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Van de voorzitter...
Aan het eind van ieder seizoen hebben wij met het bestuur 
nog een afsluitende bestuursvergadering. We maken de  
balans op, spreken de laatste vragen en verzoeken door en lopen 
door de actie- en besluitenlijst heen en bepalen op hoofdlijnen 
de bestuurlijke activiteiten voor volgend seizoen. Een van de  
onderwerpen is het ledenaantal. Wij krijgen eind van het jaar een 
aantal mutaties door. Leden die zich aanmelden en natuurlijk 
ook leden die zich uitschrijven. 

Ik schreef de vorige keer al dat het aantal jeugdleden iets  
terugloopt (en hoewel dit een regionale trend is, vind ik het wel  
zorgwekkend). Het deel van de KGB-selectie van 2028 gaat dit 
jaar voor het eerst voetballen. 

Dit keer was de zorg groter dan vorig jaar. 
Het aantal uitschrijvingen oversteeg 
ruim de inschrijvingen. De luxe van een 
Zondag 10 en een J019-4 heeft slechts 
één seizoen geduurd. Ik probeer dan 
altijd te relativeren. ‘Bekijk de stand op 
1 augustus eens en oordeel dan…’ Het is 
tot nu toe ieder jaar nog goed gekomen. 
Schommelend tussen 650 – 700 leden 
zijn wij een middelgrote dorpsclub. 

Donderdag 12 juli was ik even op het  
complex… Het seizoen allang voorbij 
en toch een drukte van belang. Vol 
verbazing zag ik meer dan 30 dames 
gezellig onder de overkapping zit-
ten. Dit seizoen beleven wij een pri-
meur: 7x7 35+ Damesvoetbal. Op de 
kennismakingsavond kwamen veel  
enthousiaste dames af. Ook oud-leden 
die de voetbalschoenen weer aantrek-
ken en lekker mee gaan voetballen in 
de 35+ competitie. Wij zijn blij met dit 
soort initiatieven. Het maakt ons een 
complete en (nog) gezelligere club. 
7x7 35+ heren, 7x7 35+ dames, 45+  
veteranen, meisjes- en jongensjeugd, 
dames en heren, zaalvoet bal, G-(jeugd)
voetbal en sinds afgelopen seizoen ook 
Walking Football. KGB is van alle mark-
ten thuis.  

Dit jaar leidt Piet Wiersma als hoofdtrai-
ner de KGB-selectie. En die selectie staat. 
We zitten goed ‘in de getallen’ zoals dat 
heet. De begeleiding is compleet en… 
ik ben erg enthousiast over de huidige 
selectie. Terugkeer van oude bekenden, 
talenten vanuit andere verenigingen die 
voor hun kans gaan bij KGB en natuur-
lijk ook onze eigen jeugd en een hele-
boel vertrouwde gezichten. Trots op de 
manier waarop we ‘de boel bij elkaar  
houden’. Op papier staat er een even-
wichtige selectie. Dat we kunnen verde-
digen laten we al een aantal jaren zien. 

We behoren steevast tot ploegen met de minste tegendoelpun-
ten in de 3e klasse. Doelpunten maken is al jaren ons ‘probleem’. 
Laten we hopen dat dit jaar ook meedoen in het rijtje ploegen 
met de meeste doelpunten voor. 

Namens het bestuur wens ik u een mooi seizoen en veel plezier 
met het lezen van de Presentatiegids. Dank aan iedereen die  
betrokken is geweest bij het samenstellen en vormgeven. 

 Sportieve groet,
 Bob Smit
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Zomerzon & droogte
Jazeker historische droogte.
1976 word als vergelijking genoemd.
Eind juli werd een neerslagtekort geschat tot wel 270mm. Dat klinkt als een zeer dorstig weertje. Zon, zee, verkoeling, bier, ijs & vertier.
De zomer van 2018 kan absoluut in de boeken. We waanden ons hier alsof we in Spanje, Italië, of mediterraan Zuid Frankrijk vertoef-
den. De omliggende buitenbaden puilden uit en het Streekbos kreeg een constante stroom zwemmers. De voetbalschoenen in de hoek 
en de slippertjes aan. Op zich helemaal fantastisch.

Maar niet voor de tuinders en al hun gewassen. Ja dus ook voor onze Tulip Valley sponsors. Zó weinig regen, hele weken helemaal 
niets, zelfs geen enkele druppel. 
Bakken met zweetdruppels ja. 
Wat een warmte.
'Bidden voor regen en doen we de regendans?!' 
Kopte een nieuwssite. Het hielp niets.

Ook op ons complex en op de voetbalvelden dus geen spatje. Natuurlijk de strakke kunstgrasmat bleef grasgroen maar zonder de 
broodnodige waterdruppels gaat ons voetbalgras op de andere velden in die droogte van groen naar droog gele sprieten.

Gelúkkig heeft KGB vele vrijwilligers die van alles verzorgen. Zo zag ik Pé Blokker en z'n maat Hans op de avond dat ik coach Jeroen 
Visch interviewde druk aan de gang met de haspel. 
Fotografe Diana legde het op beeld vast!
 
Eenmaal aangesloten tikte de haspel vredig zijn slagen en wierp het de nodige stralen water over KGB's groene voetbalakker. 

Hét jeugdhoofdveld.

De motor zoemde en je hoorde:
Tik, tik, tik,
Tik, tik, tik.
Het kanon spoot zijn waterstraal in slagen van links naar rechts. Op en neer. De slang rolde zich langzaam weer op vanaf het gehele 
veld. Een mooi gezicht en ook een heel vredig geluid zo op de vroege avond. 

Mannen top geregeld
   Rob Visser
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Glas en Schilderbedrijf Van rensch
Hoofdstraat 148

1611 AL Bovenkarspel
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Michel Van Rensch
+31 (0)6 54 90 52 73
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 •  1601 ME Enkhuizen 
 •  Tel. 0228 353054 

www.dedijkbv.nl 

BETROUWBARE KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
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Een KGB-coryfee: 
Ton Schuitemaker
Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van onze Gids viel de naam van bovengenoemde. We heb-
ben al veel vrijwilligers in de afgelopen jaren geïnterviewd, en het blijft een uitdaging om weer 
een interessante uitgave van de presentatiegids te maken. Zodoende hebben we een afspraak 
gemaakt met Ton voor een interview.

Voor diegenen onder ons die Ton niet kennen, wie is Ton Schui-
temaker? De meeste mensen uit Stede Broec kennen Ton als 
wethouder. De afgelopen vier jaar is hij in Stede Broec wethouder 
namens de VVD geweest. Na de afgelopen verkiezingen is de po-
litieke wind naar links gedraaid en kwam hij daardoor niet meer 
als wethouder terug. 

Ton is geboren op 6 april 1963 in Wervershoof, maar getogen 
in Amsterdam. Zijn vader had een sigarenwinkel met een gi-
ro-agentschap erbij. Hier is hij zijn werkzame leven begonnen. 
Al snel is hij bij de gemeente Amsterdam in dienst gekomen, dit 
was in 1987. Daar is hij opgeklommen van medewerker Post tot 
inspecteur Toezicht en Handhaving Gebruik gebouwen en later 
tot senior inspecteur op dezelfde afdeling. Hij heeft daar vele 
jaren met plezier gewerkt. Hij is sinds 1987 lid van de VVD maar 
pas echt actief geworden in 2001. In 2006 werd hij raadslid bij de 
gemeente Stede Broec en in 2014 is hij tot wethouder gekozen. 
Als wethouder hield hij zich naast openbare ruimte en kunst 
en cultuur ook bezig met burgerparticipatie, vastgoed, verkeer, 
monumenten, de dorpshuizen en de kermissen. Hij heeft zich erg 
ingezet voor het renoveren van de kade van de Kolk (“dat was 
schrikken, want die stond echt op instorten”), waardoor deze 
weer 100 jaar veilig is om de kinderen Sinterklaas te kunnen laten 
begroeten. Hij is tot zijn grote tevredenheid vier jaar wethouder 
in onze gemeente geweest en vond het wel heel fijn om te wonen 
en werken in dezelfde gemeente. En wie weet wat de politieke 
toekomst gaat brengen, Ton heeft zeker wel de ambitie om in de 
toekomst weer een wethouderspost voor de VVD te gaan vervul-
len.Sinds mei is hij wethouder af en is weer teruggekeerd naar de 
gemeente Amsterdam. Daar werkt hij op de afdeling Toezicht en 
handhaving als projectleider in de Leidsebuurt. 

Bij de gemeente Amsterdam heeft hij ook zijn vrouw Renate ont-
moet. Zij zet zich sinds kort in voor de ledenadministratie van 
KGB, ook hier zijn we zeer blij mee. Samen zijn zij de trotse ouders 
van drie kinderen, Eva van 20, Hanne van 18 en Pim van 16. Zoon 
Pim voetbalde in het afgelopen seizoen in het team van JO 17 (3). 

In 1994 zijn Ton en zijn vrouw neergestreken in Bovenkarspel en 
zocht hij een voetbalclub in de buurt. KGB voelde vertrouwd en 
zo is hij daar begonnen in het legendarische zaterdag 2. (“ik werd 
gelijk gestrikt voor het rondbrengen van De Brug; durf maar eens 
nee te zeggen bij je eerste dag”)
Hij voetbalde o.a. met Ron Bijleveld, Karel Huijing, Wil, Dirk Duijs, 
Rob Visscher, Ton Kuin en Cas Wachter. Het waren mooie tijden, 
totdat het team werd opgeheven. Daarna werd hij gevraagd om 
op zondag bij “de Beloften” te komen voet

ballen. “De Beloften” was een kweekvijver van jong talent, en 
hoewel Ton al 40 jaar was, werd hij gevraagd om deze jongens 
te begeleiden. Wat hij uiteraard ook heeft gedaan (“Volgens mij 

vroegen ze mij meer vanwege mijn leeftijd dan mijn 
voetbalkunsten”). Hierna volgden vele teams, waar-
onder het zevende, het zesde en inmiddels het hui-
dige tiende. In het huidige tiende spelen o.a. Marcel 
Schouten (jammer, die stopt), Martijn Duizendpoot 
Kamp, Tjibbe Buysman (“echte stofzuiger”), Jos 
Heldens, Vincent de Waard (“is nog altijd 20, als je 
het mij vraagt”) ... “Een bijzonder leuk team met de 
ambitie om kampioen te worden en ieder jaar gaan 
we er voor. En dat stellen we van week tot week bij. 
We zitten op een status quo van 3 punten”.

Alhoewel Ton inmiddels 55 jaar is, voetbalt hij nog 
altijd met heel veel plezier. Niet altijd hele wedstrij-
den, want de leeftijd gaat uiteraard wel mee spelen 
(“tja, zoals Dirk Dekker door het leven rent is niet 
iedereen gegeven”). Zijn streven is om over een 
aantal jaren samen met zijn zoon Pim in een team 
te voetballen, als zijn knieën maar diezelfde ambitie 
hebben. “Het blijft een machtig mooi spelletje”, zo 
vertelt Ton met veel enthousiasme. Hij is geen ster-
speler, maar gaat er altijd voor en rent voor wat hij 
waard is (“Dat zeg je nou wel, maar toch jammer dat 
Richard Bulterman mij toen niet heeft opgeroepen; 
maar ik ben er nog steeds  klaar voor”). Hij heeft wel 
zijn vrouw beloofd in vorm te blijven, want als hij 
stopt met voetballen willen ze samen naar Santia-
go de Compostella lopen; en Rome en Istanbul zijn 
daarna aan de beurt. Een nobel streven.
 
Op de vraag hoe hij tegen KGB aankijkt, kan hij heel 
kort zijn: KGB is gewoon één grote familie, het is een 
gezellige club; hij heeft zeer veel waardering voor 
al die vrijwilligers die altijd maar klaar staan; of het 
nu in ‘de boet’ is, de kantine, op het terrein, in het 
bestuur en al die andere zaken.

Hij verbaast zich er wel over dat de jeugd van tegen-
woordig bijna niet meer onder de douche stapt na 
de training of wedstrijd. Een aparte ontwikkeling.
 
Gezien de vele Poolse werknemers bij ons in de buurt 
zou Ton het een goede zaak vinden als er een aantal 
van hen zich bij onze club zou melden. Het zou een 
mooi gemixt geheel kunnen worden.
 
En Ton fluit sinds kort ook regelmatig een wedstrijd, 
een taak die ook zeer door KGB wordt gewaardeerd, 
want zoals al vele jaren het geval is, scheidsrechters 
zijn en blijven schaars. We wensen Ton nog een 
mooie carrière toe in zijn nazomerdagen. 
      
  Elly Roosendaal en Ron Bijleveld
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KGB 9 met de Belgische beker 
naar huis
KGB 9 is een hecht vriendenteam. Het team bestaat sinds afgelopen seizoen, maar bijna alle jongens ken-
nen elkaar al uit de jeugdopleiding van KGB. Het team heeft bij ondergetekenden aangeklopt om na het 
succes in Bensheim met de A selectie in 2017, nu de Sirene Cup binnen te halen. Een prima doelstelling 
voor een team met selectie kwaliteiten en ambities.

Op vrijdag 1 juni jl. om 12.00 uur vertrok KGB 9 vanaf het CNB 
op weg naar het mooie, aan de kust gelegen, Oostende te België. 
Een reis die achteraf langer duurde dan stond aangegeven, met 
name door de vele files in België (begrijpelijk in de vrijdagmid-
dagspits). Eenmaal aangekomen in Oostende, werd de bege-
leiding verwacht bij de organisatie. Niet realiserende dat er in 
Oostende meer eenrichtingsverkeer is dan in Amsterdam en dat 
Belgen niet aan verkeersregels doen. Na anderhalf uur de stad te 
verkennen per auto, dankjewel daarvoor Joey, kwam uiteindelijk 
het gehele elftal aan op het verblijf. Het verblijf is een voormalig 
jeugdkamp uit enkele jaren voor 1950... Even snel opfrissen en 
dan de stad in, dit keer met de tram. En toen begon het wel erg 
gezellig te worden, het was opeens tijd om een mooi restaurantje 
te vinden waar het eten smakelijk is en het bier lekker koud. De 
keuze viel op een pittoresk Grieks restaurant waar we smulden 
van de Griekse specialiteiten in combinatie met een heerlijk Bel-
gisch biertje. 

Naar ons idee hadden de Belgen nog niet helemaal door wat nou 
gezelligheid is, gelukkig was KGB 9 gearriveerd, wat een groot 
gekkenhuis betekende. Pim’s Café was de eerste gelukkige, hier 
vloeide het Belgische goud rijkelijk en alles van Hazes werd uit 
volle borst meegezongen (lees: geschreeuwd). Ook vaarden er  
vele woonboten langs wat zorgde voor verbaasde Belgen. De rest 
van de avond liep voorspoedig, zo hebben verschillende leden 
van KGB 9 van dichtbij de Noordzee gezien en zijn er zelfs mensen 
geslaagd voor hun heftruckrijbewijs, op een Belgische leerling 
na, die moest even op het matje komen bij ome agent. 

Na een goede nachtrust waren de mannen klaar voor de eerste 
dag van het toernooi. Vroeg uit de veren was natuurlijk geen 
probleem voor de bikkels, helaas was het ontbijt niet voor Ne-
derlandse lekkerbekkies samengesteld. Maar na een matige 

bodem was het dan toch echt tijd om richting het sportcomplex 
te verkassen. De eerste wedstrijd ging helaas verloren door een 
late penalty, maar dat ging de mannen niet in de schoenen zit-
ten. De volgende wedstrijd stonden ze weer allemaal klaar om te 
strijden voor de beker. De eerste dag waren we er in geslaagd om 
niet alles te verliezen. Twee keer onnodig verliezen en een keer 
triomfantelijk winnen. Dat smaakte naar meer voor de zondag, 
maar eerst natuurlijk Bourgondisch genieten.

Na een zware speeldag was het weer tijd om een avondje Oos-
tende op zijn kop te zetten. Helaas was er geen tijd om Pim’s cafe 
nog een keer te bezoeken, maar gelukkig had de stad nog veel 
meer te bieden. De drankjes vloeiden en er was gezelligheid in 
overvloed. Nadat meerdere mannen het voor gezien hielden, wa-
ren er zeker nog een aantal diehards aan het strijden. Ook deze 
strijders hielden het voor gezien toen de dansvloer uit het niets 
werd bezet door onder gemiddelde danseressen, helaas hadden 
ze dit zelf niet door. Na de gebruikelijke vette hap stapte ook het 
overige deel de taxi in, om een welverdiende, korte nachtrust 
mee te pakken.

Op de laatste speeldag, de zondag, mochten we uitslapen. We 
moesten aftrappen om 11.30 uur. We moesten twee potten spe-
len. De wonderen waren de wereld nog niet uit, want het negen-
de van KGB heeft deze twee wedstrijden gewonnen! Laten we het 
over het spel niet hebben, maar meer wedstrijden winnen dan 
verliezen op een internationaal toernooi is voor de meeste jon-
gens al een prestatie op zich.

Toen iedereen zich had opgefrist en we wilden vertrekken rich-
ting Bovenkarspel, kwam er ook nog een hele leuke meevaller; 
de beker! We hadden de beker van de ‘loser’-poule gewonnen. 
Het leek wel de grootste beker van het toernooi, mooi man.

Wij vonden het weer geweldig om mee te maken. KGB 9 is een 
hecht team, droeftoeters, maar hele goede mannen.

'In het nieuwe seizoen stijgt KGB 9 in de seniorenladder van KGB 
en wordt KGB 8.'

Dirkjan de Wit en Joey Leeuwinga

De sponsorcommissie 
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 Paul Wolfs, maar zonder de steun van de an-
dere 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 
vereniging uitgevoerd. Waar bijvoorbeeld de werkploeg het 
onderhoud en het plaatsen van de reclame borden regelt, is de 
jeugdcommissie onder andere betrokken bij de uitvoering van de 
tulpen actie.

Deze jaarlijkse actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
leden van de topsponsorgroep Tulip Valley. In deze topsponsor-
groep zitten bijna 20 bedrijven die op verschillende manieren 
betrokken zijn bij de teelt en verhandeling van Tulpen en Tulpen-
bollen.

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

KGB kent een grote verscheidenheid aan sponsor en reclame ui-
tingen, d.m.v. reclameborden langs de velden, bij de entree van 
het complex en langs de N302 (Drechterlandse weg), shirtrecla-
me, reclame op kleding, advertenties op de website/Facebook/ 
de KGB App en in de presentatiegids of in de Halverwege, 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 wed-
strijdbal te sponsoren.

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

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

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

We wensen KGB en 
de leden een 

prachtige voetbal 
seizoen!

Bestel in 2018 je 
buitenverblijf bij 

Jumbowood 
en ontvang 

10% korting*

*(kom langs voor de 
voorwaarden en een 

offerte op maat)

KGB-Leden aanbieding
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voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 

SUBSPONSORS
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Ode aan de scheids. 
En excuses
Dion van Meel 22 maart 2018 
 
Iedere week schrijft Dion van Meel een ode aan de Kelderklasse. 
Aan onze onvoorwaardelijke liefde voor knollenvelden, harde 
ballen en bier. Van Meel staat aan de zijlijn en geeft commentaar. 
’t Zit ‘m in de details. Deze week: een ode aan de scheids. En ex-
cuses.

“Scheids! Hé scheids! Scheidsie! Hallo! Meneer de scheidsrech-
ter! Pff…lul. Huh? Geel? Ik?”

We zijn nooit beste vrienden geworden, de scheidsrechters en 
ik. We kunnen het maar niet eens worden. En tóch. Tóch wil ik 
tegen alle scheidsrechters zeggen dat het me enorm spijt. Want 
ook al past hij zich op onze velden iets te gemakkelijk aan ons 
niveau aan, fluit hij soms wedstrijden aan gort, maakt -ie weleens 
beslissingen alsof -ie een pot curling aan ’t leiden is en tuint -ie er 
iedere week weer in als die dikke nummer 10 als een stervende 
zwaan naar de grond gaat in ons strafschopgebied, ik schaam me 
diep. Echt. Ik schaam me. Als pure liefhebber. Voor al die voetbal-
lende idioten die het maar niet voor elkaar krijgen om hun opge-
kropte woede, verzameld door hun klotebaan, echtelijke ruzies 
of hun eigen onkunde, richting de scheids te bedwingen.

Daarom zeg ik, voor al die jongens en mannen die het in óns 
weekend, op ónze dag, niet kunnen laten om hun onbeduiden-
de woede te botvieren op de leider van ons spelletje, voor al die 
mensen die niet met hun handen af kunnen blijven van iemand 
die de regels bepaalt, voor al die korte lontjes, al dat getuf, al dat 
gejank, voor al die keren dat een schreeuw in een trap verander-
de, een scheldwoord in een klodder slijm in zijn nek of een prima 
wedstrijd in een ordinaire knokpartij waarin hij moest rennen 
voor  hele wijken aan ongetemde mafkezen, omdat hij z’n rode 
kaart liet zien: het spijt me.

Het spijt me ook voor al die vaders en moeders langs de lijn en 
toeschouwers in het stadion die hem iedere week verrot schel-
den. Voor het feit dat wij ooit op het idee zijn gekomen om met 
z’n allen met ziektes te strooien naar de man in het zwart als we 
al een beetje emotioneel worden. Of omdat we ooit hun moeders 
betrokken in onze frustratie, zij hebben immers niks gedaan. Het 
spijt me zelfs dat we ooit zijn begonnen met hem uit te maken 
voor hondelul, ook al moet ik toegeven dat Hi-Ha-Hondelul heer-
lijk allitereert en prachtig ritmisch galmt in een stadion.

Zelfs als ik denk aan ons, op dat afgetrapte veld ergens achter-
in waar op een bedenkelijk niveau op een bedenkelijk veld ex-
pres en per ongeluk onmogelijk te onderscheiden zijn, waar de 
scheids het zonder video-assistent en zonder supporters langs de 
lijn moet doen, maar mét polletjes, struikelpartijen, halve lijnen, 
een vlagger die nog te dronken is om op één lijn met z’n verde-
diging te lopen en bankzitters bij wie we al blij mogen zijn als zij 
hun eigen ogen open kunnen houden, voel ik spijt. Omdat wij er 

vóór de wedstrijd altijd maar blindelings vanuit gaan dat hij er 
is. Omdat alleen onze aanvoerder hem van tevoren een handje 
geeft en de rest van het team niet. En omdat de rest van het team 
hem alleen maar een handje geeft na een gewonnen wedstrijd, of 
hem na een verliespartij wél een handje geeft, maar dan met een 

cynische “Gefeliciteerd met de drie punten” erachteraan.
Ik heb zoveel spijt. Ik voel zoveel spijt. Spijt van m’n middelvin-
gertje, van m’n cynische applausje richting hem, van m’n kleine-
rende “scheidsje”. Echt: es tut mir leid, scheids.

Het scheidsie. De zondebok. De dwarsboom. De eeuwige eenling. 
De man die alleen gecomplimenteerd wordt als hij onzichtbaar is 
geweest. De man die het alleen goed heeft gedaan als zijn naam 
na de pot niet valt. De man die vaker de nooduitgang van de be-
stuurskamer gebruikt dan de brandweer. Wat hebben we hem 
toch vaak vervloekt. Wat hebben we gescholden, geschreeuwd 
in zijn gezicht, geschud met ons hoofd. Wat hebben we ons 
verbaasd. Onze schouders opgehaald. Over z’n keuzes. Over z’n 
kledingstijl. Over z’n markante loopje. Wat hebben we vaak naar 
elkaar gefluisterd dat Meneer de Scheidsrechter duidelijk weer 
eens blij was dat hij een paar uur weg was bij zijn vrouw die het 
thuis voor het zeggen heeft.

Wij Kelderklassers zijn nare mannetjes. Met nare maniertjes. Maar 
toch zijn wij stiekem enorm blij met hem. Omdat –ie er staat, op 
dat matige veld gevuld met liegende, schoppende, schreeuwen-
de, jankende en betweterige amateurs. Met de bal in z’n hand. 
De fluit in z’n mond. De kaarten op zak. In de middencirkel. Want 
zonder deze arbiter, deze bemiddelaar, deze manager, deze 
wedstrijdleider, zou voetbal geen voetbal zijn. Zonder dat o-zo 
herkenbare fluitje van de scheids, een fluitje dat in het weekend 
klinkt als het gefluit van vogels als begin van de lente, het fluitje 
als teken van de start van ons geluk, zou het maar stil zijn.

Geef die man daarom dit weekend eens een hand. Bedank hem 
alvast, ook al heeft –ie nog niks gedaan. Bedank hem voor de 
moeite. Voor z’n fluit. Voor z’n tijd. Voor z’n geduld. Complimen-
teer ‘m eens met z’n kapsel. Z’n pakkie. Z’n drafje. Breng hem 
eens een thee in de rust. En doe na de pot eens een keer een bier-
tje met hem. Want ooit, ooit zal hij dan vóór jou fluiten.
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Jeroen Visch
Een redelijk nieuwe - naam - snel gemaakt! Dit seizoen is hij trainer/coach van het tweede en hoofd jeugd 
opleidingen waarin hij de kaders voor de trainers gaat neerzetten. Afstemmen op elkaar, in welke leeftijd 
leer je wat en wat is KGB's visie daarin! 'Rob, het is een nieuwe functie.'

- De man met de sleutel. -

Ik had een afspraak op een mooie zomerse avond met Jeroen. 
'Als er niemand is en het hek is nog dicht maak je dan geen zorgen 
want ik heb sowieso de sleutel.' zei hij door de telefoon. Dat komt 
goed uit want met deze fanatieke voetbalman moet ik - namens 
de KGB redactie - eens goed aan tafel gaan zitten.

'Zal ik even koffie voor jullie zetten? Thee kan ook hoor. ' Vraagt 
hij als we echt nog maar net binnen zijn. Ik zeg wij want ook Diana 
Verhage is erbij voor een paar foto's. Poeh hé! Dat is een dienst-
bare man. Jeroen - the man himself - zet een bakkie voor ons.

Jeroen is zevenendertig jaar en is een geboren Amsterdam-
mer (west), dat is ook te horen.Maar tegenwoordig woont hij,  
samen met zijn vriendin Maike ('met 1 a ja!'), in Zwaag. Vijf jaar 
nu.'Wij wilden wat dorpser gaan wonen.' Jeroen is een voetbal- 
fanaat. Van zelf keeper zijn tot keeperstrainer, jeugdcoach en 

ja zelfs scout bij Volendam. Jazeker. Hij kijkt met Volendamse 
Vis(ch) ogen. Hij is scout voor de jeugd. 'Op zoek naar de talent-
volle kids.'

'Ik begon ooit 1 jeugdkeeper te trainen (bij avv Sloterdijk) en dat 
groeide in de tijd zomaar door. En voor je het weet ben je volledig 
in het voetbalwereldje getrokken en als vrijwilliger betrokken. 
'Momenteel heeft hij inmiddels al diverse (keeper) trainers-diplo-
ma's in de pocket. 

Vorig seizoen begon hij bij KGB en was hij trainer/coach van de 
(A1) KGB onder 19. Iemand uit de voetbalwereld had hem getipt 
om eens bij KGB te kijken, eens te informeren. In die gesprekken 
klikte het. Zo begon hij vorig seizoen 2017-2018 en dat is hem 
goed bevallen. Het was wel een redelijk jonge ploeg want de 
selectie had voor het begin van die competitie al aardig uit de  
"onder 19” gewinkeld. Met overwegend 1e jaars jongens begon 
hij dus, maar dat maakte hem niets uit. 'Ik eis alleen dat de jon-
gens er altijd zijn. En ik werk er dan het liefst zoveel mogelijk aan 
om er één - gehele ploeg - van te creëren.' Teambuilding.

Jeroen is gestopt met keepen zo rond zijn dertigste, bij zijn knie 
scheurde van alles af. Helaas. Vanaf zijn zevende stond hij tussen 
de palen en heeft hij meerdere clubs versleten. Bij avv Sloterdijk 
heeft hij tot zijn achttiende gekeept. Daarna kwam hij nog uit 
voor VVA Spartaan, SC Buitenveldert, SV Nieuw Sloten en SDZ. 
Uiteindelijke bracht zijn blessure hem nog verder in het trainers-
vak.    

Bij Blokkers heeft Jeroen voor een jeugdteam ook coachwerk 
verricht. Bij KGB heeft hij er in 1 jaar tijd voor gezorgd dat zijn 
naam positief rondging. Een betrokken man. 'Rob ik krijg gewoon 
heel veel energie van mijn hobby, het voetbal. Ik vind het heer-
lijk om met die jonge gasten aan de slag te gaan. Na mijn vorige  
baan - key accountmanager bij SUEZ (voorheen SITA afval en 
recycling)  'Huh! Key accountmanager?? Wat doet die man met 
de sleutel? Ik lees: De Key Account Manager  is verantwoordelijk 
voor een veelvoud van uiteenlopende bedrijven soms binnen 
een specifieke branche. Een belangrijke kerncompetentie van de 
Key Account Manager is om effectief zijn/haar schaarse tijd en  
energie te besteden aan de belangrijkste bestaande en poten- 
tiële klanten.  

Koos ik bewust voor een heel andere werkomgeving en werk 
ik tegenwoordig in het onderwijs. Ik ben nu accountmanager  
bedrijfsopleidingen bij ROC/Clusius College. Specialist in werk 
& leer trajecten. Het groen en grijs gedeelte van de economie. 
Zorg, techniek, horeca en taalcursussen. Kijk anders eens op de 
site van onderwijsgroepnwh.nl daar kan je van alles op zien en 
erover lezen.'  Zijn eigen opleiding is na de HAVO via marketing en 
toerisme gelopen.

Natuurlijk volgt Jeroen deze zomer ook het WK. (op het moment 
van het interview net begonnen). Hij heeft zich nog niet bezig 
gehouden met wie er zou kunnen winnen. Vermoedelijk worden 
ze het niet maar is wat hem betreft Uruguay wel een mooi team. 
Mooi in balans. België kan misschien ver komen. En als ik hem 
vraag naar allerlei andere topteams - noemt hij op dat er wat 
moet gebeuren aan de machtspositie van de grootste acht teams 
in Europa. Zij bepalen het en is dan het grote geld in ieder geval 
niet meer in Nederland. Dat is jammer. 

Jeroen lijkt het profvoetbal allemaal wel te volgen maar kijkt hij 
ook liever wat dichter bij huis. Vertel, dichter bij huis! 'Ja. Weten 
jullie in Bovenkarspel en omgeving wel wat voor supergoed en 
mooi sportcomplex en vereniging jullie hebben. Het is waanzin-
nig goed wat hier allemaal is en wat er allemaal door de vele vrij-
willigers gebeurt. Door mijn scoutingswerk voor Volendam kom 
ik bij vele verenigingen en het is bij KGB op zich heel goed voor 
elkaar. Natuurlijk er zullen altijd verbeter punten blijven maar 
het is een hele warme club. Er is een goede basis en een prachtig 
complex met meerdere velden. Jullie mogen & kunnen hierop 
echt wel wat trotser zijn!'

Jahh. Beste KGB leden en supporters dat is nu mooi hè. We weten 
het wel - máár het is toch goed dat een nieuw iemand - helemaal 
nog fris van buitenaf - ons er even aan herinnert. Das KGBeter.

Jeroen moet wel eens glimlachen om het West-Fries. De uit-
spraken en het dialect. Maar dat directe waar de West-Fries om  
bekend staat, daar houd hij wel van. Je weet gelijk waar je aan 
toe bent enne ze houden zeker ook wel van gezelligheid ja. Hij 
had al gezegd dat hij veel energie krijgt van zijn hobby - het  
voetbal. Maar hij heeft daarnaast dus geen energie over voor 
andere hobby's. Vooral omdat er in de agenda geen tijd meer 
beschikbaar is. En als hij vakantie heeft, wat een aantrekkelijk 
voordeel is van werken in het onderwijs, dan maakt hij het liefst 
met Maike reizen naar bijzondere oorden. Jamaica bijvoorbeeld. 

Mooi weer en veel dingen doen en ondernemen want hij kan 
heel slecht stilzitten. Maar geloof het of niet dit jaar zoekt hij het  
dichter bij huis en gaan ze naar Frankrijk! Een vriend heeft daar 
een gite/vakantiehuis.
 
Eenmaal thuis op de bank! Muziekje erbij - 'elke gelegenheid 
heeft zijn genre' - maar geen klassiek. TV achteraf terugkijken of 
Netflix want dan kan hij kijken wat en wanneer het hem uitkomt. 
Apart, maar natuurlijk kijkt hij ook samen met zijn vriendin  
diverse programma's, series of films.

Na de zomervakantie staat hij te trappelen om het nieuwe  
voetbalseizoen te beginnen.

 - Deze man heeft de sleutel. -
 
Jazeker. Jeroen is als trainer/coach van het 2e én in functie van 
hoofd jeugd opleidingen de ideale man en dé sleutelman naar 
het 1e van KGB.

Jeroen - open, energiek en bereidwillige voetbalman -  
bedankt voor het gesprek.
Succes.
  
Rob Visser       
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Van de Hoofdtrainer
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we er inmiddels vier trainingen en een wedstrijd opzitten. 
De eerste week is prima verlopen, goed getraind en een prima wedstrijd tegen eersteklasser Sneek die 
vorig jaar nog een hoofdklasser was. Na twee jaar prima met Richard te hebben samengewerkt ga ik het 
nieuwe seizoen weer alleen verder als hoofdtrainer.

Even een korte terugblik over afgelopen seizoen: afgelopen  
seizoen was een zeer moeizaam seizoen  , dit had met name te 
maken met de personele bezetting elk weekend. We moesten 
regelmatig een beroep doen op spelers uit de lagere teams, a-  
junioren of mensen de hele zondag op laten draven wat natuur-
lijk niet de bedoeling is.vHierdoor stonden beide teams naar mijn 
idee ook allebei te laag op de ranglijst.

Selectievoetbal betekent geven en nemen, als je voor de selectie 
kiest dan wordt er ook wat van je verwacht. Als ik kijk naar KGB, 
ik heb zelf op alle niveaus in Nederland gespeeld, dan is hier alles 
perfect geregeld. Kleding, accommodatie, begeleiding etc.....
Kort samengevat, als je selectie speelt dan moet je elk voetbal-
weekend er staan. Voor komend seizoen hebben we de totale se-
lectie weer op een redelijk pijl qua aantallen gebracht. We zitten 
nu op een aantal van 36, hiermee moeten we dit seizoen rond 
kunnen komen.

In de staf zijn ook wat posities veranderd, Jeroen Visch vorig jaar 
trainde hij onder de 19, gaat mij assisteren en is tevens coach van 
het tweede elftal. Voor de functie van hoofd jeugdopleidingen 
wisten we Jeroen ook te strikken. Eric Vermeulen komt erbij als 
power en krachttrainer, hij gaat er voor zorgen dat iedereen nog 
sterker en fitter wordt.

Hans Volten ( vader van Joost ) gaat samen met Jeroe Mulder de 
begeleiding doen van het tweede elftal.Linze de Jong gaat als 
vaste grensrechter van het tweede fungeren, hier zijn we heel blij 
mee omdat het altijd een lastige functie is om hier iemand voor 
te krijgen.

Ik noemde net al dat de selectie uit 36 spelers bestaat, 24 spelers 
van vorig jaar  gaan gewoon door, ik heb er zelf 12 bij gezocht.  
Dit zijn allemaal jongens die een link hebben met voetbal- 
verenging KGB, eerder bij KGB hebben gespeeld, vrienden bij  
KGB hebben of uit de eigen jeugd. Ik vind namelijk dat een  
vereniging als KGB moet bestaan uit 90% spelers vanuit het dorp, 
ik geloof namelijk als je op dit niveau speelt dat een stukje sfeer 
en saamhorigheid steeds belangrijker wordt.

Qua doelstelling hebben we de lat ook redelijk hoog gelegd, 
met het eerste willen we gaan voor een periode, met het tweede  
willen we mee gaan doen om het kampioenschap. Grootste  
doelstelling zal zijn het maken van doelpunten, als je komend 
seizoen 20 keer meer weet te scoren dan afgelopen seizoen dan 
eindig je automatisch al vier plaatsen hoger op de ranglijst.

Nog een doelstelling is de doorstroming vanuit de jeugd naar de 
selectie. Dit gaan we ook nog eens zes keer per jaar versterken 
met wedstrijden onder de 23, dit betekent dat jongens uit het  
eerste en tweede en onder de 19 samen spelen. Daaronder  
probeert Jeroen de jeugd een enorme boost te geven. Met  
behulp van alle jeugdtrainers en begeleiders hebben we daar alle 
vertrouwen in.

Vanaf deze plaats wil ik alle mensen die KGB een warm hart toe-
dragen een fantastisch, succesvol maar vooral sportief seizoen 
toewensen.

sportieve groet Piet Wiersma

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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De selectie vv KGB 2018-2019
1 Jeroen Visch   (Trainer-coach 2de)
2 Piet Wiersma   (Trainer-coach 1ste)
3 Jens Kesting
4 Stan Bakker
5 Jan Blom
6 Julian van Vuure
7 Niels Compas
8 Daniël Hart
9 Joep Deen
10 Sylvio Bulterman
11 Lorenzo van de Beek
12 Bart Boon
13 Linze de Jong   (Assistent-scheidsrechter 2de)
14 Hans Volten   (Teammanager 2de)
15 Wim de Wolf   ( Verzorger)
16 John Feij   (Assistent-scheidsrechter 1ste)
17 Tim Appelman
18 Jorick Huisman
19 Jurgen Duijs
20 Max Eickhout

21 Juan Takken
22 Sonny Overbeek
23 Sam Doorn
24 Estiven Wulf
25 Roy van der Deure
26 Eric Vermeulen   (Fysiek trainer)
27 Jeroen Mulder   (Teammanager 2de)
28 Erik de Vries   (Teammanager 1ste)
29 Erdinç Gedik
30 Yusuf Durmaz
31 Nick Edelenbosch
32 Brian de Roo
33 Joost Volten 
34 Dirk Bakker
35 Rick Bakker
36 Marijn de Wit
37 Michael Helfensteijn
38 Dennis Keppel
39 Max Boere
40 Pedro Thole

Snaar
Grote vakantietijd. Eind juli. 
Wij kunnen in principe op ieder moment op vakantie maar om-
dat wij gewend zijn vanwege de schoolvakanties in de zomer-
maanden juli/augustus te kamperen slijt dat er niet zomaar 
uit. Dus de vouwwagen van stal gehaald en hup de weg op. 
We boeken niets. Gewoon gas erop en gaan. Onze eerste stop 
was vlak onder Maastricht, een mooie   kleine camping aan de 
Pietersplas.  

Op zaterdagmiddag slenterden we door Maastricht. Wat 
een mooie stad! Het heeft echt prachtige winkels en het was 
uitverkoop. Iedereen kon nog wat laatste uitverkoopjes  
scoren. 'Moet jij ook nog iets nieuws?' vroeg mijn vrouw. 
Pfff. Het was mij echt te warm voor zo'n pashok. Maar wat 
mij betreft mocht het wel wat drukker worden in het pas-
hok. Tjonge. Het overgrote deel van de mensenmassa liep er 
in zomerse kledij maar wat sjofel bij. Ouwe lullen slippers,  
afschuwelijke sandalen met opgetrokken sokken. Sloffend 
in frommel shirts over wijde flubber korte broeken. Dik-
ke buiken niets verhullend. Man en vrouw. Ja zelfs in het 
Limburgse Maastricht wat toch bekend staat als "het be-
ter gekleed." Kledingzaken - zoals van onze hoofdsponsor 
Dirk de Wit Mode - hebben nog wat werk te verrichten. Al  
wandelend kwamen we langs de Bijenkorf en er waren ook 
hier schreeuwende uitverkoopposters '70% last sales' aan 
de ramen. Dat trok niet mijn aandacht. Nee. Er stonden drie 
klassiek muzikanten voor de etalage. Twee mannen en een 
vrouw. Eind twintigers schatte ik zo in. Ze waren bezig zich 
te installeren en stemden hun snaarinstrumenten (viool 
& cello's).  Geen Nederlanders vermoedde ik maar ergens 
uit oost Europa. Duidelijk geen hobbymuzikanten maar  
conservatorium studenten, dacht ik. Misschien zelfs al af-
gestudeerd, want vanaf het aanzetten van hun eerste snaar 
was je direct geraakt. Ze speelden passievol hun klassie-
ke noten. Halleluja van Händel en verder klassiek licht en  
vrolijk. Hun schare toehoorders groeide.

Maastricht klonk mooi. Prachtig.
Niet op het dichtbijgelegen Vrijthof wat bekend staat als de 
thuishaven van Andre Rieu, maar gewoon in een winkelstraat 
voor de Bijenkorf. Hun verfijnde klanken namen ons voor even 
mee.

De juiste snaar raken. Ook in ons voetbal een hele uitdaging. 
Je jongens & meiden triggeren. De snaren raken waardoor één 
team wordt gesmeed. Een mooie challange voor Piet Wiersma 
van KGB1. Dé nieuwe hoofdtrainer! Piet heel veel succes. 
  
     
 Rob Visser   

   

Op de foto ontbreken:
Robbert Karel
Sander Kolkman
Menno Kuin

Ricardo Smit
Jasper de Wit
Michel Wentzel keeperstrainer

Leden van Verdienste
N. Bakker, E. Blokker – de Ruijter, K. Blokker, J.M. Bonnema
H. Cnossen, C. Deen, P. Deen, D. Dekker, J.J. van Dijk , A. den Drijver
P. Fakkert, K. Huijing, L. Huisman – Jong, L. de Jong, J. Klaren-
beek, 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

Ereleden
P. Bakker jr., 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. Stelten-
pool, D. Stuurop, J.Th. Stuurop, J. Tonkes, B.W. v/d Velde, D. de 
Wit, P. Zwaanenburg
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Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253

Ergonomische
bureaustoelen

kantoor meubilair
en advies op maat

KANTOORERGONOMIE

OOSTERHOUT

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

Steun je club met sponsorkliks, 
zonder dat het je een cent 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, Coolblue, 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 SponsorKlikspa-
gina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor uw sponsordoel 
directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit 
zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die uw 
sponsordoel een warm hart toedragen. 

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke be-
stelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze 
commissie storten wij op de bankrekening van uw sponsordoel. 
Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via 
SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Al-
leen 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 om-
zetten die wij leveren bij de meeste winkels in het hoogste com

missiesegment geplaatst. Doordat duizenden verenigingen ac-
tief deelnemen kunnen wij zeer goede, en regelmatig exclusieve, 
commissie-afspraken maken met winkels. Door deze schaalvoor-
delen keert SponsorKliks de hoogste netto commissie uit in de 
markt! 

Waar vindt u SponsorKliks?

De link van SponsorKliks is te vinden op de homepagina van de 
KGB-website.

Doe allen mee, en steun KGB !!
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De Autotoertocht herrezen…
In de vorige eeuw kreeg de destijds beroemde Contact-Commissie  van KGB het briljante idee om een 
autotoertocht te organiseren. Door het mooie Noord-Holland werd een heuse toertocht uitgeschreven en 
al spoedig werden er regelmatig autotoertochten gereden. Helaas, zoals het veelal gaat, nam ook hier na 
verloop van tijd de belangstelling af en stierf de autotoertocht een zachte dood. Tot in de 21e eeuw!!! 

Diana Verhage kwam met het idee om de toertocht nieuw leven 
in te blazen. Dat was dan wel  het eerste idee, daarna werd het 
zaak om aan daar invulling aan te gaan geven.  Want wie gaan dat 
allemaal organiseren en hoe pak je zoiets eigenlijk aan aan? Toen 
de geruchtenmachine eenmaal op gang kwam bleek al snel dat 
er een heel leger aan vrijwilligers klaar stond om Diana te helpen. 
Er waren nog een paar medewerkers die zich de toertocht uit een 
grijs verleden konden herinneren en ook zij staken de helpende 
hand uit. De autotoertocht 2.0 stond in de steigers!!! Als doelstel-
ling werd besloten om de totale inschrijfgelden van iedere toer-
tocht te schenken aan telkens een ander goed doel.
 

Er waren mensen die de route gingen bedenken en uitzetten, 
de route beschrijven, foto’s maken, vragen verzinnen etc. Maar 
dat was nog lang niet alles. Er moest een inschrijvingspunt ko-
men bij KGB, de controleposten moesten bemand of bevrouwd 
worden, er moest iemand zijn die de prijsuitreiking deed, de 
kantine moest worden voorzien van medewerkers , de deelne-
mers moesten worden voorzien van een zakje met drank, snoep, 
fruit etc. En niet geheel onbelangrijk, er moest een boekje met 
de routebeschrijving, de sponsors, de foto’s, reglement worden 
samengesteld en afgedrukt.  Kortom, werk aan de winkel tijdens 
de vele vergaderingen die er aan voorafgingen,

En er moest natuurlijk buiten de traditionele eer ook iets te 
winnen zijn, een aantal vrouwelijke vrijwilligers ging op pad om 
hier en daar leuke prijzen van de plaatselijke middenstand los te 
krijgen.  Door gebruik te maken van hun charmes lukte dat vrij 
aardig. Zo konden de deelnemers ook nog met een leuk prijsje 
naar huis, afgezien van het feit dat ze gewoon een gezellige dag 
hadden. Deelnemers? Ja, ook die moesten  er natuurlijk zijn maar 
hoe kwamen ze  na al die jaren opeens aan deelnemers. Er werd 
begonnen met een aankondiging op de website, daarna werden 
er posters opgehangen bij KGB en in het dorp en natuurlijk werd 
er gebruik gemaakt van “mond op mond” reclame. 

Al spoedig bleek er een aanzienlijke hoeveelheid deelnemers zich 
aan te melden in het eerste jaar. 

De eerste toertocht in de 21e eeuw werd een groot succes, spoe-
dig gevolgd door een tweede editie. In juli jongstleden werd de 
toertocht opnieuw gereden, 21 deelnemers maakten West Fries-
land onveilig.  De opbrengst was dit keer bestemd voor Stichting 
het Merakel in Lutjebroek, een stichting voor ouders die een kind 
hebben met een verstandelijke of meervoudige beperking, dat 
daardoor meer dan gebruikelijke zorg vraagt.  Het was prachtig 
weer, de vragen waren niet al te makkelijk en niet iedereen reed 
de juiste route. Maar na afloop kon men in de kantine een wel-
verdiend drankje halen en buiten stond er een heerlijke barbecue 
gereed.

Maar zoals het altijd gaat, naarmate er meer toertochten werden 
georganiseerd nam de belangstelling een beetje af terwijl het 
werk om een toertocht tot een goed einde te brengen hetzelfde 
bleef. De organisatoren hebben dan ook besloten om de toer-
tocht een tijdje in de koelkast te zetten om over een tijdje weer 
met nieuwe, frisse  ideeën te voorschijn te komen en iedereen 
weer te verrassen met een nieuwe editie van de toertocht.

Namens de organisatie van de tot dusverre gereden toertochten 
willen we alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun deelname 
en graag tot een volgende keer! 



K.G.B. sponsors 
advertentie-reclamebordsponsors

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

Alpha Tours Hem
Appelman installaties Obdam
Aquastop witgoed Bovenkarspel
Auto Totaal Grootebroek
Babonnick administratiekantoor Bovenkarspel
Baderie Laan Grootebroek
Bakker de Groentenman Bovenkarspel
Bakker de Houthandel Bovenkarspel
Bakker Loodgieter Bovenkarspel
Bakkerij Botman Bovenkarspel
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerepoot Installatietechniek Zwaagdijk
Berend Botje kinderopvang Zwaag
BIBO  Enkhuizen
Biesenbeek IT Enkhuizen
BMT Timmerwerken Bovenkarspel
Bob Nieuweboer architecten Zwaagdijk
Bouw ‘85 Hem
Broekerhaven administratiekantoor Bovenkarspel
Broekhuizen Restaurant Enkhuizen
C. Wit & Zn. BV loonbedrijf Blokker
C.R. Boon Enkhuizen
Carpe Diem Andijk
CMK makelaars Enkhuizen
CNB bloembollenteam Bovenkarspel
CoolAir Purmerend
Cor Slok Karateschool Enkhuizen
DakraamGarant Venhuizen
Dakster dakbedekking Enkhuizen
De Dijk autobedrijf Enkhuizen
De Dijk keukens Enkhuizen 
De Flint Sportcafe Bovenkarspel
De Gouwe Stek Bovenkarspel
De Haan keurslager Bovenkarspel
De Houtexpert BV Enkhuizen
De Lange (Winnubst) Lutjebroek
De Paus Café Lutjebroek
De Proeftuin restaurant 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 Zwaag
Dekker Tweewielers Enkhuizen
Desaunois Aannemingsbedrijf BV Zwaagdijk
Die Port van Cleve Enkhuizen
Dijkprint Andijk
Dijkstra Groep Leek
Dikke Mik eetcafé Enkhuizen
Dirk de Wit Mode Bovenkarspel
E. de Wit & Zn BV Bovenkarspel
E.A.B. Enkhuizen
Elektro  Enkhuizen
Elbay Bandenservice Enkhuizen
Embrace  Bovenkarspel
Energiewacht Groep Zwolle
Enkhuizer sportcentrum Enkhuizen
ENRA Verzekeringen Grootebroek

Fa. A.J.J. de Wit & Zn Bovenkarspel
Fa. W.J. Kok & Zn Bovenkarspel
Finaccount Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Arnhem
G. Jong Timmerbedrijf Bovenkarspel
G. Oud & Zn Tulips BV Andijk
G.J. Apeldoorn VOF Andijk
Garage Jong Andijk
GastroCenter Zwaagdijk
Germaco BV Bovenkarspel
GMN Voorhout
Grond & Cultuurtechniek WF Andijk
Groot & Nieuwboer Makelaardij Bovenkarspel
Gruba Auto- en bandenservice Grootebroek
Gulik Venhuizen BV Venhuizen
Happy Days Grootebroek
Helder Groot & Utrillas Bovenkarspel
Heron 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 Venhuizen
J. Laan administratiekantoor Grootebroek
Jan de Wit en Zn. BV Bovenkarspel
Jan Reek natuursteen Hoorn
Jumbowood Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Kantoorergonomie Oosterhout Grootebroek
Karel Bloembollen BV Bovenkarspel
Kerner Fit for Animals Bovenkarspel
Kersten administratiekantoor Bovenkarspel
Keukencentrum StedeBroec Grootebroek
Keukenloods BV Zwaag
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen glasfolies & reclame Zwaagdijk
Koorstra kitwerken Bovenkarspel
Kooy reparatiebedrijf Grootebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kramer belettering Andijk
Kreeft Auto en Service Enkhuizen
Kuin BV aannemingsbedrijf Bovenkarspel
Lidl Nederland GmbH Huizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
M. Greiner Stucadoorsbedrijf Bovenkarspel
M2 printing BV Enkhuizen
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins sportcentrum Bovenkarspel
Mantel VOF Grootebroek
McDonald’s  Enkhuizen
Michel Doorn ontstoppingsbedrijf Andijk
Mini Snackbar Bovenkarspel

Mon’Asti Bovenkarspel
Muta Sport Leeuwarden
Multicopy Enkhuizen
Nan Profile Grootebroek
Nefertiti schoonmaakbedrijf Bovenkarspel 
NIBO Installatietechniek Bovenkarspel
Noppes kringloopwinkel Grootebroek
PCC Afval Medemblik
Pearle opticiëns Enkhuizen
Peerdeman garagebedrijf Enkhuizen
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Hem
Remax Bovenkarspel
Remondis Enkhuizen
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogema administratiekantoor Grootebroek
Rové Horeca groothandel Middenmeer
Ruiter dakkapellen Purmerend
RUVO inbraakbeveiliging Bovenkarspel
Sanidrome  Grootebroek
Sense Garden Chinees Restaurant Grootebroek
Schadenberg BV Hem 
Schildersbedrijf de Graaf  Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker fysiotherapie Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Tweewielers Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Solar Zonnepanelen Andijk
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Sportprijzen online Raamsdonksveer
Stoffers glazenwasserij Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
t Klooster Bovenkarspel
Taxicentrale WF Bovenkarspel
Theo Schilder & Zn Vishandel Enkhuizen
Time 4 You Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Softdrinks Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Van den Mosselaar Juwelier Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Bovenkarspel
Van der Tuin Notarissen Hoogkarspel
Van Diepen design Grootebroek
Van Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Veekro bedrijfswagens Zwaagdijk
Venhuis Communicatie Producties Hem
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Vivaldi IJssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk notarissen Grootebroek
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      VROLING BV 
Technische Installaties 

Verwarming 
Warmtepompen 

Loodgieter 
Elektra 

Luchtbehandeling/Airco 

          
Driebanweg 10, 1607ML Hem 

Tel.nr.0228-541451 

e-mail: info@vroling.nl
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Torenstraat 10
1601HH Enkhuizen 
Tel: 0228-312961
E-mail: 
info@dekker-tweewielers.nl

In ons winkeltje hebben wij nagenoeg alle artikelen van de 
KGB kledinglijn op voorraad, dus geen lange wachttijden maar  
gewoon direct af te halen in het winkeltje, hier kunt u contant 
afrekenen ( pinnen ook mogelijk ) of het via de webshop bestel-
len en betalen en dan op zaterdag tussen 12:00 en 16:00 afhalen 
in het wedstrijdsecretariaat ( mits er thuiswedstrijden zijn), in 
dezelfde ruimte is ook ons winkeltje gevestigd, hier bent u uiter-
aard 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 ongebruikt ).
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.

AANBIEDING !!
ALLEEN VERKRIJGBAAR IN DE KLEDINGSHOP 

NIET VIA WEBSITE
Deze aanbieding is geldig t/m 31-10-2018 

en zolang de voorraad strekt.

                 

VOOR MEER INFO BEL JACCO ( 0653258510)     
OF JOHN (0610332341)
KLEDINGSHOP kgb
DE GOUW 19 BOVENKARSPEL
IN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
GEOPEND OP ZATERDAG VAN 12:00-16:00 OF OP AFSPRAAK

De club van 100 heeft momenteel rond de 150 leden en die zijn voor het voortbestaan van KGB ook hard 
nodig. Regelmatig wordt het bestuur van de club van 100 benaderd om ergens geld voor vrij te maken. Het 
complex wordt veel en goed gebruikt en er zijn vele spullen en materialen nodig of aan vervanging toe. En 
juist voor dit soort incidentele uitgaven waar de gehele vereniging gebruik van maakt is de club van 100 
zeer geschikt! Veel vrijwilligers zijn óók nog eens lid van de club van 100 geworden omdat ze KGB een warm 
hart toedragen. De club van 100 hoopt vooral leden en/of ouders te werven die verder geen vrijwillige  
taken verrichten en die op deze wijze toch binding met de vereniging creëren waar hun zoon of dochter 
sport bedrijft. Voetbal is nog steeds een zeer betaalbare sport ten opzichte van andere sporten.

Wilt u ook lid worden van de club van 100??
De bijdrage is € 50,= per seizoen. Wilt u iets extra’s bijdragen dan 
kan dat ik de vorm van een extra bijdrage die dan wordt aange-
wend voor het aanschaffen van (jeugd)ballen.  Uiteraard gebeurt 
dit geheel op vrijwillige basis.
 
Bel of ga  eens langs bij een van de club van 100 bestuursleden:
Marco Ligthart - marcoligthart@hotmail.com
Jan Hermans - pj.hermans@outlook.com, of 06-41858377
Rob Visser - rvisser@quicknet.nl, of 06-51389475

De namen van de leden van de club van 100 kunt u lezen op de 
website www.vvkgb.nl onder de vereniging/leden club van 100. 
Daar wordt ook een overzicht vermeld van de inmiddels gereali-
seerde projecten door de club van 100. 

Met ingang van het seizoen 2017/2018 kregen alle leden van de 
club van 100 een geplastificeerde lidmaatschapspas die geldig 
blijft zolang men lid blijft van de club van 100.

KGB HOODY €30,-

Aanbiedingen KGB kledingshop start 
van het seizoen 2018/2019Club van 100

KGB TRAININGSPAK €40,-SET NICK: €50,-

KOUSEN, BROEKJE, HOODY
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Kuin bv
al ruim 90 jaar actief 
in de woningmarkt

www.kuinbv.nl
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Jan Schotten, van alle markten thuis
Wanneer we zoeken naar iemand die al heel lang bij KGB actief is komen we al snel uit bij Jan Schotten. 
Hij is al jaren woonachtig in Bovenkarspel, getrouwd met Karin,  heeft twee zoons die ook bij KGB hebben 
gevoetbald en werkt bij GP Groot. 

Zoon Arno is inmiddels uitgevlogen naar Beuningen en was één 
van de eerste webmasters (samen Hans Beets, nu nog steeds  
actief als één van de webmasters) van onze vereniging.  Zijn an-
dere zoon Koen woont inmiddels in Enkhuizen en heeft ook een 
lang voetbalverleden achter zich. En niet te vergeten zijn vrouw 
Karin die in een grijs verleden reclameborden beschilderde, 
de kantine schoonmaakte en kantinedienst deed. We  kunnen 
wel spreken van een echte KGB familie.  Eigenlijk is het ze ook 
met de paplepel ingegeven want de schoonvader van Jan was 
Arie den Drijver, ook al iemand met een lang KGB verleden als  
materiaalman en lid van de destijds binnen KGB beroemde Contact  
Commissie. Deze commissie organiseerde kienavonden, klaver-
jasavonden, toertochten etc. en bestond o.a. uit Jaap Kuperus, 
Piet Schooneman, Jan Stuurop en SP Ligthart (wie kent hem 
niet...). 
 
Jan, geboren op 21/01/1953 in Hoorn is inmiddels ruim 40 jaar bij 
KGB en begon zijn voetbalcarrière bij Hollandia en heeft eigenlijk 
maar één jaar als doelman bij KGB in de selectie gespeeld. Als 
keeper van het 2e elftal moest hij Harry van Dijk vóór zich dulden. 
Een rugblessure maakte een voortijdig eind aan zijn loopbaan als 
speler bij KGB. 

Hij werd al snel actief in allerelei functies, hij begon als elftal- 
begeleider bij het 2e en 3e. Illustere trainers uit die tijd waren 
Mari Buijs en John Kraaij. Toen al stond teambuilding en plezier 
hoog op de ranglijst bij Jan. Waar het eerste vóór de wedstrijd 
biefstuk at ging Jan met zijn team uitsmijters bakken en eten.
 
Later vervulde hij dezelfde functie bij diverse jeugdteams. Zo 
werd hij, nog op het oude complex,  begeleider van de B3. Een 
team dat verre van compleet was en natuurlijk ook niet de aller-
beste spelers van de vereniging tot de beschikking had. Om het 
spelerstekort een beetje op te heffen werden drie spelers die met 
de bal aan het spelen waren op het voormalige D veld ter plek-
ke lid gemaakt. Het spelerstekort was daarmee opgeheven, de  
kwaliteit bleef echter hetzelfde. Door de teambuilding ontstond 
er na de winterstop toch een team dat met veel plezier de we-
kelijkse wedstrijden afwerkte en uiteindelijk kwamen er ook nog 
resultaten!

Na de B-junioren werd hij begeleider bij de A-junioren bij alweer 
zo’n befaamde trainer uit die tijd Bram Schuurman. Als Horine-
zen onder elkaar konden die 2 het prima met elkaar vinden, Bram 
was iemand van de prestaties terwijl Jan, zoals gezegd,  

  

Aanmeldingsformulier Club van 100  
Wilt u vv KGB sponsoren? Ga dan naar www.vvkgb.nl
Klik op de button van de Club van 100 pagina. Daar staat een in-
schrijfpagina - vul dit volledig in en u bent lid van de Club van 100 
en sponsor van uw club vv KGB. 
Het kan zijn dat u als bewoner van Stede Broec en omgeving onze 
vereniging een warm hart toedraagt. Of voor diegene die die zelf 
bij KGB voetbalt.

Met het sponsorgeld van de Club van 100 worden projecten 
aangevraagd, diverse materialen en allerlei uiteenlopende beno-
digdheden aangekocht en verzorgd, o.a. aankoop cornervlaggen, 
vele ballen,  doelen, bijdrage in onkosten nieuwjaarsreceptie, 
trainingspakken, jassen voor trainers/coaches. 
Ook wordt het geld geïnvesteerd in het mede organiseren en 
sponsoren van de open dag vv KGB jeugd. Het organiseren van 
sponsoravonden met diverse sprekers. 
Er wordt een bijdrage gedaan in de kosten van de website en het 
beleidsplan KGB 2020. 

Club van 100 leden en hun sponsorgeld zijn echt nodig voor de 
club en ieder lid is dus meer dan welkom. Wordt dus ook lid! 
Heeft u vragen en/of wilt u ons persoonlijk spreken?

Bestuursleden van de Club van 100 zijn:

Marco Ligthart  clubvan100@vvkgb.nl 
Jan Hermans  06-41.858.377
Rob Visser   06-51.389.475

Club van 100

ook iemand was die teambuilding hoog in het vaandel had. Een 
weekendje weg met de spelersgroep was dan ook niets voor Bram 
maar dat weerhield Jan er niet van om toch zoiets te organiseren, 
dan reisden ze maar zonder Bram naar Limburg.

Als één van de hoogtepunten van zijn loopbaan binnen KGB 
noemt Jan de deelname aan het jeugdbestuur. Waar er destijds 
nog sprake was van diverse commissies in de vereniging werd er 
een echt jeugdbestuur opgericht met o.a. Sjaak van Dijk, Danny 
Stuurop, Hans Noback, Ids Fopma, Henny Kolkman, Jan Kuiper 
en nog vele anderen. Geen commissie maar een bestuur dat be-
leid maakte en zichzelf en de vereniging ontwikkelde naar een 
hoger plan. Er volgde een drastische  reorganisatie van de gehele 
jeugdafdeling en er werden diverse nieuwe activiteiten ontwik-
keld. Eén van de speerpunten was eenheid van tenue. Waar in het  
verleden diverse teams in allelei shirts op de velden liepen kwam 
nu eenheid van tenue: “Rood met de beroemde witte V”. Andere 
shirts werden niet getolereerd en er werden geen uitzonderin-
gen gemaakt voor sponsors die iets ander in gedachten hadden.  
Vandaag de dag is deze eenheid van tenue nog steeds aan de 
orde.

Om geld te verwerven voor het destijds noodlijdende KGB  
werden er acties op touw gezet, de eerste actie was de “Kerst-
sterrenactie”. Kinderen gingen rond de kerst met de kerststerren 
langs de deur om geld op te halen voor de jeugd van KGB, geld dat 
weer in het ontwikkelen van de jeugdafdeling werd gestoken. Ook 
nu wordt er nog jaarlijks een dergelijk actie op touw gezet al zijn 
de kerststerren inmiddels vervangen door de tulpen dankzij de 
medewerking van de Topsponsorgroep Tulip Valley. De doelstel-
ling blijft hetzelfde: het verworven geld gaat naar de ontwikkeling 
van de jeugdafdeling.

Het jeugdbestuur vond ook dat KGB toernooien moest gaan orga-
niseren, een aparte toernooikommissie was er toen nog niet dus 
dat deden ze dan ook zelf maar erbij. Avonden werden er besteed 
aan het bellen van de teams om toch maar vooral een aanspre-
kend toernooi te kunnen organiseren. Het Zilveren Tulp toernooi 
van de A1 met aansprekende tegenstanders als Volendam en 
Cambuur was één van de resultaten van al die inspanningen. 

Het grootste en meest aansprekende toernooi was natuurlijk 
het Internationaal Jeugdtoernooi. De deelnemers sliepen in zelf  
opgezette enorme tenten op het complex, aten in het Roode 
Hert of de Halve Maan, kregen honderden lunchpakketten  
bereid door de “smeerploeg” en werden gedurende twee dagen  
compleet vermaakt met voetbal en activiteiten. Kortom, een 
enorme organisatie mogelijk gemaakt door de inzet van vele 
vrijwilligers. Jan had in eerste instantie het idee om een toernooi 
met 40 buitenlandse teams te organiseren maar dat was toch 
een beetje te hoog gegrepen. Toen na ruim 10 jaar Internationaal 
Toernooi de sfeer op het complex ’s avonds minder plezierig werd 
besloot men om de organisatie van dit toernooi te stoppen.

Belangrijk voor hem was en is altijd het plezier en de lol die je 
bij KGB moet hebben, vooral de lol is erg belangrijk. Mensen een 
beetje op de kast jagen is hem niet vreemd.....Momenteel verricht 
hij samen met zijn collega uit het voormalige jeugdbestuur Sjaak 
van Dijk maandelijks zijn kantinedienst op de zaterdagmiddag.
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VOOR EEN
VERTOUWD GEVOEL

De Dijk, een beleving voor keukens, 
auto’s en scootmobielen
Wie bij De Dijk op De Dolfijn in Enkhuizen door de (enige) hoofdingang naar binnen loopt ziet een  
duidelijke scheiding tussen drie verschillende secties: het autobedrijf, de scootmobielen en de keukens. 
De drempel tussen de drie secties is laag gehouden zodat men eenvoudig eens even een kijkje kan nemen 
op de andere afdelingen van het bedrijf. Er wordt een soort kruisbestuiving verwacht. Klanten die wachten 
op hun auto kunnen in de autoshowroom, maar ook in de keukenshowroom gaan zitten. Onder een kopje 
verse koffie kunnen ze informeren naar nieuwe keukenapparatuur of nieuwe aanrechtbladen, of eventueel 
een blik werpen op de scootmobielen.

Het autobedrijf

Vanaf 1 januari 2011 is De Dijk, een nog jong bedrijf met toch 
jarenlange ervaring,  de officiële dealer van Renault voor Enkhui-
zen en omstreken. In de ruime showroom zijn diverse occasions 
te bewonderen. Naast de verkoop van deze occasions heeft ook 
het onderhoud van de auto’s een groot aandeel in het bedrijf. 
De Dijk werkt met vaste prijzen zodat klanten nooit voor ver-
rassingen komen te staan, het team van monteurs bestaat uit 
vakbekwame monteurs die continue worden bijgeschoold.  Ook 
voor een APK of voor schadeherstel is De Dijk het aangewezen 
bedrijf.  Toch zag men de autosector veranderen, de vraag naar 
onderhoud nam af en de showroomfunctie werd voor de auto’s 
minder belangrijk. Men ging dus op zoek naar een andere activi-
teit naast de auto-afdeling. En dat werd de eerste pilotvestiging 
“Cars & Kitchens Europe”.

De Dijk Keukens

En die andere activiteit werd de keukenafdeling. Naast de auto’s, 
de rollators, de scootmobielen (waarover straks meer) hebben 
we nu ook nog de keukens, dit wordt geregeld door Chris. Bij De 
Dijk Keukens is de prijs de prijs zegt hij. We doen niet aan weg-
loopkorting. ”Dat wil zeggen dat we aan tafel een scherpe prijs 
neerleggen", vertelt Chris van De Dijk Keukens. "Als men even 
over de aankoop wil nadenken, dan geven wij er de tijd voor en 
proberen niet bij het verlaten van het pand de mensen over de 
streep te trekken, zodat ze door een nog lagere prijs of korting 
wel over gaan tot koop." 

"Bij De Dijk zijn we eerlijk en betrouwbaar en dat vertaalt zich 
door meteen een goede prijs af te spreken. Bij serieuze klanten 
maken we ook altijd een 3D-tekening van het ontwerp zodat de 
klant een impressie heeft van de keuken die hij of zij wil kopen." 
Wij gaan uit van onze eigen kracht en dat als de prijs goed is en er 
is wederzijds vertrouwen, men ons de verkoop gunt”.

De showroom is ruim opgesteld en er staan mooie keukens voor 
inspiratie. Nadat klanten  geïnspireerd zijn geraakt en een idee 
hebben, maakt De Dijk dat graag in orde. Door middel van de 
nieuwste technologieën op inteken gebied lijkt de keuken haast 
al in de woonkamer aanwezig. Kom gerust eens langs om het te 
ervaren, aldus Chris.

De Dijk scootmobielen

Zoals eerder vermeld kan men ook bij De Dijk terecht voor scoot-
mobielen en rollators. Deze zijn momenteel bijzonder in trek, 
mede door de vergrijzing van Nederland en de samenwerking 
met de Omring. De afdeling wordt geleid door Frank Snip, na een 
carrière in de autobranche is heeft hij zich gestort op de scoot-
mobielafdeling.  Hij vertelt vol enthousiasme over zijn passie 
voor De Dijk en deze afdeling in het bijzonder. Hij is inmiddels 
expert op het gebied van wetgeving, de WMO en de gemeentelij-
ke regelgeving.

Het aanschaffen van een scootmobiel is voor mensen vaak erg 
privé en intiem, men wil het sociale leven toch op een bepaald 
niveau houden en door lichamelijke ongemakken wordt dat vaak 
iets moeilijker. De extra service van De Dijk is dan erg welkom. De 
belangrijkste vraag is altijd wat willen de mensen en wat kunnen 
de mensen nog. Om die vraag te beantwoorden levert de Dijk 
extra service in de vorm van technische adviezen en technische 
aanpassingen en wat wordt er gezamenlijk gekeken naar wat het 
best bij de klant past. Om de mensen daarna te begeleiden en 
vertrouwen te geven in het gebruik van scootmobielen verzorgt 
hij ook rijlessen. 

Kortom: De Dijk is inderdaad een beleving voor keukens, auto’s 
en scootmobielen.

Klaas Blokker & Ron Bijleveld

Donateurs
De bijdrage voor donateurs bedraagt  € 35,= 
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.  

Contributie 2018/2019
Senioren 147,50
Zaal  145,=
Onder 18/19 122,50 
Onder 16/17 112,50 
Onder 14/15 112,50 
Onder 12/13 107,50 
Onder 10/11 102,50  
Onder 8/8 102,50  
Onder 6/7 87,50 
G-sen  107,50
Bij incasso geldt een korting van € 2,50



Omschrijving Functie Naam  Telefoon E-mail adres   

Hoofdbestuur Voorzitter Bob Smit 06-52095222 bob.smit@klvb.nl  
 Penningmeester Ron Bijleveld 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  
 Algemene Zaken 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  Fjodor Werkhoven 06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl  
 Secretaris Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Coordinator A t/m D Jeugd Linze Jong de  06-22683908 linzedejong@quicknet.nl  
 Coordinator Dames Joost Lemmens 06-51362220 kgbcoachjoost@gmail.com
 Evenementen/activiteiten 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 Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Wedstrijdsecretaris Zaal Danny Stuurop 06-13490869  jt.stuurop@quicknet.nl  
Leden Administratie Leden Administrateur  Renate  Zwart  06-45371851  ledenadministratie@vvkgb.nl 
 Leden Administrateur Hennie  Kolkman  06-53114307  ledenadministratie@vvkgb.nl 
Sponsorcommissie Lid Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
 Lid Paul Wolfs 06-51753668 paul.wolfs@quicknet.nl  
Scheidsrechters Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul 06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com  
 Begeleiding + coordinator senioren Gerrit Leeftink 06-19954557 gerritslive@hotmail.com  
 Begeleiding Gerard Haakman 06-45838119 g.j.haakman@quicknet.nl  
 Begeleiding Clemens Huisman 06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl  
 Begeleiding Sietze Leeuwen van 0228-512857 sietzevanleeuwen@gmail.com 
Redactie/Internet Presentatiegids Liesbeth Gevers 06-20248059 l.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 (lay out) Joost Lemmens 06-51362220 kgbcoachjoost@gmail.com  
 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 hans.beets@vvkgb.nl  
 Webmaster Joey Leeuwinga 06-46190481 joey.leeuwinga@vvkgb.nl  
Club van 100 Voorzitter Marco Ligthart 06-30611991 marcoligthart@hotmail.com  
 Lid Jan Hermans 06-41858377 j.hermans1982@gmail.com  
 Lid Rob Visser 06-51389475 rvisser@hobaho.nl  
Kantinecommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Lid Cor Steen v/d 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  
Materiaal/Boet Lid Henk Cnossen 06-18705802 info@vvkgb.nl   
Kledinglijn Coordinator  John Kruis 06-10332341 john.kruis@outlook.com  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
Complex en velden Coordinator  Cor Steen v/d 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  
Algemene Zaken Regio afgevaardigde KNVB Frans Cornelisz 0228-513260 franscornelisz@quicknet.nl  
 Schoolvoetbal Peter  Bakker jr.  06-53769066  pfbakker@quicknet.nl  
Staf Selectie Trainer 1ste team  Piet  Wiersma  06-53424278  wiersmapiet5@gmail.com
 Trainer 2de team  Jeroen  Visch  06-23853003  visch_jeroen@hotmail.com
 Trainer keepers  Michel  Wentzel  06-13429071  m.wentzel@quicknet.nl
 Teammanager 1ste  Erik  Vries de  06-11787416  ej.de.vries@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Jeroen  Mulder  06-47322385  jmullie@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Hans  Volten  06-30676585  c-hvolten@quicknet.nl
 Verzorger/Masseur  Wim  Wolf de  06-23880519  wf.de.wolf@quicknet.nl  
Jeugd Selectietrainers Hoofd Jeugdopleiding  Jeroen  Visch  06-23853003  visch_jeroen@hotmail.com
 JO19  Finn  Verhage  06-38325040  jfd.verhage@quicknet.nl
 JO16  Henk  Andria Valero  06-47027150  henkav1@hotmail.com
 JO14  Michael  Helfensteijn  06-24613704  michael.helfensteijn@quicknet.nl
 JO12  Joey  Souverein  06-34001567  joey_souverein@hotmail.com
 JO11  Aldo  Leeuwen van  06-29005604  aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
 JO10  Bart  Steen v/d  06-10187257  bartvandersteen@ziggo.nl
 JO09  Peter  Molenaar  06-10725358  petermolenaar@quicknet.nl
 JO08  Michel  Terwiel  06-21547527  terwielm@gmail.com

Wie doet wat...?

www.vvkgb.nlwww.vvkgb.nl 38 39

sanitair 
loodgieters

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden Grootebroek




