andere vereniging lid bent geweest, dien je dit aan te geven op het formulier, zodat de inschrijving op de juiste 
manier en voorspoedig verloopt.

Vanaf 11 jaar dien je een pasfoto voor de verplichte spelerspas in te leveren bij Danny Stuurop, secretaris bij vv KGB. Deze 
gegevens staan op het inschrijfformulier vermeld.

Uitschrijven is het gehele seizoen mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de vereniging bondscontributie betaald voor elk 
spelend lid, ook wanneer je maar kort lid bent van de vereniging. 
Wanneer het bij een uitschrijving om een overschrijving naar een andere vereniging gaat, dien je dit voor 15 juni te doen. 
Je kunt je overschrijven door je aan te melden bij de nieuwe vereniging. Daarna krijgen wij het verzoek binnen en zal het 
verwerkt worden. Ook dan dient het uitschrijfformulier ingevuld te worden om je uitschrijving juist en volledig te laten 
verlopen.

Voor meer informatie over een lidmaatschap bij vv KGB kijk op onze website www.vvkgb.nl of neem contact op met de 
ledenadministratie:

Anita Bakker (Senioren, Zaal, G-voetbal en uitschrijvingen). Ninke Kaij (Jeugd)

Mailadres: ledenadministratie@vvkgb.nl

Voor informatie over de contributie kunnen jullie contact opnemen met Ron Bijleveld, penningmeester bij vv KGB.
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Een lidmaatschap bij vv KGB

Primera Stede Broec   •   (0228) 52 22 24
Stationslaan 49   •   1611 KX Bovenkarspel

Pasfoto’s nodig?
Wij maken zonder afspraak pasfoto’s met garantie voor:

 Paspoort     Rijbewijs    Identiteitskaart
 Visum aanvraag (formaten 35 x 45 mm;  

USA 51 x 51 mm; 50 x 70 mm)
 Andere doeleinden

4 stuks € 8,50   6 stuks € 9,50

VROLING BV 

Driebanweg 10 1607 ML Hem (NH)
Telefoon: 0228-54 14 51
Email: info@vroling.nl

www.vroling.nl

Verwarming
Loodgieterswerk

Elektra
Balansventilatie
Airconditioning

Technische Installaties
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hoog peil stond werd er ook uitstekend gevoetbald, 
daar ging het uiteindelijk ook om.

Op 25 februari 1974 haalden de sterren de krant 
omdat ze nog 40 duels ongeslagen waren. Drie wed-
strijden gelijk gespeeld en de rest gewonnen, nog 
steeds een clubrecord. Het team had ook statuten 
opgemaakt waarin vermeld stond dat elk doelpunt 
dat gescoord werd, zowel vóór als tegen, werd ver-
menigvuldigd met vijf. Vijf biertjes per doelpunt dus. 
Hoge uitslagen kwamen zeer regelmatig voor…..
De wedstrijdverslagen werden natuurlijk ook voor 
het nageslacht vastgelegd, in eerste instantie door 
Ben Koomen en daarna door de even legendarische 
“Tikus van Daele”, pseudoniem voor Tinus Schoone-
man.
Ook het vervoer naar uitwedstrijden werd vaak op 
een bijzonder manier geregeld. In 1971 gingen ze ten 
tijde van de kermis met de trekker en platte wagen 
naar de buren van De Zouaven, hetgeen enorme 
indruk maakte. Ook op de autoloze zondag in 1973 
wisten ze wel een manier om op de plaats van be-
stemming te komen. Ze moesten naar Hauwert en er 
stond een paard en wagen klaar om de helden naar 
de arena in Hauwert te vervoeren. In Hoogkarspel 
weigerde het paard nog een stap verder te zetten 
maar uiteindelijk zijn ze toch in Hauwert beland waar 
natuurlijk werd gewonnen.

De grootste stunt die het 6e heeft uitgehaald kwam 
op naam van Jetze Kruis. Het was 1970 en Fey-
enoord moest in de halve finale van de toenmalige 
Europa Cup voetballen tegen AC Milaan. Jetze be-
loofde dat bij winst van Feijenoord hij op de step 
naar Rotterdam zou gaan om ze te feliciteren. Toen 
na de door Feyenoord gewonnen wedstrijd de finale 
werd bereikt werden er voor wat betreft de step-
tocht spijkers met koppen geslagen.
Vijf man van het 6e (Klaas Swagerman, Piet Beem-
ster, Paulus Molenaar, Floris Hoffer en Jetze Kruis 
himself) en een paar andere dapperen maakten het 
team compleet. Samen met coach Arnold vd Haar, 
assistent coach Jan Kaspers en een compleet team 
van verzorgers en mecaniciens gingen ze op 5 maart 
1970 op weg naar de Kuip in Rotterdam op speciaal 
geconstrueerde steps van rijwielhandel Nan. Het 
werd een barre tocht, bijna 160 kilomers steppen in 
sneeuw en ijs, het leek erg veel op de elfstedentocht 
van 1963. Afgezien van problemen met het materiaal 
moesten de helden ook sneeuwstormen trotseren 
en door 10 tot 15cm dikke sneeuw ploegen.

In de 70-er jaren was er bij KGB een team dat erg op 
viel, ze hadden veel lol met elkaar maar voetbalden 
ook nog eens erg goed. Ze hadden destijds altijd een 
kist mee met een heiligenbeeld erin. Beetje vreemd 
maar ook erg gezellig. Dat team bleek KGB 6 te zijn, 
het feestteam, beroemd en berucht in heel West-
Friesland en omstreken. Welk team ging er nou met 
een heiligenbeeld naar de wedstrijden toe en hoe 
kwamen ze nou aan zo’n beeld? 

De eigenaar van het clubhuis van KGB 6, Jaap Oud 
van de Halve Maan, had dat beeld ooit gekocht van 
een kerk in Blokker. Voor de religieuze fanatici onder 
de lezers: het was een beeld van Carolus Barromeus, 
de man die de besluiten van het concilie van Trente 
onder de mensen bracht en verkondigde. De naam 
werd al snel Arie Bortus en het beeld mocht dus 
alle wedstrijden in een kist mee met het 6e. Alleen 
bij Sint George uit Spierdijk werd het beeld op het 
veld verboden. Met Arie mocht niet gespot worden 
en dus werd Sint George die dag een kopje kleiner 
gemaakt.

Niet alleen het beeld diende als mascotte van het 6e, 
ze hebben ook nog tal van andere mascottes gehad. 
Een echte bok, Mekker de bok, is een tijdlang vaste 
klant geweest langs de lijn bij het 6e. Met de leiband 
vastgebonden aan de cornervlag deed hij zich te-
goed aan het groene gras en aan de vlaggenstokjes 
van de grensrechters als hun gedrag hem niet beviel. 
Mekker straalde gezag uit, want hij zag er keurig uit in 
zijn op maat gemaakte KGB-shirt. En natuurlijk mek-
keren bij ieder doelpunt. Als laatste mascotte namen 
ze Trien vd Bil mee naar de wedstrijden. Trien was 
een etalagepop en voor iedere wedstrijd werd aan 
de aanvoerder van de tegenpartij verzocht om een 
handtekening te plaatsen op de rechterbil van Trien. 
De bierboys van het 6e dachten niet alleen aan zich-
zelf maar ook aan de tegenpartij. Ze namen voor de 
aanvoerder van de tegenpartij altijd een vaantje mee 
met de tekst: “U speelt tegen KGB, proost!!”

Degenen die garant stonden voor de successen en 
hilariteit in de begintijd van het 6e waren:
Piet Beemster, Paulus Molenaar, Jan Duyn, Kikker 
Stavenuiter, Simon Oud, Loek Ruiter, Herman Pluk-
kel, Simon Klein, Tinus Schooneman, Floris Hoffer, 
Klaas Swagerman, Dirk Duys en Jetze Kruis. Dit bon-
te gezelschap stond onder leiding van coach Gerrit 
Oud en begeleider en mental coach Jan Kaspers. 
Hoewel het humorgedeelte van dit team op een zeer 

Uit de oude doos...

Het legendarische 6e 
uit de zeventiger jaren



(Voor de verhalen over de historie van KGB en de 
herinneringen aan Cor werd voor een groot gedeelte 
gebruik gemaakt van de artikelen die Mels van Am-
mers schreef in de jubileumuitgaven van DE Brug in 
het jaar 2006, het jaar dat KGB zijn 75 jarig jubileum 
vierde.)

Het was ijzingwekkend maar ze gingen natuurlijk door en kwamen uit-
eindelijk bij Kuip aan!! Paulus Molenaar had nog steeds lucht over en 
rende de tribunetrappen op. Bovenin de Kuip klonk zijn overwinnings-
kreet….Alle helden hadden een letter op hun rug, dat geheel tezamen 
vormde het woord Feyenoord. Vlak voor de wedstrijd Feyenoord-
ADO mochten ze op de step de Kuip betreden en werden ze ontvan-
gen met een golf van applaus. 

In het seizoen 1972/1973 werd het 6e het 9e maar ze gingen onver-
droten verder op de ingeslagen weg op de voetbalvelden van KGB

Mels van Ammers en Ron Bijleveld
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voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 

garantiebedrijf
staat garant voor vakmanschap

Focwa garantie
2 jaar durende garantie op de kwaliteit
van het schadeherstel en zonodig
volledige overname van de fabrieks-
garantie op de gerepareerde carros-
seriedelen.

• uitdeuken
• richten
• spuiten
• vinyldaken
• ruitenservice
• caravanservice
• undercoating

• tectileren
• snelle reparatie
• restauratie oldtimers
• inbouw van zonnedaken
• voor u gratis vervangende auto
• voorschieten schadebedrag overbodig
• gegarandeerde reparatiekwaliteit

• volledige schade-afwikkeling met alle maatschappijen



15

Halfjaar overzicht KGB-jeugd activiteiten

In oktober 2016 heeft de jeugd van KGB ook weer deelgenomen aan de Grote Clubactie.
Een lot kostte €3 en van elk verkocht lot gaat er €1,10  naar de club en €1,10 naar het verkopende team. In totaal heeft KGB 
hiermee een totaal bedrag van 3.237,74 euro opgehaald. Top!!
Dit jaar was de JO11-4, het team dat de meeste loten heeft verkocht. Hiervoor hebben ze als  beloning een heerlijke taart 
van KGB gekregen.

Ook hadden we weer prijzen voor de beste individuele verkopers.
Op de derde plaats is geëindigd, Tije Meijer (JO9-40) met 32 loten.
Op de tweede plaats is geëindigd, Jens Deen (JO9-1) met 35 loten.
En de eerste plaats is voor Noah Rood (JO11-4) met 39 loten.

De prijzen zijn uitgereikt tijdens het jaarlijkse sinterklaasfeest in de kantine van KGB.

Op vrijdag 18 november 2016 hebben we weer het jaarlijkse sinterklaasfeest bij voetbalvereniging KGB gehouden. Tussen 
16.30 en 18.00 uur waren de  JO9 en JO7 aan de beurt en tussen 19.00 en 20.30 mocht de JO11 komen. 

Bij binnenkomst kregen de kinderen een pen en een bingoformulier want tijdens het sinterklaasfeest van KGB spelen we 
altijd twee rondes bingo, waarbij vele mooie prijzen te winnen zijn. 
Toen we net begonnen waren met de bingo werd er hard op het raam gebonkt en kwamen er vier zwarte pieten de kantine 
onveilig maken door in alle hoeken met pepernoten te gooien.
Daarna gingen we snel weer verder met de bingo. 
Tussen de twee rondes werden de kinderen voorzien van een pakje drinken en een zakje chips.
Na afloop gingen de kinderen  met allemaal hetzelfde cadeau naar huis, dit jaar kregen ze een mooie rode KGB handdoek.

Op twee zaterdagavonden en 4 zondagen in januari en februari 2017 stond de jaarlijkse Tulip Valley Indoor Jeugdtoernooi in 
sporthal de Flint op het programma. Alle leeftijdscategorieën kwamen hierbij aan bod om samen met elkaar een paar mooie 
zaalvoetbalwedstrijdjes te spelen. En natuurlijk ging het winnende team naar huis met een mooie medaille!



THUISKOMENW O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies

Bezoekadres  Hoofdstraat 199  | 1611 AE  Bovenkarspel 
Telefoon        0228-518991  |  06-53277233

Het leukste van weggaan is thuiskomen. 
Vooral in een sfeervol huis met warme 
kleuren, leuke meubels en accessoires. 
Dat weten ze bij ’t Klooster als de beste. 

Kom eens even binnenkijken in onze bijzondere woonwinkel, of 
maak een afspraak voor een verf, kleur-, interieur- of stylingadvies, 
het advies is gratis!

Veel inspiratie  -  De leukste merken  -  Advies op maat  -  Betaalbaar  Stylvol  
Creatief  -  Meesterschilderwerk  -  Alles voor uw huis  -  Klantvriendelijk

info@woonwinkeltklooster.nl          www.woonwinkeltklooster.nl

Verf en advies buiten 
de openingstijden 

bel de 
verf- en advieslijn 
06-53277233
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Halfjaar overzicht KGB-jeugd activiteiten



Voor al uw:
Schilderwerken, binnen en buiten, spuitwerkzaamheden
Maar ook voor:
Behangen, Houtrotreparaties, beglazing en al uw klussen in en om huis

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Flip Nieuwboer
Gemaal 56
1613 AP Grootebroek
06-13 08 10 09

info@flipnieuwboer.nl
www.flipnieuwboer.nl

*vrijblijvend offerte     *geen voorrijkosten     *garantie

- Compleet op maat gezaagd
- Inclusief achter- en zijwand
- Inclusief fundatie
- Inlcusief dakbekking
- Inclusief montage materialen
- Inclusief opbouwhandleiding

Complete Kapschuur! 

€1999,-

Kapschuur Jumbo
505x305cmKGB-LEDEN AANBIEDING
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Rentree op de Rozenboom

eindigen. Terug in Friesland speelde hij nog op amateur-
niveau bij VV Drachten.

Via zijn werk belandde hij in Noord Holland en speelde 
hij nog een korte periode bij KGB in het 2e elftal. Door 
blessures stortte hij zich op het trainersvak en begon hij 
bij KGB bij de B-junioren met -hoe toevallig- Richard Bul-
terman. Na het behalen van de diploma’s oefenmeester 
3 en oefenmeester 2 begon zijn loopbaan pas echt. Zijn 
trainersloopbaan in West-Friesland leidde hem langs 
West Frisia, De Zouaven, Spirit, Andijk en Woudia. Hij 
woont op het Pijlkruid in Bovenkarspel, zo’n beetje de 
achtertuin van KGB en het leek dus een kwestie van 
tijd voordat hij de overstap naar KGB zou gaan maken. 
Zijn werk als vestigingsmanager bij “Het ondernemers-
belang” vergt ook veel tijd, dus een hobby uitoefenen 
dichtbij huis is ook wel eens prettig…. Dit seizoen was 
het dan eindelijk zover en begon hij aan zijn 2e periode 
bij KGB.

KGB heeft een zeer jonge en talenvolle spelersgroep 
waar nog veel rek in zit, voor wat betreft het voetballend 
vermogen komt het allemaal wel in orde. Helaas is er nog 
een gebrek aan scorend vermogen, hetgeen er toe leidt 
dat wedstrijden vaak met minimale verschillen worden 
gewonnen.
Een ander belangrijk aspect is het doorselecteren van 
spelers, het spelen van wedstrijden met het team van 
spelers van 18 t/m 23 jaar is een belangrijk onderdeel 
hiervan. Talentvolle spelers krijgen de kans te laten zien 
wat ze kunnen op dit niveau en zo wordt een goed beeld 
van de mogelijke doorstroming verkregen. Dit betekent 
wel dat ook de gehele jeugd naar een hoger niveau moet 
worden getild om een blijvende aansluiting en doorstro-
ming mogelijk te maken. Piet coacht dit team tijdens 
deze wedstrijden en hij is er een voorstander van om 
jonge en talentvolle spelers uit de eigen jeugd snel door 
te laten stromen. Met de nadruk op eigen jeugd……

De samenwerking met de overige leden van de techni-
sche staf bevalt hem prima, het is altijd zinvol om andere 
meningen en inzichten te horen en te bespreken. Het 
uiteindelijke doel is nog steeds het behalen van de 2e 
klasse en daar ook te blijven. Belangrijk is om dit seizoen 
in de 3e klasse te blijven, maar wat dat betreft is Piet 
van mening dat dat zeker het geval zal zijn. KGB is een 
vereniging met veel potentie en dat moet er een keer 
uitkomen!

Elly Roosendaal & Ron Bijleveld

Piet is geboren in Dokkum en begon zijn voetbalcarrière in 
Oostrum, een klein dorp in de gemeente Dongeradeel in 
Friesland. Reeds op 14-jarige leeftijd maakte hij daar zijn 
debuut in het eerste elftal, ze zeggen wel eens: wat goed 
is komt snel……
Hij zette zijn carrière voort bij Be Quick Dokkum, een heel 
grote vereniging en qua ledenaantal te vergelijken met 
KGB. Daar doorliep hij de jeugdafdeling en debuteerde 
uiteindelijk natuurlijk ook het eerste elftal. Op 20-jarige 
leeftijd vertrok hij naar de trots van Groningen, de huidige 
eredivisieclub. Hij veroverde daar geen basisplaats en na 
verschillende stages bij o.a. Heerenveen, Cambuur en Go 
Ahead werd hij uitgeleend aan Cambuur waar hij wel een 
basisplek veroverde.

Betaald voetballers trekken in hun carrière nu eenmaal 
meestal langs verschillende verenigingen en Piet beland-
de in het legendarische stadion de Lange Leegte in Veen-
dam bij de plaatselijke profclub SC Veendam, waar hij ruim 
6 jaar speelde alvorens zijn betaald voetbalcarrière te be-

Een oude bekende maakte dit seizoen zijn rentree op de Rozenboom. Piet Wiersma (van 10/09/67), 

geboren en getogen Fries maakt vanaf dit seizoen deel uit van de technische staf van KGB. Samen 

met Richard Bulterman en Jacko van Leijen worden de technische lijnen uitgezet...

Piet Wiersma
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vanuit de A-junioren. 
De start was moeilijk met een aantal forse neder-
lagen. Inmiddels staan we na 12 van de 20 wed-
strijden op de laatste (11de) plaats met 7 punten. 
Er worden periodes goed gevoetbald met de be-
tere tegenstanders maar dit wordt afgewisseld met 
zwakke periodes waarin voorsprongen worden 
weggegeven en zomaar drie tegendoelpunten in 
10 minuten vallen.
Het 2de is ook een opleidingsteam voor het vlag-
genschip en dit werpt z’n vruchten af. Diverse 
spelers hebben, zoals eerder beschreven, gedebu-
teerd of hebben inmiddels een basisplaats in KGB 
1. Dit mag niet vergeten worden. Het is ook de taak 
van de routiniers de kar te trekken, nimmer op te 
geven  en het voorbeeld te geven met coach Jacco 
als kapitein op de boeg.
Er zijn nog 8 wedstrijden te gaan, het is nog niet 
verloren. Slechts 1 ploeg degradeert rechtstreeks 
en ook maar 1 ploeg gaat de nacompetitie in. 
KGB 2 hervat de competitie pas op 12 februari, 
thuis tegen LSVV 2. KGB 2 speelt nog 8 wedstrij-
den, 5x thuis en 3x uit.

Inmiddels zijn er door uiteenlopende redenen een 
aantal spelers tussentijds gestopt:
Dave Jong, Patrick van Osch, Wesley Smit en Jelle 
Smit kampen allen met langdurige en chronische 
blessures. Jeffrey Noback is door disciplinaire 
maatregelen niet meer van de partij.
Ook Reynaldo Appelman is chronisch geblesseerd 
aan zijn hamstring, hij zal dit seizoen weinig minu-
ten meer maken maar blijft wel lid van de selectie. 
Hij richt zich dan ook op het volgend seizoen. Daar 
tegenover staat één nieuw selectielid: Nick Ede-
lenbosch is vervroegd doorgeschoven vanuit KGB 
JO19.

 De statistieken tot en met eind januari:

Trainingsopkomst (maximaal 57 keer):
1. Michael Helfensteijn  56
2. Sander Kolkman   55
3. Lorenzo van de Beek  55
4. René Spruit   50
5. Jens Kesting   47

Doelpunten/assists KGB 1 (beker+competitie):
1. Michael Helfensteijn 7 goals, 
    2 assists
2. Sander Kolkman  6 goals, 
    1 assist
3. Pedro Raven  4 goals, 
    3 assists
4. René Spruit  1 goals, 
    4 assists

Op zondag 17 augustus vorig jaar is de selectie van 
KGB begonnen aan een nieuw seizoen. Om pre-
cies te zijn met 36 spelers waaronder 3 keepers. 
Als extra trainer voor het 1ste is de ervaren Piet 
Wiersma erbij gekomen. Hij heeft z’n sporen in de 
regio verdiend met goede resultaten bij o.a. West-
Frisia, Andijk, Spirit’30 en recent Woudia. Richard 
Bulterman is begonnen aan z’n zesde (!) seizoen 
als hoofdtrainer van KGB, Jacko van Leijen is we-
derom de trainer-coach van KGB 2.

Na een goede oefen- en bekercampagne voor KGB 
1 wordt er begonnen aan de competitie. Op het 
moment van schrijven staan we op het punt te be-
ginnen aan de 2de helft van het seizoen en kunnen 
we de volgende conclusies trekken:
KGB 1 speelt in een competitie waarin de kracht-
verschillen heel klein zijn. Werkelijk iedereen kan 
van iedereen winnen en  KGB kan geen moment 
verslappen. Kwalitatief horen we niet bij de top 
maar qua werkethos en instelling zeker wel. Daar-
om staan we ook keurig op de 8ste plaats met 17 
punten (3 punten meer als vorig seizoen). De voor-
sprong op de 2 degradatieposities is 8 punten maar 
de nacompetitie naar onderen is nog immer zeer 
dichtbij. Topploegen als FC Den Helder en VVW 
staan onder ons. Het is ook een ongeschreven wet 
dat je 32/33 punten moet halen om veilig te zijn. 
Daarom zal het nog een heftige 2de helft van het 
seizoen worden.

Het is goed om te zien dat diverse jonge spelers 
minuten maken in het 1ste elftal en dat de groei 
zichtbaar is. Zo hebben Ricardo Smit, Niels Com-
pas, Marijn de Wit, Julian van Vuure,  Pedro Thole, 
Jasper de Wit en de gebroeders Schooneman (Jim 
en Jeremy in willekeurige volgorde) al in diverse 
wedstrijden geacteerd. 
In het doel staat dit seizoen Dirk Bakker. Hij heeft, 
na jarenlang reservekeeper te zijn geweest, nu 
de voorkeur gekregen boven Jan Dekker. Zijn ge-
duld is op de proef gesteld en beloond. Dirk heeft 
een uitstekende 1ste seizoenshelft gehad waarin 
hij punten heeft gepakt en z’n uitverkiezing waar 
heeft gemaakt. Voor Jan was dit besluit moeilijk 
te accepteren maar deze echte KGB’er heeft de 
draad weer opgepakt en z’n wedstrijden in het 2de 
gekeept, om en om met Joost Volten. De 2de helft 
van het seizoen gaat Jan als aanvaller voetballen in 
KGB 2, ook dit kan hij goed, dus wie weet zien we 
hem nog eens als speler terug in KGB 1!

KGB 2 promoveerde vorig seizoen via de nacom-
petitie naar de 2de klasse. Een knappe prestatie. 
We wisten allemaal dat het dit seizoen zwaar zou 
worden. Een klasse omhoog met een klein basis-
team wat intact bleef en veel nieuwe jonge spelers 

Selectie nieuws



Bovenstaand staat allemaal in de schaduw van het 
grote leed wat gebeurde in september, het overlij-
den van Ronald Visser. Ronald was juist dit seizoen 
overgekomen vanuit de A-junioren, samen met 
al z’n voetbalmaten. Z’n doel wat uiteindelijk het 
1ste elftal halen en hij maakte al minuten in oefen-
wedstrijden. Zijn debuut in een officiële wedstrijd 
maakte hij ook: op zondag 21 augustus thuis in 
de bekerwedstrijd tegen Zwaagdijk 1 viel hij in de 
75ste minuut in voor Niels Compas. De wedstrijd 
werd met 5 – 0 gewonnen.
In de korte tijd waarin we Ronald bij de selectie 
hadden zagen we een jongen die leergierig was en 
goed paste in de groep. Veel te jong is hij gestorven, 
veel te kort hebben we van hem kunnen genieten. 
Op indrukwekkende wijze is afscheid van hem ge-
nomen en we wensen zijn familie veel sterkte. We 
zullen hem altijd in gedachten houden.

Tot de volgende keer,
Erik de Vries, teammanager selectie KGB

Doelpunten/assists KGB 2 (beker+competitie):
1. Jurgen Duijs  4 goals, 4 assists
2. Jouri Haksteen  3 goals, 2 assists
3. Pedro Raven  3 goals, 1 assist
4. Sonny Overbeek  2 goals, 2 assists

Speelminuten KGB 1 (maximaal 1530 minuten):
1. Lorenzo van de Beek  1530
2. Michael Helfensteijn  1499
3. Dirk Bakker   1395
4. René Spruit   1350
5. Jens Kesting   1283

Speelminuten KGB 2 (maximaal 1350 minuten):
1. Jurgen Duijs   1350
2. Joep Deen   1159
3. Bart Boon   1024
4. Sonny Overbeek   948
5. Jasper de Wit   877

Keepers:
Dirk Bakker     
1395 min., 20 tegendoelpunten = 1 per 70 min.
Joost Volten     
810 min., 33 tegendoelpunten = 1 per 25 min.
Jan Dekker     
675 min., 19 tegendoelpunten = 1 per 36 min.
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oven, vaatwasser, koelkast e.d. Daarnaast wordt ook 
het merk Bora verkocht, dit merk levert een fantas-
tisch nieuw afzuigsysteem. Men komt daarvoor van-
uit het hele land naar Weeteling.  De meest gangbare 
merken hebben ze in huis. Het kopen van een keuken 
zit weer in de lift.

Een andere sponsor die deze keer ook 
aan bod komt is Weeteling keukens. 
We spreken af met  Yolanda Posthu-
mus. We zetten ons aan de grote tafel 
met een lekkere bak koffie en alras zijn 
we in een geanimeerd gesprek verwik-
keld.

Weeteling Keukens is al meer dan 
veertig jaar een begrip in deze regio. 
Eigenaar Klaas Weeteling begon des-
tijds heel kleinschalig met zijn bedrijf 
op de Broekerhavenweg in Boven-
karspel. Een aantal jaren later was 
een verhuizing naar de Spoorsingel 
een feit en daarna werd een uitstapje 
gemaakt naar de Sint Jansstraat in 
Enkhuizen. Op de huidige locatie, de 
Nijverheidsweg in Grootebroek, zit 
het keukenbedrijf alweer 30 jaar. De 
winkel annex showroom bedraagt 650 
vierkante meter, waar prachtige keu-
kenopstellingen staan. 
Weeteling keukens richt zich met een 
ruim aanbod op het laag, midden en 
hoog-segment. Er worden zaken gedaan met 4 keu-
kenleveranciers. Men maakt vooral gebruik van na-
tuurlijke materialen en met een eigen werkplaats 
wordt er veel maatwerk geleverd. Ook kan er losse 
apparatuur worden aangeschaft zoals een fornuis, 

Weeteling, meer dan keukens alleen



Binnen Weeteling keukens is Yolanda zelf gestart 
met haar grote voorliefde namelijk serviesgoed. Dit 
is gegroeid en heeft zich uitgebreid met thee- en 
handdoeken, glaswerk en stoere meubelen, zoals ta-
fels en stoelen. Wij zitten aan één van die tafels. Echt 
een pronkstuk en reuze gezellig om daar met veel  
mensen om heen te zitten.
Het serviesgoed gedeelte is nog hevig in ontwikke-
ling en elke keer wordt er een afweging gemaakt, wat 
komt er bij en wat gaat eraf. Yolanda is bezig meer-
dere merken serviezen te gaan verkopen. Ook is 
Yolanda inmiddels gestart met de verkoop van merk 
Zusss. Ze timmert hard aan de weg en verzint allerlei 
activiteiten om het geheel op de kaart te zetten.
Zo heeft ze haar eerste ladies night georganiseerd, 
samen met 10 andere ondernemers. Dit was een 
enorm succes en zeker voor herhaling vatbaar. Er 
zitten nog veel ideeën in de pijplijn zoals een groen-
workshop en kookworkshops. 
Overigens wordt er regelmatig gekookt in de keuken 
die midden in de winkel staat, bv. een soepje of een 
taart voor de bezoekende klanten.

Is er nog tijd voor hobby’s? Nou eerlijk gezegd weinig, 
overigens is haar werk haar hobby, dat is haar passie.

Met een rondje door de zaak sluiten we ons bezoek 
af en bedanken Yolanda voor haar tijd.

Klaas Blokker en Liesbeth Gevers

Ook is men projectmatig bezig en via internet (onli-
nekitchen.nl). Op Bonaire heeft men een project ge-
had voor het plaatsen van 16 keukens, maar ook de 
keukens voor de appartementen van De Wit Bloem-
bollen bv. zijn geplaatst door Weeteling keukens. 

23



24

Als tegenprestatie voor de kopers van de tegels 
beloofde de voorzitter dat er een drietal verkochte 
tegels zouden worden “uitgeloot” en dat de kopers 
daarvan als blijk van waardering voor hun investering 
een prijs zouden ontvangen. Op 18 december 2016 
was het zover, na een lang trainingskamp mocht onze 
oudste medewerker Henk Cnossen in een lege kan-
tine drie keer een bal schieten.  Het drietal tegels 
waarop de door Henk geschoten ballen op zouden 
blijven liggen werden de prijswinnaars.

Het gehele bestuur was ter controle aanwezig en uit-
eindelijk werden Anne Boon, Dirk Jan Kok en Debbie 
Bouman door de bal en door de nog steeds aanwe-
zige techniek van Henk aangewezen als de winnaars 
van een drietal cadeaubonnen te besteden bij Dirk 
de Wit Mode.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2014/2015 kondigde 
de voorzitter van KGB, Bob Smit, aan dat de kanti-
nevloer zou worden vervangen. Nadat de kantine 
compleet was gerestyled door ’t Klooster en een 
nieuwe en frisse uitstraling had gekregen moest  ook 
de  “oude en versleten” vloer er na ruim 30 jaar aan 
geloven. 

De leden, sponsors en vrienden van KGB konden in-
tekenen en ieder kon één of meerdere “eigen” tegels 
aanschaffen waardoor de investering in de nieuwe 
vloer grotendeels zou worden afgedekt. Gelukkig 
hebben velen tegels aangeschaft, het tekort werd 
aangevuld door de Club van 100 en daarmee was de 
financiering rond. Na een hele lange voorbereiding 
werd in de zomer van 2016 dan eindelijk de nieuwe 
vloer gelegd.
De kantine werd geheel ontruimd en opnieuw bete-
geld, daarna werd het geheel weer schoongepoetst 
door diverse vrijwilligers. 

Nieuwe tegelvloer ingewijd

Henk schiet 3x raak
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Weeteling, meer dan keukens alleen...
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Tel.:(0228) 351960

Enkhuizen

www.signcompany.nl

www.horecaenhotelsigning.nl










 


 
 
 






Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. 

Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon 
bij McDonald’s Enkhuizen t/m 31-12-2015.

CHEESEBURGERGROENTEBURGER

KOFFIE + DONUTMcKROKET

MEDIUM FRIET

HET HELE JAAR DOOR 
ALLEEN BIJ 

McDONALD’S ENKHUIZEN!

1,50
nu voor maar

2,00
nu voor maar

2,00
nu voor maar

1,50
nu voor maar

GRATIS
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Een vreemde column

Het is de eerste keer dat ik een column voor KGB schrijf 
zonder Ronald.

Wat ga ik schrijven? Welk voetbalonderwerp of iets uit 
de samenleving neem ik onder de loep? Het is voor mij 
nooit een probleem geweest deze column te vullen. De 
onderwerpen dienden zich altijd gewoon aan. Even la-
ten borrelen. Dan rustig zitten en schrijven maar.

Nu ligt dat heel anders en worstel ik.

Ga ik iets over voetbal schrijven? Het kunstgras met zijn 
korrels, Marco van Basten die met tien punten het voet-
bal ingrijpend wil veranderen. Donald Trump, vv KGB, 
Feyenoord of over fitgirl Fajah Lourens met haar boek 
Killerbody 2. 
Onderwerpen genoeg, maar het lukt mij niet Ronald uit 
mijn hoofd te krijgen. Hem in deze column niet vermel-
den voelt niet goed. 

Zonder Ronald was ik ook nooit gaan schrijven.

Voetbal - vaders & zonen. Ik genoot van zijn spel, het er-
bij zijn en was ik echt trots op hem omdat ik er vroeger 
zelf geen hout van kon. 
Sommige vaders worden trainer, begeleider, vlagger of 
dragen op een andere manier hun steentje bij. Ik vulde 
mijn voetbalpen.
Tien jaar terug schreef ik af en toe een verslagje over 
Ronald zijn team en daarop haalde Nico Bakker mij van-
af 2008 bij de redactie. Net zoals in het voetbal - je moet 
jezelf blijven trainen.

Zo verliepen onze KGB seizoenen. 
Én nu is daar ineens het moment dat je iets over je zoon 
in een column schrijft - wat je nooit had willen schrijven. 
Het is de enige keer in mijn redactiebestaan dat ik hem 
persoonlijk als onderwerp kies. Heel vreemd en onwer-
kelijk.
Net zoals het voor ons 'dag in dag uit' voelt.

Gezien de situatie gaat het redelijk met ons. Voelen en 
ervaren we steun uit de omgeving. We zijn aanwezig op 
ons werk en gaan we van dag naar dag. Hierbij zit Ronald 
vrijwel elk moment in ons systeem. Dat gebeurt gewoon.
Wij voelen ons als in een dichte mist - heel klein en be-
drukt. 

Een mist van gemis.

Rob Visser. 

-- Het leven is wat je gaandeweg overkomt --

Op Ronald zijn kaart stond een gedicht, dit was voor hem 
geschreven. Máár iedereen die in zijn of haar omgeving een 
dierbare heeft verloren - kan diegene in dit gedicht beden-
ken.

Een overlijden is soms dichtbij. Ouderen, maar zijn er ook 
dierbaren die - te jong - overlijden.
(Denk aan Christien Beers & Petra Schooneman)

-- rouw is de prijs die we betalen voor liefde --

 Wij koesteren je.
 Samen zitten we
 met onze handen ineen
 omhelzen elkaar
 delen
 en vermengen onze tranen zich
 tot een poel
 tot een warme bron zoet water
 waarin wij jou voor altijd
 zullen koesteren.
 Waar je ook bent.
     rv

C O L U M N
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hij zou dat toernooi een keer winnen! Na 
vele jaren alleen maar meedoen is hem 
dat uiteindelijk inderdaad een keer ge-
lukt. Prachtig vond hij dat, mooi zitten in 
de West Frisia kantine met een enorme 
bokaal voor hem midden op tafel. Na het 
toernooi werd traditioneel het Chinees 
Restaurant Lotus met het team bezocht, 

ze praten er daar nog over.
Over toernooien gesproken, bij thuistoernooien bij 
KGB stond Cor altijd met zijn vrouw Rina bij de bar-
becue. Er zullen wat hamburgers doorheen gegaan 
zijn. Nu, in 2017 staat zijn vrouw Rina nog steeds bij 
toernooien achter de barbecue…

Buiten de voetbalactiviteiten op het veld en in de 
zaal was Cor voor KGB actief als bestuurslid, kanti-
nemedewerker, secretaris voor het zaalvoetbal, be-
zorger van het clubblad en nog vele dingen meer.

 In 1998 kwam er zoals gezegd een abrupt einde aan 
zijn leven. Cor was een echte KGB topper en we zijn 
blij dat we hem van dichtbij hebben mogen meema-
ken. We missen hem en Ruud nog steeds bij KGB.

Mels van Ammers en Ron Bijleveld

(Voor de verhalen over de historie van KGB en de 
herinneringen aan Cor werd voor een groot gedeelte 
gebruik gemaakt van de artikelen die Mels van Am-
mers schreef in de jubileumuitgaven van DE Brug in 
het jaar 2006, het jaar dat KGB zijn 75 jarig jubileum 
vierde.)

Cor begon in de welpen (nu pupillen) van 1954 
tot 1956, van 1956 tot 1959 zat hij bij de adspi-
ranten. Van 1959 tot 1962 speelde hij bij de ju-
nioren en daarna was hij zomaar senior. Dat had 
hij waarschijnlijk tot de dag van vandaag volge-
houden als……

Cor was bloedfanatiek en speelde zoals gezegd 
in het 2e elftal en had natuurlijk de doelstelling om het 1e te be-
reiken. Dat is hem uiteindelijk ook gelukt! Twee jaar heeft Cor 
bij het eerste in het doel gestaan (1966/1967 en 1967/1968). 
Helaas zat een kampioenschap er niet in.
In het jaar 1974/1975 deed Cor mee in het 1e zaterdagteam, 
zaterdagvoetbal was inmiddels ook een tak van de KGB-familie 
geworden. Het eerste team dat meedeed aan de zaterdagcom-
petitie bestond uit o.a. Jan Appelman, Karel Huijing, Henk van 
Altena, Hans de Lange en Theo Wentzel. Coach was de legen-
darische Ome Bertus Onclin. Een paar jaar later werden ze wel 
kampioen! Het hele seizoen bleven ze ongeslagen maar werden 
ze toch gedeeld eerste samen met Meervogels. Zelfs in de be-
slissingswedstrijd bleef de stand gelijk en pas in de verlenging 
brak KGB de ban en werd zaterdag 1 kampioen. En Cor uitein-
delijk ook….

Vanaf 1979/1980 had Cor weer zijn eigen team op zondag dat 
hij tot op het laatst regisseerde. Ontelbare namen heeft hij on-
der zijn hoede gehad. Illustere namen uit zijn selectie waren 
o.a.. Germ Duys, Jelle Bonnema, Wil Laan, Sjaak Bakker, Sjaak 
van Dijk, Dirk Duys en nog tientallen meer. Iedereen bij KGB 
kende Cor want iedereen had wel een keer bij Cor meegedaan.
In de jaren 1988/1989 had Cor met zijn team enkele topjaren 
want ze werden regelmatig kampioen. Jarenlang heeft Cor met 
zijn team ook meegedaan aan het toernooi voor lagere senioren 
van West Frisia. Hij was natuurlijk altijd fanatiek en hij moest en 

Herinneringen aan Cor
Cor Deen, een KGB-er in hart en nieren, die helaas niet meer onder ons is. 44 Jaar KGB-lid geweest voor-
dat er een abrupt einde aan zijn en Ruud Vriend zijn leven werd gemaakt. Niet alleen was Cor keeper, 
maar hij heeft zich in velerlei functies verdienstelijk gemaakt voor KGB.
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Industrieweg 32

1613 KV Grootebroek

www.rswf.nl

    
    Mobiel   (06) - 42.71.82.27    

        
    E-mail info@rswf.nl

• Camera-inspectie, minicamera nu vanaf buis Ø32mm.
 

• Ontstopping van riool-, keuken- en sanitairafvoeren.

Tel.       (0228) - 544351

• Leverantie en aanleggen alle rioleringen. 

• Reparatie van vuil- en hemelwater riolering.

 
• Rioolstank-detectie. 

• Kabel- en leidingdetectie. 

• Uw specialist voor oplossing van alle rioolproblemen.

vof

De Vesting Makelaars, Molenweg 5, 
1601 SR  Enkhuizentel: 0228-712300

www.devestingmakelaars.nl
info@devestingmakelaars.nl



BEWAARINFO

Voorjaarsaanbiedingen KGB kledingshop

In ons winkeltje hebben wij nagenoeg alle artikelen van de KGB kledinglijn op voorraad, dus geen lange wachttijden maar ge-
woon direct af te halen in de shop, hier kunt u contant afrekenen of het via de webshop bestellen, betalen en dan op zaterdag 
tussen 12:00 en 16:00 afhalen in het wedstrijdsecretariaat (mits er thuiswedstrijden zijn). In dezelfde ruimte is ook onze  shop 
gevestigd, hier bent u uiteraard ook van harte welkom om een kijkje te nemen,  op zaterdag of op afspraak met John ( 06-
10332341 ) of Jacco ( 06-53258510 ).

Speciaal om het uitbrengen van deze gids te vieren hebben wij een aantal scherp geprijsde pakketten samengesteld, hier voor 
geldt dat deze uitsluitend in de shop zelf te koop zijn en dus niet via de website en zolang de voorraad strekt. Ook hebben wij 
de prijzen van vele artikelen aangepast en dat betekent niet dat alles duurder is geworden, want er zijn een flink aantal artikelen 
in prijs verlaagd, met wel € 5 of meer, de actuele prijslijst is te vinden in de shop of in de etalage in de hal van de kantine.
In onze shop is er ook gelegenheid om te passen of om via de website gekochte artikelen te ruilen      (mits ongebruikt uiteraard ).

 Pakket A : trainingsshirt/kousen/bermuda/bidon      €45,-
Pakket B : trainingstop/kousen/Bermuda/bidon          €50,-
  Pakket C : trainingspak/kousen/rugzak                          €80,-

Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, de kousen in deze pakketten zijn naar keus zwarte trainings-
kousen met KGB logo of de rode wedstrijdkousen met KGB logo.
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DE CLUB VAN HONDERD

Bestedingen in het seizoen 2015-2016 door de Club van 100 aan vv KGB waren o.a.

• Groot aantal tegels voor de kantine.
• Biervat voor de Nieuwjaarsborrel.
• Mede organisator en sponsor open dag vv KGB voor de jeugd. 
• Sponsoring G-voetbal.
• Substantiële bijdrage aan de vereniging voor het plan KGB-2020.

De Club van 100 heeft momenteel 138 leden. Dat is ook hard nodig, want we worden regelmatig benaderd om ergens geld voor vrij te 
maken. Het complex wordt goed gebruikt en er zijn vele spullen nodig of aan vervanging toe. Er wordt dus regelmatig bij de Club van 
100 aan de bel getrokken voor geld. Nu maar ook in de toekomst! 
Helaas zijn de laatste twee seizoenen meerdere trouwe leden o.a. door overlijden ontvallen en zien we dit aantal graag weer aange-
vuld. Met nieuwe leden, bijvoorbeeld inwoners van Stede Broec die de club een warm hart toedragen, maar ook ouders van nieuwe 
voetballers of voetballende leden die iets extra’s willen bijdragen. U bent allen van harte welkom! 

De namen van club van 100 sponsoren en leden kunt u lezen op de website www.vvkgb.nl onder kop ‘sponsors’.

Ook u kunt lid worden van de Club van 100. 

Bel of mail met een van de Club van 100 bestuursleden, u vindt ze op de pagina Organisatieschema
en medewerkers verderop in deze presentatiegids. 

Clublid bent u al voor 50 euro per 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

Voor de 
betere 
badkamer 
van A t/m Z

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden 
Industrieweg 38, Grootebroek 
(0228) 51 13 68
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U kunt ons altijd rechtstreeks bereiken op

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

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

Han & Jacqueline van Wijk
Makelaar van het jaar 2014
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Ereleden & Leden van Verdiensten 
Verenigingspersoonlijkheden om trots op te zijn

Ereleden
•  R. G. Bijleveld  •  M. Boon  •  W.J.H.M. Cornelisse  
•  C.P. Deen  •  C.J.J. Huisman  •  P. Klarenbeek 
•  A.K.J.M. Kuiper  •  S.P. Ligthart  •  J.A.J. Noback
•  G.T.B. Overmars •  H. Peerdeman •  P. Steltenpool
• J.Th. Stuurop •  D. Stuurop • J. Tonkes •  B.W. v/d 
Velde •  D. de  Wit •  P. Zwaanenburg

Leden van Verdiensten
•  N. Bakker  •  K. Blokker  •  J.M. Bonnema  
•  H. Cnossen •  C. Deen   •  P. Deen  •  D. Dekker  
•  J.J. van Dijk •  A. den Drijver  •  P. Fakkert  
•  K. Huijing •  L. Huisman - Jong •  J. Klarenbeek 
•  S.P. Klein •  J.J. Klarenbeek  •  W. Klarenbeek 
•  J. Koopman •  J. Kuperus  •  R. Kuperus-Peerdeman  
•  P. Rood •  J. Schotten  •  H. Spaan  •  P. Steltenpool
•  B. Stuurop-Vunderink  •  A. de Wit  •  P. de Wit
•  R. de Wit  •  H. Wolfschot

Vijfentachtig jaar vereniging zijn bereik je niet zonder de steun en onverzettelijkheid van men-
sen die alles voor “hun” vereniging opzij zetten met maar één doel: De leden plezier aan de sport la-
ten beleven en zich bij deze vereniging thuis laten voelen. KGB presenteert met oprechte trots deze 
“Persoonlijkheden”.

BEWAARINFO

De kleding van KGB bestaat uit een exclusieve MUTA kledinglijn. Deze is te verkrijgen via de webshop.
Deze kleding bestaat niet alleen uit broekjes, kousen en trainingspakken maar ook uit verschillende andere 
leuke KGB items die met trots gedragen kunnen worden, een greep uit deze collectie is uitgestald in de eta-
lage in de gang van de kantine.
Ga naar de website (www.vvkgb.nl) en gebruik de link naar de webshop. 
Via deze shop is vrijwel alles online te bestellen, hierop is ook te zien wat de actuele voorraad is en ontvangt 
u meteen na betaling een ontvangstbevestiging. 
Hierna kunnen de artikelen op korte termijn in het wedstrijdsecretariaat bij KGB  worden afgehaald.

Informatie via John Kruis of Jacco Stuurop (webshop@vvkgb.nl)
Voor kleding die niet op voorraad is geldt een minimale leveringstermijn van 6 weken.

Kledinglijn



Fitnessabonnement
Onbeperkt fitness volwassenen: € 29,00 per maand
Onbeperkt fitness jeugd: € 24,00 per maand

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan snel op: www.s-ms.nl
Middenweg 14/16  •  1611 KP  Bovenkarspel  
T. 0228-520171  •  E. info@s-ms.nl   •   I. www.s-ms.nl
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BEWAARINFO

De sponsorcommissie van vv KGB bestaat uit enthousiaste leden, die er door hun inspanning mede voor 
zorgen dat de club financieel rond kan komen.

Natuurlijk betalen de leden contributie, maar dat is lang niet toereikend om alle kosten die het met zich mee 
brengt om een voetbalclub draaiende te houden te dekken.

De sponsorcommissie bestaat uit Klaas Blokker, Jacco Stuurop, Dennis Buysman en Jan Putting, maar zonder 
de steun van de andere commissies kunnen ook zij hun taken niet uitvoeren.

De verscheidende taken van de commissie worden dan ook in nauwe samenwerking met de andere commis-
sies binnen de vereniging uitgevoerd. Waar bijvoorbeeld de werkploeg het onderhoud en het plaatsen van de 
reclame borden regelt, is de jeugdcommissie onder andere betrokken bij de uitvoering van de tulpen actie,.
Deze jaarlijkse actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze leden van de topsponsorgroep Tulip Valley. In 
deze topsponsorgroep zitten bijna 20 bedrijven die op verschillende manieren betrokken zijn bij de teelt en 
verhandeling van tulpen en tulpenbollen.

De meest in het oog springende reclame uitingen zijn van onze hoofdsponsor Dirk de Wit Mode, een groeiend 
aantal topsponsors en uiteraard de topsponsorgroep Tulip Valley.

KGB kent een grote verscheidenheid aan sponsor en reclame uitingen, d.m.v. reclameborden langs de vel-
den, bij de entree van het complex en langs de N302, shirtreclame, reclame op kleding, advertenties op de 
website/Facebook/ de KGB App en in de presentatiegids of in het winternummer, maar ook op de schermen 
o.a. in de kantine, tevens is er de mogelijkheid voor bedrijven of particulieren om een wedstrijd of een wed-
strijdbal te sponsoren.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Klaas Blokker
Postadres : vv KGB sponsorcommissie, postbus 218, 1610 AE Bovenkarspel 
Mailadres : klaas.blokker@quicknet.nl
Telefoon: 0228-516775 / 06-20818647( Klaas Blokker )

Sponsorcommissie

Mini Pupillen € 87,50 Senioren € 145,00
F-pupillen € 100,00 Veteranen € 122,50
E-pupillen € 100,00 Zaal Heren € 142,50
D-pupillen € 102,50 G-Senioren € 105,00
C-junioren € 105,00 
B-junioren € 105,00 
A-junioren € 115,00 Bij incasso wordt een korting van 2,50 verleend.

Contributie voor het seizoen 2016/2017
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   Ninke Kaij
   Elly Roosendaal
   Anita Bakker
   Rob Visser
   Ron Bijleveld
   Danny Stuurop

Coördinator
  Liesbeth Gevers
foto's
  Diana Verhage
Layout
  Nico Bakker

   REDACTIE
Halverwege

seizoen 2016-2017
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Organisatieschema en medewerkers
 Naam  Telefoon Mobiel Tel.
Hoofdbestuur
Voorzitter Bob Smit   06-52095222 bob.smit@klvb.nl
Penningmeester RonBijleveld   06-30171024 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Technische Zaken Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Accommodatie Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Seniorencommissie
Lid Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Team manager selectie Erik de Vries   06-25048766 ej.de.vries@quicknet.nl
Coordinator G-voetbal Jeroen Mulder   06-47322385 jmullie@quicknet.nl
Jeugdcommissie
Voorzitter + Technische zaken Fjödor Werkhoven   06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl
Secretaris Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Coordinator A t/m D jeugd Linze de Jong   06-22683908 linzedejong@quicknet.nl
Evenementen/Aciviteiten Monique Edelenbosch  06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl
Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan   06-52456840 kgb-toernooi@kpnmail.nl
Zaalvoetbalcommissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris Jeugd Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Zaal Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Leden Administratie
Leden Administrateur Anita Bakker  0228-751888  ledenadministratie@vvkgb.nl
Leden Administrateur Ninke Kaij  0228-855466  ledenadministratie@vvkgb.nl
Scheidsrechters
Aanspreekpunt Sijbrand Krul   06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul   06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
Begeleiding + coordinator Senioren Gerrit Leeftink   06-19954557 gerritslive@hotmail.com
Begeleiding Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Begeleiding Gerard Haakman 0228-513302  g.j.haakman@quicknet.nl
Begeleiding Sietze van Leeuwen 0228-512857  sietzevanleeuwn@gmail.com
Sponsorcommissie
Lid Klaas Blokker   06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl
Lid Jacco Stuurop   06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl
Lid Jan Putting   06-51992708 jan.putting@yacht.nl
Lid Dennis Buijsman  
Redactie/Internet
Presentatiegids (coördinator) Liesbeth Gevers  06-20248059 l.gevers@ziggo.nl
Presentatiegids (layout) Nico  Bakker  0228-515893 06-54252586 redactie@vvkgb.nl
Presentatiegids Anita Bakker  0228-751888  anita.bakker@vvkgb.nl
Presentatiegids Elly Roosendaal 0228-520439  ellyroosendaal@gmail.com
Presentatiegids Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Presentatiegids Ninke Kaij  0228-855466 06-37431932 pieter.ninke@quicknet.nl
Presentatiegids Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Presentatiegids Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Webmaster Hans Beets   06-33838903 webmaster@vvkgb.nl
Webmaster Joey Leeuwinga  06-46190481 joey.leeuwinga@vvkgb.nl 
Facebook coördinator Tessa Deen    tessa.deen@vvkgb.nl
Club van 100
Voorzitter Marco Ligthart   06-30611991 marcoligthart@hotmail.com
Lid Dennis de Goede   06-20965972 dennis.de.goede@hotmail.com
Lid Jan Hermans   06-41858377 pj.hermans@outlook.com
Lid Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Kantine commissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Lid Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
Lid Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Lid Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Lid Dirk Rood   06-16596066 dirk.rood@hotmail.com
Lid Frank Sijs  0228-512469  ribiro@quicknet.nl
Complex en velden
Coördinator Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
KNVB-consul Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker  0228-516113  a.vreeker@quicknet.nl
Materiaal/Boet
Lid Henk Cnossen   06-18705802 info@vvkgb.nl
Algemene Zaken
Regio afgevaardigde KNVB  Frans Cornelisz  0228-513260  franscornelisz@quicknet.nl
Schoolvoetbal Hans Noback  0228-514376  hans.noback@planet.nl

Voor actuele informatie over de jeugdcoördinatoren verwijzen we u naar de website  www.vvkgb.nl

Telefoon AFGELASTINGEN LIJN: 0228 515482



FinAccount Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Arnhem
FNV Bouw- en houtbond Grootebroek
G-J Rood Hovenier Bovenkarspel
G. Jong Timmerbedrijf Bovenkarspel
G. Oud en zn Tulips BV Andijk
Gall & Gall Bovenkarspel
Germaco BV Bovenkarspel
GMN Voorhout
Grond & Cultuurtechniek WF Andijk
Groot & Nieuwboer Makelaardij Boven 
 karspel
Gruba Auto en Bandenservice  Grootebroek
Gulik Venhuizen BV Venhuizen
Happy Days Grootebroek
Helder, Groot en Utrillas Bovenkarspel
Heron Auto Enkhuizen
Hessel Thole Automatisering Bovenkarspel
Het Industriehuis Enkhuizen
Hinke Juwelier Bovenkarspel
HoBaHo BV Lisse
Hoekstra APK Grootebroek
Hoff Accountantskantoor Bovenkarspel
Hogendoorn Autoschade Grootebroek
Hoost & Partners Enkhuizen
Ijgenweis Bovenkarspel
IJsselmuiden Sanidrome Grootebroek
J&B Stukadoors Hoogkarspel
J. Laan Administratiekantoor Grootebroek
Jan de Wit en Zonen BV Bovenkarspel
Jan Reek Natuursteen Hoorn
Jumbowood Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Karel Bloembollen BV Bovenkarspel
Kareltrans Zwaag
Kerner Fit For Animals Bovenkarspel
Kersten Administratiekantoor Bovenkarspel
Keukencentrum Stede Broec Grootebroek
Keukenloods BV Zwaag
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok-Metaal Grootebroek
Kooy Reparatiebedrijf Grootebroek
Koomen Glasfolies & Reclame Zwaagdijk
Koorstra Kitwerken Bovenkarspel
Koster Muziek Enkhuizen
Kramer Belettering Andijk
Kreeft Autoservice Enkhuizen
Kuin BV Aannemningsbedrijf Bovenkarspel
Kuiper BV Transportbedrijf Enkhuizen
Lidl Nederland GmbH Huizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
Lowie Bakker Schilderwerken Bovenkarspel
M. Greiner Stucadoorsbedrijf Bovenkarspel
M2 Printing BV Enkhuizen
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins Sportcentrum Bovenkarspel
Mantel Holland BV Venhuizen
Mantel VOF Grootebroek
Mc Donald’s Enkhuizen Enkhuizen
Meijer - Van der Tuin Hoogkarspel
Michel Doorn Ontstoppingsbedrijf Andijk
Mini Snackbar Bovenkarspel
Muta Sport Schagen

Nan Profile Grootebroek
Nefertiti  Schoonmaakbedrijf Bovenkarspel
NIBO Installatietechniek Bovenkarspel
Noppes Kringloopwinkel.nl Grootebroek
PC-Outletshop Bovenkarspel
PCC  Afval Medemblik
Pearle Opticiëns Enkhuizen
Peerdeman Garagebedrijf Grootebroek
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson Dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Installatiebedr. Hem
Rabobank West-Friesland Wervershoof
Remax Han van Wijk Bovenkarspel
Reus Watersport Grootebroek
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogéma Administratiekantoor Grootebroek
ROVÉ  Horeca Groothandel Middenmeer
Ruiter Dakkapellen Purmerend
RUVO Inbraakbeveiliging Bovenkarspel
Schadenberg BV Hem
Schepenwijk Autoschade Enkhuizen
Schipper Kozijnen BV Opmeer
SDG Baars Schilderwerken Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens Bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker Fysio Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Tweewielers Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Stoffers Glazenwasserij Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
Taxicentrale W-F Bovenkarspel
Theo Schilder & Zn. Vishandel Enkhuizen
Time 4 you Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Softdrinks (AA) Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Boven 
 karspel
Van Diepen Design Grootebroek
Van Rensch schildersbedrijf Bovenkarspel
Veekro Bedrijfswagens Zwaagdijk
Veldhuis Zonwering Hoorn
Veltrop Shop Grootebroek
Venhuis Communicatie Producties Hem
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Verzeker Voordelig.nl Bovenkarspel
Vivaldie Ijssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk Notarissen Grootebroek
Xaris ICT & Telecom Wognum

t Klooster Bovenkarspel
Alpha Tours Hem
Appelman Installaties Obdam
Aquastop Witgoed Bovenkarspel
Auto Totaal Grootebroek
Babonnick Administratiek. Bovenkarspel
Baderie Laan Grootebroek
Bakker de groenteman Bovenkarspel
Bakkerij Besseling Bovenkarspel
Bakker de Houthandel Hoogkarspel
Bakker Loodgieter Bovenkarspel
Bakkerij Botman Bovenkarspel
Barbier.nl Venhuizen
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerenpoot Installatietechniek Zwaagdijk
Berend Botje Kinderopvang Zwaag
BIBO Autobedrijf Enkhuizen
Biesenbeek-IT Enkhuizen
BMT Timmerwerken Bovenkarspel
Bob Nieuweboer Architekten Zwaagdijk- 
 Oost
Boukens Enkhuizen
Bouw '85 Hem
Broekerhaven Bovenkarspel
C. Wit & Zn. BV Loonbedrijf Blokker
C.R. Boon Enkhuizen
Carpe Diem Andijk
CMK Makelaars Enkhuizen
CNB Bloembollenteam Bovenkarspel
CoolAir  Bovenkarspel
Dakster Dakbedekking Enkhuizen
de Dijk Autobedrijf Enkhuizen
de Flint Sportcafé Bovenkarspel
de Gouwe Stek Bovenkarspel
de Haan Keurslager Bovenkarspel
de Houtexpert BV Enkhuizen
De Lange (Winnubst) Lutjebroek
de Luifel Verf & Wand Grootebroek
de Paus Café Lutjebroek
de Proeftuin Restaurant Enkhuizen
de Vesting Makelaars Enkhuizen
de Wit Beeld en Geluid Enkhuizen
de Wit Transport BV Bovenkarspel
de Wit-Schouten BV Andijk
Décor Floors & Walls Bovenkarspel
Deen Supermarkten Hoorn
Deinum's Catering Bovenkarspel
Dekker Tweewielers Enkhuizen
Desaunois Aannemingsbedrijf BV  
 Zwaagdijk- 
 Oost
die Port van Cleve Enkhuizen
Dijkprint Andijk
Dikke Mik Eetcafé Enkhuizen
Dirk de Wit Mode Bovenkarspel
E. de Wit & Zn BV Bovenkarspel
Electro Enkhuizen Enkhuizen
Embrace Damesmode Bovenkarspel
Energiewacht Groep Zwolle
Enkhuizer Aannemersbedrijf Enkhuizen
Enkhuizer Sportcentrum Enkhuizen
Enra Verzekeringen Grootebroek
Fa. A.J.J. de Wit & zn Bovenkarspel
Fa. W.J. Kok & Zonen Bovenkarspel

Hoofdsponsor       Dirk de Wit Mode, www.dirkdewitmode.nl, Tel: 0228 - 511227

K.G.B. sponsors / advertentie-reclamebordsponsors
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Nieuwstraat 2

1601 JJ

Enkhuizen

0228-312961

www.dekker-tweewielers.nl



 Texel’94
Accommodatie: 
Sportpark “Den Burg Zuid”
Haffelderweg 46
1791 AS  DEN BURG
Tel. 0222-312835
www.texel94.nl

  Hauwert’65
Accommodatie: 
Sportpark “Hauwert’65”
Heemraad Witweg 2A
1691 EC  HAUWERT
Tel. 0229-202306
www.hauwert65.nl

 Spirit’30
Accommodatie: 
Sportpark “Spirit’30”
Sportlaan 8
1616 CN  HOOGKARSPEL
0228-561797
www.spirit30.nl

 SV Spartanen 
Accommodatie: 
Sportpark “Spartanen”
Sportlaan 19
1687 BR  WOGNUM
0229-571735
www.spartanen.nl
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Waar vind ik de tegenstander?
     vv KGB
Accommodatie: 
Sportpark de Rozenboom
De Gouw 19
1611 BS  BOVENKARSPEL
Tel. 0224-513032
www.vvkgb.nl

  FC Den Helder
Accommodatie: 
Sportpark “Streepjesberg”
Bremstraat 2D
1783 JG  DEN HELDER
Tel. 0223-613366
www.fcdenhelder.nl

 DWOW
Accommodatie: 
Sportpark “de Wilskracht”
Prinses Irenestraat 19
1771 CD  WIERINGERWERF
Tel. 0227-602654
www.dwow.nl

  Sint George
Accommodatie: 
Sportpark “St. George” 
Oeverland 2
1614 LZ  SPIERDIJK
Tel. 0229-561675
www.rksvstgeorge.nl

 JVC
Accommodatie: 
Sportpark “JVC”
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT  JULIANADORP
Tel. 0223-641616
www.jvc-julianadorp.nl

 Kleine Sluis
Accommodatie: 
Sportpark “Kleine Sluis”
Sportpark Kleine Sluis 3
1761 LP  ANNA PAULOWNA
Tel. 0223-531457
www.svkleinesluis.nl

 SEW 
Accommodatie: 
Sportpark SEW
Het Woud 6a
1688 JE  NIBBIXWOUD
Tel. 0229-572509
www.sewnibbixwoud.nl

     VVW
Accommodatie: 
Sportpark “De Westrand”
Theo Koomenlaan 7
1693 MA  WERVERSHOOF
Tel. 0228-581846
www.vv-vvw.nl

     Westfriezen
Accommodatie: 
Sportpark ‘t Krijt
Wilhelminastraat 11
1689 EJ  ZWAAG
Tel. 0229-237697
www.westfriezen.nl

     Hugo Boys
Accommodatie: 
Sportpark “Hugo Boys”l
Middenweg 539 A
1704 BE  HEERHUGOWAARD
072-5711585
www.hugoboys.nl



3e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1

SpEELSCHEmA KGB 1 SEIzOEn 2016 -2017
nA DE WInTERSTOp

datum thuis - uit  aanvang

29-01-17 Westfriezen - KGB  14.00 uur

05-02-17 KGB - VVW  14.00 uur

12-02-17 KGB - Spirit’30  14.00 uur

19-02-17 Hauwert’65 - KGB  14.00 uur

12-03-17 KGB - Texel’94  14.00 uur

19-03-17 Kleine Sluis - KGB  14.00 uur

26-03-17 KGB - Hugo Boys  14.00 uur

02-04-17 SEW - KGB  14.00 uur

09-04-17 KGB - SV Spartanen  14.00 uur

23-04-17 KGB - FC Den Helder  14.00 uur

30-04-17 JVC - KGB  14.00 uur

07-05-17 KGB - DWOW  14.00 uur

14-05-17 St. George - KGB  14.00 uur

Opmerking:      
Dit zijn de geplande speeldata. Weersinvloeden kunnen voor de KNVB een reden zijn wedstrijden af te gelasten, 
waardoor tussentijds of later moet worden ingehaald.     

HET WEDSTRIJDSCHEMA IS DUS ONDER VOORBEHOUD !!

Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253




