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Van alle steunbetuigingen en berichten over Abdel-
hak Nouri vond ik dit de allermooiste…
‘De Koning van Geuzenveld’ 

- Hij is Ajax en Rotterdam rouwt.
- Hij is Marokkaan en ieders broertje.
- Hij is Islam en iedereen bidt.
- Hij is contact verloren maar verbindt.
- Hij is Appie… zonder bal.

En toen opeens werd voetbal ‘gewoon’ een spelletje. 
Op de vrijdag na het trieste nieuws over Abdelhak 
Nouri zijn er in de Fanshop van Feyenoord meer dan 
30 shirts verkocht met rugnummer 34 en zijn naam: 
N O U R I. Vanuit de hele wereld stromen de steun-
betuigingen binnen. Grote internationale namen, 
trainers, spelers, selecties…

Nico Dijkshoorn verwoordde het tref-
fend. ‘Abdelhak Nouri haatte niet, hij 
hield van Voetbal, alleen maar voet-
bal’. En terwijl je hoopt dat het lot van 
Nouri de kracht heeft om iets blijvend 
te veranderen, denk ik dat er over een 
paar weken vast wel weer ergens om 
een gele kaart wordt gevraagd of een 
scheidsrechter wordt stijfgescholden. 
Maar als het even meezit blijft voetbal 
gewoon een spelletje… Ons spelletje.

De competities beginnen weer, ‘we’ 
moeten door. En misschien is dat 
maar beter. Bij KGB maken wij ons 
op voor een mooi seizoen. De selec-
tie is grotendeels intact gebleven en 
na de goede klassering van vorig sei-
zoen, kijken wij vol verwachting naar 
2017/2018. De club staat er goed 
voor. Het aantal jeugdleden loopt 
iets terug (een trend die scholen en 
buur(t)verenigingen ook herkennen), 
daarentegen groeit het seniorenvoet-
bal op zondag en starten wij in sep-
tember tijdens de Seniorenweek met 
een pilot Wandelvoetbal. Dit doen wij 
gezamenlijk met de Seniorenraad in 
Stede Broec. 

Terwijl ik deze column schrijf, hebben 
de Oranje Leeuwinnen zich overtui-
gend geplaatst voor de kwartfinale. 
Wellicht geeft hun succes ook nog 
een boost aan het toch al groeiende 
meisjes- en damesvoetbal.

Dit seizoen is de uitvoering van het Sportbeleids-
plan KGB2020 ‘halverwege’. Rond de Kerstperiode 
maken wij de balans op. Daarvan houden wij u in de 
‘Overbrugging’ op de hoogte. 

KGB is een gezonde club, met een goede en enthou-
siaste groep vrijwilligers waar wij als bestuur trots op 
zijn. Samen geven wij op een prachtige manier invul-
ling aan het woord ‘vereniging’. 

Namens het bestuur wens ik u een mooi seizoen en 
veel plezier met het lezen van de Presentatiegids. 
Dank aan iedereen die een rol heeft gehad in de tot-
standkoming van dit redactionele paradepaardje. 

Sportieve groet,
Bob Smit

Bob Smit
Van de voorzitter
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Frans, getrouwd met Rita, en trotse ouders 
van zoons Ilja en Joeri, die inmiddels hun ei-
gen boontjes doppen. Toen ik uit de A-junioren 
vertrok naar de Senioren kwam ik in het derde 
elftal terecht. Frans voetbalde daar ook in. Het 
was een leuke mix tussen jong en oud met de 
fanatieke, humorvolle begeleider Jan Schotten. 
Wij, als jonkies, kregen het vertrouwen en door 
vallen en opstaan raakten we gewend aan het 
seniorenvoetbal. Wij kregen de tijd om te wen-
nen aan het meer fysieke en snellere spel van 
de senioren. Een mooie tussenstop om even-
tueel in het 1e of 2e elftal te belanden, in een 
later stadium.

We dwalen af, terug naar Frans nu. Frans was 
een hardwerkende linksback, annex, verdedi-
gende middenvelder, die nooit verzaakte en er 
altijd stond als je hem nodig had. Een man met 
paardenlongen. Gaf nooit op. Een voorbeeld 
voor jongere spelers. Onder leiding van toen-
malige trainer John Kraay gingen we eens een 
duinenloop doen in Bergen. In het begin was 
het nog wel te doen. De ploeg bleef bij elkaar. 
Van afstand hoorden we de zee, dus het leek 
net of we al dichtbij waren, maar telkens als we 
weer boven een duinpan kwamen, zagen we al-
leen maar meer duin. Telkens dacht je dat je er 
was, maar pas na de 4e keer zag je het langver-
wachte water van de zee. Wat een opluchting. 
Iedereen was er, behalve Frans, die zijn gevecht 
met de laatste duinpan nog moest aangaan. 
Onder luide aanmoedigingen lukte hem dit hu-
zarenstukje. De volharding en het doorzettings-
vermogen zijn tot op de dag van vandaag nog 
niet vergeten. Op het veld kon hij 90 minuten 
gaan, maar dit was andere koek. Hoewel hij het 
moeilijk had, hij gaf nooit op. Een bewonderens-
waardige karaktertrek. Hij komt steeds boven-
drijven, dat is Frans.

Na zijn actieve voetbalperiode belandde hij al 
gauw aan de bestuurlijke kant van de club. Tij-
dens zijn actieve periode deed hij al het een en 
ander, maar hij werd nu een echte ''vergadertij-
ger''. Ook daar was hij op zijn plek, getuige zijn 
staat van dienst:

Wie is...

Frans Cornelisz?
Al jarenlang kun je de naam Frans Cornelisz terug vinden onder het kopje "Organisatie en Medewer-

kers" in de presentatiegids. Bijna helemaal onder aan de lijst. Als je snel kijkt, kijk je er zo overheen. 

Regioafgevaardigde, Frans Cornelisz. Ik wil hem, voor de Presentatiegids, uit het "schimmige moeras 

der onbekendheid" trekken en hem door middel van dit interview aan u voorstellen.



Wat proberen jullie op poten te zetten? Wat is jullie 
speerpunt op dit moment en wat merken de vereni-
gingen daarvan?
We zijn bezig om verbeterde oefenstof te integreren 
bij de opleiding van de nieuwere generatie trainers. 
We proberen het kader te verstevigen, zodat er in 
de nabije toekomst nog betere resultaten zichtbaar 
zijn. Voorbeeldje is ook hier, dat we ons fiat hebben 
gegeven voor de veranderende opzet van het pupil-
lenvoetbal. Iets wat het komende seizoen zal ingaan.

Ben je nog van plan om lang door te gaan? 
Officieel mag ik nog 6 jaar doorgaan en ik zou niet an-
ders willen. Ik ben in het bezit van meerdere KNVB-
petten. Ook ben ik nog waarnemer voor Orde en 
Veiligheid. In die hoedanigheid bezoek ik clubs ten 
behoeve van bijvoorbeeld het alcoholbeleid of om 
te kijken of een wedstrijd sportief verloopt, hoe 
gedraagt het publiek zich, maakt de scheidsrechter 
geen al te grote fouten. Ook ben ik nog ambassadeur 
van de KNVB, waaronder ook de zaalvoetbaltak. In 
die hoedanigheid mag ik ook de nog leukere dingen 
doen. Onder meer langs gaan bij jubilarissen. Kam-
pioensmedailles uitreiken. Laatst was ik nog bij de 
opening aanwezig van het nieuwe complex van SEW 
uit Nibbixwoud.
Daar heb ik namens de KNVB een mooi cadeau uit-
gereikt.
Kortom een druk baasje, die Frans.

Tenslotte, als ik KGB zeg, wat schiet er dan zoal door 
je hoofd? 
De mooie tijd die we hebben gehad, met vele mooie 
herinneringen. Ik vind dat KGB ook een prachtig 
complex heeft. Hoewel ik niet altijd aanwezig kan 
zijn, ben ik altijd zeer geïnteresseerd. Elke zondag is 
het wel van " He, Rita, hoe heeft KGB 1 gespeeld?" 
Andersom geldt het ook, want Rita is nog net zo fana-
tiek. KGB blijft toch de club.

Het was leuk om Frans en Rita, na lange tijd weer 
eens gesproken te hebben, en dat gevoel was we-
derzijds. De koffie en koek gingen erin als koek. Dank 
daarvoor, Rita, en tot ziens.

Mels van Ammers

•	 12 Jaar bestuurslid geweest als, 
  Vice-voorzitter,
•	 13	Jaar	ledenadministrateur,
•	 Trainer	begeleider	geweest.
•	 Regioafgevaardigde	KNVB. 

Hoog tijd om hem zelf aan het woord te laten. Is hij nu rustig en be-
daard en geniet hij van zijn pensioen of zit hij nog altijd vol met ambitie 
en boven op de barricades als Regioafgevaardigde?
 
Hoe	ben	je	Regioafgevaardigde	geworden?
Na een indrukwekkende staat van dienst, bij KGB, werd ik Regioafge-
vaardigde van de KNVB.
Het zal niemand verbazen dat KGB-icoon en KGB-duizendpoot Cor 
Deen, ook Regioafgevaardigde was. Die man deed werkelijk alles bij 
KGB. Hij was geboren met een Rood-Wit hart totdat een noodlottig 
ongeval een veel te vroeg einde maakte aan zijn leven en aan dat van 
KGB-Toptalent Ruud Vriend. Hoe moeilijk ook, ik nam de plek van Cor 
in. Samen met Klaas Blokker gingen we de vergaderingen af.

Wat	doet	een	Regioafgevaardigde? 
De vermelding Regioafgevaardigde vind ik inmiddels flink belegen. 
Sinds 2011 ben ik "Landelijke Afgevaardigde", maar ook dat is inmid-
dels weer veranderd. Nu ben ik officieel "Ledenraadslid". met als kies-
kring Noord-Holland-Noord. Landelijk gezien zijn er 30 Leden van de 
Ledenraad en ben er dus  één van. Hierbij vertegenwoordig ik 126 clubs 
van mijn kieskring en ben in die hoedanigheid de spreekbuis van deze 
clubs bij de KNVB-Bondsvergaderingen en andere aangelegenheden. 

Een	heleboel	mensen	zien	de	KNVB	als	een	grote	slangenkuil,	waar		
iedereen	door	elkaar	heen	kronkelt.	Kun	je	dat	begrijpen	en	hoe	zie	
jij dat? 
In de Profsectie van de KNVB zit je veel meer in de spotlights en wordt 
alles breed uitgemeten in de media, zowel positief als negatief. In de 
Amateursectie zit je wat meer in de luwte en rustiger vaarwater, maar 
er gebeurt nog genoeg hoor.
 
Wat is er tot nu toe bereikt  in de Zeister bossen? 
Je bereikt dingen samen als groep. Dat doe je niet alleen. Voorbeeld 
is dat er tijdens een vergadering geld bleek over te zijn. De directie 
had daar wel een bestemming voor, maar de Ledenraadsleden staken 
daar een stokje voor. Dat geld moest terug naar de verenigingen en dat 
gebeurde dan dus ook, in de vorm van een mindere bondscontributie 
voor de pupillen.

15
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tulpen ook gaan toeleggen op het exporteren van 
lelies. 

Midden jaren negentig werd het bedrijf overgedra-
gen aan de derde generatie De Wit. Momenteel 
werken er negen neven in het bedrijf, die allen klein-
zonen van de oprichter Jan de Wit zijn. René houdt 
zich grotendeels bezig met de inkoop, Nico met de 
kwekerij en de export en Jan met de verkoop in het 
verre Oosten. Daarnaast werken er nog ca. 25 mede-
werkers in vaste dienst en nog vele andere seizoen-
arbeiders. 
De familie van Jan de Wit is natuurlijk ook zeer ver-
bonden met KGB, zo kennen we uit het verleden al-
lemaal Piet de Wit (meer dan 20 jaar grensrechter 
van het eerste elftal), Rinus de Wit (meer dan 40 jaar 
consul), Meindert de Wit (toelichting overbodig) en 
Siem de Wit. Ook hebben vrijwel alle neven (derde 
generatie) en achterneven (vierde generatie) jaren-
lang van hoog tot laag, van junior tot senior bij KGB 

Eén van de leden van de sponsorgroep Tulip Valley 
is Bloembollenbedrijf Jan de Wit en Zonen B.V. Het 
valt niet mee om alle drie de directeuren (Jan, Nico 
en René) tegelijk te spreken te krijgen in verband 
met de drukke werkzaamheden van de heren. Uit-
eindelijk hebben we Nico de Wit bereid gevonden 
om het één en ander te vertellen over het bedrijf, dat 
inmiddels reeds 95 jaar bestaat.

Het bedrijf werd in 1922 in Bovenkarspel opgericht 
door Jan de Wit en vanaf 1925 werd er begonnen 
met het telen van tulpen. Vanaf de vijftiger jaren be-
gon men met de export naar het buitenland en deze 
export is nu de grootste activiteit van het bedrijf. Het 
bedrijf werd groter en groter en daarom kwamen be-
gin jaren vijftig alle zeven zonen van Jan de Wit bij 
het bedrijf. Door de enorme groei werd de locatie in 
Bovenkarspel te klein en verhuisde men naar Enk-
huizen, waar het nu nog steeds gevestigd is. Vanaf de 
jaren tachtig zijn ze zich naast de eerdergenoemde 

Lid van de Tulip Valley groep



of hij “iets” wilde doen bij de F-pupillen. Het is in-
middels vele jaren later, maar hij is nog steeds actief 
als trainer/begeleider bij KGB. Nadat hij jarenlang 
betrokken was bij de voetbalcarrière van zijn zoon 
Sven, gaat hij komend seizoen aan de slag als trainer/
begeleider bij de meisjes onder 15 waar zijn dochter 
Annika actief is. Het trainen en begeleiden van de 
jeugdteams is overigens een belangrijk item volgens 
Nico. Het zou mooi zijn als alle jeugdselecties vaste 
trainers hebben, het zal de kwaliteit van de spelers 
en dus de prestaties van de teams bevorderen. Maar 
het allerbelangrijkste is dat iedereen het naar zijn 
zin heeft en dat KGB een gezellige en warme club is 
waar iedereen zich thuis voelt .

Zoals reeds gezegd maakt Jan de Wit en Zonen 
B.V. deel uit van de sponsorgroep Tulip Valley. Dit 
zijn 18 sponsors die KGB en met name de jeugd in 
financieel opzicht ondersteunen. Ook in het inmid-
dels grijze verleden werden de jeugdtoernooien van 
KGB door dit bedrijf ondersteund, maar wel op een 
andere wijze. De Zilveren Tulp toernooien staan nog 
steeds in het geheugen gegrift bij de meeste KGB-
ers, waarbij de eerste prijs bestond uit een grote zil-
veren tulp. Het onderlinge contact tussen de leden 
van deze sponsorgroep en het “wij-gevoel” zorgt er-
voor dat Jan de Wit en Zonen B.V. met plezier deel 
uitmaakt van deze groep. 

gevoetbald. Bovendien zijn er velen actief (geweest) 
als coaches, scheidsrechters, begeleiders, trainers, 
vrijwilligers bij organisatie van Pietenavond, etc., etc. 
Petra, de vrouw van René, is meer dan bekend als 
één van de twee omroepsters tijdens de toernooien 
bij KGB. Kortom, deze familie De Wit is inmiddels 
niet meer weg te denken uit de geschiedenis van 
KGB.

Nico begon zijn actieve voetbalcarrière als jeugdige 
speler in het doel, maar werd later een verdienstelijk 
veldspeler op diverse plaatsen in de achterhoede, 
echter wel altijd dicht bij het doel. Na de A2-junio-
ren (topseizoen met 2 beslissingswedstrijden en het 
kampioenschap met coach Simen de Wit en trainer 
Wim Meijer) ging hij het seniorenvoetbal verkennen 
en belandde in het derde elftal onder leiding van 
Sjaak Oud, ook al zo’n KGB coryfee uit het verleden. 
De jaren daarna pendelde hij tussen het eerste en het 
tweede elftal heen en weer. In het tweede elftal was 
Jetze Kruis zijn begeleider, ook al zo’n illuster KGB-
er. Afbouwen deed Nico in het team waar ook René 
deel van uitmaakte en samen met o.a. Hans Vlaar, Pe 
Smit, Rober Kok , Theo de Wit en Fred Commandeur 
presteerden ze nog op zeer redelijk niveau, vandaar 
de bijnaam van het team: “Het Gouden Vijfje”.

Na het beëindigen van zijn carrière als speler werd 
Nico benaderd door Reinier Jeltema met de vraag 

7
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stemming duurt het lang voor die rust daadwerkelijk 
gevonden wordt. 

Het wedstrijdprogramma van KGB start pas rond 
13.00 uur, maar het 
ontbijt wordt vroeg 
geserveerd. In de 
tussentijd kunnen de 
spelers zich voorbe-
reiden in de Bade-
see, een meertje 
naast het sportcom-
plex. Door het goe-
de weer is het hier 
goed vertoeven; er 
wordt gevoetvolleyd, 
gezwommen en uit-
gerust. Na een sma-
kelijke lunch is het 
tijd voor de eerste 
wedstrijden van de 
poulefase. De resul-
taten zijn wisselend, 

Je bent jong en je wilt wat - Verslag KGB
JO17 & -19 in Bensheim juni 2017, Bovenkarspel.

Na veel voorbereidend werk was het vrijdag 2 juni 
eindelijk zover; een delegatie van KGB vertrekt bij 
CNB om de Bovenkarspeler trots te vertegenwoor-
digen op de Basinus Cup in Bensheim, te Duitsland. 
KGB is vertegenwoordigd door de JO19-1, een sa-
mengesteld JO17/19 team en een JO17 team, wel-
ke door 8 begeleiders in het oog gehouden worden.
De reis duurt zo’n 8 uur, de stemming zit er goed in. 
Buschauffeur Dries stuurt de bus zonder moeite 
door de files.
Bij aankomst in de zonnige Duitse riviëra wordt eerst 
de slaaplocatie gereed gemaakt, alvorens de groep 
gaat eten bij de voetbalclub.
’s Avonds wordt er gezocht naar vertier in het stads-
centrum. De spelersgroep van zo’n 40 man verdeelt 
zich in kleinere groepjes en ieder vindt zijn weg. 
Waar de een zich op het terras vermaakt, gaat de an-
der op zoek naar Duits wild (DE WASBEER).
De groep druppelt vroeg de sporthal weer binnen 
voor de nachtrust, maar door de hitte en de goede 

Al een aantal jaren organiseert de toernooicommissie van KGB de inmiddels bekende toernooien op ons 

sportcomplex in Bovenkarspel. In een grijs verleden organiseerde de vorige toernooicommissie ook een 

Internationaal Jeugdtoernooi bij KGB.  Nu, een aantal jaren later, is er binnen KGB opnieuw een commissie 

die de organisatie en coördinatie van de Internationale toernooien voor haar rekening neemt. Joey Leeu-

winga en Adriaan de Wit trapten dit jaar af met de reis naar Bensheim. Wie weet is dit de voorloper voor een 

nieuw Internationaal Toernooi bij KGB in de nabije toekomst. Hieronder in het kort de belevenissen van onze 

jeugdleden en de commissie bij onze Oosterburen.

Toernooi commissie

Bensheim



er wordt zowel gewonnen als verloren. Het belang-
rijkste is echter dat KGB zorgt voor veel spektakel, 
elke wedstrijd is spannend tot de laatste minuut!
Na een verfrissende douche gaan de spelers met 
Dries naar het centrum, via de McDonalds (nee, 
de bus paste niet door de McDrive), om samen de 
Champions League finale kijken en maken er een 
mooie avond van.

Zondag zijn de laatste wedstrijden. Omdat er geko-
zen is om zondagavond na het toernooi naar huis te 
gaan, moeten de spelers vroeg uit de veren om de 
boel op te ruimen. De poulefase zit er op, waardoor 
de tegenstanders op zondag gelijkwaardiger zijn. Er 
zijn zelfs een aantal penaltyseries nodig om de wed-
strijden in de knock-out fase te beslissen. Rond 18.00 
uur meldt KGB zich af en neemt de (troost)prijzen in 
ontvangst. Geen enkel team is laatste geworden in 
haar categorie, dus we houden de eer hoog! 

Als organisatie hebben wij van alle spelers genoten 
en zijn wij de begeleiders (Siem, Kees, Ramon, Jan, 
Dirk-Jan en Niels) zeer dankbaar voor hun inzet. Ook 
KGB willen wij bedanken voor de steun in de organi-
satie van de deelname aan het toernooi!
De uitgebreide verslagen inclusief foto’s zijn te vin-
den op de nieuwe website van KGB, onder ‘Nieuws’.
Wij kijken terug op een geweldig toernooi met een 
mooie groep.

Joey Leeuwinga & Adriaan de Wit
Enkele citaten bij de foto’s:

 ‘Je bent jong en je wilt wat’
 ‘Mijn kop ligt nog in Duitsland’
 ‘We gaan onze kop eraf zuipen’
 ‘We gaan voor goud’
 ‘Wir sind die Hollanders’
 ‘We breken de hele tent af’
 ‘Gouwe gozer die Dries’

9
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Professionele begeleiding

Afgestemd op uw woonwensen

Voor meer informatie kijk op www.kuinbv.nl
of mail naar info@kuinbv.nl

KUIN bv
AANNEMINGSBEDRIJF

BOVENKARSPEL     0228-511313

van Kavel tot Droomhuis
Onder architectuur ontworpen



Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie 
voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 
gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de 
bankrekening van uw sponsordoel. Of u nu recht-
streeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via 
SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt 
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com 
ons een commissie uit en profiteert uw sponsordoel 
hier direct van! 

Waarom SponsorKliks? 
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door 
de hoge omzetten die wij leveren bij de meeste win-
kels in het hoogste commissiesegment geplaatst. 
Doordat duizenden verenigingen actief deelnemen 
kunnen wij zeer goede, en regelmatig exclusieve, 
commissie-afspraken maken met winkels. Door deze 
schaalvoordelen keert SponsorKliks de hoogste net-
to commissie uit in de markt! 

Waar vindt u SponsorKliks?
De link van SponsorKliks is te vinden op de homepa-
gina van de KGB-website.

Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bij-
drage leveren aan jouw sponsordoel, zonder dat het 
u een cent extra kost! 

Reserveer een restaurant of bestel online een pizza 
via o.a. Thuisbezorgd en uw sponsordoel ontvangt 
geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens 
bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Cool-
blue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. 
Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan 
ook naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost u 
niets extra! 

Wilt u uw sponsordoel ook GRATIS sponsoren? Zorg 
er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet 
via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een 
kleine moeite, voor uw sponsordoel directe inkom-
sten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit 
zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere 
mensen die uw sponsordoel een warm hart toedra-
gen. 

11

Sponsorkliks

Doe allen mee, en steun KGB !!
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'Je moet nooit de kop laten hangen'

Op woensdagavond vijf april was Henk de Jong op ons complex. Hij is dan trainer van De Graafschap, maar Henk heeft 
vooral naam gemaakt bij SC Cambuur. Hij nam het stokje over in maart 2013 en werd direct kampioen in de Jupiler 
League 2012-2013.
Henk is een vriend en oud teamlid van onze trainer Piet Wiersma. De Jong was ooit ook voetballer maar moest vroeg-
tijdig stoppen vanwege een onwillige knie. Dat de heren elkaar kenden was goed te zien en te merken. Mooi. Ze heb-
ben elkaar bij Sneek ontmoet. 'Sneekers, een prachtig rechtuit volk.' 

Henk is een makkelijke prater. Gewend om voor een groep te staan gaf hij helemaal het beeld af een gewone jongen 
te zijn. Niet lullen en poetsen gaat bij hem niet op - het is bij Henk - lullen én poetsen!

Drachtster Boys, VV Sneek, Harkemse Boys, Heracles, Groningen, Heerenveen, Cambuur zijn o.a. clubs waar Henk 
actief is geweest. Momenteel is hij superboer.  
Zijn vrouw Diana heeft hij ooit ontmoet in een voetbalkantine, ze stond achter de bar. 'Een sterke vrouw. Zij heeft mij 
rustig gemaakt. Want ik was nogal een stapper die het nogal laat kon maken.'

Ooit was hij assistent van Frits Korbach bij Heracles. 'Een mooie markante man. Frits maakte bij Heerenveen in een 
dag de semiprofs fullprofs. Degene die weer gingen werken zou hij anders naar het tweede terugzetten. Iedereen was 
er de volgende dag en ze waren van de een op andere dag profspelers geworden.'
Ron Jans haalde hem ooit naar FC Groningen als assistent.
Henk was ook ooit tafelheer op een boot dat door Willem-Alexander, in het bijzijn van Maxima, werd ingehuldigd. 
Ook heeft hij Louis van Gaal ontmoet - in een vliegtuig richting een trainingskamp in Portugal. 'Als ie ooit een assistent 
nodig heeft mag hij me bellen' - zegt Henk met een big smile.

  Diverse sheets komen voorbij met Henk zijn kennis en uitwerkingen.

  Acceptatie in het team    Kernwaarden BVO

  - Belangrijk, veilig en goed voelen   - Strijd en passie
  - Onmogelijk om alle individuele gedachten  - Samenwerken
   ideeën ten uitvoer te brengen  - Discipline/Afspraken
  - Noodzaak om uit te vinden wat wij gezamenlijk - Plezier 
   belangrijk vinden
  - Komen tot een aantal kernwaarden    

    Bereidheid tot samenwerken 

  - Duidelijkheid over gezamenlijk doel gestuurd vanuit directie, trainer en speler
  - Vertrouwen - elkaar -  doelen
  - Motivatie - individueel/team
  - Vaardigheden - individueel

KGB's Sponsoravond / Club van 100

Henk de Jong



 Overeenkomsten Bedrijf   & BVO

- Succesvol zijn - gevoel  - Succesvol zijn - gevoel
- Financieel    - Financieel
- Bestaansrecht   - Handhaving/prijzen winnen
- Verkoop product   - Verkoop spelers
- Klanten     - Stadion vol/sponsoren
- Klant tevreden  - Supporters/sponsoren tevreden
- Aandacht/pers/reclame  - Aandacht/pers/reclame
- Personeel tevreden   - Personeel tevreden
- Sfeer    - Sfeer
  
 'Ik moet mensen om mijn heen hebben die ik vertrouw.'

Meer gehoorde oneliners of quotes van Henk:

'Ik ga elke morgen door de club heen - iedereen goeiedag zeggen. '
'Het gevoel geven dat we het met elkaar doen.'

'Alles draait uiteindelijk om geld.'
'Resultaat = kwaliteit x acceptatie'
'Wat je geeft krijg je ook terug.'

'Een sportteam met de beste spelers wordt niet per definitie kampi-
oen.'
'Als je goed presteert wordt de sfeer beter - waardoor het team nog 
beter gaat spelen.'

Henk memoreert over: 
Het Team, De Trots maar jazeker óók De Tranen.
Kwaliteit - Gevoel - Geluk en Toeval.

De avond bij KGB met trainer Henk de Jong vloog om.
Het is altijd leuk dat er iets wordt georganiseerd bij je club. Een be-
kendheid uit het voetbal die een mooi verhaal heeft en iets over het 
voetbal heeft te melden. De avond - gevuld met Henk de Jong zijn er-
varingen en diverse anekdotes samen met zijn visie in het voetbal - was 
zomaar om. 
Zeer bevlogen en gepassioneerd. Prachtig.

vv KGB, Club van 100 en organisatoren bedankt voor deze mooie 
avond.  En natuurlijk.
Henk bedankt voor je komst.

Rob	Visser
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Tel.:(0228) 351960

Enkhuizen

www.signcompany.nl

www.horecaenhotelsigning.nl
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C O L U M N
Fantastisch! EK voor vrouwen

Het EK voor vrouwen 2017 werd van 16 juli tot de fi-
nale op 6 augustus in Nederland georganiseerd. Het is 
met 16 deelnemende landen het grootste EK voor da-
mes tot nu toe. 16 landen deden er mee.
Ned* -Nor -Den* -Bel -Duits* -Zwed* -Ita -Rus
-Fran* -IJs -Oost* -Zwits -Eng* -Schot -Spa* - Port
Landen met * gingen door naar de kwartfinales. 

Nederland won zijn voorronden marginaal, maar het 
is wel verrassend mooi gegaan. Wij gingen in elk geval 
graag voor de buis zitten voor 'onze' dames. De kijkcij-
fers van twee miljoen tot twee en half miljoen waren 
niet verkeerd. Ook op de tribunes was het volle bak. 
Super. Spelen voor een oranje gekleurde tribune is 
voor onze oranje chicks natuurlijk fantastisch! 
Het werd een mooi begin tegen Noorwegen. In de 66e 
minuut kopte Shanise van der Sande op aangeven van 
Lieke Martens prachtig in. Tegen Denemarken wonnen 
'we' met een penalty die door de kenners als makkelijk 
gegeven werd gezien. Prima. Dat is ook voetbal!
Sherida Spitse nam deze penalty zeer venijnig in de lin-
kerhoek. Killerpenalty. Daar kunnen onze oranje boys 
een puntje aan zuigen.

Middenveldster Jacky Groenen was in de wedstrijden 
een lust voor het oog. Deze technisch begaafde speel-
ster is geïnspireerd door 'us' Johan en speelde ook met 
rugnummer 14!
Keepster Sari van Veenendaal kan niet ongenoemd blij-
ven. Tegen België een ongelukkig tegendoelpunt wat 
Lieke Martens direct daarna weer recht zette. Maar 
wát een keepster is deze dame! Na haar komst bij haar 
club Arsenal is haar ontwikkeling heel snel gegaan. Top-
keepster.
Hulde voor de gepasseerde captain Mandy van den 
Berg. Fier droeg ze het inleveren van haar basisplaats 
en band. Knap. Dát is ook voetbal. 
Ongeslagen ging NL naar de kwartfinale en moesten zij 
zaterdag 29 juli tegen Zweden. Die werd ook gewon-
nen. 

Voetbalminnend NL genoot en sprak met respect over 
'onze' dames. Johan Derksen gaf bij Jinek commen-
taar en roemde de ontwikkeling die de dames hebben 
doorgemaakt. Maar stoorde hij zich aan de hysterische 
vormen die het in NL heeft aangenomen. Evenementen 
publiek noemde hij de feestelijk in oranje gehulde sup-
porters.
Tjonge. Wat een uitglijder van jewelste. 

Juist - dit type publiek 
zou de herencompetitie prima sieren.

Rob Visser

Note:
Voor de halve finales moest kopij worden ingeleverd bij de 
KGB redactie. Natuurlijk gok ik oranje kampioen. Dat spreekt 
voor zich.
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komt aan spelen toe. Of je nu groot, klein, goed of 
minder goed bent. Iedereen moet plezier hebben en 
met een goed gevoel naar huis gaan. Paul besteedt 
elk uurtje dat hij over heeft aan kinderen met een 
beperking hier in onze regio. 

“Vrij snel daarna heb ik, via het bestuur van KGB, aan 
Paul gevraagd om de G-voetbalafdeling van mijn club 
KGB nieuw leven in te blazen. Op dat moment wa-
ren er namelijk maar vijf spelers. Hij wilde het doen, 
op voorwaarde dat ik de coördinator zou worden. 
Vervolgens ging Paul met een enorme passie aan 
de slag. Hij ging langs bij woongroepen, bij scholen 

Paul en ik hadden al een aantal jaar goed contact met 
elkaar”, vervolgt Jeroen. ”Op een dag vroeg hij of ik 
mee wilde naar het jaarlijkse Pinkstertoernooi van 
zijn 'Stichting Westfries G-voetbal' waar hij penning-
meester én trainer van is. Deze stichting zet zich in 
voor jongens en meisjes met een lichamelijke- en/of 
geestelijke beperking. Of ik mee wilde als fotograaf. 
Want hij wilde meer aandacht voor de stichting en 
het G-voetbal op social media.
Ik ben meegegaan en heb hem toen beter leren ken-
nen. Sinds die dag ben ik erachter gekomen dat Paul 
een enorme passie heeft voor G-voetbal. Of je nu 
wel of niet kan voetballen, iedereen is welkom en 

KGB teams en de Stichting...

Westfries G-voetbal
Presies drie woningen scheiden Paul Wolfs en Jeroen Mulder van elkaar. Maar op de voet-

balclub KGB zijn ze twee handen op een buik. Vooral trainer Paul besteedt heel wat uurtjes 

aan de inmiddels bloeiende G-voetbal afdeling van de club uit Bovenkarspel. "Maar helemaal 

vanzelf ging dat niet", begint Jeroen die G-voetbal coördinator op de achtergrond is.



ook kleding, materiaal, voedsel etc worden geregeld, 
dus er wordt ook op financieel gebied nogal het een 
en ander gevraagd. Dit alles is bij deze organisatie in 
vertrouwde handen. 
De doelstelling van deze organisatie is het kwe-
ken van saamhorigheid en het met elkaar over-
weg kunnen. Het gaat niet om het winnen 
maar om het spel en het plezier hebben. Ple-
zier en inzet zorgen vanzelf voor topprestaties 

Ieder jaar wordt er rond Pinksteren in Geneve/
Bernex in Zwitserland een 3-daags internationaal G-
voetbal toernooi georganiseerd door de
Schtroumpfs. Hieraan doen 18 teams uit 10 verschil-
lende landen mee. 
Onder begeleiding van vrijwilligers nemen wij deel 
aan dit 3-daagse toernooi. 

en bij ouders en kinderen thuis. Hij ontfermt zich 
over iedere individuele speler. Dit heeft er onder 
andere toe geleid dat het G-voetbal van KGB 
binnen 2,5 jaar van 5 naar 25 leden is gegroeid. 
We hebben nu een G1 én een G2. De wens van 
Paul is om er nog een jeugdteam aan toe te voe-
gen. Paul is iemand die zijn jas nog uit doet voor 
de spelers”, eindigt Jeroen vol bewondering over 
zijn kompaan.”

Inmiddels heeft KGB 2 succesvolle en enthousi-
aste G-teams, 2 begeleiders (Gert-Jan Visser en 
Koos Klein) en een 3-tal trainers (Paul zelf, Mick 
Sikkens en Patrick Godinho da Felissmina. Kort-
om; het G-voetbal leeft en bruist binnen KGB.

Er wordt jaarlijks een KGB Tulip Valley toernooi voor de 
G-voetbalafdeling bij KGB georganiseerd door de toer-
nooi commissie. En Paul, Glenda (zijn vrouw, steun en 
toeverlaat op de achtergrond), Jeroen, Patrick Deen en 
Patrick Godinho da Felismina regelen ook de jaarlijkse 
trip met Pinksteren naar het 3 daagse toernooi in Ge-
neve voor het Westfries G-team.

Gedurende het voetbalseizoen scouten Paul en Je-
roen diverse spelers van de diverse G-teams van ver-
enigingen uit West Friesland en Leekerweide  die dan 
gevraagd worden om deel te gaan uitmaken van de 
Westfriese selectie. Elk jaar worden er weer een aan-
tal nieuwe spelers geselecteerd om mee te gaan, zodat 
de mogelijkheid wordt geschapen dat meerdere spe-
lers een keer aan bod zullen komen. Op de velden van 
KGB wordt dan iedere vrijdag getraind zodat ze goed 
voorbereid kunnen afreizen. Onder begeleiding van uit-
sluitend vrijwilligers reizen ze af naar Zwitserland. Aan 
het toernooi doen achttien teams mee uit tien verschil-
lende landen. Deze trip naar Geneve kost natuurlijk ook 
het een en ander en Paul verzorgt ook de complete 
financiering door het benaderen van sponsors, dona-
teurs en financiers. Behalve de bus moet er natuurlijk 

KGB is een van de bijna 350 voetbalclubs waar
kinderen en volwassenen met een beperking kunnen 
voetballen. De club en KGB werden door de KNVB, 
Fonds Gehandicaptensport en ING verrast met een 
poster van Paul.
De drie organisaties werken samen om het G-voet-
bal de aandacht te geven die het verdient



voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 
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De jaarlijks tulpenactie

Vanwege het grote succes wordt deze actie speciaal voor de jeugd jaarlijks herhaald.
De woensdag voor de Pasen worden er bossen tulpen afgegeven bij de Spar op het Boerhaaveplein. Het is dan de be-
doeling dat de jonge leden van KGB tulpen langs de deuren gaan verkopen, waarvan de opbrengst voor KGB is.

Elk jaar wordt de wijkindeling onder de bezielende leiding van Monique Edelenbosch geregeld. Zij doet dit nu alweer 
voor het vierde jaar op een rij. 

Ook dit jaar waren er weer 2400 bossen tulpen aangeleverd door de Wit transport, verpakt door de gebroeders Oud 
van Flora Direct.
In één avond zijn alle bossen verkocht en dat heeft geresulteerd in een opbrengst van € 6150 voor KGB, een fantastisch 
resultaat.

Namens KGB willen wij daarom alle gulle gevers bedanken!
De sponsorcommissie, Jacco Stuurop, Sjaak van Dijk, Monique Edelenbosch en Klaas Blokker.



 De Blokkers
Accommodatie: 
Sportpark “De Blokkers”
Gildeweg 23 A
1695 GD  BLOKKER
Tel. 0229-240350
www.blokkkers.nl

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

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

 Dynamo 
Accommodatie: 
Sportpark “Dynamo”
Past van Haasterstraat 20
1645 SG  URSEM
Tel. 072-5021918
www.scdynamo.nl
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Waar vind ik de tegenstander?
     vv KGB
Accommodatie: 
Sportpark "de Rozenboom"
De Gouw 19
1611 BS  BOVENKARSPEL
Tel. 0224-513032
www.vvkgb.nl

  Beemster
Accommodatie: 
Sportpark “Insulindeweg”
Insulindeweg 11
1462 MJ  MIDDENBEEMSTER
Tel. 0299-681946
www.svbeemster.nl

 Grasshoppers
Accommodatie: 
Sportpark “De Weyver”
De Weijver 5
1718 MS  HOOGWOUD
Tel. 0226-352539
www.vv-grasshoppers.nl

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

 Purmerend
Accommodatie: 
Sportpark “Weidevenne”
Savannestraat 51-53
1448 WB  PURMEREND
Tel. 0299-424663
www.fc-purmerend.nl

 rkav Volendam
Accommodatie: 
Sportpark “Volendam”
Julianaweg 3A
1131 CX  VOLENDAM
Tel. 0223-531457
www.svkleinesluis.nl

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

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

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

     Hercules Zaandam
Accommodatie: 
Sportpark “De Kuil”
Kuilpad 1 E
1509 AS  ZAANDAM
Tel. 075-6161662
www.hercules-zaandam.nl



3e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1

SPEElScHEmA KGB 1 SEiZoEn 2017 -2018
datum thuis - uit  aanvang

24-09-17 KGB - rkav Volendam  14.00 uur

01-10-17 Purmerend - KGB  14.00 uur

08-10-17 KGB - Westfriezen  14.00 uur

15-10-17 Beemster - KGB  14.00 uur

22-10-17 KGB - VVW  14.00 uur

29-10-17 KGB - SEW  14.00 uur

05-11-17 Grasshoppers - KGB  14.00 uur

19-11-17 Spirit'30 - KGB  14.00 uur

26-11-17 KGB - Hercules Zaandam  14.00 uur

03-12-17 Hauwert'65 - KGB  14.00 uur

10-12-17 KGB - De Blokkers  14.00 uur

17-12-17 Dynamo - KGB  14.00 uur

28-01-18 KGB - St. George  14.00 uur

04-02-18 rkav Volendam - KGB  14.00 uur

11-02-18 KGB - Beemster  14.00 uur

18-02-18 Westfriezen - KGB  14.00 uur

11-03-18 KGB - Grasshoppers  14.00 uur

18-03-18 SEW - KGB  14.00 uur

25-03-18 VVW - KGB  14.00 uur

01-04-18 KGB - Spirit'30  14.00 uur

08-04-18 KGB - Purmerend  14.00 uur

15-04-18 St. George - KGB  14.00 uur

22-04-18 KGB - Hauwert'65  14.00 uur

13-05-18 Hercules Zaandam - KGB  14.00 uur

20-05-18 KGB - Dynamo  14.00 uur

27-05-18 De Blokkers - 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 !!
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C O L U M N
Fantastisch!

Vrijdag 16 juni was de jaarlijkse middag 
-avond van KGB’s Tulip Valley topsponsor-
groep op ons complex. Deze groep heeft 
haar lustrum bereikt en zo hebben zij al 
zes keer een uitnodiging gehad. Jazeker al 
zes keer! Jaar van oprichting is met deze 
traditie gestart en werden de toekomstige 
sponsoren al gefêteerd. De KGB mannen 
Sjaak van Dijk en Klaas Blokker voelden dat 
toendertijd heel goed aan. Elk jaar onder 
toeziend oog van o.a. bestuurleden Ron 
en Danny, heeft de sponsorcommissie het 
altijd perfect geregeld.

Ook nu ontbrak het aan niets. Ik denk dat 
vrijwel iedere sponsor aanwezig was. De 
diverse tulpenbedrijven presenteren zich 
meer als bevriende bedrijven dan dat zij 
concurrenten zijn. Er hing een prima tulpen-
sfeer in de lucht. Het is dus ieder jaar erg 
gezellig en treffen we meestal mooi weer.
Bier en vleesgeur werd er ook geroken. 
Want zo'n middag/avond worden de 
sponsoren en hun dames goed in de watten 
gelegd. Dit keer een BBQ. Een dikke pluim 
voor de trouwe serveersters en obers. Elly 
Blokker, Rina Deen, Rens de Boer en Cor 
Duijs.  Súper.

Klaas Blokker, als Tulip Valley man in hart 
en nieren, hield een mooi woordje. Hij 
vroeg tevens een minuut stilte voor de 'veel 
te jong ontvallen' leden uit de KGB club-
sponsorclub.
Dat was mooi. (Voelde vreemd. Maar waren 
Marian en ik hiermee natuurlijk geroerd.)

Daarna was er een optreden van Ron 
Steens alias Kees Stet. Humoristische voor-
dracht en in heerlijk plat Westfries dialect. 
De kelen waren inmiddels goed gesmeerd 
en door de diverse borrelhapjes was alvast 
een bodem gelegd voor het grote werk. 
Beide koks Pé Blokker en Gerard Haakman 
vertoonden hun BBQ kunsten. Aan het pos-
tuur van Pé te zien is hij tevens een uitste-
kende voorproever. :))

De avond vloog om en iedereen ging goed 
gevuld en voldaan weer richting huis.

Tot volgend jaar.

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

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

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

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

4 stuks € 8,50   6 stuks € 9,50

VROLING BV 

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

www.vroling.nl

Verwarming
Loodgieterswerk

Elektra
Balansventilatie
Airconditioning

Technische Installaties



Nieuwe spelvormen

Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij 
jongste voetballers

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 
met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinde-
ren van 7 en 8 jaar (de categorieën ‘onder 8 en on-
der 9’) gaan wedstrijden 6 tegen 6 spelen op kleinere 
veldjes, waardoor ze vaker aan de bal komen, meer 
dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit 
draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van 
ieder kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen 
worden in twee seizoenen, stapsgewijs ingevoerd.

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

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

overgang
In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, 
onder 11 en onder 12 jaar met de nieuwe wedstrijdvor-
men. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en 
voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen 
en gedegen in te voeren.
De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blij-
ven onderling, bij voorkeur binnen de eigen vereniging, 
kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder 
de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven 
jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voet-
bal en spelplezier staan hier centraal.

Verenigingen omarmen de vernieuwingen
In het amateurvoetbal is door het merendeel van de 
verenigingen positief gereageerd op de vernieuwingen 
in het pupillenvoetbal. Uit een enquête onder de ver-
enigingen die pupillenvoetbal organiseren, blijkt dat 
82% van de clubs positief is over de nieuwe wedstrijd-
vormen.

De KNVB organiseerde het afgelopen jaar in totaal 
20 praktijkbijeenkomsten, waar 671 verenigingen en 
voetballers kennismaakte met de nieuwe wedstrijd-
vormen

Samen invoeren, samen uitvoeren
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de 
praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op be-
geleiding van de KNVB. De begeleiding bestaat uit 
opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het fa-
ciliteren van de collectieve inkoop van o.a. doeltjes 
en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een spe-
ciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs eenvou-
dig kunnen uitrekenen wat er voor hen in praktische 
zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig 
hebben bij de aanschaf van materiaal heeft KNVB-
hoofdsponsor ING ter ondersteuning een crowdfun-
ding-platform opgezet. Ook is er extra KNVB-perso-
neel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij 
de invoering. Via de website van KNVB Assist kan ie-
dere vereniging een beroep doen op ondersteuning 
van de KNVB.

Sportiviteit en respect inbedden in de voetbalcul-
tuur
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen van 
het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan 
andere waarden die kinderen meer voetbalplezier 
geven. Een element daarvan is de ranglijst. Bij pupil-
len onder 8 en onder 9 jaar worden vanaf volgend 
seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor 
kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag 
centraal. Hiermee voorkomen we onnodige spannin-
gen en onplezierige situaties. Wedstrijden winnen 
blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om 
teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spe-
len, zodat kinderen iedere week op hun niveau kun-
nen voetballen.

Aanvullend was het voorstel van de verenigingen om 
de jeugdvoetballers te laten opgroeien met sportie-
ve handelingen, zoals het schudden van de hand van 
de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB 
neemt dit initiatief van de clubs graag over, aange-
zien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur 
op langere termijn.

Er is speciaal voor deze nieuwe wedstrijdvormen 
een interactief magazine gelanceerd. Dit magazine 
is toegankelijk via de website www.knvb.nl/pupillen-
voetbal en bevat informatie (filmpjes, infographics 
etc.) bevatten over de nieuwe wedstrijdvormen, de 
begeleiding van de KNVB en over thema’s als voet-
baltechnische aspecten, competitiezaken, accom-
modatie en sportiviteit en respect.

Bron: KNVB
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meer amateurverenigingen starten met Walking 
Football. 
 
Wat is het? 
Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen zeventallen op 
een kwart speelveld met en tegen andere voetbal-
lers. Er mag, geheel zoals de naam doet vermoeden, 
niet gerend worden, de bal niet boven heuphoogte 
komen en het maken van slidings is niet toegestaan. 
Er is geen buitenspel en er zijn geen keepers. Deze 
regels zijn er om blessures te voorkomen. Niet alleen 
het voetballen staat centraal, maar juist het samen-
zijn en het onderhouden van sociale contacten, bij-
voorbeeld na afloop in de kantine.
 
Ook beginnen?
Heb je interesse?
Laat het weten via r.g.bijleveld@ziggo.nl

KGB probeert altijd om nieuwe elementen aan 
het huidige voetbalaanbod toe te voegen. Sa-
men met de Seniorenraad Stede Broec, tij-
dens de Seniorenmaand, wordt er een ken-
nismakingdag georganiseerd. Bij KGB zal deze 
kennismaking plaatsvinden op donderdag(ochtend) 
28 september a.s., aanvang 09:45 uur. 

Dé voetballer bestaat niet meer. Er zijn veel 
voetballers, met evenveel wensen en behoef-
ten. Wil je hen als club aan je binden? Dan is een 
passend voetbalaanbod van belang. Speciaal 
voor de 55+’er is er nu Walking Football (Wan-
del Voetbal), inderdaad; voetbal zonder rennen. 

Met Walking Football krijgen 55-plussers die vanwe-
ge fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen aan 
het traditionele voetbal weer de kans om een balle-
tje te trappen. Een ideale oplossing 
voor spelers die daarnaast ook nog 
het sociale aspect van het voetbal 
willen beleven. En natuurlijk zijn 
dames ook van harte welkom.
 
Het ontstaan:
Walking Football is een van oor-
sprong Engelse vondst. Eredivisie 
CV heeft in samenwerking met 
het Nationaal Ouderenfonds de 
spelvorm naar Nederland gehaald, 
verder uitgewerkt en via Betaald 
Voetbal Organisaties (BVO’s) geïn-
troduceerd als OldStars. Maar niet 
alleen BVO’s zien de voordelen 
van deze voetbalvorm, ook steeds 

Walking Football



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

Complete Kapschuur! 
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Kapschuur Jumbo
505x305cmKGB-LEDEN AANBIEDING
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www.dedijkkeukens.nl 
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Leeuwinga. Joey is 20 jaar en regelt vele zaken bij 
KGB, hij helpt o.a. bij het organiseren van toernooien 
en activiteiten en regelt veel technische zaken bin-
nen de club. Hij volgt de HBO-studie Informatica in 
Amsterdam en zit in zijn afstudeerjaar. 

Beide mannen zijn benaderd door het bestuur om 
te onderzoeken wat een mogelijke nieuwe website 
moet kunnen en aan welke voorwaarden deze zou 
moeten voldoen. KGB had uiteraard een website, 
die goed wordt bezocht, maar op het technische en 
beheerbare vlak nog enkele dingen miste, zoals een 
mobiele weergave van de site en het laten zien van 
een duidelijk en goed nieuwsoverzicht.

Hans en Joey kwamen tot de conclusie dat er bij het 
huidige platform al veel mogelijkheden zijn, maar 
niet kunnen worden gebruikt. Joey is met zijn bedrijf 
(JoLe Web & Design) in gesprek geraakt met Voet-
balAssist, een websitebouwer speciaal voor voetbal-
verenigingen in Nederland en België. Al gauw zijn er 
plannen gemaakt en heeft Joey de eerste stappen 
gemaakt in het ontwerpen van een geheel nieuwe 
website.

Een belangrijke eis was dat de nieuwe site overzich-
telijker zou worden, gebruikersvriendelijk en vooral 

Sinds kort heeft KGB een totaal vernieuwde website 
en daar mag onze club heel trots op zijn. Deze is tot 
stand gekomen door heel veel input van bovenge-
noemde mannen.

Graag stellen wij ze aan u voor: Hans Beets, webmas-
ter vanaf het allereerste begin. Bij navraag bleek dat 
KGB destijds, we praten over 1999, één van de eer-
ste voetbalclubs was met een website. Hans is werk-
zaam bij JP Schouten Techniek. Het maken van web-
sites is een grote hobby van hem. Hij speelt en werkt 
met computers sinds het allereerste begin. Zo ver-
telde hij dat zijn eerste computer een Philips P2000 
was, die werkte nog met cassettebandjes. Dit was 
de voorloper van de IBM 286 en 386. Hij beheert de 
website van KGB sinds 1999. Ook Frans Cornelisz 
werkte mee aan de site, hij leverde voornamelijk het 
materiaal om er op te zetten.

Hans heeft daarna een vernieuwde website opge-
zet in samenwerking met Arno Schotten. Deze wilde 
graag helpen, want het paste helemaal bij zijn ict-
studie. Later verhuisde Arno naar het oosten van het 
land en hielden ze wekelijks contact via Skype om 
het geheel nog beter vorm te geven. 

En dan hebben we onze andere webmaster, Joey 

Hans Beets en Joey Leeuwinga

Onze webmasters



Dirk Rood en in samenwerking met de KPN hebben 
Dirk, Linze de Jong en Ron Bijleveld nieuwe kabels 
aangelegd, zodat het internet een stuk sneller is en 
hopelijk beter bereikbaar. Joey heeft de avond van 
dit interview gezorgd dat ook de wifi het doet op het 
complex, zodat de site voor iedereen bereikbaar is.

De site is inmiddels in de lucht. Nog niet alle informa-
tie staat erop, maar daar wordt druk aan gewerkt. En 
het is de bedoeling dat er door betrokken personen 
bij verschillende commissies zelf de informatie op de 
site delen.

Webmasters Joey en Hans blijven op de achter-
grond aanwezig voor technische zaken. Als het alle-
maal goed draait, gaan de heren nog wat verder op 
inhoudelijk zaken aan het werk. Wie weet is het in de 
toekomst mogelijk dat je automatisch een berichtje 
krijgt als je bijv. een kantinedienst moet draaien of als 
scheidsrechter moet fluiten. De mogelijkheden met 
de vernieuwde site zijn eindeloos.

Dankzij Hans en Joey kunnen we zeker stellen dat 
KGB digitaal helemaal klaar is voor de toekomst! 

Elly	Roosendaal	en	Ron	Bijleveld

een goede weergave op telefoon en tablet zou ge-
ven. Als u de site opzoekt, kunt u zien dat dit zeker 
het geval is.

Het mooie van de nieuwe site zijn de eindeloze mo-
gelijkheden. Veel zaken lopen niet meer via papier, 
maar zijn op de site te vinden. Zo worden de teamin-
delingen van Aldo van Leeuwen ook op de site weer-
gegeven. Elke commissie kan zelf informatie op de 
site zetten. Hiervoor krijgen zij uiteraard de nodige 
uitleg en toegang van Hans en Joey. Maar ook crowd-
funding is mogelijk en er is een SponsorKliks: door 
bij bepaalde bedrijven artikelen online te bestellen, 
wordt KGB automatisch gesponsord. Zeer de moeite 
waard om hier eens, via de website, naar te kijken en 
op te klikken!

Door de nieuwe site is het ook mogelijk voor Linze 
de Jong en Aldo van Leeuwen om gewoon thuis de 
kleedkamer- en veldindeling op de website plaatsen 
en voor de scheidsrechtersindeling kan Sijbrand Krul 
dit ook vanuit huis op de site plaatsen. Het mooie is 
dat, mede door de samenwerking met VoetbalAssist, 
de wedstrijden automatisch via de KNVB op de site 
komen. Gemak dient de mens nietwaar?!
Natuurlijk moet ook het technische gedeelte in orde 
zijn bij het complex van KGB. Onder leiding van 
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Fitnessabonnement
Onbeperkt fitness volwassenen: € 29,50 per maand
Onbeperkt fitness jeugd: € 24,50 per maand

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

Bestedingen in het seizoen 2016-2017 door de Club van 100 aan vv KGB waren o.a.

•	Aankoop	cornervlaggen
•	Aankoop	jeugd	ballen
•	Aankoop	doelen	trainingsvelden
•	Bijdrage	in	onkosten	consumpties	nieuwjaarsreceptie
•	Mede	organisator	en	sponsor	open	dag	vv	KGB	voor	de	jeugd.	
•	Sponseren	van	de	avond	met	Graafschap	trainer	Henk	de	Jong
•	Structurele	bijdrage	kosten	website
•	Structurele	jaarlijkse	bijdrage	beleidsplan	KGB	2020

De Club van 100 heeft momenteel ongeveer 135 leden.
We worden regelmatig benaderd om ergens geld voor vrij te maken. 
Het complex wordt goed gebruikt en er zijn vele spullen nodig of aan 
vervanging toe. Er wordt dus regelmatig bij de Club van 100 aan de 
bel getrokken voor geld. Nu maar ook in de toekomst!

Helaas zijn er iets minder leden dan in voorgaande jaren en zien we dit aantal graag weer aangevuld met nieuwe leden. 
Bijvoorbeeld inwoners van Stede Broec die de club een warm hart toedragen maar ook ouders van nieuwe voetbal-
lers of voetballende leden die iets extra's willen bijdragen. U bent allen van harte welkom! 
De namen van club van 100 sponsoren en leden kunt u lezen op de website www.vvkgb.nl onder kop 'sponsors'.

Wij zijn op zoek naar extra club van 100 leden. Belt u ons even! 
De bijdrage is €50,- per jaar. 
U kunt ook iets extra’s bijdragen? Uiteraard geheel op vrijwillige basis.   €75,- of €100,-! De extra verkregen €25,- of 
€50,- is vooral bestemd voor de aankoop van ballen voor de KGB jeugd. Lid worden?

Bel of ga langs bij een van de Club van 100 bestuursleden: Of maak het direct over op KGB Club van 100 
rek.nr. NL51 INGB 0004151866 vergeet niet je naam en Club van 100 vv KGB erbij te vermelden. 
 
Marco Ligthart   marcoligthart@hotmail.com 
Jan Hermans  pj.hermans@outlook.com  06-41.858.377
Rob Visser   rvisser@hobaho.nl  06-51.389.475

Na het stoppen van club van 100 bestuurslid Dennis de Goede zijn we op zoek naar een opvolger. 
Wie voelt zich geroepen? Bel ons!  Én Dennis - bedankt voor je input en inzet voor de Club van 100.

Ook u kunt lid worden van de Club van 100. 

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

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

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

Overmaken op rek.nr. NL51 INGB 0004151866 t.n.v. KGB Club van 100
Vergeet niet uw naam en Club van 100 vv KGB erbij te vermelden
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Ereleden & leden van Verdiensten 
Verenigingspersoonlijkheden om trots op te zijn

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

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

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

BEWAARINFO

Senioren € 145,00 D- Onder 13 / Onder 12 € 102,50
Zaal € 145,00 E- Onder 11 / Onder 10 € 102,50
A- Onder 18 / Onder 19 € 117,50 F- Onder 9 / Onder 8 € 102,50
B- Onder 17 / Onder 16 € 107,50 MP- Onder 7 / Onder 6 € 90,00
C- Onder 15 / Onder 14 € 107,50 G-Senioren € 107,50
 

Bij incasso wordt een korting van 2,50 verleend

contributie voor het seizoen 2017/2018

De bijdrage voor donateurs bedraagt € 35,00 per seizoen. Voor 65+ is deze bijdrage € 22,50 per seizoen. Op 
vertoon van uw donateurskaart heeft u gratis toegang voor thuiswedstrijden in de competitie van alle KGB teams.

Donateurs

www.kernerforfitanimals.nl

Boerhaaveplein 2, 1611 EP Bovenkarspel Telefoon 0228 52 09 28 info@kernerforfitanimals.nl  
Rabobank 1341 29 245 KvK Hoorn 371 51 185 BTW nr 8207.14.343.B.01
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Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253
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BEWAARINFO

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

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

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

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

De meest in het oog springende reclame ui-
tingen zijn van onze hoofdsponsor Dirk de 
Wit Mode, een groeiend aantal topsponsors 
en uiteraard de topsponsorgroep Tulip Val-
ley

KGB kent een grote verscheidenheid aan 
sponsor en reclame uitingen, d.m.v. reclame-
borden langs de velden, bij de entree van het 
complex en langs de N302 (Drechterlandse 
weg), shirtreclame, reclame op kleding, ad-
vertenties op de website/Facebook/ de 
KGB App en in de presentatiegids of in het 
winternummer, maar ook op de schermen 
o.a. in de kantine, tevens is er de mogelijk-
heid voor bedrijven of particulieren om een 
wedstrijd of een wedstrijdbal te sponsoren.

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

Sponsorcommissie

info@woonwinkeltklooster.nl  |  www.woonwinkeltklooster.nl     Volg ons ook op:

Openingstijden
Verf en advies buiten de openingstijden 
bel de verf- en advieslijn 06-53277233.

Woensdag 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 17.00 uur
 19.00 - 22.00 uur
Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991 
06-53277233 

KLEUR JE INTERIEURW O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies

EEN MOOIE WERELD CREËREN EN 

MENSEN LATEN GENIETEN, DAT 

IS DE ESSENTIE VAN ONS VAK!

Voor een mooi advies, ontwerp & realisatie 
van een eigentijds interieur, moet u bij 
‘t Klooster zijn. Wij brengen uw interieur 
tot leven! Maak een afspraak voor een 
interieuradvies bij ons in de winkel of bij 
u thuis! Ons advies is goud waard!
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Waar te vinden ?? 

De afgelastingen zijn nu eenvoudig te vinden bijvoor-
beeld via de KGB website www.vvkgb.nl of via de site 
www.voetbal.nl

Van bovengenoemde sites is ook een app (een app is 
een klein programmaatje dat je kunt installeren op je 
smartphone, tablet of computer) beschikbaar, zodat 
je altijd en overal kunt zien of er al dan niet gevoet-
bald wordt.

Ook de app van het dit jaar nieuw ingevoerde mo-
biele digitale Wedstrijdformulier (mDWF) bevat 
deze informatie.

En natuurlijk kan men bij algehele afgelastingen 
(door de KNVB) ook nog teletekst (pagina 603) raad-
plegen.

Danny Stuurop

Afgelastingen/infolijn niet meer beschikbaar.

Van oudsher waren wij gewend om bij slecht weer op za-
terdag- of zondagochtend even de Afgelastingen/infolijn 
te bellen.

Dan kreeg je de stem van Clemens Huisman aan de lijn en 
wist je meteen of jouw wedstrijd al dan niet zou doorgaan.
Echter de tijd gaat vooruit, en zaken worden steeds meer 
digitaal geregeld.

Dus waar voorheen consuls van de tegenstanders elkaar in 
de vroege uren opbelde, moeten wij dergelijke gegevens 
nu uit de computer halen.

Het in stand houden van de Afgelastingen/infolijn heeft 
dus geen of weinig zin meer, omdat de informatie die hier 
op komt te staan niet volledig is, en teams dus voor niets 
naar een wedstrijd gaan, en dat levert dan weer teleurge-
stelde en boze gezichten op.

Afgelastingenlijn & Waar te vinden

Aan alle voetbalouders:

Langs de lijn zitten twee vaders naar hun zoons te kijken. Lionel Messi (zonder enige discussie de aller-
beste ooit) en Luis Suarez (een fenomeen wereldwijd en sluipschutter van beroep) heten zij.

Zie de ontspanning, het plezier en de “gesloten houding”. Vaders die het werk van de jeugdtrainers niet 
bekritiseren en het talent van hun kind niet schreeuwend aanmoedigen. En als er twee zijn die buiten kijf 
staan als het op topvoetbal aankomt….

Waarom zouden de ouders langs de lijn bij het jeugdvoetbal dan zo staan schreeuwen en coachen langs 
de kant? Of leuren met hun kind in de hoop een stapje hoger te kunnen spelen?

Laat het talent zich ontplooien in de handen van de specialist binnen de vereniging of omgeving!



Aanbiedingen KGB kledingshop start van het seizoen 2017/2018

In ons winkeltje hebben wij nagenoeg alle artikelen van de KGB kledinglijn op voorraad, dus geen lange wacht-
tijden maar gewoon direct af te halen in het winkeltje, hier kunt u contant afrekenen ( pinnen ook mogelijk ) of 
het via de webshop bestellen en betalen en dan op zaterdag tussen 12:00 en 16:00 afhalen in het wedstrijd-
secretariaat ( mits er thuiswedstrijden zijn).

In dezelfde ruimte is ook ons winkeltje gevestigd, hier bent u uiteraard ook van harte welkom om een kijkje te 
nemen  op zaterdag  tussen 12:00 en 16:00 of op afspraak met John ( 06-10332341 ) of Jacco ( 06-53258510 ).

In onze shop is er ook gelegenheid om te passen of om via de website gekochte artikelen te ruilen (mits on-
gebruikt).

Ook staan wij altijd open voor personen en of bedrijven die het leuk vinden om een team van nieuwe shirts 
of trainingspakken te voorzien, kom gerust eens langs en vraag wat de mogelijkheden zijn, dit mag uiteraard 
ook telefonisch.

Aanbiedingen voor het nieuwe seizoen:

KGB Trainingsshirt/bermuda/bidon: normaal  €44,45 nu voor   €34,95*

   +     +
KGB Trainingspak/Bidon: normaal €49,50 nu voor €39,95*

     +
Deze aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar in het winkeltje of op afspraak

bij John of Jacco en niet via de webshop.
*Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig  tot en met 31 oktober en zolang de voorraad strekt.
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Trainers/begeleiders

 Naam  Telefoon Mobiel Tel.
Staf Selectie
Trainer 1ste team Richard Bulterman  06-39175545 richensan@kpnmail.nl
Trainer 1ste team Piet Wiersma   06-53424278 p.wiersma@novema.nl
Trainer 2e team Jacko van Leijen  06-55247745 jacko.van.leijen@hotmail.com
Trainer keepers Michel Wentzel  06-13429071 m.wentzel@quicknet.nl
Team manager 1ste Erik de Vries   06-11787416 ej.de.vries@quicknet.nl
Begeleider 2e team Jeroen Mulder   06-47322385 jmullie@quicknet.nl
Begeleider 2e team Barry Rood   06-47314267 roodbarry@hotmail.com
Verzorger / Masseur Wim de Wolf   06-23880519 wf.de.wolf@quicknet.nl

Jeugd Selectietrainers
JO19 Jeroen Visch   06-23853003 Visch_jeroen@hotmail.com
JO17 Finn Verhage   06-38325040 jfd.verhage@quicknet.nl
JO15 Rober Hoek   06-12844773 Rober-Eveline@ziggo.nl
JO12/13 Michael Helfensteijn  06-24613704 michael.helfensteijn@quicknet.nl
JO11 Jay van Ooy   06-51411990 jayangela@quicknet.nl
JO10 Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
JO09 Bart van der Steen  06-10187257 bartvandersteen@ziggo.nl
JO08 Michel ter Wiel  06-21547527 terwielm@gmail.com
JO07 Peter Molenaar  06-10725358 petermolenaar@quicknet.nl

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

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

Kledinglijn
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Organisatieschema en medewerkers

 Naam  Telefoon Mobiel Tel.
Hoofdbestuur
Voorzitter Bob Smit   06-52095222 bob.smit@klvb.nl
Penningmeester RonBijleveld   06-30171024 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Technische Zaken Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Accommodatie Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Seniorencommissie
Lid Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Team manager selectie Erik de Vries   06-11787416 ej.de.vries@quicknet.nl
Coordinator G-voetbal Jeroen Mulder   06-47322385 jmullie@quicknet.nl
Jeugdcommissie
Voorzitter + Technische zaken Fjödor Werkhoven   06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl
Secretaris Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Coordinator A t/m D jeugd Linze de Jong   06-22683908 linzedejong@quicknet.nl
Evenementen/Aciviteiten Monique Edelenbosch  06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl
Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan   06-52456840 kgb-toernooi@kpnmail.nl
Zaalvoetbalcommissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris Jeugd Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Zaal Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Leden Administratie
Leden Administrateur Anita Bakker  0228-751888  ledenadministratie.kgb@vvkgb.nl
Leden Administrateur Ninke Kaij  0228-855466  ledenadministratie.kgb@vvkgb.nl
Scheidsrechters
Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul   06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
Begeleiding + coordinator Senioren Gerrit Leeftink   06-19954557 gerritslive@hotmail.com
Begeleiding Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Begeleiding Gerard Haakman  06-45838119 g.j.haakman@quicknet.nl
Begeleiding Sietze van Leeuwen 0228-512857  sietzevanleeuwn@gmail.com
Sponsorcommissie
Lid Klaas Blokker   06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl
Lid Jacco Stuurop   06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl
Redactie/Internet
Presentatiegids (lay out) Nico  Bakker  0228-515893 06-54252586 redactie.kgb@quicknet..nl
Presentatiegids Liesbeth Gevers  06-20248059 I.gevers@ziggo.nl
Presentatiegids Elly Roosendaal 0228-520439  ellyroosendaal@gmail.com
Presentatiegids Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Presentatiegids (foto's) Diana Verhage   06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl
Presentatiegids Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Presentatiegids Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Presentatiegids (advertenties) Klaas Blokker   06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl
Webmaster Hans Beets   06-33838903 webmaster@vvkgb.nl
Webmaster Joey Leeuwinga  06-46190481 webmaster@vvkgb.nl
Club van 100
Voorzitter Marco Ligthart    marcoligthart@hotmail.com
Lid Jan Hermans   06-41858377 pj.hermans@outlook.com
Lid Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Kantine commissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Lid Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
Lid Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Lid Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Lid Dirk Rood   06-16596066 dirk.rood@hotmail.com
Lid Frank Sijs  0228-512469  ribiro@quicknet.nl
Complex en velden
Coördinator Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
KNVB-consul Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker  0228-516113  a.vreeker@quicknet.nl
Materiaal/Boet
Lid Henk Cnossen   06-18705802 info@vvkgb.nl
Algemene Zaken
Regio afgevaardigde KNVB  Frans Cornelisz  0228-513260  franscornelisz@quicknet.nl
Schoolvoetbal Hans Noback  0228-514376  hans.noback@planet.nl

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



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

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

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

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

KGB's advertentie- en reclamebordsponsors
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Torenstraat 10

1601 HH

Enkhuizen

0228-312961

www.dekker-tweewielers.nl




