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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

U kunt ons altijd rechtstreeks bereiken op

0228 351826 en 06 51 35 37 26
Volg ons via Facebook Han van Wijk 
voor de laatste primeurs, nieuws en tips!

De tuin 23 1611 KR Bovenkarspel
www.hanvanwijk.nl - www.hanvanwijk.tv

Han & Jacqueline van Wijk
Makelaar van het jaar 2014

U kunt ons altijd 
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Een nieuw seizoen. En alweer wat te vieren. We zijn 
met ons eerste elftal weer terug in derde klasse en 
de optimist in mij denkt dat we dit jaar meedoen 
voor een periode en wellicht zelfs voor de titel. Te 
ambitieus...? Niets van dat! Vorig seizoen deed ik de 
uitspraak ‘dat we slechts één jaar in de vierde klasse 
zouden voetballen’. Nu zijn resultaten uit het verle-
den geen garantie voor de toekomst, maar u mag mij 

in juni 2016 aan dit voorwoord helpen herinneren. 

De selectie is gegroeid, zowel in kwaliteit als in kwan-
titeit. KGB heeft hernieuwde aantrekkingskracht. 
Daar hebben we met zijn allen hard voor gewerkt. 

Dit seizoen wordt het seizoen van de revisie van het 
sportbeleidsplan op de agenda. Eerlijkheid gebiedt 

mij te zeggen dat dat afgelopen sei-
zoen ook op het programma stond. 
Het integrale karakter van het plan 
vraagt afstemming en overleg. We 
hebben de inventarisatie inmiddels 
afgerond en weten wat ons te doen 
staat. Nu met alle commissies en 
bestuursleden aan het werk om de 
‘gewone’ dingen binnen onze vereni-
ging ‘ongewoon’ goed te regelen. 

Administratieve en voetbaltechni-
sche zaken, jeugd, G-afdeling, res-
pect, financiën, groei, sponsoring, 
de recreatieve breedte en de pres-
tatieve diepte van onze vereniging 
samengevat in een sportbeleidsplan 
waarmee KGB weer jaren vooruit 
kan. 

Wij zijn trots op deze gids. In een tijd 
van digitalisering en online activitei-
ten, kiezen veel verenigingen voor 
communicatie via de clubwebsite, 
via Social Media, of via een digitaal 
clubblad. Wij doen beiden. Wij zijn 
offline en online actief, met de Pre-
sentatiegids als absoluut parade-
paardje. 

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

Sportieve groet,
Bob Smit

Bob Smit
Van de voorzitter

Welkom bij voetbalvereniging KGB 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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grensrechter geweest van KGB 3, waar Dennis toen 
in speelde. 
Moeder Tinie daarentegen was weer veel te fana-
tiek. Zo kwam het voor dat ze met haar nieuwe ko-
kette hoge hakjes aan, heerlijk op de tribune naar 
het potje voetbal ging kijken. De gemoederen liepen 
zo hoog op en Tinie kreeg het er zo spaans benauwd 
van, dat haar hakken aan het einde van de wedstrijd 
bleven hangen tussen de tribune. Hinkelend moest 
ze naar huis. 

En als ze haar hakken niet verliest door alle opwin-
ding dan eet ze wel. Dropballen en pepermunt zitten 
al jarenlang standaard in haar handtas. Menig beken-
de langs de lijn weet dit fenomeen en duikt na een 
spannende bal even in de snoepzakken van Tinie. De 

laatste keer dat ik haar zag, kwamen 
er zelfs bakjes fruit voor haar klein-
dochters uit haar tas. Geschild en 
gesneden, met prikketjes erbij. Hoe 
lief ben je dan?! 
Klein momentje nog om te vertellen 
voor we over gaan naar Michel en 
Dennis, is dat Tinie geen scheids-
rechters in haar auto duldt die niet 
kunnen fluiten. Mocht de wedstrijd 
in Heerhugowaard gespeeld worden 
en je roots liggen toevallig in Boven-
karspel, deze dame geeft je vast geen 
lift. Ga maar lekker lopen!

Michel is op 8 jarige leeftijd bij KGB 
begonnen en heeft 10 jaar voor onze 
club gespeeld. Tot zijn 14e was Mi-
chel speler, maar doordat hij last 
kreeg van hielspoor vroeg de fysio 

of hij ook kon keepen en dat viel niet verkeerd uit, 
zeg maar. Hij vertrok uiteindelijk bij KGB om voor 7 
jaar bij PSCK in Zaandam te spelen. Daarna nog 2 
jaar bij de Zouaven, waar Michel in het eerste heeft 
gespeeld. 
Toch lag zijn hart bij het zaalvoetbal. Michel be-
gon op zijn 15e met zaalvoetbal bij HOVOCUBO. 

Vader Theo kwam al snel in het ver-
haal naar voren. Hij is al enige tijd 
niet meer onder ons, maar heeft zijn 
sporen best nagelaten bij ons cluppie. Als oprichter 
van het zaterdagvoetbal zorgde hij ervoor dat de 
hele Graaf Willemstraat bij KGB kwam trappen. Als 
doelman was hij trouwens niet de beste, want zodra 
er iemand van de tegenpartij tijdens een wedstrijd 
heel hard “Boe!!” tegen hem riep, dan zat de bal ge-
heid in het doel. Tevens is Theo ook een aantal jaren 

Als je het over voetbal hebt…… dan kun je best heel wat leren daar bij de Wentzel familie. Het is al een tijdje 

geleden dat Anita en ik naar ‘buurvrouw’ Tinie togen om met haar en haar zoons om tafel te gaan zitten. Tot 

mijn grote vreugde kregen we taart, home made en een heerlijke kop koffie erbij. Het was al snel een gezellig 

gesprek waarin links en rechts een bal om je oren vloog. Wat kunnen die Wentzels praten zeg! Ik kan het bijna 

niet meer navertellen!

Een echte KGB-familie

Familie Wentzel



combineren en kwam, ondanks dat hij eigen-
lijk volledig zou stoppen, dankzij Jeroen van 
der Ploeg onder andere, weer terug op het 
thuishonk; KGB.
Hij heeft een aantal hele leuke seizoenen 
met het 3e gehad. Eigenlijk was dat alleen 
maar feesten. Met allemaal oudgedienden 
met als sponsor café de Lange Jan. ‘Werk-
besprekingen‘ in die kroeg kwamen dus ook 
meer dan geregeld voor en knaagden wat 
aan je snelheid op het veld niet lang daarna.
In die jaren zal er haast geen enkel team 
geweest zijn dat zoveel sponsoren had. Let-
terlijk alles werd gesponsord, de shirts, broe-
ken, tassen, trainingspakken, de ballen, noem 
maar op. Zowel buiten het veld als op het 
veld ging het er dus serieus aan toe. 
“Het ging allemaal zo fanatiek als de klere, 
maar na de wedstrijd… Alles vergeten en ver-
geven.”
Bij het 3e kreeg hij na een jaar of 5 of 6 last 
van zijn knie waardoor hij moest stoppen. 

Door alle spelende kinderen is de familie Wentzel 
nog altijd op het terrein te vinden.
Michel heeft 2 zonen, Mitch en Diego, zij begonnen 
op 5 jarige leeftijd met voetbal bij de Zouaven. Ze 
zijn begonnen als voetballer, maar al snel bleek dat 
ze de talenten hadden van hun vader en al snel voor 
de positie in het doel kozen. Inmiddels spelen zij al-
lebei bij KGB.
Dennis heeft 2 meiden,  Melissa en Mendy, zij zijn 
beiden bij KGB begonnen. Melissa is gestart bij de 
jongens en is hierdoor absoluut sterk geworden. 
Dennis vindt het erg leuk dat zijn meiden nu bij KGB 
voetballen en dat daardoor het cirkeltje rond is.

Moeder (oma) Tinie, Michel én Dennis staan altijd 
langs de lijn, uit en thuis. En moeder Tinie schrijft 
elke week een weekendverslag op haar Facebook. 
Met hierin alle ins en outs over de wedstrijden van 
haar kleinkinderen. Er zijn vele mensen die haar ver-
halen volgen. 
Toch moet je niet denken dat het allemaal bal is bij 
de Wentzels, want de vrouwen van beide heren ko-
men alleen kijken als het mooi weer is.

Anita Bakker en Monique Kroezen

Dat lukte zo goed dat hij op zijn 21e is gevraagd om 
Eredivisie te gaan spelen bij Bunga Melati in Tilburg. 
14 jaar lang heeft Michel daar gespeeld, waarvan 13 
jaar in het Nederlands team met maar liefst 86 in-
terlands op zijn naam!! Hij heeft deelgenomen aan 3 
WK’s en 2 EK’s.  In 1996 werd Michel verkozen tot 
winnaar van de Wesfriese Sportverkiezing, Sport-
man zaalvoetbal.
Helaas moest Michel uiteindelijk na een zware knie-
blessure stoppen met zaalvoetbal. 
Ook is Michel is nog een aantal jaren keepertrainer 
bij de selectie van de Zouaven geweest. Hij kan er 
heel enthousiast over vertellen. Het lukt hem zelfs 
om binnen no-time twee stukken taart met de koffie 
van moeder Tinie weg te werken terwijl hij onvermin-
derd doorpraat. En lacht. Want, dat moge duidelijk 
zijn, bij de familie Wentzel zullen er zelden stiltes in 
een gesprek vallen. De een praat nog sneller als de 
ander en dat alles onder veel vrolijkheid en grappen-
makerij.
Dennis begon nog eerder met voetbal als zijn broer. 
Toen hij 6 jaar oud was liep hij al rond op het veld ter-
wijl de minimum leeftijd om te beginnen met voetbal 
toen nog 8 jaar was. De minipupillen bestonden toen 
nog niet, maar zijn opa Bertus coachte het jongste 
team en aangezien Dennis stond te popelen….  En dat 
enthousiasme bleef, gezien de loopbaan van hem in 
de voetballerij. Scheidsrechter, veld- en zaalvoetbal-
speler. Toen Dennis 16 was heeft hij bij PSCK, waar 
broer Michel al speelde, gevraagd of ze daar nog een 
A junior nodig hadden en rolde zo binnen. Hij heeft 
er ongeveer 6 jaar gespeeld. Begonnen in de A1 
en ook nog in het 2e én 1e gespeeld. Dennis heeft 
daar qua voetbal de tijd van zijn leven gehad, maar 
doordat hij later vaak niet meer werd opgesteld, is 
hij vertrokken richting de Zouaven. Door zijn werk in 
ploegendiensten waren de trainingen niet handig te 



“Camarate maakt het mogelijk dat K.G.B.-trainers 
gebruik kunnen maken  van de Ajax Online Academy”.

Uw volledige ICT omgeving
in beheer van professionals.

“Wat mag het kosten...

...dat u alles zelf wilt doen?

ICT beheer
Vanuit ons ICT Beheer Center leveren 
wij een complete bundel van modulaire, 
integrale beheerdiensten.
U bepaalt zelf welk onderdeel van het 
beheer u uit handen wilt geven .

Geert Scholtenslaan 10 / 1687 CL Wognum / T +31 228-712390

camarateict.nl



7

Van de hoofdtrainer

De selectie is er 
klaar voor

Met een fris en verjongd team begonnen we 
seizoen 2014/2015.  
Het klinkt gemakkelijk achteraf, maar ik had 
de absolute overtuiging dat we ergens in het 
seizoen een prijs zouden pakken. In decem-
ber hadden we voor mijn gevoel het kampi-
oenschap al verspeeld, daarom gingen we 
ons richtten op een periodetitel. 
We pakten de 3e periode definitief uit bij 
HSV Sport. Een mooi detail is, dat we tegen 
dit team ook de finale van de nacompetitie 
wonnen en promoveerden naar de beoogde 
3e klasse.
 
We hebben hard gewerkt om ook voor ko-
mend seizoen weer een aantal goede spelers 
binnen te halen, wat ook is gelukt. 
Komend seizoen kunnen we een team neer-
zetten die in de kwaliteiten meer gebalan-
ceerd zal zijn.  
Met een goede en gezonde concurrentie 
zal het niveau ook dit seizoen weer omhoog 
gaan en dat zal ook nodig zijn in de goede 3e 
klasse waarin we zitten. Een groep met goe-
de kwaliteit en teamgeest, ook een groep die 
veel plezier uitstraalt.
 
Wij (de technische staf) willen de lat in de 
concurrentie omhoog brengen, spelers moe-
ten strijden voor hun positie en hiërarchie.  
De samenwerking met de A-junioren is goed. 
Deze lichting, samen met de B-junioren, is 
voor mijn gevoel de levensader voor de se-
lectie voor komende jaren.
 
Ik ben een trainer die bij KGB verder kijkt 
dan 1 seizoen. Het is mijn doel een selectie 
neer te zetten met een gemiddelde jonge leeftijd, 
maar ook met een goede kwaliteit. 
Het streven en de ambitie om KGB uiteindelijk weer 
naar de 2e klasse te brengen is groot. Door mijn 
voetballende kinderen loop ik ook de hele zaterdag 
bij de club en zie veel jeugd voetballen. 
Het maakt mij trots om al een aantal jaren trainer te 
zijn bij de club waar ik als voetballer van KGB 1 veel 
mooie jaren heb gehad, ja deze club zit in mijn hart.
 
Natuurlijk heb ik de ambitie om op een hoger niveau 
(Hoofd/Topklasse) de lijnen uit te zetten. Maar zo-
lang het gevoel er is dat er bij de KGB selectie nog 

veel rek zit, zal dat hier zijn en met enorm veel ple-
zier.
 
Wat mij betreft mag het nieuwe seizoen beginnen. 
Vanaf september zullen het 1e en 2e team goed ge-
prepareerd en klaar zijn om een positieve rol van be-
tekenis te spelen.
 

Met sportieve groet,

De hoofdcoach,
Richard Bulterman
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Ze, dat zijn Roel Stijns en 
Jos Rood, zijn in het voor-
bije seizoen 2014-2015 
bezig geweest met de scou-
ting van de D- E- en F jeugd. 
Het was al enkele jaren 
een wens van de jeugd- en 
technische commissie om 
voornoemde jeugdteams te 
volgen. De indruk was al lan-
ger dat er spelers zijn die in 
een hoger team thuis horen 
dan daar waar ze volgens 
de scouts in speelden. Om 
de spelers op een goede 
en verantwoorde wijze te 
volgen, werd een plan met 
een duidelijke doelstelling 
gemaakt.

Elke zaterdag vanaf de 1e 
te spelen wedstrijd wor-
den de spelers in hun spel 
gevolgd en worden de ver-
richtingen gerapporteerd. 
Per wedstrijddag worden zo 
5 à 6 wedstrijden bekeken. 
Van elke wedstrijd telkens 
één helft. Na een aantal 
wedstrijden wordt er ge-
evalueerd of de in het oog 
springende speler(s) rijp 
zijn om in de selectie teams 
te spelen. In de uiteindelijke 
keuze laten Roel en Jos zich 
niet beïnvloeden door de 
mening van ouders, trai-
ners en coaches. Wat wel 
duidelijk voorop staat is dat 
de speler zelf het laatste 
woord heeft in de keuze wel 
of niet hogerop te willen. 
Het spelplezier staat altijd 
voorop.

Ze gaan van veld naar veld, schrijfgerei in de hand en hun spiedende blik ontgaat geen enkele 

speler. Wie zijn deze personen in smetteloos KGB outfit en wat spoken zij elke week uit.

De scouts

Roel Stijns
en Jos Rood



Een doel van de scouts is bij de jongste jeugd al een 
winnaars mentaliteit te kweken. Immers, als je altijd 
een winnaar wilt zijn, laat je ook zien een selectie-
speler te willen worden. Trainers proberen de bete-
re spelers van hun team voor de rest van het seizoen 
te behouden. Op zich logisch, maar daarmee mag je 
niet de vorderingen van een speler tegen houden. 
In de evaluatie wordt dit aspect dan ook meegeno-
men. De samenwerking met de trainers en coaches 
is daarbij prima te noemen.

Over het eerste scouting seizoen zijn beiden zeer 
tevreden. De werkwijze en het contact met de beide 
commissies verloopt naar behoren. Er is een speler 
in de selectie toegevoegd en meerdere spelers zijn 
positief opgevallen. Bij Roel en Jos is de indruk dat 
hun manier van scouting gaandeweg het seizoen is 
aangeslagen en dat het wordt gezien als een posi-
tief iets om de jeugd in het algemeen naar een ho-
ger plan te brengen. Ook de ouders langs de lijn valt 
het op. Ze ervaren het als een goed initiatief van de 
vereniging. “Het biedt goede mogelijkheden voor de 
toekomst.”

Voor die toekomst is het de wens om enkele weken 
na elkaar hele wedstrijden van een team te gaan 
bekijken, zowel thuis- als uitwedstrijden. Positief ge-
volg daarvan is, dat van in het oog springende spe-
lers een beter beeld ontstaat.
Na 5 à 6 wedstrijden wordt er dan geëvalueerd, zo 
ook nog een keer tijdens de winterstop. Tijdens de 
najaarscompetitie kunnen er dus veranderingen in 
de teams zijn. Na de winterstop blijft elk team het-
zelfde (een enkele hoge uitzondering daargelaten).
Met deze werkwijze moet het mogelijk zijn de selec-
tieteams naar de 1e klasse te brengen. Daarvoor is 
nog wel iets meer te doen dan alleen scouting. Een 
punt van aandacht is de techniek- en looptraining, 
daar is nog aardig winst te behalen.

Beide heren spreken hier met ervaring. Jos is acht 
jaar jeugdtrainer geweest en Roel heeft er, met een 
tussenstop, al 20 jaar in het trainersvak opzitten. 
Tijdgebrek verhindert Jos om de training weer op te 
pakken. Roel geeft nog elke week 2 avonden training 
aan de D’s.

U merkt uit bovenstaande dat beiden hun hele ziel 
en zaligheid aan KGB besteden. ‘De jeugd heeft de 
toekomst’, wordt altijd gezegd. Maar dat gaat niet 
zonder de hulp en inbreng van dit soort enthousi-
aste vrijwilligers.

Nico Bakker 
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Daniël heeft tot zijn 23e bij Al-
ways Forward gespeeld. Daar-
naast heeft hij nog een uitstapje 
naar HSV en onze buurvereni-
ging de Zouaven gemaakt. Bij 
deze laatste club heeft hij Kees 
Hauwert en Richard Bulterman 
leren kennen, zij hebben uitein-
delijk voor de connectie met 
KGB gezorgd. 
Daniël heeft altijd in de spits 
gestaan met als rol doelpunten 
maken. 
Dat is afgelopen seizoen bij KGB 
“aardig” gelukt, met 35 doelpun-
ten alleen al in de competitie. 
Daniël was al redelijk bekend 
met de Streek; toen zijn ouders 
gingen scheiden verhuisde zijn 
vader naar Grootebroek. 10 
jaar lang was de Streek om het 
weekend zijn thuisbasis. Hij 
heeft hier goede herinneringen 
aan overgehouden, zoals samen 
voetballen bij de Sluis en naar 
wedstrijden kijken. Daniël is PSV 
supporter, Daniëls oom woonde 
in Brabant, tijdens vakanties 
daar ging Daniël mee naar wed-
strijden van PSV, hij is altijd sup-
porter gebleven. Dat zijn vader 
Feyenoord fan is heeft nooit 
uitgemaakt, samen zijn ze met 
evenveel plezier naar de wed-
strijden blijven kijken. 
Door alle drukte rondom gezin, 
werk en voetbal lukt het helaas 
bijna niet meer een wedstrijd te 
bezoeken. Soms pakt hij samen 
met z’n teamgenoten de kans 
om van een mooi potje voetbal 
te genieten zoals laatst in Volen-
dam.

Wanneer je langs de zijlijn bij KGB staat 

kun je niet om hem heen. Iedereen weet 

wie hij is, zowel de insiders als de outsi-

ders. Hij steekt letterlijk met kop en schou-

ders boven iedereen uit: Daniël Hart. (32)

Mr. Ha(r)trick

Daniel Hart..



Hij noemt Henk Cnossen en Patrick Visser. “Daar 
doe je het toch voor. Als je jong bent, ben je je daar 
niet helemaal bewust van, maar nu wel.”
Ook Erik de Vries is onmisbaar voor de club en de 
selectie. “Het is mooi om te zien hoe hij alles doet 
en voorbereid. Hij leeft op het voetbalveld.”
En Richard “Terminator” Bulterman. “Jonge jon-
gens kijken echt tegen hem op, hij doet met alles 
mee en is goed voor het team.” 
Op het moment van schrijven van dit artikel is de 
laatste nacompetitiewedstrijd gespeeld en is KGB 
door naar de 3e klasse, een kroon op het werk van 
de gehele selectie! 
Voor Daniël was het geweldig om 3 x te scoren te-
gen zijn oude club in de belangrijkste wedstrijd van 
het jaar. “Ook dan merk je weer hoe iedereen het 
binnen de club beleeft en hoe blij de mensen zijn.”
Daniël, onwijs bedankt voor je gastvrije ontvangst 
en je openHARTige verhaal. Heel veel succes in 
het nieuwe seizoen in de 3e klasse! Op naar de 48 
doelpunten! ;-)

          Anita Bakker en Ninke Kaij

Inmiddels woont hij zelf alweer zo’n 4 jaar in Zwaag 
op een mooi plekkie met zijn vriendin Lisanne, doch-
ters Isabel (3 jaar) en Mila (6 mnd). Zijn dochter van 3 
weet haarfijn te vertellen wat papa op dinsdag, don-
derdag en zondag doet, namelijk “scoren!”  
Wanneer papa in de buurt moet voetballen komt 
ze wel eens met mama en haar zusje kijken. Daniël 
vertelt vol trots over zijn gezin. Hij is veel van huis 
voor zijn werk als senior marketeer bij het Financieel 
Dagblad. Zijn werktijden zijn echter goed aangepast 
op zijn gezin, ’s avonds is hij op tijd thuis om zijn mei-
den nog even te kunnen zien. Daarnaast heeft hij op 
maandag een “papa-dag”.
Het voetballen bij onze club bevalt Daniël uitste-
kend, alles is goed geregeld. Hij is dan ook vol lof 
over het technisch team en alle vrijwilligers. De be-
trokkenheid van de mensen om KGB heen is groot, 
dat is misschien wel één van de grootste beweegre-
denen van Daniël om te blijven voetballen. De aan-
wezigheid van de supporters die elke week komen 
kijken, of het nu een uit– of thuiswedstrijd is, vindt 
hij geweldig! 
De bootcamp in het Streekbos aan de start van vorig 
seizoen zorgde meteen voor een goede teamspirit 
in de gehele selectie, er ontstond 
duidelijk een klik. Die klik is het 
hele seizoen gebleven zowel op 
het veld als daarbuiten.
De verzorging is ook prima bij KGB; 
er stond altijd cola en sinas in de fy-
sio ruimte. Dit werd altijd gebruikt 
door het team. In een spontane 
bui nam Daniël “Mr. Radler” wat 
Radlertjes mee voor het team, dat 
is zo goed bevallen dat dat nu een 
traditie is geworden. Om de beurt 
neemt iemand van het team iets 
mee en de trainers zorgen voor 
Radler bij winst van het 1e en het 
2e en als er iemand jarig is.
Het samen ontbijten op zondag is 
ook een goed voorbeeld van de 
saamhorigheid binnen het team en 
hij noemde nog even speciaal de 
smoothies van Sander Kolkman op. 
Daarnaast onderneemt het team in 
hun vrije tijd veel samen, ze gaan 
regelmatig met een heel stel op 
stap. 

Daniël noemt nog een aantal men-
sen op, waarvan hij vindt dat ze de 
club echt maken. 

11

..
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Dit jaar beleefden we de 36e editie en nog altijd 
is het Stratentoernooi springlevend. Het begon 
allemaal vanuit de zogeheten ‘Contact commis-
sie’ met de heren Jan Stuurop, Arie den Drijver, 
Jaap Kuperus en Simon Ligthart (SPL). Zij ston-
den 36 jaar geleden (1979) aan de wieg van het 
1e echte Stratentoernooi, toen de onderlinge 
strijd nog door jongens uit hun straat werd ge-
streden. Henri Dunant, Madam Curie en Graaf 
Willem, om er enkele te noemen. Ook Arie de 
Wit en Willem en Gea vd Velde waren mensen 
van het eerste uur.

Simon Ligthart leidde vanaf het begin jaren-
lang het toernooi, geassisteerd door Clemens 
Huisman en met Simon’s vrouw Truus als gast-
vrouw. De assistentie van Clemens kwam vooral 
door zijn connecties met scheidsrechters. Na 
het overlijden van Simon nam Clemens de lei-
ding op zich, met zijn vrouw als assistente. Met 
goedkeuring van het bestuur ging het toernooi 
verder onder de naam: ‘Simon Ligthart Straten-
toernooi’. Na enkele jaren werd het toch weer 
gewoon Stratentoernooi en sinds kort wordt de 
naam Stratentoernooi verbonden aan de naam 
van een sponsor.

Nadat in 1999 de vrouw van Clemens overleed, 
namen Clemens jr. met zijn vrouw het stokje tij-
delijk over. Slechts 1 jaar was Clemens niet bij 
het toernooi betrokken. Een klein conflict lag 
hieraan ten grondslag. De leiding werd voor een 
keer door Hans Hartgers overgenomen. Hierna 
pikte Clemens de draad weer op, met assisten-
tie van ondergetekende voor het cijfermatige 
deel met de computer en gastvrouw Ineke Bak-
ker. De papierwinkel voor het toernooi is elk jaar 
in de vertrouwde handen van Danny Stuurop, 
die ook voor de indeling van de poules en het 
wedstrijdschema zorg draagt.
De (digitale) inschrijvingen lopen al sinds een 
aantal jaren via Hans Noback. 

Tot volle tevredenheid is dit viertal bezig er elk 
jaar weer een mooie dag van te maken. Tevre-
denheid is zonder meer het juiste woord. Dat 
blijkt wel, want de scheidsrechters bieden zich 
telkens weer spontaan aan. Daarvoor veel dank. 
Liefst 28 teams hadden zich voor het Straten-
toernooi 2015 ingeschreven. Daarmee werd 
bijna de max van 30 behaald. Een prachtig aantal 
waarop we de laatste jaren steeds kunnen reke-
nen.

Verleden en heden van het...

Stratentoernooi
Hemelvaartsdag is bij KGB al sinds jaren de dag van het Straten-

toernooi. Het voetbalseizoen is (normaal gesproken) ten einde 

en dit toernooi is een ideale gelegenheid om als afsluiting nog 

eenmaal de kicksen onder te binden en de sportieve strijd met 

elkaar aan te gaan. Een strijd met spelers en speelsters met in 

het team ook spelers die verder het gehele jaar geen bal meer 

aanraken, maar graag de sfeer van het gevecht om de bal en 

vooral het sociale contact in en om het veld willen mee beleven.
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Gerenommeerde namen deden al aan het toernooi mee. Graaf 
Willemstraat met o.a. de jongens Verhage, van Altena, v/d Velde 
en Wentzel. Het plantsoentje met Fred Windt, Commandeur, 
Willem Kaagman. Verder was er het team van Jacco Stuurop met 
profspelers Aron Meijers en Hamit Yildiz en Richard Meijers, ja-
renlang de zeer betrouwbare keeper in KGB-1. Andere spelers 
van naam waren de Bierhaalders uit Enkhuizen en jongens van 
De Roo.
 
Gevraagd naar anekdotes kwam naar voren de wedstrijd tussen 
de teams Visser en Wolfschot, waarbij in de laatste minuut een 
klein conflict ontstond. Het stond nog 0-0 en het ging om een 
finaleplaats. In de laatste minuut van de wedstrijd scoorde het 
team Wolfschot, echter het doelpunt werd door scheidsrechter 
Clemens Huisman wegens buitenspel afgekeurd. “Toen werd het 
een beetje lulluk”, aldus Clemens. De 0-0 bleef op het scorebord 
waardoor penalty’s moesten worden genomen. Het team Wolfs-
chot weigerde echter de penalty’s te nemen waardoor het team 
Visser tot winnaar werd uitgeroepen.

Uit de herinnering kwam ook een scheidsrechter die een 
dameswedstrijd geheel uit de klauwen liet lopen. Ook zo-
iets gebeurde, maar is gelukkig alweer van jaren her. 

Dan was er nog team Princenhof met o.a. Jacko van Leijen die in 
de laatste poulewedstrijd al na vijf minuten van Clemens (voor 
één keer ingevallen als scheidsrechter) met rood naar de kant 

mocht.
Verhoudingsgewijs zijn er van de 28 teams die dit jaar 
(2015) deelnamen, veel gemengde teams, maar liefst 
12. Misschien dat de opkomst van het damesvoetbal 
hierop van grote invloed is. Wie zal het zeggen.

Voor zover was na te gaan is het toernooi nooit twee-
maal achtereen door hetzelfde team gewonnen.

Eenmaal in al die jaren dreigde het toernooi niet 
door te gaan. Een zuidwester storm raasde over de 
Bovenkarspelse velden en ver daarbuiten. Zelfs de 
Broekerhaven camping stond geheel onder water. 
Maar een storm betekent nog geen teveel aan regen-
water en dus kon het toernooi (gewoon) doorgaan.

Clemens doet de avond vooraf aan het Stratentoer-
nooi altijd een schietgebedje naar de minister van 
regen en wind en bid om een niet te warme dag. Dat 
moet hij maar blijven doen, want over het algemeen 
genomen is deze dag steeds met goed weer geze-
gend.

Of is deze afsluiting de weergoden verzoeken?

Nico Bakker
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Maan en leerden zo snel veel verschillende mensen 
kennen. Hij had zich ook meteen laten overschrijven 
naar KGB en begon bij KGB 2 onder de bezielende 
elftalbegeleiding van Meindert de Wit. Hans was ge-
wend aan kort en snel combinatiespel, maar op het 
veld in de oude Rozeboom waren de lange trappen in 
de mode en gierden de ballen als raketten over hem 
heen en brulde Meindert steevast “erachteraan…”. 
In 1971 werden Hans en Willem v/der Velde ge-
vraagd door het toenmalige bestuur (Doede Deen, 
Piet Steltenpool en Martien Boon) om een maande-
lijks clubblad te gaan verzorgen. Dat betekende een 
heleboel typewerk op een heleboel stencils en die 
vervolgens met een stencilpen voorzien van illustra-
ties. KGB mocht een ruimte gebruiken in basisschool 
Gideon, alwaar een stencilmachine stond en tubes 
inkt, pakken papier en dozen met nietjes waren op-
geslagen, Regelmatig inkt op een rol aanbrengen, 
stencil op speciale pennetjes bevestigen en dan met 
de hand draaien tot het aantal pagina’s dat per sten-
cil nodig was (er zat gelukkig wel een tellertje op) en 
dat ging zo dus verder totdat alle stencils gedraaid 
waren. Daarna het clubblad in elkaar zetten, nieten 
erdoor en de bezorgers deden de rest. Jaren later 
werden deze werkzaamheden overgenomen door 
SPL (Simon Ligthart). 
Intussen was Hans ook kantine medewerker gewor-
den op de trainingsavonden van de selectie. Op de 
fiets naar ’t huis van Piet Steltenpool om de sleutels 
en een zakje wisselgeld op te halen. In de kantine de 
koffie en frituur aanzetten, bedienen en na afloop de 
sleutels en al het kasgeld weer inleveren bij Piet. 
Hij was ook een keer prins Carnaval met Sonja Hui-
jing als prinses aan zijn zijde, gevolgd door een dam-
pend KGB carnavalsfeest in de grote zaal van de 
Halve Maan. 

Zaterdag afdeling 
Na inventarisatie van de interesse om niet op zon-
dag maar op zaterdag te gaan voetballen heeft Hans 
(met anderen) de eerste zaterdagafdeling van KGB 
opgericht en waren er op het hoogtepunt 4/5 senio-

Voetbal- en 
vri jwil l igers 
loopbaan 

Zette zijn eer-
ste stappen 
als pupil op 
een voetbal-
veld bij v.v. 
Aristos aan 
de Velserweg 
in Amster-
dam. Vanaf 
de junioren 
t/m de A1 
vervolgens bij 
DCG, destijds 
u i t k o m e n d 
in de hoog-
ste klasse v/h 
amateurvoet-

bal. Door vrienden gevraagd ging hij als senior ver-
der bij St.Louis a/d Kruislaan in Amsterdam (vlak 
achter oude Ajax stadion in de Meer). Bij St. Louis 
is zijn vrijwilligerswerk begonnen met het weke-
lijks maken van een gestencild clubblaadje, heeft 
hij een cursus bestuurslid gevolgd bij de A’damse 
Voetbal Bond en werd hij ook bestuurslid. Ook 
Wil Cornelisse speelde toen bij St. Louis en wij 
kwamen elkaar dus later bij KGB weer tegen.  

Bovenkarspel - here we come 
In 1970 woonden Hans en zijn toenmalige echtgeno-
te op een zolderverdieping in Amsterdam en vanwe-
ge de woningnood besloten zij tot een destijds groot 
avontuur; een eigen huis kopen in de Dr. Fleming-
straat in Bovenkarspel, een eengezinswoning nog 
zonder centrale verwarming, voor de lieve som van 
30,000 gulden (je kunt ’t je nu nog nauwelijks voor-
stellen, maar toen was dat echt nog een hele onder-
neming hoor). Om direct in te burgeren gingen zij op 
de zaterdagavonden naar cafe restaurant de Halve 

Werd geboren op 16 oktober 1944 in Amster-

dam.  Kreeg nog gezelschap van eerst een 

broer en daarna een zus. “In mijn huwelijkse le-

vens ben ik vader geworden van 5 kinderen, 

3 dochters en 2 zoons.” Is getrouwd met Ineke en heb-

ben samen zoon Stefan (12 jr.) Dan hebben we dat 

maar vast gehad. 

Duizendpoot

Hans de Lange



vanwege zijn werk moest verhuizen naar Almelo. In 
1992 ging hij voor een Amerikaans bedrijf aan de slag 
met als basis Hoofddorp en keerde hij van Almelo te-
rug naar Zwaag. Kort daarna werd hij ook weer ac-
tief als vrijwilliger bij KGB, Heeft zelf nog even kort 
gevoetbald, op het veld en in de zaal, maar was ook 
lid van de redactie, later bestuurslid technische za-
ken, medewerker kantine, coach KGB 1 zaalvoetbal, 
scheidsrechter en ook de ‘speaker’ bij het jaarlijks 
terugkerende internationale jeugd tournooi. 
In die jaren schreef hij ook altijd artikelen voor club-
blad de Brug onder het pseudoniem ‘Hapal’. Dat le-
verde soms veel stof tot gesprek, want ‘who the fuck’ 
was Hapal? Niemand die het wist en mocht dat nu 
wel, een pseudoniem gebruiken? Uiteindelijk heb ik, 
jaren later, bekend gemaakt dat Hapal een samen-
trekking was van mijn naam HPA de Lange, net zo-
als SPL een pseudoniem was voor Simon P. Ligthart, 
maar dat vond men prima, want iedereen wist waar 
dat voor stond.

Periode 1995 – en verder 
In deze periode was Hans vele jaren assistent van 
Henk Spaan en coach van KGB 2 en dat was spor-
tief gezien een memorabele periode voor KGB, want 
zowel KGB 1 als 2 wisten diverse kampioenschap-
pen te behalen en bereikten uiteindelijk in 2000 ge-
zamenlijk de 1e klasse van het amateurvoetbal, een 
ongekende prestatie, mede dankzij een “gouden lich-
ting” vanuit de A-junioren, eerder afgeleverd door 
Henk Wolfschot. 
Beide teams vormden een hechte vriendenclub, 
geen kinnesinne of wat dan ook en heel vaak na de 
wedstrijden op de vroege zondagavond samenko-
mend in het tot stamkroeg gebombadeerde Het 
Centrum in Enkhuizen, met kroegbazen Jaap en 
Joop, waar samen met spelers van West-Frisia en 
volleyballers van Madjoe geweldige gezellige avon-
den ontstonden en de nummers van Hazes, de Dijk, 
Boudewijn de Groot en vele anderen uit volle borst 
werden meegezongen. 
Ook heeft hij mooie herinneringen aan de deelname 
aan zaalvoetbal toernooien in Antwerpen, en voor-
al in Praag met Robert Konijn, Fred Wind, Finn en 
Bendt Verhage, Jurgen Dekker. Zat geen keeper bij, 
dus Hans moest op doel. Gelukkig zijn die doeltjes 
niet zo groot, Hans wel en wist er genoeg tegen te 
houden om weer met de 1e prijs naar huis te gaan. 
Of met Fred Wind, Eric den Os, Jeroen v/d Ploeg 
op excursie naar de Wallen in Amsterdam, waar vol-
gens een strak schema van Jeroen allerlei kunstwer-
ken werden bekeken. Weet nog goed dat Fred een 
sxkshop indook en even later triomfantelijk een op 
een plankje gemonteerde, rechtopstaande gouden 
penis aan ons liet zien. Dat werd bij KGB 2 de ‘gou-
den pik trofee’, die bij elke thuiswedstrijd werd uit-
gereikt aan de speler van die middag, die hem dan 
2 weken lang thuis op de schoorsteen mocht zetten. 
Hans hoorde dat sommige echtgenotes daar regel-

ren teams. Zaterdag 1 speelde op het hoofdveld van 
het oude sportcomplex, voor die oude houten tribu-
ne met zijn kleedkamers aan de zijkant (oh nostalgie) 
en trok ook steeds meer toeschouwers, vooral bij de 
wedstrijden tegen regio teams, in ‘t bijzonder buur-
man de Zouaven, dat waren echt heerlijke en druk-
bezochte duels. 
Omdat hij zondag’s niet meer speelde werd hij (bij-
na) vaste invaller bij het zondagteam van Jetze Kruis 
met spelers zoals Plukkel, Kikker, de broers Duijs, 
Simon Oud en de veel te vroeg (in 1994) overleden 
Ton Beekman, en speelde dus vaak 2 wedstrijden in 
’t weekend. Ook was er toen nog een zomeravond 
competitie voor veteranen waarin hij als zeer jonge 
veteraan zijn opwachting mocht maken met spelers 
als o.a. Arie den Drijver, Piet Schooneman, Pe Smit 
Sr., Sjaak v/d Ploeg Sr., Theo Kruis, Joost Bonnema en 
de al eerder gememoreerde Ton Beekman. Daarna 
werd hij gevraagd om begeleider/assistent trainer te 
worden bij zondag 1, met spelers als Joop Verhage, 
Co Meijer, Sjaak van Dijk, Wytse de Graaf op doel, 
Ton Kuin, Kees Ruiter e.a. Zijn vroegere redactie ma-
tje Wim v/der Velden werd voorzitter en heeft zich 
toen vooral bezig gehouden met de voorbereidingen 
en latere overgang naar het huidige sportcomplex.

Vrijwilligers vanuit de zaterdag afdeling 
De zaterdag afdeling van die eerste jaren heeft een 
hele groep vrijwilligers en/of bestuursleden voort-
gebracht, waar KGB vele jaren lang (en soms nog 
steeds) op kon/kan rekenen, zoals o.a. Ron Bijleveld, 
Danny en Jacco Stuurop, Wil Cornelisse, Frans Cor-
nelisz, Theo Wentzel, Hans Noback, Karel Huijing, 
niet te vergeten Rob Kooi, Henk van Alrena en jaren 
later ook Peter Bakker Jr. 
In 1980 verhuisde Hans naar Purmerend maar bleef 
op alle fronten actief bij KGB en werd halverwege de 
jaren ’80 gevraagd om trainer/coach te worden van 
KGB Dames 1. Die samenwerking heeft hij als heel 
plezierig ervaren, ook sportief, want er werd altijd 
meegedaan om het kampioenschap. Toen zijn eerste 
zoon Mark in 1988 werd geboren kwam het hele da-
mesteam met cadeautjes op kraamvisite in Purme-
rend en hij vond het dan ook erg jammer dat hij met 
alles moest stoppen, omdat hij in september 1988 
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was ’t maar op een andere dag gevierd, wie 
heeft zulke gedachten niet gehad?
 
Bestuurscrisis 2002 
Begin 2002 werd Hans samen met Sjaak van 
Dijk en Jan Schotte door voorzitter Ton Kuin 
benaderd omdat er een vertrouwensbreuk aan 
’t ontstaan was tussen Ton Kuin en Frans Cor-
nelisz (secretaris) en overige bestuursleden. 
Na gesprekken met betrokkenen leek de rust 
weergekeerd, maar dat bleek schijn. 
Hans zat in augustus van dat jaar op een cam-
ping in Ermelo, toen hij een telefoontje kreeg 
dat alle overige bestuursleden het vertrouwen 

in zowel voorzitter Ton Kuin als secretaris Frans Cor-
nelisz hadden opgezegd en hun functies beschikbaar 
hadden gesteld, dikke crisis dus. Na diverse gesprek-
ken met betrokkenen werd het Hans duidelijk dat 
een lijmpoging niet zinvol was. Hij heeft toen Ton 
Dekker en Danny Stuurop benaderd of zij als voorzit-
ter en secretaris bereid waren een bestuur te vor-
men met de bestuursleden die afstand van hun func-
ties hadden gedaan. Dat bleek het geval en ook Hans 
zou toetreden tot het nieuwe bestuur. Alle eerder 
teruggetreden bestuursleden waren blij met deze 
oplossing. 
Frans Cornelisz was inmiddels al teruggetreden en 
na diverse gesprekken tussen Hans en Ton Kuin, 
kwam ook bij Ton het besef om in het belang van 
KGB zijn functie per direct beschikbaar te stellen. 
Daarna was er dus weer een volledig functionerend 
bestuur, waarna Ton Dekker, Danny Stuurop en Hans 
tijdens de e.v. ALV officieel werden benoemd. Medio 
2003 trok Hans zich om persoonlijke reden terug uit 
het bestuur en is sindsdien niet meer actief geweest 
bij KGB. 

Tenslotte 2014 
Hans was eind 1993 ook als vrijwilliger toegetre-
den tot het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal 
Risdam in Hoorn, waar zijn jongste dochter toen naar 
de peuterspeelzaal ging en hij is dat nog steeds, nu al 
bijna 21 jaar lang. Om die reden en het vele vrijwil-
ligerswerk bij KGB ontving hij vrijdag 25 april 2014 
uit handen van onze burgemeester een ‘lintje’ en 
werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Hij was er zeer door verrast maar ook mee verguld, 
uit ervaring wetende, dat alle mensen die vrijwilli-
gerswerk doen, op z’n tijd een schouderklopje zeer 
waarderen. Helaas wordt dat ook wel eens vergeten, 
maar bedenk wel, vrijwilligers zijn de olie die een ver-
eniging laat draaien, zonder hen is het snel over en 
uit.

matig voor het slapen gaan met een ietwat zweverige 
en spijtige blik naar keken. Hans zorgde er natuurlijk 
wel voor dat elke keer een andere speler de trofee 
mee naar huis kon nemen. Al schoot iemand 2 keer in 
eigen doel, als ie aan de beurt was (dat is misschien 
niet zo’n handige uitspraak), dan werd hij toch tot 
speler van de dag gekozen en ging die trofee mee 
naar zijn huis. 
Ook zijn optreden als Sinterklaas voor de pupillen 
van KGB is hem bijgebleven, geschminkt en voorzien 
van alle attributen door kapper Houtenbos. Later 
nog een keer als Sinterklaas voor de selectiespelers, 
waarbij hij voor elke speler, onder grote hilariteit, 
een op maat gesneden gedicht had gemaakt.
 
Oktober 1998 
Hans wil en kan er niet omheen om te praten over 
16 en 17 oktober 1998. Hans werd 54 jaar en had de 
zondagselectie en anderen uitgenodigd in Het Cen-
trum. Iedereen was er ook en de kroeg trilde op z’n 
grondvesten van de luidkeels meegezongen muziek, 
iedereen had het naar zijn/haar zin, maar toen… 
Na vertrek uit Het Centrum in de vroege ochtend 
van 17 oktober kwam er een dronken en/of gedro-
geerde idioot in een auto met gedoofde lichten en 
forse snelheid het Westeinde oprijden, waar een 
hele rij KGB’ers 2 aan 2 fietsten, op weg naar huis. 
Hij schampte eerste Jetze Kruis en Hessel Thole, 
daarna vol tegen Cor Deen aan en vlak daarna ramde 
hij Ruud Vriend van de weg. Hans zat met anderen in 
een auto vlak voor de voorste fietsers en zij hoorden 
de klap en remden om te kijken wat er was gebeurd 
en op dat moment snelde die auto ons voorbij en 
verdween in de verte. 
Het was dramatisch, want door zo’n gek verloren Cor 
Deen en Ruud Vriend hun leven. Jetze en Hessel 
hadden geluk gehad, zij zijn later volledig hersteld. 
Die gebeurtenis, die nacht zal ik, en iedereen die er 
ook ter plekke bij was, nooit, nee nooit meer verge-
ten. De chaos, de emoties, de paniek, de direct aan-
sluitende politie verhoren, het enorme verdriet van 
beide families, het afscheid van Ruud thuis en later 
beide kerkdiensten, blijven ook zo vele jaren later 
gegrift in zijn geheugen. 
Waren ze maar 5 minuten eerder of later weggegaan, 
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kerstoernooi”. Uit heel Nederland reisden bakkers af 
naar Bovenkarspel om daar op het groene gras hun 
voetbalkunsten te laten zien. En daarna lieten ze hun 
kunsten in de kantine zien……

Niet alleen het voetbalgedeelte van KGB heeft hem 
beziggehouden, hij verrichtte nog vele andere werk-
zaamheden: kantinedienst, kiencommissie, evene-
mentencommissie, nachtklaverjassen, sponsorcom-
missie en niet te vergeten zijn activiteiten als schrijver 
voor het clubblad “De Brug”. Onder het pseudoniem 
Arie B. Bommel schreef hij menig kritisch en humo-
ristisch stukje waarin hij regelmatig mensen tot wan-
hoop dreef. Reeds jaren geleden maakte hij al deel 
uit van de “werkploeg”, de groep vaste medewerkers 
die vrijwel dagelijks op/bij KGB te vinden waren om 
het complex in goede staat te houden. Nog steeds 

Wanneer je op zoek bent naar een van de 
meest trouwe vrijwilligers en een van de 
meest trouwe supporters van KGB kunnen 
we niet om Arie de Wit heen. Arie, geboren 
in 1943 en nog steeds wonend in de Oranje 
Nassaustraat in Bovenkarspel, is sinds jaar en 
dag op de velden bij KGB te zien in de meest 
uiteenlopende functies. De laatste jaren is 
het allemaal iets minder geworden omdat zijn 
gezondheid hem momenteel een beetje in de 
steek laat. 

Hij begon zijn carrière bij HSV maar stapte in 
de jaren 1965/1966 over naar KGB, in eerste 
instantie alleen als razendsnelle linksbuiten 
bij de senioren. Volgens eigen zeggen een 
wereldvoetballer maar helaas nooit doorge-
broken en alleen beroemd gebleven in Boven-
karspel.
Maar al snel werd hij gevraagd als jeugdtrainer  
en dat was het begin van een lange loopbaan 
binnen KGB. Hij trok voor het eerst zijn voet-
balschoenen als trainer aan op het trainings-
veldje bij de Pieter Fransenschool, inmiddels 
volgebouwd met huizen. Op latere leeftijd 
heeft Arie zich als elftalbegeleider van de za-
terdag 1 opgeworpen. Jarenlang maakten ze 
Noord Holland onveilig. Samen met Henk van 
Altena vormden ze het technisch kader van de 
zaterdagafdeling, daarbij werden ze regelma-
tig ongevraagd en vaak ook ongewenst geas-
sisteerd door Meindert de Wit. Meindert was 
de persoon die als een rode draad door het 
voetballeven van Arie de Wit heeft gelopen, 
soms positief, soms negatief.

Arie stond aan de wieg van de oprichting 
van  de elftalcommissie, de voorloper van de 
seniorencommissie zoals we die nu ook nog 
kennen en die hij samen met Rien Wouters heeft 
opgericht. Tot rond 1999 bleef Arie deel uitmaken 
van de seniorencommissie. Illustere namen van deze 
commissie uit het verleden zijn o.a. Cor Beek, Hans 
de Lange, Martin Kreeft, Joost Bonnema, Gea vd 
Velde en Henk van Altena. Het inmiddels wereldbe-
roemde Stratentoernooi werd door Willem en Gea 
vd Velde en Arie de Wit in het leven geroepen, al was 
de oorspronkelijke opzet iets anders. In de beginfase 
speelden inderdaad straten uit Bovenkarspel tegen 
elkaar. En toen KGB financieel in een moeilijke pe-
riode zat bleek Arie ook niet voor één gat te vangen 
te zijn. Er was bijna geen geld voor toernooiprijzen, 
dus maakte hij zelf een aandenken voor de teams 
van de toernooien. Creatief en goedkoop! Een an-
der jaarlijks terugkerend hoogtepunt was het “Bak-

Clubman in hart en nieren

Arie de Wit



is er een werkploeg actief binnen KGB en volgens 
Arie verrichten zij fantastisch werk.

In de loop van de jaren heeft hij KGB zien veran-
deren van een kleine en gezellige vereniging tot 
een grotere en in zijn ogen iets minder gezellige 
vereniging, zeker in vergelijking met de periode op 
het oude sportcomplex De Rozenboom. De over-
gang van het oude, kleine en ietwat versleten com-
plex in de Hoofdstraat naar het nieuwe complex  
noemt hij een enorme vooruitgang. De faciliteiten 
waren ongekend en de vereniging ging er enorm 
op vooruit. Ook de kantine is veranderd en aan-
gepast aan deze modernere tijd, hij mist echter de 
gezelligheid van een echte voetbalkantine. Door 
het teruglopende bezoekersaantal wordt ook de 
gezelligheid iets minder. Opvallend vond hij de 
publieke belangstelling bij de nacompetitiewed-
strijden. Toen het “ergens om ging” kwamen de 
toeschouwers opeens wel en werd het een stuk 
gezelliger op De Rozenboom. 

Nog steeds is Arie als trouw supporter bij wed-
strijden van KGB aanwezig. Met de overgebleven 
harde kern van KGB (Martin Boon, Joep/Johan 
Bakker, Piet Deen, Jan Smit) zitten ze meestal na 
de wedstrijd aan hun stamtafel de zojuist gespeel-
de wedstrijd te evalueren. Hierbij wil Arie nog wel 
even benadrukken dat hij, zeker nu het lichamelijk 
iets minder gaat, enorm veel steun heeft aan zijn 
vriend Johan Bakker. En natuurlijk heeft hij veel 
steun van zijn vrouw Truus, die ook veel voor KGB 
betekend heeft (o.a. als kantinemedewerkster). 

We hopen Arie en met hem de andere trouwe le-
den nog lang aan hun stamtafel te mogen ontvan-
gen!

Elly Roosendaal en Ron Bijleveld
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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

•	uitdeuken
•	richten
•	spuiten
•	vinyldaken
•	ruitenservice
•	caravanservice
•	undercoating
•	volledige	schade-afwikkeling	met	alle	maatschappijen

Focwa garantie
2	jaar	durende	garantie	op	de	kwaliteit	
van	het	schadeherstel	en	zonodig	
volledige	overname	van	de	fabrieks-
garantie	op	de	gerepareerde	carros-
seriedelen.

garantiebedrijf
staat garant voor vakmanschap

•	 tectileren
•	snelle	reparatie
•	 restauratie	oldtimers
•	 inbouw	van	zonnedaken
•	voor	u	gratis	vervangende	auto
•	voorschieten	schadebedrag	overbodig
•	gegarandeerde	reparatiekwaliteit



C O L U M N
Sfeer

Hoe voelt het om je heen?

*Stemming in een groep personen.
*De indruk die een bepaalde plaats wekt.

Hoe dat zit bij KGB? Heel goed. Jazeker!
Ik hoor het langs de lijn van de supporters. Maar ook van spelers en diverse vrijwilligers, men is enthousi-
ast en positief bij KGB. Tijdens de speelweekenden, het stratentoernooi en ook op de ander - zeer goed 
- geregelde toernooien. En men is positief over het vernieuwde complex met het verse kunstgras en de 
kantine.

Nátúúrlijk! Er zijn altijd kleine probleempjes ‘dingetjes’ die bij een voetbalvereniging spelen. Bijvoorbeeld:
Een trainer/coach die een bepaald team niet krijgt. Een ontevreden speler over zijn positie. Een vrijwil-
liger die niet wordt gehoord. Het gras te lang is. Of mensen (lees ouderen) die zeuren over een vernieuw-
de kantine zonder zelf enige hand uit de mouw te hebben gestoken. 

Dat zal altijd zo blijven. Er blijven altijd kleine probleempjes spelen. Bij élke vereniging.

Wanneer ik afgelopen seizoen op het complex kwam, liep ik na een kwartier met een glimlach. Je kon de 
goede sfeer grijpen. 
Nee dit schrijf ik niet op voor dit stukje. Ik merk het echt door heel vv KGB. 
Bij de selectie heb ik er best wel van opgekeken. Gedegradeerd. Bam! En het seizoen erna toch een posi-
tieve stemming. Welke selectiespeler je het afgelopen seizoen ook sprak, ze waren allemaal positief. Het 
blijkt een hechte groep te zijn. 
Managen, coachen, teambuilding én de club.

Raoul Heertje schreef ooit al eens:
‘Mannen veranderen in de voetbalkleedkamer in jongens. Dat blijven ze tijdens de wedstrijd, na afloop 
onder de douche én in de kantine met bier en bitterballen. Ze analyseren de wedstrijd en maken 
flauwe seksgrappen. Voetbalhumor. Weekendvriendschappen als anker 
in ‘t leven.’

Dat geldt voor onze -top- voetbalgirls net zo. 
Toch meiden? 

Voetballen. Het gaat om de sfeer. 
Óók voor ons als voetbalfans. Als je 
‘club’ niet leeft, kun je ook niet scoren. 

Tja … KGBeter hè!?
 

Rob Visser
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(werk Barcelona), Jeffrey Noback (blessure), Brian 
de Roo, Reynaldo Appelman (beiden geschorst) en 
Michael Helfensteijn (wissel) speelden niet. Doel-
man Dirk Bakker mocht  in de basis beginnen en dit 
was een mooie beloning voor het hele seizoen als 
trouwe wisselkeeper op de bank zitten. Prachtig!
Ook A-junior Niels Compas kreeg een basisplaats. 
De sterke verdediger had indruk gemaakt met z’n in-
valbeurten en door met hem te starten kon IJzeren 
Kees Hauwert doorschuiven naar het middenveld. 
Erdinç Gedik mocht als vooruitgeschoven midden-
velder starten en Mathijs van Diepen als linksbuiten. 
Last but not least was onze topscorer Daniël Hart 
klaargestoomd door Yuri Smit en Wim de Wolf om 
vandaag voluit te kunnen gaan. 

West-Friesland was warmgelopen voor de wedstrijd 
die werd gespeeld op het complex van goede buur 
Spirit’30 uit Hoogkarspel. Ongeveer 600 toeschou-
wers omzoomden het veld. 
Die zagen een eerste helft die niet hoogstaand was. 
KGB had wel de regie in handen maar het baltempo 
was te laag. De middenvelders werden moeilijk be-
reikt en dus ook de spelers voorin. HSV Sport kon 
vrijuit spelen en deed dit ook. Regelmatig kwamen ze 
in de buurt van Dirk Bakker maar doelpunten kwa-
men er niet. De beste kans was in minuut 27 toen 
een speler de 16 meter binnenliep en tegen de uit-
komende Dirk Bakker aanschoot. Verder nog een 
aantal pogingen die net overgingen en een aantal 
voorzetten die door de lange doelman met vertrou-
wen gevangen werden.

KGB kreeg ook in de eerste helft en ondanks het ma-
gere spel meer kansen. Bram Zwaan pakt de bal van 
z’n tegenstander Pascal Appelman en schiet tegen 
doelman Luke van Amstel op. Kees Hauwert stoomt 
met de bal op, haalt verwoestend uit, bal tegen de lat 
en Daniël Hart schiet de rebount binnen. Buitenspel 
constateert de arbitrage. Daarna nog een keer Hau-
wert die doorkomt na een duel op het middenveld te 
hebben gewonnen. Z’n schot is een prooi voor Van 
Amstel. 

HSV Sport 1 – KGB 1   0 – 5  (0 – 1) 18 juni 2015

De 5 – 0 doet een makkelijke wedstrijd vermoeden, 
dit was het zeker niet. HSV Sport deed z’n sportieve 
plicht en gaf goede tegenstand. Pas na de 0 – 3 ging 
de druk eraf.

KGB was in de reguliere competitie al twee keer te 
sterk geweest voor de Hoornse ploeg: 2 – 0 en 1 – 
0. Dit gaf het nodige vertrouwen. Voetbal is ook een 
mentaal spelletje. Daarom was het voor KGB niet on-
gunstig dat trainer Jitze Bosma en z’n entourage de 
laatste twee weken constant riepen dat HSV Sport 
op z’n laatste benen liep en z’n spelers op waren. 
Ook de spelers zelf gingen dit roepen en er dus ook 
in geloven. Met de uitschakeling in de poule na de 
tweede nederlaag op rij (1 – 2 tegen Zeevogels) ver-
dween het laatste beetje hoop op promotie.

Bij KGB was het omgekeer-
de het geval. Ook wij had-
den spelers met pijntjes en 
lange schorsingen maar de 
selectie bleef vertrouwen 
houden onder aanvoering 
van de altijd gedreven en 
duidelijke trainer-coach Ri-
chard Bulterman en z’n staf. 
KGB kon iedere keer weer 
een prestatie van formaat 
op de mat leggen en ook 
na het verloren tweeluik te-
gen Texel’94 werd de draad 
weer opgepakt.

HSV Sport mistte z’n beste 
speler Mads Bruynesteyn 
en ook René in de Betouw 
en Hidde Sijbrands waren 
niet van de partij. 
In de beginopstelling van 
KGB liefst vijf wijzigingen 
ten opzichte van afgelopen 
zondag (OSV). Jan Dekker 

Het is gelukt

Promotie KGB1
Het is gelukt! Na 7 nacompetitiewedstrijden heeft KGB 1 promotie afgedwongen naar de derde klasse. Dit 

betekent een terugkeer na slechts 1 seizoen bivakkeren in de vierde klasse. Een puike prestatie. De laatste 

wedstrijd moest met grote cijfers gewonnen worden van het uitgeschakelde HSV Sport om enigszins rustig 

achterover te kunnen leunen en af te wachten wat OSV in Beverwijk zou doen tegen Zeevogels. Het werd  

5 – 0 en OSV kwam niet verder dan 1 – 1 en dus vielen alle puzzelstukjes in elkaar. 



Ook de tweede wissel kan je in dat kader zien. Le-
gend, de man met de hoogste trainingsopkomst van 
de selectie, moet er wederom af met kramp. Hij heeft 
zich compleet leeg gespeeld. Voor hem komt Jurgen 
Duijs, ook een groeibriljantje in de selectie. Hij maakt 
notabene z’n eerste minuten in dit seizoen voor KGB 
1 maar doet dit alsof hij er al jaren speelt: soeverein. 

Zo langzamerhand komt KGB in een zetel terecht. 
De spelers voelen dit en willen meer zekerheid. De 
score wordt in de laatste 20 minuten opgevoerd naar 
0 – 5. HSV Sport zit kapot en mede door de eerdere 
wissels blijft KGB volle bak gaan. Daarbij spelen twee 
spelers van KGB vandaag een cruciale rol. Kees Hau-
wert, vandaag middenvelder die 90 minuten lang z’n 
duels wint en van voor naar achter blijft penetreren 
(en ook nog van links naar rechts). Kees neemt na 
drie seizoenen afscheid van KGB met promotie en 
gaat spelen met vrienden in het zaterdagteam van 
De Zouaven. En dan laatste man René Spruit. Hij 
stopte met de winterstop, gaf voorrang aan z’n gezin. 
Z’n laatste wedstrijd was Always Forward uit, 4 – 1 
verlies en een rode kaart was z’n deel.
Door de schorsingen van Lorenzo van de Beek en 
Tim Appelman kwam KGB dun in de verdedigers. 
Richard Bulterman benaderde René en die stond 
te trappelen. Vandaag was hij de speler we zo graag 
zien. Overal bovenop, tegenstanders aftroevend en 
een rol spelen in de opbouw.
De 0 – 3 en 0 – 5 worden gemaakt door de absolute 
goaltjesdief dit seizoen: Daniël Hart. Het was lo-
pende bandwerk. De teller stopt na vandaag bij 42 
doelpunten (beker + competitie) en ook nog eens 13 
assists. Fantastisch!
Pedro Raven maakt de 0 – 4. Hij kopt een rebound 
in na een schot van Daniël Hart die door Van Amstel 
wordt weggetikt. Pedro eindigt in de armen van va-
der Jos die achter de goal staat. Van Amstel raakt 
hierbij verder gekwetst aan z’n rib en wordt vervan-
gen door speler-aanvoerder Roy Verhaaf. Een reser-
vekeeper is niet voorradig.

Bij Zeevogels – OSV wordt verder niet gescoord en 
als scheidsrechter Metsemakers affluit is het party-
time. KGB PROMOVEERT NAAR DE DERDE KLAS-
SE.
Eerst moeten er nog overbodige penalties genomen 
worden maar ook daar laat KGB zien waarom het 
promoveert. Voor de derde keer worden de straf-
schoppen beter genomen als de tegenstander. Van 
de 15 genomen pingels wordt er maar 1 gemist (Juri-
aan Visser).
Doelman Dirk Bakker pareert drie penalties en be-
kroont z’n goede wedstrijd. Alle spelers en staf stor-
men op Dirk af en vieren feest. Er vloeit champagne 
en juichend gaan we de kleedkamers in na vele felici-
taties in ontvangst te hebben genomen.

Rond het half uur begint KGB slordig te spelen en 
HSV Sport is nu veel op de helft van KGB te vinden. 
Een achterstand dreigt maar KGB overleeft en gaat 
zelfs met een voorsprong de rust in. Het is Daniël 
Hart die de maker is van de goal in de 39ste minuut. 
Even daarvoor kwam hij al vrij voor de keeper na een 
mooie één-twee. Die mistte hij nog. Bij de 0 – 1 raakt 
hij de bal half maar daardoor staat Luke van Amstel 
op het verkeerde been. De bal verdwijnt in de korte 
hoek.

Inmiddels is het bij Zeevogels – OSV ook 0 – 1, dit be-
tekent dat OSV nog altijd de beste papieren heeft. 
Mathijs van Diepen heeft hamstringproblemen en 
maakt plaats voor Pedro Raven. De dartele speler 
met brazilian roots mag het laten zien.
Er staat een aardig windje en die heeft KGB nu in de 
rug. Daarbij spelen we naar het publiek toe en omdat 
veruit het merendeel uit Bovenkarspel komt is dit 
een lekkere steun.

Het initiatief na de rust ligt 
nu duidelijk bij KGB, HSV 
Sport moet terug maar 
blijft wel goed meevoet-
ballen. KGB weet dat het 
nog een aantal doelpunten 
moet maken om OSV voor 
te blijven. Daniël Hart is er 
dichtbij als hij een voorzet 
van Sander Kolkman (in 
dit verdere verslag Legend 
genoemd) tegen Luke van 
Amstel aankopt.

Overigens is arbiter Met-
semakers na de rust in een 
ander kleur shirt te bewon-
deren (groen). Voor de rust 
was  de kleur grotendeels 
zwart, net als HSV Sport. 
Dit bracht enige verwarring 
bij de spelers, zo speelde 
Legend de bal keurig twee-
maal in de voeten van Met-
semakers.

De 0 – 2 valt in de 56ste minuut. Juriaan Visser komt 
met de bal aan de voet op aan de linkerkant en ver-
stuurt een fraaie voorzet naar Pedro Raven die bij de 
2de paal vrijstaat en even fraai met buitenkant voet 
binnen volleert.
HSV Sport mist nog een grote kans op een aanslui-
tingstreffer en inmiddels komt uit Beverwijk het be-
richt dat Zeevogels gelijk heeft gemaakt.
Erdinç Gedik verlaat het veld voor Michael Helfen-
steijn en Michael laat zien waarom KGB promoveert. 
Hij kan met zijn fitheid en drive nog een extra zetje 
geven om de Hoornaars naar een grote nederlaag te 
spelen. 
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SELECTIE KGB        seizoen 2015 - 2016

Bovenste rij vanaf links:
Berry van der Wouden, Barry Rood, Lorenzo van de Beek, Joep Deen, Mathijs van Diepen, Sander Kolkman, Maarten Vijselaar en Joost Schouw.

Middelste rij vanaf links:
Jens Kesting, Björn van Deursen, John Feij (assistent-scheidsrechter), Jacko van Leijen (trainer-coach KGB 2), Richard Bulterman (trainer-coach KGB 1), 

Peter van der Veen (keeperstrainer), Erik de Vries (teammanager KGB 1), Wim de Wolf (verzorger), Juriaan Visser en Sonny Overbeek.
 

 Voorste rij vanaf links: 
 Erdinç Gedik, Jurgen Duijs, Mike Stavenuiter, Kevin Feij, Dirk Bakker, Patrick Schooneman, Jan Dekker, 

Pedro Raven, John Bot, Mitch Wentzel en Jeffrey Noback.
  

Niet op de foto:
Reynaldo Appelman, Frank Bleeker, Bart Boon, Daniël Hart, Michael Helfensteijn, Jelle Kok, Patrick van Osch,  

Brian de Roo, Wesley Smit, Dylan de Wit, Bram Zwaan en Thom de Boer (fysiotherapeut).
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Platte tekst

vervolg Promotie KGB1



Statistieken:
0 – 1    39’  Daniël Hart
0 – 2    56’  Pedro Raven
0 – 3    69’  Daniël Hart
0 – 4    76’  Pedro Raven
0 – 5    83’  Daniël Hart

Scheidsrechter:  R. Metsemakers.
Assistent-scheidsrechters:  C. Hoogland en P. Beu-
deker. 
Toeschouwers:  600.

KGB:  Dirk Bakker, Jens Kesting, René Spruit, Niels 
Compas, Juriaan Visser @, Kees Hauwert, Sander 
Kolkman (68’ Jurgen Duijs), Erdinç Gedik (57’ Mi-
chael Helfensteijn),  Bram Zwaan, Daniël Hart en Ma-
thijs van Diepen (46’ Pedro Raven).
Gemiddelde leeftijd basis: 24,5 jaar.

Erik de Vries

Uiteraard gaan ook stafleden mee onder de douche 
inclusief kleding en wordt de tent afgebroken. 
Later op de avond is de KGB kantine druk bezet en 
wordt er tot de vroege uren gefeest. De vogeltjes zijn 
alweer aan het fluiten.

Nog even een aantal wetenswaardigheden:
Jan Dekker zat in het buitenland, Dirk Bakker had 
een basisplaats. Peter Molenaar was bereid gevon-
den om op de reservebank als reservegoalie plaats 
te nemen. Bedankt Peter!
We werden in de watten gelegd door de mensen van 
Spirit’30 uit Hoogkarspel. Vooral Koos Vriend was 
hierin de touwtrekker. We mochten gebruik maken 
van de bestuurskamer voor de bespreking en ook de 
behandeltafel was beschikbaar.
Na de wedstrijd werden we getrakteerd op een 
rondje van deze club.
Ook oud-speler Jordy Brouwer (nu Zouaven) kwam 
de kleedkamer in met een rondje. 
De hele avond was er een hotline met Bertus Kos-
ter, wedstrijdsecretaris van vv DEM, die ons op de 
hoogte hield van Zeevogels-OSV.
Er werden vijf flessen champagne leeggespoten, er 
bleef hier niets van over om te drinken.
Een aantal personen stelden zich beschikbaar om 
ons in de kantine te voorzien van een natje en een 
droogje: Nico en Ineke Bakker en ons aller John Feij.
Speler Tim Appelman zorgde letterlijk voor vuur-
werk. Om 0.00 uur precies ging het de lucht in. 
De langdurig geblesseerde speler Jelle Kok is op 
papier derde aanvoerder en liet zich zo ook gelden. 
Altijd voor, tijdens en na de wedstrijden aanwezig en 
de boel oppeppen.
Op de website van KGB staan foto’s gemaakt rond-
om de wedstrijd door Anita Bakker. Op de facebook 
site van KGB staan ook diverse foto’s/filmpjes met 
vele reacties.
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vergeten zijn? Toen ik eenmaal de route opnieuw ge-
wijzigd had, ging de tekst met alle foto’s en opdrach-
ten richting Angela, die op het laatst nog de boekjes 
moest bedrukken bij het bedrijf waar ze werkt. Ge-
weldig…, maar ook spannend…

En zo werd het Vaderdag 21 juni. 

Het zou redelijk weer zijn, maar wat een regen in de 
ochtend. Als dit maar wat beter wordt dachten we 
nog. 
De mensen druppelden één voor één binnen, al rond 
half 10 waren de eerste mensen gesignaleerd!
Ron zorgde samen met zijn vriendin Liesbeth voor de 
koffie met een stuk appeltaart. Dik voor elkaar!
Bij KGB kreeg je een tas met wat lekkers, het rou-
teboekje met de opdrachten,  foto’s en instructies, 
deze werden uitgereikt door Tineke van Ammers.
Iedereen zat op zijn “post” of was onderweg naar de 
stempelplek. 
En daar gingen de eerste mensen, spannend… Hoe 
zou iedereen deze dag beleven?
Bij de eerste stempelpost zaten Mia en Marike, daar 
mocht iedereen blikgooien. De blikken met de hoof-
den van veel bekenden van KGB, gemaakt door Dirk 
en Mia, top!! 
Maar daar werd ook direct al een fotootje gemist 
door velen. Hier was namelijk de eerste foto te vin-
den bij het magazijn van Hans en Ingrid van Diepen 
van Woonwinkel ’t Klooster. 
Mensen vervolgden hun weg en kwamen er onder-
tussen achter dat de foto’s niet op volgorde gedrukt 
waren. Tja, het is tenslotte een puzzeltocht! Het 
moet niet te makkelijk gemaakt worden. En anders 
zou je terug rijden als je een foto mist, dat wilden we 
niet, het moest tenslotte veilig gereden worden. 
Zo kwam iedereen aan bij Dirk, Finn en Bob, die za-
ten bij de Vlietlanden. Daar kon je eventueel even 
wat eten en drinken bij Nineteen Drinks & Bites, 
waar opnieuw door een hoop mensen een foto werd 
gemist op de parkeerplaats. Nog even raden hoeveel 
golfballetjes er in een pot zaten… en hup weer de 
auto in.
Vervolgens vingen Diana en ik iedereen op bij MOC, 
daar waar je even een appeltje en wat limonade kon 
scoren. Enthousiast vertelden een hoop mensen 
hoe geweldig zij het vonden. Het weer was inmiddels 
heel aangenaam geworden, heerlijk zonnetje erbij!
Toen de auto’s allemaal voorbij waren gekomen, heb-
ben we de spullen ingeladen en zijn richting huis ge-
reden. Ondertussen was iedereen nog onderweg en 
de volgende post was bij Mantel Holland.
Daar waar Angela en Sandy iedereen verschillende 
bloembollen lieten zien, waarbij je de naam moest 
raden van het soort.

Stempeltje weer gehad en gáán… Op naar de Flint.

Op woensdag 27 augustus vorig jaar stelde ik “onze” 
voorzitter, Bob Smit, privé de vraag of hij er iets voor 
voelde om opnieuw een Auto Toertocht in het leven 
te blazen.
Dit had ik al geruime tijd in gedachten, omdat een 
maand ervoor bij mijn lieve vader de spierziekte ALS 
werd vastgesteld. Hierop volgden vele onderzoeken 
en daaruit bleek dat hij ook de ziekte van Walden-
ström met zich mee moest dragen. 
Op het moment dat je zoiets te horen krijgt, zakt de 
grond onder je voeten vandaan. Onvoorstelbaar wat 
dit teweegbrengt.

Je wilt iets doen… Maar wat kun je doen? Deze on-
macht heb ik geprobeerd om te zetten in het idee om 
voor het KWF geld op te halen door middel van een 
Auto Toertocht.

Ik was er nerveus van, wat zou Bob denken? Nadat ik 
het hem gevraagd had, bedacht ik me dat er enorm 
veel georganiseerd  moest worden. En dus heb ik 
hem daarna weer een bericht gestuurd. Laat maar 
Bob, dit is nogal wat. Ik kan dit niet gaan vragen!
Maar Bob reageerde heel positief. Dit omdat hij hier-
aan zelf vroeger ook deelnam, hij vond het een ge-
weldig idee! Ik zag dit als een uitdaging en keek niet 
op tegen het voorbereidende werk. Er werd mij door 
anderen ingefluisterd… Waar begin je aan? Het is 
nogal wat! Zou je dat nu wel doen? 
Nee, ik vond het een prachtig idee en had er veel zin 
in. Ik had om me heen gevraagd wie er aan mee zou 
willen werken en iedereen was enthousiast! 

En zo vertelde Bob tijdens de nieuwjaarsspeech dat 
dit op de agenda stond voor het komende jaar.

Maanden van voorbereidingen volgden. Er moest 
een route uitgestippeld worden, sponsors benaderd 
worden, we gingen opdrachten bedenken enzo-
voorts…
Deze maanden waren écht geweldig, de voorpret 
was onbetaalbaar en onvergetelijk mooi!
Met een team van lieve mensen hebben we aan deze 
toertocht gewerkt, ik vond het fantastisch.

De route werd gereden, de foto’s werden ondertus-
sen gemaakt, van te voren bedachten we wat voor 
vragen we er eventueel bij zouden stellen. En dit al-
les zorgde voor een paar geweldige uren in de auto 
van Dirk en Mia. Enórm gelachen, tranen met tuiten, 
maar ook serieuze gesprekken volgden.
De rit is in totaal 5 keer gereden, daags voor de toer-
tocht moest er nog weer een omleiding aangebracht 
worden in het hele verhaal, want er was kermis in 
Nibbixwoud!
Ook op diezelfde dag werden alle spullen klaargezet 
voor de 21e. Hebben we alles wel? Zullen we niets 

Iedereen verdient een morgen

Auto toertocht



Bij Danny mocht iedereen nog even darten en ook 
daar kon nog even gegeten of gedronken worden.
Tijdens de hele route werden er 3 items van KGB 
geplaatst. Hiermee kon je wat extra punten binnen-
halen. Ze waren naar ons idee vrij duidelijk zichtbaar, 
maar toch... Deze werden niet allemaal genoteerd. 
Het wachten was op mijn broer met zijn gezin, die als 
laatste gesignaleerd werden op de laatste posten. 
Iedereen in afwachting in de kantine waar het lang-
zaam druk werd. Er werd veel gelachen en gepraat 
over de toertocht, maar ook nog een hoop verzwe-
gen. Stel je voor dat een ander nog jou antwoord 
noteert!

Inmiddels was iedereen iets later dan gepland bin-
nen en de punten waren geteld.

Bob deed het woord, de foto’s werden opnieuw op 
het scherm getoond met de adressen en antwoor-
den. De prachtige prijzen werden uitgereikt. 
Er werden nog wat uurtjes, onder het genot van een 
drankje en een hapje, nagepraat en direct kreeg ik al 
van heel veel mensen de complimenten en de vraag 
of er een vervolg op komt het volgende jaar. Maar 
deze complimenten heb ik natuurlijk niet alleen aan 
mezelf te danken!
Dank aan iedereen die mij geholpen heeft, ik vond 
het werkelijk waar fantastisch en als ik het voor het 
zeggen heb gaat dit een vervolg krijgen.

Mijn vader is nog geen 3 weken na deze toertocht op 
9 juli overleden…
Hij was trots op ons, op iedereen die hieraan heeft 
meegeholpen en zijn/haar bijdrage heeft geleverd.
Op Vaderdag schreef hij met zijn vinger op de auto 
(omdat hij al heel lang niet meer kon praten) hoe 
mooi hij dit vond en wilde KGB een bedankbrief 
schrijven. 
Helaas heeft hij de kracht niet meer kunnen opbren-
gen, maar bij deze wil ik dat graag nog iedereen laten 
weten! Fijn dat mijn vader dit nog mee kon maken.

Anita en Nico bedankt voor het maken van de foto’s 
en wat er over op de website en FB is geplaatst.

BEDANKT Bob, Angela, Danny, Diana, Dirk en Mia, 
Marike, Ron en Liesbeth, Sandy, Tineke en alle vrij-
willigers die in de kantine en daar buitenom hun 
steentje hebben bijgedragen. 
En ook iedereen die aan deze toertocht deelnam.

Maar ook de sponsors : WFO Notarissen, Golfbaan 
de Vlietlanden, Woonwinkel ’t Klooster, 
Finn Schoonmaak-glazenwassersbedrijf, Mantel Hol-
land BV, RoVé Horeca Groothandel, 
Sportcafé de Flint, Albert Heijn, Nineteen drinks & 
bites  en Spar Schrama.

Ik hoop dat iedereen die eraan mee heeft gedaan ge-
noten heeft en wordt vervolgd zou ik zeggen!  ;)
Heel veel dank,
Liefs Diana Verhage 33
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leeftijd in KGB dames 1 en zij is ook scheidsrechter 
geweest. Helaas moest zij door blessures vroegtijdig 
met voetbal stoppen.
 
Na de Havo RSG wilde Michael een sportopleiding - 
sportmanagement doen. Door zijn knieblessure liet 
hij dit toch lopen en koos uiteindelijk voor een studie 
Communicatie in Diemen. 
“Ik wil later de reclamewereld in. Werken bij een 
mooi buro of er misschien zelf een opstarten.

Vanaf de 56e minuut viel 
Michael goed in. Aan de zij-
lijn werden vooraf de wenk-
brauwen gefronst waarom 
deze stabiele middenvel-
der niet vanaf het eerste 
fluitsignaal was opgesteld. 
Wel door onze redactie, 
want maanden daarvoor 
was tijdens een vergade-
ring besproken - een jonge 
selectiespeler - te benade-
ren die óók vrijwillig andere 
werkzaamheden voor vv 
KGB doet. De naam van Mi-
chael Helfensteijn viel snel! 
Hij traint/coacht al lang een 
F-team en is ook vanaf zijn 
elfde scheidsrechter. Daar 
is hij dit seizoen net mee ge-
stopt.

Ik heb gelukkig niet vroeg 
in de morgen met hem af-
gesproken. Net na de mid-
dag staan zijn oogjes weer 
fris. KGB was na de winst in 
Hoogkarspel met de selec-
tie en een selectieve aan-
hang wezen doorzakken in de kantine. 
‘Tot in de vroege uurtjes ja. Wanneer promoveer je 
hè, dat moet goed worden gevierd!’
 
Op negenentwintig december aanstaande wordt hij 
twintig! Michael is de zoon van Hans & Allison Hel-
fensteijn die naast hem nog een dochter hebben. 
Stefanie is de jongste. Michael heeft al ruim drie jaar 
een vriendin. Nikki Koopman uit Enkhuizen. Ze heb-
ben elkaar op Forever Young ontmoet. Zij delen de 
passie voetbal. Ook Nikki speelde zelf vanaf jonge 

Met Michael had ik de dag na de overwinning op HSV Sport een afspraak staan. Het werd de avond ervoor 

0-5 en daarmee promoveerde KGB 1 naar de derde klasse. Gastheren SC Spirit 30, die er in de tweede 

klasse thuis op voetbalt, draagt zelf ook rode shirts maar nu domineerde uiteindelijk het rood met het V 

teken. Prachtig. 

Aanstormend talent

Michael
  Helfensteijn
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zijn. Het slechte kraakbeen moest eruit 
en via inspuiten van stamcellen komt 
er nieuw in. Dit moet automatisch aan-
groeien, maar het wordt nooit zo sterk 
als het oude.”
“Ik startte direct bij de fysio en daarna 
herstelde ik snel. Voor de wedstrijd 
doe ik wat langer een warming up. Mijn 
knie voelt nu gewoon goed aan. Ik ging 
er achttien november van het seizoen 
‘12-‘13 geblesseerd af en ik kon begin 
seizoen ‘13-‘14 weer starten!” 

“Ik wist niet dat KGB zo leefde onder 
de supporters. Heel veel mensen waren 
naar Texel, OSV en Spirit enzo. Wild-
vreemde mensen die je bedanken voor 
de wedstrijd. Dat is wel heel mooi.”

Je bent wel een echte clubman hè?! Je 
woont vrijwel naast de Zouaven maar 
je voetbalt bij KGB, daarnaast train/
coach je een F team en ben je al 7/8 
jaar jeugd scheidsrechter. 
“Scheidsrechter, jazeker, via Sybrand 
Krul, dat klopt inderdaad. Maar daar 
ben ik dit seizoen mee gestopt. Het 
was echt heel leuk om te doen. Met 
jonge jeugd omgaan is gewoon prach-
tig. 
Door mijn vader ben ik bij KGB beland. 
Hans voetbalde bij KGB zat.1 en ik ging 
regelmatig kijken. Coachen bij de F-jes 
vind ik prachtig en ik kijk ervan op hoe-
veel ze in een seizoen oppikken.”
In de namiddag van ons interview 
heeft hij met deze F-jes een teamuitje. 
Zwemmen in zwembad ‘De Water-
hoorn’ in Hoorn.

Je hebt allang een vriendin, ga je het 
huis uit? Of blijf je voorlopig bij je ou-

ders?
“Nee voorlopig ga ik niet het huis uit. Ik heb de hele 
zolder voor mezelf en heb ook absoluut geen reden 
om weg te gaan. Ik heb met mijn ouders een hele 
goede band.” 
Ik vraag hem of zijn vader een mening over zijn voet-
bal heeft. 
“Nee, hij zegt niet zo snel dat ik het goed doe of zo. 
Hij komt de wedstrijden wel kijken, daar spreekt ook 
waardering uit! En ik vind het ook leuk dat hij komt 
kijken.”
“Na de A1 begon ik in het tweede. Jacko van Leijen is 
coach en dat doet hij goed, want in het tweede heb 
je altijd spelers die het niet kunnen hebben dat ze 
niet in het eerste staan. Daar moet je als coach wel 
mee om weten te gaan. Jacko kan dat. De sfeer is 

Op zich ben ik wel iemand die de leiding op me 
neemt bij projecten op school enzo.”
Je had in de pupillen een knieblessure! Hoe zit dat? 
vraag ik.
“Mijn knie was al langer niet goed. Heeft waarschijn-
lijk met mijn groei te maken gehad. Ik heb ook een 
extra jaar in de D-tjes gevoetbald. Het jaar dat Inessa 
Kaagman en Jory de Wit naar Hollandia vertrokken. 
Rond mijn tweede jaar in de C en eerste jaar in de B1 
groeide ik in één jaar vijftien centimeter! Hoe of wat 
allemaal is niet duidelijk geworden, maar misschien 
ben ik daardoor anders gaan lopen. De dokter kon 
niets van mijn klachten vinden, dus voetbalde ik ge-
woon door. Later in de A1 voelde ik ineens iets knak-
ken. Na diverse mogelijke redenen o.a. overbelasting 
bleek het uiteindelijk mijn kraakbeen in de knie te 
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Univé Hollands Noorden

Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl

Scoor een passend
verzekeringspakket  
Maak een afspraak met één van onze 
adviseurs en bepaal samen welke 
verzekeringen bij uw situatie passen
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Zwaan in het eerste te voetballen. Vanaf de jeugd za-
ten wij vrijwel in elk zelfde team. 
“Bram die op een toernooi in Denemarken tegen de 
Duitsers met zijn hand scoorde. Dat was echt lache, 
gieren, brullen. De internationale toernooien waren 
mooi. Met z’n allen op een slaapzaal in een geda-
teerd gebouw. Het hoeft allemaal niet duur te zijn om 
lol met elkaar te hebben. Het gaat om elkaar. Het was 
gewoon allemaal goed geregeld, vooral door de inzet 
van Martijn Kamp.”
 
Goede herinneringen heeft hij ook aan dat zijn vader 
met Arie Beusekom trainer was. Dat hij met Frank 
Bleeker en zijn goede vriend Bart Peerdeman in een 
team zat. En met Jeroen van Beusekom toen vader 
Hans en Jeroens vader Arie coachte. In die tijd stond 
Michael nog spits.

“Ik heb altijd op diverse plekken gestaan.”

Ik bedenk me: Niet alleen op het veld - ook voor de 
vv KGB staat hij vrijwillig klaar. 

Michael draait wat op z’n stoel - the interview is done. 
Hij gaat zich voorbereiden op zijn zwemuitje met zijn 
F-team. Bedankt Michael. Succes ‘next season’ met 
de selectie én je F-team.

Rob Visser

goed. Ik kreeg zijn vertrouwen en dan krijg je zelf ook 
vertrouwen.”
“In het tweede vroeg Kees Hauwert aan coach Jac-
ko of ik op de positie achter hem kon spelen en dat 
pakte goed uit. Ik heb veel aan Kees Hauwert gehad. 
Dat soort spelers zijn belangrijk voor het tweede 
team, die heb je nodig. Geld zeker ook voor Remco 
Wachter en nu in het eerste is Reynaldo Appelman 
ook iemand die je onder zijn hoede neemt en je posi-
tief coacht. Voordat ik bij het eerste werd betrokken, 
had ik in het tweede geen minuut gemist.”

“Tussen de A1 en de KGB-selectie zit een heel groot 
verschil. Ervaring. Mannenvoetbal is anders.”

Ik vraag hem naar zijn favorieten.
Michael is absoluut een echte Ajaxied. Hij heeft tien 
jaar een seizoenkaart gehad. Vak 413 precies achter 
het doel. Schitterend gewoon.  
Hij verdient wat bij – bij Karwei in Enkhuizen. “We 
werken met een hele leuke groep en we doen zater-
dags na het werk vaak een biertje. Het werk is er leuk 
en de sfeer is goed.”
Zijn favoriete vakantie was vroeger Frankrijk, omdat 
ze daar veel naar toe gingen kamperen. Maar winter-
sport vindt hij ook heel leuk. Hij heeft niet echt een 
favoriete speler, maar hij kan gewoon niet om Messi 
heen. Frank de boer is zijn favoriete trainer. En hij is 
wel een Cruijffman, omdat hij vindt dat oud-voetbal-
lers in je organisatie moeten zitten! 
Aan elke trainer/coach die hij bij KGB heeft gehad 
heeft Michael goede herinneringen. Maar niet ie-
mand specifiek. Hij vindt het nu heel leuk met Bram 
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ganiseerd. 
Eind maart heb ik samen met Laura de Haas een 
clinic georganiseerd, waar de meiden als voorberei-
ding op het schoolvoetbaltoernooi konden trainen 
onder leiding van Ajax-speelster Inessa Kaagman en 
de damesselectie. Er waren maar liefst 60 aanmel-
dingen en er werd door de meiden hard getraind op 
hun balvaardigheid, afronden en conditie. Een dag 
die iedereen erg goed bevallen is en hiermee ook 
zeker voor herhaling vatbaar! 
Ook begin mei hadden wij bij KGB bezoek van een 
echte vrouwelijke voetbaltopper. Stefanie van der 
Gragt, die afgelopen WK de rots in de branding van 
het Nederlands vrouwenteam was, kwam een clinic 
geven op de Open Dag van KGB. Samen met Larissa 
Smit leerde zij de meiden wat techniek bij. In de korte 
pauze werden zowel Stefanie als enkele dames van 
KGB bestormd door handtekeningenjagers en de 
meiden raakten niet uitgepraat over ‘alle’ speelsters 
van het Nederlands Elftal. Wederom een geslaagde 
activiteit en als je hiervan ook nog eens een boost in 
het ledenaantal merkt, is het dubbel geslaagd!
 
Een stijgend aantal voetballende meisjes, een da-
mesteam wat in de tweede klasse blijft en nieuwe 
trainers en begeleiders die staan te popelen om het 
nieuwe seizoen te starten, dit kan niet anders dan 
een super seizoen worden! Ik heb er in ieder geval 
weer veel zin in!

Anne Boon

Voor diegene die mij nog niet kennen; mijn naam is 
Anne Boon en sinds 2003 ben ik lid van KGB Eerst 
ben ik samen met Laura de Haas begonnen in een 
jongensteam. Het seizoen daarop kon er een mei-
denelftal gevormd worden. Op de weg van de MD1 
tot de huidige dames 1 hebben wij vele mooie suc-
cessen behaald. Zo werd ons team zo ongeveer elk 
jaar kampioen, hebben wij twee keer in de bekerfi-
nale gestaan, waarvan één keer gewonnen, en twee 
keer de supercupfinale gespeeld. Met als beloning 
dat wij in de MA1 in de Hoofdklasse mochten uitko-
men. Ondanks dat het team in de loop der tijd vele 
speelsters heeft zien komen en gaan, is er nog steeds 
een deel van de oorspronkelijke MD1 dat nu bij de 
dames voetbalt. Zelf speel ik door een tegensputte-
rende knie helaas geen wedstrijden meer. Het begon 
met een onschuldige sliding tijdens een wedstrijd 
waarin wij nota bene het honderdste doelpunt van 
het seizoen wisten te scoren. Diagnose: gescheurde 
voorste kruisband en een ingescheurde meniscus. 
Na een jaar revalideren, heb ik het voetballen lang-
zaam weer opgepakt en een aantal jaar weer kunnen 
genieten van het spelletje. Tot ik twee seizoenen 
terug aan een lullig duel meerdere scheuren in mijn 
meniscus opliep. Operatie nummer vier aan de-
zelfde knie volgde en hiermee kwam de tijd om mijn 
voetbalschoenen in de wilgen te hangen. Het bloed 
kroop echter waar het niet gaan kon, vandaar dat ik 
sinds dit jaar weer beperkt mee train met de dames. 
Ook heb ik afgelopen seizoen geholpen bij de trai-
ningen van de MC2  en de taak van meidencoördina-
tor op mij genomen.
 
Het meidenvoetbal is ‘booming’ op het moment. Het 
Nederlands Elftal deed voor het eerst mee aan het 
WK en het is bovendien de snelst groeiende sport 
in ons land. Dit merken wij gelukkig ook bij KGB, van-
daar dat er voor het eerst sprake is van een meiden-
coördinator. In het seizoen 2014/2015 hadden wij 
een MC1, MC2 en ME1. Voor aankomend seizoen 
hebben wij maar liefst vijf meidenteams (MB1, MB2, 
MC1, MD1 en ME1) in kunnen schrijven en spelen 
er nog ongeveer 10 meiden tussen de jongens. Een 
flinke stijging dus waar wij binnen KGB ook erg trots 
op zijn! Een deel van deze nieuwe leden hebben wij 
te danken aan de activiteiten die er dit jaar zijn geor-

Hallo clubgenoten!

Ik heb in deze presentatiegids de eer om mijzelf te mogen 

voorstellen en jullie een inzicht te geven in wat er allemaal 

gaande is in onze groeiende meidenafdeling.

Meidenvoetbal ‘booming’ zegt...

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

     Westfriezen
Accommodatie: 
Sportpark ‘t Krijt
Wilhelminastraat 11
1689 EJ  ZWAAG
Tel. 0229-237697

     Winkel
Accommodatie: 
Sportpark Winkel
Bosstraat 94
1731 SG  WINKEL
0224-542292

 SV Spartanen 
Accommodatie: 
Sportpark “Spartanen”
Sportlaan 19
1687 BR  WOGNUM
0229-571735 

 Texel’94
Accommodatie: 
Sportpark “Den Burg Zuid”
Haffelderweg 46
1791 AS  DEN BURG
Tel. 0222-312835

  VIOS-W 
Accommodatie: 
Sportpark “De Doorbraak”
Doorbraak 18
1749 AM  WARMENHUIZEN
Tel. 0226-394054
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Waar vind ik de tegenstander?

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

  De Blokkers
Accommodatie: 
Sportpark “De Blokkers”
Gildeweg 23A
1695 GD  HOORN NH
Tel. 0229-240350

 DWOW
Accommodatie: 
Sportpark “de Wilskracht”
Prinses Irenestraat 19
1771 CD  WIERINGERWERF
Tel. 0227-602654

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

 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

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

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



3e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1

SPEELSCHEMA KGB 1 SEIZOEN 2015 -2016
datum thuis - uit  aanvang

06-09-15 KGB - DWOW  14.00 uur

13-09-15 SEW - KGB  14.30 uur

20-09-15 Kleine Sluis - KGB  14.00 uur

27-09-15 KGB - VVW  14.00 uur

04-10-15 VIOS-W - KGB  14.00 uur

11-10-15 KGB - Texel’94  14.00 uur

18-10-15 De Blokkers - KGB  14.00 uur

01-11-15 KGB - Winkel  14.00 uur

08-11-15 JVC - KGB  14.00 uur

15-11-15 KGB - Westfriezen  14.00 uur

29-11-15 SV Spartanen - KGB  14.00 uur

06-12-15 KGB - SRC  14.00 uur

13-12-15 Grasshoppers - KGB  14.00 uur

24-01-16 KGB - SEW  14.00 uur

31-01-16 KGB - Kleine Sluis  14.00 uur

14-02-16 VVW - KGB  14.00 uur

21-02-16 KGB - VIOS-W  14.00 uur

06-03-16 Texel’94 - KGB  14.00 uur

13-03-16 KGB - De Blokkers  14.00 uur

20-03-16 Winkel - KGB  14.00 uur

03-04-16 KGB - JVC  14.00 uur

10-04-16 Westfriezen - KGB  14.00 uur

24-04-16 KGB - Grasshoppers  14.00 uur

01-05-16 DWOW - KGB  14.00 uur

08-05-16 SRC - KGB  14.00 uur

16-05-16 KGB - SV Spartanen  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 !!



C O L U M N
Dadbod

Een Dad – what?
Om een buikje in toom te houden sport ik tweemaal per week. Insane, fitness en doe ik allerlei buikspier oefeningen. 
Afzien.
Nú lees ik dat een beetje buikvet - in - is!
Pff. Ben ik net op weg naar een sixpack. 
De vaderbuik ‘een dadbod’ genoemd,  is best mooi, lekker én vertederend vinden vrouwen. Vooral jonge vrouwen.

Zacht buikspek.

Een dadbod verwijst naar de buikjes die vaders hebben. Maar steeds vaker zie je het al bij mannen rond de twintig.
Lees ik.
Het vet op de buik is populair geworden.
Maar let wel - een beginnend buikje hè! Geen bierpens, de buik mag niet over de broekrand uithangen. Omlaag kijkend 
moeten de heren hun ‘jonge heer’ nog wel kunnen zien.  
Door fastfood, pizza’s, feesten & drank zijn de heren afgelopen decennia rond de buik gegroeid. ‘Zwaar studeren’.
Maar ook de jonge dames zijn voller geworden. Mogelijke reden dat jonge vrouwen - een dadbod - aantrekkelijk vinden, 
is dat zij zich staand naast een fatboy zich op de foto mooier voelen. Niets is zo frustrerend naast een afgetrainde jonge-
man afgebeeld te staan. 
Het maakt de dames onzeker. 
Ze willen er slank uitzien en dat lukt beter als de jongen ernaast wat voller is!

Nu snap ik spits Daniël Hart. 

Coach Richard Bulterman heeft hier allemaal 
maling aan. Denk ik. Hij is strak afgetraind 
door zijn tomeloze inzet. 

Op het complex bij SC Spirit 30 zie ik aan het 
eind van het seizoen 2014-2015 een gedreven 
coach. Dé beslissingswedstrijd tegen HSV 
Sport.
Na het fluitsignaal maakt Richard voor de tri-
bune een giga reuzesprong waar onze van Gaal 
jaloers op zou zijn! Gedreven en fanatiek.
Zo blijft Richard strak & slank. No dadbod for 
him.  

Ik ga komende zaterdag ook gewoon weer naar de 
sportschool. Tss een Dadbod!

Rob Visser

Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253
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Leden van: 
DE CLUB VAN HONDERD

Adri Laan
Andre Boon
Andre Fit
Ans de Wit
Antoine Haarstudio
Auke en Margreet van Zanten
Bab Minneboo
Bart van der Steen
Bert Karel
Bert Spaan
Bertus en Tiny Karel
Bertus Kleijn
Bob Post
Bob Smit
Brian Veeken
Cees de Wit
Cees Hoff
Danny Stuurop
De Gympies
Dennis de Goede
Dick de Wit
Dick de Wit
Dirk Berkhout
Dirk Jan Kok
Dirk Ligthart
Dirk Visser
Dirk Vreeker
Ed Eickhout
Edith Beekman
Edwin den Ouden
Eric Raggers
Erik de Vries
Erwin Bijlsma
Eugene Thole
Evert Visser

Finn Verhage
Fjöder Werkhoven
Fons Vreeker
Frank Dekker
Frank en Karijn Sijs
Frans Dekker
Frans Eickhout
Frans Takken
Fred Windt
Gerard Boon
Gerard Groot
Gerard Overmars
Gerard Piekaar
Hans Broersen
Hans en Trudy Ligthart
Hans Raven
Harco Pennekamp
Henk Cnossen
Henk Jansen
Henk Tor
Henk van Altena
Henk van de Velde
Hessel Thole
Hoost & Partners
Ids Fopma
Jaap Boon
Jaap Commandeur
Jacco Stuurop
Jack Keirsgieter
Jacko van Leijen
Jan Appelman
Jan Bregman
Jan Hermans
Jan Menno Hermans
Jan Putting

Jan Smit
Jan van St. Annaland
Jean-Pierre Kroezen
Jelle Bonnema
Jelle Thole
Jenny Messchart-Kuiper
Jeroen Mulder
Joop Hendrix
Jos Rood
Jouri Haksteen
Juriaan Visser
Kees Groot
Keesjan Hoff
KGB Jeugdcommissie
KGB Veteranen
Koos en Alie Visser
Lars Huisken
Lars de Jong
Linze de Jong
Luuk Hoogendoorn
Marcel Commandeur
Marcel Schouten
Marco Ligthart
Marijke de Boer
Mark Pennekamp
Martijn Kamp
Melchior Lehmann
Mervr. A. Smit
Michel Kok
Nico Homan
Nico Konijn
Nico Schooneman
Patrick Visser
Peter Kuiper
Piet Deen

Piet Vriend
Remco Wachter
Rens de Boer
Richard Bulterman
Riet Kuperus
Rina Deen
Rob Ruitenberg
Rob Visser
Robèr van Ammers
Robert Konijn
Ron Bijleveld
ROVE
Ruud Peerdeman
Sander Oud
Schoonmaakbedrijf Streekclean
Sen. Zondag 1
Sen. Zondag 2
Sen. Zondag 3
Sjaak van der Ploeg sr.
Sjaak van de Swaluw
Sjors Appelman
Stoffers Glazenwasserij
Theo en Elly Roosendaal
Tim Appelman
Ton Dekker
Ton Karel
Vok Appelman
Wim ter Avest
Wil Cornelisse
Wil Klein
Wil Laan
Wilko Visser
Yvonne Boon

Ook u kunt lid worden van de Club van 100. 

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

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

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

Overmaken op rek.nr. NL51 INGB 0004151866 t.n.v. KGB Club van 100





 
 

Wilt u uw financiële administratie uitbesteden en/of heeft u belastingadvies nodig? 
Kom dan bij Hoost & Partners! 

 
Wij halen het optimale uit uw administratie om uw onderneming succesvoller te maken 

en bij elke belastingkwestie waar u in privé of uw onderneming mee te maken heeft, 
kunt u rekenen op onze kennis en expertise.  

 
U kunt voor een geheel vrijblijvend 

kennismakingsgesprek contact met ons opnemen op het  
telefoonnummer 0228-312005 of per e-mail 

info@hoost.nl. 
 

Hoost & Partners is gevestigd aan 
                                              De Trompet 18a, 1601 MK te Enkhuizen 

                                           www.hoost.nl 
 Financiële administratie  
 Salarisadministratie  
 Belastingadvies voor ondernemingen en particulieren  
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BEWAARINFO

De kleding van KGB bestaat uit een exclusieve MU-
TA-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 vrij-
wel alles online te bestellen en ontvangt u meteen na 
bestelling een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van 
de beschikbare voorraad bij KGB zullen de bestelde producten snel kunnen worden afgeleverd of op speel-
dagen in het wedstrijdsecretariaat bij KGB kunnen worden afgehaald. Informatie via John Kruis (j.kruis4@
kpnplanet.nl). Voor kleding die niet op voorraad is geldt een minimale leveringstermijn van 6 weken.

Kledinglijn

Ereleden & Leden van Verdiensten 
Verenigingspersoonlijkheden om trots op te zijn
Vierentachtig jaar vereniging zijn bereik je niet zon-
der de steun en onverzettelijkheid van mensen die 
alles 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. KGB presenteert met oprechte trots deze 
“Persoonlijkheden”.

Ereleden
•  R. G. Bijleveld  •  M. Boon  •  W.J.H.M. Cornelisse  
•  C.P. Deen  •  C.J.J. Huisman  •  P. Klarenbeek 
•  A.K.J.M. Kuiper  •  S.P. Ligthart  •  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 € 142,50
F-pupillen € 97,50 Dames € 120,-
E-pupillen € 97,50 Zaal Heren € 140,-
D-pupillen € 100,- Zaal Dames € 140,-
C-junioren € 102,50 G-voetbal € 102,50
B-junioren € 102,50 Veteranen € 120,-
A-junioren € 112,50 Bij incasso wordt een korting van 2,50 verleend.

Contributie voor het seizoen 2015/2016



Elke vereniging, dus KGB 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 KGB bestaat uit Klaas Blokker, Jacco Stuurop. Dennis Buysman, Jan Putting 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.

KGB kent een grote verscheidenheid van sponsoring d.m.v. het plaatsen van reclame-uitingen. 
De meest in het oog springende reclame-uitingen zijn die van hoofdsponsor Dirk de Wit Mode, een groeiend 
aantal Topsponsors en  natuurlijk de Topsponsorgroep Tulip Valley.
Belangrijk zijn ook de reclamebordsponsors op het complex van KGB. Zo staan er borden langs het A-veld, 
bij de entree van het complex en langs de Drechterlandseweg. Ook langs het Hoofd Jeugdveld zijn de afgelo-
pen jaren borden geplaatst. Door een gerichte actie van de afgelopen maanden staan er nu al ruim 50. Klasse 
Klaas.

Ook kunnen bedrijven advertenties plaatsen in het clubblad “de Brug” van KGB en in de Presentatiegids die 
jaarlijks verschijnt. KGB 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 KGB-complex bezoeken. Ook op de 
internetsite van KGB (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 KGB Sponsorcommissie, Postbus 218, 1610 AE Bovenkarspel.
Mailadres : jj.vandijk@quicknet.nl
Telefoon : 06-47598005  of  0228-513157 (Sjaak van Dijk)
  
Namens de sponsorcommissie, Sjaak van Dijk

Sponsorcommissie
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BEWAARINFO

Ereleden & Leden van Verdiensten 
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Van links naar rechts
 Ninke Kaij
 Elly Roosendaal
 Anita Bakker
 Nico Bakker
 Rob Visser
 Ron Bijleveld
 Monique Kroezen
 Danny Stuurop

Foto Elftal Esther Pronk
Foto’s meisjes Paul van der Molen D&P
Layout assistentie     Hans Helfensteijn

REDACTIE

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

HOOFDBESTUUR

Van links naar rechts
 Linze de Jong
  algemeen coördinator
 Aldo van Leeuwen
  secretaris
 Monique Edelenbosch
  toernooien &
        activiteiten
 Fjödor Werkhoven
  voorzitter

   

JEUGDCOMMISSIE

Colofon
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Organisatieschema en medewerkers
 Naam  Telefoon Mobiel Tel.
Hoofdbestuur
Voorzitter Bob Smit   06-52095222 bob.smit@klvb.nl
Penningmeester RonBijleveld   06-30171024 r.g.bijleveld@xs4all.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Technische Zaken Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Accommodatie Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Seniorencommissie
Lid Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Team manager selectie Erik de Vries   06-25048766 ej.de.vries@quicknet.nl
Coordinator G-voetbal Jeroen Mulder   06-47322385 jmullie@quicknet.nl
Jeugdcommissie
Voorzitter Fjodor Werkhoven   06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl
Secretaris Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Coordinator A t/m D jeugd Linze de Jong   06-22683908 linzedejong@quicknet.nl
Evenementen/Aciviteiten Monique Edelenbosch  06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl
Technische Zaken Jacko van Leijen  06-55247745 jacko.van.leijen@hotmail.com
Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan   06-52456840 kgb-toernooi@kpnmail.nl
Zaalvoetbalcommissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris Jeugd Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Zaal Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Leden Administratie
Leden Administrateur Gerard Piekaar    ledenadministratie.kgb@ziggo.nl
Leden Administrateur Anita Bakker  0228-751888  ledenadministratie.kgb@ziggo.nl
Scheidsrechters
PR-man en aanspreekpunt Raymond Kersten 0228-513086  raymond.kersten@quicknet.nl
Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul   06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
Begeleiding + coordinator Senioren Gerard Haakman 0228-513302  g.j.haakman@quicknet.nl
Begeleiding + coordinator Senioren Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Sponsorcommissie
Voorzitter Sjaak van Dijk   06-47598005 jj.vandijk@quicknet.nl
Lid Klaas Blokker   06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl
Lid Jacco Stuurop   06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl
Lid Jan Putting   06-51992708 jan.putting@yacht.nl
Lid Dennis Buijsman  
Redactie/Internet
Hoofd redactie Nico  Bakker  0228-515893 06-54252586 redactie.kgb@quicknet.nl
Clubblad + Presentatiegids Anita Bakker  0228-751888  a.g.bakker@quicknet.nl
Clubblad + Presentatiegids Elly Roosendaal 0228-520439  ellyroosendaal@gmail.com
Clubblad + Presentatiegids Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Clubblad + Presentatiegids Ninke Kaij   06-37431932 pieter.ninke@quicknet.nl
Clubblad Monique Kroezen 0228-721973  monique@novusoft.nl
Presentatiegids Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@xs4all.nl
Presentatiegids Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Webmaster Hans Beets   06-33838903 webmaster@vvkgb.nl
Webmaster Nico  Bakker  0228-515893 06-54252586 webmaster@vvkgb.nl
Webmaster Anita Bakker  0228-751888  webmaster@vvkgb.nl
Club van 100
Voorzitter Marco Ligthart   06-30611991 marcoligthart@hotmail.com
Lid Dennis de Goede   06-41784890 dennis.de.goede@hotmail.com
Lid Jan Hermans   06-41858377 j.hermans1982@gmail.com
Lid Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Kantine commissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Lid Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
Lid Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@xs4all.nl
Lid Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Lid Dirk Rood   06-16596066 dirk.rood@hotmail.com
Lid Frank Sijs  0228-512469  ribiro@quicknet.nl
Complex en velden
KNVB-consul Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker  0228-516113  a.vreeker@quicknet.nl
Materiaal/Boet
Lid Henk Cnossen   06-18705802 info@vvkgb.nl
Algemene Zaken
Regio afgevaardigde KNVB  Frans Cornelisz  0228-513260  franscornelisz@quicknet.nl
Schoolvoetbal Hans Noback  0228-514376  hans.noback@planet.nl

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

Telefoon AFGELASTINGEN LIJN: 0228 515482



Enkhuizer Sportcentrum Enkhuizen
Enra Verzekeringen Grootebroek
Fa. A.J.J. de Wit & zn Bovenkarspel
Fa. Van der Gulik BV Venhuizen
Fa. W.J. Kok & Zonen Bovenkarspe
FinAccount Administraties Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Zwaagdijk-Oost
FNV Bouw- en houtbond Grootebroek
G-J Rood Hovenier Bovenkarspel
Flint Sportcafé Grootebroek
G. Oud en zn Tulips BV Andijk
Gall & Gall Bovenkarspel
Germaco BV Bovenkarspel
Grond&Cultuurtechniek WF Andijk
Groot&Nieuwboer MakelaardijBovenkarspel
Gruba Auto en bandenservice  Grootebroek
Happy Days Grootebroek
Helder, Groot en Utrillas Bovenkarspel
Heron Auto Enkhuizen
Hessel Thole Automatisering Bovenkarspel
Het Industriehuis Enkhuizen
Het Roode Hert Bovenkarspel
Hinke Juwelier Bovenkarspel
HoBaHo BV Lisse
Hoekstra APK Grootebroek
Hoff Accountantskantoor Bovenkarspel
Hogendoorn Autoschade Grootebroek
Hoost & Partners Enkhuizen
IJsselmuiden Sanidrome Grootebroek
J&B Stukadoors Hoogkarspel
J.T. van Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Jan de Wit en Zonen BV Bovenkarspel
Jan Reek Natuursteen Hoorn
Jongeneel Houthandel Zwaagdijk-Oost
 Jumbowood Bovenkarspel
June Travel Counsellors Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Karel Bloembollen BV Bovenkarspel
Kerner Fit For Animals Bovenkarspel
Kersten Administratiekantoor Bovenkarspel
Jaap Bakker Loodgieter Enkhuizen
Keukencentrum Stede Broec Grootebroek
Keukenloods BV Zwaag
Jonk Poelier Grootebroek
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok-Metaal Grootebroek
Kooy Reparatiebedrijf Grootebroek
Koomen Zwaagdijk
Koorstra Kitwerken Bovenkarspel
Koster Muziek Enkhuizen
Kuin BV Aannemningsbedrijf Bovenkarspel
Kuiper BV Transportbedrijf Enkhuizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
Lowie Bakker Schilderwerken Bovenkarspel
M. Greiner Stucadoorsbedrijf Bovenkarspel
M2 Printing BV Enkhuizen
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins Sportcentrum Bovenkarspel
Mantel Holland BV Venhuizen
Mantel VOF Grootebroek
Laan Sanitair Schagen
Mc Donald’s Enkhuizen Lutjebroek
Meijer - Van der Tuin Hoogkarspel
Michel Doorn Andijk

Mobile Connectivity B.V. Amsterdam
Muta Sport Schagen
Nan Profile Grootebroek
Nefertiti  Schoonmaakbedrijf Bovenkarspel
NIBO Bovenkarspel
Noppes Kringloopwinkel.nl Grootebroek
Painting Holland Groep Zaandam
PC-Outletshop Bovenkarspel
PCC  Afval Medemblik
Pearle Opticiëns Enkhuizen
Peerdeman Garagebedrijf Grootebroek
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Per Lei Bovenkarspel
Pieterson Dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Installatiebedr. Hem
Primavloer Bovenkarspel
Rabobank West-Friesland Wervershoof
Remax Han van Wijk Bovenkarspel
Reus Watersport Grootebroek
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogéma Administratiekantoor Grootebroek
ROVÉ  Horeca Groothandel Middenmeer
Ruiter Dakkapellen Purmerend
RUVO Inbraakbeveiliging Bovenkarspel
Schadenberg Hem
Schepenwijk Autoschade Enkhuizen
Schipper Kozijnen BV Opmeer
SDG Baars Schilderwerken Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens Bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker Fysio Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Tweewielers Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Stoffers Glazenwasserij Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
Taxicentrale W-F Bovenkarspel
Theo Schilder&Zn. Vishandel Enkhuizen
Time for you Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Softdrinks (AA) Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modesch. Bovenkarspel
Van der Linden Van Sprankhuiz  Enkhuizen
Van Diepen Design Grootebroek
Van Gent-van der Meer-Nuyens BV Vo o r -
hout
Veekro Bedrijfswagens Zwaagdijk
Veldhuis Zonwering Hoorn
Veltrop Shop Grootebroek
Venhuis Communicatie Producties Hem
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Verzeker Voordelig.nl Bovenkarspel
Vivaldie Ijssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Vroling BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk Notarissen Grootebroek
Xaris ICT & Telecom Wognum

t Klooster Bovenkarspel
Alpha Tours Touringcars Hem
Autobedrijf De Dijk BV Enkhuizen
Appelman Installaties Obdam
Aquastop Bovenkarspel
Auto Totaal Garagebedrijf Grootebroek
Babonnick Bovenkarspel
Baderie Laan Bovenkarspel
Bakker Groentenhandel Bovenkarspel
Bakkerij Besseling Bovenkarspel
Bakker de Groenteman Bovenkarspel
Bakker de Houthandel Hoogkarspel
Bakker Loodgieter Bovenkarspel
Bakkerij Botman Bovenkarspel
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerenpoot Installatietechniek Zwaagdijk
Berend Botje Kinderopvang Zwaag
BIBO Autobedrijf Enkhuizen
Biesenbeek-IT Enkhuizen
BMT Timmerwerken Bovenkarspel
Bob Nieuweboer Architecten Zwaagdijk-Oost
Boukens Enkhuizen
Bouw ‘85 Hem
Broekerhaven Administratiek, Bovenkarspel
Bruna  Boekhandel Bovenkarspel
Buurs Zonweringen Bovenkarspel
C. Wit & Zn. BV Loonbedrijf Blokker
C.R. Boon Enkhuizen
Camarate Trainingen Grootebroek
Carpe Diem Andijk
CNB Bloembollenteam Bovenkarspel
Cool Air  Bovenkarspel
Copy Digitaal Enkhuizen
Cornelisse Sportprijzen Enkhuizen
Dakster Dakbedekking Enkhuizen
de Dijk Autobedrijf Enkhuizen
de Flint Sportcafé Bovenkarspel
de Gouwe Stek Bovenkarspel
de Haan, Keurslager Bovenkarspel
de Houtexpert BV Enkhuizen
de Jong & De Jong Adviseurs Enkhuizen
De Lange (Winnubst) Lutjebroek
de Luifel Verf & Wand Grootebroek
de Paus Café Lutjebroek
de Proeftuin Restaurant Enkhuizen
de Wit Beeld en Geluid Enkhuizen
de Wit Transport BV Bovenkarspel
de Wit-Schouten BV Andijk
Deen Hoorn
Deinum’s Catering Zwaag
Dekker Tweewielers Enkhuizen
Desaunois Aannemingsbedr. Zwaagdijk-Oost
Designbrigade Zwaagdijk
DF2connect Enkhuizen
die Port van Cleve Enkhuizen
Dijkprint Andijk
Dikke Mik Eetcafé Enkhuizen
Dirk de Wit Mode Bovenkarspel
E. de Wit & Zn BV Bovenkarspel
Embrace Damesmode Hippolytushoef
Electro Enkhuizen Enkhuizen
Embrace Bovenkarspel
Energiewacht Groep Zwolle
Enkhuizer Aannemersbedrijf Enkhuizen

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

K.G.B. sponsors / advertentie-reclamebordsponsors
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1613 KV Grootebroek

www.rswf.nl

    
    Mobiel   (06) - 42.71.82.27    

        
    E-mail info@rswf.nl

• Camera-inspectie, minicamera nu vanaf buis Ø32mm.
 

• Ontstopping van riool-, keuken- en sanitairafvoeren.

Tel.       (0228) - 544351

• Leverantie en aanleggen alle rioleringen. 

• Reparatie van vuil- en hemelwater riolering.

 
• Rioolstank-detectie. 

• Kabel- en leidingdetectie. 

• Uw specialist voor oplossing van alle rioolproblemen.

vof

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
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	  

	  
	  

	  




