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Sinds hij tijdens de nieuwjaarsreceptie werd aangekondigd en op 13 februari 

offi  cieel in functie trad, is voorzitter Bob Smit bij velen van de K.G.B.’ers geen 

onbekende meer. Toch wil de Presentatiegids het naadje van de kous weten 

en met twee vragen op het notitieblok: wie is de nieuwe voorzitter en waar wil 

hij met de vereniging K.G.B. naar toe, gingen we het interview aan. 

Even voorstellen.... de voorzitter

Bob Smit

Een gesprek met Bob Smit is luisteren naar een zeer 
positief ingesteld persoon. Het glas is altijd half vol, 
dat bleek wel uit de mooie spreuken die zo uit de 
mouw werden geschud, zoals: “Voetbal is het leukste 
om te doen, karate het mooiste en hardlopen het lek-
kerst.” En “Alles wat je aandacht geeft, heeft de nei-
ging om te groeien.”
Om de nieuwe voorzitter beter te leren kennen, wer-
den we opgewacht in een voor veel dorpsgenoten 
bekende woning, namelijk het voormalig onderko-
men van dokter Thole en zijn gezin. Een familie waar 
het voetbal een grote plaats innam en nog steeds in-
neemt. Het is alles voetbal wat de klok slaat. Je zou 
dus zeggen dat het niet zo verwonderlijk kan zijn dat 
de huidige bewoners, het gezin Smit, het voetbal ook 
hoog in het vaandel hebben. Tenslotte kan het virus 
zeer plaatselijk zijn.

En inderdaad; een voetballende vader (Bob) en zoon 
(Stijn) en een vrouw (Erna) die geregeld hand- en 
spandiensten voor de club verricht. En dan is er nog 
zoon Thom, geen voetballer, maar Karateka, net als 
zijn vader. Sport en ondernemend zijn, twee belang-
rijke pijlers in het leven van Bob. Je zou zeggen dat 
het simpel moest zijn dat zo iemand de functie van 
voorzitter overneemt. Toch bleek dat nog niet zo van-
zelfsprekend. Voetballen en voorzitter zijn, zijn twee 
heel verschillende disciplines.
Geboren in Amsterdam kwam de inmiddels 45 jarige 
Bob 41 jaar geleden naar Bovenkarspel. Op 6/7 jarige 
leeftijd begon bij K.G.B. zijn voetbalcarrière. Namen 
uit die periode zijn o.a. Sjaak van der Ploeg, Richard 
Bulterman en Frits Huisman. In de C1 speelde hij on-
der leiding van Henk Wolfschot. Omdat Bob, linker-
spits, een dunne puber was,  adviseerde Henk hem 
om ‘een beetje Body’ te krijgen en naar Sportschool 
van Ernst van der Zee te gaan, om daar bij zijn zoon 
Mario Wolfschot Karateles te nemen. Van één uur per 
week op woensdagmiddag, groeide dat uit tot 12 – 15 
uur per week trainen. Het voetbal werd verruild voor 
lessen in karate.

Het trainen bij Ernst van der Zee had veel invloed op 
hem, vooral in die pubertijd. ’Roken en drinken hoort 
niet bij sporten’ waren woorden van Ernst en dat ter-
wijl zijn vrienden de kroeg ingingen op die leeftijd.
Het monde uiteindelijk zelfs uit in jarenlang lesgeven 
aan de heren, dames, jeugd en nu, 30 jaar later, is kara-
te nog steeds zijn grote passie. Ook hardlopen is een 
favoriete bezigheid.
De wereld hield niet op met alleen lesgeven bij Van 
der Zee. Na de middelbare school in dienst. Daarna 
volgde hij een sportopleiding. Hij ging aan het werk bij 
o.a. Stago in Hoorn, Capgemini, CSS en Sogeti.
Bij Stago besloot Bob om weer naar school te gaan. 
Van 1995 vier jaar lang iedere dins- en donderdag naar 
de HEAO. Toen dat achter de rug was vroeg iemand: 
“Jij bent toch sportdocent? En bekwaam geworden in 
de automatisering bij Capgemini? Zou je bij ons op de 
deeltijd-HEAO les in bedrijfskundige Informatica wil-
len geven?” Dat heeft hij uiteindelijk 13 jaar gedaan. 
Op 28 mei, de geboortedag van zijn vader, 2010 sloot 
hij zijn laatste studie met een diploma af: een Master 
Information Management. 
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“Altijd ondernemend geweest, maar dat is wat an-
ders dan ondernemer, daar ben ik wel achter.”

In 2000 is Bob met 2 kameraden uit Alkmaar begon-
nen met de KLVB groep, dit in de avond uren, naast 
zijn baan. Eind 2008 keken de drie starters van de 
KLVB groep, een opleidings- en trainingsinstituut, el-
kaar aan en vroegen zich af wat te gaan doen. “Blijft dit 
een uit de hand gelopen hobby voor de avonduren, of 
kijken we wat er gebeurt als we er volle bak tegenaan 
gaan.” Inmiddels zijn zij ruim 4 jaar ondernemer.
15 Jaar geleden werden de voetbalschoenen weer af-
gestoft om slechts te gaan voetballen in Zaterdag 1 en 
alsof dat niet genoeg was, speelde hij vaak datzelfde 
weekend nog een potje mee met  Zondag 3. Sinds de 
oprichting van het Veteranen team voetbalt hij weer 
bij K.G.B.
Ja, en toen eind vorig jaar, kwam de vraag: ‘Wil je 
voorzitter worden?’ “Nou, het begon 2010/2011 met 
de vraag van Finn Verhage: ‘Wil jij de F1 gaan bege-
leiden op de wedstrijddagen?’.Daarna in 2011/2012 
de E2 samen met Richard Bulterman en in 2012/2013 
de  E1. Ook in 2011 stelde Marco Ligthart de vraag 
of het iets was om een Opendag voor de jeugd te or-
ganiseren. (Inmiddels was die er afgelopen seizoen 
voor de 3e keer). Daarna volgde het reünietoernooi 
(inmiddels voor de 2e keer) en toen belde Gerard 
Overmars. Bob was de 11e of 12e die de vraag voor-
geschoteld kreeg. Hij reageerde in een refl ex meteen 
met “Nee, dat lukt niet!”. “Dat zeg je altijd tegen dat 
soort dingen wanneer je het erg druk hebt.”

Een stuk in de krant bracht hem tot an-
dere gedachten. Daarin stond vermeld 
dat Dirk Duijs stopte met zijn vrijwil-
ligerswerk en voor al die jaren gehul-
digd werd. Dirk Duijs en Bob’s vader 
coördineerden voor de mensen die 
het wat minder breed hadden, het in-
vullen van belastingformulieren. Bij de 
huldiging werd de vraag gesteld: waar 
kijk je nou met het meeste plezier op 
terug? “Ik kijk met het meeste plezier 
en ook met trots terug op de periode 
waarop ik samen met Rob Smit belas-
tingformulieren invulde. Dat heeft zo-
veel goed gedaan.”
“Dat te lezen heeft mij, Bob, zoveel 
goed gedaan dat ik dacht: ik kan nu al-
tijd wel nee zeggen, maar als je straks 
een jaar of 70 bent en de krant vraagt 
waar ben je nou het meest trots op, 
stel je voor dat je dan zegt dat je K.G.B. 
15 jaar geleid hebt. Mede door het le-
zen van dat stuk kwam het besef dat er 

veel meer is dan alleen werken en geld verdienen.”  In 
een gesprek daarna met Richard Bulterman werd de 
knoop doorgehakt om er een mooie samenwerking 
van te maken, maar doorslaggevend was de opmer-
king uit dat krantenartikel, dat heeft hem aan het den-
ken gezet. Het voelde alsof het zo had moeten zijn.

 ”Ik zou het morgen zo weer doen.”

Nu, na 3 maanden, zegt Bob de stap om voorzitter te 
worden zo weer te zetten. “Het geeft energie, het is 
mooi te zien hoe mensen bij de club betrokken zijn. 
Daar word je door geraakt. Het enorme applaus na de 
aankondiging tijdens de nieuwjaarsreceptie voelde 
als een warm bad en een steuntje in de rug. “Nieuws-
gierig, niet moeilijk in de omgang, toegankelijk!”, zo 
typeert hij zichzelf. Hij gelooft dat er veel meer kracht 
en energie zit in kansen en mogelijkheden dan dat er 
zit in beperkingen en risico’s. “Alles wat je aandacht 
geeft, heeft de neiging om te groeien.”
Wat wil deze voorzitter op de korte en lange termijn 
bereiken? Bob pakt een bierviltje waarop hij drie pun-
ten heeft geschreven. Acties, dus voor de kerst klaar, 
wensen die over een jaar of 2 klaar moeten zijn en dro-
men die over een langere termijn ingevuld moeten zijn.
“Een wens is meer veteranen teams. Teams vanaf 35+. 
De internationale jeugdtoernooien terug. In het begin 
van elk seizoen oefenen tegen (regionale) profclubs 
als Telstar, Volendam, AZ en Ajax. Financieel gezond, 
gemoedelijk en gezellig, zuinig op onze spullen, op de 
centen en vooral op de vrijwilligers. “Groot is mooi, 
maar het is geen doel op zich.” “En dat in de hoofden 
van iedereen leeft: hoe kan het wel in plaats van hoe 
kan het niet. Soms slechts een kwestie van anders kij-
ken. De jeugd op een hoger plan en het 1e team een 
stabiele 2e klasser. Alle jeugd selectieteams in de 1e 
klasse of hoger. “Goed is het grootste gevaar voor be-
ter.” “Als je tevreden bent, dan word je lui”, zei Van der 
Zee altijd. “Niet alles kan gelijk, maar je moet er wel 
aan werken als je iets wilt bereiken.”
“Wat erg mooi is en wat ook moet blijven is dat we het 
G-voetbal hebben, zaalvoetbal, dames, meisjes en ve-
teranen. We hebben ondanks dat we een kleine ver-
eniging zijn, een breed aanbod. Ik hoop dat het reü-
nietoernooi naar meer teams groeit. Het is toch mooi 
dat vroegere jeugdspelers naar dit toernooi komen.”
“Tijdens de nieuwjaarsreceptie gebeurde het dat er 
meteen mensen naar je toe kwamen met vragen als: 
“komt er nu ook een nieuwe website?” En meer van 
die spontane verzoeken.”
De eerste invloed van daadkracht is voor eenieder 
duidelijk zichtbaar. Een nieuwe website. Daar zal het 
zeker niet bij blijven.

Anita Bakker & Nico Bakker
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Energiewacht Groep zorgt voor wooncomfort
Energiewacht Groep draagt zorg voor het wooncomfort van meer dan 220.000 huishoudens. 

Hiervoor beschikken wij over een deskundig team van servicemonteurs en adviseurs. Met het 

Service- & Onderhoudsabonnement van Energiewacht Groep bent u verzekerd van periodiek 

onderhoud aan uw CV-ketel en het snel oplossen van eventuele storingen. Ook voor advies voor 

bijvoorbeeld een nieuwe CV-ketel of op het gebied van energiebesparing bent u bij Energiewacht 

Groep aan het juiste adres. Voor meer informatie www.energiewacht.nl - 0800 15 87

Met Energiewacht Groep 
haal je méér in huis

13048 Adv Algemeen A4.indd   1 26-06-12   14:03

Speler volgsysteem.
Vanaf het nieuwe seizoen 2013 - 2014 is ook een uit-
gebreid speler volgsysteem beschikbaar, waarbij spe-
lers beoordeelt kunnen worden en de gegevens per 
speler online in een eigen database kunnen worden 
opgeslagen.

Leerlijn.
Daarnaast kan door de trainingscoördinator en/of 
Hoofd opleidingen gebruik worden gemaakt van de 
gehele leerlijn van de Ajax Online Academy. De leer-
lijn bestaat uit complete trainingen voor iedere leef-
tijdscategorie, voor een geheel seizoen uitgewerkt. 
Met deze leerlijn wordt het voor coördinatoren nog 
makkelijker om hun trainers goed voorbereid hun 
trainingen te laten geven.
Camarate Trainingen wordt voor drie jaar de sponsor 
van ‘Ajax Online Academy’. Mede door hun bijdrage 
kan K.G.B. de komende jaren investeren in een ge-
structureerd jeugdplan.

Kom naar K.G.B. en wellicht is uw kind de speler van 
de Toekomst!

Barry Schreurs
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Het doel van AFC Ajax is om talentvolle jonge spelers 
(gehele jeugd) op te leiden voor het hoogst haalbare 
niveau. Met behulp van de Ajax Online Academy gaat 
vv K.G.B. met dezelfde trainingswijze de ontwikkeling 
van de gehele jeugd naar een hoger niveau tillen.
De jeugdteams op ‘de Toekomst’ worden getraind op 
dezelfde manier als het eerste elftal van AFC Ajax. 
Met de toegang tot deze Academy zal vv K.G.B. op-
timaal zijn uitgerust met alle middelen die nodig zijn 
om spelers en de club het niveau van de wereldbe-
roemde AFC AJAX opleiding na te streven.
K.G.B. heeft gekozen voor het zogeheten drie ster-
ren abonnement.
Met het drie sterren abonnement kunnen minimaal 
10 personen binnen de vereniging K.G.B. aan elkaar 
gekoppeld worden. Het Hoofd opleidingen van de 
vereniging kan alle trainingen van coördinatoren en 
trainers bekijken/wijzigen/adviseren. Coördinatoren 
kunnen eigen trainingen maken of gebruik maken 
van de leerlijn van de Ajax Online Academy en deze 
klaarzetten voor de trainers. De trainers kunnen de 
trainingen van de coördinator bekijken of eigen trai-
ningen maken, die beoordeeld kunnen worden door 
de coördinator. Hierdoor ontwikkelt de club een ei-
gen database met oefenstof.

Afc Ajax Online Academy
Samenwerking vv K.G.B. met

Onlangs heeft vv K.G.B. te Bovenkarspel een 3 jarig contract getekend met 

AFC Ajax Online Academy.
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De familie de Wit. Zelfs een echte Bovenkar-

speler gist weleens - wie van wie - er nu een-

tje is. Net zoals bij Bakker, Visser, of Boon, is 

er veel familie van elkaar, maar ook veel niet! 

Deze voetbalfanaten zijn zonen van Theo en 

Myriam de Wit. Theo is een geboren Boven-

karspeler. Hij groeide op tussen de bollen van 

J. de Wit en Zn aan het Westeinde. Moeder 

Myriam Keizer is van buurdorp Grootebroek. 

6

Over voetbal en de rest, ehh welke rest?!

Aan de keuken - 
Jory en Dani

  Dylan
Geboren: 21-10-1993
Hoe lang voetbal je:  Ik ben begonnen in de F6 onder Henk Mars. Daarna ging ik naar de F1. In de D1 ging 

ik naar de Zouaven en kwam ik in de A1 terug bij K.G.B. Ik vond het leuk dat ik direct 
topscoorder werd.

Welke plek sta je:  Spits, de nummer negen.
Scoor je veel:  Afgelopen seizoen 24. Én 1 in het 1e in de laatste minuut tegen Andijk.
Krijg je veel kaarten:  Niet in mijn spel, maar die ik krijg, is voor praten. 
Wat doe je voor school:  Havo diploma op zak. Na wat banen hier en daar werk ik nu bij DIKS autoverhuur in 

Amsterdam. 
Welke muziek:  House, 100% NL of Evers luister ik op de radio. Én Obsession is top!
Welk TV programma:  VI maandag en vrijdag. Speciale voetbalwedstrijden. 
Welk ander TV programma:  Ehh, ik kijk verder niet zo veel tv.
Favoriete club:  Ajax!! (Hij kijkt me aan en ik zie hem denken: Wat een domme vraag!) 
Beste speler Nederland:  Daley Blind
Speler wereldwijd:  Heb ik niet. “Ook geen vrouwelijke?”, vraag ik hem met een knipoog.“Nou ja, Anouk 

Hogendijk die ziet er wel leuk uit ja.”
Beste trainer/coach tot nu toe:  Iedereen heeft het op zijn manier redelijk gedaan. Bart Groot in de A1 heeft het goed 

gedaan en dat sprak me wel aan. In de selectie gaat het ook serieuzer met discipline. 
Én dat moet ook!

Kunstgras of gras:  Kunstgras. Ook al voetballen we daar niet veel op.
Én het vrouwenvoetbal:  Alleen voor de mooie vrouwtjes, maar niet zo voor het voetbal.
Valt je verder nog iets op  Er komt tekort publiek bij K.G.B. Dat is gewoon jammer. Toen ze hoger speelden
bij het voetbal: kwam er meer publiek.
Andere hobby’s:  Playstation FIFA, uitgaan, terrasje pakken en naar Bobs Saloon.
Wat is je einddoel bij K.G.B.:  Vaste waarde worden in het 1e van K.G.B. is zeker een doel die ik wil halen. 

Een tip binnen de vereniging meldde enige tijd geleden ‘Als jullie 
nog een item zoeken, schrijf dan een artikel over Dani in de Brug.’ 
Dani is op zeer jonge leeftijd weggeplukt bij K.G.B. en bij Ajax in 
de F1 gestart. De F1 werd in die tijd net opgezet bij Ajax. Velen 
vallen na een of twee seizoenen af, maar hij is nog steeds bij Ajax. 
Dat is best bijzonder en knap. Toch kiest de redactie een artikel 
over de drie broers de Wit tezamen. Waar vind je een gezin met 
zoveel voetbal onder één dak? Jory voetbalt bij Hollandia, Dylan 
is na zijn Zouaven uitstap terug bij vv K.G.B. De redactie vindt dit 
passen in de Presentatiegids.
Op de avond van het interview was men niet bedacht op foto-
graaf Nico Bakker. Dat had ik bij het maken van de afspraak niet 
gezegd. De mannen stormden naar boven, de kleding en het haar 
moest nog even in het gareel. Dylan keek als “The Fonz” even in 
de spiegel. Net zoals deze bink uit de tv serie Happy Days (jaren 
80/90) zag Dylan dat - zijn look - goed was! Nico maakt zijn foto’s 
en moeder Myriam zet de koffi  e en koek op tafel. Voor de jonge-
mannen heb ik een lijst met vragen.
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tafel met Dylan,                                 
de Wit

                             Jory
Geboren:  26-01-1996
Hoe lang voetbal je:  Gestart in K.G.B.’s F3. Daarna ging ik naar de E1 met Jacko en Brian. In de D’tjes ging ik naar 

Hollandia. 
Welke plek sta je:  Meestal sta ik centraal achterin. Afgelopen seizoen stond ik op het middenveld. Er waren te 

weinig middenvelders dus ging ik een linie naar voren. In de B1 in de 2e divisie. O.a. tegen 
Alphense Boys, PEC Zwolle, Elinkwijk, AFC ’34, FC Volendam. Uiteindelijk werden we vijfde. 
Ik speelde samen met oud K.G.B. spelers Patrick Schooneman (keeper) en Inessa Kaagman 
(nu Ajax vrouwen) in een team. Nu ga ik naar de A1, ook uitkomend in de 2e divisie.

Scoor je veel:  Het valt wel mee, 2 dit afgelopen seizoen.
Krijg je veel kaarten:  Afgelopen seizoen had ik drie gele kaarten. 
Wat doe je voor school:  Examen Havo gedaan. Nu ALO opleiding voor sportleraar.
Welke muziek:  Van alles.
Welk TV programma:  VI.
Welk ander TV programma:  Ehhhh, af en toe een fi lm.
Favoriete club:  Ajax!! (Ook Jory zie ik denken: Rob, Rob, een hele domme vraag!)
Beste speler Nederland:  Cristian Eriksen.
Speler wereldwijd:  Lionel Messi.
Beste trainer/coach tot nu toe:  Dat antwoord geeft hij direct: Tim Emmerik. Hem heb ik in de D1 en in de C1 gehad. Van hem 

heb ik veel geleerd en daardoor ook beter geworden.  
Kunstgras of gras:  Kunstgras. 
Én het vrouwenvoetbal:  Door Inessa Kaagman ga ik het wel volgen!
Valt je verder nog iets   In onze competitie heb je bij de stadclubs voetballers in het veld die soms  echt absurde op-
op bij het voetbal:  merkingen hebben en dingen naar je roepen. Ik reageer er niet op maar het valt me wel op.   
Andere hobby’s:  Nee!
Wat is je einddoel:  Mijn doel is zeker het 1e van Hollandia halen. Een baan als sportleraar en voetbaltrainer 

daarnaast erbij doen lijkt me best leuk.
Kom je terug bij K.G.B.:  Dat weet ik nog niet.



     Dani
Geboren:  28-01-1998
Hoe lang voetbal je:  K.G.B. F5. Daarna naar de F1 met coaches Jacob van Vuure en Eric van Straaten. Dani was te-

leurgesteld omdat er geen goede doelen beschikbaar waren. Gelukkig wist sponsor Eric toch 
de geschikte doelen te regelen.

Welke plek sta je:  Middenveld. Maar afgelopen seizoen stond ik in de spits.
Scoor je veel:  Best veel ja. Ook op het middenveld pikte ik mijn doelpunten mee. Koppend ook.
Krijg je veel kaarten:  Seizoen 2011-2012 wel, afgelopen seizoen gelukkig maar één! Myriam: “gelukkig betaalt Ajax. 

De rest valt wel hier op de mat hoor.”
Wat doe je voor school:  Dani weegt zijn woorden af. De broers Dylan en Jory mompelen en grijnzen wat. Dani: “Ik zit op 

de Martinus. Eerst deed ik de Havo, maar nu zit ik op de Mavo. Het is mijn eigen schuld, ik heb 
er gewoon tekort aan gedaan. Nu ga ik mijn best doen om te slagen en daarna alsnog proberen 
de Havo te halen. Dat komt er volwassen uit! Niet erom heen draaien, een heldere zelf analyse!

Welke muziek:  Niet echt iets specifiek.
Welk TV programma: VI.
Welk ander TV programma:  Niets anders dan voetbal.
Favoriete club:  Zonder wat te zeggen vul ik deze - intikker - zelf maar in. Ajax. 
Beste speler Nederland:  Siem de Jong. Hij heeft een heel goed spelinzicht en heeft diepte in zijn spel. Dylan en Jory 

roepen: “Qua voetbal zijn het vergelijkbare spelers.”
Speler wereldwijd:  Niet een specifieke. We hebben geen Sport 1 dus we kijken niet zoveel buitenlands voetbal.
Beste trainer/coach tot  Niemand specifiek. Iedereen op zijn eigen manier. Ik vind het wel 
nu toe:  heel leuk en goed dat we individueel training van oud profs krijgen. O.a. van Kiki Musampa, 

Richard Witsche, Ronald de Boer en Dennis Bergkamp.
Kunstgras of gras:  Kunstgras, maar een goede grasmat is ook best lekker voetballen.
Én het vrouwenvoetbal:  Geen mening over.
Valt je verder nog iets  
op bij het voetbal: Nee niet echt.
Andere hobby’s:  Nee.
Wat is je einddoel:  Natuurlijk Ajax 1, máár dat kan ik nu nog niet hardop zeggen! Die kansen zijn nog niet te be-

oordelen. Zo denk ik ook niet. Ik ben gewoon elke week lekker aan het trainen en wedstrijden 
spelen. Dit moet je per moment en seizoen bekijken. Het hangt van zo veel factoren af. Dus ik 
denk daar niet teveel over na en focus me van de trainingen naar de volgende wedstrijd. 

Kom je ooit terug bij K.G.B.:  Als supporter van mijn broer.

“Dat de jongens goed kunnen voetballen is wel be-
kend, maar van wie hebben ze dat?”, vraag ik aan Theo 
en Myriam. Myriam mompelt dat ze niet mag zeggen 
dat een oom van haar op niveau heeft gevoetbald. 
“Dat telt blijkbaar niet Rob!”
Theo zegt dat ze alle drie van zichzelf goed kunnen 
voetballen. “Dat zit er wel in Rob. Én Dani heeft voor-
al het geluk gehad vroeg door Ajax te zijn gescout. 
Door zijn talent en dát geluk heeft hij zich goed kun-
nen doorontwikkelen. Per jaar vallen er best veel 
af. Van de elf waarmee Dani ooit begon zijn er nog 
zes over. En zes is op zich al een hoog gemiddelde! 
Elk seizoen komen er weer nieuwe bij en de meeste 
daarvan vallen ook weer af. Zo gaat dat. De weg naar 
de top is moeilijk en lang!”
Dani voelt zich als een vis in het water bij Ajax. “Dat 
komt doordat ik er vanaf heel jong bijzit, je groeit erin 
mee. Er is goede begeleiding en ondersteuning. Ik 
ben daardoor meer volwassen geworden ten opzich-
te van mijn leeftijd genoten.” Theo: “Rob, een betere 
verzorging is er niet!” Het valt Dani niet zwaar elke 
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zijn stage bij Almere City. Dat Dani echt altijd wil 
voetballen en over Theo zijn voetbaltijd. Tot en met 
de B’s en daarna pas weer in een vriendenteam sa-
men met zijn vriend Klaas Spaan. Als rechtsbuiten. 
Zijn anekdote is een toernooi in België met Gerard 
Bakker, Dirk-Jan Laan, Nico de Wit en met de legen-
darische coach Sjaak Oud. Ze voetbalden in een 
zandbak, maar het was een topweekend. 
Als beste speler uit zijn tijd noemt hij Kees Kok. “Een 
fantastische voetballer die ik ook veel in de zaal heb 
gezien. Samen met Co Meijer. Technisch zeer goede 
voetballers. Dat was prachtig om te zien. 
Ik weet dat het moeilijk is voor K.G.B., maar kunst-
gras zou mooi zijn. Je leert technisch te voetballen 
en je creëert er pleintjesvoetbal mee!”
Myriam zit er tevreden bij, luistert en vult soms iets 
aan. Al dat voetbal. Nou ja, ze houdt gelukkig van le-
zen, zegt ze. 
Dani is net naar boven, Jory gaat niet veel later. Dylan 
gaat er nog even voor zitten. Het is tijd om te gaan.

Dylan, Jory en Dani worden in het voetbal door trai-
ners en coaches bijgeschaafd. Dé coaches zitten 
thuis op de bank. Die zorgen voor de broodnodige 
rust en regelmaat, samen houden zij de jongens bin-
nen de gekrijte lijnen. Dat merk je en dat zie je. Een 
hecht gezin.

Jory en Dani succes bij jullie club en Dylan, jou zie ik 
op het A veld!
 
Mm, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de oom van 
Myriam heet.

Rob Visser

week vier keer te trainen en een wedstrijd te spelen. 
Alleen woensdag heeft hij vrij. “Het is wat ik het liefste 
doe, dus valt me dat zeker niet zwaar. Ik ga er elke keer 
weer heel graag heen.”

Met school is er overleg met Ajax. Hij gaat om één uur 
weg en bij Ajax krijgt hij ook schoolondersteuning en 
begeleiding. Jory: “Ja ik zie hem vaak over het school-
plein lopen met zijn tas. Die gaat weer lekker naar Ajax 
denk ik dan. Een keer zei de leraar tegen me: Héé Jory, 
niet naar buiten staren, waar kijk je naar? Naar mijn 
broer die naar Ajax te trainen gaat, zei ik toen!”
Jory is gelukkig bij Hollandia, voetbalt op niveau, maar 
moet wel gewoon zijn schooluren maken. Daar is geen 
regeling mee. En hij snapt dat - het is zoals het is.
     
“De concurrentie tussen medespelers bij Ajax is groot 
en dat weet je. Verder heb ik een heel leuk team en 
gaan we heel goed met elkaar om. Er zitten jongens bij 
die ik zeker mijn vrienden kan noemen. Ik breng zoveel 
tijd met ze door.”
Ik vraag of Dani nog een anekdote heeft. Ze speelden 
een fi nale van een internationaal toernooi in België. 
Ze stonden in de fi nale met 2-0 achter en het was vlak 
voor tijd! Dani kwam er als vierde spits bij en het werd 
2-1. In de extra tijd kwam er een bal van de zijkant en 
scoorde Dani de 2-2. Via penalty’s wonnen ze daarna 
deze fi nale. “Prachtig was dat.”
Na de training ga ik altijd even op doel. Dat kwam 
met een toernooi van de D1 een keer heel goed uit. 
Ze stonden in de fi nale en de keeper kon niet meer 
gewisseld worden. Dani op doel. Het draaide uit op 
penalty’s en de beslissende hield ik. “Het was ook nog 
eens tegen Feyenoord, ja dat was ook heel mooi.”
Theo en Myriam zijn in hun nopjes met de drie zonen. 
Theo vindt het prachtig. “In het verleden was je alleen 
bekend met het plaatselijk voetbal. Door mijn drie jon-
gens kom ik ook bij andere verenigingen verder in het 
land. Je ontmoet andere mensen, dat vind ik er zelf 
ook heel mooi aan.”
Ze voelden zich al snel thuis bij andere clubs, met Jory 
zaten ze ook met Inessa en Patrick hun ouders bij Hol-
landia. Die waren bekend. “Hollandia is een mooie 
club en er zijn daar echt goede mensen bezig. Het is 
een prima club om hogerop te komen. Ook met Dylan 
bij Zouaven kregen we toch een kijkje in een andere 
voetbalkeuken en zag je wat voor mensen daar weer 
bezig zijn. Nu Dylan weer bij K.G.B. is te vinden, is het 
natuurlijk mooi dat hij ook in de selectie zit. Wanneer 
de wedstrijden van de jongens bekend zijn, gaan we sa-
men kijken en puzzelen hoe de agenda van het week-
end moet worden ingevuld. Meestal past dit gelukkig 
aardig goed. We willen graag bij iedere zoon kijken.”

Over tafel komen nog wat anekdotes: Dylan over een 
wedstrijd van Zouaven tegen Volendam en over K.G.B. 
toen hij KNVB selectiewedstrijden speelde. Jory over 
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Derde Opendag voor de jeugd

de teams wisselen van spel. Twee redactieleden, 
schrijvers van deze impressie, schieten intussen 
foto’s van spelmomenten, en van elk team, ter herin-
nering aan een mooie dag.

Tijdens de lunchpauze was er voor de K.G.B. jeugd-
trainers en jeugdspelers een verrassende gebeur-
tenis. De ondertekening van een 3-jarige overeen-
komst met de Ajax Online Academy. Namens Ajax 
vertegenwoordigd door Sander de Goede. Hij legde 
uit wat de overeenkomst voor de training van de 
K.G.B.    jeugd gaat inhouden. (meer hierover in club-
blad ‘de Brug’ en elders in deze gids) 

Het laatste spektakel is het penalty schieten. In drie 
leeftijdsgroepen opgedeeld worden de twee aanwe-
zige keepers uit de selectieteams getest. De jeugd 
blijkt al een venijnig schot in de benen te hebben en 
laten de keepers alle hoeken van het doel zien, fel 
aangemoedigd door hun leeftijdsgenoten. Na een 
half uur zijn de winnaars bekend en onder luid gejuich 
worden de bekers uitgereikt. In de bestuurskamer is 
ondertussen ook niet stil gezeten. Enkele ijverige da-
mes vullen voor iedere deelnemer een certifi caat in, 
waarop de scores die tijdens de spellen zijn bereikt 
staan. Daarbij krijgt iedereen een teamfoto.

Een drukke, prachtige dag voor de jeugd is ten einde. 
Wat blijft is het opruimen van wat is achtergelaten en 
de roep om volgend jaar weer zo’n dag te organiseren.

Hoewel dit pas de 3e keer was, kunnen we al spreken 
van een jeugddag die niet meer is weg te denken in 
de toernooimaand mei. Met dank aan de initiatiefne-
mers en de vele vrijwilligers.

Anita Bakker & Nico Bakker
    

Drie jaar geleden kwamen Marco Ligthart en Bob Smit 
op het idee om een opendag voor de jeugd te orga-
niseren. Het bleek een schot in de roos. Niet alleen 
jeugd uit het K.G.B. dorp komt er op af. Ook uit de om-
liggende gemeenten tot zelfs uit Hoorn, geven zich op 
om mee te doen aan dé jeugddag van het jaar. 
Al vroeg in de morgen komen de eerste vrijwilligers om 
de dag voor te bereiden. De vlag in top, koffi  e en thee 
zetten, tientallen broodjes beleggen, auto’s met spel-
materiaal begeleiden en helpen installeren. Er komt 
veel bij kijken voordat het écht kan beginnen. Om 
negen uur de briefi ng. Aan de begeleiders wordt uit-
gelegd wat de bedoeling is. De meesten weten het in-
middels. Zij hebben zich ook dit jaar weer beschikbaar 
gesteld en enkelen hebben er zelfs een vrije dag voor 
opgenomen. Klasse. De dag leeft van klein tot groot.

Aan 2 tafeltjes zorgen 4 personen dat de inschrijving 
goed verloopt. Tussen dit alles door worden Bob en 
Marco bestookt met vragen. Zij laten zich niet van 
de wijs brengen en hebben overal een oplossing 
voor. Met het noemen van de teambegeleiders en 
de teamnamen van, hoe kan het ook anders, over-
bekende Europese voetbalclubs, krijgen de jongens 
en meisjes een plaatsje in een team. Onder de be-
geleiders 4 spelers uit de selectie. Voor de jongens 
en meisjes van deze teams een extra mooie dag. Hún 
idolen als begeleiders, dat is TOP.

Boardingvoetbal, Multipanna, Siameesvoetbal, Pe-
nalty schieten, Rokjes voetbal, enzovoort. K.G.B.’s 
topsponsor ING heeft gezorgd voor een enorm 
opblaasbaar doel met daarin gaten waarvan de be-

doeling duidelijk is. Compleet met ING 
werknemers en oranje ballen. Na steeds 20 
minuten klinkt er een luid getoeter, waarna 

Een super zonnige dag. Een veertigtal vrijwilligers, blije mensen en hordes 

kinderen voor de poort die zich al vroeg inschrijven voor de derde Open-

dag voor de jeugd. Het feest kan beginnen. Een kleine honderdvijftig jeug-

digen stort zich vol overgave op de tien onderdelen.

    

doeling duidelijk is. Compleet met ING 
werknemers en oranje ballen. Na steeds 20 
minuten klinkt er een luid getoeter, waarna 
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waren in die tijd de eerste gediplomeerde jeugdtrai-
ners. Deze cursus hebben zij in Volendam gevolgd.

Inmiddels was hij vader geworden, hij heeft drie zo-
nen, Koen (34), Sjoerd (31) en Jochem (28).
Nadat Koen was geboren, heeft hij één jaartje niets 
gedaan, maar kon niet bij K.G.B. wegblijven en heeft 
hij de jeugd gefl oten en bracht hij het clubblad weg. 
Alleen Jochem is gaan voetballen en bij dit team is hij 
gaan vlaggen. Nadat zijn zoon gestopt was met voet-
ballen, is Klaas het Eerste gaan vlaggen. Inmiddels 
vlagt hij het Eerste 10 jaar, maar is in totaal al 20 jaar 
vlagger! We kunnen Klaas met recht een ‘vlagvete-
raan’ noemen. Hij zal er nog één jaar aan vastknopen 
en dan is het afgelopen. Hij is nu nog fi t genoeg om 
de wedstrijden te vlaggen en wil het zo houden.
Hij krijgt ook iets minder tijd voor K.G.B., want hij 
heeft zijn grote liefde Ineke gevonden en wil graag 
meer tijd met haar doorbrengen. Sterker nog, zijn 
(ouderlijk) huis wordt momenteel grondig verbouwd 
en als alles klaar is, gaan ze samenwonen. Ineke is 
jarenlang zijn collega geweest. Regelmatig zocht 
een groep ex-collega’s, waaronder Klaas en Ineke, 
elkaar op en toen ook Ineke alleen was (haar man is 
overleden), is de vonk overgeslagen. Klaas heeft zelf 
twee kleinkinderen, maar ook Ineke heeft er twee en 
sinds zijn zoon Jochem een vriendin heeft met twee 
kindjes, zijn er zomaar vier kleinkinderen komen 
‘aanwaaien’. Klaas vindt dit allemaal even prachtig en 
geniet erg van de kleintjes. 

Velen van ons weten dat Klaas er een grote hobby op 
na houdt: hij is al jaren ‘vogelaar’.
Hij doet dit sinds het eerste begin samen met Jelle 
Bonnema. Jelle is ook geen onbekende bij K.G.B., hij 
heeft er jarenlang gevoetbald en is lid van verdien-
ste. Ze trekken er al 33 jaar samen op uit, met de ver-
rekijker en telescoop en trekken een groot deel van 
het land door. Inmiddels weten ze de mooie plekken 
te vinden waar zich veel vogeltjes bevinden, waaron-
der de Oostvaardersplassen, de Vooroever, Texel, 
de Veluwe en nog veel meer.

Ze vertrekken in alle vroegte, rond vijf uur, en zoeken 
dan een mooi plekje of wandelen bijvoorbeeld over 
de hei. Vaak zoeken ze op de terugweg nog een an-
dere plek en zijn zo een dag onderweg. Klaas heeft 
bijna vanaf het begin een logboek bijgehouden en 
heeft berekend dat ze ca. 25.000 km samen hebben 

Voor diegenen onder ons die hem nog niet kennen: 
Klaas (66) is de vaste vlagger van het eerste van 
K.G.B. Hij is geboren en getogen in de Ymertstraat in 
Bovenkarspel en woont nog steeds in zijn ouderlijk 
huis. Hij is de twaalfde van veertien kinderen. Van de 
veertien waren er twaalf jongens en heeft Klaas dus 
maar twee zussen. Hij was altijd één van de ‘jonkies’, 
terwijl hij nu bij zijn schoonfamilie de oudste is. Dat 
is toch even wennen, ondanks dat hij zich totaal nog 
niet oud voelt. Nadat hij de lagere school had doorlo-
pen is hij naar de Lagere Tuinbouwschool gegaan. Zijn 
vader had een tuinderbedrijf en was dit eigenlijk een 
logische stap. Daarbij heeft hij nog een aantal losse 
cursussen gevolgd, zoals elektrisch lassen en een cur-
sus EHIO. Dat laatste verdient nadere uitleg. EHIO 
staat voor Eerste Hulp In Oorlogstijd en hoorde bij 
de Burgerbescherming. Daar moest je bij als je broe-
derdienst had. Je werd er in die tijd voor gekeurd en 
je kreeg er een uniform bij. De cursus EHIO was een 
avondcursus in Enkhuizen gedurende een jaar en na 
dat jaar moest je nog een aantal keren op herhaling. 

Zoals gezegd had vader een tuinderbedrijf en ze ver-
bouwden o.a. aardappels, irissen, bloemkool etc. In 
die tijd werd ook de verkaveling opgezet en bleek 
het bedrijf te klein om daar te blijven werken. Klaas 
heeft een aantal jaren in de glastuinbouw gewerkt 
en is daarna overgestapt naar Aerozip-fasteners, 
een ritssluitingbedrijf. Daar heeft hij zeven jaar ge-
werkt en toen dit bedrijf dicht ging is hij gaan werken 
bij M.P.B. in Medemblik, een kogellagerbedrijf. Hier 
heeft hij ca. 33 jaar gewerkt. Toen werd het bedrijf 
overgenomen door Amerikanen en is het verplaatst 
naar het buitenland. Klaas is toen vervroegd in de 
VUT gegaan.

Als jonge jongen is hij begonnen met voetballen bij 
K.G.B., in die tijd kon je pas beginnen rond je tiende. 
Hij heeft niet zo lang gevoetbald, want op zijn veer-
tiende had hij een verwaarloosde hersenschudding 
en ging het voetballen niet meer zo lekker. Hij had 
inmiddels een andere passie gevonden, tafeltennis, 
en is daarmee verder gegaan. Sterker nog, inmiddels 
tafeltennist hij nog steeds, als recreant. Het voetbal 
kon hij toch niet missen en zodoende is hij de B-Juni-
oren gaan trainen en dat heeft hij twaalf jaar gedaan.
In die tijd was hij niet alleen trainer, maar ook bege-
leider, vlagger en reed hij altijd de jongens naar de 
wedstrijden. Klaas en Piet Laan (trainer A-Junioren) 

Tijdens de redactievergadering zochten we een vrijwilliger om te interviewen 

voor deze gids en de naam van Klaas kwam al snel naar voren, je kunt hem ge-

rust een K.G.B.-veteraan noemen.
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De Vrijwilliger

Klaas Appelman

afgelegd en zo’n beetje 850 uur samen met vogelen 
hebben doorgebracht. Zo hebben ze ongeveer 230 
soorten vogels bestudeerd. Het mooie is dat Ineke 
het ook leuk vindt om vogels te ‘spotten’, tijdens hun 
laatste vakantie in Luxemburg trok zij samen met 
Klaas en verrekijker de natuur in.

In zijn K.G.B. verleden heeft hij al veel mee gemaakt, 
maar het mooiste vond hij een internationaal
toernooi in 1976. Dat werd gehouden in Denemar-
ken. Er gingen drie teams mee en twee begeleiders. 
Ze vertrokken al vroeg, om vijf uur ’s morgens en 
nadat alles was gecontroleerd ging de bus op weg. 
Maar bij Nieuwe Schans werden ze ingehaald door 
een auto en daar zat Jan Stuurop in met zoon Danny. 
Die waren ze even ‘vergeten’ en waarschijnlijk had 
Danny zich verslapen. Gelukkig konden ze de bus 
nog in Nederland inhalen en kon Danny mee naar 
Denemarken. Alleen was op de terugweg het geld op 
en pinautomaten bestonden er nog niet in die tijd. 
Maar de jongensmagen waren hongerig en uiteinde-
lijk hebben ze bij een restaurant op de ‘pof’ allemaal 
een uitsmijter gegeten en heeft K.G.B. later de reke-
ning netjes voldaan.
Dat waren nog eens tijden!

Nu Klaas gepensioneerd is, verveelt hij zich geen mo-
ment. Op maandagochtend helpt hij de werkploeg 
met alle bezigheden die nodig zijn. De laatste paar 
jaar helpt hij Marco Ligthart tijdens de opendag van 
K.G.B. Hij schrijft dan alle kinderen in, de laatste keer 
waren dat er zelfs 150. Hij fl uit een aantal wedstrijd-
jes en verleent verdere hand- en spandiensten.
Ook is hij vrijwilliger bij de Scouting. Zijn zoon Sjoerd 
is jaren leider geweest bij de Scouting en Klaas wilde 
het nieuwe gebouw graag netjes onderhouden. Zo-
doende lapt hij daar regelmatig de ramen en maait 
hij het gras.
Klaas, blijf vooral zo doorgaan en we wensen je heel 
veel geluk en nog vele mooie jaren samen met Ineke.

Elly Roosendaal
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De K.G.B. visie is kort samengevat: met veel plezier spelers/speelsters beter leren voetbal-

len. Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier  

(beleving), gestructureerd te laten voetballen. Alle jeugdspelers zullen ieder op hun eigen 

niveau zoveel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden dienen te krijgen. Het 

gaat dan met name over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, 

instelling, discipline en waarden en normen.

Visie op het Jeugdvoetbal bij K.G.B.

Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mo-
gelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen 
niveau inzetbaar zijn. Op deze manier kan een goede 
overgang / doorstroming naar de senioren plaatsvin-
den. Tijdens de opleiding zal het sociale aspect (het 
omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als 
team presteren naar je mogelijkheden) steeds aan-
dacht moeten krijgen. Waarden en normen zijn bin-
nen K.G.B. een belangrijk aandachtspunt in het ka-
der van de jeugdopleiding.

Prestaties zullen ondergeschikt moeten zijn aan het 
opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is 
leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook verlie-
zen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus 
van het opleiden. Dit laatste betekent overigens niet 
dat winnen bij K.G.B. in de jeugdafdeling niet belang-
rijk is. Het opleiden tot ‘winnaars’ is name¬lijk ook een 
onderdeel van de gehele opleiding.

Het beleven van plezier aan het voetbal moet steeds 
het uitgangspunt zijn. Zonder plezier houdt een spe-
ler het niet lang vol en een trainer of leider al even-
min. Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, 
dus aanvallend voetbal speelt. Daarbij zul je de bal 
moeten kunnen veroveren, in de ploeg moeten kun-
nen houden, er een aanval mee op moeten kunnen 
zetten (met opbouw van achteruit), met als afronding 
het scoren van een doelpunt. Om dat te leren moet 
je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op 
een plezierige manier dienen te gebeuren. Plezier en 
presteren gaan dus prima samen.

Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke 
taak. Daarom is het ook zo belangrijk dat zij hierin 
zowel op het gebied van organisatie, als op technisch 
vlak, goed ondersteund en begeleid worden. Daar-
bij is het ook zaak dat gewerkt kan worden met vol-
doende en goed materiaal (markeringshoedjes, trai-
ningshesjes, doelen, ballen, ballenzakken etc.).

Speelwijze
E en F pupillen
Het streven is om alle E en F teams volgens de KNVB 
regel 7 tegen 7 te laten spelen en dus niet 8 tegen 8 

en nooit 9 tegen 9. Waarom 7 tegen 7? Wij volgen 
hierbij de opvatting van de KNVB.

De opvatting van de KNVB is dat de ruimtes groter 
zijn en de tegenstander meer moeite zal hebben om 
de bal weer af te pakken. Zo leren ze hoe ze situaties 
op moeten lossen als ze de bal hebben of als ze de 
bal niet hebben. Bij 8:8 en 9:9 worden de ruimtes be-
perkt, de tegenstander is sneller bij je en de meeste 
kinderen hebben niet voldoende techniek om hier-
mee om te gaan.
Gevolg: spel met veel wisselende momenten waarbij 
de bal heen en weer wordt getrapt. Bepaalde kinde-
ren hebben dan heel weinig balcontacten. Bij 7:7 ko-
men de spelertjes vaak aan de bal en komen er meer 
scoringsmogelijkheden wat de beleving bevordert.
We spelen ook niet 12 tegen 12 op een groot veld.

Foppe de Haan zei ooit
“we hebben teveel toeschouwers in het veld. Je 
ziet zoveel kinderen niet aan het spel deelnemen, 
dus die begrijpen helemaal niet waar het om gaat.”

Formatie:1(keeper):3:3. Afhankelijk van niveau en 
leeftijd.

A/B/C junioren/D pupillen
De voorkeur heeft 1:4:3:3 (4 verdedigers) of 1:3:4:3 
(3 verdedigers en 1 ‘schakelspeler’). Beiden geven 
de meest optimale veldbezetting.

Toelichting 1:3:4:3
De wijze waarop een elftal speelt is over het alge-
meen terug te zien in de formatie van de spelers op 
het veld. De meest logische veldbezetting, zeker in 
het kader van het jeugdvoet-balleerproces, is de 
keeper, drie verdedigers, drie middenvelders en 
drie aanvallers. Rest dan nog één speler. Afhankelijk 
van het niveau en de bedoeling van de wedstrijd kan 
deze positie ingevuld worden en wel als zogenaamde 
‘schakelspeler’:
•   Achter de drie verdedigers;
•   Voor de drie verdedigers;

•   Wisselend voor en achter de drie verdedigers;
•   Extra op het middenveld (ruitformatie);
•   Extra aanvaller (schaduwspits).

De rol van de ‘schakelspeler’ is verder ook afhanke-
lijk van niveau en leeftijd. Zie verder het technisch 
beleidsplan waarin bovenstaand verder wordt toe-
gelicht.

Rol van de jeugdleider/trainer

Als jeugdleider/trainer is het uitermate belangrijk 
om steeds voorbeeldgedrag te tonen ten opzichte 
van de jeugd. De trainer dient de spelers individueel 
en in teamverband kwalitatief beter te maken. Het 
geven van afwisselende en interessante, leerzame 
trainingen, is cruciaal voor een goede opleiding.

Onder coachen wordt verstaan: het doordacht beïn-
vloeden van spelers om de prestatie (individueel en 
van team) te verbeteren. Voor de jeugdcoach moet 
opleiden centraal staan. Het resultaat moet feite-
lijk ondergeschikt zijn aan het ontwikkelen en het 
plezier hebben in het voetbal. Vooral in de jongste 
leeftijdsgroepen is een heel positieve houding van 
de coach belangrijk. De spelers moeten in een sfeer 
van vertrouwen kunnen voetballen. Daar hoort het 
maken van fouten bij!

Rol Technische Commissie Jeugd (TCJ)

Doel
Het doel is onder meer om ondersteuning te bieden 
aan de trainers en begeleiders van de junioren t/m 
pupillen, minipupillen en meidenvoetbal op tech-
nisch gebied. De TCJ probeert ervoor te zorgen dat 

alle jeugdleden van K.G.B. kunnen trainen en/of spe-
len op zijn of haar niveau en onder de meest optimale 
omstandigheden. Om dit te kunnen realiseren houdt 
zij voortdurend contact met de trainers/begeleiders, 
coördinatoren, jeugdcommissie en hoofdbestuur.

Taken
Ondanks dat de TCJ uit meerdere personen bestaat 
is er voor gekozen om een aantal (5) kerntaken met 
zijn subtaken te defi niëren voor de TCJ. Dit zorgt er-
voor dat het voor iedereen duidelijk is waar de TCJ 
voor staat en voor welke zaken men terecht kan bij 
deze commissie.

1.   Uitvoeren, bewaken en onderhouden van Tech-
nisch Beleidsplan K.G.B. jeugd.

      Kan jaarlijks bijgesteld worden aan de hand van 
nieuwe praktijkervaringen en inzichten.

      De inhoud hiervan kan door iedereen worden op-
gevraagd bij de TCJ en zal t.z.t. ook op de K.G.B. 
website in te zien zijn.

2.   Aanstellen en ondersteuning trainers/begeleiders:
a.   Zoeken naar en adviseren bij aanstellingen (gedi-

plomeerde) selectietrainers (A1/A2, B1/B2, C1/
C2, D1/D2, E1/E2, F1/F2) en keeperstrainers.

b.   Toegang tot de oefenstof van de Ajax Online Aca-
demy;

       Hiermee kan elke trainer zijn eigen trainingen sa-
menstellen en deze opslaan in een eigen database.

c.   Aanreiken eigen ontwikkelde oefenstof (F/E/D 
pupillen).

d.   (Eventueel) bemiddeling bij confl icten met spe-
lers/trainers/begeleiders etc.

e.   Informeren van trainers/begeleiders wanneer 
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•   Wisselend voor en achter de drie verdedigers; alle jeugdleden van K.G.B. kunnen trainen en/of spe-



KNVB bijeenkomsten, praktijkavonden en work-
shops worden gehouden.

f.   Organisatie (technische) trainersbijeenkomsten 
(bv 2x per jaar).

g.   Aanbieden van interne en KNVB cursussen en de 
praktijkbegeleiding hiervan.

3.   Ondersteunen selectieprocedure d.m.v.:
a.   Interne oefenwedstrijden
b.   De selectie van en mee laten trainen, 2e jaars 

spelers/speelsters in hogere categorie (na winter-
stop) m.b.t. selectieteams (bv 2e jaars D pupillen 
met C junioren).

c.   Interne scouting. 
      Is nog in opzetfase en voornemens verder uit te 

werken in seizoen 2013-2014.
      Een scoutingformulier is ontworpen waarbij speler 

op basis van volgende kenmerken kan worden be-
oordeeld: Techniek, Inzicht, Snelheid/Motoriek, 
Inzet en Karakter.

d.   Spelervolgsysteem (in aansluiting op c.)
      Is nog in opzetfase en voornemens verder uit te 

werken in seizoen 2013-2014.
      Het is goed om de vorderingen per speler te vol-

gen en vast te leggen. Deze informatie kan ge-
bruikt worden bij de indelingsprocedure maar ook 
als basis doorgegeven worden aan de trainers en 
begeleiders.

      Sinds 3 jaar worden de indelingsbrieven centraal 
per mail gestuurd. Het grote voordeel is dat alle 
spelers vrijwel gelijktijdig de indeling ontvangen. 
De informatie die de speler(s) en ouder(s) ontvan-
gen is eenduidig.

e.   Spelen van toekomstcup C/D combinatie aan het 
einde van het seizoen.

f.   Advies/ondersteuning bij teamindeling en bepa-
ling klasse (in overleg met de coördinatoren van 
de betreff ende categorie). Hierbij dienen de dis-
pensatie regels die zijn vastgelegd in het technisch 
beleid te worden nageleefd.

4.   Stimuleren spelersontwikkeling
De TCJ heeft als kerntaak om het beste uit elke spe-
ler te halen. Daarbij kan onderscheid gemaakt wor-
den tussen het prestatieve en recreatieve. Maar het 
uiteindelijke doel is om spelers met plezier beter te 
maken en dat ze ook op latere leeftijd, ieder op zijn 
eigen niveau, kunnen blijven voetballen. Om dit te 
bevorderen worden o.a. de volgende voetbalactivi-
teiten georganiseerd:

a.  4 tegen 4 toernooi (pupillen)
b.  Flint toernooi
c.  Technische training(en)/clinic(s)
      Waarom techniektraining?
      •  het is de basis
      •  geeft speler zelfvertrouwen
      •  baas over de bal
      •  baas over de tegenstander
      •  techniek goed = tactiek goed (je maakt sneller 

stappen)
      •techniektraining = coördinatie

5.  Diversen
a.   Samenstelling trainingsschema veld en traphal 

winterschema.
b.   Materiaal: aanbevelingen doen over aan te schaf-

fen materiaal bijvoorbeeld trainingshesjes, ballen, 
markeringshoedjes, ballenzakken, doeltjes, mate-
riaal voor coördinatietraining etc.

Bij de samenstelling van de TCJ wordt geprobeerd 
om van iedere categorie een vertegenwoordiger te 
vinden die bij kan dragen om de taken van de TCJ te 
realiseren. Voor de leden van de TCJ verwijzen we u 
naar de vernieuwde website van vv K.G.B.

Met sportieve groet,

Technische Commissie Jeugd vv K.G.B.
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siasme, maar meer noodzaak dat de mannen al bewe-
gen. Stram en stijf van een week hard werken en dan 
op een vrijdagavond nog ’s voetballen. Wij spoeden ons 
naar de andere kant van het veld alwaar het team van 
K.G.B. speelt. 
Een grote groep toeschouwers is op dit toernooi afge-
komen. Iedere supporter gestoken in KGB-kledij. Zijn 
het eigenlijk wel supporters? Nee, hier is wat anders aan 
het handje. Als een team uit zeven man bestaat schijn je 
een 7 meter lange reservebank te moeten hebben met 
daarop minstens twee complete teams aan wissels. Ik 
volg nu een half jaar het mailverkeer van dit team en ik 
wilde nooit geloven dat er zoveel personen bij betrok-
ken waren. Heb altijd gedacht dat het stikte van de ver-
zorgers, masseurs en fysiotherapeuten. Maar nee, om 
een team als dit draaiende te houden heb je minstens 
25 man nodig.
Op weg naar de warming-up leggen er al 4 het loodje 
door acute krampaanvallen. Gebukt onder de last van 
een tien ballen tellende ballenzak gaat nummer 5 door 
z’n rug. Bij het oprekken van de spieren zakken num-
mer 6, 7, 8, 9 en 10 door hun hoeven. Het verhaal van 
de tien kleine kleutertjes in een volwassen jasje gesto-
ken…. Afi jn, wellicht enigszins overdreven hoop ik hier-
bij bijgedragen te hebben aan de verduidelijking van de 
noodzaak van een grote reservebank.
Maar even zonder dollen nu. Het spelplezier en fana-
tisme stralen van dit zooitje ongeregeld af. Exotische 
types als ene Abdel, en Adil. Het groot niet te vermij-
den in de vorm van ene Reinier. En een team zou uiter-
aard nooit compleet zijn zonder ene Kees. U begrijpt, 
dit is een dwarsdoorsnede, te veel namen voor een A-
viertje. 
In het kort en het lang komt het hier op neer. Ooit 
gestart op initiatief van enkele individuen en uitste-
kend opgepakt door de KNVB kunnen we stellen dat 
deze manier van voetbalbeleving de ideale oplossing 
is voor die mannen die het spelletje een warm hart 
toedragen. En op vrijdagavond heb je een reden om 
je vrouw te ontvluchten en de rest van het weekend 
klagend over spierpijn op de bank door te brengen. 
Ff geen klusjes schat! Ik ben namelijk an het ‘labber end’.
Voor informatie en inschrijven van jouw team: 
www.voetbal.nl/7tegen7. Ik zeg doen!
                                                                                                                                              M.G.

Groen gras. Daar hebben wij meer mee. Krijgen we 
groene energie van. Maar daar begint dan ook direct 
het gelazer. Geen windmolen die ons genoeg energie 
kan verschaff en om nog twee keer drie kwartier over 
een heel veld te draven. Hijgend en puff end slepen we 
ons naar het rustsignaal. Dat bruiloftje van gisteren-
avond konden we tien jaar geleden toch een stuk mak-
kelijker hebben. Wellicht wordt het tijd om te stoppen. 
Na de wedstrijd maar even over nadenken met een 
biertje. En pinda’s. Mmm, bittergarnituurtje. Lekker.
Tsja, en opeens heb je zomaar een seizoen thuisgeze-
ten. Groene vingers gekweekt. Geen kwaadje meer 
te zien. Je begrijpt nu waarom ze onkruid zo noemen. 
Het contact met je maten is aan het vervagen en om nu 
te kunnen zeggen dat je vrouw je plotselinge eeuwige 
aanwezigheid apprecieert? Nee. Soms gooit ze een bal 
naar buiten omdat je er dan direct achteraan holt en ze 
even een half uurtje van je af is. Kost haar wel d’r favo-
riete plantenbak maar dan kan ze je vervolgens weer 
naar het tuincentrum sturen. Daar zit je vervolgens een 
half uur te mijmeren naast een stapeltje opgerolde 
graszoden. Met in je hand een bak hele slechte koffi  e.
Dit moet anders, zo kan het niet langer. En er is een 
oplossing! Zeven tegen zeven, (7x7), voor 35 en 45 
plussers. Vier vrijdagavonden in het na- en voorjaar 
toernooitjes spelen in een poule van 4 of 5 teams. Op 
een half veld! Elke vereniging fungeert een keer als 
gastheer. Lekker recreatief en sportief voetballen met 
en tegen leeftijdsgenoten en na afl oop de eventuele 
legendarische nazit beter bekend als ‘de derde hel-
lùùùft’! Heej Majesteit! Ga eens even bier haalùh!
Afi jn. In mijn ogen, en die van mijn AZ-buurman, is het 
voor dit stuk dodelijk als het niet gecomplementeerd 
wordt met een sfeerverslag. Dus op weg naar K.G.B. 
Vrijdagavond 24 mei. Voor het eerst gastheer voor een 
poule van vijf 35+ teams. Vier wedstrijden van 20 mi-
nuten. We zijn benieuwd wat we aan gaan treff en. Een 
verwachtingspatroon hebben we niet. 
Als we aankomen zijn de twee eerste wedstrijden juist 
gestart. Alles speelt zich af op het hoofdveld. Het is een 
drukte van belang omdat iedereen staat te trappelen 
om te beginnen. Over twintig minuten beginnen de vol-
gende wedstrijden alweer. Op het moment dat wij het 
spelersmateriaal ontwaren maakt een ontluisterend 
gevoel zich van ons meester. Het is niet zozeer enthou-

Oké, je bent wat zwaarder geworden. De alcoholische versnaperingen glijden wat regelmatiger 

achter de huig. De kinderen vergen het uiterste van je geestelijke vermogens en, tot overmaat 

van ramp, je tukkie schiet er ook steeds vaker bij in. Het leven van de dertig-plusser in drie zinnen 

en de spreekwoordelijke notedop. Zonder N ja. Deze generatie is niet zo van het groene boekje.
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   Voetballen op je ‘oude’ dag.

7x7 voor 35+ en 45+ 
succesformule!



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

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

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

zalmsalade of hors d’oeuvre.

 

Graag tot ziens!!!

advFlorabar.indd   1 20-09-2005   20:47:26

Van de hoofdtrainer...

Vooruit kijken naar het 
seizoen 2013/2014.

Ook zullen er spelers zijn die niet geschikt zijn voor 
het 1e team, die moeten zich ontwikkelen om een 
goede speler met meerwaarde voor het 2e team te 
worden.

Wij als technische staf, in samenwerking met de be-
geleiding en medische staf, verwachten een goed 
voetbalseizoen met veel plezier.

Met sportieve groet,

Richard Bulterman
Hoofdtrainer/Coach vvKGB 

Hieronder een korte terugblik van de afgelopen 
2 seizoenen:

Het 1e seizoen een moeizaam seizoen en een 10e 
positie op de ranglijst, te weinig scorend vermogen 
en een heel wisselend niveau. Het 2e seizoen stabiel, 
goede middenmoter 7e op de ranglijst, maar het be-
nutten van kansen was toch onvoldoende. Het veld-
spel/positiespel was voldoende maar er zijn nog ge-
noeg mogelijkheden om dat te verbeteren, er zit nog 
veel rek in, zoals we dat noemen.

Ik heb de ambitie om altijd mijn persoonlijke doelen 
na te streven, mijn verwachtingen bij mijn aanstelling 
in 2011 waren hoger. Wat betekent dit voor komend 
seizoen?

Als je elk seizoen wilt verbeteren verwacht ik een 
plaats bij de top 5. Het hangt wel samen met meer 
doelpunten maken!

De ambitie van de spelers is ook goed. We hebben 
de ingevulde vragenlijsten in kaart gebracht en daar-
uit blijkt dat de spelers ook meer willen bereiken dan 
voorgaande seizoenen, individueel maar zeker in de 
teamprestatie.
Daarom willen we ook dat de spelers meer van elkaar 
gaan eisen in alle facetten, kritischer zijn op eigen 
functioneren en door concurrentie beter willen wor-
den. Knokken voor je plaats of terug knokken om het 
weer te heroveren.
Het niveau op de trainingen omhoog brengen, speci-
fi ek trainen maar ook de gretigheid en mentaliteit, de 
wil om absoluut te willen winnen. Er zal ook een fy-
siek/ conditionele stap gemaakt moeten worden om 
beter te worden.

We willen de lat hoger leggen voor spelers en trai-
ners. Iedereen heeft een persoonlijk plafond en wij 
als trainers willen elke speler daar zo dicht mogelijk 
tegenaan krijgen.

Kijkend naar het 2e team, we willen daar de spelers 
laten ontwikkelen, een opleidingsteam, spelers klaar-
stomen voor de stap naar het 1e team. Wat betekent 
dat de ene speler sneller een hoger niveau haalt en 
een ander daar meer tijd voor nodig heeft, dat kan 
ook inhouden een paar jaar.
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Vok Appelman
17-10-1950
Materialen

Remco Wachter
06-09-1975

Jouri Haksteen
26-02-1985

Peter Kuiper
14-07-1976

Tim Appelman
14-09-1984

Richard Bulterman
24-05-1969
Hoofdtrainer

Erik de Vries
29-06-1967
Teammanager KGB1

Jacko van Leijen
24-09-1980
Assistent Trainer

Klaas Appelman
29-10-1946
Ass. Scheidsrechter

Sascha Vogel
30-09-1974
Assistent Trainer

Yuri Smit
16-01-1986
Fysio

Brian Veeken
04-09-1980
Teammanager KGB2 

Peter Molenaar
08-04-1981

Daniel van Vuure 
27-10-1994

Mitchel Langereis
10-10-1994

Sjors Appelman
07-02-1983

Peter vd Veen
22-12-1970
Keeperstrainer

Dirk Bakker
08-04-1994

Kees Hauwert
10-05-1985

Martijn Stroomer
09-07-1983

Wim de Wolf
01-09-1959
Verzorger

René Spruit
08-07-1985
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Christiaan Wognum
11-12-1984

Jelle Smit
10-02-1993

Lorenzo van de Beek
01-04-1994

Jens Kesting
01-09-1994

Jelle Kok
14-12-1993

Sebastiaan Walthuis
13-03-1993

Dylan de Wit
21-10-1993

Reynaldo Appelman
28-01-1991

Juriaan Visser
02-05-1987

Emiel Ruitenberg
23-03-1990

Brian de Roo
27-07-1990

Kevin Feij
01-04-1992

Mathijs van Diepen
21-05-1992

Leroy van Ammers
13-01-1989

Rens Dudink
06-10-1995

Robin Kastermans
26-07-1990

Jordy Brouwer
09-01-1993

Erdinç  Gedik
24-03-1993 

Pedro Raven
10-11-1992

Sinan Gögebakan
21-07-1991

SELECTIE KGB      seizoen 2013 - 2014SELECTIE KGB      seizoen 2013 - 2014SELECTIE KGB      seizoen 2013 - 2014
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Waar vindt u de tegenstanders ?

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

 VVW
Accommodatie: 
Sportpark De Westrand
Theo Koomenlaan 7
1693 MA  WERVERSHOOF
Tel. 0228-581846

       West Frisia
Accommodatie: 
Sportpark “Immerhorn”
Immerhornweg 1
1601 DC  ENKHUIZEN
Tel. 0228-313055

 Texel ‘94 
Accommodatie: 
Sportpark Den Burg Zuid
Haff elderweg 46
1791 AS DEN BURG
Tel. 0222-312835

 Vios W.
Accommodatie: 
Sportpark De Doorbraak
Doorbraak 18
1749 AM  WARMENHUIZEN
Tel. 0226-394054

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

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

 Always Forward
Accommodatie: 
Sportcomplex Wilhelmina
Holenweg 4
1624 PB HOORN
Tel. 0229-211069 

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

  JVC
Accommodatie: 
Sportpark JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT  JULIANADORP
Tel. 0223-641616

  Kleine Sluis
Accommodatie: 
Sportpark Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3 
1761 LP ANNA PAULOWNA
Tel. 0223-531457 

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

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

 Spirit ‘30
Accommodatie: 
Sportpark Spirit ‘30
Sportlaan 8
1616 CN  HOOGKARSPEL
Tel. 0228-561797
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3e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1
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SPEELSCHEMA KGB 1 SEIZOEN 2013 -2014
datum thuis - uit  aanvang

08-09-13 VVS ‘46 - KGB  14.00 uur
      
15-09-13 KGB - Koedijk  14.00 uur
      
22-09-13 Texel ‘94 - KGB  14.00 uur
      
29-09-13 KGB - VVW  14.00 uur
      
06-10-13 KGB - VIOS-W  14.00 uur
      
13-10-13 Vrone - KGB  14.00 uur
      
27-10-13 KGB - Kleine Sluis  14.00 uur
      
03-11-13 De Blokkers - KGB  14.00 uur
      
10-11-13 KGB - Spartanen  14.00 uur
      
17-11-13 Spirit ‘30 - KGB  14.00 uur
      
01-12-13 KGB - Always Forward  14.00 uur
      
08-12-13 JVC - KGB  14.00 uur
      
15-12-13 KGB - West Frisia  14.00 uur
      
19-01-14 KGB - VVS ‘46  14.00 uur
      
26-01-14 Koedijk - KGB  14.00 uur
      
02-02-14 KGB - Texel ‘94  14.00 uur
      
16-02-14 VVW - KGB  14.00 uur
      
23-02-14 VIOS-W - KGB  14.30 uur
      
09-03-14 KGB        - Vrone  14.00 uur
      
16-03-14 Kleine Sluis - KGB  14.00 uur
      
23-03-14 KGB - De Blokkers  14.00 uur
      
06-04-14 Spartanen - KGB  14.00 uur
      
13-04-14 KGB - Spirit ‘30  14.00 uur
      
27-04-14 Always Forward - KGB  14.00 uur
      
04-05-14 KGB - JVC  14.00 uur
      
11-05-14 West Frisia - 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 !!



kleine kopTopsponsorgroep offi  cieel van start

TULIP VALLEY

Met ingang van het seizoen2013-2014  bezit K.G.B. 
namelijk voor het eerst een zg. “topsponsorgroep”.

Aan het begin van het afgelopen seizoen was de 
sponsorcommissie  in gesprek gegaan met een aantal 
bollenbedrijven, waarvan wij weten dat zij over een 
K.G.B.-hart beschikken. Die waren niet zo moeilijk te 
vinden, want van heel veel bedrijven voetballen de 
ouders, de huidige bewindvoerders, hun kinderen en 
zelfs kleinkinderen bij K.G.B., of  hebben er gevoet-
bald en hebben zelfs bestuurs- en begeleidingsfunc-
ties gehad.
Op de kennismakingsavond werd uitgelegd waarom 
wij een topsponsorgroep wilden oprichten en sa-
men met de aanwezigen werd er gebrainstormd hoe 
zo’n topsponsorgroep er uit zou kunnen zien. “Wat 
kunnen de bedrijven betekenen voor K.G.B. en wat 

kan K.G.B. bijdragen aan de PR van deze bedrijven.” 
Vooral het eenmaal per jaar bij elkaar komen van 
deze ‘bedrijfsgenoten’ werd als een groot goed ge-
zien, waarbij het sponsoren van de jeugd een belang-
rijk doel is.
Tijdens deze avond besloten direct al 7 van de aan-
wezigen zich aan te melden voor deze topsponsor-
groep, waarvan zij zelf de naam “Tulip Valley” heb-
ben bepaald. 
Elke maand kwamen er nieuwe 
leden bij, niet alleen van bollen-
bedrijven, maar ook van bedrij-
ven die op de een an-
dere wijze werkzaam 
zijn in de bollensector. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2013 bracht onze inmiddels oud-voorzitter 

Gerard Overmars  naar buiten dat de sponsorcommissie er in geslaagd was 

om een nieuw fenomeen te lanceren.
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Tijdens  de jaarlijkse feestavond, op 14 juni 2013,  is in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers  van bijna  alle 
16 deelnemende bedrijven, officieel de Topsponsor-
groep Tulip Valley van start gegaan. Hierbij werd door 
de verschillende sprekers o.a. teruggekeken op bijna 
40 jaar “Tulpen broeien” in Bovenkarspel.
Het was nl. in1973 dat door 7 bollentelers in de ‘Com-
munekas’ aan de Broekerhavenweg te Bovenkarspel 
begonnen werd met het broeien van tulpenbollen 
op grote schaal. Onder deze starters bevonden zich 
destijds Bertus Karel en Martien de Wit die mede 
hierdoor het hele ‘tulpgebeuren’ in en rond Boven-
karspel een geweldige boost hebben gegeven.
Nu, 40 jaar later, ging bij K.G.B. ‘Topsponsorgroep 
Tulip Valley’ van start, vandaar dat voor de officiële 
handelingen,  het onthullen van het bord van  Top-

sponsorgroep Tulip Valley met daaronder het indruk-
wekkende deelnemersveld,  de eerder genoemde 
‘bollennotabelen’ Bertus Karel en Martien de Wit 
uitgenodigd waren.
Op de foto worden Bertus en Martien, resp. 5e en 
6e van rechts, na hun officiële handeling geflankeerd 
door vertegenwoordigers van deze 16 deelnemende 
bedrijven.

Een groot aantal van deze sponsors  hebben inmid-
dels op het dijkje langs het A-veld een reclamebord 
geplaatst. De komende maanden komen de borden 
van de nog ontbrekende deelnemers er nog bij.
K.G.B. zal de naam Tulip Valley op veel manieren gaan 
uitdragen en heeft inmiddels zelfs de naam “Tulip Val-
ley” officieel laten registreren.
Wij geloven dat de oprichting van deze topsponsor-
groep het begin is van een mooie en langdurige sa-
menwerking.

Sjaak van Dijk, Sponsorcommissie K.G.B.



Toon Gerbrands is in april 2002 bij AZ begonnen. Hij heeft zelf 
gevolleybald tot zijn zevenentwintigste en werd daarna volley-
balcoach bij de dames in jong oranje èn van de heren. Met de he-
ren werd hij Europees kampioen in 1997 en behaalde de eerste 
plaats op de wereldranglijst. 
Op de avond zelf heeft hij het er niet over gehad, maar hij heeft 
ook een managementboek geschreven. De titel luid: De Lerende 

Winnaar. Een boek over succes, presteren 
en winnen. Hij sprak met twaalf uiteen-
lopende personen. Coaches, mana-
gers, ondernemers en zelfs met een 

monnik. Ik lees: “Mijn helden zijn stuk 
voor stuk winnaars die zich ook verdiepen 

in andere vakgebieden. Mensen die hun hele 
leven onderweg blijven en kwetsbaar zijn, om-

dat ze het nooit zeker weten en altijd op zoek zijn 
naar verbetering. Daar ligt hun kracht.”

Ik wroet in wat artikelen over Gerbrands. Een aantal 
quotes van hem vallen mij op: 

•    Daden en uitspraken uit het verleden hebben maar een 
beperkte houdbaarheid. 

•    Volledigheid is ondenkbaar.
•    Zonder contrast is er niets.
•    Ik ben mij blijven ontwikkelen, blijven leren. Open staan voor 

andere invloeden.

Presteren met een visie. Een zin die als rode draad door zijn pre-
sentatie op deze avond liep. Je kon nog net geen speld horen val-
len tijdens Gerbrands zijn verhaal. Men hing aan zijn lippen. Een 
man met lading en een heel goed verhaal. Hij heeft zijn werkwijze 
goed doordacht.

Gerbrands: “Een tip die ik kreeg dat ik als algemeen directeur 
bij AZ begon was - weiger elk interview in je eerste vier jaar. Dat 
was de beste tip die ik kon krijgen, want ik kon gewoon mijn werk 
doen.” Gelukkig is dat al een tijdje geleden, want anders was hij 
niet naar ons in Bovenkarspel gekomen. Een succesvol man uit 
het volleybal als bestuurder naar het voetbal. Dat moet voor hem 
toch een vreemd verschil zijn, denk ik thuis. Beide een topsport, 
maar toch heeft dit bij mij als schrijver een ander beeld. De spe-
lers en de sport er omheen komt bij mij anders over. De volleybal-
lers staan, ondanks hun lengte, zeker minder in de schijnwerpers. 
Toon Gerbrands benoemt dit verschil niet. Hij vindt hen vooral 
topsporters èn beide sporters hebben een talent. Een verschil 
wat hij wel opnoemt is het geld wat er wordt verdiend. “Je ver-
diende weinig in het volleybal.”

Vrijdagavond 17 mei in de kantine van K.G.B. Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ! 

Geen slechte naam toch? Een K.G.B.-avond georganiseerd in samenwerking met de club van 

100. Bob Smit wist vorig jaar oud scheidsrechter Hans Reijgwart te strikken en nu had hij deze 

topper weten binnen te halen. Gerbrands, een bestuurder met visie. Natuurlijk - in de kantine 

waren alle stoelen bezet!

Van kampioen & faillissement..

Toon Gerbrands 
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..naar erepenning

Hij heeft veel met coaches gepraat. Heeft de vraag 
of succes maakbaar is goed onderzocht. En er zijn 
dingen die je kunt meten. Dus maakt hij tabellen om 
stappen te verbeteren om het succes te optimalise-
ren. Nadat hij er ongeveer vijf jaar aan had gewerkt, 
kwamen de verbeteringen. Er komen voorvallen of si-
tuaties voor die je niet in de hand hebt. Concurrentie, 
blessures, geluk en toeval. En zeker een economische 
crisis helpt niet. 
Spanningsboog van mensen de linker of rechter-
helft hersenhelft. De focus zit in de rechterkant en 
daar zitten de topsporters. Hoe is de lifestyle, de 
comfortzone, veiligheid en eigen cultuur. Niet willen 
veranderen en dus niet ontwikkelen en willen leren. 
Gecontroleerd de grens opzoeken. Negentig procent 
van succes kan je managen, de rest is onbeheersbaar.
Nederland is daar goed in. Waarom? Door drie top-
prestaties:

•    Visie; ·Is keuzes maken. En heel belangrijk deze keu-
zes blijven volgen. 

•    Actie. 
•    Passie; Dat is de mooiste. Mensen die het met een 

drive doen.

Er verschijnt een tabel op de beamer over motieven 
van coaches. Er zijn coaches die:
leren & ontwikkelen, binding maken, verdedigen en 
bezitten & verzamelen. 
“Natuurlijk zit er een verschil tussen de coaches die 
leren & ontwikkelen en degene die bezitten & ver-
zamelen. Zelf heb ik het naar mijn zin als de club in 
beweging is. Ik ben geen beheerdertype. Uiteindelijk 
is het allemaal een zaak van vertouwen. Een vertrou-
wensrelatie is de basis van succes. Vertrouwen èn 
een positieve intentie, daar gaat het om!”

“Een topcoach werkt met normen en afspraken. Indi-
vidu in de groep benoemen. Eerlijk en duidelijk zijn. 
Een coach moet duidelijk maken dat - het hier - ge-
beurt. Essentiële zaken die om de sport gaan, moe-
ten worden besproken door de coach. Als een speler 
een vraag stelt waarom hij wordt gewisseld krijgt hij 
antwoordt. Resultaten volgen automatisch als er een 

inspirerende visie is met een plan en een passende 
cultuur. Bij mindere resultaten moet men een oplos-
sing zoeken in de visie, het trainingsprogramma en de 
cultuur van de organisatie en van het team.”

AZ heeft een hele moeilijke periode gehad door het 
faillissement. Op twaalf oktober 2009 werd DSB van 
Dirk Scheringa door de rechtbank failliet verklaard. 
“Het was een situatie die ik ook niet kende. Er werden 
drie curatoren aangesteld en zelf nam ik er ook een in 
de hand. Een moeilijke periode, maar we zijn er door-
gekomen. Het was vooral ook een leerzame periode.” 

Uiteraard had dit gevolgen voor de voetbalclub AZ.
Zelf heb ik het gevoel dat Toon Gerbrands pas echt 
bekend is geworden tijdens en na deze periode. 
Want kom er maar eens doorheen. Hij heeft altijd in 
de luwte gewerkt van de voorzitter en eigenaar van 
AZ, Dirk Scheringa, en dan ineens kom je in een si-
tuatie die niets met het voetbal te maken heeft. Een 
situatie die in een tabel ook niet is bij te houden. 
Eén waar je geen vat op hebt: Een faillissement. Zijn 
boek de Lerende Winnaar die in 2008 verscheen, 
heeft hem misschien geholpen door deze periode 
heen te komen. Gerbrands bleef rustig, koel en zake-
lijk en met beide benen op de grond. Het jaar 2009 
werd er één met aparte vermelding in de geschiede-
nisboeken. Van kampioen in de eredivisie 2008-2009 
onder Louis van Gaal naar het faillissement, dé zwar-
te dag in oktober 2009. Het AZ schip liep zware averij 
op. Maar met beleid en visie heeft Toon Gerbrands 
en zijn staf het schip goed bestuurd en naar rustig en 
succesvol water weten te loodsen. 

Dit afgelopen seizoen 2012-2013 waren ze niet heel 
succesvol in de competitie en zijn als 10e geëindigd. 
Uiteindelijk werd het seizoen toch goed afgesloten 
door het behalen van de fi nale in de KNVB beker. Ze 
speelden tegen PSV en wonnen knap met 2-1. Deze 
winst gaf dit moeilijke jaar een mooie afsluitende 
glans. Zowel trainer coach Gertjan Verbeek als ook 
algemeen directeur Toon Gerbrands kreeg tijdens de 
huldiging in het AFAS stadion uit handen van de bur-
gemeester van Alkmaar een erepenning. De penning 
van verdienste is een onderscheiding van de stad 
Alkmaar.

Zijn toespraak op deze avond sluit hij af en er volgen 
enkele vragen uit de zaal. Deze beantwoordt hij op 
rustige toon en onderbouwd. Toon Gerbrands, een 
man met een volleybalhart, werkzaam in een andere 
wereld, het voetbal. Door een duidelijke visie en een 
lerende levenshouding kan hij in zijn functie naar mijn 
mening overal terecht. In of buiten de sport. Er volgt 
een welgemeend applaus.

Rob Visser
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Sinterklaasfeest
Zie ginds komt de stoomboot...

2007 het feest naar de Traphal verhuisde. Twee jaar 
later werd besloten toch weer naar de kantine over 
te gaan en daarbij de grote groep in tweeën te split-
sen. In de Traphal ging het overzicht door de grootte 
van de hal geheel verloren. De kinderen maakten er 
hun eigen feestje van. Het werd voor de dames zoge-
zegd “echt te gortig”.
Horen en zien verging je en houd ze maar eens op 
hun plaats. Daar heb je heel wat Pieten voor nodig. 
Al jaar en dag is er tijdens het Sinterklaasfeest de Bin-
go. De kinderen zijn er verzot op en doen geestdriftig 
mee, want er zijn leuke prijzen mee te winnen. Kien 
mevrouw is Ineke Bakker. In 2006 nam zij het spel met 
de balletjes over van Dirk Rood. Ineke wordt daarbij 
geholpen door twee wat grotere jongens of meisjes 
die de bordjes met de nummers omhoog steken. 
De cadeautjes die de kinderen kunnen winnen met 
het de bingo zijn een leuk extraatje naast het cadeau-
tje wat ze allemaal van Sinterklaas krijgen.
Leuke anekdote was die keer dat elk kind een bal 
mee zou krijgen. Zij moesten alleen nog wel even wor-
den opgepompt, een klusje voor Henk Cnossen. De 
kwaliteit van de ballen bleek niet je dat, want elke bal 
knalde tijdens het pompen uit elkaar. Of werden ze te 
hard opgepompt?
Monique is de enige van de drie dames die nog een 
eigen kind heeft spelen bij de pupillen en daardoor 
nauw betrokken is bij deze leeftijd. De kinderen van 
Ellen en Carina zijn het spannende Sint tijdperk al-
lang ontgroeid, wat een reden zou kunnen zijn om 
het stokje door te geven. De gedachte daaraan leeft 
al een poos, maar het is toch te leuk om zomaar te 
stoppen. Het zou prettig zijn als er een paar dames of 
heren zich aanmelden om eens mee te lopen en dan 
misschien op deze manier de rol van Monique, Ellen 
en Carina over zouden kunnen nemen.
De drie vrolijk lachende en pratende dames hebben 
nog wel iets op hun verlanglijstje “voor de Sint” staan, 
namelijk rolgordijnen voor de ramen in het secreta-
riaat. Hier wordt elk jaar het Sint geheim  verstopt, 
totdat alle kinderen binnen zijn. Nu moeten elk jaar 
de ramen met Sinterklaaspapier worden afgeplakt.
Wie weet wordt jullie wens dit jaar al in vervulling ge-
bracht…

Anita Bakker & Nico Bakker
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Wie anders dan de dames  Monique 
Edelenbosch, Ellen van Vuure en 
Carina de Wit kunnen hierover een 
boekje open doen. Met inmiddels 
acht jaar ervaring kennen zij alle Sint 
& Piet geheimen. Je speelt ze niet 
zomaar meer de zwarte Piet toe.
Monique, Ellen en Carina namen in 

het jaar 2005 het stokje, of is het 
de roe, over van Margreet van 
Zanten en Judith van Straaten. 
In de afgelopen jaren hebben zij 
veel ervaring opgedaan. Stuwen-
de kracht daarbij is Ron Bijleveld, 
steun en toeverlaat van de dames. 
Het organiseren van een Sinter-
klaasfeest ging in den beginne met 
vallen en opstaan. Vergaderen, 
opschrijven wat er gedaan moet 
worden, de taken goed verdelen 
en vooral inventariseren hoeveel 

kinderen en begeleiders verwacht 
worden. Dat was in het prille begin 
nog wel eens een probleem, omdat 
sommige kinderen bij meer dan een 
begeleider genoemd werden, of dat 

een kind helemaal niet op de lijst 
voorkwam. Het aantal pupillen 
was daardoor soms gissen, waar-
door het juiste aantal cadeautjes 
niet altijd overeen kwam. Daar 
werd dan een creatieve oplossing 
voor bedacht. De dames waren 
niet voor één gat te vangen. 
Nu is er een heus draaiboek, 
worden de lijsten met het aantal 
pupillen door Aldo van Leeuwen 
aangeleverd en last but not least 
is er de onmisbare steun van 

Ron. Hij versiert de kantine, doet 
de inkopen om de kleine keeltjes 
gesmeerd te houden en weet op 
èlke vraag wel een antwoord.
Bij de overname door de drie da-
mes in 2005 waren er ongeveer 100 
kinderen, dat liep zo snel op dat in 
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Al jarenlang schalt dit en menig ander Sinterklaaslied op sportcomplex ‘De Rozenboom’ 

uit de kelen van de K.G.B. pupillen tijdens de Sinterklaasmiddag voor de jeugd. 

De jaarlijkse Sinterklaas middag/avond is een mooie verenigingstraditie die echter 

niet zomaar tot stand komt. Om de Zwarte Pieten, die deze dag namens Sinterklaas

 langskomen, op een waardige wijze te kunnen ontvangen moet er nog wel wat gebeuren.
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Peperstraat 31 1611 CM Bovenkarspel 
Tel: (0228) 521090  Mobiel: (06) 53531993

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

Café Bistro

Het kleine (eet)café aan de Broekerhaven

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

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

Bel of mail voor info!

Hét adres om gezellig en betaalbaar te eten

kleine kop

Grote kopBEWAARINFO

De vereniging K.G.B. werd opgericht op 26 juni 1931 en werd genspireerd door het werk van Adolf Kolping, 
een Duitse priester die ervoor ijverde dat arbeiders na hun werk verpozing konden vinden in zogenaamde 
gezellenverenigingen. De letters K.G.B. staan dan ook voor “Kolpings Glorie Blijft”.

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

Historie van K.G.B.

Ereleden & Leden van Verdiensten 
Verenigingspersoonlijkheden om trots op te zijn

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

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

Leden van Verdiensten
•  N. Bakker  •  K. Blokker  •  J.M. Bonnema  •  C. Deen 
•  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
 
  

Mini Pupillen € 82,50 Heren senioren € 140,-
F-pupillen € 90,- Zaal senioren € 115,-
E-pupillen € 90,- G-senioren € 92,50      
D-pupillen € 90,-       Dames senioren € 113,-
C-junioren € 92,50       Veteranen € 116,-
B-junioren € 92,50      
A-junioren € 103,-

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 
K.G.B. teams.

Contributie voor het seizoen 2013/2014

Donateurs
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•    Ballen voor de jeugd.
•   Twee doelnetten.
•   Vier jeugddoelen.
•   Biervat voor de Nieuwjaarsborrel.
•    Mede organisator open dag vv K.G.B. voor de 

jeugd en tevens gesponsord.
•    Club van 100 ledenavond georganiseerd. Toon 

Gerbrands was hierbij uitgenodigd om zijn ervarin-
gen met ons te delen.

•    Investering in de nieuwe website.

De club van 100 heeft momenteel 150 leden. Dat is 
ook hard nodig. 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. Ook in de 
toekomst!

Veel vrijwilligers zijn óók lid van de Club van 100 
omdat ze K.G.B. een warm hart toedragen. Verdere 
Club van 100 leden zijn mensen/K.G.B. leden die 
fi nancieel toch iets extra’s voor de vereniging willen 
bijdragen. De Club van 100 hoopt ook vooral ouders 
te werven die geen vrijwillige taken verrichten! Zo 
creëren ze toch binding met de vereniging waar hun 
zoon of dochter sport. Voetbal is nog steeds een be-
taalbare sport ten opzichte van andere sporten!

Uiteraard blijven leden/ouders die geen lid wil-
len worden van de Club van 100, maar wél iets 
vrijwillig willen doen voor de club, zéér welkom! 
Geïnteresseerd? Gewoon doen! En vraag aan het 
hoofd en- of jeugdbestuur of bij een K.G.B. vrijwilli-
ger die u kent wat u voor onze vereniging kunt doen!

Wilt u ook lid worden van de Club van 100?

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 K.G.B. jeugd.
Lid worden?
Bel of ga langs bij een van de Club van 100 bestuurs-
leden: 
KGB Club van 100 rekeningnummer  4151866 o.v.v. 
je naam en Cv100.

Marco Ligthart  marcoligthart@hotmail.com

Dennis de Goede 06-41.784.890 
Rietzanger 12 Hoogkarspel

Jan Hermans 06-41.858.377
Kastanjelaan 24 Grootebroek

Rob Visser 06-51.389.475
Hulft 13 Bovenkarspel

DE CLUB VAN HONDERD

Wat heeft de Club van 100 vorig 
seizoen 2012-2013 o.a. allemaal 
gerealiseerd?
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COLUMN
GELOOF  

Een beladen woord?
 
Sommige mensen moeten er niets van hebben. 
Werpen het ver van zich af. Ze zijn niet katholiek of 
gereformeerd. Nooit geweest of niet meer. Over 
de Islam raken we ook niet uitgepraat. Discussies 
tussen mensen die geloven, zij die in een andere 
religie geloven of die niet geloven. We hebben er 
allemaal wel een mening over.  

Over de betekenis van geloof kom je uit op: 
Religie en levensbeschouwing -Vertrouwen dat 
iets waar is - Aanneming - Blijk - Vertrouwen op het 
bestaan van God - Innig vertrouwen of Hechten 
aan iets.

In de sport is het geloof ook aanwezig. Geloof in 
eigen kunnen! Dat je team, onder aanvoering van 
een bevlogen coach, het met elkaar aankan. Het is 
een must! Zonder geloof is de wedstrijd bij voor-
baat verloren. Toch? 

Geloof in de sport of kerk. Parallellen zijn er wel 
degelijk. Voor velen is voetbal een soort Levens-
beschouwing. Hebben vaak één club waar ze hele-
maal voor gaan. Vertrouwen erop dat ook hun club 
er weer voor gaat. Een Aanneming! De Blijk van 
trouwe supporters, ze hebben een Innig vertrou-
wen. Hechten aan hún club samen met medesup-
porters. De warmte én zijn voetballers. 
Enkele sporters, voetballers Vertrouwen op het 
bestaan van God. Zij slaan voor de wedstrijd of bij 
het scoren van een doelpunt een kruisje. De spor-
ters kijken daarna naar boven. Lichten soms hun 
shirt op en hebben daaronder een naam van een 
dierbare staan aan wie het gescoorde 
punt wordt toegedicht. Dat vinden we mooi. 

Én ik? Ik geloof in een mooi seizoen voor K.G.B. Dat 
vertrouwen heb ik. In de vrijwilligers, ouders, sup-
porters en alle sponsors. Vooral in de K.G.B. jeugd 
en in alle senioren. Ja ook in - ons - 1e! Aangevuld 
met een frisse lichting, waarvan enkele oude be-
kenden, gaat het goed komen. 

Ter ondersteuning sla ik een kruisje en kijk ik even 
naar boven. 
                Rob Visser

PostNL servicepunt
Bestel en bezorg service 
Schoenen reparatie
Stomerij service
Drogisterij afdeling

Boerhaaveplein 7
1611 EP Bovenkarspel
Tel: 0228 - 521258
Schama@despar.info

Geopend van 8:00 tot 20:00 en
zaterdag van 8:00 tot 18:00

���������������������

SPAR
SCHRAMA
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BEWAARINFOBEWAARINFO

Stapsgewijs naar een nieuw begin
Sinds 1999 heeft K.G.B. een eigen website op www.vvkgb.nl. Die 
eerste website gemaakt door Hans Beets bevatte toen ondermeer 
een gastenboek, archief- en nieuwsfoto’s van K.G.B. 1 en 2.
In 2004 kwam Arno Schotten, als project voor zijn studie, Hans hel-
pen als webmaster. Er werd een nieuwe website ontwikkeld met on-
der andere een agenda, het programma en de uitslagen.
Begin seizoen 2011-2012 werd wederom overgegaan naar een 
nieuwe site. Foto’s konden in veel gevallen vergroot worden door er 
op te klikken en de stand van K.G.B. 1 was te bekijken.

De nieuwste website
Het internet heden ten dage is niet meer wat het was. Snelheid, automatisme en vooral het gemeengoed van 
de computer waardoor de K.N.V.B. ook (bijna) alles via het internet laat verlopen, vereisen een website waarin 
alle nieuwe ontwikkelingen zijn samengevoegd, waardoor al het clubnieuws snel beschikbaar is.

Wat biedt de nieuwe site
Informatie betreff ende de club. Per team kunnen verslagen, topscores en foto’s door een teamvertegenwoor-
diger worden toegevoegd. De grootste vooruitgang met de nieuwe website is dat programma’s, uitslagen en 
afgelastingen direct beschikbaar zijn en vertoond worden. Verder kan er veel meer op het gebied van Media 
(denk hierbij aan clubblad ‘de Brug’, de Presentatiegids, Facebook, Twitter en een fotogalerie).

Adverteren
Voor sponsors is de sponsorbalk onderin de site uitdagend. Er kan een bedrijfslogo worden toegevoegd waar-
in (als men op het logo klikt) een directe koppeling naar de bedrijfswebsite is opgenomen. Wilt u met het logo 
van uw bedrijf op de website adverteren, neem dan contact op met de sponsorcommissie, dhr. J.J. (Sjaak) van 
Dijk, tel: 0228-513157, mailadres: jj.vandijk@quicknet.nl

Totstandkoming
Een nieuwe website komt niet zomaar uit de lucht vallen. De roep naar een nieuwe site werd steeds luider en 
dat bracht Bob Smit (voorzitter K.G.B.) ertoe om enkele personen bij elkaar te brengen om het geheel handen 
en voeten te geven. Arjan Hooijboer ontwikkelde het uiterlijk en Hans Beets, Anita Bakker, Arno Schotten en 
Nico Bakker werden gevraagd zich in de mysterieuze achtergronden van de site te storten. In een relatief korte 
tijd werd de site tijdens een Club van 100 avond ten doop gehouden. Verwacht mag worden dat dit parade-
paardje voor lange tijd een verbindende factor tussen club, leden en de buitenwereld zal zijn.  

De Website

De kleding van K.G.B. bestaat uit een ex-
clusieve MUTA-kledinglijn. Deze is uit-
sluitend te verkrijgen via de webshop, ga 
naar de website (www.vvkgb.nl) en zoek 
de link naar de webshop. Via deze shop 
is vrijwel alles online te bestellen en ont-
vangt u meteen na bestelling een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de beschikbare voorraad bij 
K.G.B. zullen de bestelde producten snel kunnen worden afgeleverd of bij K.G.B. worden afgehaald. 
Informatie via John Kruis (j.kruis4@kpnplanet.nl) of Ron Bijleveld (r.g.bijleveld@xs4all.nl).

Kledinglijn

vangt u meteen na bestelling een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de beschikbare voorraad bij 

Het internet heden ten dage is niet meer wat het was. Snelheid, automatisme en vooral het gemeengoed van 



Als een begeleider / trainer van een team een sponsor vindt die als kledingsponsor wil optreden;
1.      Er dient allereerst contact opgenomen te worden met Fjödor Werkhoven van de Jeugdcommissie of 

sponsoring van het betreff ende team (dit jaar) mogelijk is.
 •  Er dient rekening gehouden te worden met eerdere afspraken van de Jeugdcommissie met de huidige 

kledingsponsors;
 •  Voor de kleding kan voor een eerste jaar bepaald worden voor welk team de kleding gebruikt wordt, 

voor de volgende jaren bepaalt Fjödor namens de Jeugdcommissie welk team de gesponsorde kleding 
gebruikt, hij houdt daarbij natuurlijk ook het belang van de sponsor in de gaten. Dit moet de sponsor 
weten!

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

afdruk  van de foto (niet vereenvoudigd)
8.      De sponsorcommissie ontvangt een digitale afdruk van de 

foto (niet vereenvoudigd!)

*Sponsorcommissie:
Klaas Blokker tel. 0228-516775 
klaas.blokker@quicknet.nl
Sjaak van Dijk tel. 0228-513157 
jj.vandijk@quicknet.nl

**Redactie de Brug 
Nico Bakker  
redactie.kgb@quicknet.nl 

Stappenplan bij aanschaf van 
K.G.B.-kleding door sponsors

BEWAARINFO
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     (eventueel met sponsor en eventueel voor het sponsorbord van de sponsor).
De sponsor ontvangt een afdruk van de teamfoto (eventueel met lijstje).
De redactie van de Brug** (Nico Bakker) ontvangt een digitale 

De sponsorcommissie ontvangt een digitale afdruk van de 

De redactie van de Brug** (Nico Bakker) ontvangt een digitale 

De sponsorcommissie ontvangt een digitale afdruk van de 

kleine kop

Grote kopBEWAARINFO

Elke vereniging, dus K.G.B. ook, heeft allerlei commissies die er samen met het Bestuur voor zorgen dat de 
vereniging kan draaien zoals bestuur en leden dat voor ogen hebben. Een van die commissies is de sponsor-
commissie.

De sponsorcommissie bestaat uit enthousiaste mannen die er mede voor zorgen dat de vereniging fi nancieel 
rond kan komen. Natuurlijk betalen de leden contributie, maar dat is lang niet voldoende om alle kosten waar 
een vereniging voor staat te dekken, laat staan om alle plannen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de 
vereniging te bekostigen.

De sponsorcommissie van K.G.B. bestaat uit Klaas Blokker, Peter Bakker Sr., Rob Kooij, Jacco Stuurop en 
Sjaak van Dijk, waarvan de laatste de woordvoerder is.
De activiteiten van de sponsorcommissie zijn veelomvattend, maar belangrijker: zij zorgen er met veel en-
thousiasme voor dat het vooral ook goed gedaan wordt.

Zo gaat er volgend seizoen getraind worden volgens de principes van de “Ajax Online Academy”. Ook dat 
moet betaald worden, dus …. een sponsor?
Gesteund door anderen binnen de vereniging, zoals de leden van de werkploeg en de redactie, houden zij 
zich bezig met de vele activiteiten waar de sponsorcommissie zich mee bezig dient te houden. Daarbij staat 
hen altijd voor ogen dat sponsoring door particulieren en bedrijven zeer welkom is, maar dat er namens de 
vereniging voor gezorgd dient te worden dat de sponsors netjes behandeld worden en ook wat terugkrijgen 
voor hun fi nanciële bijdrage aan de club.

K.G.B. kent een grote verscheidenheid van sponsoring.
De meest in het oog springende zijn de hoofdsponsor van de Jeugd de Energiewacht Groep, een groeiend 
aantal Topsponsors en natuurlijk de Topsponsorgroep Tulip Valley.
Belangrijk zijn ook de de reclamebordsponsors op het complex van K.G.B. Zo staan er borden langs het
A-veld, langs het Jeugd Hoofdveld, bij de entree van het complex en langs de Drechterlandseweg.
Ook kunnen bedrijven advertenties plaatsen in het clubblad “de Brug” van K.G.B. en in de Presentatiegids 
die jaarlijks verschijnt. K.G.B. heeft in de kantine ook de mogelijkheid om op de zondagen via een groot
TV-scherm advertenties te tonen aan de vele sportliefhebbers die elk weekend het K.G.B.-complex bezoeken. 
Op de internetsite van K.G.B. wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om de naam van hun bedrijf te 
promoten.
Ook kunnen particulieren of bedrijven wedstrijden sponsoren en/of wedstrijdballen schenken en niet te ver-
geten teamkleding sponsoren waar hun bedrijfslogo op staat.
GEWOON VOOR ELK WAT WILS.

Voor informatie en voor adviezen kunt u zich altijd persoonlijk wenden tot Klaas, Peter, Jacco, Rob of Sjaak. 
Als U ons schrijft, mailt of belt nemen wij snel contact met U op.

Sjaak van Dijk
Postadres: vv K.G.B. Sponsorcommissie,   
 Postbus 218, 1610 AE Bovenkarspel.
Mailadres:  jj.vandijk@quicknet.nl
Telefoon:  0228-513157 (Sjaak van Dijk)

Sponsorcommissie
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Boven Marcello Ghizzi
 Anita Bakker
 Elly Roosendaal
 Nico Bakker
 Erik Raggers
Onder Rob Visser
 Hans Helfensteijn
 Danny Stuurop
niet op de foto Gerard Overmars
 Ron Bijleveld
Foto Elftal Peter Jonker Fotografi e

Druk Grafi plan, Grootebroek 

REDACTIE

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

HOOFDBESTUUR

Van links naar rechts
 Aldo van Leeuwen

 Marcel Lehmann

 Marco Ligthart

 Linze de Jong

 Fjödor Werkhoven

JEUGDCOMMISSIE
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Organisatieschema en medewerkers
 Naam  Adres Pc Woonpl. Tel.
Hoofdbestuur
Voorzitter Bob Smit  Hoofdstraat 146 1611 AL Bovenkarspel 06-52095222
Penningmeester Ron Bijleveld  De Roop 16 1616 SC Hoogkarspel 06-30171024
Secretaris Danny Stuurop  Graaf Willemstraat 1 1611 HA Bovenkarspel 06-13490869
Technische Zaken Peter Bakker jr.  Korenmolenlaan 64 1611 XG Bovenkarspel 06-53769066
Accommodatie Cor van der Steen Raadhuisplein 6 1611 AS Bovenkarspel 0228-753059
Seniorencommissie
Lid  Peter Bakker jr.  Korenmolenlaan 64  1611 XG  Bovenkarspel  06-53769066
Jeugdcommissie
Voorzitter Fjodor Werkhoven Pijlkruid 20 1611 BZ Bovenkarspel 0228-521442
Secretaris  Aldo van Leeuwen Zwanenbloem 31 1611 BX  Bovenkarspel 06-29005604
Lid Marco Ligthart  marcoligthart@hotmail.com     06-30611991
Lid Linze de Jong  Hugo de Grootsingel 10 1611 ZR Bovenkarspel 06-22683908
Lid Marcel Lehmann Platanenlaan 70 1613 TR Grootebroek 0228-518840

Zaalvoetbalcommissie
Lid  Wil Klein   De Roos 12  1611 KG  Bovenkarspel  0228-513898
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris Jeugd  Hans Noback   Hertog Albrechtstraat 246  1613 GV  Grootebroek  0228-514376
Wedstrijdsecretaris Senioren  Peter Bakker jr.  Korenmolenlaan 64  1611 XG  Bovenkarspel  06-53769066
Wedstrijdsecretaris Zaal  Wil Klein   De Roos 12  1611 KG  Bovenkarspel  0228-513898
Leden Administratie
Leden Administrateur Gerard Piekaar  Hertog Albrechtstraat 117 1611 GD Bovenkarspel 0228-513084
Scheidsrechters
PR-man en aanspreekpunt  Piet Manshanden  Middenweg 50  1611 KP  Bovenkarspel  0228-518614
Coordinator Senioren  Vincent de Jong Jan Wondermullerstraat 1 1785 HT Den Helder 06-20384726
Coordinator Jeugd  Sijbrand Krul   Bourgondieweg 180  1611 WP  Bovenkarspel  06-57390853
Begeleiding  Gerard Haakman  Brillant Starstraat 14  1611 DS  Bovenkarspel  0228-513302
Begeleiding Clemens Huisman Watermolenweg 1 1611 XN Bovenkarspel 06-50995061
Sponsorcommissie
Voorzitter  Sjaak van Dijk   De Bouw 203  1611 LR  Bovenkarspel  0228-513157
Lid  Peter Bakker sr.  Brillant Starstraat 82  1611 DT  Bovenkarspel  0228-512688
Lid  Klaas Blokker   Bakkerstraat 60  1611 CW  Bovenkarspel  0228-516775
Lid  Jacco Stuurop   Graaf Willemstraat 1  1611 HA  Bovenkarspel  06-53258510
Lid  Rob Kooij   Hertog Albrechtstraat 139  1611 GD  Bovenkarspel  0228-513868
Club van 100
Voorzitter  Marco Ligthart  marcoligthart@hotmail.com     06-30611991
Lid  Dennis de Goede  Rietzanger 12  1616 RW  Hoogkarspel  06-41784890
Lid  Jan Hermans   Kastanjelaan 24  1613 VH  Grootebroek  06-41858377
Lid  Rob Visser   Hulft 13  1611 LJ  Bovenkarspel  06-51389475
Redactie/Internet
Hoofd redactie + Webmaster Nico Bakker   Raadhuisplein 10  1611 AS  Bovenkarspel  06-54252586
Redactie + Pres.gids + Webmaste Anita Bakker   Meester Fluitmanstraat 21  1602 TA  Enkhuizen  0228-751888
Redactie + Presentatiegids  Elly Roosendaal  Raadhuisplein 37  1611 AR  Bovenkarspel  0228-520439
Redactie + Presentatiegids  Rob Visser   Hulft 13  1611 LJ  Bovenkarspel  06-51389475
Redactie + Presentatiegids  Marcello Ghizzi  Bartigonstraat 9  1611 DW  Bovenkarspel  0228-516424
Redactie + Presentatiegids  Gerard Overmars  Monnik 1  1613 DJ  Grootebroek  06-10145950
Redactie Monique Kroezen Raadhuisplein 33 1611 AR Bovenkarspel 0228-752978
Presentatiegids  Erik Raggers   Pannewal 28  1602 KS  Enkhuizen  0228-316382
Presentatiegids  Hans Helfensteijn  Pandhof 29  1613 EK  Grootebroek  0228-511332
Presentatiegids  Ron Bijleveld   De Roop 16  1616 SC  Hoogkarspel  06-30101724
Presentatiegids  Danny Stuurop  Graaf Willemstraat 1  1611 HA  Bovenkarspel  06-13490869
Webmaster  Hans Beets   Murillostraat 17  1611 DA  Bovenkarspel  06-33838903
Complex en velden
KNVB-consul  Clemens Huisman  Watermolenweg 1  1611 XN  Bovenkarspel  06-50995061
Waarnemend + lijnentrekker  Fons Vreeker   Ymertstraat 12  1611 BD  Bovenkarspel  0228-516113 
Kantine
Coordinator  Wil Klein   De Roos 12  1611 KG  Bovenkarspel  0228-513898
Coordinator  Cor van der Steen  Raadhuisplein 6  1611 AS  Bovenkarspel  0228-753059
Lid  Ron Bijleveld   De Roop 16  1616 SC  Hoogkarspel  06-30101724
Lid  Cor Deen   Henri Dunanstraat 26  1611 EH  Bovenkarspel  0228-516753
Lid  Dirk Rood   Pijlkruid 15  1611 BZ  Bovenkarspel  0228-515593
Lid  Frank Sijs   Flamingohof 3  1611 DM  Bovenkarspel  0228-512469
Materiaal/Boet
Lid Henk Cnossen  Stetse 64 1613 BW Grootebroek 06-18705802
Algemene Zaken
Regio afgevaardigde KNVB  Frans Cornelisz  Pr. Willem Alexanderlaan 24  1611 EV  Bovenkarspel  0228-513260
    
Voor actuele informatie over de jeugdcoordinatoren verwijzen we u naar de website  www.vvkgb.nl

Telefoon AFGELASTINGEN LIJN: 0228 515482
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Helder & Groot Advocaten Grootebroek
Heron Auto’s VW & Seat Enkhuizen
Hessel Thole Automatisering Bovenkarspel
het Industriehuis Enkhuizen
het Roode Hert Hotel Restaurant Bovenkarspel
Hinke Juwelier Bovenkarspel
Hoekstra APK Keuring Lutjebroek
Hof Bouwbedrijf Grootebroek
Hoff Accountantskantoor Hoorn
Hogendoorn Autoschadebedrijf Grootebroek
Hoost & v. Beek Hypoth.adviseur Enkhuizen
Horeca Prima Bovenkarspel
Hotel Rest. Die Port van Cleve Enkhuizen
Houtlust Pannekoekboerderij Hem
Hoveniersbedrijf G.J. Rood Bovenkarspel
IJgenweis Streekbos Zwanenburg
IJsselmuiden Sanidrõme Grootebroek
ING 
J&B Stukadoors Hoogkarspel
Jaap Bakker Loodgieter Bovenkarspel
Jan Reek Graniet BV Hoorn
Jongeneel Houthandel Zwaagdijk Oost
Jonk Poelier Bovenkarspel
JP Bakker Jumbowood Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Kerner Fit For Animals Bovenkarspel
Kersten Administratiekantoor Bovenkarspel
Keukencentrum Stede Broec Grootebroek
Keukendesign Enkhuizen
Keukenloods Zwaag
Kiddy World                           www.kiddyworld.nl
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen Glasfolies & Reclame Zwaagdijk
Koorstra Kitwerken Bovenkarspel
Kooy Reparatiebedrijf Grootebroek
Koster Muziek Enkhuizen
Kroezen Verzekervoordelig.nl Bovenkarspel
Kuin Aannemningsbedrijf Bovenkarspel
Kuiper Transportbedrijf Enkhuizen
Laan Flora Facilities Zwaagdijk
Laan Sanitair Grootebroek
Leeninga Bouwbedrijf Enkhuizen
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins Sportcentrum Bovenkarspel
Mantel Holland Quality Bulbs  Venhuizen
Mc Donald’s Hoorn
Meijer/van der Tuin Notaris Hoogkarspel
Michel Doorn Ontstoppingsbedr. Andijk
Muta Sport Schagen
Nan Fietswereld  Lutjebroek
Nefertiti  Schoonmaakbedrijf Bovenkarspel
NIBO installatietechniek Bovenkarspel
Occasionverhuur Enkhuizen
Painting Holland BV Zaandam
Pc Outletshop Bovenkarspel
PCC  Afvalbedrijf Medemblik
PC-hooft Groep Uitvaart Amsterdam
Pearle Opticiëns Enkhuizen
Peerdeman Garagebedrijf Grootebroek
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Per Lei Schoonheidssalon Bovenkarspel
Peter Jonker Fotografie Hoorn
Pieterson Dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Inst. bedrijf Venhuizen

Rabobank Bovenkarspel
Remax Makelaardij Bovenkarspel
Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Rioolservice West-Friesland Bovenkarspel
Rogéma Administratiekantoor Grootebroek
ROVÉ  Horeca Groothandel Middenmeer
Ruiter Dakkapellen Ursem
RUVO Inbraakbeveiliging Enkhuizen
Schadeberg Dakwerken Hem
Schepenwijk Autoschadebedrijf Enkhuizen
Schilder Vishandel  Enkhuizen
Schipper Kozijnen Opmeer
Schooneman Kozijnen Enkhuizen
Schrama Spar-supermarkt Bovenkarspel
Sign Company Enkhuizen
Sikkens Bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker Fysiotherapie Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Rijwielhandel Bovenkarspel
Sneeboer Gereedschappen Bovenkarspel
Stoffeerbedrijf Primavloer Bovenkarspel
Stoffers Glazenwas. & Schoonm. Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
t Klooster Bovenkarspel
t Venhuis Drukkerij Venhuizen
Time Out Sport Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Soft Drinks Utrecht
UNIVE Hollands Noorden Medemblik
van den Mosselaar Bovenkarspel
vd Linden v Sprankhuizen Autogr. Enkhuizen
van Diepen Design Grootebroek
Veekro Bedrijfswagens Hoogkarspel
Veldhuis Zonwering Hoorn
Veltrop Naai & Borduur Grootebroek
Vriend Bouw- en Sloopbedrijf Hem
Vroling Installatiebedrijf Hem
Waaijer Verwarmingstechniek Enhuizen
Watersport Reus Grootebroek
Wedding Sanitair en Verwarming Enkhuizen
Weeteling Keukens Grootebroek
West Friesland Taxicentrale Bovenkarspel
WFO Netwerk Notarissen Grootebroek
Winnubst Lutjebroek
Xaris ICT BV Wognum

Topsponsors Tulip Valley 
Karel Bolbloemen BV 
Jan de Wit en Zonen BV 
Fa. W.J. Kok & Zonen 
Carpe Diem 
De Wit-Schouten BV 
G. Oud en Zn Tulips BV 
HOBAHO 
Fa. A.J.J. de Wit & Zn 
E. de Wit & Zn BV 
van Gent-van der Meer Nuyens BV 
Germaco BV 
De Wit Transport BV 
Mantel Holland BV 
C.R. Boon 
Loonbedrijf Fa. Kok 
Dick de Wit / Michel Longayroux 

ABC Houthandel Enkhuizen
Alpha Tours Touringcars Hem
Aquastop Bovenkarspel
Auto Totaal Garagebedrijf Grootebroek
Babonnick Adviespartners Bovenkarspel
Bakker Groentenhandel Bovenkarspel
Bakker Houthandel Hoogkarspel
Bakker Schilderwerken Bovenkarspel
Barbier.nl Hem
Bart Desaunois Aan.bedrijf Zwaagdijk
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerenpoot Installatietechniek Zwaagdijk
BIBO Autobedrijf Enkhuizen
Biesenbeek-IT Enkhuizen
Bob Nieuweboer Architecten Zwaagdijk Oost
Botman Brood en Banket Bovenkarspel
Boukens Klimaattechniek  Enkhuizen
Bouw 85 Aannemingsbedrijf Hem
Bouwbedrijf Reus Enkhuizen
Broersen & vd Plasse Vlechtwerk Bovenkarspel
Bruna  Boekhandel Bovenkarspel
Buurs Zonweringen Bovenkarspel
C. de Wit Loonbedrijf Blokker
Camarate Trainingen Grootebroek
CMK Makelaardij Enkhuizen
Cool Air  Bovenkarspel
Copy Digitaal Graf. Vormgevers Enkhuizen
Cornelisse Sportprijzen Enkhuizen
de Bierelier-Café Enkhuizen
de Botter Cafétaria Bovenkarspel
de Buren Eetcafe Bovenkarspel
de Cascadoor  Grootebroek
de Engel Café Grootebroek
de Houtexpert BV Enkhuizen
de Jong & De Jong Adviseurs Enkhuizen
de Klussenier Grootebroek
de Lange Jan Cafe Enkhuizen
de Luifel Schildersbedrijf Grootebroek
de Paus Café-Restaurant Lutjebroek
de Proeftuin Enkhuizen
de Wit Beeld en Geluid Enkhuizen
de Zwaluw Transport Enkhuizen
Deen Supermarkten Hoorn
Dekkers Tweewielers Enkhuizen
Dikke Mik Eetcafé Enkhuizen
Dirk de Wit Modehuis Bovenkarspel
Embrace Damesmode Hippolytushoef
Enkhuizer Sportcentrum Enkhuizen
Enkhuizer Tegels en Sanitair Enkhuizen
Expert Enkhuizen Enkhuizen
FinAccount Enkhuizen
Flint Sportcafé Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Adviseurs-Accountants Zwaagdijk
FNV Bouw- en houtbond Grootebroek
Gall & Gall Bovenkarspel
Gerard Besseling Bakkerij Bovenkarspel
Gordijnboet Grootebroek
Greiner Stucadoorsbedrijf Bovenkarspel
Groot & Nieuwboer Makelaardij Bovenkarspel
Gruba Auto- en bandenservice  Grootebroek
Haan Keurslager Bovenkarspel
Hairmaxx Antoine Bovenkarspel
Happy Days Noord Holland Grootebroek

Hoofdsponsor Jeugd Energiewacht Groep
 Zaadmarkt 9, 1681 PD Zwaagdijk Tel: 0800 15 87

K.G.B. sponsors / advertentie-reclamebordsponsors

                 Industrieweg 32
                 1613 KV Grootebroek

    
                              Mobiel   (06) - 42.71.82.27                                

              info@rswf.nl
 

•  Ontstopping van toilet-, keuken- en sanitair afvoeren.

 

 

                 Tel. (0228) - 544351                        www.rswf.nl

•  Verwijderen van urinesteen uit rioolafvoeren.
 

•  Rioolstank detectie.

•  Rioolcamera-inspectie.

•  Reparatie en aanleg van binnen- en buitenrioleringen.

•  Ligging van kabels en leidingen detecteren.

•  Verkoop van ontstoppings- en preventieve middelen.
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CNB Bloembollenteam


