


De Wit Transport BV
Fa W.J. Kok & Zonen
Karel Bolbloemen BV

Jan de Wit & Zonen BV
Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV
Carpe Diem

Fa A.J.J. de Wit & Zn
G. Oud & Zn Tulips BV

Mantel Holland BV
van Gent - van der Meer - Nuyens BV

E. de Wit & Zn BV
C.R. Boon

Germaco BV
HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
CNB Bloembollenteam

Inhoud

De Wit Transport BV
Fa W.J. Kok & Zonen
Karel Bolbloemen BV

Jan de Wit & Zonen BV
Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV
Carpe Diem

Fa A.J.J. de Wit & Zn
G. Oud & Zn Tulips BV

Mantel Holland BV
van Gent - van der Meer - Nuyens BV

E. de Wit & Zn BV
C.R. Boon

Germaco BV
HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
CNB Bloembollenteam

Van de voorzitter 3

De Vrijwilligers - De Bezorgploeg 5

Erik de Vries - De Teammanager 6

Joey Leeuwinga - jonge duizendpoot 8

G-voetbal - Voetballen met een beperking in opmars 10

Familie Deen - Een echte KGB- familie 12

Onze Trots - Jeugdvoetbal 15

Dirk de Wit - Nieuwe hoofdsponsor 17

De Hoofdtrainer - Uithuilen en opnieuw beginnen 19

Elftalposter 20

De Selektie 22

Waar vind ik de tegenstanders? 24

Wedstrijdschema 25

Fotopagina - Aanleg kunstgrasveld 27

Fotopagina - Renovatie kantine 28

Tulip Valley 29

Bewaarinfo             Ereleden en Leden van verdienste 31

                                       Historie - Contributie - Donateurs 31

Club van Honderd 33

Column 34

Fotopagina - Officiele opening kunstgras en kantine 35

Bewaarinfo             Stappenplan sponsoring 36

                                       Kledinglijn - Sponsorcommissie 36

Colofon 38

Organisatieschema en medewerkers 39

Sponsors 40



THUISKOMENW O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies

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

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

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

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

info@woonwinkeltklooster.nl          www.woonwinkeltklooster.nl

Verf en advies buiten 
de openingstijden 

bel de 
verf- en advieslijn 
06-53277233

3

Dit kalenderjaar heeft nu al twee gezichten. We heb-
ben verloren en we hebben te vieren. We zijn met 
ons eerste elftal gedegradeerd naar de 4e klasse. 
Het is niet anders. Met en voor elkaar gaan we hard 
werken aan de terugweg! Ik zie en ervaar een zeer 
gemotiveerde groep selectiespelers en een strijd-
bare en professionele technische staf. 

Maar er is ook veel te vieren. En dat kon ook niet an-
ders. Halverwege vorig seizoen introduceerden wij 
K.G.Beter. Om K.G.Beter uit te leggen verwijs ik naar 
de bestseller ‘Good to Great’ van Jim Collins. Collins 
stelt dat goed de grootste bedreiging is voor beter. 
Daar waar het goed gaat, verdwijnt de prikkel om te 
verbeteren... 

Er gaat veel goed bij K.G.B. en toch... er is ook veel 
verbeterpotentieel. Het project ‘kantine 2.0’ leverde 
uiteindelijk ‘kantine 5.0’ op. Wat is dat ontzettend 
mooi geworden. De nieuwe hoofdsponsor Dirk de 
Wit Mode leverde ons – naast een toonaangevende 
sponsor – ook een nieuwe kledinglijn met een prach-
tig nieuw tenue met veel oog voor detail. 

En dan natuurlijk het nieuwe hoofdveld; het voor-
malige veld van SBV Excelsior. Nog geen 80 officiële 
wedstrijden op gevoetbald. Alle ere- en eerste divi-
sieclubs hebben er voetstappen liggen. En nu ligt het 
bij ons. 

Een nieuw veld, een vernieuwde selectie, een nieu-
we hoofdsponsor, een nieuwe kantine en een nieuwe 
kledinglijn. Van goed naar beter. Concreter dan dit 
kunnen wij het niet maken. We hebben de smaak te 
pakken. Voor de eerste seizoenshelft van het aan-
komende seizoen staat de revisie van het sportbe-
leidsplan op de agenda. Een integraal plan waarin 
administratieve en voetbaltechnische zaken, jeugd, 
G-afdeling, respect, financiën, groei, sponsoring, de 
recreatieve breedte en de prestatieve diepte van 
onze vereniging optimaal samen gaan. 

Ik wens u een prachtig en sportief seizoen. Tot ziens 
op ons complex.

Hartelijke groet,
Bob Smit

Bob Smit
Van de voorzitter

Welkom bij voetbalvereniging K.G.B. en dank dat u de tijd neemt om 

onze prachtige presentatiegids door te lezen. Een gids die met zorg en 

aandacht wordt samengesteld. Een bewaarnummer met belangrijke 

informatie over onze mooie club. 
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50 jaar ‘de Brug’ & 10 jaar ‘Presentatiegids’

De Bezorgers
In het afgelopen seizoen was het op elk van de zes 
uitgebrachte edities te lezen, ‘de Brug 50 jaar’. 
Vanaf het eerste clubblad in 1963, toen nog in klein 
formaat met roze kaft, 4 bladzijden tekst, vijf korte 
aankondigingen, 2 tekeningen en 17 advertenties van 
de plaatselijke Middenstand, heeft het clubblad door 
de jaren heen diverse veranderingen ondergaan.
De aloude typemachine met correctielint, en een 
flesje witte typex om fout getypte tekst te maskeren 
en met pen te herstellen, en het knip en plakwerk 
van vaak zelfgemaakte tekeningen, heeft plaats 
gemaakt voor de computer met bijna onbegrensde 
mogelijkheden. Tekst invoeren, fotootjes maken en 
er bij plaatsen, het geheel in een mooi jasje zetten en 
digitaal afleveren bij de drukkerij. Daar twee stapels 
papier, kleur en wit, in de machine, even laten cen-
trifugeren en aan de achterkant komen de boekjes 
gevouwen en geniet tevoorschijn.
 Appeltje–eitje, lijkt het.

Eén ding is in die halve eeuw niet veranderd. De be-
zorging. Dat wordt nog steeds door een enthousiaste 
groep van vrijwilligers gedaan. Gewoon lopend of 
per fiets.
Nadat ‘ome’ Henk de tassen met clubbladen bij de 
bezorgers heeft afgeleverd, worden de boekjes in 
weer en wind rondgebracht. 
In de afgelopen jaren telde dit gilde rond de 30 per-
sonen. Een stel vrijwilligers waar we terecht trots op 
mogen zijn!

Nico Bakker, redactie.

Energiewacht Groep zorgt voor wooncomfort
Energiewacht Groep draagt zorg voor het wooncomfort van meer dan 220.000 huishoudens. 
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achter van links naar rechts: Cor van der Steen, Robér van Ammers, Jos Rood, Dirk Rood, Marco Botman, Hans de Weerdt, Joost Bonnema, Anita Rood,  Linze de 
Jong, Nico de Haas,Karin de Wit, Hans Noback, Nicole Groenewoud, Robert  Konijn, Hennie Kolkman en Nico Bakker. 
voor van links naar rechts : Dirk Smit, Margreet Beets, Elly Blokker, Rina Deen, Henk Cnossen, Anita Bakker en Elze van den Berg .  
niet op de foto : Klaas Buysman, Wil  Cornelisse,  Frank Sijs, Henk Veerman, Sjaak Degeling , Ton Schuitemaker, Jeroen Kruis en Lars de Jong . 
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Voor dit interview hebben we afgesproken op 1 april 
(een tricky datum) naar het bedrijf Mantel Holland 
B.V. te komen, waar we hartelijk worden ontvangen 
en eerst een uitgebreide rondleiding krijgen.

Erik is een raszuivere Enkhuizer uit de Tom Kranen-
burgstraat. In die straat sleet hij de eerste 25 jaren 
van zijn leven. Bij West Frisia, waar hij 20 jaar speel-
de, was hij geen echte hoogvlieger. Een paar keer in 
het 1e en wat wisselbeurten was het hoogst haalba-
re. Het ontbrak hem simpelweg aan snelheid. 

Het samengaan met Willy, zijn vrouw, bracht hem 
naar Andijk. Vanuit die woonplaats werd het voetbal 
voortgezet bij ASV in Venhuizen. Een keuze ingege-
ven door het zaalvoetbal met spelers uit Venhuizen. 
Bij ASV, dat enkele klassen lager speelde, kwam Erik 
wel in het 1e en dat was ook wat hij graag wilde, in 
een eerste team spelen. Vanaf 1992 tot 2011 een 
aantal jaren in het 1e en het 2e. Vanwege blessures 
besloot hij de begeleiding van het 2e en 3e team op 
zich te nemen.

Daar bij ASV werd kennis gemaakt met Richard Bul-
terman, toen ook spelend bij de Venhuizer vereni-
ging. Beiden speelden 2 jaar met elkaar, waarna Ri-
chard terug ging naar K.G.B.
Het contact met Richard verwaterde tot 2006, toen 
een advertentie in de krant beide weer bij elkaar 
bracht. Deze keer niet om te voetballen, maar om 
een baan bij Erik’s Mantel Holland B.V. aan te nemen. 
Doordat beiden voetbalgek zijn, Erik noemt zichzelf 
sportgek te zijn, werd de link met het voetbal weer 
gelegd. Hoe een balletje kan rollen bleek toen Ri-
chard hoofdtrainer bij K.G.B. werd en Erik door hem 
werd gevraagd begeleider van de selectie te worden.
Hij noemt het een soort compensatie voor de 20 jaar 
die hij in het 1e van West Frisia had willen spelen. En 
als begeleider is er veel te regelen, iets wat hem op 
het lijf is geschreven.

“Mijn doelstelling is om alles rondom de selectie 
goed voor elkaar te hebben, ook qua begeleiding.”

Fanatiek, gedreven, honkvast, organiseren, goed voorbe-

reid, wil alles gewoon goed doen, maar niet op het laatste 

moment en…. zenuwachtig voor aanvang van de wedstrijd, 

kortom: een elftal begeleider waar K.G.B. en vooral de selec-

tie trots op mag zijn. We zijn in gesprek met Eric de Vries…….

Erik de Vries
De Teammanager
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wordt bij wijze van spreken, van minuut tot minuut 
op de hoogte gehouden.

Erik is getrouwd met Willy, dochter van ex directeur 
van Mantel Holland B.V. en ook bij het bedrijf betrok-
ken. Zij heeft niets met voetbal, evenals hun zoon 
(18) die helemaal niets met sport heeft. De dochter 
(21) is daarentegen dol op sport. Kijkt alles wat los 
en vast zit. Zij werkt vanwege haar handicap op een 
dagbesteding in Hoorn.

Van oorsprong had Erik niets met de bollensector. 
Na de diensttijd en enkele tijdelijke baantjes, kwam 
Erik door een vacature als order picker in 1989 bij 
Mantel Holland B.V. Daar wist hij zich via de werk-
vloer te ontwikkelen tot schuurbaas en werd hij in 
2010 mededirecteur in de functie van operationeel 
directeur, verantwoordelijk voor het productiepro-
ces van het bloembollenexportbedrijf in Venhuizen. 
Het bedrijf was voordien gevestigd in Andijk onder 
de naam D & K Mantel. In een van de bedrijfshal-
len is een hoekje ingericht als winkel. Daar kunnen 
particulieren een groot deel van het jaar zelf bollen 
uitzoeken en kopen. Zie daarvoor de advertenties in 
het streekblad ‘de Middenstander’.

Drie jaar geleden verhuisde het gezin De Vries van 
Andijk naar Venhuizen. De lange ritten, meestal op 
de fiets, zijn daarmee ingekort tot slechts ‘een fiets-
ritje’.

“Er wordt wel eens gevraagd: als Richard stopt, stop 
jij dan ook? “Nee”, is dan het antwoord, “ik zit niet 
aan Richard vast.”
Gelukkig maar. Honkvast, noemt hij zich, en daarmee 
kan de selectie en K.G.B. nog veel profijt van hebben.

Anita Bakker & Nico Bakker

“Ik heb het bij K.G.B. gewoon erg naar mijn zin, ik vind 
het een heel leuke club.” Hoewel Erik bij iets nieuws 
eerst goed de kat uit de boom wil kijken, viel het hem 
op hoe snel hij werd geaccepteerd. “Je wordt heel 
snel opgenomen, een heel sterk punt van K.G.B.” 
Wat Erik enorm aanstaat bij K.G.B. is het club gevoel. 
Er is veel goed geregeld, zeker rondom de selectie. 
Er wordt goed gezorgd voor de selectie. Erik noemt 
enkele voorbeelden waaronder niet te vergeten het 
jaarlijkse trainingskamp. “Uiteraard is het niet alleen 
de selectie waar het bij de club om draait. Op zater-
dag zie ik hetzelfde gevoel bij begeleiders, een apart 
gevoel. Diverse mensen zie je al jaren rondlopen. 
Pluspunten zijn ook de nieuwe jeugdcommissie en 
de website.
Een punt van aandacht is de toevoer naar de selectie 
vanuit de A junioren. Het is jammer dat jeugdspelers 
voor de overstap stoppen met voetbal, waardoor 
de selectie een smalle basis wordt. Uitzonderingen 
daargelaten lijkt het alsof het spelers niet meer mo-
tiveert om in het 1e of 2e te voetballen. Ook het op 
nog redelijk jonge leeftijd in een lager team gaan spe-
len is jammer voor de club. Een sterk punt is de jong-
ste jeugd waarmee de club veel teams heeft voor de 
toekomst.”

De sfeer in de kantine spreekt hem aan, evenals de 
ligging van het complex. Sfeervol met centraal de 
kantine, waar omheen de velden en dan vooral het 
hoofdveld met de dijkjes.

“Kunstgras zou goed zijn voor de vereniging. Er kan 
beter getraind worden en het spel kan sneller ge-
speeld worden. Donderdags op de training zie je 
het negatieve van een slecht veld.” Op het gebied 
van de PR is Erik zeer te spreken, met name over de 
nieuwe website, de presentatiegids en clubblad ‘de 
Brug’. Tijdens de wedstrijd twittert Erik zich een slag 
in de rondte. Iedereen die niet aanwezig kan/wil zijn, 
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wil hij naar de Hogeschool van Amsterdam om daar 
Informatica en Mediamarketing te gaan studeren. 
Een opleiding, zoals hij zegt, waar je vele kanten mee 
op kunt. Even anders dan hoe het vroeger ging, dan 
ging je gewoon ergens werken, zoals zijn vader tegen 
hem gezegd had. Maar hij ziet goed in, dat het tegen-
woordig niet meer zo werkt en de baantjes niet voor 
het oprapen liggen.
Joey heeft zelf ook gevoetbald bij K.G.B., begonnen in 
de C’tjes. Dit omdat hij eerst aan Judo heeft gedaan. 
Hij voetbalt nu niet meer, maar er wordt over gedacht 
om samen met vrienden weer aan de slag te gaan. 
Maar momenteel is hij vooral actief met de jeugd.
Bij K.G.B. pakt hij vele dingen met beide handen aan. 
Zo is hij scheidsrechter bij de jeugd en is hij coach 
van de Mini Pupillen samen met Reinier Jeltema.
Door een maatschappelijke stage is hij begonnen 
als scheidsrechter en daarnaast het helpen van zijn 
vader. Na zijn stage is hij door Reinier gevraagd om 
door te gaan met zijn activiteiten bij K.G.B.
De manier van samenwerken met Reinier vindt Joey 
erg leuk. Ze vullen elkaar goed aan. Hij leert veel van 
Reinier. En wanneer Joey een keer niet kan door bij-
voorbeeld school, neemt Reinier het over. Al is en 
blijft “nee” zeggen, wel een lastig dingetje voor Joey. 
Hij vindt alles te leuk en is soms te enthousiast.

Hij is erg blij met het oudercontact. Wanneer er hulp 
nodig is en er gaat een mailtje uit, er reageren altijd 
wel ouders die ergens bij willen helpen.

Ook is hij enthousiast met het organiseren van 
toernooien en activiteiten voor de mini’s en andere 
jeugd. Zo was er in december het Sinterklaastoer-
nooi, waarbij we zelfs hoog bezoek hebben gehad. 
En was er voor de 3e keer de Carnaval sponsorloop 
waarvan de opbrengst ten tijde van dit interview op 
zo’n 1900 euro zat! 
En sinds dit seizoen zijn er ook activiteiten rondom 
de ‘streekderby’s’. Waarbij de Mini Pupillen eerst 
een potje tegen elkaar spelen en daarna met de se-
lectie mee het veld op mogen komen lopen.
Joey vertelt over dit alles met een grote glimlach op 

We waren het er al snel over 
eens om voor deze editie, de 
10e zelfs, Joey Leeuwinga te 
interviewen. Deze naam ho-
ren en zien we regelmatig 
voorbij komen. Op het com-
plex, maar ook via de mail of 
Social Media. Zo jong en nu 
al niet meer weg te denken 
bij K.G.B.

Joey is 17 jaar, geboren in 
Hoorn, wonend in Bovenkar-

spel samen met vader Harm, 
moeder Diana en broertjes 

Sem en Vince. Het is een echt 
voetbalgezin. 

Zijn vader speelde vroeger bij 
West-Frisia en is begonnen als trai-
ner bij Sem en later toen Vince op 
voetbal ging, begon hij met coa-
chen bij de F6, F1, E3, E1.
Zijn moeder heeft lange tijd bij 
K.G.B. gevoetbald en is nu o.a. om-
roepster met toernooien en helpt 
bij de Open Dag.
Beide broertjes voetballen dus 
ook, Sem in de C1, hij is ook 
scheidsrechter. Vince speelt in 

de E1.

In de periode dat wij bij Joey 
thuis komen voor het inter-
view, zit hij nog volop in zijn 
examenperiode. Hij hoopt 
binnenkort te slagen voor 
zijn Havo diploma, maar laat 
ons weten er goed voor te 
staan. Alleen Engels wil nog 

niet zo lukken, dus daar 
wordt nog hard aan ge-

werkt.
Wanneer hij zijn di-
ploma op zak heeft, 

Elk jaar, halverwege het voetbalseizoen, komt de redactie 

van de presentatiegids bij elkaar. We nemen de vorige editie 

van de gids nog eens nauwkeurig door, maar kijken vooral 

vooruit; wat gaan we in de nieuwe editie plaatsen?

Jonge duizendpoot

Joey Leeuwinga
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zijn gezicht en hij laat duidelijk merken dat hij geniet 
van alles wat hem bij K.G.B. bezig houdt.
Zo laat hij ook met trots weten dat de Mini Pupillen 
momenteel (maart ’14) bestaat uit 25 enthousiaste 
voetballertjes tussen de 3 en de 6 jaar waaronder 
3 meiden. De Mini Pupillen zijn onderverdeeld in 3 
teams waarvan er 1 in de KNVB competitie speelt. 
Voor de andere 2 teams is er een onderlinge club-
competitie, in samenwerking met clubs uit de omge-
ving. Een geweldig initiatief!

Moeder Diana, komt ondertussen met een grote 
volle voetbaltas binnen om even te laten zien dat het 
overal K.G.B. is in huis.

Het leuke aan K.G.B. is, dat als je met leuke ideeën 
komt, er ook meteen iets mee gedaan wordt. Na een 
goed gesprek is er dan al snel akkoord. Het wordt 
steeds professioneler.
Wat hij soms wat minder vindt, is dat als hij fluit, ook 
coaches en ouders van K.G.B. hun mond open trek-
ken richting hem. Enthousiasme is leuk, maar er zijn 
grenzen. 
Omdat er steeds minder ouders mee gaan, moeten 
er steeds vaker spelers uit het eigen team als grens-
rechter fungeren en dat is niet bevorderlijk voor het 
spel.

Borden met gedragsregels langs de velden, zoals je 
ziet bij andere clubs, hebben volgens Joey weinig zin. 
Het is vaak de aard van het beestje.

Naast al zijn werkzaamheden bij K.G.B. heeft hij ook 
nog wel wat tijd over voor hobby’s en andere dingen. 
Zo gaat hij graag uit met zijn vrienden en speelt hij 
af en toe (verrassend) een potje voetbal. Tussendoor 
doet hij ook nog aan fitness.
Daarnaast werkt hij bij Jan de Wit en Zn. met vrien-
den, die ook weer connecties met K.G.B. hebben. En 
hij is bezig met rijlessen en hoopt hiervoor binnen-
kort te mogen afrijden. 

We zeiden het al eerder; zo jong en nu al niet meer 
weg te denken bij K.G.B.

Ninke Kay en Anita Bakker

9
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Paul (51) had op Leekerweide (een zorgcentrum 
voor ondersteuning en begeleiding van mensen met 
een beperking) al 20 jaar ervaring in het trainen van 
spelers met een laag niveau.
Jongeren die niet bij een vereniging of in een regio-
naal team kunnen spelen, maar wel met veel passie 
met de training mee doen.

Vier jaar geleden richtte Paul bij zaterdag vereniging 
Dindua uit Enkhuizen het G-voetbal op en het team 
werd in dat seizoen gelijk kampioen. Nadat hij daar 
vertrok, kwam er even een rustige tijd. Anderhalf 
jaar alleen het werk bij de jongens en meiden van 
Leekerweide en het Westfries G-team. In december 
2013 werd hij door K.G.B. benaderd met de vraag 
om het zieltogende G-voetbal opnieuw op de kaart 
te zetten. Het bestuur zag in hem een man die met 
zijn kennis en vooral zijn kunde uitstekend bij K.G.B. 
zou passen.

Voor het eerder genoemde Westfries G-voetbal 
doet Paul naast de training al voor de negende keer 
de organisatie. Vorig jaar kwam Jeroen Mulder hem 
hierbij helpen. Als een soort “buurman en buurman” 
duo, zij wonen vlak bij elkaar, werd Jeroen (36) door 
Paul benaderd de coördinatie op zich te nemen. Je-
roen noemt zich “slechts” de hulp achter de scher-
men. Bescheidenheid is hem niet vreemd.

Instanties, scholen en woongroepen met jongens 
en meiden met een beperking werd verteld hoe fijn 
het kan zijn om zich bij een verenigingsteam aan te 
sluiten. Hierbij werd de voorlichting aan de ouders 
niet vergeten. Juist zij moeten gestimuleerd worden 
om hun kind te laten sporten. En dat lukte. De reeds 
bestaande groep werd daarmee uitgebreid. Klein 
probleem was echter dat de spelers niet zomaar aan 
voetbalschoenen en scheenbeschermers komen. 
Facebook bracht uitkomst. Na een oproep werd er 
spontaan gereageerd. Dat Paul een verzamelaar van 
shirtjes is, kwam goed uit. Het tekort daaraan kon uit 
zijn verzameling worden aangevuld en begin 2014 
kon de start in de competitie worden gemaakt. Zijn 
werk bij drank- en voedingshandel „de Kweker” kwam 

ook goed uit. Drinken en hapjes die daar overblijven 
krijgen bij de G-voetballers een goede bestemming, 
met veel dank aan zijn werkgever.

K.G.B. heeft er voor gezorgd dat Bakker de Hout-
handel shirt sponsor werd en Univé stak het team in 
nieuwe trainingspakken. Inmiddels staat er een team 
van 14 spelers en gaat er geprobeerd worden om de 
G-jeugd, variërend  in leeftijd van 8 tot 14 jaar, verder 
uit te bouwen, want van daaruit moet de aanvulling 
naar het 1e team komen. Naast het belang dat het 
bijzonder goed is om door te sporten in beweging te 
blijven, wordt benadrukt dat plezier voorop staat. Tel 
je daarbij de inzet van de spelers op, dan komen de 
resultaten als vanzelf.

Geïnteresseerde nieuwe sporters zijn altijd welkom 
en mogen de eerste twee maanden gratis meetrai-
nen. Daarna kunnen zij besluiten of zij ermee door-
gaan of niet.

De G1 is in handen van Paul Wolfs (trainer), Jeroen 
Mulder (coördinator) en de G-jeugd wordt getraind 
door Mark Sinnige en Pieter Kriekaard.

Anita Bakker & Nico Bakker

Een titel die doet suggereren dat het G-voetbal bij K.G.B. over duidelijk aanwezig is. 

Niets is minder waar, want nadat Klaas Blokker na een lange staat van dienst het stok-

je overgaf, zakte de kwaliteit als een plumpudding in. Een situatie K.G.B. onwaardig 

na 20 jaar voetbal voor jongens en meisjes met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking op een prima niveau. Hoogste tijd om er weer een positieve draai aan te 

geven en daarvoor werd Paul Wolfs benaderd.

G-Voetbal
Voetballen met een beperking in opmars Jeugdtoernooi
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Om te beginnen is er broer, zwager en oom Piet 
Deen. Uiteraard heeft Piet in zijn jeugd bij K.G.B. ge-
voetbald. Helaas kon hij er niet mee doorgaan, want 
hij ging in dienst. Toen hij uit dienst kwam, is hij naar 
Haarlem vertrokken. Hij kende Fons Hof en die is in 
Haarlem een lunchroom begonnen, Piet is met hem 
meegegaan. Er werkten meerdere Strekers in de 
lunchroom, want die stonden bekend als harde wer-
kers. Later is Piet weer teruggekeerd naar de Streek 
en met zijn horeca ervaring is hij door de toenmalige 
kantinebeheerder Jan Smit gevraagd om bij K.G.B. 
in de kantine te komen staan. Inmiddels doet hij dit 
al weer 18 jaar en zolang hij het kan doen zal hij het 
zeker blijven doen. Piet is zowel op de zaterdag als 
op de zondag maandelijks aanwezig en springt met 
toernooien ook regelmatig bij.

We gaan verder met zoon (van Cor en Rina) Norbert. 
Bij hem is voetbal er ook met de paplepel ingegoten. 
Tot groot verdriet van vader is hij begonnen in de E-
tjes bij buurtvereniging De Zouaven. Tja, de school-
vriendjes gingen daar naar toe, dus ook Norbert. 
Maar het K.G.B.-bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en aangezien er geen grotere K.G.B.-man als vaders 
te vinden was, hebben hij en Jaap Kuperus hem toch 
overgehaald om naar K.G.B. over te stappen. Hij 
heeft alle jeugdteams doorlopen bij K.G.B. en ook 
in de selectie gespeeld. Later is hij overgestapt naar 
een vriendenteam. Het ene jaar het zevende, het an-
dere jaar het achtste, al naar gelang hoeveel teams 
er stonden ingeschreven. Norbert heeft ook nog één 
seizoen achter de bar gestaan, maar had ook een 
vaste plek vóór de bar…

Drie jaar geleden is hij gestopt vanwege een rug-
blessure. Wel doet hij nog aan zaalvoetbal, dat geeft 
minder last aan de rug. Hij speelt voor het ‘Wapen 
van Grootebroek’, dat komend seizoen zelfs met zes 
teams meedoet aan de competitie. Als hobby dart 
hij eenmaal in de week. Voorheen speelde hij in ‘De 
Engel’, maar nu deze gesloten is, zijn ze uitgeweken 
naar ‘De Paus’.

Dan willen we ook vriend (van Rina) Jan aan u voor-
stellen. Misschien is hij niet bij het grote publiek 
bekend, maar daar gaan we nu verandering in aan-
brengen. Het klopt wel dat niet iedereen hem kent, 
want Jan komt uit Barendrecht. Is zeker met voetbal 
groot gebracht, want hij heeft tot zijn achttiende ge-
voetbald bij DES. Hier voetbalden vroeger de jonge 
Spartanen. Daarna heeft hij bij Unitas in Gorinchem 
gevoetbald, totdat hij werd geveld door een voetbal-
knie. En toen was het qua voetbal voor hem einde 
oefening. 
Rina’s man Cor overleed op tragische wijze. Er was 
een toernooi voor het G-team in Barendrecht en or-
ganisator Klaas Blokker vroeg Rina om mee te gaan die 
kant op. Tijdens dat toernooi raakte ze aan de praat 
met Jan. Jan zag wel wat in Rina en wilde graag haar 
telefoonnummer. Nu hadden ze beiden geen pen en 
papier mee, maar een toeschouwer had wel een Rizla 
vloeitje en een potloodje en zodoende had hij een 
telefoonnummer. Hij had alleen geen idee waar ze 
woonde. In die tijd had je nog overal telefooncellen 
en boeken en Jan heeft net zo lang gezocht totdat hij 
haar adres en woonplaats had. Ook die moest hij op-
zoeken, maar de aanhouder wint en Jan is nog steeds 

Graag stellen wij een echte K.G.B.-voetbalfamilie aan u voor: 

de familie Deen. Gaandeweg het gesprek blijkt hoe betrok-

ken alle leden zijn en kunnen we alleen maar beamen dat dit 

een K.G.B.-familie pur sang is.

Familie Deen
Een echte KGB-familie...
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aanwezig in Grootebroek. Uiteraard 
is Jan meegegaan naar K.G.B. en met 
het K.G.B.-familietoernooi op He-
melvaartsdag is Jan samen met Rina 
het trouwe hamburger bakteam. In 
de loop der jaren hebben ze al hon-
derden hamburgers gaar gebakken. 
Hopelijk blijven ze dat nog vele jaren 
doen.

Ja, dan willen wij ook graag het 
hoofd van de familie en een rasech-
te K.G.B.-er voorstellen: Rina Deen. 
Wist u dat zij al 48 JAAR (!) lid is van 
onze club?! Wat vrij uniek is, er zul-
len niet heel veel leden zijn die dit 
overtreffen. Rina is door man Cor bij 
de club gekomen. Toen ze verkering 
kregen was ze al een trouwe fan en 
is dit altijd gebleven. Nadat Cor is 
overleden heeft ze zijn plaatsje vijf-
tien jaar geleden overgenomen in 
de kantine en doet dit nog steeds. In 
het verleden heeft ze ook in de re-
dactie van het clubblad gezeten en 
typte alles op een ouderwetse type-
machine uit. Ze nam destijds het 
stokje over van Piet Steltenpool. Ui-
teraard moest het blad uitgedraaid 
worden en dit gebeurde bij Willlem 
v.d. Velde op diens werk. Daarna 
werd er verzameld met Jan Stuurop, 
Hans de Lange en Rob Kooij. Ook 
zat Rina in de organisatie van de 
Westfrieslandcup. Momenteel be-
zorgt ze ‘de Brug’ en zoals vermeld 

bakt ze graag samen met Jan de hamburgers met het 
familietoernooi.

Bindende factor van de familie is de helaas veel te 
vroeg overleden vader Cor. Hij voetbalde niet alleen 
bij K.G.B., maar na alles wat wij over hem hebben 
gehoord ademde Cor K.G.B. Als jonge jongen hier 
al begonnen met voetbal. Het grootste deel van zijn 
voetbalcarrière heeft hij als keeper op doel gestaan en 
altijd zonder handschoenen! Anders had hij geen goed 
balcontact. Dit wilde hem nog wel eens een gebroken 
vinger opleveren, maar dat nam hij op de koop toe.
Heel af en toe verleende hij burenhulp, zoals hij het 
noemde. Als ze bij De Zouaven wel eens zonder kee-
per zaten hielp hij ze uit de brand.
Wat een K.G.B.-fan hij was bleek wel uit de ordner die 
Rina tevoorschijn toverde. Vanaf 1967 hield hij alle 
krantenknipsels, allerlei pamfletten, clubblaadjes en 
boekjes, foto’s en alles wat met K.G.B. te maken had 
nauwkeurig bij. Een zeer waardevol boekwerk.

Hij heeft niet alleen op het veld gevoetbald, maar 
ook in de zaal. Hij speelde voor het team van Jaap 
Oud onder de naam ‘Halve Maan’, later is dit K.G.B. 
geworden. Cor heeft ook veel voor de club gedaan. 
Hij heeft in het hoofdbestuur gezeten, in de senio-
rencommissie, in de organisatie van de Westfries-
landcup, was regio vertegenwoordiger (van de regio 
West) bij de KNVB en hij bezorgde het clubblad. In 
het jaar dat hij aan zijn 45e seizoen zou beginnen en 
net was aangesteld als kantinebeheerder, is hij he-
laas veel te jong overleden. We zijn hem zeker niet 
vergeten en als eerbetoon hangt zijn shirt als een 
stille trofee boven de ingang van de kantine.
 
Last but not least stellen we ook graag de benjamin 
van de familie voor en dat is dochter Kim.
Zij is echt vanuit de kinderwagen opgegroeid bij 
K.G.B. Als jong meisje zat ze boven op de diepvriezer 
als vader dienst had in de kantine. Al heel jong hielp 
ze in de kantine in de snoephoek.
Later stond ze op zaterdag en op zondag met vrien-
dinnen Yolanda en Amanda in de kantine en zij is in 
de kantine gebleven totdat ze dochter Anna en zoon 
Luuk kreeg en deze haar zorg vereisten. Toch is al dat 
werken in de kantine haar goed van pas gekomen, 
want als zaterdag- en vakantiebaantje is ze begon-
nen bij snoepwinkel Eversweet in het Streekhof. Na 
een heel kort uitstapje naar een kapsalon kwam ze 
daar snel weer terug en is Kim naar de detailhan-
delschool gegaan. Bij Eversweet heeft ze haar stage 
periode vol gemaakt.
Nadat deze zaak er mee stopte, heeft ze een aantal 
weken bij de firma Deen gewerkt. Dit beviel maar 
matig en door een kennis werd ze geattendeerd op 
een vacature bij de DA.
Daar werd ze aangenomen en ze werkt hier na vijf-
tien jaar nog steeds met veel plezier.

Wij wilden nog graag weten of de familieleden nog 
wat verbeterpunten hebben of juist erg tevreden zijn 
over K.G.B. Jammer genoeg, maar wel terecht, werd 
er gezegd dat het eerste elftal iets beter zou mogen 
presteren. Positief punt is dat er met onze nieuwe 
voorzitter ook een frisse wind door K.G.B. waait met 
o.a. een vernieuwde kantine, een nieuwe hoofdspon-
sor en kunstgras op het A-veld. Uiteraard kwamen er 
gedurende ons interview veel verhalen los over die 
goede ouwe tijd, maar wie weet publiceren we die 
een andere keer.

K.G.B. kan trots zijn op deze vrijwilligers en we hopen 
nog lang van jullie te mogen genieten

Elly Roosendaal en Ron Bijleveld
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Met de dit jaar vele nieuwe positieve aanvullende 
veranderingen, zoals het kunstgrasveld, gerestylede  
kantine, Ajax Online Academy, nieuwe jeugdtrainers, 
en de vele enthousiaste vrijwilligers, staan we er be-
gin van dit seizoen uitstekend voor. Het belooft dan 
ook een fantastisch voetbalseizoen te worden! 

Korte terugblik op vorige seizoen 2013-2014

Het afgelopen seizoen is er een hoop gebeurt bin-
nen de jeugd van K.G.B.  Er is veel overleg geweest 
hoe we zaken kunnen verbeteren en wat de wensen 
zijn binnen de vereniging. Daarnaast hebben we met 
vele vrijwilligers diverse leuke activiteiten georgani-
seerd. 
Het afgelopen seizoen is er een hoop gebeurt bin-
nen de jeugd van K.G.B.  Er is veel overleg geweest 
hoe we zaken kunnen verbeteren en wat de wensen 
zijn binnen de vereniging. Daarnaast hebben we met 
vele vrijwilligers diverse leuke activiteiten georgani-
seerd.  
De jeugd-activiteiten van het vorige seizoen. 
•    Introductie Ajax Online Academie, training door 

de Ajax Online Academie trainers.
•    Beschikbaar stellen van trainingsstof voor iedere 

jeugdtrainer m.b.v. het online platform Ajax Online 
Academie.

•    Trainingsavond ‘Train de trainer’ waarbij alle jeugd-
trainers van K.G.B. worden geholpen om een goe-
de training voor hun elftal te kunnen uitvoeren.

•    Sinterklaasfeest bij K.G.B.
•    Sinterklaastoernooi voor de Mini-pupillen.
•    Tulip Valley Indoortoernooi  voor de gehele jeugd.
•    K.G.B. Carnavalsponsorloop door de Mini-pupillen 

voor het goede doel KIKA.
•    Mooie opbrengst met de Grote clubactie.
•    Leuke Tulpenactie voor en door de gehele jeugd 

met een fantastische opbrengst.
•    K.G.B. Jeugdtoernooi met in totaal ca. 185 deelne-

mende teams uit de diversen regionen.
•    K.G.B. Open Dag 30 April, met een record aantal 

deelnemers.
•    En last but not least, onze kampioenen seizoen 

2013-2014:    F5, E1, E4, D3, D4 en de C4

Kortom, het was een boeiend en goed verlopen sei-
zoen met fantastische activiteiten en prestaties.

Na een hopelijk heerlijke zomervakantie zijn we van start gegaan met het 

voetbalseizoen 2014-2015. 

De diverse jeugdteams zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen en 

een aantal oefenwedstrijden zijn al gespeeld. De jeugd van K.G.B. heeft dit 

seizoen 25 jeugdteams ingeschreven, bestaande uit ca. 285 jeugdspelers. 

Hiermee neemt de jeugd van K.G.B. niet af, maar ook niet toe. We zijn een 

gezellige, stabiele vereniging.

Onze Trots!
Jeugdvoetbal vv K.G.B.



•   K.G.B. wenst zich continu te verbeteren op het ge-
bied van (sport-)beleving, activiteiten, haar goede 
imago, en faciliteit. 

•   De jeugd van K.G.B. dient met haar goede en spor-
tieve imago een aantrekkelijke partner te zijn voor  
sponsoren.

•   K.G.B. wenst een vooruitstrevende vereniging 
te zijn waar de leden en sponsoren trots op zijn. 
Trots op de voetbalprestaties, trots op de vereni-
gingscultuur (saamhorigheid) en trots op de maat-
schappelijke rol binnen de gemeente en omgeving. 
De leden en sponsoren zijn de ambassadeurs en 
stimuleren anderen om zich aan te sluiten bij onze 
mooie vereniging vv K.G.B.

Om bovenstaande te realiseren hebben we een goe-
de organisatie en structuur nodig. Daar werken we 
als jeugdcommissie en technische jeugdcommissie 
hard aan, maar kost toch enige tijd. Het is eenvou-
digweg niet te realiseren zonder de inzet van vrijwil-
ligers en sponsoren, daarom hebben wij jullie altijd 
hard nodig.  

Met veel, goede en enthousiaste vrijwilligers + spon-
soren geven wij een grote sociale en maatschappe-
lijke bijdrage aan onze vereniging en ook daar buiten. 
Namens de jeugdcommissie wil ik alle vrijwilligers en 
sponsoren bedanken voor haar/zijn bijdrage in wat 
voor vorm dan ook! Zonder deze bijdrage bestaat er 
geen vereniging en dus ook geen jeugdvoetbal.

Het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015

Voor ons ligt het nieuwe seizoen 2014-2015. En dat 
belooft zoals gezegd weer een sportief en mooi sei-
zoen te worden. 
Het wordt ook een seizoen waarin wij als jeugdcom-
missie graag duidelijkheid, structuur en richting wen-
sen te geven aan alle spelers, trainers, begeleiders, 
vrijwilligers en ouders van onze jeugd. 
Met ruim 285 jeugdspelers, verdeeld over 25 jeugd-
teams, is K.G.B. een middelgrote voetbalvereniging 
in onze regio. Met de steun en hulp van meer dan 
150 vrijwilligers spelen ieder weekend de jeugdelf-
tallen van K.G.B. haar wedstrijden. Dit vraagt om een 
duidelijke clubstructuur en visie. 
Als nieuwe jeugdcommissie is het voor ons dus juist 
van groot belang dat we weten wat de visie is en 
wensen zijn binnen onze mooie club. Wat willen we 
bereiken, uitstralen, beleven en voelen? Niet alleen 
als vereniging, maar ook als speler, vrijwilliger, ouder 
en toeschouwer.
Deze stelling hebben we dan ook begin van vorig sei-
zoen voorgelegd aan een breed collectief, bestaan-
de uit ca. 30 personen (het hoofdbestuur, spelers, 
jeugdbegeleiders/jeugdtrainers en diversen vrijwil-
ligers van K.G.B.).  Daarnaast hebben we dit seizoen 
gebruikt om te luisteren wat er in de vereniging 
speelt. Hieruit hebben wij afgelopen seizoen een vi-
sie en plan kunnen opstellen voor de komende 4-5 
jaar, waarvan wij denken dat dit voor onze jeugd zeer 
ten goede gaat komen. 
Er zullen veranderingen en nieuwe activiteiten gaan 
komen. Sommige zijn vorig jaar reeds doorgevoerd, 
zoals de organisatie van de Jeugdcommissie (JC), 
de organisatie van de Technische Jeugd Commissie 
(TJC), het benoemen van een algemeen jeugd co-
ordinator (JC) en het benoemen van de technisch 

Met de in het vorig seizoen ingezette weg met de 
aanvullende faciliteiten en duidelijke visie is er een 
belangrijk fundament gemaakt voor de komende ja-
ren voor de jeugdafdeling van vv K.G.B. Onze jeugd 
kan dan ook met veel plezier en vertrouwen het 
nieuwe seizoen beginnen. 

Voor het nieuwe voetbalseizoen wens ik iedereen 
heel veel voetbalplezier en succes, met sportiviteit 
en wederzijds respect voor elkaar. 

Fjödor Werkhoven
Voorzitter Jeugdcommissie

jeugd coördinatoren per jeugddivisie A t/m MP.  
De visie voor de jeugd hebben we samengesteld 
n.a.v. de eerder hierboven genoemde stelling en het 
brede draagvlak binnen de vereniging.

Visie Jeugd vv K.G.B.

•   Jeugdspelers kunnen zowel op recreatief als op 
prestatief niveau de gehele jeugd voetballen, waarbij 
deze 2 niveaus geheel samen kunnen functioneren. 

•   Plezier in het voetbalspel moet een belangrijke 
centrale rol/plaats in nemen, waarbij iedere speler 
in de gelegenheid wordt gesteld om in een ver-
trouwde veilige omgeving en sfeer zich op zijn of 
haar niveau te ontwikkelen en te verbeteren.

•   K.G.B. streeft ernaar om voor de jeugd de kwaliteit 
van het voetbal, de beleving hiervan, overige activi-
teiten en faciliteiten in overeenstemming met het 
verwachtingspatroon van haar jeugdleden te reali-
seren. Denk hierbij aan:

•   Goede faciliteit / accommodatie
•   Goed materiaal / uitrusting / hulpmiddelen
•   Gediplomeerd jeugdtrainers met voetbalervaring 

voor presentatieve (selectie)jeugdteams
•   Goede trainers en begeleiders voor alle recreatie-

ve jeugdteams, het liefst met voetbalervaring
•   Goede organisatie structuur
•   Er is ruimte voor ontwikkeling en talentontwikke-

ling van alle jeugdvoetballers, jeugdtrainers en aan-
verwanten. 

•   Behalve voor voetbalactiviteiten, dient er binnen 
de vereniging  K.G.B. ook veel aandacht en ruimte 
te zijn voor neven- jeugdactiviteiten hetgeen een 
grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid 
dient te leveren binnen de vereniging en in West-
Friesland.

Jeugdvoetbal vv K.G.B.vervolg
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Dirk de Wit startte in 1947 in Bovenkarspel zijn 
“Stadszaak ten Plattelande” en legde met herenmo-
de de basis van zijn familiebedrijf. Dirk kwam helaas 
in 1966 te overlijden. De zaak werd daarna gerund 
door zijn vrouw, dochter Ans, zoon Sjef, later kwam 
ook zoon Dick de leiding versterken. In 1982 werd 
damesmode in het assortiment opgenomen.
In 2008 werd Dirk de Wit Mode geheel verwoest 
door een grote brand. De zonen van Sjef en Dick 
de Wit (Nick en Tom), die op dat moment nog druk 
aan het studeren waren (Commerciële Economie en 
Small Business Retail Management) werden vanaf 
dat moment bij de organisatie en de vormgeving van 
de nieuwe winkel nauw betrokken.
In maart 2009 werd de nieuwe zaak geopend, “een 
van de mooiste en meest toonaangevende modewin-
kels van Nederland”. In hun “Different World of Fa-
shion” van ruim 2000 m2 vindt men Women Fashion, 
Woman Jeans, Men Fashion, Men Jeans en Men 
Dress met daarbij ook schoenen.
In 2013 namen Nick en Tom de Wit de leiding op 
zich en onder hun leiding groeide Dirk de Wit Mode 
nog meer uit tot een geweldige modezaak met een 
sensationele modecollectie. De heren zijn vooral 

erg actief in het organiseren van leuke events in en 
buiten de winkel. Ook het aangaan van samenwer-
kingsverbanden met andere bedrijven is hier een 
voorbeeld van. Met andere topondernemers uit de 
regio organiseren zij ‘life style events, modeshows en 
trouwbeurzen’. 

Het belangrijkste voor Dirk de Wit Mode zijn de vak-
bekwame medewerkers, de klantvriendelijkheid en 
de service gerichtheid. En daarnaast de sfeer en de 
faciliteiten in de winkel, zoals de kinderbios, de Jui-
cebar, Caffé DW en natuurlijk in het bij het bedrijf 
horende Atelier DW, waar door deskundige coupeu-
ses de net gekochte kleding gratis kan worden ver-
maakt.
Ook K.G.B. past in dit plaatje. Wij zijn benieuwd wat 
onze samenwerking ons gaat brengen en wat we in 
de toekomst voor elkaar kunnen gaan betekenen.

Meer Info over ‘Dirk de Wit Mode’:
adres: Hoofdstraat 224 in Bovenkarspel,
tel.: 0228-511227, internet: www.dirkdewitmode.nl.

Sjaak van Dijk

Op 30 april j.l. werd bij vv K.G.B. het contract getekend dat Dirk de Wit 

Mode voor de komende 5 jaar als hoofdsponsor verbindt met K.G.B. 

Een nadere kennismaking met dit moderne bedrijf:

Dirk de Wit Mode 
Nieuwe hoofdsponsor 



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

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

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

zalmsalade of hors d’oeuvre.

 

Graag tot ziens!!!

advFlorabar.indd   1 20-09-2005   20:47:26
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Het seizoen 2013/2014 is sportief voor het 1e team 
teleurstellend, verlopen. Het 1e team moet een 
klasse lager acteren in het nieuwe seizoen. Het 2e 
team heeft, na in de competitie een periodetitel te 
hebben binnen gesleept, geen promotie weten af te 
dwingen.

 Er hebben wel een aantal spelers een goede ontwik-
keling doorgemaakt. Ik haal toch nog even aan dat er 
bij het 1e team tekort is gescoord, dit terwijl we wel 
voldoende kansen in veel wedstrijden hebben ge-
creëerd. De gemaakt persoonlijke fouten waardoor 
de tegenstander direct wist te scoren, was ook van 
een te hoog percentage. Het doelsaldo is een feite-
lijk gegeven waarom we het dit seizoen niet hebben 
gehaald in de 3e klasse. 

Verder zijn er nog een aantal redenen, maar die laat 
ik achterwege, want het wordt tijd om vooruit te kij-
ken. Zoals ik ben ingesteld is het glas halfvol.

Voor het nieuwe seizoen hebben we een jonge se-
lectie met veel potentie. Ik verwacht dat we een 
goed seizoen zullen draaien, het sportieve kan en 
mag niet achterblijven bij alle positieve faciliteiten 
en randzaken die zich aandienen. Hiermee doel ik 
op het kunstgras dat er komt, hierop gaan we spe-
len en trainen. Dit zal zichtbaar worden op technisch 
vlak, maar zeker het speltempo wat hoger komt te 
liggen. We gaan in nieuwe tenues spelen en ook de 
trainingskleding zal worden vervangen. 

Kortom, we hebben behoorlijke sportieve tegenwind 
gehad en dat was zwaar, maar ik verwacht dat we de 
wind weer in de zeilen krijgen. Ik heb veel vertrou-
wen in de jonge spelers voor komend seizoen.

Ik zal er alles aan doen om met de nieuwe groep de 
negatieve criticasters de mond te snoeren. Ik weet, 
dit valt en staat met goede resultaten en daar gaan 
we voor.

Verder heb ik ook genoten binnen de club, ook dit 
jaar zijn er weer diverse teams kampioen geworden. 
Ik heb veel respect voor alle vrijwilliger die ik dit sei-
zoen allerlei werkzaamheden heb zien verrichten.

Richard Bulterman
Hoofdtrainer/Coach vv K.G.B. 

Van de hoofdtrainer...

Uithuilen en 
opnieuw beginnen
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Platte tekst

De inleiding
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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

John Feij
13-08-1961
Ass. Scheidsrechter

Yuri Smit
16-01-1986
Fysio

Jelle Smit
10-02-1993

Jan Dekker
31-05-1985

Ton Schouten
30-12-1988

Peter vd Veen
22-12-1970
Keeperstrainer

Dirk Bakker
08-04-1994

Jelle Kok
14-12-1993

Dylan de Wit
21-10-1993

Rene Spruit
08-07-1985

Daniel Hart
16-11-1982

Juriaan Visser
02-05-1987

Wim de Wolf
01-09-1959
Verzorger

Brian de Roo
27-07-1990

Sander Kolkman
26-01-1986
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Wel in de selectie, maar niet op de foto:  Mohamed Ed-Dahbi

Jeffrey Noback
12-08-1996

Joep Deen
16-02-1994

John Bot
03-06-1990

Michael Helfensteijn
29-12-1995

Mitch Wentzel
16-03-1994

Lorenzo van de Beek
01-04-1994

Jens Kesting
01-09-1994

Mike Stavenuiter
19-12-1996

Reynaldo Appelman
28-01-1991

Emiel Ruitenberg
23-03-1990

Kevin Feij
01-04-1992

Mathijs van Diepen
21-05-1992

Leroy van Ammers
13-01-1989

Rens Dudink
06-10-1995

Mitchell Kuin
27-01-1995

Bram Zwaan
11-08-1996

Erdinç  Gedik
24-03-1993 

Pedro Raven
10-11-1992

Sinan Gögebakan
21-07-1991
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     Sporting Andijk
Accommodatie: 
Sportcomplex Andijk
Kleingouw 115
1619 CH  ANDIJK
Tel. 0228-592431 

     Strandvogels
Accommodatie: 
Sportpark Strandvogels
Sportlaan 10 A
1693 CZ  WERVERSHOOF
Tel. 0228-583318

     De Valken
Accommodatie: 
Sportpark De Valken
Koggeweg 45 B
1607 MT HEM
0228-542182

 Medemblik 
Accommodatie: 
Sportpark Medemblik
Almereweg 41
1671 ND MEDEMBLIK
0227-543562  

 Oosthuizen
Accommodatie: 
Sportpark Oosthuizen
Sportlaan 1
1474 RZ OOSTHUIZEN
Tel. 0299-403363

  RKEDO 
Accommodatie: 
Sportpark De Krom
Julianastraat 45
1633 JL AVENHORN
Tel. 072-5021518
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Waar vind ik de tegenstander?

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

  ALC
Accommodatie: 
Sportpark ALC
Plantsoenstraat 24 C
1657 EB ABBEKERK
Tel. 0229-581270

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

  Berkhout
Accommodatie: 
Sportpark De Wenken 
Kerkebuurt 177
1647 ME BERKHOUT
Tel. 0229-553167

 Grasshoppers
Accommodatie: 
Sportpark De Weyver
De Weijver 5
1718 MS HOOGWOUD
Tel. 0226-352539 

 Hauwert ‘65
Accommodatie: 
Sportpark Hauwert ‘65
Heemraad Witweg 2 A
1691 EC HAUWERT
Tel. 0229-202306

 HSV Sport 1889 
Accommodatie: 
Sportpark De Kromme Elleboog
Hondsdraf 47
1689 NN ZWAAG
Tel. 0229-235615 

 Kwiek ‘78
Accommodatie: 
Sportpark Kwiek 78
Het Veer 92
1633 HE AVENHORN
0229-541470 

4e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1

SPEELSCHEMA KGB 1 SEiZOEN 2014 -2015
datum thuis - uit  aanvang

07-09-14 KGB - Berkhout  14.00 uur
      
14-09-14 Kwiek 78 - KGB  14.00 uur
      
21-09-14 KGB - Strandvogels  14.00 uur
      
28-09-14 Grasshoppers - KGB  14.00 uur
      
05-10-14 KGB - RKEDO  14.00 uur
      
12-10-14 Medemblik - KGB  14.00 uur
      
26-10-14 De Valken - KGB  14.00 uur
      
02-11-14 KGB - Hauwert 65  14.00 uur
      
09-11-14 ALC - KGB  14.00 uur
      
23-11-14 KGB - Oosthuizen  14.00 uur
      
30-11-14 Sporting Andijk - KGB  14.00 uur
      
07-12-14 KGB - HSV Sport 1889  14.00 uur
      
14-12-14 Always Forward - KGB  14.00 uur
      
25-01-15 KGB - Kwiek 78  14.00 uur
      
01-02-15 Strandvogels - KGB  14.00 uur
      
08-02-15 KGB - Grasshoppers  14.00 uur
      
22-02-15 RKEDO - KGB  14.00 uur
      
01-03-15 KGB - Medemblik  14.00 uur
      
08-03-15 KGB - De Valken  14.00 uur
      
22-03-15 Hauwert 65 - KGB  14.00 uur
      
29-03-15 KGB - ALC  14.00 uur
      
12-04-15 Oosthuizen - KGB  14.30 uur
      
20-04-15 KGB - Always Forward  14.00 uur
      
26-04-15 Berkhout - KGB  14.00 uur
      
03-05-15 HSV Sport 1889 - KGB  14.00 uur
      
10-05-15 KGB - Sporting Andijk  14.00 uur

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

HET WEDSTRIJDSCHEMA IS DUS ONDER VOORBEHOUD !!
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Aanleg Kunstgrasveld

27

Renovatie Kantine
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Kleine kop

Beste dames en heren,
Ik ben blij dat ik u vanavond namens de sponsorcom-
missie en het dagelijks bestuur van K.G.B. opnieuw 
welkom mag heten. De vorige avond was heel gezel-
lig, dat lukt vanavond vast en zeker weer. Aanwezig 
van de sponsorcommissie zijn vanavond: Klaas Blok-
ker, Jacco Stuurop en Dennis Buysman. Bo Minneboo 
is verhinderd. Van het dagelijks bestuur is Danny 
Stuurop aanwezig, voorzitter Bob Smit komt door an-
dere verplichtingen deze avond iets later. Achter de 
bar Rens de Boer, Frank en Rick Sijs. Pé Blokker en 
Gerard Haakman zullen achter de barbecue plaats 
nemen. Zij zullen zorgen dat het u vanavond aan 
niets ontbreekt. 

Bijna een jaar geleden (op 14 juni 2013) waren we 
hier ook allemaal aanwezig, toen Martin de Wit en 
Bertus Karel de officiële handelingen verrichtten bij 
de start van Topsponsorgroep Tulip Valley. Sindsdien 
hebben wij als sponsorcommissie op allerlei manie-
ren laten blijken dat we met jullie heel blij zijn. Wij 
hebben onze best gedaan om de naam Tulip Valley 
waar mogelijk was uit te dragen. Er zijn diverse arti-
kelen verschenen in het Noord-Hollands Dagblad, de 
Streker, onze eigen Brug en de Presentatiegids. We 
hebben misschien wel iets te goed ons best gedaan, 
want nu zijn ook andere verenigingen zoals Andijk en 
Zouaven overgegaan tot het opzetten van iets als een 
Topsponsorgroep uit de agrarische sector. Gelukkig is 
de naam Tulip Valley wettelijk vastgelegd, daar kun-
nen ze in ieder geval niet mee aan de haal gaan.

In de contacten die we met jullie in de afgelopen ja-
ren hebben gehad is duidelijk aangegeven dat jullie 
graag willen dat jullie sponsorgeld vooral aan de 
jeugd van K.G.B. ten goede moet komen. Dat is voor 
een groot deel gelukt. Duidelijk zichtbaar was de 
naam Tulip Valley tijdens de Tulip Valley zaaltoer-
nooien voor de jeugd van K.G.B. in de winter, waar-
van Tulip Valley de naamgever is geworden. Er zijn 
zelfs vlaggen en een spandoek aangeschaft om dat 
extra duidelijk te maken. 
Jullie hebben gemerkt dat de Nieuwsbrief een nieuw 
uiterlijk heeft gekregen. Het is voor ons nu met hulp 

van Mobile Connectivity (het bedrijf van Dennis 
Buysman) een kleine moeite om een nieuwsbrief te 
versturen naar al onze sponsors. In augustus/sep-
tember krijgen jullie een uitnodiging voor onze eer-
ste “Netwerkavond”, waarvoor we al onze sponsors 
bij K.G.B. zullen uitnodigen. De eerste keer hebben 
we een interessante spreker uitgenodigd, namelijk 
Arie van Eijden, oud voorzitter van Ajax, KNVB en nu 
werkzaam bij Almere City.
Indien jullie als sponsor/bedrijf iets speciaals of iets 
nieuws hebben, een heropening, jubileum of een 
stunt, enz. dat interessant kan zijn voor de andere 
sponsors van K.G.B., meld het ons, zodat wij dat via 
onze Nieuwsbrief kunnen rondbazuinen. Deze komt 
bij plm 180 bedrijven in NH terecht.
 
Tulip Valley was dit seizoen ook de naamgever van 
het Tulip Valley Stratentoernooi. En niet te vergeten, 
er werd dit jaar voor de eerste keer een Tulip Valley 
Tulpenactie gehouden. Hierbij ging K.G.B.’s jeugd de 
straten langs met bossen tulpen. Ook dat spekt de 
vv K.G.B. kas. Volgend jaar houden we weer een Tul-
penactie. Tot slot sponsort Tulip Valley ook de ballen 
voor de Pupil van de Week bij de thuiswedstrijden 
van het eerste. 

Sjaak drukt hierna uitgaven van het een en ander in 
euro’s aan de Tulip Sponsorgroep uit. Ook spoort hij 
de sponsors aan nieuwe potentiële bedrijven mee te 
doen in Tulip Valley. Sjaak wenst ons tot slot een ple-
zierige avond en wenst elk bedrijf tevens een “goede 
rooitijd”, want die bollen kunnen wat K.G.B. betreft 
niet dik genoeg worden! Uit deze oogst moet uitein-
delijk de sponsoring komen.

Een gezellige avond volgde. Gesprekstof: tulpen en 
voetbal. Deze ondernemers, inclusief hun vrouwen, 
kennen elkaar goed. Kunnen echt heel hard werken, 
maar ook heel goed ‘mooi an zitten’ met elkaar. 
Op K.G.B.’s terras onder een blauwe lucht met de 
zon én het uitzicht op een echte grasmat .
Een topbediening en een overheerlijke BBQ maak-
ten de avond compleet. Wat wil een mens nog meer?

Rob Visser

Sponsorgroep Tulip Valley had een feestavond op 6 juni 2014 op het 

K.G.B. complex. De sponsorgroep uit de omgeving van Bovenkarspel 

bestaat inmiddels uit 16 bedrijven! Hiervoor was een BBQ georganiseerd 

door K.G.B. Sjaak van Dijk hield namens de sponsorcommissie vooraf een 

toespraak. Sjaak was zo behulpzaam mij zijn toespraak toe te zenden.  

Hier de headlines van zijn toespraak:

Tulip Valley
Nieuws!



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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Voor	  al	  uw:	  
Schilderwerken,	  binnen	  en	  buiten,	  spuitwerkzaamheden	  
	  Maar	  ook	  voor:	  
Behangen,	  Houtrotreparaties,	  beglazing	  
en	  al	  uw	  klussen	  in	  en	  om	  het	  huis	  
	  
	  
Schilder-‐	  en	  Onderhoudbedrijf	  Flip	  Nieuwboer	  
Gemaal	  56	  
1613	  AP	  	  GROOTEBROEK	  
06	  –	  13	  08	  10	  09	  

info@flipnieuwboer.nl	  
www.flipnieuwboer.nl	  
	  
*vrijblijvende	  offerte	  	  	  *geen	  voorrijkosten	  	  	  *garantie	  

	  
	  

	  

De vereniging K.G.B. werd opgericht op 26 juni 1931 en werd geïnspireerd 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 opzij 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  •  G.T.B. Overmars
•  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 € 85- Senioren € 140,-
F-pupillen € 95,- Dames € 117,50
E-pupillen € 95,- Zaal Heren € 117,50      
D-pupillen € 97,50  Zaal Dames € 117,50
C-junioren € 100,-   G-senioren € 97,50
B-junioren € 100,-       G-jeugd € 47,50     
A-junioren € 110,-         Bij incasso wordt een korting van 2,50 verleend. 

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 2014/2015

Donateurs

BEWAARINFO
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Grote kop
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•    Materiaal voor de keepers
•    Vlaggen en fluitjes
•    Bordjes club van 100 bord
•    Biervat voor de Nieuwjaarsborrel
•    Mede organisator en sponsor Open Dag vv KGB 

voor de jeugd. 
•    EHBO brancard
•    Vitrine voor allerlei aankondigingen 
•    Bijdrage aan een vrieskist in de kantine 
•    Fitnessmatjes
•    DVD voor de minipupillen 
•    50% van de jaarlijkse kosten voor de website

De Club van 100 heeft momenteel 147 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! 

Vele uitgaven rondom kunstgrasveld en voor 
een trendy gepimpte kantine … Bob zoekt euro’s! 
Dus zoeken wij nieuwe leden, begrijpt u? Belt u 
ons even! De bijdrage is €50,- per jaar

U kunt ook iets extra’s bijdragen? Uiteraard geheel 
op vrijwillige basis.         €75,- of               €100,-!
De extra verkregen €25,- of €50,- is vooral bestemd 
voor de aankoop van ballen voor de KGB jeugd. 
Lid worden?
Bel of ga langs bij een van de Club van 100 bestuurs-
leden: Of maak het direct over op:
KGB Club van 100 rek.nr. NL51 INGB 0004151866 

Vergeet niet je naam en Club van 100 vv KGB er-
bij te vermelden

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 allemaal gerealiseerd?
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C O L U M N
Coach Mark Pennekamp & K.G.B. V1

Wat een sensatie! 
Als 3e eindigen in de derde klasse A en alsnog promoveren naar de tweede klasse! Heel knap. Doordat KFC V1 kampioen 
werd, kon hun gewonnen 3e periodetitel naar K.G.B.’s V1 worden geschoven. In de nacompetitie vier wedstrijden in twee 
ronden voetballen. Drie van de vier winnen en hup naar de tweede klasse.

Omgaan met zo’n club vrouwen, ik geef het je als coach maar te doen. Wat is Mark zijn succes factor? Scrubt hij ze onder 
de douche?! Is hij een soort Dr. Phil? Op mijn vraag of Mark gewoon een goede coach is óf kan hij gewoon heel goed met 
vrouwen omgaan? Antwoord hij: “Waarschijnlijk beide!”

“Én ze kunnen ook echt goed voetballen!”
Natuurlijk zijn diverse dames ook gevoelig voor randdingen. Hun vriendjes en zo… Zijn de spullen goed voor elkaar? Zoals 
de 22 nieuwe ballen, voorheen was dat echt een allegaartje. Het tenue én hun nieuwe vrouwentrainingspak. Voor een  
drankje na een thuiswedstrijd wat muntjes, het helpt allemaal een klein beetje. Soms ook iemand even wat persoonlijke 
aandacht en tips geven.
Gelukkig doet hij het ook met een paar trouwe assistenten die ‘om en om’ vlaggen: Peter Bakker en Dennis Wentzel. Op 
de vraag wie zijn topper in het team is, wil Mark niet antwoorden. 
“Hou het er maar op dat de basis elf, na de winterstop, allemaal toppers waren!”
Mark en zijn dames moesten het afgelopen seizoen best wat ‘uit’ km maken, 1680 om precies te zijn. In de tweede klasse 
worden dat er niet minder. SJC uit Noordwijk en VUC uit Den Haag zijn ook best ver! Dichtstbij is Always Forward.

“En néé Rob! Ik ga niet met ze onder de douche. Wel kreeg ik een waterzak over me heen dat we door waren naar de 
tweede klasse. En die Dr. Phil wie is dat?” Glimlacht hij.
Mark heeft er volgend seizoen alle vertrouwen in. “Het type voetbal in die klasse ligt ons wel. Judith van der Thiel en Bian-
ca Hoogendoorn stoppen. Daarvoor komen: van de Zouaven Lianne van de Poel en van FC Medemblik Sarah Grooteman.”
Hij vertelt dat hij ook af en toe streng en duidelijk moet op treden. Dat moet soms gewoon even.

 In de kleedkamer én langs de 
lijn. 

“Een coach moet duidelijk en 
zichtbaar zijn!”

K.G.B. V1 &  Mark en beide 
vlaggers, veel succes.

 Rob Visser 

Officiële Opening Kantine & Kunstgrasveld



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

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

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

de volgende jaren bepaalt Linze 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 het elftallen zorgen na aflevering van de gesponsorde kleding:
 • voor een uitnodiging aan de sponsor voor de officiële overhandiging van de kleding. 
 •   voor een foto van de overhandiging van de kleding en een teamfoto (eventueel met sponsor en 
           eventueel voor het sponsorbord van de sponsor).
6.  De sponsor ontvangt een afdruk van de teamfoto (eventueel met lijstje).
7.  De redactie van de Brug** (Nico Bakker) ontvangt een digitale afdruk  van de foto (niet vereenvoudigd)
8.  De sponsorcommissie ontvangt een digitale afdruk van de foto (niet vereenvoudigd!)

Belangrijke adressen in deze:
*Sponsorcommissie
Klaas Blokker: tel. 0228-516775, klaas.blokker@quicknet.nl
Sjaak van Dijk: tel. 0228-513157, tel. 06-47598005 jj.vandijk@quicknet.nl
*Jeugdcommissie
Linze de Jong: tel. 06-22683908, linzedejong@quicknet.nl
**Redactie de Brug (Nico Bakker): redactie@vvkgb.nl

Namens sponsorcommissie,
Sjaak van Dijk

Stappenplan bij aanschaf van 
K.G.B.-kleding door sponsors
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De kleding van K.G.B. bestaat uit een exclusieve 
MUTA-kledinglijn. Deze is uitsluitend te verkrijgen 
via de webshop, ga naar de website (www.vvkgb.nl) 
en zoek de link naar de webshop. Via deze shop 
is vrijwel alles online te bestellen en ontvangt u 
meteen na bestelling een ontvangstbevestiging. 
Afhankelijk van de beschikbare voorraad bij K.G.B. zullen de bestelde produkten 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

Afhankelijk van de beschikbare voorraad bij K.G.B. zullen de bestelde produkten snel kunnen worden

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

K.G.B. kent een grote verscheidenheid van sponsoring. 
De meest in het oog springende zijn de nieuwe hoofdsponsor Dirk de Wit Mode, een groeiend aantal  
Topsponsors en  natuurlijk de Topsponsorgroep Tulip Valley.
Belangrijk zijn ook 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. De komst van 
kunstgras op het A-veld betekent bijv. dat ALLE ruim 100 reclameborden van de oude omheining verwijderd 
moeten worden. Alle borden worden daarna bekeken of zij kwalitatief of inhoudelijk nog aan de eisen vol-
doen. Een aantal borden hangen er nl. al vele jaren waardoor adressen of bedrijfslogo’s niet meer correct zijn. 
In dat geval worden de “oude” borden gestript, waarna ze weer opnieuw beplakt kunnen worden. Vervolgens 
worden de borden weer opgehangen m.b.v. een nieuw systeem omdat er een ander hek rondom het kunst-
grasveld wordt aangebracht. Een heel karwei!

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. 
Ook op de internetsite van K.G.B. (www.vvkgb.nl) 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 
vergeten teamkleding sponsoren waar hun bedrijfslogo op staat.
GEWOON VOOR ELK WAT WILS.
De sponsorcommissie verzendt tegenwoordig regelmatig Nieuwsbrieven aan al onze sponsors, waarbij deze 
op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten die voor hen van belang (kunnen) zijn. 

Voor info en voor adviezen kunt u zich het best persoonlijk wenden tot onderstaande adressen en telefoon-
nummers. Als U ons schrijft, mailt of belt nemen wij snel contact met U op.
Postadres : vv K.G.B. Sponsorcommissie, Postbus 218, 1610 AE Bovenkarspel.
Mailadres : jj.vandijk@quicknet.nl
Telefoon : 06-47598005  of  0228-513157 (Sjaak van Dijk)
  
Sjaak van Dijk

Sponsorcommissie
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BEWAARINFO
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Van links naar rechts
 Nico Bakker
 Ninke Kaij
 Hans Helfensteijn
 Anita Bakker
 Rob Visser
 Elly Roosendaal
 Danny Stuurop
niet op de foto Ron Bijleveld

Foto Elftal Photoenzo 

     

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
 Marco Ligthart
  evenementen &
        activiteiten
 Barry Schreurs
  technische zaken
 Linze de Jong
  algemeen coördinator
 Fjödor Werkhoven
  voorzitter
Gehurkt
 Aldo van Leeuwen
  secretaris

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 RonBijleveld  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
Lid Erik de Vries  Postweid 42 1606 NH Venhuizen 06-25048766
Jeugdcommissie
Lid Marco Ligthart  Korenmolenlaan 88 1611 XH Bovenkarspel 06-30611991
Lid Linze de Jong  Hugo de Grootsingel 10 1611 ZR Bovenkarspel 06-22683908
Lid Fjodor Werkhoven Pijlkruid 20 1611 BZ Bovenkarspel 0228-521442
Lid Aldo van Leeuwen Zwanebloem 31 1611 BX Bovenkarspel 06-29005604
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 Bas Reuvers  Houtstraat 10 1611 MA Bovenkarspel 06-10037675 
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
Kantine commissie
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
Club van 100
Voorzitter Marco Ligthart  Korenmolenlaan 88 1611 XH Bovenkarspel 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 Nico  Bakker  Raadhuisplein 10 1611 AS Bovenkarspel 0228-515893
Clubblad + Presentatiegids Anita Bakker  Meester Fluitmanstraat 21 1602 TA Enkhuizen 0228-751888
Clubblad + Presentatiegids Elly Roosendaal Raadhuisplein 37 1611 AR Bovenkarspel 0228-520439
Clubblad + Presentatiegids Rob Visser  Hulft 13 1611 LJ Bovenkarspel 06-51389475
Clubblad + Presentatiegids Ninke Kaij  Eg 41 1611 LV Bovenkarspel 0228-855466
Clubblad Monique Kroezen Raadhuisplein 33 1611 AR Bovenkarspel 0228-752978
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
Webmaster Nico  Bakker  Raadhuisplein 10 1611 AS Bovenkarspel 0228-515893
Webmaster Anita Bakker  Meester Fluitmanstraat 21 1602 TA Enkhuizen 0228-751888
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
Sponsorcommissie
Voorzitter Sjaak van Dijk  De Bouw 203 1611 LR Bovenkarspel 0228-513157
Lid Klaas Blokker  Bakkerstraat 60 1611 CW Bovenkarspel 0228-516775
Lid Jacco Stuurop  Graaf Willemstraat 1 1611 HA Bovenkarspel 06-53258510
Lid Dennis Buijsman De Bouw 199 1611 LR Bovenkarspel 06-11716707
Lid Bo Minneboo  Middenweg 20 1611 KP Bovenkarspel 0228-524604
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
Toernooi commissie
Lid Dries Zwaan  Broekerhavenweg 226 1611 CK Bovenkarspel 06-52456840
Lid Jacob  van Vuure De Botting 7 1611 KC Bovenkarspel 06-20061129
Lid Pierre Steltenpool De Klamp 13 1611 JD Bovenkarspel 06-42409338
Lid Frank Fopma  Gemaal 34 1613 AN Grootebroek 06-28107071
Lid Hans Noback  Hertog Albrechtstraat 246 1613 GV Grootebroek 0228-514376
    
Voor actuele informatie over de jeugdcoordinatoren verwijzen we u naar de website  www.vvkgb.nl

Telefoon AFGELASTINGEN LIJN: 0228 515482



Happy Days Noord Holland Grootebroek
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 & Partners Enkhuizen
Horeca Prima Bovenkarspel
Hotel Rest. Die Port van Cleve Enkhuizen
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
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 Sanitair Grootebroek
Leeninga Bouwbedrijf Enkhuizen
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins Sportcentrum Bovenkarspel
Mantel Holland Quality Bulbs  Venhuizen
Mc Donald’s Hoorn
Meijer/vd Tuin Notariskantoor Hoogkarspel
Michel Doorn Ontstoppingsbedr. Andijk
Mobile Connectivity 
Muta Sport Schagen
Nan Fietswereld  Lutjebroek
Nefertiti  Schoonmaakbedrijf Bovenkarspel
NIBO installatietechniek Bovenkarspel
Occasionverhuur Enkhuizen
Painting Holland BV Zaandam
Pc Outletshop Bovenkarspel
PC-hooft Groep Uitvaart Amsterdam
PCC  Afvalbedrijf Medemblik
Pearle Opticiëns Enkhuizen
Peerdeman Garagebedrijf Grootebroek
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Per Lei Schoonheidssalon Bovenkarspel
Pieterson Dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Installatiebedr. 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
Schadenberg 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 Glazenwasserij en 
Schoonmaak Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
Talen Kinder en Jeugdpraktijk Enkhuizen
t Klooster Bovenkarspel
t Venhuis Drukkerij Venhuizen
Time for you Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Soft Drinks Utrecht
UNIVE Hollands Noorden Medemblik
van den Mosselaar Bovenkarspel
van Diepen Design Grootebroek
vd Linden van Sprankhuizen  Enkhuizen
Veekro Bedrijfswagens Hoogkarspel
Veldhuis Zonwering Hoorn
Veltrop Naai & Borduur Grootebroek
Vriend Bouw- en Sloopbedrijf Hem
Vroling Installatiebedrijf Hem
Waaijer Verwarmingstechniek Enkhuizen
Wedding Sanitair- Verwarmingspec. Enkhuizen
Weeteling Keukens Grootebroek
West Friesland Taxicentrale Bovenkarspel
WFO Netwerk Notarissen Grootebroek
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 

Admin.kantoor Broekerhaven Bovenkarspel
Autobedrijf De Dijk BV 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 Aannemersbedr. 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
Camping De Gouwe Stek Bovenkarspel
CMK Makelaardij Enkhuizen
Cool Air  Bovenkarspel
Copy Digitaal Graf. Vormgevers Enkhuizen
Cornelisse Sportprijzen Enkhuizen
de Buren Eetcafe Bovenkarspel
de Houtexpert BV Enkhuizen
de Jong & De Jong Adviseurs Enkhuizen
Schilder- en Onderhoudsbedr. 
Flip Nieuwboer Grootebroek
de Lange Jan Cafe Enkhuizen
De Lange v/h Winnubst Lutjebroek
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 AannemingsBedr. EAB Enkhuizen
Enkhuizer Sportcentrum Enkhuizen
FinAccount Administraties 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

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

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.




