


Het is niet zonder enige trots dat KGB u wederom een prachtige presentatiegids mag aanbieden.

KGB - Kolpings Glorie Blijft - is een dynamische en gezonde vereniging die op 23 juni 1931 werd 

opgericht en dus 80 jaar jong is en de gelegenheid biedt aan jong en oud om lekker en ontspan-

nen te voetballen.

In deze presentatiegids wordt onder meer de voltallige selectie aan u voorgesteld, dit seizoen 

onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Richard Bulterman, voorzien van een ruime trai-

ners ervaring en voorheen een begenadigd spits van KGB.

De verwachting voor dit seizoen is dan ook, dat er onder zijn leiding sprankelend en inspirerend 

voetbal gespeeld zal worden.
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Van de voorzitter

SEIZOEN 2011-2012

Verderop in deze presentatiegids komen tal van per-
sonen aan het woord, al of niet met een rijke KGB 
geschiedenis, zoals:
•     De hoofdtrainer Richard Bulterman
•     80 jaar KGB door sportjournalist Pim Soeters
•     Een voetballeven lang van Jelle Thole
•     De vrijwilligers Elly en Klaas Blokker
•     De KGB familie Ter Avest
•     En vele andere zaken

KGB beschikt over een brede senioren- en jeugdaf-
deling en is een middelgrote vereniging.
Om alles in goede banen te leiden beschikt KGB 
over een breed en actief sponsoren collectief die 
het KGB dit jaar weer mogelijk maakt om met zijn al-
len lekker te voetballen.
Wij zijn al onze sponsors daarvoor zeer dankbaar!
Ook beschikt KGB over een breed en geïnspireerd 
vrijwilligersteam, dat zich wederom bereidwillig 
heeft verklaard er in het seizoen 2011 -2012 volop 
tegen aan te gaan in allerlei vormen van ondersteu-
ning ten gunste van KGB.
Zonder hun inzet zou het voetballen een stuk moei-
lijker zijn!
Hun inzet wordt ten zeerste gewaardeerd!

Daarnaast werkt KGB nauw samen met de onder-
houdsdiensten van de gemeente Stede Broec, die 
de faciliteiten bieden dat KGB kan beschikken over 
een fantastisch complex “de Rozenboom”.
Waarvoor onze dank!

Ik wens u allen een goed en sportief seizoen 2011 
-2012 toe.

Met vriendelijke groet,

Gerard Overmars
Voorzitter

W O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies
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Van de jeugdvoorzitter
Beste KGB ers,

Voordat ik aan mijn stukje begon, was ik toch even nieuwsgie-
rig over wat ik in mijn eerste voorwoord als voorzitter van de 
Jeugdcommissie gericht aan jullie zou schrijven. Kort samenge-
vat was ik lovend over de Presentatiegids die al jaren bij alle 
jeugdleden en jeugdkader over de vloer komt. Positief gestemd 
was ik ook over de structuur die is ingezet op vooral het tech-
nische beleid. Tientallen ouders staan langs de lijn om de kwa-
liteiten van hun zoon of dochter te aanschouwen. Deze jongste 
jeugd wordt hier de eerste beginselen van het voetbalspelletje 
spelenderwijs bijgebracht, want het plezier moet voorop blij-
ven staan. Dit alles onder leiding van een aantal bekwame coör-
dinatoren, trainers en begeleiders.
Nadat we ruim twee jaar geleden een nieuwe weg bij KGB zijn 
ingeslagen op het gebied van technische visie en vooral de na-
druk is gelegd op de jeugd de kans geven en het uiterste uit je 
kwaliteiten te halen, kunnen we ook constateren dat op leiders- 
en trainersniveau het afgelopen seizoen weer stappen in de 
goede richting zijn gemaakt. Binnen dit kader is een Technisch 
Beleidsplan Pupillen gemaakt. Voor het komende seizoen zijn 
inmiddels de selectieteams naar onze volle tevredenheid weer 
voorzien van bekwame trainers.
Vanuit de KGB-visie stimuleren we richting het kader deel te 
nemen aan kadercursussen en de door de KNVB georgani-
seerde bijeenkomsten, hiervan werd en wordt dan ook gretig 
gebruik gemaakt. Een goede en gezonde manier om KGB ook in 
de breedte sterker te maken. 
Door een zeer succesvolle Bonnenactie, Grote Clubactie en 
toename in sponsoring zien we de middelen voor de jeugd fors 
toenemen. Gaswacht Bakker is voor het 2e seizoen Hoofdspon-
sor Jeugd. Doordat dit alles structurele inkomstenvergrotingen 
opleveren kunnen we in de komende jaren voor de jeugd ook 
meer gaan doen. Dit zal te merken zijn in de kwaliteit van de 
gebruikte materialen en de kwaliteit van de jeugdopleidingen. 
Het afgelopen jaar hebben we de nodige activiteiten georgani-
seerd, in samenwerking met de VST voetbalschool, technische 
activiteiten en (interne) cursussen, 4 x 4 toernooi en met de 
komst van de toernooicommissie is een geweldig “meitoernooi” 
georganiseerd. Tevens is het Gaswacht Bakker Flinttoernooi 
weer een leuk zaalvoetbaltoernooi geweest. 
We hebben afgelopen seizoen een begin gemaakt met het op-
zetten van de minipupillen, dit seizoen wordt dit uitgebreid met 
een 2e team.
 Dit seizoen willen we ook het meidenvoetbal promoten, hier-
voor is een aparte promotieadvertentie gepubliceerd, op de 
open dag van 3 mei jl. is hiervoor ook aandacht gevraagd. 
We willen dat de doorstroming van oudste jeugd naar de se-
niorenselectie via de door ons samen te stellen Technische 
Commissie wordt gestimuleerd, en met contact met de nieuwe 
hoofdtrainer moet dit lukken.
Het komende seizoen willen we weer stappen vooruit zetten, 
zowel organisatorisch als technisch.
KGB’ers, ook voor het nieuwe seizoen wens ik jullie een mooi, 
sportief en succesvol seizoen toe.

Met vriendelijke sportgroet,
Henk de Vries

C O L U M N
Nieuwe chef-kok niet in nieuwe keuken! 

Nieuwe ronden en kansen voor KGB 1. Met nage-
noeg dezelfde selectie ten opzichte van het vorig 
seizoen treedt Richard Bulterman aan. Presta-
tiegericht en professioneel als Richard is, zal hij 
vooraf gehoopt hebben op meer talentvol mate-
riaal van buitenaf. Maar in de succesvolle West-
Friese voetbalvijver is het lastig vissen. Meerdere 
clubs uit de omgeving zijn goed bezig, dus hebben 
frisse nieuwe voetballers wat te kiezen. Ook het 
verlies van Marco Mazee is jammer, maar hij kon de 
thuisroep niet weerstaan. Van deze buur komt wel 
Ferdi Schipper ons versterken. En niet te vergeten  
- Peter Kuiper is terug. Deze routenier kan zijn 
opgedane ervaring bij Topklasser Hollandia mooi 
overbrengen op de mannen van KGB.
De jonkies overgekomen uit de A1 zullen de erva-
ring van de oudere garde hard nodig hebben. Áls 
ze speelminuten krijgen!

Natuurlijk heb ik als voetballiefhebber ook ge-
hoopt op wat meer nieuw materiaal. Het is niet 
anders. Op deze manier kunnen we mooi zien hoe 
vrijwel dezelfde boys onder de handen van Richard 
gaan voetballen. 
Weet hij wel de juiste snaar te raken?
Is zijn training anders en effectiever? 
Zorgt hij samen met Peter Kuiper voor de juiste po-
sitieve druppel?
Sowieso is de atmosfeer vooraf van een aangena-
mere temperatuur dan we het vorige seizoen bij de 
start konden meten. De beide KGB mannen stralen 
rust en vertrouwen uit. Zoveel dat wij KGB suppor-
ters ons misschien al iets te rijk rekenen! 
 
Wèl volledig nieuw materiaal vinden we in de keu-
ken. Die is totaal vernieuwd. Kosten nog moeite zijn 
deze zomer gespaard om er een juweel van te ma-
ken. Vv KGB en de Club van 100 gezamenlijk met 
meerdere vaklieden en diverse vrijwilligers maak-
ten dit mogelijk. Het was ook hard nodig zeiden de 
insiders. Wat zullen de kantinemedewerkers in hun 
sas zijn met dit nieuwe materiaal. Máár ik hou me 
vast aan de gedachte: of de chef-kok nu in een ge-
bruikte bestaande óf in een nieuwe keuken staat 
- het is zijn vakkennis en bereidingswijze die uitein-
delijk de smaak zal bepalen.

Zal de nieuwe chef-kok óók met rode peper wer-
ken? Een smakelijk seizoen!

      Rob Visser
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kleine kop

Enige jaren geleden zaten we ook tegenover elkaar. Toen interviewde ik Bart voor ‘de 

Brug’ omdat hij door de BVO FC Volendam was gescout. Weggehaald bij Hollandia. 

Hiervoor voetbalde hij bij KGB tot en met de D1. Onder KGB coach …. Peter Kuiper. 

Bart startte bij de Volendammers in de B1, tweedejaars.

Hij heeft bij VD al vele voetballers zien komen, maar ook weer zien gaan. Niet iedereen 

is goed genoeg of heeft dat beetje geluk. Van de spelers waar hij mee startte zijn er nu 

nog weinig over die in het oranje tenue spelen. Ook voor hem is het ieder jaar weer een 

vraag of hij kan blijven. “Het is ieder jaar weer examen doen.” Afgelopen april hoorde 

Bart dat hij voor het seizoen 2011-2012 door is. Voor het tweede seizoen in Jong-FC 

Volendam. Het eerste jaar onder Johan Steur, maar die wordt assistent bij het 1e. Nu 

krijgt hij Berry Smit als coach. Én nu moet het wel gaan gebeuren!

Na eerst wat algemene voetbalpraat, blijkt gedurende 
ons gesprek dat de week van Bart behoorlijk is gevuld. 
Na het RSG Atheneum, geslaagd in 2009, ging hij naar 
Amsterdam. Economie en Bedrijfskunde aan de UvA, 
maar daar stopte hij na een jaar mee. Nu volgt hij 
Sportmarketing aan de Hogeschool van Amsterdam, 
de ‘Johan Cruijff University’. Dicht bij de meester… dit 
past hem beter.

We nemen de weekagenda van deze gedisciplineerde 
voetbalfanatiekeling even door:
Maandag - woensdag - donderdag naar school tot on-
geveer twee uur. Op maandagavond is de wedstrijd, 
dus gaat hij net als op de trainingsdagen direct door 
naar VD. Er is training op de zaterdagochtend en 
dinsdag - donderdag - vrijdag om vier uur. Hij komt 
dan thuis omstreeks zeven uur om te eten. Dinsdag-
ochtend werkt hij bij de Peijnenburg koekfabriek in 
Enkhuizen. Tja, er moet toch wat bijverdiend worden. 
De woensdag even geen voetbal Bart? “Nou ja, vaak is 
er in de avond wel een wedstrijd van de Champions 
Leaque op tv. En anders trap ik een balletje op het 
plein.” Weer voetbal dus.
Ook gaat hij vaak bij Tim Appelman kijken, die traint 
de A1 twee keer in de week. Zo kan hij mooi in overleg 
alvast de volgende wedstrijd op papier formuleren. 
Twee dagen geen school; Op de dinsdagochtend wer-
ken en in de middag weer trainen. Alleen vrijdag tot 
twee uur om te leren? Want hij vertrekt rond twee uur 
om exact om vier uur weer te trainen.

Stampvol die week dus, zaterdagavond thuis maar 
leren dan? Nee, zaterdagavond gaat hij uit met zijn 
vriendenploeg. Een ploeg van zeventien man! Vijftien 
komen er uit Enkhuizen, vrijwel allemaal West-Frisia 
mannen waarvan een aantal in het eerste uitkomen. 
Bart drinkt dan wel geen bier, maar een avondje stap-

pen met zijn maten is gelukkig onderdeel van zijn 
drukke weekagenda.
Hèhè zondag vrij, uitslapen? Mooi niet dus! Nee, dan 
staat deze voetbalgekke fanatiekeling langs de lijn de 
KGB A1 te coachen. Hij heeft er geen papieren voor, 
maar doordat hij op hoog niveau voetbalt en ook vele 
malen voor een regioteam van de KNVB is uitgeko-
men, heeft hij veel ervaring opgedaan. Dit komt nu 
goed van pas. “Bij de KNVB kreeg je altijd minimaal 
een kwartier tactische uitleg. Werd er naar je mening 
gevraagd en over diverse spelsituaties allerlei vragen 
gesteld: hoe zou jij dit aanpakken? Of, hoe ga je dat 
oplossen? Daar heb ik echt heel veel van geleerd. 
Ik heb over het algemeen ook hele goede trainers 
en coaches gehad waar ik veel van heb opgestoken. 
Winston Bogarde is een jaar mijn trainer/coach bij FC 
Volendam A2 geweest. Doordat hij verdediger is ge-
weest, heb ik van hem het meeste opgestoken, hij had 
zeer goede oefenstof en ook bruikbare tips. Bogarde 
was een harde en zeer duidelijk, daar kon niet ieder-
een in het team tegen.”

Je werd twee jaar geleden coach bij KGB A1. Vond je 
het leeftijdsverschil niet te klein en vond je het niet 
lastig omdat je broer Mike in de A1 voetbalt? “Auke 
van Zanten vroeg me twee jaar geleden of ik de A1 
wilde coachen. Ik dacht: waarom ook niet. Het is een 
uitdaging om met verschillende spelers om te gaan. 
Je staat ook eens aan de andere kant en kan de uit-
leg die ik door de weeks krijg op de jongens proberen 
over te brengen. Tim Appelman traint de mannen en 
ik dan op de zondag langs de lijn. Na een aantal da-
gen bedenktijd heb ik ja gezegd. Ik zag het minieme 
leeftijdsverschil niet als struikelblok en ik kan gewoon 
goed met mijn broer opschieten. Mike weet als geen 
ander dat commentaar binnen de lijnen ons buiten de 
lijnen niet zal schaden.”

In 2009-2010 speelde KGB A1 in de tweede klasse. In 
zijn eerste coachjaar werden de mannen gelijk kam-
pioen. Ze waren in de race met Westfrisia A2, waar 
toen ook veel vrienden van Bart in voetbalden! Ze 
speelden thuis gelijk, maar uit wonnen ze van hen. Uit 
op het hoofdveld van de Zouaven werden de heren 
officieel kampioen. Op naar de eerste klasse. KGB is 
dit misschien ook wel aan zijn stand verplicht, maar 
dan moet het toch ook maar gebeuren. Je wordt niet 
zomaar kampioen. Er waren bloemen van Hans de Wit 
en Hans Volten namens het jeugdbestuur. 
Een aantal spelers verliet na dit seizoen het team: 
Joost van Zanten en Rick van der Gulik gingen voor 
een vriendenteam. Jeffrey Kuin en John Boon gingen 
beiden voor hun studie. Tweede keeper Joey Stelten-
pool was al eerder gestopt en Jeroen Schooneman 
werd aan de selectie van KGB toegevoegd.

In 2010-2011 ging Bart (en ook trainer Tim) verder 
met: Mathijs van Diepen, Mo Eddabhi, Kevin Feij, Er-
dinc Gedik, Mike Groot, Rohan Kaddour, Jelle Smit 

“Dacht de groep niet dat je hem zou gaan voortrek-
ken, vraag ik.”
“Mijn broer heeft me onbewust geholpen, hij kwam 
een van de eerste wedstrijden te laat in de kleedka-
mer. Mijn regel bij te laat binnenkomen, zonder op-
gaaf van een zeer goede reden, is dat je reserve staat. 
Zo zag de groep direct dat ik mijn broer niet spaarde. 
De verhouding is net als naar ieder andere speler. Ik 
behandel iedereen gelijk. Mijn broer Mike is daar ge-
woon heel goed mee omgegaan. Binnen de lijnen is hij 
een van de spelers, buiten de lijnen is hij – mijn broer!”

Doordat Bart bij Volendam voetbalt en hij van nature 
de rust over zich heeft, nemen de jongens van de A1 
zijn adviezen en opmerkingen aan. Hij probeert de lat 
niet te hoog te leggen, hij kan niet hetzelfde eisen wat 
hij zelf door de weeks allemaal voor technische oe-
fenstof krijgt. “Ik ga daar gepast mee om.”
En thuis aan de eettafel wordt natuurlijk zo nu en dan 
over voetbal gesproken. Over de afgelopen wedstrijd 
en alvast over de volgende wedstrijd. Bart en Mike sa-
men met vader Kees. Kort en duidelijk.
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zoen.” Bart houdt zich verder op de vlakte. Ik als schrij-
vende luis in de pels vind dit eigenlijk wel vreemd. De 
A1 is toch het team waar fris bloed voor de selectie 
uit vandaan kan komen!
Heb je al contact gehad met de nieuwe coach van het 
1e Richard Bulterman?, vraag ik.
“Ja, we hebben elkaar al een paar keer gesproken. Zijn 
benadering spreekt me enorm aan. En ik heb hem ook 
weleens langs de lijn zien staan bij een wedstrijd van 
ons. Richard wilde van een aantal spelers weten hoe 
ik over ze dacht.”
Zo moet het ook zijn, bedenk ik mij. De coach van het 
1e moet weten hoe het aanbod van spelers onderaf 
is. Vandaar ook de foto: Bart, de verbinding met een 
A1 speler én tevens zijn broer Mike. Maar ook de ver-
binding naar Richard Bulterman. De coach van het 1e 
moet contact hebben met de coach van de A1. Hij 
moet weten wat voor spelers er in de A1 rondlopen.

Tim Appelman, de trainer die zich twee jaar heeft 
ingezet om de mannen door de week bij te schaven, 
trekt zich terug. Tim - best gaan - bedankt!
De A1 moet dus op zoek naar een nieuwe trainer, ten 
tijde van schrijven is bij ons nog niet bekend wie dit 
gaat worden. Geen gemakkelijke klus. Bart vertrouwt 
erop dat dit goed komt.

Heb je nog tips voor KGB? “Ja, het is mooi dat 
er een jeugdplan is, maar dan moet het ook 
wel uitgewerkt worden. Dat ik als coach van 
de A1 de basistechnieken van tactiek moet 
uitleggen hoort eigenlijk niet. Het zou veel 
makkelijker zijn wanneer al vroeg iets van tac-
tiek is bijgebracht. Dan wordt het voor spelers 
veel makkelijker om spelsituaties te begrijpen. 
Ook moet KGB met zijn selectieteams ernaar 
streven zo hoog mogelijk te spelen. Er moeten 
goede trainers en coaches op het veld staan.”
Dus…

Waar eindigt de A1 dit seizoen? “Bij de eerste 
drie.”
Waar eindigt het 1e dit seizoen? “Een plek bij 
de eerste vijf. Peter Kuiper is gelukkig weer te-
rug.”

Mooi hè, kort en bondig doet hij zijn uitspra-
ken. Rustig nadenkend, kort gefundeerd en 
soms een direct antwoord uit zijn voetbalhart. 
KGB kan deze voetbalfanaat goed gebruiken.

Bart en alle mannen van de A1, succes dit jaar.

Rob Visser
Foto’s Kees Groot / site FC VD

en Sebastiaan Walthuis. Aangevuld met de nieuwko-
mers: Stefan Bakker, Frank Hoffer, Jelle Kok, Michel 
Mulder, Guus Portegies en Peter Reijn.
Het werd wederom een goed seizoen. De A1 draaide 
knap bovenin mee, zou de stunt weer kunnen?... Nee, 
wel eindigden de mannen netjes op de derde plek. Zij 
moesten alleen Vrone A1 en Almaria Victrix A1 voor 
zich dulden. Daaronder zaten o.a. Zap A1- Westfrie-
zen A1 en SVW 27 A1.

Voor het seizoen 2011-2012 worden er wat nieuwe 
mannen toegevoegd. Glenn van der Jagt, Joep Deen, 
Jens Kesting, Lorenzo van de Beek. Dylan de Wit is 
terug na een periode Zouaven. De nieuwe boys zijn 
ook nodig, want er zijn er een aantal gestopt of zijn in 
een vriendenteam gaan voetballen. Én vier man zijn 
aan de selectie van KGB toegevoegd. Dat zijn: Mo Ed-
dabhi, Kevin Feij, Mike Groot en Rohan Kaddour. Ke-
vin en Mike hebben in de laatste wedstrijden van het 
vorig seizoen aan wat speelminuten van het 1e van 
KGB kunnen proeven. Mooi toch!

Heb je regelmatig contact gehad met de staf van de 
selectie in jouw afgelopen twee seizoenen?
“Nou nee niet echt.” Helemaal niemand?, vraag ik. 
“Nou ja, Jacco van Leijen aan het einde van het sei-
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mannen te kort en speelden ze vaak mee, dus die stap 
was snel gemaakt en had hij meer tijd voor zijn gezin. 

Want Rob en Lucie hebben vier jongens, Jardy, Devi, 
Ingmar en Marcial. In 1982 werd Rob jeugdbegelei-
der, zijn oudste was toen vijf en mocht al meevoet-
ballen. Rob heeft 10 jaar F-jes begeleid (trainer was 
Klaas Blokker) en E-tjes samen begeleid  met Jaap 
Kuperus. Bij de F-jes heeft hij Gerard Boon en Tim 
Appelman laten debuteren.   Jardy en Marcial heeft 
hij de hele jeugd door begeleid , Devi heeft maar een 
paar jaar gevoetbald en heeft meerdere sporten be-
oefend en Ingmar heeft bij de F en E gevoetbald en 
is gaan turnen. Hij is zelfs Nederlands kampioen ge-
weest. In 1992 had Rob een super E1 elftal waar ook  
Marcial,  Sjors Appelman, Martijn Stroomer, Jan Her-
mans, Stefan Noback en Roy Joustra  in voetbalden 
en Ramon van der Pal op doel stond. In dat seizoen 
hebben ze bijna 200 (!) doelpunten gescoord. Zoals 
Rob zei, het was een ‘scorend elftal’!  

Zoon Marcial heeft bij Hollandia gevoetbald en 
daar heeft Rob twee jaar als grensrechter gevlagd.                                                        
Daar had hij op zondag wel tijd voor, want zijn vrouw 
Lucie heeft op hoog niveau geturnd en was op zondag 
vaak weg als jurylid bij turnwedstrijden. Vanwege een 
whiplash moest zij hier helaas mee stoppen. Inmid-
dels heeft ze haar draai weer gevonden in het ‘Nordic 
walken’ en geeft ze al weer een jaar of tien hier les in. 

In 1995 was Rob ook begeleider van de A2. Henk 
Wolfschot deed de A1 en hierin speelde een jongen 
met dispensatie. Daarom kon de A2 pas eind septem-
ber beginnen met spelen. Veel jongens kende hij al uit 
de F en E tijd en vaak gingen de ouders mee. Omdat 
ze zo laat waren begonnen, moesten ze heel Noord-
Holland door, van Den Helder naar Zaandam en terug. 
Helaas brak zoon Jardy zijn teen bij de kampioens-
wedstrijd, maar dat mocht de pret niet drukken.

In 1995 werd Rob gevraagd door Pé Deen om bege-
leider te worden van zaterdag 1. Mijn collega Hans 
Helfensteijn speelde ook in dit team, zij kenden 
elkaar al van het zaalvoetbal. Hier kom ik later op 
terug. Rob kende veel jongens en vooral onder het 
motto dat ze lekker konden uitgaan als ze op zater-

Hij is geboren in Utrecht, zijn vrouw Lucie komt uit 
Hillegom. In 1973 zijn ze via het werk van Rob in Bo-
venkarspel  terecht gekomen. Rob heeft gewerkt bij 
de Westland-Utrecht Hypotheekbank in Amsterdam 
als administrateur. Hij heeft op diverse afdelingen 
gewerkt, waaronder de afdeling projectontwikke-
ling, zakelijke kredietverlening en managementrap-
portage. Daarna is hij negen maanden met betaald 
verlof thuis geweest en heeft zijn carrière beëindigd 
bij de Westland-Utrecht effectenbank. Op zijn 60e is 
hij met vervroegd pensioen gegaan en geniet er nu 
met volle teugen van.

In 1975 is hij gaan voetballen bij KGB 12. In dit team 
voetbalden o.a. de gebroeders Hoffer, Klarenbeek, 
De Jong, Rood. Harry Uilenburg, Tom den Ouden en 
Rob waren de enige buitenpoorters. In die tijd kwa-
men de Strekers niet veel verder dan Grootebroek 
of Lutjebroek, dus toen Rob een uitje had georgani-
seerd naar Remagen in Duitsland was dit nogal wat. 
En het toppunt van dit gezellige weekendje was de 
‘stiekeme’ verloving van Dirk en Emy Hoffer: ze zaten 
beiden bij het ontbijt met glimmende ringen. Een 
jaar later volgde een uitje naar Gulpen. Hij heeft in 
het 12e gevoetbald tot begin jaren 80 en is toen naar 
zondag 8 gegaan. In dit team speelden o.a. Ron Bijle-
veld, Pierre Zuurbier (keeper), Pierre Boon (Zoef de 
Haas) en Pé Koedam. Met dit team zijn ze kampioen 
geworden en met deze jongens heeft Rob een jaar 
of vijf gevoetbald. Toen Ron naar de zaterdag ging, 
is Rob meegegaan. Bij zaterdag 2 kwamen ze al vaak 

Rob Kooij, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Redactiecollega Hans Helfensteijn 

kent Rob heel goed en wilde graag mee naar Rob. Kun je iemand nog een vrijwilliger 

noemen als hij zo ontzettend veel voor KGB heeft gedaan? Het valt niet mee ergens 

te beginnen, dus zullen we hem maar aan u voorstellen. 
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KGB-er pur sang...

Rob Kooij en Denise van Kampen. Bij een tekort aan speelsters 
kon hij altijd een beroep doen op de voormalige MA-
MB-junioren, zoals Jantine de Wit, Anne Boon en La-
rissa. Wel  heeft hij aan aangegeven dat hij na dit jaar 
wil stoppen. Hij wil toch graag wat meer tijd met zijn 
vrouw en kinderen doorbrengen.

Nu heeft Rob heren en dames begeleidt, en voor 
hem is er één wezenlijk verschil: als je voor de wed-
strijd vertelt hoe er gespeeld gaat worden, nemen de 
heren dit gewoon aan en de dames moeten altijd vra-
gen waarom of commentaar leveren. Inmiddels weet 
Rob wel hoe hij hiermee moet omgaan.

Omdat Rob zo veel heeft gedaan, is het niet hele-
maal mogelijk om alles in chronologische volgorde 
te zetten, want het onderwerp zaalvoetbal kwam ter 
sprake. En naast het gewone voetbal heeft hij zich 
ook jarenlang ingezet voor de zaalvoetbal. Eind jaren 
70 werd hij door Pierre Zuurbier gevraagd om het 
zaalvoetbalteam ‘Swagerman5’ te begeleiden. Hierin 
speelden o.a de gebroeders Swagerman en een aan-
tal zwagers. In die tijd was zaalvoetbal populair, er 
kwamen wel 800 tot 1000 man kijken als het eerste 
van Swagerman speelde. 

In die tijd heeft Rob de A-junioren opgezet. Eigenlijk 
was dit een jaar te laat, want veel goede jongens wa-
ren vertrokken naar Hovocubo in Hoorn. Maar met 
een aantal jongens van KGB en Zouaven is het toch 
gelukt een team op te zetten, en hierin speelden on-
der meer Frits Huisman en Rober Hoek. Rob kreeg 
destijds van Swagerman een busje met een paar 
bankjes achterin en zo reed hij de jongens 
door heel Noord-Holland. Dit heeft hij een aantal 
jaren gedaan. Later heeft hij Swagerman 2 begeleid. 
Deze is gefuseerd met de Roo Sport.  Dit team (Swa-
german/de Roo) werd samen met de Halve Maan 
tenslotte KGB.. Op dit moment begeleidt Rob nog 
KGB1   Ze gaan volgend seizoen wel wat lager spelen, 
want de mannen worden al wat ouder en moeten te-
gen steeds jongere gasten spelen. Via de wilde bond 
heeft Rob nog een paar jaar gekeept bij Princenhof .

De thuisbasis van het zaalvoetbal was altijd de Kloet, 
maar is inmiddels de Flint geworden. Thuis spelen ze 
altijd op maandagavond, tegen andere ploegen uit 
de buurt is dit de woensdag of vrijdag Peter Bakker 
jr. is aanvoerder van het team, Pierre Zuurbier speelt 
ook nog steeds en wil nog een jaar doorgaan, dus 
Rob gaat ook nog een jaar door. Verder spelen Rober 
en Frits ook nog in het team. Het is nog steeds gezel-
lig en ook de derde helft blijft altijd leuk.

In al die jaren heeft Rob het nodige meegemaakt, en 
uiteraard kunnen we niet alles plaatsen, maar hij had 
nog wel een paar leuke anekdotes: in de tijd van za-

dag gingen voetballen, kon Rob veel jongens regelen. 
In 1997 is Henk Wolfschot trainer geworden en zijn 
ze ook kampioen geworden.  Op Paaszaterdag zijn 
ze met de platte kar door het dorp gegaan en was 
het groot feest . Van Henk heeft Rob vooral geleerd 
om de winners mentaliteit in het team te brengen. En 
dat is zeker gelukt. Tot 2004 heeft Rob dit team met 
groot plezier begeleid.

Bij Rob blijft het niet bij één ding, dat is zeker, of hij 
kan geen nee zeggen. Want in 2000 is hij ook door 
het damesteam gevraagd om hen te begeleiden. Het 
liep niet lekker met de toenmalige trainer en Rob 
kwam als begeleider met Peter Bakker als nieuwe 
trainer. In het jaar dat ze kampioen werden, 2003, 
is Peter Bakker gestopt en werd Rob Visscher de 
nieuwe trainer. Deze heeft het drie jaar volgehouden 
met de dames en is er toen ook mee gestopt. Rob 
heeft toen deze taak maar op zich genomen. Nu was 
Rob ook grensrechter, maar én begeleiden én grens-
rechter was toch een beetje teveel van het goede. 
Dus heeft hij de dames leren vlaggen. Waarom niet?! 
De dames die reserve staan vlaggen, en na de wis-
sel gaat een volgende verder. Nu zet Rob zich met 
200% in met alles wat hij doet, en dat verwacht hij 
ook van zijn dames. Dus toen hij begeleider werd, zijn 
er duidelijke regels opgesteld. Wie voetbalt, hoort 
er ook te zijn, zonder enige smoesjes. Nu heeft Rob 
drie regels en die zijn: het spelplezier staat voorop, 
de teamgeest moet goed zijn en voor de rest: spe-
len! De dames spelen vierde klasse, op dit moment 
is Mark Sinnige de trainer en de dames staan er heel 
goed voor, en inmiddels zijn ze kampioen geworden. 
En dat is weer een kampioenschap op Rob zijn naam. 
De hoeveelste Rob?! Vermeldenswaard is nog wel 
overigens, dat hij Larissa Smit als twaalf-jarige liet 
debuteren bij de dames tussen haar tantes Chantal 
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dit jaar hebben 26 clubs zich aangemeld. Rob heeft 
ze al ingedeeld in de poules. Tijdens de finale wed-
strijd wordt er entree geld gevraagd en dit is de 
enige bron van inkomsten plus het inschrijvingsgeld. 
Voor de winnende en verliezende partij bij de finale 
worden er medailles geregeld en voor de winnaar is 
er uiteraard een grote wisselbeker. En voor alle me-
dewerkers wordt een bloemetje geregeld.

In zijn begin jaren heeft Rob nog bij de raapploeg ge-
zeten en heeft hij  jaren bij het  internationaal jeugd-
toernooi (o.l.v. Sjaak van Dijk, Jan Schotte, Hans No-
back en Klaas Blokker) en andere jeugdtoernooien 
hand- en spandiensten verricht. Op dit moment doet 
Rob ook de administratie van de sponsorcommissie, 
waar Sjaak van Dijk voorzitter van is en waarin ook 
o. a. Klaas Blokker actief is. Hij stuurt de rekeningen 
naar de sponsors en Ron Bijleveld verwerkt deze. 
Dan zit hij nog in de kascontrolecommissie. Ook 
heeft hij enkele jaren  de jeugdcommissie  bemand.

Ik weet niet of we alles hebben genoemd wat Rob 
geregeld en beleefd heeft. Waarschijnlijk niet. We 
kunnen zijn naam “Rob Kooij” wel veranderen in Rob 
KGB. Wat een ontzettend veelzijdige man, een kleine 
man maar  wel met hele grote daden. En nog beschei-
den ook. Rob, namens KGB, ontzettend bedankt voor 
je inzet al die jaren en we wensen je nog heel veel ple-
zier bij KGB in de jaren die nog gaan komen. 

Elly Roosendaal
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terdag 1 ging hij samen met Pé Deen  de kantine in 
en deden zich voor als de firma ‘Deko’ , de smaakpo-
litie en wilden de broodjes kroket testen. Steevast 
hoefden ze niet te betalen en kregen hun broodje. 
Met het team van zaterdag2 moesten ze voetballen 
tegen en in Opperdoes . Ze legden een briefje van 
tien gulden op de bar en bestelden negen bier. Nu 
haalde de barman dit briefje niet weg en elke keer 
werd er met het zelfde tientje weer een nieuw rond-
je besteld. Zo hebben ze mooi de hele middag bier 
gedronken met één tientje. Uiteindelijk hebben ze 
het tientje daar maar gelaten, voor de moeite .
Met zondag 12, dus al een best tijdje geleden, stond 
bij Wijdenes boer Piet op doel. De wedstrijd was 
nog lang niet klaar, maar het was tijd om de koeien 
te melken en boer Piet liep zo het veld af naar zijn 
koeien. En in de tijd dat hij Sjors en Tim Appelman 
in de jeugd begeleidde, ging Vok vaak mee en een 
beroemde uitspraak van Vok was: “citroen, citroen, 
KGB wordt kampioen”.

Een andere taak die Rob inmiddels op zich heeft 
genomen is het organiseren van de Westfriesland 
Cup. Dit doet hij inmiddels al vijftien jaar. Destijds 
heeft Klaas Blokker dit opgezet, hij is nu voorzitter, 
Klaas de Vries en Klaas Spaans zitten ook in de or-
ganisatie. Rob is sinds 12 jaar wedstrijdleider. Vanaf 
medio april beginnen de voorrondes, daarna volgen 
de kwart finales etc. Van alle verenigingen kunnen 
de zaterdag en zondag selectie zich inschrijven en 
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waren de hoofdtrainerperikelen vooraf-
gaand aan het afgelopen seizoen. Door 
deze problemen begonnen ook de spon-
sors te klagen over de negatieve publici-
teit en Klaas heeft alle zeilen bij moeten 
zetten om hen “binnenboord” te kunnen 
houden. De vernielingen van de laatste ja-
ren op en rondom het complex zijn beiden 
een doorn in het oog. Meer aandacht van 
ouders en begeleiders zal het aantal ver-
nielingen al drastisch beperken.
Hoogtepunt noemen beiden het mogen 
begeleiden van de G voetballers gedu-
rende de afgelopen jaren. Het was hun 
bedoeling om het mogelijk te maken dat 
deze categorie voetballers de ruimte bin-
nen KGB kregen om hun sport uit te oefe-
nen, iets waar ze volledig in geslaagd zijn.
Ook het 75-jarig bestaan met een heuse 
jubileumcommissie bestaande uit vele 
medewerkers was een van de memora-
bele momenten. Jarenlange voorberei-
ding leidde uiteindelijk tot een fantastisch 
jubileumjaar met een tentoonstelling, een 
jubileumkrant en een spetterende reünie.

Een andere hobby van Klaas is de West 
Friesland cup, samen met de helaas te vroeg overle-
den Cor Deen en enkele anderen zetten zij het voet-
baltoernooi met regioclubs (senioren, A-junioren en 
F-pupillen) op. Later kwam ook Rob Kooij namens 
KGB de gelederen versterken. Na afloop van het 
afgelopen seizoen zette Klaas daar een punt achter, 
een opvolger is helaas nog niet gevonden en het is 
nog maar de vraag of het toernooi in de komende ja-
ren doorgang zal gaan vinden en in welke vorm.

KGB bestaat dit jaar 80 jaar en beiden zijn van me-
ning dat KGB hiermee wel haar bestaansrecht heeft 
bewezen en dat de club haar plekje heeft verworven. 
Voor de toekomst hopen beiden dat KGB zal blijven 
voortbestaan als een vereniging waarbij de vrijwil-
ligers net zo belangrijk zullen zijn als de spelende 
leden en waar bovendien ook meer aandacht en be-
grip voor de vrijwilligers zal zijn. 
Met elkaar vormen we uiteindelijk de vereniging 
KGB.                    

  Ron Bijleveld en Elly Roosendaal

plaats die werden opgeluisterd door Imca Marina en 
de Broekerhavenband. Kortom, de spelers kwamen 
niets tekort en Klaas en Elly regelden zowel het ver-
trek, de reis als de thuiskomst. Niemand werd aan zijn 
of haar lot overgelaten. Veel steun ondervonden zij 
van Koos en Alie Visser, Jaap Kuperus en Sjaak van 
Dijk. Vaste scheidsrechters waren Joop Kruk en Jan 
Bregman. Hoogtepunt was het moment dat de spe-
lers en begeleiding in Heerhugowaard werden voor-
gesteld aan Koningin Beatrix, een aantal spelers ge-
looft nog steeds niet dat het de echte Koningin was.

In Anna Paulowna heeft hij tussendoor zijn Elly ont-
moet, zittend aan de bar. Zij had helemaal niets met 
voetballen en leidde een ander leven,  toch besloten 
ze na verloop van tijd samen verder te gaan. Inmid-
dels heet ze dan ook mevrouw Blokker en heeft ze 
zich de afgelopen jaren opgeworpen als de persoon-
lijke assistente van Klaas bij de organisatie van aller-
lei activiteiten. Elly heeft inmiddels ook de taak van 
kantinemedewerkster op zich genomen, eenmaal in 
de maand vertoont ze haar talenten achter de bar op 
de zaterdagmorgen.

Bij het noemen van hoogte- en dieptepunten moe-
ten beiden even denken, maar dan komen er een 
aantal momenten naar boven. Betreurenswaardig 
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Wie toevalligerwijs doordeweeks het complex van KGB binnen wandelt, ontmoet 

meestal al vrij snel Klaas Blokker. Vrijwel alle dagen van de week is hij wel even op 

het complex om werkzaamheden te verrichten of om even een oogje in het zeil te 

houden. Samen met zijn collega’s Cor, Sijbrand, Hans, Gerard en Jan waken zij over 

ons complex.

Vrijwilligers in hart en nieren..

Klaas en Elly Blokker

Op 9-jarige leeftijd werd hij lid van KGB, nu - inmid-
dels 66 - is hij dat nog steeds. Weliswaar niet meer 
actief als spelend lid, maar des te meer actief als 
vrijwilliger.  Als voetballer was hij niet bekend om zijn 
verfijnde techniek, maar meer om zijn inzet, inzet die 
hij later ook vaak op andere gebieden binnen de ver-
eniging liet zien. Hij heeft in vrijwel alle teams binnen 
KGB gespeeld met uitzondering van de selectie.

Klaas bekleedde vele functies binnen KGB zoals 
jeugdvoorzitter, kantinemedewerker en -beheerder, 
scheidsrechter, trainer etc. Eigenlijk teveel om op te 
noemen. Momenteel is hij actief in de werkgroep op 
en rond de velden en in de 
sponsorcommissie.
Met een onderbreking van 
zes jaar vanwege werk-
zaamheden is hij onafge-
broken lid gebleven van 
KGB en gedurende deze 
jaren is hij van grote be-
tekenis geweest voor de 
vereniging. 

Klaas houdt ervan om be-
paalde zaken op te zetten 
en op te starten. Samen 
met Willem v.d. Velde be-
gon hij met het opzetten 
van pupillenvoetbal. Hij 
trainde de teams op de 
woensdagmiddagen en 
uiteindelijk heeft het gere-
sulteerd in een bloeiende 
pupillenafdeling. Na het 
voltooien van deze taak 
werd het tijd voor weer 
iets anders.
In 1991 startte Klaas het 
G voetbal binnen KGB op. 
Na een moeizaam jaar met 
het G voetbal bij De Zou-
aven besloot hij om met 
beide teams naar KGB te 

komen. Voormalig voorzitter Willem v.d. Velde zette 
samen met Klaas de schouders onder deze nieuwe 
tak aan de boom van KGB. Ondanks een moeizame 
beginperiode werd het uiteindelijk een groot succes. 
Nu, 20 jaren later, bestaat het G voetbal binnen KGB 
nog steeds. Patrick Visser is het meest prominente 
lid van dit gezelschap, reeds 25 jaar lid van KGB!!! Er 
werden verre reizen gemaakt met de spelers (België, 
Engeland, Maastricht) en overal gingen de deuren 
voor de voetballers wijd open. Menig bekende top-
voetballer of trainer werd aan de jongens (en meis-
jes) voorgesteld. Daarnaast vonden er met enige re-
gelmaat grote toernooien op het complex van KGB 



Amerika geweest voor zijn werk en in 1994 is hij met 
zijn vrouw, Marrie Tensen, en pasgeboren zoon Jelle 
naar Engeland vertrokken voor 3,5 jaar. Zij woon-
den daar in Londen, waar Jelle werkte voor het St. 
Mary’s Hospital. In London is hun tweede zoon, Erik, 
geboren. Jelle heeft zich tijdens zijn studie en zijn 
werk vooral gericht op de ziekte tuberculose en de 
bestrijding ervan. Zo heeft hij bij het LUMC in Lei-
den gewerkt, bij TNO in Leiden, en in 2000 is hij in 
Lelystad bij het Centraal Veterinair Instituut voor in-
fectieziekten gaan werken. In 2008 heeft hij met een 
aantal Nederlanders en andere Europese collega’s 
de stichting TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI) 
opgericht en sinds die tijd is hij daar met veel plezier 
directeur. Deze stichting houdt zich hoofdzakelijk 
bezig met het ontwikkelen van vaccins voor tubercu-
lose, want er gaan nog veel te veel mensen dood aan 
deze ziekte, vooral in arme landen. TBVI werkt sa-
men met onderzoeksinstituten over de hele wereld. 

Zoals vermeld, is Jelle niet altijd in staat geweest om 
mee te spelen met het eerste, maar heel veel keren 
wel. Toen hij zijn 250e (!) wedstrijd speelde, kreeg 
hij een bloemetje van Jaap Klarenbeek. Toen Jelle 
bij het eerste kwam, speelden ze vierde klasse. Hij is 
destijds in 1974 in de vierde klasse begonnen in een 
team met o.a. Pim Groen, Hans Bos, Ton Kuin, Sjaak 
van der Swaluw en Jaap Klarenbeek, onder trainer 
Lotgerink. Later kwamen daar ook spelers als Dick 
Koster, Klaas Buisman, Maurits Overkleeft, Sjaak en 
Harry van Dijk bij en werd Mari Buis de trainer. “In 
1980 degradeerden we naar de hoofdklasse, maar 
het volgende jaar promoveerden we meteen weer 
terug naar de vierde klasse. Dat jaar zaten ook spe-
lers als Willem van Kampen, Cees Ruiter, Mels van 
Ammers, Jan Kok, Cees Kok, Wietze de Graaf en 
Co Meijer in het eerste, dat inmiddels onder leiding 
stond van John Kraaij. In 1983 werden we kampioen 
van de vierde klasse. In dat team speelden o.a. André 
Fit, Henny Wolfschot, Willem Meijer, Kees Rinkel, Fi-
lip Burggraaf en Ronald De Roo en ook mijn broers 
Hessel en Eugène deden mee.”

In die tijd kwamen er vaak veel toeschouwers, soms 
wel drie- tot vierduizend, vooral als de buurtclubs 
zoals De Zouaven of West Frisia op bezoek kwamen! 

Jelle Thole (54) is geboren in Bovenkarspel en groei-
de samen met zijn broers Hessel en Eugène en zijn 
zussen Ans en Jet, op in de dokterspraktijk van vader 
Thole. Sinds zijn vroege jeugd voetbalt hij al, op acht-
jarige leeftijd was hij al bij KGB te vinden, destijds 
met als trainer Pieter Rood. Uiteraard was dit nog 
op het oude complex. In die tijd werd de opstelling 
van je team op woensdag of donderdag opgehan-
gen bij Kager en dan was het altijd weer spannend 
of je mocht spelen en op welke plek. Jelle heeft alle 
teams doorlopen en kon redelijk (goed) voetballen. 
Zo kon het gebeuren dat je op je 17e gevraagd werd 
om in het eerste te komen spelen. Bij Jelle was dit 
het geval, en in die tijd werd hij dus gebeld door trai-
ner Lotgerink van het eerste. Daar is toen veel om 
te doen geweest, want eigenlijk kon het zo jong niet. 
Jelle zat er niet mee en speelde gewoon op zijn 17e 
in het eerste. 

Tijdens zijn studie (hij ging medische biologie stude-
ren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) was trai-
nen door de week wel lastig, maar bleef Jelle voet-
ballen bij KGB. Gedurende zijn promotie-onderzoek 
stond het meespelen met het eerste bij KGB op 
een laag pitje. Uiteraard bleef hij voetballen, maar 
wel in Amsterdam, waar hij gespeeld heeft bij DWS 
en bij DVVA. In 1984 is hij afgestudeerd en in 1988 
gepromoveerd. In 1989 is hij voor een half jaar naar 

Voor dit interview moesten de schrijvers van dit stuk een aardig eindje rijden, want 

onze hoofdpersoon woont in Dronten. We werden er hartelijk ontvangen met koffie 

en koek en tijdens de koffie begon Jelle al met vertellen - vragen stellen was zo goed 

als overbodig. Laten we hem aan u voorstellen.
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Tja, je kunt wel zeggen dat, buiten zijn gezin, tuber-
culose en voetbal de rode draden vormen in Jelle’s 
leven. Hij kon niet genoeg krijgen van het gewone 
voetbal, dus ook maar zaalvoetbal erbij. Op zijn 
16e is hij hiermee al begonnen en hij speelde o.a. 
bij Dave-KGB,  Burghouts KGB en Unishop (sponsor 
Ton Kuin). Anton Bosman was destijds trainer van 
het zaalvoetbalteam. Hij heeft ook nog onder coach 
Klaas Groot gespeeld - Klaas was een gezellige trai-
ner die veel organiseerde. Het zaalvoetballen heeft 
hij er altijd naast gedaan. Maandagavond voetballen 
en feest in De Kloet (bier werd door Rijk Lam soms 
uitgeschonken in koffiepotten) en dinsdagmorgen 
vroeg weer met een punthoofd meerijden met Cor 
Beek, en met Willem van de Velde en Jos Pater in zijn 
drie naar Amsterdam. 

Tijdens het gesprek komen er veel voetbalnamen 
voorbij en ook Meindert de Wit kwam ter sprake. 
Jelle kende hem goed, want hij kwam regelmatig bij 
Jelle thuis over de vloer. Zo hadden ze een oefen-
wedstrijd in Amsterdam, die had Cor Beek geregeld, 
en behalve Jelle ging ook Meindert met Cor mee 
naar Amsterdam. Uiteraard gingen ze na de wed-
strijd Amsterdam in en daar hadden ze erg, erg veel 
plezier. Een andere naam die naar voren kwam was 
Wietze de Graaf, een boom van een kerel die gewel-
dig kon keepen. Hij was een Fries en Jelle kon het 
zeer goed met hem vinden, ze zijn zelfs samen naar 
Spanje op vakantie geweest. 

Het enige niet leuke aan voetbal vond Jelle het begin 
van het seizoen: dat begon steevast op de ijsbaan, 
waar ze conditie moesten opdoen en veel rondjes 
lopen. Ze gingen ook wel eens naar Schoorl om daar 
te lopen of er werden circuitjes uitgezet op de heu-
veltjes langs de Drechterlandse weg. Het was nodig, 
maar hij was altijd erg blij als de wedstrijden weer 
begonnen en ook de normale trainingen weer plaats-
vonden. 

Eigenlijk heeft Jelle gedurende zijn hele voetbal-
carrière niet veel last van blessures gehad (met uit-
zondering van een afgescheurde achillespees zo’n 
vijf jaar geleden). En dat wil hij uiteraard graag zo 
houden, want voorlopig gaat hij nog vrolijk door met 
voetballen. 

We wensen Jelle heel veel succes met zijn bedrijf en 
hopen dat hij nog veel wedstrijden met de veteranen 
mag winnen! 

Elly Roosendaal en Ron Bijleveld

Helaas maken we dit tegenwoordig niet meer mee. 
De hele sfeer was destijds wat gemoedelijker en ple-
zier stond voorop. Jelle ging op zondag voor de wed-
strijd eerst kaarten met vrienden Jaap Klarenbeek, 
Kees Kok en Jos Pater (bij Jaap thuis in de Bakkers-
traat) en kwam dan wel eens een beetje laat aan op 
het veld. Of hij keek met broer Hessel naar Benny 
Hill op televisie en ze konden dan de tijd wel eens 
vergeten. Toch hoefden ze niet op de reservebank, 
ondanks dat de trainer niet altijd even blij was. 

Na zijn verblijf in Engeland is Jelle uiteraard weer bij 
KGB teruggekomen en is toen in het zesde begon-
nen, waar o.a. ook Hans Raven, broer Hessel, Harry 
de Wit, John de Wit en Sjaak en Jeroen v.d. Ploeg 
speelden. Sinds drie jaar speelt hij in het veteranen-
team van KGB met jeugdvrienden Alfred Kroezen, 
Peter Steltenpool, Vincent Visser en vele andere 
bekenden. Dit team bestaat sinds drie jaar, de eerste 
twee jaren zijn ze tweede geworden en dit jaar kam-
pioen! Het grappige was dat dit veteranenteam met 
de wedstrijd tegen VVW kampioen is geworden en 
destijds met het eerste werden ze ook kampioen in 
de wedstrijd tegen VVW. 

Jelle woont al vele jaren met plezier in Dronten en 
zoons Jelle en Erik zijn bij ASV Dronten gaan voet-
ballen. Dit grote voetbalcomplex ligt praktisch in de 
achtertuin, dus de keuze was niet zo moeilijk. Het is 
een grote club mee twee kunstgrasvelden. Ze heb-
ben een aantal jaren zaterdag hoofdklasse gespeeld, 
maar zijn momenteel afgezakt naar de tweede klas-
se. Jelle heeft met tussenpozen de jongens getraind 
en begeleid. Bij deze club is hij ook zeer betrokken: 
hij zit in de technische commissie en scout jongens 
en meisjes bij de F en E. ASVD wil net als KGB het 
jonge talent binnen de club houden en stimuleren. 
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De veteraan: 

Jelle Thole
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de eerste klasse, degradaties en periodetitels. Voor 
ons vakgebied een dankbare bron om de kolommen 
te vullen. De laatste tien jaar is geen seizoen saai ge-
weest, geen seizoen waarin KGB zich als grijze muis 
manifesteerde.

Een mooie eigenschap voor een warme vereniging. 
Want zo komt deze club over op een buitenstaander. 
Natuurlijk, er gebeuren altijd wel eens vervelende 
dingen. Daarvoor hoeven we niet eens zover de ge-
schiedenis boeken in de te duiken. Maar uiteindelijk 
overwint het clubgevoel, de liefde voor de vereniging. 
De vele gezichten die vrijwillig zich inzetten voor de 
vereniging zijn de laatste jaren nagenoeg hetzelfde 
gebleven. Gewoon ouderwetse clubliefde die je echt 
niet meer overal vindt. Ook sociaal staat KGB sterk, 
een club die ook in moeilijke en emotioneel zware 
tijden er is voor haar leden. Daarvan zijn de helaas 
trieste gebeurtenissen die zich de afgelopen jaren 
hebben voorgedaan een bewijs.

Het seizoen 2011/2012 staat nu voor de deur. De 
verwachtingen zullen bij de selectie ongetwijfeld 
hoog zijn onder aanvoering van trainer Richard Bul-
terman. Al is het alleen al om het teleurstellend ver-
lopen vorige seizoen te doen vergeten. Wat gaat het 
worden? Een titel, nacompetitie of toch weer een ze-
nuwachtige degradatiestrijd? Een ding is zeker: een 
grijze muis zal KGB nooit worden.

Pim Soeters, sportredacteur NHD
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Natuurlijk, wij journalisten moeten te allen tijde 
objectief zijn. Een weloverwogen en gebalanceerd 
verslag maken van wat wij zien. Voorkeuren mogen 
niet bestaan. En toch heeft iedere journalist ze wel, 
die voorkeuren. In mijn geval is KGB er daar één van. 
Als het nodig is, staat het een vernietigend oordeel 
over het vlaggenschip niet in de weg. Maar toch. Als 
de planning is gemaakt, is het altijd fijn om richting 
sportpark De Rozeboom te mogen rijden.

Want saai is het nooit bij de club die op het mooist 
gelegen hoofdveld van West-Friesland speelt. Het 
begint al bij de poort. De vriendelijke lach van Ron 
– ongeacht de positie op de ranglijst – voelt als ver-
trouwd bij aankomst. We zijn er weer!

Dan de bestuurskamer in. Altijd druk, altijd gezellig. 
Goed, veel leden van de club zullen dit gevoel niet 
kennen. Maar voor een journalist zegt de sfeer in een 
bestuurskamer veel over een vereniging. “Koffie?”, 
vraagt Els met brede glimlach, terwijl ze de koffie al 
inschenkt nog voordat je een bevestigend antwoord 
kunt geven. En natuurlijk Ton die elke keer weer een 
broodje bal aanraadt. Een advies wat ik maar wat 
graag opvolg. Wat mij in de loop der jaren een hard-
nekkige verslaving heeft opgeleverd. Verder een 
beetje kletsen over de club, het team en de compe-
titie. Nee, naar KGB gaan voelt niet als werken.

De tachtigjarige vereniging heeft ons – het journaille 
– in de loop der jaren genoeg schrijfwerk bezorgd. 
De derby’s tegen De Zouaven, de promotie naar 

KGB, nooit een grijze muis
Pim Soeters



senioren nog wel valt bij te spijkeren is het coachen, 
het fysieke zoals sprongkracht en het vasthouden 
van de concentratie. Bij de jeugd begin je vanaf nul 
en moet er veel techniek worden bijgebracht.”

Sterke punten in zijn keeperloopbaan waren het lijn 
keepen, het uitkomen en de traptechniek. Hoge bal-
len zag Peter liever niet. Zijn grote voorbeeld was 
Hans van Breukelen. Het ‘oogje’ van Van Breukelen 
had hij niet. Het stoppen van penalty’s ging Peter 
maar gemiddeld af. Door te intimideren en op de 
goede hoek te gokken werd er toch wel eens een bal 
het doel uitgeranseld.

Peter gaat verder met: “Helaas is het trainen van 
keepers een onderschoven kindje, vooral bij de 
jeugd. Het moet beter begeleid worden. Keepers 
moeten een goede training en begeleiding krijgen 
en dat al vanaf de F-Pupillen. Zo krijg je een betere 
doorstroming van goede keepers naar de senioren 
en uiteindelijk de selectie. Met drie keeperstrainers; 
Robèr van Ammers, Rob van Vlijmen en mijzelf, zijn 
er tekort. Spelers vormen zelf al een groep, keepers 
lopen er maar wat bij. Het zou mooi zijn als oud kee-
pers de jeugdkeepers willen trainen en begeleiden.”
Een leuke anekdote: “Bij West-Frisia kwam een aspi-
rant keeper naar mij toe en vroeg: “Trainer, wat gaan 
we doen?” Ik zeg: “Het doel ziet er keurig uit.” Hij kijkt 
zo en zegt: “Wel een beetje vochtig. ” Ik zeg: “Wel 
een beetje vochtig ja, maar we gaan toch een lekkere 
zware training doen. ” Hij zegt: “Ik ga naar huis toe.” 
Ik zeg: “Wat dan?” Hij zegt: “Nou, ik mag niet vies wor-
den van mijn moeder.” Ik zeg: “Je gaat maar naar je 
moeder toe.” Een week later kwam hij weer. Ik zeg: 
“Ik heb wat voor je, een regenpak, trek maar aan en 
dan gaan we trainen.” Wat bleek na de training: het 
enige wat nat was, waren zijn sokken. Ik kreeg mijn 
regenpak weer schoon terug en zijn moeder was blij. 
Een jaar later was hij gestopt.

Wat vind de nu in Hem wonende postbode die al 20 
jaar de post bezorgd van de vereniging KGB. “KGB 
is een heel gezellige, vriendelijke club. Je wordt er 
warm ontvangen, eigenlijk is er niets veranderd, het 
was vroeger al zo, dat is mijn ervaring met de club.”

Anita Bakker en Nico Bakker
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Peter van der Veen
Keeperstrainer...

Een eenling in het keepersvak was, voordat hij de 
jeugd het kunstje ging leren, Peter van der Veen. Hoe 
hij dat doet, wilden wij wel eens van dichtbij bekijken 
en dus togen wij richting het trainingsveld om Peter 
aan het werk te zien. Op die bewuste avond werden 
3 jeugdige keepers van de B-Junioren onder handen 
genomen. Onder zijn hoede vallen ook 3 C-Junioren 
keepers.

Keeperstrainer ben je niet zomaar, de beste leer-
school is dat je zelf jarenlang het doel hebt proberen 
schoon te houden, ervaring dus. Die ervaring is bij 
Peter wel aanwezig. Zo’n  23 jaar heeft hij onder de 
lat gestaan. De van oorsprong Enkhuizer begon op 
6 jarige leeftijd bij West-Frisia als veldspeler, vanaf 
de D-Pupillen startte de keepers carrière die tot zijn 
33e jaar voortduurde. Het keepen zat er van nature 
al in, want nadat hij voor het eerste team werd ge-
vraagd in het doel te gaan staan, is hij er niet meer uit 
vandaan geweest. 

Na de periode West-Frisia kwam KGB en stond hij 
onder leiding van Henk Wolfschot in het doel van 
de A-Junioren, waarna werd doorgestroomd naar de 
senioren. Tussendoor was er nog de mogelijkheid om 
naar Hollandia te gaan, dat werd uiteindelijk niets. 
Wel werd Peter geselecteerd voor de Westfriese 
selectie en heeft hij op hoog niveau in de zaal mee-
gespeeld. Eerst in de Streek, daarna 2 jaar Teka Stars 
en jarenlang bij Swagerman. Van daar uit kwam hij in 
de Noord-Hollandse selectie en zo werd het 7 dagen 
in de week voetbal, dat hij 3 jaar vol hield. Toen was 
de pijp leeg.

Het trainen van keepers begon bij Dindua, de zater-
dag club uit Enkhuizen, waar hij 4 jaar bezig is ge-
weest. Daarna werd er 5 jaar geen bal aangeraakt, 
mede omdat Dindua plots niets meer van zich liet 
horen. KGB zag inmiddels uit naar een keeperstrai-
ner en zo werd Peter door Peter Bakker jr. benaderd 
om bij KGB te komen. De vraag van Peter Bakker 
“wanneer kan je beginnen?”, werd beantwoord met 
“gister”. En dus was de overeenkomst snel beklon-
ken. Momenteel traint hij de keepers twee maal per 
week. Inmiddels heeft Peter er 3 seizoen op zitten en 
in het nu begonnen nieuwe seizoen, onder hoofdtrai-
ner Richard Bulterman, gaat hij verder om de jeugd 
de fijne kneepjes van het keepersvak bij te brengen 
en de selectie keepers scherp te houden.

Wat houdt het keeperstrainer zijn allemaal in? “De 
techniek en het plezier er in brengen, gewoon de jon-
gens beter maken. Het is eigenlijk hetzelfde als met 
een hoofdtrainer, het team beter maken en dat wil je 
ook met die keepertjes. De senioren keepers wil je fit 
en scherp houden. In principe kunnen die al keepen, 
eigenlijk zet je daar de puntjes op de i. Wat bij de 

Zijn motto is: “Als je keeper wil worden moet 

je een beetje gek zijn. Wie gaat er proberen 

een bal tegen te houden die keihard op je 

afkomt. Soms zelfs in de blubber, omdat het 

gras allang is verdwenen. Keepers zijn een-

lingen en wonen min of meer op een eiland, 

zeker als de tegenstander aanvallend niet 

veel voorstelt.”



Van de hoofdtrainer...

Richard Bulterman

Middenweg 10
1611 KP Bovenkarspel

 Tel 0228 518010
 

Het adres voor al uw betaalbare 
woon- en slaapwensen

de speler die al vanaf de F-pupillen bij KGB speelt, 
maar ook de speler die pas in de B-junioren bij KGB 
is komen voetballen. De overige 20% moeten wel 
spelers uit de regio zijn. Het is altijd een uitdaging om 
een jeugdspeler die naar de selectie gaat, de kans te 
geven om zich te ontwikkelen en te ondervinden wat 
zijn mogelijkheden zijn.

Sportieve verwachtingen:
Ik heb bij de spelers al aangegeven wat mijn ambitie is, 
de gedrevenheid, het vertrouwen in eigen kunnen en 
de arbeid/bereidwilligheid van de spelers om dit te 
willen, zal medebepalend zijn of het gaat slagen. Ik wil 
dat spelers zich ontwikkelen en beter worden. Ik ver-
wacht dat we samen veel plezier beleven, dit is een 
belangrijke voorwaarde om resultaten te boeken. Ik 
hecht veel waarde aan een goede teamgeest en heb 
veel vertrouwen in een prettige samenwerking met 
de spelers en de technische staf, begeleiders, medi-
sche staf en de kleding/materiaal beheerders.

Met vriendelijke groet.
Richard Bulterman

Mijn keuze:
Ik heb de keuze gemaakt voor KGB, omdat het een 
mooie vereniging is waarvoor ik een zeer warm ge-
voel heb, mede door mijn verleden als speler.
De kwaliteiten in de selectie aanwezig zijn om betere 
resultaten te boeken.
Mijn persoonlijke supporters (mijn gezin, mijn vader/
moeder, mijn familie, schoonouders en vrienden), 
dicht bij me zijn om me te steunen en zij ook een goed 
gevoel hebben bij de club KGB, waardoor ik optimaal 
kan presteren.

Mijn visie op het nieuwe seizoen:
Ik wil dat we gaan denken in balbezit en het speelveld 
optimaal gaan benutten, waarbij het duidelijk moet 
zijn wat een speler moet doen op zijn positie. Bij bal-
bezit en balbezit tegenstander.
We moeten een hoger tempo spelen en elkaars indi-
viduele kwaliteiten benutten, hierin is het ook nood-
zakelijk elkaar te ondersteunen waarbij de spelers 
elkaar moeten helpen.
Ik denk dat we een goed team kunnen neerzetten die 
in de 3e klasse voetballende intenties laat zien, waar 
de supporters graag naar kijken.

Ik wil dat mijn ambitie en plezier overstraalt naar de 
spelers, daarvoor vraag ik 100% inzet bij alles wat we 
doen, of het nu een pass en kaatsvorm een afrond-
vorm tot en met een partijvorm is. Bij alle vormen ver-
wacht ik de focus, discipline en concentratie om het 
goed te willen doen.

Verwachtingen van de club:
Ik verwacht een goede samenwerking met het be-
stuur en andere clubmensen waar ik mee ga samen-
werken. Ik ben enthousiast over de manier waarop ik 
zie dat een aantal mensen de jeugd een goede oplei-
ding willen geven. De voetbalschool van KGB-er en 
oud 1e elftalspeler Charles van Altena, die er voor 
zorgt dat de jonge spelers een extra mogelijkheid 
kunnen benutten om hun technische vaardigheden 
te verbeteren. Dit is een belangrijke technische ont-
wikkeling voor spelers van 8 t/m 14 jaar. Dit moet dan 
ook een belangrijk onderdeel worden om dit ook in 
de reguliere trainingen van jeugdspelers te verwe-
ven. Een vereniging valt en staat met vrijwilligers, dus 
ook KGB. Voor deze mensen heb ik een groot res-
pect, daarom hoop ik ook door het enthousiasmeren 
van mensen dat we het bekende spreekwoord ‘vele 
handen maken licht werk’ ook waar kunnen maken.

Doorstromen van eigen jeugd:
Ik vind het belangrijk dat KGB een eigen gezicht 
heeft, dus dat betekent dat de selectie voor 80% uit 
eigen opgeleide spelers moet bestaan. Dat kan zijn 
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Wel in de selectie, maar niet op de foto:  Sicni Meulens,  04-01-1993

Robert Konijn
16-07-1970
Techn. begeleider

Tim Appelman
14-09-1984

Peter Kuiper
14-07-1976

Bjorn van Deursen
24-06-1985

Sjors Appelman
07-02-1983

Nick Abcouwer
13-12-1983

Richard Bulterman
24-05-1969
Hoofdtrainer

Erik de Vries
29-06-1967
Begeleider

Jacko van Leijen
24-09-1980
Assistent Trainer

Klaas Appelman
29-10-1946
Ass. Scheidsrechter

Peter vd Veen
22-12-1970
Keeperstrainer

Richard Stavenuiter
22-07-1979
Ass.Scheidsrechter

Yuri Smit
16-01-1986
Fysio

Brian Veeken
04-09-1980
Begeleider 

Wim de Wolf
01-09-1959
Verzorger

Vok Appelman
17-10-1950
Materiaalman

Richard Maijers
05-03-1980

Peter Molenaar
08-04-1981

Barry Blommenstein
06-09-1984

Jeroen Schooneman
13-06-1991

Martijn Stroomer
09-07-1983

Peter Bakker
20-11-1970
Techn. begeleider

Rohan Kaddour
07-10-1992

Diederik Rood
19-10-1989

Emiel Ruitenberg
23-03-1990

Yorick Visser
15-12-1989

René Spruit
08-07-1985

Ferdi Schipper
03-02-1986

Brian de Roo
27-07-1990

Kevin Feij
01-04-1992

Thijs de Haan
28-11-1989

Pascal Visser
27-01-1979

Juriaan Visser
02-05-1987

Jan Kok
27-01-1990

Mike Groot
070-08-1992

Auke de Wolf
15-10-1983

Robin Kastermans
26-07-1990

Ruud Boon
30-11-1989

Jouri Haksteen
26-02-1985

Leroy van Ammers
13-01-1989

Ron Stavenuiter
09-09-1981

Ton Schouten
30-12-1988



3e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1
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SPEELSCHEMA KGB 1 SEIZOEN 2011 -2012
DATuM THuIS - uIT  AANVANG
      
04-09-11 KOLPING BOyS - KGB 14.00 UUR

11-09-11 KGB - BKC 14.00 UUR

18-09-11 APOLLO 68 - KGB 14.00 UUR

25-09-11 KGB - ANDIJK 14.00 UUR

02-10-11 DE BLOKKERS - KGB 14.00 UUR

09-10-11 KGB - LSVV 14.00 UUR

16-10-11 SPIRIT ‘30 - KGB 14.00 UUR

30-10-11 KGB - KOEDIJK 14.00 UUR

06-11-11 KGB - SRC 14.00 UUR

13-11-11 VVS ‘46 - KGB 14.00 UUR

20-11-11 KGB - SPARTANEN 14.00 UUR

04-12-11 VRONE - KGB 14.00 UUR

11-12-11 KGB - WOUDIA 14.00 UUR

22-01-12 KGB - KOLPING BOyS 14.00 UUR

29-01-12 BKC - KGB 14.00 UUR

05-02-12 KGB - APOLLO 68 14.00 UUR

12-02-12 ANDIJK - KGB 14.00 UUR

04-03-12 KGB - DE BLOKKERS 14.00 UUR

11-03-12 LSVV - KGB 14.00 UUR

18-03-12 KGB - SPIRIT ‘30 14.00 UUR

25-03-12 KOEDIJK - KGB 14.00 UUR

01-04-12 SRC - KGB 14.00 UUR

15-04-12 KGB - VVS ‘46 14.00 UUR

22-04-12 SPARTANEN - KGB 14.00 UUR

06-05-12 KGB - VRONE 14.00 UUR

13-05-12 WOUDIA - 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 !!

Waar vindt u de tegenstanders ?

 Vrone 
Accommodatie: 
Sportpark Vrone
Boeterslaan 1 B
1834 GP  SINT PANCRAS
Tel. 072-5642522

 VVS ‘46
Accommodatie: 
Sportpark VVS ‘46
Spanbroekerweg 120 A
1715 GT SPANBROEK
Tel. 0226-352400

       Woudia
Accommodatie: 
Sportpark Woudia
Woudlust 4a 
1617 KG  WESTWOUD
0228-561981

 Spartanen 
Accommodatie: 
Sportpark Spartanen
Sportlaan 19
1687 BR  WOGNUM
Tel. 0229-571735

 Spirit ‘30
Accommodatie: 
Sportpark Spirit ‘30
Sportlaan 8
1616 CN  HOOGKARSPEL
Tel. 0228-561797

  SRC
Accommodatie: 
Sportpark Groeneweg
Wilgenlaan 1
1741 ZP  SCHAGEN
Tel. 0224-213562

     vv KGB
Accommodatie: 
Sportpark de Rozeboom
De Gouw 19
1611 BS  BOVENKARSPEL
Tel. 0224-513032

 Andijk
Accommodatie: 
Sportcomplex Andijk
Kleingouw 115
1619 CH  ANDIJK
Tel. 0228-592431 

 Apollo ‘68
Accommodatie: 
Sportpark Apollo 68
‘t Ouwe Hof 1 
1711 RT HENSBROEK
0226-452135

  BKC
Accommodatie: 
Sportpark BKC
Kleine Sluis 3 
1761 LP ANNA PAULOWNA
Tel. 0223-531457 

 De Blokkers
Accommodatie: 
Sportcomplex De Blokkers
Gildenweg 23 A
1695 GD  BLOKKER
Tel. 0229-240350

 Koedijk
EVC Accommodatie: 
Sportpark De Weijdt
Saskerstraat 164 
1831 CP KOEDIJK
Tel. 072-5614900

 Kolping Boys
EVC Accommodatie: 
Sportpark De Nollen
Beverdam 3
1822 AA  ALKMAAR
Tel. 072-5612439

 LSVV 
Accommodatie: 
Sportpark Voorwaarts
Sportlaan 55
1722 XJ  ZUID-SCHARWOUDE
Tel. 0226-312196



Het begeleiden, 
trainen en coachen 
begon toen Sam 
ging voetbalden. 
Samen met Frank 
Sijs, zo’n 7 jaar lang. 
Bijna alle pupillen 
klassen werden 
doorlopen. Daarna 
het team van Rens. 
Eerst voor één 
jaar omdat Rens, 
de keeper van het 
gezin, het voor ge-
zien hield en lie-
ver ging wedstrijd 
zwemmen. Ook dat 
duurde maar 1 jaar, 
waarna hij toch weer 
terug kwam, nu als veldvoetballer. Wederom ging 
Arjan voor de voetbalklas staan, samen met Koos 
Grooteman en Henk Post, en toen de jongste telg de 
kicksen aantrok werd het allemaal wat moeilijker. Be-
geleider zijn bij de ene zoon en zien dat bij de jongste 
geen begeleiding was, deed Arjan besluiten met de 
jongste jongens op te trekken. Begonnen bij de E-tjes 
met René de Vries en daarna Rob Bakker, waarmee 
nog steeds de training en begeleiding wordt gedaan. 
Afgelopen seizoen was dat de D4 met daarin zoon 
Twan. Dat het een goeie combinatie was bleek wel 
uit de bijzonder hoge trainingsopkomst.
Inmiddels is Arjan 12 jaar bezig met het begeleiden 
van elftallen en daar komt in ieder geval nog een jaar 
bij (dit nieuwe seizoen).
Voor het nu te beginnen seizoen is Arjan al van meer 
teams verzekerd, als hij dat wil. Een vraag van Mar-
tijn Kamp om samen met John Vriend de A2 te gaan 
doen, naast het team van Twan, zou betekenen dat 
het gehele weekend gevuld wordt met voetbal. Daar-
over wil hij toch nog even nadenken.
Hoe is de aanpak vanaf de start van een nieuw seizoen? 
“Aan het begin van het seizoen wordt elke ouder en 
speler ingelicht over wat de bedoeling is. Afspraken 
maken over trainingstijden, afzeggen, verplicht dou-

Arjan is van oorsprong Brabander, geboren in Uden. 
Daar begon de voetbalcarrière, bij UDI’19, een zon-
dag hoofdklasser. Vader Wim kwam van Hengelo en 
Arjan vertrouwde ons interviewers toe dat hij (Arjan) 
blij is dat zijn vader weet dat een bal rond is. Hij is heel 
belangstellend naar de verrichtingen van zijn klein-
zoons en laat zich ook zo nu en dan langs het veld zien.
Voor KGB begon het allemaal in 1979 toen de ouders 
van Arjan, door verandering van werkzaamheden, 
besloten om van het Brabantse land naar Bovenkar-
spel te verkassen. Op zich moet dat geen moeilijke 
opgaaf zijn, ware het niet dat Arjan van ons taaltje 
(dialect) helemaal niets verstond. Gaande weg, ge-
holpen door veelvuldig bezoek aan de kroeg, kwam 
dat helemaal goed en nu zou je denken dat hij hier 
altijd heeft gewoond.
Op de MAVO in Enkhuizen kreeg hij kennis met klas-
genoot Danny Stuurop, die hem bij KGB betrok. In de 
A2 bij Danny begon zijn rood/witte carrière en het 
seizoen daarna naar de A1 getraind door Ron Joustra  
en Ari Schrama. De leeftijd 17/18 was een mooie re-
den om te gaan stappen op de zaterdagavond. Uit-
gaan trok meer dan het prestatie gerichte voetbal, 
wat inhield dat het weer de A2 werd. Uitgaan was 
ook een belemmering om naar het zondag voetbal 
te gaan. Vroeg je bed uit, vroeg voetballen, nee dat 
was het niet. Dus werd de carrière bij het zaterdag 
voetbal vervolgd. In het tweede team met o.a. Rob 
Kooy, Ron Bijleveld, Danny Stuurop, Ruud Olivier, 
Johan Schouw en Hans de Lange. Daarna ongeveer 
10 jaar in de zaterdag 1 met Henk van Altena, Joop 
Verhage, Karel Degeling en Vincent de Waard. Een 
blessure, een afgescheurde kruisband opgelopen 
tijdens een wedstrijd tegen West Frisia, betekende 
het einde van een lange voetbal periode. Een kennis 
in Twente bracht hem in contact met de clubarts van 
FC Twente, dokter Vierhouten. Zijn advies: stop er 
maar mee. De leeftijd van inmiddels 34/35 jaar gaf 
de doorslag om te besluiten de knie niet te opereren 
en dat betekende het einde.
Stoppen met voetbal wilde niet zeggen dat daarmee 
KGB de rug werd toegekeerd. Er werd kantinedienst 
gedraaid en de raapploeg van het clubblad kreeg 
versterking.

Al jaren bezig met training, coachen en begeleiden, dat is Arjan, de vader 

van zoons Sam en Rens, voetballers en scheidrechters en Twan, voetbal-

ler. Moeder de vrouw Annemarie, wast de sportkleding voor haar zoons 

maar heeft verder niet veel met voetbal. Tel daarbij op de vader van Arjan, 

Wim, lid van de Club van 100 en dan heb je het gezin ter Avest op de foto 

en aan de praat.
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Rens als van Twan betrokken. Na de training van de 
F-jes naar huis, snel eten en weer terug voor de vol-
gende training, plus de twee teams op zaterdag be-
geleiden.
Een druk voetballeven dus voor de familie ter Avest 
en dan ook nog een job hebben omdat er nog brood 
op de plank moet komen. Daarvoor reist Arjan al 22 
jaar dagelijks naar Wervershoof. Bij Bloembollen ex-
portbedrijf Van den Berg. De drukste tijd daar is als 
de bollen de grond uitkomen, juli en augustus, dan 
moeten de bollen ‘export klaar’ gemaakt worden. 
Wat inhoudt dat er vaak op zaterdag moet worden 
gewerkt. Dat levert wel eens problemen op in het 
begin van het voetbalseizoen. Steunpilaren dan zijn 
Rob Bakker en zoon Sam die overnemen.
Annemarie, op en top zorgmoeder. Niet alleen voor 
het gezin, want toen Twan naar school ging werd ze 
oppasmoeder. Daarmee werden twee vliegen in één 
klap geslagen. Thuis zijn voor het gezin en gelijk op 
andere kinderen passen. Voordat de kinderen wer-
den geboren werkte ze in het Hiemert in Lutjebroek 
en nu bij de Omring.
Sam (18) zit nog op school voor de studie MBO zelf-
standig ondernemer en heeft daarnaast nog een 
baantje bij Albert Heijn.
Rens (16) had net zijn examen VMBO gedaan en 
wachtte vol spanning op de uitslag. (is hiervoor ge-
slaagd, red.) MBO veiligheid en vakmanschap is zijn 
volgende uitdaging.
Twan (11) loopt nog op de lagere school.
Vader en opa Wim was in zijn werkzame leven onder 
andere F-16 piloot vanaf vliegbasis Volkel. Nadat hij 
de burgermaatschappij inging, kwam hij in Eindhoven 
en daarna in Amsterdam te werken. Dus moest ‘he-
laas‘ het Brabantse land worden verlaten.
Een echt voorbeeld in de voetballerij heeft Arjan 
niet, maar toch komt zomaar de naam Van Gaal bo-
ven drijven. Tijdens een wedstrijd van AZ kwamen ze 
hem tegen en werd hij toch wel een aardige vent ge-
vonden. Met de jongens wordt nogal eens een wed-
strijd uit de ere divisie bezocht. Dat moet dan wel per 
club gewisseld worden, want 3 zoons betekent ook 3 
verschillende clubaanhangers; Ajax, PSV en AZ. Ook 
in Engeland kennen ze de familie. Om de beurt wor-
den de zoons meegenomen naar Manchester.
Op de kermis van Bovenkarspel werd het eerste 
contact tussen Arjan en Annemarie gesmeed. Nu ja-
ren later en drie zoons rijker hebben we (hernieuwd) 
kennis mogen maken met een gezellig gezin dat het 
voetbal hoog in het vaandel heeft staan en waar KGB 
nog jaren plezier van kan hebben. Een huwelijk tus-
sen een Streker en een Brabander is zo gek nog niet.

AnitaBakker en Nico Bakker

chen, kort-
om duidelij-
ke afspraken 
over hygi-
ene en disci-
pline.”
Sam fluit in-

middels zo’n 
6 jaar en Rens 

3 jaar. Sam 
gaat volgend 

seizoen de 
B-3 junioren 
trainen en coa-

chen en stopt 
met voetbal. 

Het scheids-
r e c h t e r e n 
bevalt beide 
prima. De be-
geleiding van 
de scheids-
rechterscom-
missie, vooral 

door Sij-
brand Krul, 
is goed. 

Tijdens het gesprek over jeugd- scheidsrech-
ters in het algemeen, wordt de vraag gesteld of zij 
ook beoordeeld worden tijdens wedstrijden. Dat zou 
goed zijn, omdat daar ook van geleerd wordt.
Als trainer/coach en begeleider heeft Arjan niet di-
rect met Hoofd- en Jeugdbestuur te maken. Daarvoor 
zijn de coördinatoren en “dat is goed zo.” “Jammer is 
wel dat altijd dezelfde mensen zich als vrijwilliger in-
zetten voor steeds meer klussen. Het zou mooi zijn 
als meer ouders zich aanmelden. Het verlicht per-
sonen die er altijd al zijn en het levert mogelijk ook 
nieuwe en verfrissende ideeën op”, aldus Arjan.
Hoewel Annemarie al een beetje liet doorscheme-
ren weinig met voetbal te hebben, konden we het 
niet laten haar nog maar eens aan de tand voelen. 
De uitspraak was kort en bondig: “Ik zing, kijk bij de 
zoons naar het voetbal en was de shirtjes, broeken 
en sokken. Ik had voorheen niets met voetbal, vond 
het verschrikkelijk. Dat is nu wel wat veranderd.” Sam 
vult aan: “Mijn moeder is er eigenlijk mee begonnen. 
Ik moest op een sport en dat werd voetbal.”
Beide ouders vinden dat de kinderen op een sport 
horen. “Welke ze kiezen maakt niet uit, wij staan vol-
ledig achter hun keuze.“
Het reilen en zeilen thuis en op weg naar de verschil-
lende velden met drie zoons was weleens, wat Arjan 
noemt “een puinzooi”. Hij was zowel bij het team van 
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Een KGB familie...

fam. Ter Avest
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Wie zijn de mannen van de Club van 100? 

Dennis de Goede
Geboren: In Bovenkarspel op 7 april 1979. 
Waar ben je opgegroeid:  Tot mijn 23e in Bovenkarspel. Daarna ons eerste huisje 

gekocht in Grootebroek en na 2 jaar besloten we te 
verhuizen naar Hoogkarspel. 

Getrouwd/Samenwonen: Ik woon samen met Leida Visser
Kinderen: Tijs 4 jaar en Daan 2 jaar. 
Waar werk je:  In de ICT bij Maandag® B.V.
Wat is je functie:  Systeembeheerder
Heb je zelf gevoetbald:  Ja, vanaf mijn 5de voetbal ik al bij KGB en nog steeds. 

Glorieuze tijden mee mogen maken als voetballer van 
het eerste met als hoogte punt het promoveren naar de 
eerste klasse. Na vele blessures uiteindelijk besloten 
om een stapje terug te doen en nu lekker te ballen in 
het derde met veel oude bekenden van die geweldige 
tijd bij het eerste! Tevens heb ik nog in mijn fitte tijd-
perk een jaartje of 4 bij het eerste van F.C. Lutjebroek 
gezaalvoetbald op eerste divisie niveau.. maar door de 
steeds langere reizen en het fysiek gestel was het niet meer te combineren met het 
werk en het veldvoetbal en ben ik hiermee uiteindelijk gestopt.

Sport nu: Voetballen bij het derde van KGB 
Hoe kwam je bij de Cv100:  Wilde graag iets voor de club doen en samen met Marco Ligthart besloten om in de 

Cv100 te stappen
Functie in Cv100: Ehhh goeie vraag Rob... Antwoord: Inbreng van veel voetbalervaring.
Hoelang doe je dit al: Vanaf 11 Juli 2002
Ajax of Feyenoord: Dat lijkt me duidelijk AJAX (Kampioenen!!!!)
Hobby’s: Vissen (karperen), golf en loop zo nu en dan een rondje hard.  
Een goed idee:  Word lid van de Cv100 en steun uw club!! Want met uw bijdrage kunnen we veel 

dingen realiseren voor jong en oud. 

Jan Hermans
Geboren: In Bovenkarspel op 6 november 1982.
Waar ben je opgegroeid:  Opgegroeid op de Prins Willem Alexanderlaan, daarna 

verhuisd naar de Klamp en nu wonend op de Kastanjelaan.     
Getrouwd/Samenwonen: Samenwonend met Wendy Vriend.
Kinderen: -
Waar werk je:  Bij Hermans Retail B.V. in Hoorn.
Wat is je functie:   Ik koop alles in wat te maken heeft met games (software, 

hardware & accessoires) voor Music Store en de vele 
groothandelsklanten die we hebben. 

Heb je zelf gevoetbald:  Ja, ik ben begonnen bij KGB in de E3 en een jaar in de E1. 
Toen mocht ik het op het grote veld proberen waar ik de 
D1 tot A1 heb mee gemaakt. Daarna een aantal jaar in de 
selectie gezeten. Ik vond het niveau alleen wat te laag en 
ben toen in het 4e gaan spelen.

Sport nu: Ja, ik zaalvoetbal bij Lutjebroek 2 & veldvoetbal bij Kgb 4.
Hoe kwam je bij de Cv100: Marco Ligthart heeft mij gevraagd. 
Functie in Cv100: Functie? Oh, ik wist niet dat we d’r een hadden! ☺
  Vooral het overleggen en bespreken van diverse lopende 

zaken met elkaar. 
Hoelang doe je dit al: Oei. Geen idee, ik schat zo’n vier a vijf jaar nu.
Ajax of Feyenoord:  Ajax. Kampioenen! Het heeft even geduurd maar eindelijk die 3e ster. Het was erg 

druk tijdens de huldiging op het Museumplein maar de sfeer was top. Uitgezonderd 
op een paar gekken na. 

Hobby’s: Tennis, vakantie, muziek luisteren, filmpje kijken, uitgaan ect.
Een goed idee:  Word lid van de Club van 100. Steunen van je club geeft je een goed gevoel!

Marco Ligthart
Geboren: In Hoorn op 31 december 1977. 
Waar ben je opgegroeid:  Opgegroeid op de Oranje Nassaustraat.  Op mijn 5e verhuisd 

naar de Korenmolenlaan en nu op de Outger Jacobszstraat.     
Getrouwd/Samenwonen: Samenwonend met Laura Wagemaker.
Kinderen: -
Waar werk je:    ING Amsterdam. In de Rembrandttoren naast het Amstel-

station.
Wat is je functie:   Consultant Payments & Cash Management. Zeg maar alles 

wat te maken heeft met betalingsverkeer van Groot  
Zakelijke klanten.

Heb je zelf gevoetbald:  Jazeker, op mijn 10e begonnen bij KGB in de D3. Van de 
A-junioren naar de selectie en vanaf afgelopen seizoen een 
balletje trappen in het 3e. 

Sport nu:  Voetbal en spinning. En loop soms een rondje hard, maar ik 
ben Rob Visser nog nooit tegen gekomen!

Hoe kwam je bij de Cv100:  Destijds stopte er een aantal mensen. Dennis en ik zijn er 
toen ingestapt.

Functie in Cv100: Voorzitter en organisator. Verder een beetje aanrommelen.
Hoelang doe je dit al: Vanaf 11 juli 2002.
Ajax of Feyenoord:  Ajax. Wat ’n ontknoping, maar werd ook wel weer eens tijd. Met Bart van der Steen 

een aantal keer naar Europese uitwedstrijden geweest: Arsenal, vijf minuten voor 
de wedstrijd stonden we nog in de pub, Bayern Munchen tegelijk met October 
feste, echt heel vervelend! En naar Werder Bremen . 

Hobby’s: Naast sporten zet ik mij hier en daar in voor KGB. 
Een goed idee: Kom ermee! 

Rob Visser
Geboren: In Grootebroek op 12 oktober 1963. 
Waar ben je opgegroeid:  Tot mijn 10e in Grootebroek. Daarna verhuisd naar Hoogkar-

spel waar ik heb gewoond tot mijn 24e. Sinds 1987 woon ik 
in Bovenkarspel.

Getrouwd/Samenwonen: Ik ben in 1987 getrouwd met Marian de Wit.
Kinderen: Leonie 20 jaar, Claudia 18 jaar en Ronald 14 jaar.
Waar werk je:   In de bloembollensector bij de Hobaho in Lisse (concurrent 

van CNB)
Wat is je functie:   Bemiddelen tussen koper en verkoper van Leliebollen.
Heb je zelf gevoetbald:  Ja, bij de Zouaven tot mijn 10e en later bij Spirit tot mijn 

15e jaar. Op een toernooi bij Always Forward werd ik 
onderuit geschopt. Op de linkerenkel, ik stopte direct. De 
enkelblessure heeft mij jarenlang achtervolgd, maar het 
voetbal verloor geen groot talent aan mij!

Sport nu: Conditiefit en fitness bij ESC. En loop soms een rondje hard.
Hoe kwam je bij de Cv100:  Mijn zoon Ronald voetbalt bij KGB. Ik meldde John Kruis 

dat ik wel wat ideetjes had, via hem kwam ik bij een verga-
dering van de Club van 100.

Functie in Cv100: Ehhh? Heb ik een functie dan? Nou ja, beetje PR en tekstinvulling.
Hoelang doe je dit al: Vanaf augustus 2007.
Ajax of Feyenoord:  Ik heb geen club waar mijn hart is verpand. Ik ben meer een mensenman. Theo Jans-

sen met zijn schot. De rust van Frank Rijkaard. Ik gun Mario Been geen 10-0 bij PSV. 
De revanche thuis prachtig. Wanneer de underdog wint zonder het grote geld. John 
vd Brom bij Ado afgelopen jaar. Chadli uit de eerste divisie of bij Ajax Ebicilio uit de 
jeugd. Én knap van streker Frank de Boer.

Hobby’s: Bijna geen tijd voor. Maar schrijven is de laatste jaren zeker een hobby.
Een goed idee:  Respect voor elkaar! De laatste jaren is er veel gedaan bij KGB op allerlei fronten. 

Door inzet van enkele initiatiefnemers en uitgevoerd door vrijwilligers.

Foto’s Kees Groot



Nadat we de afgelopen jaren in ledenaantal flink zijn 
gegroeid, is het aantal dit jaar gelijk gebleven. Een 
paar eraf en een aantal nieuwe erbij. 158 in totaal. 
Bovenop het normale lidmaatschap slaat de extra 
ballenactie die twee jaar geleden is ingevoerd ook 
goed aan. Hierdoor komt er €855,- extra binnen. 
Afgelopen seizoen heeft het Cv100 bestuur beslo-
ten trainer/coachjassen aan te schaffen. Een groot 
succes. Gelukkig bleef er nog geld over waardoor 
we ook andere verzoeken konden inwilligen. De kas 
wordt gelukkig jaarlijks goed gevuld. Hierdoor kon 
de vereniging de afgelopen seizoenen een inhaal-
slag in materiaal aankopen maken. Divers materiaal 
wat nodig is voor een voetbalvereniging. “Enkele 
aankopen zijn in samenwerking met meedenkende 
ondernemers gedaan. Alle betrokkenen nog bedankt 
hiervoor!” 
Een aantal malen per jaar komt het Cv100 bestuur 
bij elkaar. Met Marco Ligthart als aanjager en voor-
zitter bespreken we de lopende zaken, over hoe en 
wat en hoever bepaalde projecten zijn. Brainstormen 
onder het genot van een bak koffie. Welke leden er 
zijn afgevallen en wie erbij zijn gekomen. En nog be-
langrijker: welke potentiële dames of heren kunnen 
we nog meer lid maken. Kijken we hoe groot het gat 
in de kas geworden is. Hoeveel geld er totaal is bin-
nengekomen en wie misschien nog even gebeld moet 
worden voor een herinnering. Allemaal kleine klusjes, 
maar ze moeten wel gebeuren. Tussentijds hebben 
we telefonisch of per mail contact. Wanneer er een 
verzoek binnenkomt bij een van de leden worden alle 
vier leden van de Cv100 geraadpleegd. Ieder geeft 
zijn mening en stemt voor of tegen. Het is voor de 
Cv100 natuurlijk een kunst nieuwe leden binnen te 
halen en ook binnen te houden. Daar gaat tijd in zit-
ten. Verder is voor ons de binnengekomen verzoeken 
inwilligen, voor de aanschaf van materiaal, natuurlijk 
een leuke bezigheid. Je hebt vrijwel alleen maar te-
vreden en dankbare klanten. Een leuke klus dus!

Wij moeten meer respect hebben voor de vrijwilligers 
die de mindere klussen in de vereniging organiseren. 
O.a. het: Opvullen van taken door veelal dezelfde 
mensen. Iedere keer weer benaderen van allerlei po-
tentiële vrijwilligers om openstaande taken op zich 
te nemen. Sussen van interne brandjes door goed-
willende clubmensen. Soms ontevreden ouders te 

woord staan. Schoonmaken van de kleedkamers en 
toiletten of de keuken en kantine na een drukke dag. 
Totaalonderhoud van complex en velden.

Wanneer een vrijwilliger stopt, ziet men pas wat die-
gene allemaal heeft gedaan voor de club!

Vele vrijwilligers zijn ôôk nog lid van de Cv100. Ge-
woon omdat ze KGB een warm hart toedragen. Ver-
der zijn het leden die financieel toch iets extra’s voor 
de vereniging bijdragen. De Cv100 hoopt ook vooral 
leden/ouders te werven die geen vrijwillige taken ver-
richten! Zo creëren ze toch binding met de vereniging.

Uiteraard blijven leden/ouders die geen lid willen 
worden van de Cv100, maar wel vrijwillig iets willen 
doen voor de club zéér welkom! Geïnteresseerd? 
Vraag aan het jeugd / hoofdbestuur of bij een KGB 
vrijwilliger die u kent wat u voor onze vereniging kunt 
doen! Hun tel. nummers kunt u vinden in deze gids.

Wilt u ook lid worden van de Club van 100?

De bijdrage is €50,- per jaar. 
Er is ook nog een mogelijkheid voor de mensen die 
iets extra’s willen bijdragen. Daar is de ballenactie 
voor bedacht. Het staat iedereen volledig vrij de bij-
drage te verhogen naar       €75,- of              €100,-!
Hoe kan ik deelnemen? Dit is heel eenvoudig, bel of 
ga langs bij een van de bestuursleden:
 
Marco Ligthart Outger Jacobzstraat 21b
 Bovenkarspel
 06-43.451.200 
Dennis de Goede  Rietzanger 12   
 Hoogkarspel
 06-41.784.890 
Jan Hermans Kastanjelaan 24   
 Grootebroek
 06-41.858.377
Rob Visser  Hulft 13   
 Bovenkarspel
 06-51.389.475

Spelers en ouders belt u ons even? Gewoon ff lid 
worden!  

WORD OOK LID VAN DE CLuB VAN HONDERD
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Vrijwilligers, die ook iets doen, zijn tegenwoordig collectors item!
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De vereniging KGB werd opgericht op 26 juni 1931 en werd genspireerd door het werk van Adolf Kolping, een 
Duitse priester die ervoor ijverde dat arbeiders na hun werk verpozing konden vinden in zogenaamde gezel-
lenverenigingen. De letters KGB staan dan ook voor “Kolpings Glorie Blijft”.

De voorloper van KGB was de vv IDW, opgericht in 1916 en ter ziele gegaan in 1926. In 1931 werd KGB opge-
richt waarbij de kerk een belangrijke rol speelde door de verhuur van een speelveld. In 1934 werd er verhuisd 
naar het sportcomplex aan de Hoofdstraat, in de tachtiger jaren gevolgd door een nieuwe verhuizing naar het 
sportcomplex “De Rozenboom” aan de Gouw. Inmiddels heeft KGB in 2006 haar 75-jarig bestaan gevierd, 
gevolgd door het tachtig-jarig bestaan in 2011.

Historie van KGB

Ereleden & Leden van Verdiensten 
Verenigingspersoonlijkheden om trots op te zijn

Tachtig jaar vereniging zijn bereik je niet zonder 
de steun en onverzettelijkheid van mensen die al-
les voor “hun” vereniging op zij zetten met maar 
één doel: De leden plezier aan de sport laten be-
leven en zich bij deze vereniging thuis laten voe-
len. KGB presenteert met oprechte trots deze 
“Persoonlijkheden”.

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  •  H. Peerdeman
•  P. Steltenpool • J.Th. Stuurop  •  J. Tonkes 
•  B.W. v/d Velde  •  D. de Wit  •  P. Zwaanenburg

Leden van Verdiensten
•  N. Bakker  •  K. Blokker  •  J.M. Bonnema  •  C. Deen 
•  P. Deen  •  D. Dekker  •  J.J. van Dijk  •  A. den Drijver
•  P. Fakkert  •  K. Huijing  •  L. Huisman - Jong
•  J. Klarenbeek  •  J.J. Klarenbeek  •  W. Klarenbeek
•  S.P. Klein  •  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
 
 

Peperstraat 31 1611 CM Bovenkarspel 
Tel: (0228) 521090  Mobiel: (06) 53531993

Internet  www.cafebistrodeburen.nl    E-Mail  info@cafebistrodeburen.nl

Café Bistro

Het kleine (eet)café aan de Broekerhaven

Heeft u wat te vieren ?
Wij hebben de mogelijkheid om met onze 2 volledig smaakvol in-

gerichte verdiepingen zowel volledig verzorgd of
alleen verhuur om aan bijna al uw wensen te voldoen !

Bel of mail voor info!

Hét adres om gezellig en betaalbaar te eten

F-pupillen € 87,50 Heren senioren € 133,-
E-pupillen € 87,50 Zaal senioren € 110,-
D-pupillen € 87,50 G-senioren € 87,50
C-junioren € 90,- Dames senioren € 107,50
B-junioren € 90,- Veteranen € 110,-
A-junioren € 100,-

De bijdrage voor donateurs bedraagt € 35,= per seizoen. Voor 65+-  is de bijdrage € 22,50 per seizoen.

Contributie voor het seizoen 2011/2012

Donateurs



Mario en Annette Liefting,
Broekerhavenweg 69
1611 CA Bovenkarspel
Telefoon: 0228 -512191
Website: www.florabar.nl
E-mail: info@florabar.nl

Voor een spelletje biljarten, darten of gewoon voor een 
gezellig avondje uit.

Tevens serveren wij een prima maaltijd voor een betaalbare prijs.
Probeer ook eens onze heerlijke huzaren-, 

zalmsalade of hors d’oeuvre.

 

Graag tot ziens!!!

advFlorabar.indd   1 20-09-2005   20:47:26
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Als een begeleider / trainer van een team een sponsor vindt die als kle-
dingsponsor wil optreden;
1.      Er dient allereerst contact opgenomen te worden met Hans de Wit 

van de Jeugdcommissie of sponsoring van het betreffende team (dit 
jaar) mogelijk is.

 •  Er dient rekening gehouden te worden met eerdere afspraken van de 
Jeugdcommissie met de huidige kledingsponsors;

 •  Voor de kleding kan voor een eerste jaar bepaald worden voor welk 
team de kleding gebruikt wordt, voor de volgende jaren bepaalt Hans 
namens de Jeugdcommissie welk team de gesponsorde kleding ge-
bruikt, hij houdt daarbij natuurlijk ook het belang van de sponsor in de ga-
ten. Dit moet de sponsor weten!

2.      Opvragen van kostenbegroting bij de Sponsorcommissie*.
 •  Aantal gewenste shirts / broeken/ kousen / trainingspakken;
3.      Na akkoord met de begroting door de sponsor: Opgave van de bestelling bij sponsorcommissie*. 
 •  De gewenste maten van de tenues (ook maat keeperstenue!);
 •  Betreft het shirts mét of zonder rugnummer;
 •  Een logo (in EPS) van de sponsoropdruk;
 •  De naam en het adres van de sponsor (voor de rekening).
4.      Op dit moment geldt een levertijd voor kleding van 6 weken!
5.      Begeleiders van het elftallen zorgen na aflevering van de gesponsorde kleding:
 •  voor een uitnodiging aan de sponsor voor de officiële overhandiging van de  kleding; 
 •  voor een foto van de overhandiging van de kleding en een teamfoto  
     (eventueel met sponsor en eventueel voor het sponsorbord van de sponsor).
6.      De sponsor ontvangt een afdruk van de teamfoto (eventueel met lijstje).
7.      De redactie van de Brug** (Nico Bakker) ontvangt een digitale afdruk  van de foto (niet vereenvoudigd)
8.      De sponsorcommissie ontvangt een digitale afdruk van de foto (niet vereenvoudigd!)

Hans de Wit tel. 0228-517056 hans.yvonne.dewit@quicknet.nl
*Sponsorcommissie:
Klaas Blokker tel. 0228-516775 klaas.blokker@quicknet.nl
Sjaak van Dijk tel. 0228-513157 jj.vandijk@quicknet.nl
**Redactie de Brug 
Nico Bakker  redactie.kgb@quicknet.nl
  

Stappenplan bij aanschaf van 
K.G.B.-kleding door sponsors
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Samenstelling en Taakverdeling Scheidsrechterscommissie
Sijbrand (voor de zaterdag) en Clemens (voor de zondag) zullen zich voornamelijk bezig houden met het 
aanstellen van de scheidsrechters. Zij bepalen, autonoom, wie welke wedstrijd gaat fluiten. Ook zullen zij 
proberen om alle verenigingsscheidsrechters zo evenredig mogelijk in te delen. Dit om te voorkomen dat 
enkelen vele malen aan bod komen en enkelen te weinig keren, zo weinig dat zij er de brui aan geven en dat 
willen wij uiteraard voorkomen. Gerard gaat zich vooral bezighouden met de coaching en beoordeling van de 
scheidsrechters opdat de juiste man/vrouw het juiste team fluit. Piet tenslotte, zal zich voornamelijk met de 
eventuele PR bezighouden en is de contactpersoon naar het bestuur toe. 

Tevens zullen wij alle vier regelmatig langs de lijn te vinden zijn. Niet alleen ter ondersteuning van onze 
scheidsrechters, maar ook om eventuele op- en aanmerkingen uit de eerste hand te kunnen vernemen. Daar-
naast ook om toeschouwers, maar ook coaches, aan te spreken over eventueel luidkeels geuite kritiek aan 
het adres van een (jeugd-) scheidrechter. Iedereen, dus ook scheidsrechters, maken fouten. Dat is nog geen 
reden om ze voor rotte vis uit te maken. Daarmee help je ze niet, hooguit met het besluit om er dan maar het 
bijltje bij neer te gooien ten koste van de voetballers en voetbalsters. Dat moeten zij, die kritiek leveren, zich 
terdege van bewust zijn.
Overigens, we kunnen nog altijd nieuwe scheidsrechters gebruiken, dus ….

Werving en behoud.
Opnieuw zullen we trachten jongeren te interesseren om scheidsrechter te worden en de daarvoor beno-
digde cursussen naar ons complex te halen, eventueel in nauwe samenwerking met buurtverenigingen.

Kennis en kennisverbetering.
Om de kennis van de spelregels en leiding op peil te houden, zal er jaarlijks een avond georganiseerd worden 
met een bekende scheidsrechter. Daarnaast zal er weer meegedaan worden aan de verschillende spelre-
gelwedstrijden. Ook zal er aan het begin van het seizoen een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle 
verenigingsscheidsrechters.

Scheidsrechterscommissie

De kleding van KGB bestaat uit een exclusieve MUTA-kledinglijn.
Deze is te verkrijgen via de webshop, ga naar de website (www.vvkgb.nl) en zoek de link naar de webshop. Via 
deze shop is vrijwel alles online te bestellen en ontvangt u meteen na bestelling een ontvangstbevestiging. 
Afhankelijk van de beschikbare voorraad bij KGB zullen de bestelde producten snel kunnen worden afgele-
verd of afgehaald.

Kledinglijn

Wil je als jeugdspeler ook in 2011 het beste 
uit de bal halen door meer te trainen op techniek?

Meld je dan aan bij 
Voetbalschool Techniek!

10 trainingen vanaf september 2011 en
10 trainingen vanaf januari 2012

Plaats:
vv KGB, Sportpark “De Rozeboom” in Bovenkarspel  

Kosten:
€ 189,00 inclusief een kledingpakket, certificaat en rapport

Aanmelden:
Vul het aanmeldingsformulier in op www.voetbalschooltechniek.nl

Meer info? bel 06 33 97 24 44

Haal het beste uit de bal!
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Elke vereniging, dus K.G.B. ook, heeft allerlei commissies die er samen met het Bestuur voor zorgen dat de 
vereniging kan draaien zoals bestuur en leden dat voor ogen hebben. Een van die commissies is de sponsor-
commissie.
De sponsorcommissie bestaat uit enthousiaste mannen die er mede voor zorgen dat de vereniging financieel 
rond kan komen. Natuurlijk betalen de leden contributie, maar dat is lang niet voldoende om alle kosten waar 
een vereniging voor staat te dekken, laat staan om alle plannen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de 
vereniging te bekostigen.
De sponsorcommissie van K.G.B. bestaat uit Klaas Blokker, Peter Bakker Sr., Rob Kooij, Jacco Stuurop en 
Sjaak van Dijk, waarvan de laatste de woordvoerder van de commissie is.
De activiteiten van de sponsorcommissie zijn veelomvattend, zij zorgen met veel enthousiasme ervoor dat 
het vooral ook goed gedaan wordt.
Gesteund door anderen binnen de vereniging, zoals de leden van de werkploeg en de redactiecommissie 
houden zij zich bezig met de vele activiteiten waar de sponsorcommissie zich mee bezig dient te houden. 
Daarbij staat hen altijd voor ogen dat sponsoring 
door particulieren en bedrijven zeer welkom is, 
maar dat er namens de vereniging voor gezorgd 
dient te worden dat de sponsors netjes behandeld 
worden en ook wat terugkrijgen voor hun financi-
ele bijdrage aan de club.

K.G.B. kent een grote verscheidenheid van 
sponsoring.
De meest in het oog springende is de sponsoring 
via reclameborden op het complex van K.G.B. Zo 
staan er borden langs het A-veld, langs het Jeugd 
Hoofdveld, bij de entree van het complex en langs 
de Drechterlandseweg.
Ook kunnen bedrijven advertenties plaatsen in 
het clubblad “de Brug” van K.G.B. en in de Pre-
sentatiegids die jaarlijks verschijnt. K.G.B. heeft in 
de kantine ook de mogelijkheid om via een groot 
videoscherm of via andere beeldschermen ad-
vertenties onder de belangstelling te brengen 
van de vele sportliefhebbers die elk weekend het 
K.G.B.-complex bezoeken. Ook op de internetsi-
te van K.G.B. wordt bedrijven de mogelijkheid ge-
boden om de naam van hun bedrijf te promoten.
Ook kunnen particulieren of bedrijven wedstrij-
den sponsoren en/of wedstrijdballen schenken  
en niet te vergeten teamkleding sponsoren waar 
hun bedrijfslogo op staat.

Voor info en voor adviezen kunt u zich altijd per-
soonlijk wenden tot Klaas, Peter, Jacco, Rob of 
Sjaak. Als U ons schrijft, mailt of belt nemen wij 
snel contact met U op.
Postadres: vv K.G.B. Sponsorcommissie,
 Postbus 218, 1610 AE Bovenkarspel.
Mailadres:  jj.vandijk@quicknet.nl
Telefoon:  0228-513157 (Sjaak van Dijk)

Sponsorcommissie

BEWAARINFO
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Boven Gerard Overmars
 Hans Helfensteijn
 Nico Bakker
 Danny Stuurop
 Ron Bijleveld
Onder Anita Bakker
 Erik Raggers
 Elly Roosendaal
 Marcello Ghizzi
 Rob Visser
Foto Elftal Peter Jonker Fotografie

Druk Grafiplan, Grootebroek 

REDACTIE

Van links naar rechts
 Gerard Overmars
  voorzitter
 Danny Stuurop
  secretaris
 Ron Bijleveld
  penningmeester
 Peter Bakker
  technische zaken
 Cor van der Steen
  accomodatie

HOOFDBESTuuR

Van links naar rechts
 Hans de Wit
  technische zaken
 Henk de Vries
  voorzitter
 Raymond Kersten
  lid
 Marcel Lehmann
  lid

JEuGDCOMMISSIE
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Technisch Coordinator Pupillen Hessel Thole 0228-523491 06-38105831 h.thole@quicknet.nl
Technisch Coordinator Pupillen Roel Stijns 0228-515489  roel.stijns@tele2.nl

A/B keepers Trainer keepers Peter van der Veen   smoov@quicknet.nl
A1  Trainer      
 Begeleider Bart Groot 0228-514409 06-53878627 bart_hollandia_3@hotmail.com
A2 Trainer/Begeleider Martijn Kamp 0228-515825 06-45384716 kampmartijn@hotmail.com

B Looptrainer  Kay Olofsen   kay_bjorn@hotmail.com
B1 Trainer Marco Nengerman  06-12099272 m_nengerman@hotmail.com 
 Trainer Nick Moolhuysen 0228-752560 06-18481455 nickymoolhuysen@hotmail.com  
 Begeleider Cor Smit 0228-514499  chfsmit@live.nl 
B2 Begeleider Henk van de Velde 0228-724596 06-47961735 jsm.vriend@quicknet.nl
 Trainer Vincent Kroezen 0228-514057 06-12311263 cruzie@hotmail.com
 Trainer Koos Grooteman 0228-513321  N.Grooteman@quicknet.nl
B1 zondag Trainer Sam ter Avest 0228-515286  jwh.teravest@quicknet.nl
 Begeleider Jan de Wit 0228-520245 06-53680235 janencatrien@hetnet.nl
 Begeleider Frank Renkema 0229-785190 06-36171472 frank.renkema@telfort.nl

C Keepers Trainer keepers Rober van Ammers 0228-315076  rvanammers@quicknet.nl
C1/C2 Trainer/Begeleider Gert Feld 0228-720125 06-29190100 g.feld@quicknet.nl
 Trainer/Begeleider Coen Raven 0228-517600  angelcoen@kpnmail.nl
C1/C2 Trainer/Begeleider Aldo van Leeuwen 0228-512857 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
 Trainer Coen Raven 0228-517600  angelcoen@kpnmail.nl
 Trainer Gert Feld 0228-720125 06-29190100 g.feld@quicknet.nl
C3 Begeleider Louis Hilberts 0228-517605  l.hilberts@quicknet.nl
 Begeleider Eric van Straaten 0228-323418  j.vanstraaten@ziggo.nl
C4 Trainer/Begeleider Ramon Atsma 0228-518986  r.s.atsma@quicknet.nl
 Begeleider Sjon van Leijen 

D Keepers Trainer keepers Rob van Vlijmen 0228-516934 06-12523535 rob-en-alice@hetnet.nl
D1/D2 Trainer/Begeleider Roel Stijns 0228-515489  roel.stijns@tele2.nl
 Trainer Ed Eickhout   
 Begeleider Rober Hoek 0228-515412  robeneveline@kpnmail.nl
 Trainer Hessel Thole 0228-523491 06-38105831 h.thole@quicknet.nl
 Begeleider Jos Rood 0228-519522  jvm.rood@quicknet.nl
 Begeleider Mark Wulf 0228-511513  
 Trainer Justin Reus  06-13740327 justinreus@hotmail.com
D3 Trainer/Begeleider Arjan ter Avest 0228-515286  jwh.teravest@quicknet.nl
 Trainer/Begeleider Rob Bakker 0228-592054  r.bakker.leij@quicknet.nl
D4 Begeleider Siem Beers 0228-517501  siemchristien@quicknet.nl
 Begeleider Kees Bruins 0228-513415  kj.bruins@quicknet.nl
 Trainer Danny Haster 0228-511720  dannyhaster@hotmail.com
 Trainer Koen Manshanden 0228-518614 06-39662908 koen300@hotmail.com
MD1 Begeleider Debby Bouman  06-53769066 debbouman@quicknet.nl;

E Keepers Trainer keepers Rob van Vlijmen 0228-516934 06-12523535 rob-en-alice@hetnet.nl
E1/E2 Trainer Dick de Wit 0228-513590 06-53866219 d.d.wit@cnb.nl
 Trainer Roel Stijns 0228-515489  roel.stijns@tele2.nl
 Trainer/Begeleider Finn Verhage  06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl
 Begeleider Bob Smit 
E3 Trainer Roel Stijns 0228-515489  roel.stijns@tele2.nl
 Trainer/Begeleider Gerard Groot 0228-518142  gsf.groot@quicknet.nl
E4 Trainer/Begeleider Marco Beumer 0228-519555  mh.beumer@quicknet.nl
 Trainer/Begeleider Reinier Jeltema 0228-513695  reinendaan@quicknet.nl
E5 Begeleider Rob van Nooijen 0228-511331 06-51013648 r.nooijen@quicknet.nl
 Trainer Gert Ruiters 0228-524631  gert.ruiters@quicknet.nl
 Trainer/Begeleider Nico de Wit 0228-519540  nicodewit@hetnet.nl
E6 Begeleider Kees Bot 0228-314117 06-44776362 t.barelts@quicknet.nl
 Trainer Job Botman 0228-517532  
 Trainer Jur Kruis 0228-515079
E7 Trainer/Begeleider Edwin Schrandt 0228-518194 06-30735836 e.schrandt@quicknet.nl
 Begeleider Ronald Hilgers 0228-564531

F Keepers Trainer keepers Patrick Braakman 0228-516132  patrick_braakman@hotmail.com;
F1 Begeleider Harm Leeuwinga 0228-518556  h.leeuwinga@quicknet.nl
 Trainer Mohammed Akelei 0228-799014  irissie120@hotmail.com
 Trainer Roel Stijns 0228-515489  roel.stijns@tele2.nl
F2 Trainer Roel Stijns 0228-515489  roel.stijns@tele2.nl
 Trainer/Begeleider Sjaak van der Ploeg 0228-521936  ingrid.sjaak@quicknet.nl
 Trainer Mohammed Akelei 0228-799014  irissie120@hotmail.com

Gegevens trainers en begeleiders Organisatieschema en medewerkers
 Naam  Adres Pc Woonpl. Tel.
Hoofdbestuur
Voorzitter Gerard Overmars Monnik 1 1613 DJ Grootebroek 06-10145950
Penningmeester Ron Bijleveld  De Roop 16 1616 SC Hoogkarspel 06-30101724
Secretaris Danny Stuurop  Graaf Willemstraat 1 1611 HA Bovenkarspel 06-13490869
Technische Zaken Peter Bakker jr.  Korenmolenlaan 64 1611 XG Bovenkarspel 06-53769066
Accommodatie Cor van der Steen Raadhuisplein 6 1611 AS Bovenkarspel 0228-753059 

Seniorencommissie
Lid  Peter Bakker jr.  Korenmolenlaan 64 1611 XG Bovenkarspel 06-53769066
Lid Robert Konijn  Tentsloot 8 1602 HV Enkhuizen 06-27033899

Jeugdcommissie
Voorzitter Henk de Vries  Eg 24 1611 LT Bovenkarspel 06-20611831
Secretaris Raymond Kersten Waterhoen 19 1613 SG Grootebroek 06-51351683
Lid (materiaal coordinator) Hans de Wit  Broekerhavenweg 137 1611 CC Bovenkarspel 0228-517056
Lid Marcel Lehmann Platanenlaan 70 1613 TC Grootebroek 0228-518840

Zaalvoetbalcommissie
Lid Wil Klein  De Roos 12 1611 KG Bovenkarspel 0228-513898

Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris Pupillen Hans Noback  Hertog Albrechtstraat 246 1613 GV Grootebroek 0228-514376
Wedstrijdsecretaris Junioren Elly Deen  Korenmolenlaan 6 1611 XE Bovenkarspel 0228-752752
Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr.  Korenmolenlaan 64 1611 XG Bovenkarspel 06-53769066
Wedstrijdsecretaris Zaal Wil Klein  De Roos 12 1611 KG Bovenkarspel 0228-513898

Leden Administratie
Leden Administrateur Gerard Piekaar  Hertog Albrechtstraat 117 1611 GD Bovenkarspel 0228-513084

Scheidsrechters
PR-man en aanspreekpunt Piet Manshanden Middenweg 50 1611 KP Bovenkarspel 0228-518614
Coördinator Senioren  Clemens Huisman  Watermolenweg 1  1611 XN  Bovenkarspel  06-50995061
Coordinator Jeugd Sijbrand Krul  Bourgondieweg 180 1611 WP Bovenkarspel 06-57390853
Begeleiding Gerard Haakman Brillant Starstraat 14 1611 DS Bovenkarspel 0228-513302

Sponsorcommissie
Voorzitter Sjaak van Dijk  De Bouw 203 1611 LR Bovenkarspel 0228-513157
Lid Peter Bakker sr. Brillant Starstraat 82 1611 DT Bovenkarspel 0228-512688
Lid Klaas Blokker  Bakkerstraat 60 1611 CW Bovenkarspel 0228-516775
Lid Jacco Stuurop  Graaf Willemstraat 1 1611 HA Bovenkarspel 06-53258510
Lid Rob Kooij  Hertog Albrechtstraat 139 1611 JK Bovenkarspel 0228-513868

Club van 100
Voorzitter Marco Ligthart  Outger Jacobszstraat 21 B 1611 BE Bovenkarspel 06-43451200
Lid Dennis de Goede  Rietzanger 12 1616 RW Hoogkarspel 06-10428186
Lid Jan Hermans  Kastanjelaan 24 1613 VH Grootebroek 06-41858377
Lid Rob Visser  Hulft 13 1611 LJ Bovenkarspel 06-51389475

Redactie/Internet
Hoofd redactie Nico Bakker  Raadhuisplein 10 1611 AS Bovenkarspel 06-28829097
Redactie + Presentatiegids Anita Bakker  Meester Fluitmanstraat 21 1602 TA Enkhuizen 0228-751888
Redactie + Presentatiegids Elly Roosendaal Raadhuisplein 37 1611 AR Bovenkarspel 0228-520439
Redactie + Presentatiegids Rob Visser  Hulft 13 1611 LJ Bovenkarspel 06-51389475
Redactie + Presentatiegids Marcello Ghizzi Bartigonstraat 9 1611 DW Bovenkarspel 0228-516424
Redactie + Presentatiegids Gerard Overmars Monnik 1 1613 DJ Grootebroek 06-10145950
Presentatiegids Erik Raggers  Pannewal 28 1602 KS Enkhuizen 0228-316382
Presentatiegids Hans Helfensteijn Pandhof 29 1613 EK Grootebroek 0228-511332
Presentatiegids Ron Bijleveld  De Roop 16 1616 SC Hoogkarspel 06-30101724
Presentatiegids Danny Stuurop  Graaf Willemstraat 1 1611 HA Bovenkarspel 06-13490869
Webmaster Hans Beets  Murillostraat 17 1611 DA Bovenkarspel 06-51409639
Webmaster Arno Schotten  p/a La Reinelaan 46 1611 ZE Bovenkarspel 06-46088306

Complex en velden
KNVB-consul Clemens Huisman Watermolenweg 1 1611 XN Bovenkarspel 06-50995061
Accommodatie  Cor van der Steen Raadhuisplein 6 1611 AS Bovenkarspel 0228-753059 

Kantine
Coordinator Wil Klein  De Roos 12 1611 KG Bovenkarspel 0228-513898

Materiaal/Boet
Lid Henk Cnossen  Stetse 64 1613 BW Grootebroek 06-18705802

Algemene Zaken
Regio afgevaardigde KNVB Frans Cornelisz Pr. Willem Alexanderlaan 24 1611 EV Bovenkarspel 0228-513260
Regio afgevaardigde KNVB Klaas Blokker  Bakkerstraat 60 1611 CW Bovenkarspel 0228-516775

Coordinatoren
A-junioren  Martijn Kamp  Zesstedenweg 277 1613 JG Grootebroek 06-45384716 
B-junioren  Martijn Kamp  Zesstedenweg 277 1613 JG Grootebroek 06-45384716 
C-junioren  Aldo van Leeuwen Zwanebloem 31 1611 BX Bovenkarspel 06-29005604
D-pupillen Dick de Wit  Trechter 44 1611 LC Bovenkarspel 06-53866219
E-pupillen Peter Kuin  De Botting 1 1611 KC Bovenkarspel 06-22530357
F-pupillen Ed van der Kruk Wezenland 1 1602 MA Enkhuizen 06-28948100
Meiden pupillen Peter Bakker jr  Korenmolenlaan 64 1611 XG Bovenkarspel 06-53769066
G-voetbal Peter Wokke  Belmolendijk 53 1693 DH Wervershoof 06-22157792
G-voetbal jeugd Sandra van Groen Zwaluwweg 1 1602 NR Enkhuizen 0228-318995
Toernooien Dries Zwaan  Broekerhavenweg 226 1611 CK Bovenkarspel 06-41859018  

Telefoon AFGELASTINGEN LIJN: 0228 515482
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Gaswacht Bakker CV ZWAAGDIJK
Germaco Bolbloemen BV Bovenkarspel
Globe, reisbureau Bovenkarspel
Gordijnen boet Grootebroek
Grafiplan Grootebroek
Groot & Nieuwboer makelaar Bovenkarspel
Gruba auto en banden service  Grootebroek
Haan, keurslager de Bovenkarspel
Hairmaxx Antoine Bovenkarspel
Happy Days Noord Holland Bovenkarspel
Heineken brouwerij Alkmaar
Helder & Groot, advocaten Grootebroek
Het ondernemersbelang Piet Wiersma Enkhuizen
Hoekstra APK Keuring Lutjebroek
Hof, bouwbedrijf CL Grootebroek
Hoff, accountantskantoor Bovenkarspel
Hoost & van Beek   Enkhuizen
Horst, P van de, Bouwbedrijf Enkhuizen
Houtexpert BV, de Enkhuizen
Houtlust, pannenkoekbakkerij Hem
IJgenweis Restaurant Streekbos Bovenkarspel
IJsselmuiden Sanidrome Grootebroek
ING Enkhuizen
Jacq Bloemen en Planten Bovenkarspel
Jan Reek Graniet BV Hoorn
Jongeneel, houthandel Zwaagdijk-Oost
Jonk, poelier N de Bovenkarspel
Karel bolbloemen BV Bovenkarspel
Kerner For Fit Animals   Bovenkarspel
Kersten, adm. kantoor Bovenkarspel
Keukencentrum Stede Broec Grootebroek
Keukendesign Enkhuizen
Keukenloods  BV Hoorn
Kiddy World Zwaag
Klooster, woonwinkel ‘t Bovenkarspel
Koepoort, restaurant de Enkhuizen
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen, Glasfolies & Reclame Lutjebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kroezen verzekervoordelig.nl Bovenkarspel
Kuin, aannemingsbedrijf Bovenkarspel
Kuiper BV, transportbedrijf Enkhuizen
Laan Flora facilities Zwaagdijk
Laan sanitair Grootebroek
Lange Jan, cafe de Enkhuizen
Leeninga Bouwbedrijf Enkhuizen
Luifel, de Grootebroek
Maartens, tuincentrum Enkhuizen
MC Donalds restaurants Hoorn
Meijer/vd Tuin notariskantoor Hoogkarspel
Mijn idee Bloemen en Planten Bovenkarspel
Mosselaar, p vd Bovenkarspel
Muta sport Schagen
Nefertiti schoonmaakbedrijf Bovenkarspel
Nettomeubel Grootebroek
NIBO Bovenkarspel
Nieuweboer B Zwaagdijk Oost
Occasionverhuur Enkhuizen Enkhuizen
Osch, D.C. van Bovenkarspel
P. Hinke, juwelier Bovenkarspel
Painting Holland BV Zaandam
PC outletshop Bovenkarspel
PCC  Afvalbedrijf Medemblik
Pearle opticiens Enkhuizen

Peerdeman, garagebedrijf Grootebroek
Peerdeman, tekenbureau Enkhuizen
Perlei Schoonheids/Pedicure salon Bovenkarspel
Peter Jonker Fotograaf Hoorn
Pieterson, dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Inst. Bedrijf Venhuizen
Proeftuin, de Enkhuizen
Rabobank Bovenkarspel
Remax Makelaars Bovenkarspel
Rensch, schildersbedrijf Bovenkarspel
Rioolservice westfriesland Bovenkarspel
Rogema, administratiekantoor Grootebroek
Roode Hert, hotel rest.  Bovenkarspel
Rove Horeca groothandel Middenmeer
Ruitenberg & Oud Bouwbedrijf Grootebroek
Ruiter, dakkapellen Ursem
Schadenberg, dakwerken hem
Schilder, vishandel TH Enkhuizen
Schilderwerken Louis Bakker Bovenkarspel
Schipper Kozijnen Opmeer
Schooneman Kunststof kozijnen Enkhuizen
Selekt Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens, aannemingsbedrijf Enkhuizen
Slagtech Zwaagdijk
Smit, rijwielhandel Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcafe De Flint Bovenkarspel
Sportcentrum Stedebroec Bovenkarspel
Stins, Machteld Bovenkarspel
Stitching factory Enkhuizen
Stoffeerbedrijf Primavloer Bovenkarspel
Stoffers, glazenw. en schoonm. Bovenkarspel
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
Stucadoorsbedrijf M Greiner Bovenkarspel
Stumpel office products Hoorn
Thole, Hessel Bovenkarspel
Time Out sport Enkhuizen
Trendtapijt Lutjebroek
Trifolium Quattuor BV Bovenkarspel
United Soft Drinks Utrecht
UNIVE Hollands noorden Bovenkarspel
Veekro bedrijfswagens Zwaagdijk
Veldhuis sport Bovenkarspel
Veldhuis zonwering Zwaag
Viptel telecom BV Enkhuizen
Vivant Bovenkarspel
Vriend BV Sloop en bouwbedrijf Hem
Vroling BV Hem
VST, voetbalschool Bovenkarspel
Waaijer verwarmingstechniek Enkhuizen
Wedding, R Enkhuizen
Weeteling keukens Grootebroek
Weltrop Naai en borduurplezier Grootebroek
West-Friesland taxicentrale Bovenkarspel
WFO Netwerk Notarissen Grootebroek
Winnubs, bouwbedrijf Lutjebroek
Wit, beeld en geluid de Enkhuizen
Wit, Loonbedrijf Blokker
Wit, modehuis de Bovenkarspel
Wit, transportonderneming Bovenkarspel
Xaris ICT BV Hoorn
Zwaluw BV Transport Enkhuizen  

ABC houthandel Enkhuizen
Alanyadoner Enkhuizen
Alpha Tours Hem
Autobedrijf BIBO Enkhuizen
Autobedrijf Bruin Enkhuizen
Autobedrijf De Dreu BV Enkhuizen
Autogroep vd Linden v Sprankhuizen Enkhuizen
Autoschadebedrijf Hogendoorn Grootebroek
Autoschadebedrijf Schepenwijk Enkhuizen
Autototaal Grootebroek
Babonnick Advies Partners Bovenkarspel
Bakker Botman Bovenkarspel
Bakker, groentenhandel Bovenkarspel
Bakker, houthandel Hoogkarspel
Bakker, Jp Jumbowood Bovenkarspel
Bakker, loodgieter Bovenkarspel
Bakker, Sjoerd Bovenkarspel
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerenpoot Inst. Techniek Zwaagdijk
Besseling, Bakkerij Gerard Bovenkarspel
Beusekom lijmwerken Bovenkarspel
Bierelier, cafe de Enkhuizen
Biesenbeek IT Enkhuizen
Boon , Timo Keurslager Bovenkarspel
Bot, woninginrichting Hoogkarspel
Botter, cafetaria de Bovenkarspel
Bouw 85, aannemingsbedrijf Hem
Broersen en van der Plasse Bovenkarspel
Broersen montage Bovenkarspel
Bruggeman mode Hoorn
Bruna, boekhandel Bovenkarspel
Buren, cafe-bistro Bovenkarspel
Buurs zonweringen Bovenkarspel
Cafe Restaurant de Paus Lutjebroek
Cascadoor, de Grootebroek
CMK Bovenkarspel
CNB Bovenkarspel
Cool Air Frank Dekker Bovenkarspel
Copy Digitaal Enkhuizen
Cornelisse sportprijzen Enkhuizen
Daihatsu dealer Volvo specialist Lutjebroek
De Jong & De Jong adviseurs Enkhuizen
De Klussenier Grootebroek
Deen Supermarkten Hoorn
Dekker, rijwielhandel Enkhuizen
Desaunois BV Aannemersbedrijf Zwaagdijk
Desaunois, tegelhandel Enkhuizen
Diepen van H, Design Grootebroek
Dikke Mik, eetcafe Enkhuizen
Doorn, M Andijk
Drukkerij T Venhuis BV Hem
Embrace damesmode Hippolytushoef
Engel, cafe de Grootebroek
Enkhuizer sportcentrum Enkhuizen
Enkhuizer Tegels en sanitair Enkhuizen
Expert Enkhuizen Enkhuizen
Fietswereld Nan Grootebroek
FinAccount Enkhuizen
Firma Kooy Grootebroek
Flint, sportcafe de Bovenkarspel
Flora Bar, de Bovenkarspel
Flynth Adviseurs-accountants Zwaagdijk
FNV, Bouw- en houtbond Grootebroek
Gall & Gall Bovenkarspel

Hoofdsponsor Kiddy World,  www.kiddyworld.nl, Tel: 0229 - 272 585
Hoofdsponsor Jeugd Gaswacht Bakker CV installatietechniek
 Graanmarkt 13, 1681 PA Zwaagdijk-Oost Tel: 0228-562500

KGB sponsors / advertentie-reclamebordsponsors

Hoofdstraat 151
1611 AD Bovenkarspel

    
    Mobiel   (06) - 42.71.82.27        
    E-mail info@rioolservice-westfriesland.nl

•  Riool ontstoppingen en preventieve reiniging.

Tel. (0228) - 544351 www.rioolservice-westfriesland.nl

•  Ontstopping van keuken- en sanitairafvoeren.

•  Rioolstank detectie.

•  Rioolcamera-inspectie opname op dvd.

•  Vernieuwing en aanleg van binnen- en buitenrioleringen.

•  Ondergrondse leiding- en kabeldetectie.

•  Vrijblijvende offerte en gratis advies.




