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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.

Een nieuw seizoen met vertrouwde en nieuwe ge-
zichten. Voor het tweede jaar in de derde klasse. 
Vorig jaar schreef ik in het voorwoord van de gids 
2015/2016 dat wij mee zouden doen om een peri-
ode en wellicht zelfs voor de titel. Het liep anders. 
Op de laatste speeldag werd een langer verblijf in 
de derde klasse veilig-
gesteld. De grillige derde 
klasse waar iedereen van 
iedereen kan winnen en 
waar de verschillen al ja-
ren klein zijn. 
De selectie is gegroeid, 
de technische staf is uit-
gebreid. Het is mooi om 
te constateren dat er dit 
seizoen een groot aantal 
spelers uit de eigen jeugd 
door stroomt naar de 
selectie. De laatste keer 
dat dat in deze aantallen 
gebeurde was eind jaren 
negentig, vlak voor de 
opmars naar de eerste 
klasse.

Het sportbeleidsplan is 
afgerond en staat - voor 
iedereen toegankelijk - 
op de website van KGB. 
KGB 2020 is een feit. De 
subtitel van het beleids-
plan: ‘een stabiele twee-
de klasser…’. Een eerste 
stap in de goede richting 
is de promotie van KGB 
2 naar de tweede klas-
se. 50% van de selectie 
geeft reeds invulling aan 
de doelstelling uit het 
beleidsplan. Nu nog een 
stabiele tweede klasser 
worden…

Wij zijn trots op deze gids. In een tijd van digitalise-
ring en online activiteiten, 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 Presentatie-
gids als absoluut paradepaardje. 
Ik wens u een prachtig en sportief seizoen. Tot ziens 
op ons complex.

Sportieve groet,
Bob Smit

Bob Smit
Van de voorzitter
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plaatselijke agent van politie en Simon Deen van de 
Hoofdstraat.

Op de vraag hoe ieders carrière is verlopen, wordt 
meteen maar geroepen dat de Kleintjes geen top-
pers waren. Simon begon bij de welpen en met z’n 
17e vroeg Piet Steltenpool (secretaris toentertijd) 
of hij bij de selectie wilde. Dat hield dan wel in dat 
er 2 keer in de week getraind moest worden, waarop 
Simon direct liet weten; “dat wordt dan niks, laat mij 
maar mooi bij de jongens in een lager team voetbal-
len.” En dat werd het ‘beroemde, gevreesde en be-
ruchte team, het 6e’, met onder andere Dirk Duys, 
Herman Plukkel, Louis (kikker) Stavenuiter, Simon 
Oud en Gerrit (Gertje) Oud als vlagger. Vele voet-
baljaren volgden. Het leverde hem nog een spelt op 
vanwege 25 jaar voetbal.
Het randgebeuren bij het zesde was bijna net zo be-
langrijk en zeker in het oog springend als het voetbal. 

Vanaf de eerste minuut is het gezelligheid troef, met 
André in de hoofdrol. Onder het genot van een lek-
ker bakkie koffie, laat André weten dat hij de avond 
hiervoor te zwaar heeft getafeld. Maar ja, “alles 
moest op, want er is voor betaald en weggooien is 
zonde”. Van het te vele eten had zijn spraakvermo-
gen niet geleden, het was duidelijk wie van de drie 
het woord voerde. Het interview ging van de hak op 
de tak en er werd flink bij gelachen.

Tussen broers Wil en André ingezeten is Simon toch 
wel een ‘klein’ beetje een vreemde eend in de bijt. 
Simon heeft een groot deel van zijn leven bij buur De 
Zouaven doorgebracht tot hij met zijn vrouw Afra be-
sloten er een dikke punt achter te zetten. U begrijpt 
wel dat het niet het gewenste afscheid was.
Simon meldde zich bij KGB toen hij 10 jaar was, eer-
der mocht hij niet. Hij en de beide broers kregen 
training van Piet Rood en van dhr. Broekman, de 

Aan tafel drie gebroeders Klein, Simon (65), Wil (58) en André (57). Zij vertegenwoordigen voor dit

interview zichzelf en hun vrouwen, Truus van Wil en Nannie van André en de met voetbal gestopte 

zonen Thomas en Dion.

Een echte KGB-familie

Familie Klein



André komt met een prachtige anekdote. Een op-
schrift in de kantine met ‘eigen gemaakte consump-
ties mogen hier niet worden genuttigd’. Nou daar 
wist hij wel raad mee. In de kantine was een speciaal 
hoekie, genaamd; de ballen van André. Aan de bar 
zat onder andere Dirk Duijs. Toen op een keer de 
gehaktballen op waren en zij dus niet de wekelijkse 
ballen naar binnen konden werken, zei André tegen 
Dirk dat hij er de volgende keer zelf wel voor zou 
zorgen. Een week later had André thuis vier grote 
gehaktballen gemaakt. Met een tassie brood, een 
thermoskan, jus en waxinelichies kwam hij naar de 
kantine. André toverde een klein opwarm stelletje 
op de bar, pannetje erop, de ballen erin, lekker warm 
maken en gehaktballen eten. Hilarisch.

Een evenzo mooi verhaal is die keer op zaterdag 
met KGB3 naar Texel. Busje te vol, maar bij de boot 
aangekomen ging een deel van de mannen plat in 
het busje liggen, dus kon voor minder geld de over-
tocht gemaakt worden. En zo ging André nog even 
door met prachtige voorvallen over zaterdag3 van 
toen. Een bijzondere was het vervolg van een ruzie 
bij KGB. De mannen waren gewend na afloop van 
een wedstrijd nog even naar de KGB kantine te gaan, 
toen bleek dat om 5 uur alles al dicht was. Dus maar 
eens vragen naar het waarom. De reden was dat er 
toch niemand meer was en de deur op slot ging en 
bleef. Nu waren de heren altijd goed voor een paar 
honderd gulden aan consumpties en dus besloten ze 
voortaan maar naar de Flora Bar te gaan, toen nog 
van Rinus Feij. Hij zag het gezelschap, toch gauw een 
50 man/vrouw, graag komen. Na weken vroeg Willem 
van de Velde (voorzitter) of ze toch weer terug wil-
den keren, het scheelde even teveel omzet.
Ook de kantine op het oude complex wordt ge-
noemd. Daar zwaaide Piet Steltenpool de scepter. 
“Elk flesje bier werd door Piet persoonlijk open ge-
maakt, sterker nog, een ander mocht het niet eens 
doen.”

André is ook coach en trainer 
geweest. De internationale 
toernooien werden aangehaald. 
Schitterende dagen zowel in 
het buitenland (België wordt 
genoemd met zoon Thomas en 
vrouw Nannie) als op de Rozen-
boom met tenten opzetten, hel-
pen met broodjes smeren, wacht 
lopen in de avond en nacht.

Het wordt een paar keer expres 
opgenoemd dat Wil linksbenig 
was. Daar heeft KGB niet veel 
voordeel aangehad. “Ik heb niet 
zoveel gevoetbald, hooguit twee 
seizoenen in de jeugd op het 
veld en later een paar jaar in de 

Met carnaval maakten zij deel uit van de Raad van 
elf. Legendarisch waren de uitwedstrijden. Zo werd 
er een geit meegenomen, wat later werd verboden 
en een heiligen beeld die op de kruising voor de 
Enkhuizer Koepoort werd neergezet als verkeers-
regelaar. De politie werd ingelicht en vroeg van wie 
dat beeld was, waarop Jaap Oud (kastelein De halve 
maan) zei, “die is van mijn”, en verder de vermoorde 
onschuld uithing.Door de inmiddels in Grootebroek 
schoolgaande kinderen, kwam Simon bij De Zouaven 
terecht. Een logische stap, alwaar het voetbal in de 
senioren werd afgesloten. Vanaf begin jaren 80 werd 
de Zouaven kantine zijn domein, vrouw Afra hielp 
daar zelfs 32 jaar.

De voetballoopbaan van André begon in het doel bij 
de  jongste jeugd van 6/7 jaar en eindigde in zijn enige 
selectiewedstrijd in het 2e door een gebroken pols. 
Niet de eerste overigens, want eerder al door een val 
en een ongelukje met een schommel bleek de pols 
daar niet tegen bestand. Onhandig voor een keeper 
die naar eigen zeggen een redelijk goeie keeper was. 
Niet alleen voetballen, maar ook heel veel fluiten en 
vlaggen bij toernooien, jeugd en senioren. “Prachtig 
om te doen.” Met 16 jaar werd met vlag en wimpel 
het diploma KNVB scheidsrechter behaald (alge-
heel gelach van de broers), wat inhield dat hij geen 
wedstrijden op het KGB veld mocht fluiten maar ver-
derop het land in moest. Door de KNVB werd André 
gezegd; “je mag met dit diploma niet meer bij KGB 
fluiten”, waarop André antwoorde; “dát dacht ik wél.” 
Toch mocht het niet van de KNVB. “Nou, dan stop ik 
ermee.” Naar wedstrijden bij andere clubs verderop 
was niet wat André wilde, dus dan maar buiten de 
KNVB regels om gewoon wedstrijden alleen bij KGB. 
Zo floot hij oefenwedstrijden tegen de Zouaven en 
West Frisia. Dat is inmiddels lang verleden tijd. Nu 
staat hij elke vier weken op zondag achter de bar 
kantinedienst te draaien, wat beschouwd wordt als 
een vierwekelijks uitje.
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vervolg familie Klein

zaal bij FC Appelman.” Verder geen sport meer be-
halve vissen. Andere prioriteiten kregen bij Wil de 
aandacht, volgens Simon en André, maar waar die 
aandacht naar toe ging, daar bleven zij vaag in.
Wil heeft naar eigen zeggen nog een blauwe maan-
dag in het bestuur gezeten als technische man. Dat 
was al gauw gebeurt. Wil werkte in Amsterdam toen 
hij door Van der Velde werd opgebeld met de vraag 
of hij de velden even water kon geven. “Man ik zit op 
mijn werk in Amsterdam, dat gaat toch niet?” Dat 
werd evengoed nog vreemd gevonden, alsof je daar 
voor naar Bovenkarspel kom. Een andere job was de 
kantine inkoop en natuurlijk al jaren lid van de kan-
tine ploeg. Verder nog lid van de zaalvoetbalcommis-
sie met een functie als ‘postbode’ voor het doorge-
ven van de formulieren.

De familie Klein bestond uit 11 kinderen, 8 jongens 
en 3 meiden. Naast de drie broers in dit interview 
voetbalde ook broer Kees. Hij (21) en broer Peter 
(23) zijn in 1977 verongelukt door een frontale bot-
sing waarbij nog 3 personen omkwamen. Dat was en 
blijft een zwarte bladzijde. Sindsdien is het leven in 
de familie wel veranderd, aldus André. Alles wat er 
nu te vieren valt wordt ook gevierd en sinds de ou-
ders ook overleden zijn komt elk jaar op Nieuwjaars-
dag de gehele familie bij elkaar. Inmiddels zijn dat er 
al zo’n 50.
Enkele jaren geleden overleed de vrouw van Wil en 
ook een zus uit het gezin Klein. Wil’s tweede vrouw 
Truus is ook al jarenlang kantine medewerkster.
De familie komt van oorsprong van de Stationslaan. 
In 1971 moest het gezin verhuizen naar plan Zuid 
vanwege de eerste beginselen van het Streekhof.

Aan de Stationslaan werd het eerste kattenkwaad uit-
gehaald. Steentjes gooien door de ramen van de tuin-
bouwveiling en dan tegen politie Broekman zeggen dat 
het onmogelijk was van zo’n afstand. Ja ja.

Simon moet nog een maand of 11 werken, gerekend van-
af dit interview op 30 mei en zal daarna wel zien of hij als 
vrijwilliger bij KGB aan de slag gaat.
Hij en Wil werken in de havens van Amsterdam. Simon 
inmiddels 12 jaar, nadat hij eerder 39 jaar bij Cees Peer-
deman in de bollen heeft gewerkt. Wil werkt al 40 jaar in 
de havens. André rijdt dagelijks op de vrachtwagen en 
bezorgt groente door het hele land.

Aan het eind van het interview wil André nog wel een 
dingetje kwijt. “Vorig jaar zijn alle kantine medewerkers 
opgeroepen en is er uitleg gegeven over hoe dat ding 
werkt (het programma met standen en uitslagen op het 
beeldscherm in de kantine), maar daar is uiteindelijk ver-
der niets mee gedaan. Dat vind ik vreemd.” Over KGB 
in het algemeen zijn de jongens zeer positief. Het is een 
prachtige en vooral gezellige vereniging. Een prachtig 
complex, op een mooie plaats, waar ook andere vereni-
gingen steeds weer van op kijken.

Dion van Wil en Thomas van André,  zijn met voetbal-
len gestopt vanwege ploegendiensten in hun werk. Dion 
heeft nog in de selectie van West Frisia gespeeld. Ook 
de jongens van Simon zijn allang gestopt.
Voorlopig geen jongens van Klein op de velden, maar de 
kleinkinderen komen er aan.

Het was een interview vol grappen en grollen met een 
begrijpelijke serieuze noot.

Nico Bakker & Anita Bakker 
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Verf en advies buiten 
de openingstijden 

bel de 
verf- en advieslijn 
06-53277233
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Van de hoofdtrainer

Vooruit kijken...

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, spe-
lers bereiden zich voor op het nieuwe sei-
zoen.
Afgelopen seizoen hebben we als selectie 
een mooie prijs gepakt. De promotie van 
het 2e team is voor vele jonge spelers en de 
coach een mooie motivatie om te bewijzen 
dat ze de kwaliteiten hebben om ook in de 
reserve 2e klasse goed voor de dag te ko-
men.

De uitbreiding van de technische staf met 
de ervaren trainers, Piet Wiersma en
Michel Wentzel is weer een stap voorwaarts 
om spelers in de details beter te maken en 
iets waar ik enorm naar uitkijk.
We hebben dit jaar een selectie van 36 spe-
lers die genoeg kwaliteiten hebben voor de 
klasse waarin beide teams spelen.

‘De jeugd heef de toekomst’, is een mooie 
zin die past bij de filosofie van vereniging 
KGB. De aanvulling in onze selectie van 12 
spelers van de A-junioren van vorig seizoen, 
is een mooi aantal waar afgelopen jaren 
door diverse mensen heel hard voor is ge-
werkt.
Eén van die mensen is ras KGB'er Coen 
Raven, die ik persoonlijk wil bedanken voor 
zijn tijd en energie die hij er in heeft gesto-
ken om de meeste van deze A-junioren al 
vanaf de D-pupillen te begeleiden.

Maar ook verder kijkend door de club heen 
zie ik veel positieve dingen. Maar er zal ko-
mende jaren nog hard gewerkt en veel ge-
sproken moeten worden om diverse zaken 
te kunnen verbeteren. Door het aantal po-
sitieve vrijwilligers die ik door het seizoen 
heen dingen zie doen, gaat dit zeker lukken.

Hoe het komende seizoen gaat lopen kun-
nen we nu nog niet voorspellen, maar wij 
hopen de supporters, maar ook onze tegen-
standers, positief te verrassen.

Richard Bulterman

"Vooruit kijken is; dat wat achter je ligt, daar kun je alleen 

nog maar van leren, dat kun je niet meer beïnvloeden."



Toen KGB 75 jaar bestond werd er door de jubileum-
commissie een sportveiling georganiseerd in Het Ver-
eenigingsgebouw. Er werd een biljarttafel geveild en 
nietsvermoedend deed Marcel een bod op deze tafel 
van €20,= in de overtuiging dat er wel een ander een 
hoger bod zou uitbrengen. Dit gebeurde echter niet, 
waardoor Marcel onverwacht de trotse eigenaar werd 
van een biljarttafel…. Dergelijke tafels zijn nogal zwaar 
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Marcel is net 49 jaar oud geworden en woonachtig in de 
KGB buurt op de Zwanebloem in Bovenkarspel sinds 
1996. Hij is geboren en getogen in de Hoofdstraat en 
maakt deel uit van een gezin van 3 broers en 3 zussen. 
Op zeer jeugdige leeftijd begon hij zijn voetbalcarriére 
bij KGB op het oude complex bij de jongste voetballer-
tjes onder leiding van Klaas Blokker en speelde op allerlei 
posities, voornamelijk aan de linkerkant in verband met 
zijn linksbenigheid. Zijn loopbaan binnen KGB kende een 
langdurig oponthoud toen hij eenmaal in de A3 terecht 
was gekomen. Na een conflict(je) met hun toenmalige trai-
ner (wie kent hem niet) Sjaak Oud, vertrok Marcel naar 
De Zouaven. Daar speelde hij vanaf zijn 18e tot en met 
zijn 30e jaar, een jeugdzonde zullen we maar denken….. 
Het rood-witte bloed kroop toch door zijn aderen en daar-
na keerde hij terug naar KGB en maakte daar deel uit van 
een vriendenteam met o.a. Rober van Ammers, Martijn 
Kamp, Dirk Duijs etc. Het is waarschijnlijk dat Marcel t.z.t. 
zijn loopbaan beëindigt bij de veteranen, op dit moment 
is dat nog niet aan de orde omdat de aanvangstijdstippen 
van die wedstrijden wel erg vroeg zijn. 
 
Naast het voetbal moet er natuurlijk ook brood op de 
plank komen en begon hij zijn maatschappelijke carriére 
als bakker in Zwaag, maar dat duurde maar een half jaar. 
Zijn loopbaan werd vervolgd bij de VEZO en uiteindelijk 
bij DEEN, waar hij nu nog werkzaam is op de groentenaf-
deling. Gedurende zijn bakkersopleiding heeft hij in ieder 
geval geleerd om voortreffelijke appeltaarten te bakken. 
Enkele jaren geleden leidde dit tot een heuse appeltaar-
tenwedstrijd: “wie bakt de lekkerste taart van KGB”. Na 
een titanenstrijd tussen Karin Sijs en Marcel, ging laatstge-
noemde met de eer strijken. Regelmatig stelde hij ook een 
taart ter beschikking van kienavonden etc.

Buiten het bakken heeft hij nog een aantal andere hob-
bies. Hij zaalvoetbalt op hoog niveau bij DBZ (Donker 
Blauw Zootje) en is begonnen met biljarten op zolder. 

Wie op een willekeurige zondagmiddag de KGB kantine binnenloopt, heeft een goede kans 

Marcel Schouten tegen het lijf te lopen. Een inmiddels bij iedereen zeer bekende KGB cory-

fee die, vinden wij, wel een beetje aandacht verdient.

“ONE NIGHT met...

Marcel Schouten
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Ode aan Martijn Kamp getiteld (onder het gras door) 

Hij is geen Robben of Van Persie, heeft niet de fluwelen trap van Dennis Bergkamp, heeft ook niet het overzicht van Ronald Koeman of Frank 
de Boer.
Het is er meer een van de mouwen opstropen en doorgaan.
De stofzuiger op het middenveld, een stoemper en een bikkelaar, maakt slidings van 10 meter a la Johan Neeskens en dan het liefst onder het 
gras door.
Verwondt zo nu en dan een medespeler maar ja; waar oorlog gevoerd wordt vallen er slachtoffers.
Hij is de playing captain van een bij elkaar geraapt zootje van wat ze bij KGB omschrijven als het 7e.
Van die gasten van waar je mag hopen dat ze op komen dagen en dan het liefst op tijd.
Ja echte mannen waarvan je nog net niet de veters hoeft te strikken.
Hoewel, nee dat nog net niet.
Van die lui waarvan je blij mag wezen dat ze de tas meebrengen maar van ballen oppompen nog nooit hebben gehoord.
En daar ben jij dan de aanvoerder van en of er nou 5 man te kort of 7 man te veel zijn, er staat altijd een team.
Een aanvoerder waar je zo lekker tegen aan kan mopperen als we weer eens verloren hebben.
Ja, een lopende klaagmuur van vlees en bloed die zichzelf als eerste wissel zet en ook inzetbaar is als vliegende keep.
Ook begint hij geblesseerd aan een schaatstochtje van 200 km. over de Weissensee.
Is lid van de club van 100.
Doet heel veel voor de jeugd van KGB, heeft jaren oud papier opgehaald en staat steevast voor aan als vrijwilliger bij de sinterklaasintocht.
En geloof het of niet, hij zit tegenwoordig ook al in de politiek. 
En waar andere denken: burgemeester zal hij niet worden, denk ik; “het zal mij niets verbazen”.
Kortom een duizendpoot met onbegrensde mogelijkheden waar ik diep voor buig en als ik hem had mijn hoed voor afnam. 

Zijn naam; Martijn Kamp 

en moeilijk te vervoeren, zeker vervoer naar een zolder 
kan ingewikkeld zijn. Uiteindelijk is deze tafel toch nog bij 
Marcel op zolder gekomen waar hij nu regelmatig met zijn 
broer Kees biljart. Verdere activiteiten naast het voetbal 
en biljarten zijn wandelen, fietsen en wintersporten, Mar-
cel houdt ons regelmatig op de hoogte via Facebook. En 
Marcel zou Marcel niet zijn als hij alleen maar voetbalt bij 
KGB. Hij wordt ook vaak gevraagd als scheidsrechter in 
de competitie en bij toernooien. Het leiden van wedstrij-
den verdient niet zijn voorkeur maar hij beseft dat er zon-
der scheidsrechters geen wedstrijden worden gespeeld, 
anderen zouden dat ook eens kunnen of moeten besef-
fen….Daarnaast evalueert hij graag alle gespeelde wed-
strijden aan de bar, soms nog gevolgd door het zingen van 
zijn lijflied “One night”. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het beleidsplan 2020 
gepresenteerd. Het is volgens Marcel nog maar zeer de 
vraag of KGB er in dat jaar anders voor zal staan dan 
nu. KGB blijft een mooie dorpsclub waar met name het 
dames- en meisjesvoetbal een enorme toename te zien 
geeft. Aandacht voor de lagere teams blijft in zijn ogen 
zeer belangrijk want ook zij spelen een belangrijke rol bin-
nen KGB, het zijn niet alleen de selectieteams die van be-
lang zijn voor de vereniging.  Hij zou ook graag wat meer 
structuur binnen diverse commissies zien. Medewerkers 
zijn meestal vrijwilligers en ook zij hebben behoefte aan 
structuur, ondersteuning etc. Om te onderstrepen hoe 
belangrijk vrijwilligers zijn heeft Marcel onlangs in de 
kleedkamer een zelfgeschreven gedicht voorgelezen ge-
richt aan de aanvoerder (Martijn Kamp): Ode aan de aan-
voerder!! Een uniek moment!
We hopen Marcel nog heel lang bij KGB als speler en als 
vrijwilliger actief te zien.

 
Elly Roosendaal en Ron Bijleveld
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Buiten zijn werk heeft hij samen met zijn vrouw een 
cateringbedrijfje voor de hobby. Dit doen zij voor 
bedrijven en hebben voorheen ook bij de voetbal 
(Dindua en Westfrisia) menig feest geregeld. Ook 
verzorgen ze regelmatig privé feestjes met lekkere 
hapjes. Om te ontspannen gaat Paul regelmatig de 
weekenden naar zijn huis op de Veluwe. Op vrijdag 
heen, op zaterdag weer terug om met het G-voetbal 
mee te gaan en daarna weer lekker van het weekend 
genieten. Een druk baasje dus.

Jeroen Mulder (38)  is getrouwd met Saskia en trotse 
vader van een tweeling van 9 jaar, Joey en Lars.
Jeroen werkt sinds negen jaar bij houthandel Jon-
geneel in Zwaagdijk als verkoopadviseur. Hiervoor 
heeft hij veel ervaring opgedaan bij diverse bouw-
markten in de regio. 

Bij KGB is hij ook al heel lang betrokken. Hij is be-
gonnen bij de D-tjes en is geëindigd bij de B’s. Het 
A-team heeft hij overgeslagen en is na een jaar van 
afwezigheid bij het  toenmalige 7e gaan voetballen. 
Cor Deen had Jeroen en Patrick Deen hiervoor ge-
vraagd. Op een gegeven moment is hij met voetbal-
len gestopt en heeft hij het team nog een aantal jaren 
gecoacht, daar is hij drie jaar geleden mee gestopt. 
Tevens stond hij regelmatig achter de bar en heeft 
hij (weliswaar bij Dindua) ook het team van zijn zoons 
gecoacht.
Tweeënhalfjaar geleden is hij door Paul benaderd 

Even voorstellen: De trainers van het G-team: Paul 
Wolfs (links boven) en Jeroen Mulder (rechts).

Omdat wij graag meer wilden weten over het G-
team en hun trainers, hadden wij afgesproken in café 
Van Puffelen (voorheen Het Centrum) in Enkhuizen. 
Het was enigszins symbolisch, want voorheen zijn er 
door vele KGB-aanhangers menige borrels genuttigd 
na een wedstrijd.

Voordat we verder uitweiden over het reilen en 
zeilen van het G-team, willen we de beide mannen 
aan u voorstellen: Paul Wolfs (53 geworden, de dag 
na dit interview) is getrouwd met Glenda en heeft 
drie zoons, Jean Paul van 27, Christiaan van 24 en 
stiefzoon Patrick van 34. Hij is werkzaam bij De Kwe-
ker, een groothandel voor de horeca. Hij was daar 
reachtruckchauffeur in het vrieshuis (-24 , -27C) bij 
de vestiging in Amsterdam en gaat over twee weken 
werken in de winkel op de groothandelsmarkt bij dit 
bedrijf.

Paul Wolfs en Jeroen Mulder over...

Westfries G-voetbal



wordt  besproken of ze mee willen en kunnen doen. 
Er worden spelers van verschillende niveaus gese-
lecteerd, zodat iedereen een kans maakt. Dan wordt 
er acht weken lang getraind om het team eigen te la-
ten worden en dan volgt er met Pinksteren het toer-
nooi in Genève.
Afgelopen jaar hebben ze het redelijk gedaan, ge-
zien het niveau. Doordat de andere teams in Genève 
steeds betere spelers meenemen en het Westfriese 
team dit jaar iets mindere spelers mee had, was het 
niveau iets aan de lage kant. Tijdens het toernooi  
van drie dagen spelen ze gemiddeld twee tot drie 
wedstrijden van een kwartier. Er zijn maar twee vel-
den hiervoor beschikbaar! Het vergt dus wel enige 
organisatie. Op de eerste twee dagen worden ook 
buiten de wedstrijden leuke uitjes georganiseerd. De 
laatste dag zijn er nog wedstrijden en volgt de finale 
en de einduitslag. Het hele gebeuren is volledig ge-
sponsord, met dank aan Paul en Jeroen.

De vrouw van Paul, Glenda, is ook heel nauw betrok-
ken bij het G-voetbal. Zij is voorzitter van de Stichting 
en regelt de kleding voor het toernooi. Zo ligt voor 
vertrek het hele huis bezaaid met trainingspakken, 
shirtjes etc. Zij is tevens wasvrouw van het G-team 
en zij regelt alle hapjes gedurende het toernooi. Bij 
de trainingen voor het toernooi staat zij op dinsdag-
avond achter de bar en ook op vrijdagavond tijdens 
de oefenwedstrijden. Ook wordt zij daarin af en toe 
bijgestaan door Ron Bijleveld.

Sinds 15 jaar regelt Paul dit toernooi, maar is via Lee-
kerweide als vrijwilliger al 28 jaar bij het G-voetbal 

om het administratieve gedeelte voor het G-team 
voor zijn rekening te nemen. Paul is eigenlijk hoofd-
trainer van het G-team en Jeroen is de regelneef 
van het hele G-gebeuren. Zij regelen niet alleen alles 
voor het G-team van KGB, maar ook trainen en bege-
leiden zij het Westfries G-team.

Dit Westfries G-team komt eenmaal per jaar bij el-
kaar voor een 8-tal weken. Paul en Jeroen scouten 
de spelers voor dit team. Sommige spelers doen 
een aantal keren mee, anderen doen éénmalig mee. 
Ze worden beoordeeld op hun rugnummer en later  
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Voor al uw:
Schilderwerken, binnen en buiten, spuitwerkzaamheden
Maar ook voor:
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Schilder- en Onderhoudsbedrijf Flip Nieuwboer
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eerst bij Paul heeft stagegelopen en graag wil blijven 
helpen trainen. Er zijn ook twee begeleiders, Gert-
Jan Visser is begeleider van de G1 en Koos Klein is 
sinds januari begeleider van de G2. Het leuke is dat 
er ook meiden meespelen, drie stuks bij de G2 en 
eentje bij de G1. Een aantal speelden bij Zwaagdijk, 
maar dit team stopte ermee en de dames zijn overge-
komen naar KGB. Op dit moment is de jongste speler 
acht jaar en de oudste 58! Een mooie mengelmoes.

Dit alles betreft wel “volwassen spelers”. De leef-
tijdsgrens is vijftien jaar en eindigt bij 60.
De jeugdleeftijd voor het G-voetbal is van acht jaar 
tot vijftien jaar. Paul wil ook heel graag jeugd G-
voebal opzetten. Inmiddels zijn er vier spelers, maar 
hij hoopt op meer. In de omgeving zijn er nog jeugd-
teams in Hoogwoud (HOSV) en Opmeer. Paul heeft 
zelfs de wens voor kabouter G-voetbal, maar dat is 
nog toekomstmuziek. Hij is ook veel onderweg om 
nieuwe spelers te werven, hij gaat hier voor langs 
scholen en deelt flyers uit.

Jeroen is achter de schermen ook druk bezig. Hij is 
door  Dries Zwaan benaderd om samen met hem en 
de toernooicommissie een G-voetbal toernooi bij 
KGB te organiseren. Dit is alweer een aantal jaren ge-
leden, en het zou prachtig zijn dit weer bij ons te be-
leven. Jeroen en Paul willen ook wat meer bekend-

heid geven aan het G-voetbal. Er werd al 
geopperd om ze een wedstrijdje te laten 
voetballen als voorafje bij een thuiswed-
strijd van het eerste. Wij vonden dat met 
zijn vieren een goed idee.

Voor toekomstige uitjes en eventuele 
toernooien zijn Paul en Jeroen bezig met 
sponsoring. Maar zelf doen de spelers 
ook aan sponsoring. Ze hebben allemaal 
een boekje met een soort krasloten en 
van hen wordt verwacht dat aan het einde 
van het seizoen het krasboekje vol is. Per 
krasplaatje kun je 50 cent betalen met 
een maximum van drie euro. Ze zetten 
zich hier voor de volle honderd procent 
voor in. Het sponsorgeld wordt o.a. voor 
Genève gebruikt.

Zoals ik vaker heb meegemaakt bij KGB, 
hebben we wederom te maken met twee 
zeer bevlogen mannen/trainers, die zich 
met heel veel enthousiasme inzetten voor 
hun ploeg en kluppie. 

We kunnen dit van harte toejuichen en 
wensen Paul en Jeroen heel veel succes 
met hun teams.

Elly Roosendaal en Ron Bijleveld

betrokken. Hij heeft zelf een zoon met een beperking 
en is er zo ingerold en destijds met  Willem Kropman 
aan het avontuur begonnen. Samen regelden zij de 
sponsoring voor de reis.
Later is hij door Dindua gevraagd om hier het G-
voetbal op te zetten. Het heeft best een aantal jaren 
geduurd voordat dit kon gaan draaien, want eerst 
moesten er spelers worden gezocht, daarna heb-
ben ze eerst een half jaar alleen maar getraind. Bij 
het trainen van G-team spelers komt ook meer kij-
ken dan alleen voetballen. Er moet regelmatig met ze 
worden gepraat en gemotiveerd, ze reageren anders 
op bijvoorbeeld een verloren wedstrijd. Aan de an-
dere kant zijn ze meestal heel enthousiast en is het 
voetbal zeer bevorderlijk voor hun motoriek. Die 
gaat er bij sommige voetballers enorm op vooruit, zo 
vertelt Paul. 

Drie jaar geleden is Paul door KGB benaderd om het 
G-voetbal bij KGB nieuw leven in te blazen. Op dat 
moment waren er nog maar vijf spelers. Dit wilde hij 
wel, maar dan met een coördinator die alles voor 
hem regeld. En dat is dus Jeroen geworden.

Inmiddels is KGB 24 (!) G-voetballers rijker, er is een 
G1 en een G2 team. De training wordt gegeven door 
Pátrick Godinho da Felismina, de stiefzoon van Paul. 
Hij wordt daarin bijgestaan door Mick Sikkens, die 
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Nico en Debbie hebben 12 jaar geleden Bakkerij 
Botman van Debbie ’s ouders overgenomen. Haar ou-
ders hebben nog tot 2 jaar terug in de zaak gewerkt. 
Hun oudste zoon werkt inmiddels ook in de zaak, hij 
gaat in september met de BBL opleiding starten. 
Opa Botman, inmiddels woont hij in het Gezinspavil-
joen, is met de bakkerij en snackbar gestart op het 
Broekerhavenpadje. Zij zijn later met de bakkerij ver-
huisd naar het Boerhaaveplein. Het was toen al hard 
werken; van 04.00 ’s morgens starten met bakken tot 
18.00 uur als de laatste klant weg was. Maar ook Nico 
maakt lange dagen, 14 uur is niks.
Bakkerij Botman is een erkend leerbedrijf en heeft 
inmiddels 4 brood- en banketbakkers in dienst. De 
leerlingen leren producten van begin tot eind op een 
ambachtelijke manier te maken.

Autoschadebedrijf Hogendoorn is gestart in 1978 
in Venhuizen en sinds 1979 in Grootebroek geves-
tigd. Aan de Industrieweg werd het vroegere pand 
van het Grootslag betrokken. Van daaruit werd het 
bedrijf naar de huidige locatie Industrieweg 46 ver-
huisd.
Vanaf 1981 is het een volledig autoschade herstel 
bedrijf. Uiteraard is één van de voornaamste werk-
zaamheden het spuiten van de herstelde auto, of de-

Tafelgesprek.

Vertel eens iets meer over jullie bedrijf.

De Spar, onder leiding van Arie en Vera, bestaat 
volgend jaar al 100 jaar. Toen het Boerhaaveplein in 
1971 werd gerealiseerd, was de Spar de eerste zaak 
die daar geopend werd. Daarvoor zat de Spar aan de 
Broekerhavenweg 35. Arie en Vera werken dagelijks 
met veel plezier in hun mooie zaak.

Hun zonen springen bij als het nodig is, maar hebben 
geen wens om de zaak op den duur over te nemen. 
Een groot voordeel van het hebben van zo’n buurt-
supermarkt is dat het veel sociale contacten ople-
vert. Iedereen die bij de Spar komt voelt zich thuis, 
de jongste generatie bedient zichzelf bijvoorbeeld al 
van een plakje worst. 
Het is fijn dat het plein een aantal jaren geleden vol-
ledig is opgeknapt, zodat het niet meer onder water 
komt te staan, alhoewel dit wel voor hilarische mo-
menten heeft gezorgd. Door het opknappen van het 
plein is de jaarlijkse markt ontstaan, en dat is echt 
een verrijking. Een grote kracht van het Boerhaave-
plein is het parkeren voor de deur.

Tijdens één van de redactievergaderingen voor de presentatiegids werd het idee geopperd om 

de subsponsors, Arie en Vera  Schrama van de Spar, Luuk sr. en Eef Hogendoorn van Autoschade-

bedrijf Hogendoorn en Nico en Debbie Peereboom van Bakkerij Botman eens in het zonnetje te 

zetten. We kwamen op het idee om hen uit te nodigen voor een “aan tafel in gesprek”. Zo gezegd 

zo gedaan; 22 mei was de dag dat zij aanschoven in de bestuurskamer van KGB. Onder het genot 

van een heerlijk stuk vruchtengebak en een lekker kopje koffie, werd er al druk gepraat. 

Aan tafel in gesprek met...

3 sponsor toppers



Hoogtepunten uit de sponsorperiode.

Vera noemt op dat ze altijd erg hebben genoten van 
de pinkstertoernooien. Daarnaast is het feit dat ome 
Henk (Cnossen) nog steeds vele taken uitvoert voor 
KGB uniek, deze man is onvervangbaar.

Voor Bakkerij Botman geldt de ballenactie voor het 
G-team van 2 jaar terug tijdens het WK als een hoog-
tepunt, er zijn uiteindelijk 153 ballen over de toon-
bank gegaan, wat voor de club het mooie bedrag van  
765 euro opleverde. Aan het aantal ballen merk je 
dat het echt leefde in het dorp. De cheque is in de 
vorm van een taart overhandigd.

Familie Hogendoorn ziet echt de sponsoring zelf als 
hoogtepunt, met name de jeugdtoernooien en het 
bijbehorende boekje. Het is ook fantastisch dat je 
gedurende zo’n dag regelmatig je naam door de luid-
sprekers voorbij hoort komen.

Relatie tussen de Subsponsors en voetbal?

De zonen van Arie en Vera voetbalden voorheen bij 
KGB, ze waren toentertijd dan ook regelmatig op het 
complex. Dit is echter al even terug en beiden keken 
ervan op hoezeer de kantine en de bestuurskamer 
zijn veranderd.

De zoon van Nico en Debbie is keeper bij West Frisia, 
dus die zijn meer daar te vinden. Debbie: “Er is niets 
leukers dan na een werkdag op zaterdag een potje 
voetbal te kijken.”

Luuk jr. speelt al jaren bij het 3e, een verzameling 
ex- selectiespelers die elk jaar hoog eindigen en zelfs 
vorig seizoen kampioen in hun klasse werden. “Zelfs 
kampioen” wordt hier niet denigrerend bedoeld, 
maar met het stijgen der jaren elk seizoen tegen 
voornamelijk 2e teams met jonge spelers spelen en 
dan “gewoon” telkens hoog eindigen mag best eens 
genoemd worden.

len daarvan. Daarnaast biedt het bedrijf de mogelijkheid om keukens, 
caravans, meubels enz. van een nieuwe frisse kleur te voorzien.
Luuk sr. en zijn vrouw Eef werken op de achtergrond nog dagelijks 
mee in het bedrijf dat nu geleid wordt door Luuk jr. en zijn zus Bianca. 
Ook Autoschadebedrijf Hogendoorn staat hoog aangeschreven als 
leerbedrijf. Vier van de zeven medewerkers zijn na hun stagetijd in 
dienst getreden  en werken er al vele jaren.

De feitjes op tafel; hoelang sponsoren jullie bedrijven KGB al?

Arie en Vera vertellen dat opa Schrama al sponsor was, en dit al zeker 
vanaf de jaren ‘74/’75. Die datum komt naar boven omdat de toenma-
lige B1 door de Spar trainingsjacks gesponsord kreeg.
Toentertijd waren de sponsoren degenen die de kleur van het pak be-
paalden, het was een bont geheel. Ook is de “V” op het wedstrijdshirt 
in de jaren regelmatig veranderd.
Bakkerij Botman is al 23 jaar sponsor. Ze vinden dat sponsoring bij het 
bedrijfsleven hoort, het ondersteunen van plaatselijke verenigingen is 
heel belangrijk. 
De internationale toernooien waren altijd een feest, jammer dat dat nu 
over is. Danny (Stuurop) vertelt dat er een enthousiaste toernooicom-
missie actief is, wie weet waar dat toe leidt. 
De connectie met Autoschadebedrijf Hogendoorn in de vorm van 
sponsoring bestaat al vanaf het begin van het bedrijf, in 1978.
Eerst door sponsorborden langs het veld, later aangevuld met adver-
teren in het clubblad en de presentatiegids. Sponsoring wordt ook 
door de familie Hogendoorn als heel gewoon gezien, het is maatschap-
pelijk en sociaal belangrijk.
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voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 

garantiebedrijf
staat garant voor vakmanschap

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.

• uitdeuken
• richten
• spuiten
• vinyldaken
• ruitenservice
• caravanservice
• undercoating

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

• volledige schade-afwikkeling met alle maatschappijen
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Tel.:(0228) 351960

Enkhuizen

www.signcompany.nl

www.horecaenhotelsigning.nl
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Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon 
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C O L U M N
Vakantie-Fling

Een vakantie-fling. Oké. Nou ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik las het in een blad over: gezond leven, 
gelukkig leven, fit leven, mooi en lekker leven. De grootste ‘Health Glossy’ Santé. 
Ik had nog nooit van het woord vakantie-fling gehoord maar mijn gevoel wist wel in welke hoek de beteke-
nis ongeveer zat. 

Een vakantieliefde.

In het blad staat beschreven dat we er een moeten zoeken want niets is beter voor je lichaam en geest 
dan ongecompliceerde vakantieseks.
Hallo. Wat zegt u!

Dit lijkt een interessant artikel.. ik lees verder.
Een shot voor je brein. Een interne cocktail die heel wat energie, euforie en opwinding losmaakt. Het 
heeft ook een positief effect op je gemoed. Het bevordert genot en blijdschap. Verliefd zijn is bijna ver-
slavend. Er gebeurt namelijk van alles met je op het moment als je een crush op iemand hebt. Er komt een 
stofje vrij die je het gevoel geeft de hele wereld aan te kunnen.
En het is ook heel gezond! Jazeker. Met elkaar in bed duiken is stressverlagend en goed voor je bloed-
druk. Ow? Je zou denken dat het verhogend werkt, maar ‘de daad’ werkt uiteindelijk verlagend. De feel-
goodhormonen zorgen dat je bloeddruk omlaag gaat en dat je je rustiger voelt.
Daarnaast werkt het positief op je zelfvertrouwen.
En het is tevens een goede work-out want je verbrandt aardig wat calorieën. Je hebt minder eetlust waar-
door de kilo’s ervan af vliegen. Doordat het ontstresst ben je zo relaxed dat je ook supergoed en diep 
gaat slapen.  
Nou, nou. Dit zijn nog eens gezondheidstips.

Een vakantie-fling - als-’n gezonde vakantiesnack! 

De mannelijke hapjes moeten bij voorkeur wel uit Spanje, Italië, of Griekenland komen. Niet uit Frankrijk 
of België en de mannen uit Duitsland blijken volgens onderzoek slecht in bed te zijn?! Zij scoren misschien 
niet zo goed tussen de lakens maar zij vertonen hun kunsten wel constant en op hoog niveau op het gras-
groene laken! Voetbal. 

Dat brengt me bij onze girls en boys van KGB. 
Hoe was jullie vakantie? Hebben jullie naast een vakantiebaantje ook een vakantie-fling gehad?
Je hád thuis al een vriend of vriendin! Oepsss.... 
Nou ja. Je hebt een goed excuus. Zo te lezen is het een zeer gezonde training en goed voor je lichaam. 
Je deed het voor je team.   
Als opstapje naar een goed voetbalseizoen.

Rob Visser
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in West-Friesland ook zijn 'trekker-sporen' verdient 
buiten Noord-Holland in de NOP, Overijssel, Dren-
the, Friesland, maar ook in, zelfs, Chili. Met tulpen 
en lelies planten en aanverwante werkzaamheden. 
Loonbedrijf Kok goes international!
Jazeker. Dat krijg je als je bestaande klantenkring 
in Nederland zo tevreden is, men veel vertrouwen 
heeft in het werk dat je voor je klant levert en je daar-
door ook over landsgrenzen wordt gevraagd.
Het bloembollenvak - we raken er deze avond bijna 
niet over uitgepraat.

We nemen even pauze en doen een ronde door het 
bedrijf. Zeer bevlogen laat Marco alle afdelingen en 
de diverse machines zien en vertelt hij er het een en 
ander over. O.a. rooimachines, plantmachines, frase-
bakken, spuitmachines en trekkers. Onvoorstelbaar 
groot. Banden zo hoog als Marco zelf én dat is geen 
kleine jongen!

Vier jaar geleden ontsproot 
de topsponsorgroep Tulip Val-
ley. Klaas Blokker, als geestelijk 
vader, creëert met de sponsor-
commissie een nieuwe groep 
sponsors. Marco Kok, directeur 
eigenaar van Loonbedrijf Kok, 
was een van de eerste die zich 
aansloot en tevens een enthou-
siast aanjager om de groep te 
vergroten. Tulip Valley bestaat 
vooral uit bedrijven die groot-
schalig tulpen broeien. Bo-
venkarspel is hét centrum van 
tulpenbroeiers. Daarnaast zijn 
enkele bloembollenexporteurs 
en een aantal dienstverlenen-
de bedrijven in de agrarische 
sector ook deelnemer. Elk jaar 
wordt medio juni door vv KGB 
een meeting met de deelne-
mers geregeld. Dit verloopt al-
tijd zeer relaxed en soepel. Men 
kent elkaar en elkaars business. 
No nonsens. 

Op deze borrel ontmoet ik 
Marco Kok (rechts). We ken-
den elkaar wel al van gezicht, 
maar we hebben elkaar nog 
nooit persoonlijk gesproken.

Als redactielid van KGB was 
mij gevraagd ook eens een 
sponsor uit deze groep te 
interviewen voor de pre-
sentatiegids. Na deze mee-
ting besloten we Marco te 
benaderen. We spraken af.

Marco had de koffie klaar 
en voordat ik het wist vlo-
gen de verhalen over tafel. 
Marco is een vlotte prater 
en het bleek al snel dat we 
onderling vele namen uit 
het vak kennen. Ik als Ho-
baho leliebemiddelaar en 
Marco als loonwerker, be-
dienen dezelfde bedrijfstak. 
Marco heeft naast zijn werk 

Sponsor uit de topsponsorgroep 'Tulip Valley'

Loonbedrijf Fa. Kok

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

Jan de Wit & Zonen BV
Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV
Carpe Diem

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

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

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

Germaco BV
HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
Mantel VOF

Fa. van der Gulik BV Venhuizen

CNB Bloembollenteam

Hoofdsponsor Jeugd



Een terugkerend ritueel.  

Het loonbedrijf én twee 
aparte ondernemingen 
onder één dak - in goede 
onderlinge samenwerking. 
Top.

Terug in de kantine vervolgt Marco zijn verhaal. On-
danks dat het loonbedrijf een lange historie heeft, 
is er vrijwel zeker geen opvolging. Samen met zijn 
vrouw Mieke hebben ze twee kinderen. Marleen en 
Maarten, beiden gaan niet het bedrijf in. Zijn over-
grootvader was tuinder en zijn opa nam dat over. Hij 
was als een van eerste tuinders al gemechaniseerd, 
waardoor hij door collega tuinders werd gevraagd 
divers loonwerk te doen. Zo groeide het loonbedrijf 
vanaf 1932 uit.
Marco's vader Freek en oom Theo Kok vervolgden 
het loonbedrijf. Oom Theo stapte eind jaren zestig 
uit het bedrijf om verder als muzikant te gaan. Marco 
sloot zich vanaf 1977 bij zijn vader in het loonbedrijf 
aan. 
Die samenwerking duurde niet heel lang. Zijn vader 
overleed van de een op andere dag aan een hartin-
farct. 
"Maar hij deed het wel netjes hoor, want het was aan 
het eind van het seizoen." Marco was tweeëntwintig!    

Marco heeft zelf ook aan sport gedaan. Tot zijn veer-
tiende bij KGB, daarna op volleybal en vanaf zijn 
tweeëntwintigste, nadat zijn vader was overleden, 
had hij weinig tijd meer om te sporten. Wel kwam hij 
bij KGB terug om een aantal seizoenen het bierteam 
te ondersteunen. De oogjes beginnen te glimmen. 
"Lang geleden", zegt Marco.
Ook het interview is omgevlogen. We schudden de 
handen en Marco sluit af met de woorden:
"Ik ben ook 'Tulip Valley' sponsor geworden omdat ik 
echt geen tijd heb om vrijwilliger bij KGB te zijn."

Marco - namens vv KGB - succes met jullie loonbe-
drijf. Bedankt

Rob Visser

Onderstaand enkele quotes uit het interview:

'Het liefst ben ik uitvoerend persoon.'

'Mensen opleiden dat kan ik wel, maar na drie keer 
uitleggen moeten ze het wel snappen.'

'We nemen het hoeveelheid werk aan - wat we kwali-
tatief goed kunnen uitvoeren.'    

'De jongens van de KGB werkploeg - die lenen regel-
matig een machine of wat materiaal van mij.'

Alle machines die er staan en blauw gespoten zijn 
heeft Marco met zijn medewerkers zelf gebouwd. 
Want ja, een tegenwoordige ondernemer is niet al-
tijd tevreden met een standaardtype uit de fabriek. 
Nee ze hebben zo'n eigen visie dat ook het tekenen 
en bouwen van machines veelal zelf wordt gedaan. 
Of de machines zijn nieuw uit de fabriek door hen 
zelf verbouwd en aan hun wensen aangepast. Alles 
om optimaal aan de wens van zijn opdrachtgevers te 
kunnen voldoen.  

Marco heeft drie medewerkers in dienst. Johan 
Jong, Bart Kamper en Jelle Eijzenga. "Een prima 
team mensen die goed weten wat te doen in ons 
divers loonwerk." Dat behelst o.a. lelies en tulpen 
planten, tulpen koppen. Tulpen, narcissen, hyacinten 
rooien. Allerlei onderhoud plegen en ze verlenen di-
vers werk in de pioenen.
Daarnaast heeft Marco in zijn loonbedrijf twee ex-
medewerkers onder zijn bedrijfsparaplu. Gezamen-
lijk met Marco opgezet, runnen deze beide mannen 
nu geheel zelfstandig en op eigen naam hun bedrijf. 
Rob Valk heeft zich toegelegd op al het loonwerk in 
de regio wat volledig groenteteelt gerelateerd is. 
Marcel Kreuk (foto onder) runt een bedrijf in net-
tenreparatie, cleaning en recycling.

Het is in de avond, maar Marcel is nog druk bezig, 
want het is hooitijd in de tulpenoogst. Op het pad 
en in de schuur ligt een ontelbare hoeveelheid rollen 
met netten waarin de tulpen zijn gegroeid. Na deze 
oogst moeten de netten direct worden geprepa-
reerd voor het nieuwe tulpenplantseizoen.
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zijn, je diploma’s halen en daarnaast nog andere 
certificaten om bijvoorbeeld met gehandicapten 
te kunnen werken.”
Hij moet elk jaar bijscholing volgen zodat zijn li-
centie geldig blijft. Dit gaat door middel van een 
puntensysteem, waar je een geruime tijd over mag 
doen. Deze punten krijg je door cursussen te vol-
gen of door bijvoorbeeld een training van een prof-
club bij te wonen. Deze bijscholingen gaan via de 
KNVB. 
Jacko is trainer én begeleider van het 2e van KGB. 
Dit doet hij alleen, alweer 2 seizoenen. Het liefst 
doet hij het wel samen met iemand, maar tot nu 
toe heeft diegene zich nog niet aangeboden. “Dirk 
Rood, vader van Barry, komt vaak kijken en die wil 
dan nog wel eens vlaggen, hier ben ik dan super blij 
mee. Mijn vlagger is, toen Klaas Appelman stopte, 
gaan vlaggen bij het 1e. En dat elftal gaat dan toch 
ff voor. En dan heb ik… niets.”
De begeleider waar Jacko het team samen mee be-
geleidde is een vriend van hem, hij werd vader en 
stopte er daardoor mee. Jacko redt het het groot-
ste gedeelte wel, maar het vlaggen én het feit dat 
er niemand naast je zit die misschien een andere 
kijk op dingen heeft, is wel iets wat lastig is. Ook 
het corrigeren van spelers is een ding, zij krijgen 

‘Sport is voor mij een belangrijk ding’

Als je aan een sportman denkt én een echte KGB’er, 
denken wij aan de 35 jarige Jacko van Leijen.
Jacko is geboren in Hoorn en heeft zijn eerste 3 
levensjaren in Lutjebroek gewoond, voor hij naar 
Bovenkarspel verhuisde. 
Sinds zijn 6e of 7e is hij lid van KGB. Hij is toen 
begonnen bij de E’s, terwijl hij eigenlijk in de F’jes 
thuis hoorde.  Sindsdien is hij lid van de club en niet 
meer weggegaan, en voor ons ook niet meer weg 
te denken.
“Spelen voor een andere club is niks voor mij, ik ga 
geen ander shirt aantrekken”, zo zegt hij zelf. Dus 
dat zullen we hem ook niet zien doen. Zijn hart ligt 
duidelijk bij onze club, vv KGB.
Jacko heeft gestudeerd aan het CIOS in Heere-
veen. Zelfs toen hij daar op school zat, bleef hij de 
club trouw. Hij trainde in Heereveen en speelde 
zijn wedstrijden bij KGB.
Na het CIOS heeft hij nog andere studies gepro-
beerd, maar hierin kon hij zijn draai niet vinden. 
Daarom is hij gaan werken bij de gymvereniging in 
het dorp, waar hij zo’n 30 uur per week les gaf.
Daarna is hij bij Esdégé Reigersdaal in Heerhugo-
waard terecht gekomen, als bewegingsagoog. Dit 
houdt in dat hij sport met mensen met een handi-
cap.  Dit doet hij 26 uur per week.
Dit werk vindt hij fantastisch. Het is een leuke 
werkplek, waarin je vrij wordt gelaten en kan doen 
wat je wil. De regelgeving en het recht op bepaalde 
uren aan zorg maakt het werken in deze sector 
soms wat lastig. Maar gelukkig wordt het allemaal 
iets makkelijker, waardoor hij ook zijn werk elders 
in deze omgeving kan uitvoeren.
Jacko is op zijn 22e gestopt met spelen bij de Se-
lectie. Heeft toen nog wel zo’n 3 jaar gespeeld in 
een vriendenteam, maar dit viel uit elkaar. Ook ging 
hij in die tijd zelf de selectie trainen, waardoor zelf 
op zondag voetballen niet meer mogelijk was. “Ik 
was toen nog half lid en deed nog mee wanneer 
dit echt nodig was. Maar dit gebeurde nauwelijks 
meer en ik ben er toen mee opgehouden.”
Op de vraag waarom hij training is gaan geven ver-
telt Jacko dat hij op het CIOS keuzevakken moest 
kiezen. “Eén van die vakken was je voetbaldiploma 
halen en dat was natuurlijk helemaal mijn ding. Ik 
heb toen op het CIOS mijn trainingsdiploma kun-
nen halen. Dat is mooi op school met voetbal bezig 

“Spelen voor een andere club is niks voor mij, 

ik ga geen ander shirt aantrekken”, zo zegt hij zelf.

‘Sport is voor mij een belangrijk ding’

Jacko van Leijen



“Het is een snelle, fysieke en intensieve sport. Het 
lijkt makkelijk, maar dat is helemaal niet zo.”
Op maandagavond geeft hij nog een uurtje sport-
les aan oudere heren. Kijk eens aan, de tweede 
hobby op sportief gebied! En dan vertelt hij er nog 
leuk achteraan dat hij weinig hobby’s heeft, er niet 
zoveel tijd voor heeft. Tja…
Overigens heeft Jacko nóg een hobby op het ge-
bied van sport. Dit gaat om Amerikaanse sporten. 
Hij is in 2005 met een goede vriend, Brian Veeken, 
naar Amerika gegaan. Ze wilden goedkoop op va-
kantie. Via het CIOS wist hij dat je in Amerika 
voetbalkamp kon geven, ze hebben zich daar voor 
opgegeven en gingen een paar maanden later die 
kant op. Na een week training op een campus daar, 
werden ze ingedeeld, apart van elkaar. Nederlan-
ders niet bij de Nederlanders.

het nu steeds van Jacko te horen en niet 
een keer van een ander. “Spelers doen 
wel veel voor me hoor. De aanvoerder en 
tweede aanvoerder die ontzien me wel, 
dat is wel ideaal. Maar zij moeten op zon-
dag komen om te voetballen en niet om 
de spullen te regelen.” Regelmatig gaat hij 
al op zaterdag naar KGB om de spullen 
bij elkaar te zoeken en gooit hij zijn auto 
alvast vol. Wat wel even voor een andere 
planning zorgt. “Maar de samenwerking 
zo met elkaar, zorgt er wel voor dat het 
een hecht team is wat veel meemaakt, dat 
is wel leuk.” 
“Vooral bij de thuiswedstrijden komt er 
veel bij kijken. Het scorebord aanzetten, 
ballen oppompen, wedstrijdformulier 
regelen, de scheidsrechter ontvangen.” 
Dit gaat gelukkig allemaal goed en Jacko 
weet dat het gewoon niet anders is.
Als we vragen naar zijn hobby’s komt hij 
los; het zijn er nog al wat! Z’n grootste 
hobby zijn toch wel z’n vrienden. Deze 
vrienden hebben door hun eigen werk-
zaamheden vrij weinig tijd. Daarom spre-
ken ze, als het even kan, op vrijdag af in de 
Florabar. Dit is een ongeschreven regel. 
“Je weet gewoon rond een uur of 4, half 5 
zit er wel iemand.” 
Daarnaast is de kermis een belangrijk ding 
binnen de vriendengroep.

Sinds een paar jaar handbalt hij ook. Ja, u 
leest het goed, Jacko heeft een sport als 
hobby. Dit doet hij bij Excelsior. Vrienden 
van hem zitten op handbal en de voorzit-
ter is een vriend van Jacko. Aangezien 
Jacko gestopt was met voetballen, vond 
hij dat Jacko wel kon komen handballen 
om het team te versterken. Dit doet hij 
inmiddels alweer 4 jaar.
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Jacko heeft toen 6 weken voetbalkamp gege-
ven en heeft hier een mooie tijd aan beleefd. 
Met het gastgezin waar hij die tijd als eerste 
verbleef, is hij zelfs nu nog mee bevriend. 
“Sindsdien volg ik Amerikaanse sporten en 
heb ik een Amerika tik.” Met de Superbowl 
is Jacko in de Florabar te vinden met een se-
lect gezelschap (mannetje of 25). “We maken 
zelf allemaal brownies, muffins en donuts, ie-
dereen bakt wat. We versieren de Florabar 
en Mario zorgt voor Amerikaans bier, ham-
burgers en de hotdogs.” 
Wanneer we het over ‘hoogtepunten’ willen 
hebben, zegt hij geen echte hoogtepunten te 
hebben.
Wel mooie periodes. Zoals in de A1 onder 
Bram Schuurman die bij Hollandia vandaan 
kwam.  “We hadden toen best een goed 
team.” Het team was zelf zo van ‘we zien het 
wel’. Jan Schotten kwam erbij als begeleider 
en dit klikte allemaal wel. Ze werden in die 
tijd 4e en 5e en wonnen van de Zouaven,

vervolg Jacko van Leijen

wat ook wel lekker voelde. 
En de periode in de selectie vond hij mooi, voor-
al het eerste jaar. Toen kwam hij erbij als jonge 
jongen. Hij vond het mooi dat hij mee mocht trai-
nen en na een paar maanden kwam hij er goed 
in, dit was een goede leerschool. Zeker het trai-
nen met Gerard Boon, Bart van der Steen, Fred 
Windt, Richard Bulterman, de broers Verhage en 
dat soort ‘gasten’. “Al sta je daarmee te trainen… 
daar droop de kwaliteit al vanaf. Ik ben fanatiek 
en als je dan wedstrijden mee mag spelen, is dat 
heel mooi. Het heeft wel indruk op me gemaakt 
om met die jongens te trainen en dan het niveau 
op weten te pakken.”
Jacko zou het leuk vinden om versterking te krij-
gen bij het begeleiden van het 2e. Sta jij sterk in 
je schoenen én ben jij enthousiast geworden na 
het lezen van dit interview, neem dan contact op 
met ons via info@vvkgb.nl. 

Anita Bakker en Ninke Kaij
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Hugo Boys was de bovenliggende partij 
en het leek een kwestie van tijd totdat er 
nog een goal ging vallen. Deze viel uitein-
delijk ook, maar dan aan de andere kant. 
Vanuit een voorzet van Pedro kwam de 
bal terecht bij Mathijs. Hugo Boys leek de 
bal van de lijn te halen maar de neutrale 
assistent scheidsrechter was resoluut en 
wees naar de middenlijn, 2-1 KGB!! (foto 
onder)
De vreugde was groot bij de rood-witten 
en Hugo Boys leek aangeslagen. 
Hugo Boys ging aanvallend wisselen en 
KGB liet zich meer en meer terugdruk-
ken. Op het einde nog een aantal be-
nauwde momenten maar Dirk hield zijn 
doel verder schoon. Na 5 minuten extra 
tijd was daar de bevrijding! PROMOTIE 
VOOR KGB. Hier is het hele seizoen voor 
gewerkt, de cirkel is rond. De goede piek 
in het seizoen begon met de 1-0 over-
winning bij Hugo Boys, hierna een mooie 
reeks met overwinningen en nu tegen 
datzelfde Hugo Boys pakt KGB de pro-
motie.
Na het feestje op het veld is de promotie 
goed gevierd bij KGB.
Spelers en staf willen iedereen bedanken 
die ons het gehele seizoen hebben ge-
steund en de vrijwilligers bedanken voor 
de goede zorgen.

Zoals het er nu naar uitziet een aantal 
mooie derby’s volgend seizoen met ploe-
gen als HSV2, West-Frisia2 en Spirit’30 2. 

Erik de Vries

KGB verslaat Hugo Boys in de finale van de nacompetitie!
Zondag 5 juni, de wedstrijd waar het gehele seizoen al over 
werd gedroomd. En nu staan de mannen van Jacko er, op 
het terrein van Kwiek. Een strak blauwe lucht, volop zon. Een 
mooie dag voor een finale.
In de finale competitiegenoot Hugo Boys. Thuis een neder-
laag, uit een kleine overwinning. Hugo Boys is een team wat 
fysiek sterk is maar ook aardig kan voetballen. Zaak voor KGB 
om de fysieke duels te vermijden en te doen waar men goed in 
is, voetballen. Daniel Hart moest helaas op het laatste
moment met een liesblessure afhaken, Bart Boon (terug
van vakantie) was zijn vervanger. Ook Kevin, Mike en
Frank konden vanwege blessures niet meedoen. Jeffrey
was geschorst. Erdinc kon weer aansluiten bij de selectie.
Jacko kwam met de volgende opstelling:
Dirk, Ricardo, Jurgen, Niels, Joep, Sonny, Peter,
Pedro Thole, Bart, Mathijs en Pedro Raven.
Met behoorlijk wat publiek begon KGB goed aan de
wedstrijd. Na 5 minuten ontving Pedro R aan de
linkerkant van het veld de bal. Met zijn befaamde
dribbel kwam hij naar binnen en schoot hij knap
binnen in de korte hoek, KGB op 1-0!
Een paar minuten later had diezelfde Pedro KGB in een ze-
tel kunnen schieten. Na een goede aanval via Bart en Sonny 
schoot hij echter naast. De KGB storm ging daarna een beetje 
liggen, Hugo Boys kwam beter in het spel en kreeg controle 
over het middenveld. KGB was niet in staat om op te bou-
wen en de tweede bal was continu voor Hugo Boys. Hierdoor 
kwam KGB niet meer aan voetballen toe. Hugo Boys kreeg 
kort voor rust de grootste kans via haar aanvoerder, Dirk kon 
echter goed redden in de korte hoek. In de blessuretijd
nog een grote kans voor KGB, na goed doorkoppen van
Pedro schoot Sonny echter naast.
Na de rust begon Hugo Boys stormachtig. Uit een kort geno-
men hoekschop kon vanuit de rebound de 1-1 worden binnen 
geschoten. Een domper voor KGB en Hugo Boys kreeg hier-
door nog meer vleugels.

Promotie KGB 2
Een aangenaam toetje beleefde Jacko met het winnen van de nacompetitie en de promotie naar de 2e Klasse.



SELECTIE KGB        seizoen 2015 - 2016

Bovenste rij vanaf links:
Niels Compas, Jasper de Wit, Bart Boon, Lorenzo van de Beek, Michael Helfensteijn, Joep Deen, Joost Schouw, 

Sander Kolkman, Jens Kesting, Sonny Overbeek en Jurgen Duijs.
Middelste rij vanaf links:

Jim Schooneman, Mike Boere, Ricardo Smit, Brian de Roo, Joost Volten, Dirk Bakker, Jan Dekker, Juriaan Visser, Julian van Vuure, Jouri Haksteen en Jeremy 
Schooneman. 

 Voorste rij vanaf links: 
 Reynaldo Appelman, Dave Jong, John Feij (assistent-scheidsrechter), Erik de Vries (teammanager), Michel Wentzel (keeperstrainer), Piet Wiersma (trainer 
coach KGB 1), Richard Bulterman (trainer coach KGB 1), Jacko van Leijen (trainer coach KGB 2), Thom de Boer (fysiotherapeuth), Wim de Wolf (verzorger), 

René Spruit en Pedro Thole. 
Niet op de foto:

Menno Kuin, Jeffrey Noback, Patrick van Osch, Pedro Raven, Barry Rood, Laurens Scheer, Jelle Smit,  Wesley Smit, Ronald Visser en Marijn de Wit.
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Het adres voor:
- Paintballen
- Lasergamen

- Karten
- Solexrijden

- All you can eat
en veel meer!

EscaperoomKanovaren

Lasergamen

Steppen

Karten

WWW.HAPPYDAYS-NH.NL        0228 521113

Paintballen

Bowlen

Meer dan 21 activiteiten



worden naar Anita Bakker, waarna alle nodige info 
toegestuurd wordt.
Facebook is ook al een aantal jaren niet meer weg te 
denken bij onze vereniging. Hier plaatsen we zeer re-
gelmatig nieuws, wetenswaardigheden, evenemen-
ten, foto’s en allerlei andere items op.  Een belangrijk 
medium als je je bedenkt dat het voorkomt dat een 
item ruim 3.000 keer is bekeken.
Onze pagina is gelinkt aan het Twitter account van 
de selectie (@KGBselectie) waardoor we ook daar 
te volgen zijn. Wanneer het Eerste een wedstrijd 
speelt, worden de standen en belangrijke momen-
ten rechtstreeks op Facebook geplaatst, waardoor 
de wedstrijd ook thuis te volgen is.
Ook de redactie heeft een Twitter account, @kgbre-
dactie, welke steeds meer gebruikt wordt. Via deze 
weg kan de redactie de omliggende clubs volgen 
waar we tegen spelen, maar ook zelf berichten plaat-
sen voor onze eigen volgers.

Kortom; KGB is sterk en actief aanwezig op Social 
Media. Blijf ons volgen, op welke wijze dan ook en 
neem deel aan het eigen onderdeel op de website, 
zodat ook jouw team gevolgd kan worden!

Anita Bakker
Hans Beets
Nico Bakker

E-mail: webmaster@vvkgb.nl

Dit nieuwe seizoen, 2016-2017, wordt het eerste sei-
zoen  zonder ons welbekende clubblad ‘de Brug’.  
Naast deze Presentatiegids én een 2e uit-
gave halverwege het seizoen, hebben we na-
tuurlijk onze drie digitale manieren van Media; 
onze website www.vvkgb.nl, de Facebookpagina en 
Twitter.

De website wordt tot nu toe voornamelijk gebruikt 
voor belangrijk nieuws en voor de programma’s en 
uitslagen. Het nieuws wordt door ons als redactie 
geplaatst. De programma’s en uitslagen worden au-
tomatisch gepubliseerd.

Om  nieuws te kunnen blijven delen is er, naast be-
richten die wij zelf al plaatsen, meer input gewenst 
van bijvoorbeeld begeleiders en commissies met als 
belangrijkste doel: op de hoogte blijven van alles wat 
er rondom KGB speelt. Denk hierbij aan evenemen-
ten die georganiseerd gaan worden of toernooien 
waar een of meer teams aan deel gaat nemen.

Maar er zijn nog meer mogelijkheden op onze web-
site. Zo kunnen er per team wedstrijdverslagen wor-
den geplaatst, foto’s worden geüpload in de medi-
agalerij en er is de mogelijkheid om teamnieuws te 
plaatsen.  Dit zijn onderdelen waarvoor een trainer, 
begeleider, ouder of belangstellende van het team 
een eigen account kan krijgen. Om toegang te krij-
gen tot deze mogelijkheid kan er een mail gestuurd 
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KGB laat zich zien op...

de social media
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den worden. We hebben weer bezoek gekregen van 
een viertal gezellige en gekke Pieten die de stem-
ming er goed in hadden. Alle kinderen gingen blij 
en voldaan met een mooie zwarte schoenentas met 
KGB logo naar huis.
 
Zondag 22 november werd er door een aantal en-
thousiaste coaches en ouders nog een Sinterklaas-
toernooi voor de Minipupillen en F- pupillen geor-
ganiseerd. Hier kwam Sinterklaas ook nog langs met 
zijn Pieten.

Op twee zaterdagavonden en vier zondagen in janu-
ari werden de Tulip Valley Indoor Jeugdtoernooien 
gespeeld in de Flint. Vele jeugdspelers hadden zich 
weer vol enthousiasme opgegeven en we hebben 
weer heel wat mooie zaalvoetbalpotjes gezien daar.
 
In nauwe samenwerking 
met onze Topsponsorgroep 
Tulip Valley hebben we op 
woensdag 23 maart 2016 
de Tulpenactie gehouden 
door én voor de Jeugd-
afdeling van KGB. Bijna 
alle jeugdteams had-
den zich aangemeld om 
weer langs de deuren 
te gaan met de mooie 
tulpen van onze spon-
soren. We hadden 
gelukkig mooi en droog weer 
en misschien wel mede daardoor hebben we 
meer dan 2200 bossen tulpen verkocht. Waardoor 
we ruim €5700 voor de clubkas verdiend hebben. 
(Ook hier gaat natuurlijk weer een deel terug naar 
de teams die de bossen hebben verkocht.)
 
Op woensdag 4 mei 2016 werd de jaarlijkse KGB 
Jeugd Open Dag weer georganiseerd onder leiding 
van Marco Ligthart. Ook dit was weer een groot suc-
ces met 152 deelnemers!!
 
21,22, 28 en 29 Mei heeft de toernooicommissie be-
staande uit Andries Zwaan, Jacob van Vuure, Hans 
Noback en Pierre Steltenpool weer vier fantastische 
toernooidagen georganiseerd voor de gehele jeugd 
tot en met de B-divisie.

Als Jeugdcommissie zijn we het nieuwe seizoen ge-
start met een bijeenkomst op vrijdag 21 augustus 
voor alle trainers en coaches.
Op deze avond gaven alle Jeugdcommissieleden 
een presentatie over hun eigen gebiedje/c.q. werk-
zaamheden, zodat voor iedereen duidelijk was bij 
wie de coaches en trainers zich moeten vervoegen 
als ze een bepaalde vraag hebben.
Tevens werd op deze avond de kleding per team uit-
gegeven. Deze avond werd goed bezocht en deze 
nieuwe opzet werd positief ontvangen.
 
De eerste actie van het seizoen was de Deen 
Jeugdsponsoractie, deze actie liep van half septem-
ber tot half oktober. Wij hadden weer een koker in 
het filiaal van Deen in het Streekhof en we waren 
door Deen uitgenodigd om op twee zaterdagen

(zaterdag 26 september en zaterdag 10 ok-
tober) met een jeugdteam te komen staan 
om zo onze club en de Deen Jeugdspon-
soractie te promoten. De F1 en de E4 
hadden zich vol enthousiasme aangemeld 
en ik kan je vertellen dat er op die twee 
zaterdagen wel twee keer zoveel munt-
jes in de koker van KGB gestort zijn.

Met deze actie hebben we in totaal €1547,29 in 
ontvangst mogen nemen!
Vorig jaar hadden we een bedrag ontvangen van 
€1133,76. Dus dit jaar hebben we €400,- meer ont-
vangen. Misschien zal meegespeeld hebben dat
de Zouaven dit jaar niet meedeed met de actie, máár 
alsnog blijven er altijd vier andere concurrenten over 
en die hebben we ruimschoots verslagen.
 

Voor de Grote Clubactie 2015 hebben we 
dit jaar in totaal 1451 loten verkocht, (aan-
tal verkochte loten 2014: 879, 2013: 1362, 
2012: 1598).
Gelukkig hebben we dit jaar dus weer een 
hele mooie stijgende lijn qua verkopen 
behaald!

Met de GCA 2015 hebben we een bedrag van 
€3331,97 verdiend voor de club. (Waarvan natuur-
lijk weer een deel terugvloeit naar het team wat de 
loten heeft verkocht.)
 
Op vrijdag 20 november hebben we weer ons jaar-
lijkse Sinterklaasfeest voor E-, F- en Minipupillen ge-
vierd in de KGB kantine. Onder leiding van onze kien 
koningin Ineke Bakker hebben we weer twee rondes 
Bingo gespeeld waarbij mooie prijzen verdiend kon-

Terugblik jeugd...

Activiteiten & 
Toernooien



Tijdens deze KGB Tullip Valley Jeugdtoernooien hebben deelgenomen:
-          35 verschillende clubs        -          159 elftallen/teams          -          1679 spelers/speelsters
In totaal zijn er 375 wedstrijden gespeeld op deze vier toernooidagen.

Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van onze vele enthousiaste vrijwilligers die zich op allerlei fronten weer vol-
ledig hebben ingezet om een zo goed en mooi mogelijk toernooi neer te zetten. Hulde ook aan allen die de vele hier genoemde activi-
teiten mede mogelijk hebben gemaakt.
Alle jeugdteams die dit seizoen kampioen zijn geworden, zijn gehuldigd met medailles. Er is een foto gemaakt met de kampioensbeker 
én elk team heeft mogen genieten van een welverdiend patatje met wat drinken in onze kantine. 

De kampioensfoto’s hebben we op onze website en Facebookpagina geplaatst en staan in deze editie van de Presentatiegids.

Namens de Jeugdcommissie, Monique Edelenbosch
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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

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

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

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

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

4 stuks € 8,50   6 stuks € 9,50

VROLING BV 

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

www.vroling.nl

Verwarming
Loodgieterswerk

Elektra
Balansventilatie
Airconditioning

Technische Installaties



Open Dag jeugd



36

"Hessel is absoluut een clubman, een voetbaldier en 
hij weet er ook veel van, binnen de lijnen fanatiek, 
houd van de 1e, 2e én ook van de 3e helft. Buiten de 
lijnen een eerlijke en ‘n goede kerel!"
Familie Thole - sportiviteit op twee vlakken. Volgens 
mij heeft Pedro dat ook geërfd. Eerlijkheid met pas-
sie.

Pedro heeft nog een jongere broer. Andrés. Ook hij 
heeft de Spaanse looks van zijn moeder geërfd.

De bevestiging van sportieve Thole genen werd deze 
middag bevestigd. De zeer trouwe KGB supporters 
opa en oma Thole kom ik tegen op de fiets. "Goede-
middag", zeggen we in het voorbijgaan. Met hun res-
pectabele leeftijd hadden zij de pas er stevig in. En! 
Op een elektrische fiets? Tsss- wat denkt u zelf!

Pedro begon met voetbal in de F’jes rond zijn zesde. 
Het middenveld is zijn positie; "het liefst op links, 
maar verder maakt het mij ook niet veel uit." Hij heeft 
een behoorlijk aantal seizoenen Coen Raven als trai-
ner/coach gehad.

Vader Hessel is dat samen met Aldo ook 1 seizoen 
voor hem geweest. Op mijn vraag naar zijn favoriete 
coach moet hij Coen wel noemen. ‘Coen is lang mijn 
trainer/coach geweest, dus zeg ik Coen!’
Het lijkt hem ook mooi om lang door te gaan met 
voetbal, maar het hangt natuurlijk af van hoe het een 
en ander in zijn studie verloopt. Je moet de agenda 
wel goed plannen want twee keer trainen en zondag 

Studeert rechten aan 
de VU Amsterdam. 
Hij wist na de middel-
bare school, het RSG, 
nog niet exact wat hij 
wilde worden. Wel 
dat hij altijd al iets met 
rechten heeft gehad. 

‘Ik ben er nog niet he-
lemaal uit, maar ik zit 
soms te denken aan de 
richting van advocaat. 
Civiele zaken, want ik 
ga natuurlijk géén ver-
krachter van een kind 
verdedigen!’ Zegt hij 
met overtuiging. Oké!
 

Zijn uiteindelijke bestemming is dan nog niet hele-
maal helder, maar Pedro weet in ieder geval wel wat 
hij sowieso niet wil! 

Westfriese nuchterheid samengeweven met 
Spaanse passie invloed.
Spaanse invloed? Jazeker, zijn moeder is een 
echte Spaanse en komt uit een klein dorpje Fe-
lix nabij Almeria. Diep in het zuiden.
Dat is hem wel aan te zien. Hij heeft niet de 
blonde looks van zijn vader Hessel geërfd, nee 
de prachtige volle donkere kop haar en zijn 
continue getinte huid komen onmiskenbaar 
van de familiegenen van zijn moeder. Rosali 
Pérez Fernández. Mooi hè? Das wéér eens wat 
anders dan - Bakker, de Wit, Boon of Visser!

Wat hij wél van de familie Thole heeft geërfd is 
zijn sportiviteit. Op twee vlakken.
Kan ook niet anders want de familie Thole is 
bij KGB meer dan bekend. Clubmensen die sporti-
viteit en goed amateurvoetbal hoog in het vaandel 
hebben. Vader Hessel en zijn ooms Jelle en Eugene 
hebben jarenlang bij KGB in het 1e gevoetbald. En 
zijn oom Jelle en vader Hessel zijn tot op de dag van 
vandaag actief als spelers bij de veteranen. Als ik en-
kele KGB mensen vraag Pedro zijn vader Hessel te 
typeren hoor ik: 

"Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik zit soms te denken aan de 

richting van advocaat. Civiele zaken, want ik ga natuurlijk géén ver-

krachter van een kind verdedigen!", zegt hij met overtuiging. Oké!

Aanstormend talent...

Pedro Thole
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"Coach Jacko heeft altijd een heel duide-
lijk plan en legt dit plan voor de wedstrijd 
ook heel goed uit!"
"Er zit wel een behoorlijk verschil in het 
voetbal van de A’tjes en het senioren 
voetbal. Alles gaat er net even harder aan 
toe, het is fysieker en er zit meer actie in 
het spel. Dat verschil, ja dat is er gewoon."
We krijgen het even over de selectie en 
dat er enkele spelers zijn vertrokken. 
Zelfs Bram Zwaan! Pedro vindt het op 
zich ook jammer dat er meerdere selec-
tiespelers zijn vertrokken. "Maar ja, het 
is gewoon niet anders. Er komt gelukkig 
heel wat uit de jeugd door naar de selec-
tie. Dat is natuurlijk prachtig, want er zijn 
ook clubs waarbij de jeugd na de A’tjes in 
een keer stoppen." En zo is het.

Natuurlijk hebben we het ook even over 
het EK in Frankrijk. 
Nu oranje ontbrak kon hij zich volledig 

op zijn tweede vaderland Spanje richten. "Maar wat 
vind je dat de vooraf als slechtste team ooit betitelde 
Italië, dat juist zij Spanje eruit knikkeren!?", vraag ik.
"Ja enorm balen. Italië was tegen de verwachting in - 
gewoon effectief en beter dan Spanje. Echt jammer."

een wedstrijd steelt best wel wat van je tijd. "Maar 
ik wil sowieso zolang mogelijk doorgaan met voetbal. 
Ik blijf bij KGB, want ik heb gewoon geen interesse 
om ergens anders te voetballen. Ik heb geen verge-
lijk hoe het elders is, want ik heb nog nooit ergens 
anders gevoetbald maar KGB is gewoon mijn 
club."

Om wat bij te verdienen werkt Pedro bij Deen 
in Enkhuizen. Er moet toch een zakcentje ko-
men voor het uitgaan, de mobiel enz. Of mis-
schien een cadeautje voor je vriendin, Pedro?
Jazeker, hij heeft een vriendin. Wanneer we 
afspreken via de app zie ik zijn profielfoto en 
daarop staat Pedro met een mooie schone. 
Mylène heet ze. Een paar jaar terug was hij op 
vakantie in Lloret de Mar en daar was zij ook. 
Pedro had - misschien wel expres - zich ver-
gist en een nacht tekort in zijn hotel geboekt 
waardoor hij een slaapplaats nodig had om 
de volgende dag het vliegtuig te kunnen ne-
men. Die slaapplaats regelde hij via een vrien-
din van Mylène die ook in Lloret was en ze zo 
mooi met elkaar een hotelkamer deelden. De 
handjes keurig nog thuis, maar zo kwam van 
het een het ander. Heel handig gedaan Pedro, 
m’n complimenten.

Pedro heeft het afgelopen seizoen als A1 
speler al een paar keer meegedaan met de 
selectie. Hij zat ook op de bank toen KGB1 
terug promoveerde naar de 3e klasse. En 
dit seizoen speelde hij met het 2e mee in de 
wedstrijd dat KGB2 promoveerde naar de 2e 
klasse. Beide keren een mooie ervaring.
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Madrid kan ik enorm genieten. Vooral hun coach, 
de Argentijn Diego Simeone, doet het daar gewoon 
heel goed."
Ook een man met passie en emotie. 

Idolen of favoriete spelers?
Pedro heeft niet echt een favoriete NL speler. "Mis-
schien moet ik Arjen Robben noemen. De Colom-
biaan James Rodriquez, De Braziliaan Neymar en 
de Fransman Antoine Griezmann vind ik gewoon 
heel goed, maar het zijn zeker geen idolen of zo."

Andere hobby’s?
Naast - mooi met vrienden aanzitten - heeft hij dit 
niet. Door de drukte van de Universiteit en het 
voetbal is er ook geen plek voor. "Uitslapen en in 
de vakantie wat lui zijn vind ik ook een mooie tijd-
besteding. Beetje luisteren naar uitgaansmuziek of 
Spaanse en reggaeton. Helemaal goed. Net in wat 
voor stemming je bent hè."

Na nog wat heen en weer gepraat neem ik afscheid. 
Pedro Thole. 
Een frisse en jonge voetballer die van kleine op-
donder in de F’jes nu is toegegroeid naar de seni-
oren. Technisch, rechtvaardig en sportief gevormd. 
Een jongen van de club met hart voor de club.

Wat wil je nog meer.

Rob Visser 

Ook hij heeft het EK anders ervaren omdat je anders 
toch meer met familie en vrienden in het oranjege-
voel zit. En ja, helaas ook Spanje er eerder uit ging 
dan hij vooraf had gehoopt en 
verwacht.
Ik vertel Pedro dat ik het niet als 
heel erg heb ervaren dat NL er 
niet in zat omdat ik onbevangen 
en neutraal naar alle wedstrij-
den kon gaan kijken. Met name 
heb ik genoten van de kleinere 
landen zoals IJsland en Wales.
En ook van de passie van de 
Italianen bij het zingen van hun 
volkslied.
Tjonge, die keeper Gianluigi 
Buffon! 
Passie en emotie in volle over-
gave in beeld gebracht. Daar 
kan ons oranje ook een puntje 
aan zuigen.

Real Madrid of Barcelona?
Niet Real Madrid maar FC 
Barcelona is de Spaanse club 
die op zijn steun kan rekenen. 
Daarnaast maakt het Pedro niet 
heel veel uit. "Ik geniet gewoon 
van het team die goed voetbal 
speelt, dus ook van Atletico
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Scheidsrechterscoördinator

Een wedstrijd zonder leiding is niet mogelijk, het is 
een vanzelfsprekendheid bij twee kampen (teams) 
die elkaar sportief bevechten. Een taak voor de 
scheidsrechter. Maar die moet je dan wel voor elke 
wedstrijd hebben en dat zijn er elk weekend nogal 
wat. Een flinke klus voor de scheidsrechterscommis-
sie en dan met name voor Sijbrand.

Sijbrand regelt de scheidsrechters voor de wedstrij-
den op zaterdag. Een taak waar hij elke dag thuis 
mee bezig is, want het is niet zo makkelijk om voor 
elke wedstrijd even een scheidsrechter aan te stel-
len. Al op de maandag bekijkt hij op de lijst in de 
computer wie er voor de komende zaterdag bena-
dert kunnen worden. Mails worden verstuurd en tot 
donderdag verwerkt Sijbrand de beantwoorde mails 
en deelt de scheidsrechters in het wedstrijdschema 
in. Scheidsrechters die tot donderdag nog niet heb-
ben gereageerd worden nogmaals gemaild of gebeld 
of krijgen een Whatsapp. Het valt niet altijd mee om 
tijdig elke wedstrijd van een scheids te voorzien. Het 
kost veel tijd en energie. De uitstekend bijgehouden 
overzichtslijst is bij dit werk van grote waarde. Van 
losse aantekeningen op papiertjes moet Sijbrand 
niets hebben. Dat werkt alleen maar verwarrend. 
Als het eens een keer voorkomt dat er geen scheids-
rechter aanwezig kan zijn, dan moet een dag van 
tevoren aan de club worden gemeld dat zij zelf een 
scheidsrechter moeten regelen. Op de dag zelf ben 
je daar eigenlijk al te laat mee.
Het aanbod van scheidsrechters wordt steeds nij-
pender, maar het is gelukkig niet zo dat scheidsrech-
ters die toegezegd hebben de wedstrijd te komen 
fluiten zomaar wegblijven.

In de scheidsrechterscommissie is Sijbrand het aan-
spreekpunt en scheidsrechterscoördinator KNVB. 
Een belangrijke taak voor de commissie is het be-
geleiden van jeugdige scheidsrechters. Jongens die 
net voor hun diploma zijn geslaagd op weg naar een 
mooie carrière in het scheidsrechters gilde. Een an-
dere even belangrijke rol is het jeugd warm maken 

Een vereniging behoort het hele gezelschap gasten 
als gasten te ontvangen en te begeleiden. Dit is een 
taak van de personen die de Bestuursdienst, zes in 
totaal, vormen. Doorgaans hebben er twee per za-
terdag dienst, wat neerkomt op 2 á 3 zaterdagen per 
half jaar.

In gesprek met twee bestuurs-
leden van dienst, Hans Noback 
(links) en Sijbrand Krul (rechts), 
wordt wel duidelijk wat er moet 
gebeuren. Coaches met vragen 
waar de kleedkamers zijn, op 
welk veld er gespeeld moet wor-
den, waar waardevolle spullen 
achtergelaten kunnen worden. 
Hetzelfde geld voor de scheids-
rechters die tevens van een 
wedstrijdbal en vlaggen voor 
de lijnrechters moeten worden 
voorzien. Tegenwoordig gaat bij-
na alles digitaal, dus moeten de 

computers klaarstaan en zo nodig geassisteerd wor-
den bij het invullen van de formulieren op Sportlink.
Uiteraard horen deze mensen bij binnenkomst, in de 
rust en na afloop van een kop koffie te worden voor-
zien en iets te eten ingeval een scheidsrechter twee 
wedstrijden op één dag fluit. Het kan zelfs zo zijn dat 
de bestuursdienst onenigheden het hoofd moet bie-
den, want voetbal kan tot onverwachte uitspattingen 
leiden, vooral ook langs de lijn door de ouders of 
door opgewonden spelers. Helaas doet de uitspraak 
van Rinus Michels “voetbal is oorlog” het dus nog 
vaak goed.
Kortom: gastheer zijn houdt meer in dan alleen een 
handje geven en koffie drinken. Tact en rust uitstra-
len, daarmee bereik je het meeste.

Hans geeft aan dat het een gemis is dat er zaterdags 
geen personen met EHBO ervaring zijn. “Het zou 
een vereiste moeten zijn met zoveel sporters op het 
complex.” “Gelukkig gebeurt er weinig maar je moet 
het toch niet meemaken dat er iets gebeurt waarbij 
ze echt nodig zijn.”

Acties in het secretariaat door...

Hans Noback & 
Sijbrand Krul

Voetbal in de weekenden is niet zomaar iets van; er komt een elftal het complex binnen, een trainer, coach, 

een vlagger, een scheidsrechter en voetballen maar. Er komt iets meer bij kijken en dat is net zo belangrijk.
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een scheidsrechterscursus te gaan volgen. Voorbeelden zijn jeugdvoetballers die behalve dat zij in hun team 
meevoetballen ook jeugdscheidsrechter zijn.

Het is wel duidelijk. Een goede ontvangst en begeleiding is een stukje service en PR ten voordele van de 
vereniging. Het aanstellen van scheidsrechters is niet zomaar iets maar een taak die waardering en onder-
steuning moet hebben.

Nico Bakker

Voor de 
betere 
badkamer 
van A t/m Z

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden 
Industrieweg 38, Grootebroek 
(0228) 51 13 68
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KGB5 Kampioen 2015 -2016

"Voetbal is een spel van fouten.

Wie de minste fouten maakt wint."
Johan Cruijff
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Kampioenen 2015 -2016



 Texel’94
Accommodatie: 
Sportpark “Den Burg Zuid”
Haffelderweg 46
1791 AS  DEN BURG
Tel. 0222-312835
www.texel94.nl

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

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

 SV Spartanen 
Accommodatie: 
Sportpark “Spartanen”
Sportlaan 19
1687 BR  WOGNUM
0229-571735
www.spartanen.nl
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Waar vind ik de tegenstander?
     vv KGB
Accommodatie: 
Sportpark de Rozenboom
De Gouw 19
1611 BS  BOVENKARSPEL
Tel. 0224-513032
www.vvkgb.nl

  FC Den Helder
Accommodatie: 
Sportpark “Streepjesberg”
Bremstraat 2D
1783 JG  DEN HELDER
Tel. 0223-613366
www.fcdenhelder.nl

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

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

 JVC
Accommodatie: 
Sportpark “JVC”
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT  JULIANADORP
Tel. 0223-641616
www.jvc-julianadorp.nl

 Kleine Sluis
Accommodatie: 
Sportpark “Kleine Sluis”
Sportpark Kleine Sluis 3
1761 LP  ANNA PAULOWNA
Tel. 0223-531457
www.svkleinesluis.nl

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

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

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

     Hugo Boys
Accommodatie: 
Sportpark “Hugo Boys”l
Middenweg 539 A
1704 BE  HEERHUGOWAARD
072-5711585
www.hugoboys.nl



3e klasse 
Wedstrijdschema KGB 1

SpEELSCHEmA KGB 1 SEizOEN 2016 -2017
datum thuis - uit  aanvang

04-09-16 KGB - Westfriezen  14.00 uur

11-09-16 VVW - KGB  14.00 uur

18-09-16 Spirit’30 - KGB  14.00 uur

25-09-16 KGB - Hauwert’65  14.00 uur

02-10-16 Hugo Boys - KGB  14.00 uur

09-10-16 KGB - Kleine Sluis  14.00 uur

16-10-16 SV Spartanen - KGB  14.00 uur

30-10-16 KGB - SEW  14.00 uur

06-11-16 Texel’94 - KGB  14.00 uur

13-11-16 FC Den Helder - KGB  14.00 uur

27-11-16 KGB - JVC  14.00 uur

04-12-16 DWOW - KGB  14.00 uur

11-12-16 KGB - St. George  14.00 uur

29-01-17 Westfriezen - KGB  14.00 uur

05-02-17 KGB - VVW  14.00 uur

12-02-17 KGB - Spirit’30  14.00 uur

19-02-17 Hauwert’65 - KGB  14.00 uur

12-03-17 KGB - Texel’94  14.00 uur

19-03-17 Kleine Sluis - KGB  14.00 uur

26-03-17 KGB - Hugo Boys  14.00 uur

02-04-17 SEW - KGB  14.00 uur

09-04-17 KGB - SV Spartanen  14.00 uur

23-04-17 KGB - FC Den Helder  14.00 uur

30-04-17 JVC - KGB  14.00 uur

07-05-17 KGB - DWOW  14.00 uur

14-05-17 St. George - KGB  14.00 uur

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

HET WEDSTRIJDSCHEMA IS DUS ONDER VOORBEHOUD !!
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KGB’s shirt en trainingspakken sponsors
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C O L U M N
De selectie

Zondag zeventien juli staat de eerste training op het programma.
Ik ben echt heel benieuwd naar het nieuwe seizoen.
Piet Wiersma. Bam. 
Een bekende naam in het amateurvoetbal komt 'het team', vanaf 
dit seizoen, versterken. Ik fietste naar 't complex, effies kijken en de 
sfeer proeven.

Het is mooi zomerweer en het spreekt voor zich dat er diverse spe-
lers vandaag niet zijn. Vakantietijd. Ondanks dat staan er toch twee-
entwintig man te trappelen. Stevig ondersteund door een goed en 
duidelijk aanwezige Piet Wiersma. Diverse oefeningen worden op 
zijn aanwijzingen door de manschappen keurig uitgevoerd. - Nieuw 
elan.-

Jacko van Leijen staat op enige afstand in gesprek.
De trainer van het 2e is keurig gepromoveerd naar de 2e klasse. Top 
gedaan Jacko!
Richard Bulterman neemt na enige tijd de groep daadkrachtig over 
voor o.a. de sit-ups en planken.  Fysiotherapeut Thom de Boer staat 
ook op het veld. Hij volgt de spelersbewegingen op de voet. Bij het 
doel staat keeperstrainer en bekende voetbalnaam Michel Wentzel. 
Ook hij is nieuw in het technisch team. Hij neemt keepers Dirk Bak-
ker en Joost Volten onder handen. Jan Dekker is blijkbaar nog op 
vakantie. Rookie Joost is fanatiek bezig. De ervaren Dirk staat rustig 
in zijn doel en zo duikt hij ineens katachtig weg om de bal klemvast 
te pakken.
Natuurlijk, teammanager Erik de Vries is er ook. Hij loopt wat rond, 
kijkt controlerend om zich heen en heeft diverse paparassen onder 
de arm. 
Verzorger Wim de Wolf en vlagger John Feij zijn er vandaag als be-
zoeker. Zij kijken geïnteresseerd toe. 

Half juni stonden de mutaties van de West-Friese clubs in het NHD. 
Opvallend voor KGB, in deze lijst, waren de vele junioren die door-
stromen richting de selectie. Super. Niet iedere club heeft het geluk 
dat er vele A junioren doorgaan. Diverse selectietoppers zijn 'helaas' 
gestopt o.a. Mathijs van Diepen en Jelle Kok. Mannen bedankt. 
Ook opvallend in de lijst zijn de KGB namen die zijn  vertrokken 
richting 'naaste' buur Westfrisia. Behoudens Kevin Feij, die daar een 
vriendenteam gaat versterken, verliep het spelers geronsel via een 
ordinaire belronde naar vele selectiespelers. Ow ja?!
Jazeker. Zo gaat dat tegenwoordig.  
Bram Zwaan is ook gevlogen. Deze rappe 'KGB man' voelt - voor mij - 
als echt verlies. Daar tegenover staan twee namen die weer terugke-
ren. Jelle Smit en Joeri Haksteen! Jelle kan niet zonder KGB en Joeri 
komt na een verfrissende Zouaven zat1. uitstap ook weer terug. Top. 
Welcome back boys. 

Een selectie met (eigen) jeugdige én ervaren spelers, aangevuld met 
nieuw (keep) trainers bloed. 
Piet, Michel - Richard - Jacko, Erik. Good luck. 

Rob Visser
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DE CLUB VAN HONDERD

Bestedingen in het seizoen 2015-2016 door de Club van 100 aan vv KGB waren o.a.

• Groot aantal tegels voor de kantine.
• Biervat voor de Nieuwjaarsborrel
• Mede organisator en sponsor open dag vv KGB voor de jeugd. 
• Sponsoring G-voetbal
• Substantiële bijdrage aan de vereniging voor het plan KGB-2020

De Club van 100 heeft momenteel 138 leden. Dat is ook hard nodig, want we worden regelmatig benaderd om ergens geld voor vrij te 
maken. Het complex wordt goed gebruikt en er zijn vele spullen nodig of aan vervanging toe. Er wordt dus regelmatig bij de Club van 
100 aan de bel getrokken voor geld. Nu maar ook in de toekomst! 
Helaas zijn de laatste twee seizoenen meerdere trouwe leden o.a. door overlijden ontvallen en zien we dit aantal graag weer aange-
vuld. Met nieuwe leden, bijvoorbeeld inwoners van Stede Broec die de club een warm hart toedragen, maar ook ouders van nieuwe 
voetballers of voetballende leden die iets extra’s willen bijdragen. U bent allen van harte welkom! 

De namen van club van 100 sponsoren en leden kunt u lezen op de website www.vvkgb.nl onder kop ‘sponsors’.

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 per jaar.
Wilt u geheel op vrijwillige basis iets extra’s bijdragen? Bijvoorbeeld €75,- of €100,-?

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

Overmaken op rek.nr. NL51 INGB 0004151866 t.n.v. KGB Club van 100
Vergeet niet uw naam en Club van 100 vv KGB erbij te vermelden
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“Deskundig, meedenkend,
recht door zee en een hééél groot netwerk.”

Rumo Nelly Melanie Liza
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Ereleden & Leden van Verdiensten 
Verenigingspersoonlijkheden om trots op te zijn

Ereleden
•  R. G. Bijleveld  •  M. Boon  •  W.J.H.M. Cornelisse  
•  C.P. Deen  •  C.J.J. Huisman  •  P. Klarenbeek 
•  A.K.J.M. Kuiper  •  S.P. Ligthart  •  J.A.J. Noback
•  G.T.B. Overmars •  H. Peerdeman •  P. Steltenpool
• J.Th. Stuurop •  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

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

BEWAARINFO

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

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

Kledinglijn



Fitnessabonnement
Onbeperkt fitness volwassenen: € 29,00 per maand
Onbeperkt fitness jeugd: € 24,00 per maand

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

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

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

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

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

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

KGB kent een grote verscheidenheid aan sponsor en reclame uitingen, d.m.v. reclameborden langs de vel-
den, bij de entree van het complex en langs de N302, shirtreclame, reclame op kleding, advertenties op de 
website/Facebook/ de KGB App en in de presentatiegids of in het winternummer, maar ook op de schermen 
o.a. in de kantine, tevens is er de mogelijkheid voor bedrijven of particulieren om een wedstrijd of een wed-
strijdbal te sponsoren.

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

Sponsorcommissie

Mini Pupillen € 87,50 Senioren € 145,00
F-pupillen € 100,00 Veteranen € 122,50
E-pupillen € 100,00 Zaal Heren € 142,50
D-pupillen € 102,50 G-Senioren € 105,00
C-junioren € 105,00 
B-junioren € 105,00 
A-junioren € 115,00 Bij incasso wordt een korting van 2,50 verleend.

Contributie voor het seizoen 2016/2017
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Van links naar rechts
 Ninke Kaij
 Elly Roosendaal
 Anita Bakker
 Nico Bakker
 Rob Visser
 Ron Bijleveld
 Monique Kroezen
 Danny Stuurop

Selectiefoto   Esther Pronk
Samenstelling gids Anita Bakker
   Nico Bakker

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 + technische  
    zaken

JEUGDCOmmiSSiE

Colofon



55

Organisatieschema en medewerkers
 Naam  Telefoon Mobiel Tel.
Hoofdbestuur
Voorzitter Bob Smit   06-52095222 bob.smit@klvb.nl
Penningmeester RonBijleveld   06-30171024 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Technische Zaken Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Accommodatie Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Seniorencommissie
Lid Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Team manager selectie Erik de Vries   06-25048766 ej.de.vries@quicknet.nl
Coordinator G-voetbal Jeroen Mulder   06-47322385 jmullie@quicknet.nl
Jeugdcommissie
Voorzitter + Technische zaken Fjödor Werkhoven   06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl
Secretaris Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Coordinator A t/m D jeugd Linze de Jong   06-22683908 linzedejong@quicknet.nl
Evenementen/Aciviteiten Monique Edelenbosch  06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl
Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan   06-52456840 kgb-toernooi@kpnmail.nl
Zaalvoetbalcommissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Secretaris Danny Stuurop   06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl
Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris Jeugd Aldo van Leeuwen  06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr.   06-53769066 pfbakker@quicknet.nl
Wedstrijdsecretaris Zaal Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Leden Administratie
Leden Administrateur Anita Bakker  0228-751888  ledenadministratie@vvkgb.nl
Leden Administrateur Ninke Kaij  0228-855466  ledenadministratie@vvkgb.nl
Scheidsrechters
Aanspreekpunt Sijbrand Krul   06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul   06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
Begeleiding + coordinator Senioren Gerrit Leeftink   06-19954557 gerritslive@hotmail.com
Begeleiding Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Begeleiding Gerard Haakman 0228-513302  g.j.haakman@quicknet.nl
Begeleiding Sietze van Leeuwen 0228-512857  sietzevanleeuwn@gmail.com
Sponsorcommissie
Lid Klaas Blokker   06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl
Lid Jacco Stuurop   06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl
Lid Jan Putting   06-51992708 jan.putting@yacht.nl
Lid Dennis Buijsman  
Redactie/Internet
Presentatiegids Nico  Bakker  0228-515893 06-54252586 redactie@vvkgb.nl
Presentatiegids Anita Bakker  0228-751888  anita.bakker@vvkgb.nl
Presentatiegids Elly Roosendaal 0228-520439  ellyroosendaal@gmail.com
Presentatiegids Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Presentatiegids Ninke Kaij  0228-855466 06-37431932 pieter.ninke@quicknet.nl
Presentatiegids Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.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    marcoligthart@hotmail.com
Lid Dennis de Goede   06-20965972 dennis.de.goede@hotmail.com
Lid Jan Hermans   06-41858377 pj.hermans@outlook.com
Lid Rob Visser   06-51389475 rvisser@hobaho.nl
Kantine commissie
Lid Wil Klein  0228-513898  wsj.klein@hotmail.nl
Lid Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
Lid Ron Bijleveld   06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl
Lid Cor Deen   06-30630080 connycor@quicknet.nl
Lid Dirk Rood   06-16596066 dirk.rood@hotmail.com
Lid Frank Sijs  0228-512469  ribiro@quicknet.nl
Complex en velden
Coördinator Cor van der Steen  06-47046703 joke_cor@hotmail.com
KNVB-consul Clemens Huisman  06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl
Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker  0228-516113  a.vreeker@quicknet.nl
Materiaal/Boet
Lid Henk Cnossen   06-18705802 info@vvkgb.nl
Algemene Zaken
Regio afgevaardigde KNVB  Frans Cornelisz  0228-513260  franscornelisz@quicknet.nl
Schoolvoetbal Hans Noback  0228-514376  hans.noback@planet.nl

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

Telefoon AFGELASTINGEN LIJN: 0228 515482



FinAccount Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Arnhem
FNV Bouw- en houtbond Grootebroek
G-J Rood Hovenier Bovenkarspel
G. Jong Timmerbedrijf Bovenkarspel
G. Oud en zn Tulips BV Andijk
Gall & Gall Bovenkarspel
Germaco BV Bovenkarspel
GMN Voorhout
Grond & Cultuurtechniek WF Andijk
Groot & Nieuwboer Makelaardij Boven 
 karspel
Gruba Auto en Bandenservice  Grootebroek
Gulik Venhuizen BV Venhuizen
Happy Days Grootebroek
Helder, Groot en Utrillas Bovenkarspel
Heron Auto Enkhuizen
Hessel Thole Automatisering Bovenkarspel
Het Industriehuis Enkhuizen
Hinke Juwelier Bovenkarspel
HoBaHo BV Lisse
Hoekstra APK Grootebroek
Hoff Accountantskantoor Bovenkarspel
Hogendoorn Autoschade Grootebroek
Hoost & Partners Enkhuizen
Ijgenweis Bovenkarspel
IJsselmuiden Sanidrome Grootebroek
J&B Stukadoors Hoogkarspel
J. Laan Administratiekantoor Grootebroek
Jan de Wit en Zonen BV Bovenkarspel
Jan Reek Natuursteen Hoorn
Jumbowood Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Karel Bloembollen BV Bovenkarspel
Kareltrans Zwaag
Kerner Fit For Animals Bovenkarspel
Kersten Administratiekantoor Bovenkarspel
Keukencentrum Stede Broec Grootebroek
Keukenloods BV Zwaag
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok-Metaal Grootebroek
Kooy Reparatiebedrijf Grootebroek
Koomen Glasfolies & Reclame Zwaagdijk
Koorstra Kitwerken Bovenkarspel
Koster Muziek Enkhuizen
Kramer Belettering Andijk
Kreeft Autoservice Enkhuizen
Kuin BV Aannemningsbedrijf Bovenkarspel
Kuiper BV Transportbedrijf Enkhuizen
Lidl Nederland GmbH Huizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
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
Mc Donald’s Enkhuizen Enkhuizen
Meijer - Van der Tuin Hoogkarspel
Michel Doorn Ontstoppingsbedrijf Andijk
Mini Snackbar Bovenkarspel
Muta Sport Schagen

Nan Profile Grootebroek
Nefertiti  Schoonmaakbedrijf Bovenkarspel
NIBO Installatietechniek Bovenkarspel
Noppes Kringloopwinkel.nl Grootebroek
PC-Outletshop Bovenkarspel
PCC  Afval Medemblik
Pearle Opticiëns Enkhuizen
Peerdeman Garagebedrijf Grootebroek
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson Dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Installatiebedr. Hem
Rabobank West-Friesland Wervershoof
Remax Han van Wijk Bovenkarspel
Reus Watersport Grootebroek
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogéma Administratiekantoor Grootebroek
ROVÉ  Horeca Groothandel Middenmeer
Ruiter Dakkapellen Purmerend
RUVO Inbraakbeveiliging Bovenkarspel
Schadenberg BV 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 4 you Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Softdrinks (AA) Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Boven 
 karspel
Van Diepen Design Grootebroek
Van Rensch schildersbedrijf Bovenkarspel
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
Weeteling Keukens Grootebroek
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk Notarissen Grootebroek
Xaris ICT & Telecom Wognum

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

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

K.G.B. sponsors / advertentie-reclamebordsponsors
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Nieuwstraat 2

1601 JJ

Enkhuizen

0228-312961

www.dekker-tweewielers.nl




