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Nieuwjaarsreceptie

 

Op zondag 6 januari 2019 vond de traditionele nieuwjaarsrecep-
tie plaats in de kantine van KGB. Voorafgaand aan de receptie 
de eveneens traditionele wedstrijd Oud KGB 1 tegen het Huidige 
KGB 1, dit jaar konden de ouderen hun veel jongere collega’s  
redelijk bijbenen. 

Om drie uur begon o�iciële receptie met achter de bar de en-
kele heren van de KGB-selectie aangevuld met Kim Steman. Ze 
hadden het behoorlijk druk want er was gelukkig een grote be-
langstelling, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de jaarlijkse 
nieuwjaarsspeech van onze voorzitter Bob Smit. De vele hapjes 
werden dit keer verzorgd door Paul Wolfs en Glenda van Wagten-
donk die hier erg veel tijd in hebben gestoken.

In zijn toespraak ging Bob in op de aanwezigheid van de vele 
vrijwilligers bij KGB en hoe blij KGB is met hun hulp, iets wat ook 
duidelijk werd bij het jaarlijkse kerspresentje voor de medewer-
kers en de bijbehorende (zelf geschreven) kerstkaart voor circa 
120 medewerkers. Helaas hee� KGB ook in 2018 afscheid moeten 
nemen van een aantal medewerkers die ons ontvallen zijn en bij 
dit afscheid werd een moment stilgestaan. 

Een regelmatig terugkerend onderdeel is het huldigen van de 
tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemde Leden van 
Verdienste of Ereleden. Dit jaar werden Gerard Piekaar (postuum) 
en Rina Deen tot Leden van Verdienste benoemd, voor een verde-
re beschrijving van de aanleiding voor deze onderscheiding zie 
elders in deze gids.

Een ander hoogtepunt was de “come back” van Henk Cnossen. 
Waar we er allemaal van overtuigd  waren dat Henk na zijn ziekte 
niet meer terug zou komen liet hij vlak voor de receptie weten 
toch weer zijn werkzaamheden op te pakken. Een door niemand 
verwachte wending want het was juist de bedoeling hem deze 
middag te eren voor alles wat hij voor de vereniging gedaan hee�. 

En dan gewoon weer aankondigen dat hij op zijn 87e weer gaat 
beginnen.....

Ander nieuws was het aflopen van het contract met de hoofd-
sponsor Dirk de Wit mode. Na 5 jaren hebben de eigenaars van 
Dirk de Wit besloten om het contract niet te verlengen en weer 
eens iets geheel anders te gaan doen. Natuurlijk zijn we Dirk 
de Wit mode erg dankbaar voor alles wat ze voor KGB gedaan 
hebben en we zullen ze ongetwijfeld nog wel tegenkomen in de 
toekomst. Dat betekende wel dat KGB op zoek moest naar een 
nieuwe hoofdsponsor, meestal is dat een langdurige zoektocht. 

In dit geval echter niet, op 18 januari werd er al overeenstemming 
bereikt met NIBO Installatietechniek (Nico Schooneman en Bob 
Post), ook niet geheel onbekend binnen KGB. In de komende  
jaren zal hun logo op de tenues van de selectie  pronken!!!

En om het binnen de familie Schooneman te houden, ook doch-
ter Milou Schooneman gaat binnen KGB een rol vervullen als 
fysiotherapeut. Na haar studie bij het CIOS in Heerenveen volgde 
een carriere als fysiotherapeut bij de jeugd van Ajax en de selectie 
van Volendam. En nu  gaat ze ook KGB ondersteunen bij blessure 
en kwetsuren. KGB is blij met haar komst!!
Daarna werd er geproost op het nieuwe jaar 2019 en werd het nog 
lang erg gezellig in de KGB-kantine.
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Glas en Schilderbedrijf Van rensch
Hoofdstraat 148

1611 AL Bovenkarspel
Noord-Holland

info@schildersbedrijfvanrensch.nl
www.schildersbedrijfvanrensch.nl

Michel Van Rensch
+31 (0)6 54 90 52 73

michel@schildersbedrijfvanrensch.nl

 •  De Dolfijn 23 
 •  1601 ME Enkhuizen 
 •  Tel. 0228 353054 

www.dedijkbv.nl 

BETROUWBARE KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTOUWD GEVOEL
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Terugblik KGB 1 eerste seizoenshel�
Na een lange voorbereiding met wisselende resultaten was de competitiestart zeer matig te noemen, er 
werd niet met grote cijfers verloren maar het kwartje viel elke keer de verkeerde kant op zoals ze dat zo 
mooi noemen. 

Er werd in het begin van de competitie ook tegen de op papier 
sterkere tegenstanders gestreden, hoe gek het ook klinkt ik zag 
toch elke wedstrijd wel een kleine progressie en verbetering. De 
kracht van het team is ook geweest dat we allemaal zijn blijven 
knokken en veel blijven trainen om toch zo snel mogelijk tot een 
succes te komen Vaak zie je op het moment dat er geen punten 
worden gehaald dat je met veel schorsingen of blessures te  
maken krijgt, dit was bij ons niet het geval. Wij zijn blijven geloven 
in het systeem maar vooral in elkaar, dat laatste is op dit niveau 
van groot belang. 

Dit hee� zich doorgezet en vanaf half oktober tot de winterstop 
zijn we ongeslagen gebleven, we hebben een serie van zeven 
wedstrijden niet verloren en daar kunnen we eigenlijk best wel 
trots op zijn. De doelstellingen die ik in het begin van het seizoen 
had zijn onveranderd, we hebben met de selectie en alles daarom 
heen nog steeds de ambitie om naar boven te kijken en zolang 
mogelijk mee te doen in een van de laatste twee periodes. 

In 2019 zal blijken of we de lijn voort kunnen zetten die we voor 
de winterstop hebben ingezet, met dezelfde trainings- opkomst, 
beleving en passie  heb ik daar alle vertrouwen in. 

Ik wens iedereen binnen KGB met zijn team heel veel punten toe 
maar vooral veel spelplezier. 
 
Piet Wiersma ,Trainer KGB. 

Resterend speelschema KGB 1
Datum Thuisteam   Uitteam    
10/02/19 KGB 1  - VVW 1
17/02/19 Vios W  - KGB 1
10/03/19 KGB 1  - Grasshoppers 1
17/03/19 Kleine Sluis 1  - KGB 1
24/03/19 VVS 46  - KGB 1
07/04/19 KGB 1  - Hollandia T 1
14/04/19 Hauwert 65  - KGB 1
21/04/19 KGB 1  - Texel 1
12/05/19 Winkel 1  - KGB 1
19/05/19 KGB 1  - SEW 1
26/05/19 Westfriezen 1  - KGB 1
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Nieuwjaarsreceptie
De foto's...

Milou Schooneman gaat binnen KGB een rol vervullen als fysiotherapeut.

Rina Deen tot lid van Verdienste Gerard Piekaar postuum lid tot verdienste



www.vvkgb.nl7

Nibo Installatietechniek richt zich vooral op het particuliere
installatiewerk in de ruimste zin van het woord.
Wij zijn gespecialiseerd in o.a. badkamer- en keuken renovatie, 
zinkwerkzaamheden, gas en drinkwater leidingwerk.

Vijfhoek 20   |   1601 ML Enkhuizen   |   T 0228 820 240   |   www.niboinstallatie.nl

..Die zich richt op particulier installatiewerk

Nibo is een jong, dynamisch en flexibel installatiebedrijf..

Sanitair & badkamer Elektra Loodgieterswerk Verwarming

Drukte in de keuken tijdens de nieuwjaarsreceptie

De “come back” van Henk Cnossen
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Interview Willem Bruggink van 
Happy Days, al 25 jaar een begrip!
Op een druilerige maandag togen wij naar Happy Days voor een interview met Willem Bruggink, de  
algemeen manager en rechterhand van de eigenaar Lieuwe de Jong.

Willem zoals wij hem mogen noemen hee� veel ervaring in de  
horeca, hij is zelf eigenaar geweest van  een café. Die ervaring 
komt nu goed van pas.

Hij werkt alweer 2 jaar voor Happy Days, een echt familiebedrijf.  
en geen dag is het zelfde. Er zijn geen vaste activiteiten in de dag, 
het enige is dat hij moet zorgen dat “de trein blij� lopen”

Op de maandag en dinsdag is er tijd voor zoiets als dit interview.  
Doordeweeks komen er veel overheid instellingen zoals Marine 
en Gemeente HappyDays is 365 dagen van het jaar geopend en  
iedereen kan er terecht. Er zijn 21 tot 25 activiteiten die kunnen 
worden gedaan. In de winter verschilt het iets van de zomer.

Zo kan er naast bowlen ook worden gekart, gelaser gamed, zijn er 
escape rooms, poolbiljarts, en computerspelruimten. In de zomer 
vinden er nog tuk tuk, solex en kanotochten plaats en natuurlijk 
paintball en vaartochten.

Je kunt er terecht voor feesten en partijen en voor bruilo�en.  
De bruilo�en kunnen in een compleet arrangement worden aan-
geboden. Zo kan er gezorgd worden voor een fotograaf, limou-
sine, en bus vervoer, ook kunnen ze overnachtingen in de om- 
geving regelen. Met andere woorden de gehele bruilo� kan vanaf 
het begin tot het eind worden geregeld!

Willem is trots op dit bedrijf, het is uniek in zijn soort. Er zijn veel 
activiteiten, maar er wordt ook een goede horeca geboden. Er 
kan worden gebarbecued, er is een sport café, een all you can eat 
concept,  je kunt steen grillen of à la carte eten.

In een topweek komen er wel zo’n 1000 personen eten, gemid-
deld per weekend zijn dit er 450.  Al met al een bloeiend bedrijf 
dus met 80 man personeel, 40 vast en 40 op afroep. 
Het bedrijf groeit nog steeds nu het Nederland economisch weer 
beter af gaat. Men komt vanuit heel Nederland naar Happy Days.
Dit komt door mond op mond reclame en de FB pagina is altijd up 
to date en wordt goed gevolgd en men hee� hier en daar reclame-
borden staan, zoals inderdaad ook bij het voetbalveld van KGB.

De eigenaar is zeer ondernemend en neemt Willem uiteraard in 
zijn kielzog mee. Het bedrijf bestaat dit jaar 23 jaar!!! Uiteraard 
brengt het werken bij Happy Days geen 9 tot 5 mentaliteit met 
zich mee, Willem werkt wel 70 uur per week. Gelukkig werk zijn 
vrouw er ook, zodat ze elkaar vaak zien 

Wij danken Willem aan het eind voor de ko�ie en zijn 
openhartigheid.

Klaas Blokker en Liesbeth Gevers
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We wensen KGB en 
de leden een 

prachtige voetbal 
seizoen!

Bestel in 2018 je 
buitenverblijf bij 

Jumbowood 
en ontvang 

10% korting*

*(kom langs voor de 
voorwaarden en een 

o�erte op maat)

KGB-Leden aanbieding
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Twee keer per jaar hebben wij een prachtige uitgave van onze clubgids: de Presentatiegids en de Halver-
wege. Aan de vele artikelen en columns werken enkele vrijwilligers met bloed, zweet en tranen. De laatste 
twee jaar hebben enkele vrijwilligers de redactie verlaten door onder andere tijdgebrek. De redactie is nu 
op zoek naar nieuwe redactieleden die de twee gidsen kunnen helpen vullen met leuke en interessante 
stukken.

De redactie komt twee keer per jaar samen om de vorige uitgave te evalueren en de inhoudsopgave van de 
volgende editie te bepalen. Na deze bijeenkomst gaat men aan de slag met de stukken, de foto's en de lay-
out. Uiteindelijk levert men alles aan op een bepaalde deadline en wordt de gids vormgegeven en gedrukt. 
Tenslotte gaan de bezorgers op pad om de 1.000 gidsen te verspreiden in Bovenkarspel en omstreken.

Ben jij geïnteresseerd, wil jij (leren) artikelen en columns schrijven? Neem contact op met Liesbeth Gevers 
(coördinator Redactie, redactie@vvkgb.nl) of met een van de andere redactieleden. Samen zorgen we voor 
twee nog meer goed gevulde gidsen! 

Gezocht: schrijvers, columnisten & 
journalisten
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voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 

SUBSPONSORS
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Wedstrijdverslagen voor op de 
website

Het begin van de tweede seizoenshel� is ondertussen begonnen. 
Bij deze start horen natuurlijk vele wedstrijden van strijdende 
KGB-teams. Bij veel wedstrijden is het leuk om deze te verslaan. 
Dit kan worden gedaan door wedstrijdverslagen te maken voor 
op de website. Korte of lange verslagen, met of zonder foto’s. Al-
les is welkom om van de website een nog levender platform te 
maken. 

Bent u geïnteresseerd om wedstrijdverslagen te schrijven voor 
één of meer KGB-teams? U kunt uzelf opgeven via webmaster@
vvkgb.nl. U krijgt dan de benodigde inloggegevens en een digita-
le handleiding. Wij kijken uit naar enthousiaste ouders of andere 
belangstellende om leuke verslagen te maken van de wedstrijden 
van jeugd- en/of seniorenteams.

Namens het webmasterteam,
Joey Leeuwinga

Steun je club met sponsorkliks, 
zonder dat het je een cent kost! 
Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en uw sponsordoel ontvangt geld 
in de clubkas. Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels als Wehkamp, 
Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag 
gaat dan ook naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost u niets extra! 

Wilt u uw sponsordoel ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor 
dat u voortaan uw online aankopen doet via de SponsorKlikspa-
gina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor uw sponsordoel 
directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit 
zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die uw 
sponsordoel een warm hart toedragen. 

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke be-
stelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze 
commissie storten wij op de bankrekening van uw sponsordoel. 
Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via 
SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Al-
leen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en 
profiteert uw sponsordoel hier direct van! 

Waarom SponsorKliks? 

SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge om-
zetten die wij leveren bij de meeste winkels in het hoogste com

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

Waar vindt u SponsorKliks?

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

Doe allen mee, en steun KGB !!
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Terugblik KGB 2 eerste seizoenshel�
Na de teleurstellende 9e plek van onze zondag 2 op de ranglijst van vorig seizoen is er een hoop veranderd 
ten opzichte van vorig seizoen; een gedeeltelijke nieuwe staf en begeleiding, een herkenbaar el�al met 
een goede mix van jong en oud (lees ervaring) en een brede selectie, maar misschien is de belangrijkste 
verandering in onze selectie nog wel de sfeer en beleving. 

We hebben hoog ingezet op een brede selectie en een verster-
king van onze staf en begeleiding, waardoor we korter kunnen 
zitten op smeulende vuurtjes en afwijkend gedrag en sturen op 
een hogere opkomst op trainingen en daardoor saamhorigheid 
en beleving creëren. 

Met regelmaat staan er tijdens de trainingen op dinsdag en don-
derdag 32 selectiespelers op het veld, kijken we naar elkaars 
wedstrijden en zijn er geblesseerde spelers aanwezig (ook bij 
uitwedstrijden) om hun team aan te moedigen. Het geïntrodu-
ceerde ‘kleintje kantine’ op donderdagavond na de training is 
een groot succes, waar we met elkaar de trainingsweek afsluiten 
en vooruit kijken naar het weekend. 

De zondag 2 begon in de beker nog wat stroef, we spelen in een 
nieuw aanvallender systeem, waarin we bij vlagen best wel risico 
namen, hierdoor waren we nog wat onzeker en zoekende, spe-
lers moesten wennen aan elkaar, de trainer en andersom. Na de 
eerste wedstrijd verloren te hebben, speelden we gelijk en sloten 
we af tegen Hercules Zaandam met een klinkende thuisoverwin-
ning. Helaas waren de behaalde 4 punten niet genoeg voor een 
vervolg in de beker. Gedurende de bekerperiode zagen we de 
eerste contouren van onze nieuwe zondag 2, bij vlagen goed aan-
vallend spel, maar soms ook kwetsbaar en terugvallend in oude  
patronen. 

In de competitie begonnen we met een overtuigende winstpartij 
uit bij SVW’27, maar overheerste de teleurstelling na het onnodi-
ge verlies tegen SEW dat onder leiding van oud trainer Jacko van 
Leijen stond. Hierna volgde een serie van 5 overwinningen, waar-
bij de uitoverwinning van 1-9 tegen Blokkers er vooral uitspringt. 
Begin december hadden we het moeilijk met 5 verliespunten in 
2 wedstrijden, maar we sloten de eerste seizoenshel� positief af 
met een 6-1 overwinning thuis tegen DTS. 

Inmiddels staan we op 22 punten uit 10 wedstrijden (3 minder 
dan het totaal in het hele vorig seizoen), 7 overwinningen, 2 ver-
loren partijen en een gelijkspel en hebben we al 38 doelpunten 
gemaakt. Op de ranglijst vindt u ons terug op een 2e plek en zijn 
we, zoals het nu lijkt, verwikkeld in een kampioensstrijd met 
VVS'46 en Westfriezen. 

Met nog 14 wedstrijden te gaan na de winterstop, hee� de zon-
dag 2 nog alles in eigen hand en zullen we er alles aan doen om 
ergens eind mei de platte kar op te gaan. 

We hervatten de competitie direct met een kraker op 20 januari 
thuis tegen VVS'46.

Jeroen Visch
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Schoenen bij van den Mosselaar, KGB 
sponsor van het eerste uur.
Al ruim 70 jaar zijn de schoenen van Hans van den Mosselaar in Bovenkarspel een begrip. Samen met 
vrouw Trudy, zus Jeanette en het team is Hans al zo’n 35 jaar bezig in schoenenland, eerst in de winkel van 
zijn ouders die eveneens zo’n 35 jaar in hetzelfde schoenenland verkeerden en later in zijn eigen winkel. 
En altijd op dezelfde plek, wel is de winkel in 2016 totaal vernieuwd en hee� een faceli� ondergaan. In de 
Hoofdstraat springen de monumentale panden van Van den Mosselaar Modeschoenen, juwelier van den 
Mosselaar en Dirk de Wit Mode tegenover de kerk meteen in het oog

Voor Hans staat de kwaliteit van de schoenen voorop, het prijs- 
niveau is iets hoger maar de schoenen zijn allemaal van leer 
en van een fantastische kwaliteit. De drie W’s staan voor Hans 
voorop: Winkelen, Wonen en Werken, de bij hem aan te scha�en 
schoenen moeten hieraan voldoen. Hun visie is dat schoenen 
lekker moeten zitten, ze moeten mooi zijn en natuurlijk rede-
lijk geprijsd in verhouding tot de kwaliteit. Van den Mosselaar  
Modeschoenen denkt al ruim 70 jaar in deze volgorde. Elk seizoen 
wordt de nieuwe collectie weer ingekocht, altijd  spannend of die 
collectie ook een daadwerkelijk succes wordt.

Naast de schoenenverkoop is zijn vrouw Trudy ook medisch  
pedicure en Hans zelf is registerpodoloog. Iedereen die klachten 
ervaart in voet, knie, heup etc. kan bij hem terecht voor onder-
zoek zodat de klachten met behulp van een therapiezool ziender-
ogen afnemen. 

Hans is al ruim 30 jaar bordsponsor van KGB, hij is in de vorige 
eeuw begonnen met een reclamebord toen de reclameborden 
nog met de hand geschilderd werden door  Jaap Klarenbeek. 
Inmiddels zijn de tijden veranderd en worden de borden beplakt 
met stickers. Het vreemde is dat Hans geen enkele binding met 
voetballen hee�. Ooit een blauwe maandag gevoetbald maar al 
snel bleek dat hij het eigenlijk helemaal niet leuk vond, hij hee� 
dan ook niet het gevoel dat hij iets mist. Zijn grote liefdes -naast 
vrouw Trudy- zijn tennissen en de wandelsport. Zo hee� hij o.a. 
Hadrian’s Wall path in Engeland gelopen, een wandeling van 
kust tot kust in het grensgebied van Engeland met Schotland en 
ook voor een wandelmarathon draait hij zijn hand niet om. Zoon 
Melvin, inmiddels woonachtig in Amsterdam, hee� wel een voet-
balverleden bij KGB. Na een carrière in de jeugd senioren van KGB 
vervolgde hij zijn voetbal-loopbaan in Enkhuizen en nu dus -zoals 
gezegd- op een recreatief niveau in Amsterdam.

Wanneer men behoe�e hee� aan mooie en goede schoenen (en 
wie hee� dat niet?) kan altijd terecht voor een deskundig ad-
vies bij Van den Mosselaar Modeschoenen in de Hoofdstraat in  
Bovenkarspel. Van harte aanbevolen!!!
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Aanbiedingen KGB kledingshop 
voorjaar 2019
In ons winkeltje hebben wij nagenoeg alle artikelen van de KGB 
kledinglijn op voorraad, dus geen lange wachttijden maar ge-
woon direct af te halen in het winkeltje, hier kunt u contant afre-
kenen ( pinnen ook mogelijk ) of het via de webshop bestellen en 
betalen en dan op zaterdag tussen 12:00 en 16:00 afhalen in het 
wedstrijdsecretariaat ( mits er thuiswedstrijden zijn), in dezelfde 
ruimte is ook ons winkeltje gevestigd, hier bent u uiteraard ook 
van harte welkom om een kijkje te nemen  op zaterdag  tussen 
12:00 en 16:00 of op afspraak met 
John ( 06-10332341 ) of 
Jacco ( 06-53258510 ).

De aanbiedingen die in deze gids staan vermeld staan zijn alleen 
geldig in het winkeltje en niet via de website.

In onze shop is er ook gelegenheid om te passen of om via de 
website gekochte artikelen te ruilen  ( mits ongebruikt ).

Ook staan wij altijd open voor personen en of bedrijven die het 
leuk vinden om een team van nieuwe shirts of trainingspakken te 
voorzien, kom gerust eens langs en vraag wat de mogelijkheden 
zijn, dit mag uiteraard ook telefonisch.

SET Jesse: € 45,-
-trainingsshirt 
-trainingsshort 
-trainingskousen

SET Kay: € 50,-
-trainingstop 
-trainingingsshort 
-trainingskousen 

Trainingstop: € 27,50

vvKGB Tas: € 35,-

kgb kledingshop
Gevestigd in het wedstrijdsecretariaat
Op zaterdag geopend
Van 12:00-16:00
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KGB is trots op alle vrijwilligers van 
de vereniging, een aantal hiervan 
zijn tot Erelid of Lid van Verdienste 
benoemd.
 

Ereleden:
R.G. Bijleveld  - C.J.J Huisman - J.A.J. Noback - J. Th. Stuurop -  
D. de Wit - M. Boon - P. Klarenbeek - G.T.B. Overmars - D. Stuur-
op - P. Zwaanenburg - W.J.H.M. Cornelisse - A.K.J.M. Kuiper -  
H. Peerdeman - J. Tonkes - P.F. Bakker jr.- C.P. Deen - S.P. Ligthart 
- P. Steltenpool - B.W. v/d Velde 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30/11/18 werden Ge-
rard Piekaar en Rina Deen tot Leden van Verdienste gekozen.

Gerard Piekaar overleed onverwacht op zondag 7 oktober 2018 op 
80 jarige lee�ijd. In zijn periode bij KGB was hij o.a. scheidsrech-
ter, kantinemedewerker, bezorger van het clubblad en ledenad-
ministrateur. Zijn vrouw Els nam de bijbehorende onderscheiding 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 in ontvangst.

Rina Deen ontving op dezelfde receptie de onderscheiding omdat 
ze al ruim 40 jaar bij KGB op diverse gebieden werkzaam is. Nog 
steeds verricht ze haar maandelijkse kantinediensten en bezorgt 
ze de “presentatiegidsen” en “Halverwege”. In het verleden ver-
richte ze ook werkzaamheden voor de redactie en de organisatie 
van de West Frieslandcup.

Leden van Verdienste:
N. Bakker - H. Cnossen - J.J. van Dijk - L. Huisman-de Jong - W. 
Klarenbeek - R. Kuperus-Peerdeman - P. Steltenpool - R. de Wit -  
E. Blokker-de Ruijter - C. Deen - A. den Drijver - L. de Jong - S.P. Klein 
P. Rood - B. Stuurop-Vunderink - H. Wolfschot - K. Blokker - P. Deen
- P. Fakkert - J. Klarenbeek - J. Koopman - J. Schotten -A. de Wit - 
J.M. Bonnema - D. Dekker - K.Huijing - J.J. Klarenbeek - J.J. Kupe-
rus - H. Spaan - P. de Wit - G.C. Piekaar - C.C.M. Deen- Ruijter
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365 DAGEN PER JAAR..

KARTEN | DINEREN | LASERGAMEN | NIEUWE ESCAPE ROOM | BOWLEN
SUPPEN | POOLEN | FUN4KIDS | DARTS| CATERING | PAINTBALL 

WWW.HAPPYDAYS-NH.NL

..ZIJN ONZE DEUREN 
GEOPEND VOOR U!
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HEIDI NOORDELOOS EN HET 
35+ DAMESVOETBAL: 
EEN GOEDE COMBI
Sinds dit seizoen is er bij KGB een 35+ damesvoetbalcompetitie opgestart, door Heidi Noordeloos.
Voor mannen bestond deze competitie al, maar nog niet voor de vrouwen. Tenminste, niet bij KGB en niet 
in deze regio. Door bij haar zus in Oldenmarkt (OV) in te vallen bij de dames 35+ werd ze enthousiast over 
deze voetbalvorm. In het noorden, oosten van het land en in de randstad bestaat dit al langer. Dit was de 
reden dat Heidi zich er in is gaan verdiepen en het bij KGB voor elkaar hee� gekregen.  En niet zomaar, er 
spelen 35 tot 40 vrouwen in mee! Nadat Heidi een oproepje hee� geplaatst op de site van KGB en facebook 
kwamen de eerste reacties van voornamelijk moeders van de jeugdspelers binnen. Ook een groepje, voor 
een deel oud-speelsters van het vrouwen eerste,  waren enthousiast. Zo volgden er velen, met als gevolg 
dat er in eerste instantie al vier teams waren. Dit aantal is terug gebracht naar drie teams, nadat er een 
paar vrouwen waren afgevallen. Inmiddels zijn er weer nieuwe aanmeldingen, dus wie weet worden het er 
weer vier.
Het vrouwen 35+ voetbal bestaat uit een voorjaars- en najaars-
competitie. Tijdens deze competitie worden er op een aantal 
vrijdagavonden, vier afgelopen najaar als proef, wedstrijden 
gespeeld tegen teams uit de omgeving. In dit geval zijn dit KGB, 
Woudia, Dindua, Spirit en per komend voorjaar nieuwkomer  
Opperdoes. Daar hebben we ook nog een oefenwedstrijd ge-
speeld. De vrouwen spelen zeven tegen zeven gedurende twee 
wedstrijden van een half uur op half veld. In het voorjaar zijn er 6 
speelavonden op de vrijdag gepland, 2 in maart, 2 in april en 2 in 
mei. De thuiswedstrijd van de najaarscompetitie, maar ook voor-
al de nazit werd een succes door de inzet van de vaste supporters 
Dirk & Mia en Ria & Frans  met  een spetterende BINGO. 

Voor diegenen onder ons die Heidi nog niet kennen willen wij haar 
graag aan u voorstellen. Heidi is al 20 jaar samen met John-Pa-
trick Noordeloos en samen hebben zij dochter Meike van 13 en 
zoon Heyme van 11. Na opgegroeid te zijn in Enkhuizen en 

Bovenkarspel is ze samen met John gaan wonen op Het Rak in 
Bovenkarspel. Na zes jaar in Nieuwe Niedorp te hebben gewoond 
zijn ze naar Enkhuizen teruggekeerd en woonden in de Kadijken. 
Toen de kinderen de lee�ijd hadden om op voetbal te gaan, was 
er de vraag: waar gaan de kinderen voetballen? Voor John was 
er maar één antwoord: KGB. Inmiddels woont het gezin op de 
Hoofdstraat in Bovenkarspel, dat voelt  nog steeds goed. Heidi 
werkt als groepsleerkracht in het basisonderwijs.

Heidi komt uit een voetballende familie, haar zus Melanie voet-
balt, haar moeder Aaf vroeger bij Westfrisia en haar vader is Ron 
Joustra en velen van u kennen hem misschien nog uit de tijd dat 
hij bij het eerste voetbalde bij KGB. Ook vader is een KGB-er in 
hart en nieren, hee� dus jaren in het eerste gevoetbald en is al 
meerdere jaren trainer/coach van de meiden. 

Het gezin van Heidi bestaat ook voor een groot deel uit voetbal, 
want dochter Meike voetbalt bij de meiden 15-2, zoon Heyme 
speelt in jeugd onder 12-1. Moeder Heidi hee� niet alleen het da

mesvoetbal 35+ opgezet, zij speelt zelf ook mee. En vader John 
hee� jaren gevoetbald bij KGB, maar blessures hebben daar he

laas een eind aan gemaakt. Wel is hij begeleider van jeugd onder 
12-1, waar Joey Souverein trainer/begeleider van is. 

Heidi is ook begeleidster en trainster van meiden onder 15-2. Zij 
hee� hiervoor een cursus pupillen trainer gevolgd. Dat is zeer 
nuttig geweest en ze kan het nu ook in de praktijk uitvoeren. Ook 
door het kijken bij diverse trainers hee� ze veel opgestoken van 
het spelletje. Voor haar werk hee� zij ook haar papieren gehaald 
voor het bewegingsonderwijs. Het in beweging krijgen van kin-
deren hee� ze hoog in het vaandel staan. Zelf hee� ze vroeger 
niet gevoetbald, maar hee� geturnd en deed ze aan wedstrijd-
zwemmen. Met deze sportieve achtergrond, sportieve kennis en 
de motivatie om deze kennis over te brengen naar anderen is zij 
een goede combi als trainster voor de kleine en de grote meiden.

We gaan weer terug naar het damesvoetbal 35+. Deze zomer is 
het zoals gezegd, opgestart door Heidi en in het najaar was de 
eerste competitie. Dit was allemaal nog een beetje uitproberen, 
maar het is zo goed bevallen dat het verder uitgebouwd gaat wor-
den. Er is de mogelijkheid om elke donderdag van 20.15-21.30 uur 
te trainen, alleen is er nu een winterstop tot februari. Tijdens de 
training is er een goede sfeer, waarbij ruimte is om van elkaar te 
leren. Omdat Heidi met ca. 40 vrouwen niet overal tegelijk zijn, 
zou het fantastisch zijn als er nog één of twee trainers/trainsters 
bij zouden komen, dus bij deze de oproep: wie biedt zich aan? Dit 
mag elke donderdag zijn, maar het mag ook in de vorm van een 
clinic of een informatie avond. De sfeer onderling is super goed, 
de vrouwen zijn allemaal gemotiveerd. Er zijn momenteel drie 
teams, waaronder een beginnersteam, een gemengd team en een 
wat meer ervaren team. Mochten er vrouwen zijn die er ook zin in 
krijgen, je mag je uiteraard altijd aanmelden! Dit geldt ook voor 
sponsoren: wie wil graag zijn naam of het naam van zijn/haar be-
drijf verbinden aan deze supervrouwen? Aanmelden wordt zeer 
gewaardeerd.
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Helaas zijn er nog niet altijd overal scheidsrechters geregeld. 
Bij de competitieavond die bij KGB werd gespeeld waren er wel 
scheidsrechters aanwezig, maar dit was nog niet bij alle andere 
clubs het geval. Heidi hee� er vertrouwen in dat dit in de toe-
komst wel geregeld kan worden. De sfeer tijdens de wedstrijden 
was altijd sportief en vriendschappelijk.

Op onze vraag hoe ze tegen KGB aankijkt antwoordde ze dat de 
sfeer bij KGB altijd goed is. De mensen zijn vriendelijk en je kan 
met iedereen een praatje maken. Ook bij gesprekken met andere 
vrijwilligers valt een gezonde sfeer om sportieve prestaties te ver-

beteren op.  Ze komt al geruime tijd  bij KGB ‘over de vloer’ en het 
bevalt nog steeds goed. Heidi wil ook iedereen bedanken die een 
positieve bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van 
de competitie 35+. We wensen Heidi heel veel succes de komende 
periode en hopen dat het een mooie en groeiende competitie 
mag worden.

 Elly Roosendaal en Ron Bijleveld
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Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253

www.kernerforfitanimals.nl

Boerhaaveplein 2, 1611 EP Bovenkarspel Telefoon 0228 52 09 28 info@kernerforfitanimals.nl  
Rabobank 1341 29 245 KvK Hoorn 371 51 185 BTW nr 8207.14.343.B.01



Nieuws van de sponsorcommissie
Met ingang van het seizoen 2019/2020 worden de “Vrienden 
van KGB” opgericht  door de sponsorcommissie. Het sponsor- 
collectief Tulip Valley is reeds enige jaren een begrip binnen 
KGB, nu komen daar ook de Vrienden van KGB bij.

De sponsorcommissie zal sponsors of potentiële sponsors  
benaderen met de vraag of zij deel willen gaan uitmaken van deze 
Vrienden. Wat houdt het in?

Er wordt een 4-tal pakketten aangeboden, te weten het platina 
pakket, het gouden pakket, het zilveren pakket en het bronzen 
pakket. Deze pakketten kosten een bepaald bedrag per seizoen 
en daarvoor in ruil wordt door KGB een tegenprestatie geleverd. 
Hieronder is een en ander in het kort weergegeven:
    

Een contract wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar.

Alleen een bord langs de N302 wordt m.i.v. 2019/2020 € 500,= per 
seizoen (ook voor de huidige sponsors). 

Een bord langs het hoofd- en hoofdjeugdveld € 175,= per seizoen.

Voor informatie:
Klaas Blokker 06-40308042 of 0228-516775
Jacco Stuurop 06-53258510
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Grote Clubactie KGB
Ook in het seizoen 2018/2019 werd er door KGB meegedaan aan 
de Grote clubactie. De jeugdleden probeerden zoveel mogelijk 
loten te verkopen. Van de opbrengst ging een gedeelte naar KGB 
voor de aanschaf van materialen, kleding etc. en een gedeelte 
naar de desbetre�ende teams. Hoe meer er verkocht werd hoe 
groter het aandeel voor de teams die daarmee leuke dingen kon-
den doen zoals een teamuitje o.i.d. Opa’s, oma’s, ooms, tantes, 
buren, kennissen etc. werden benaderd om toch maar vooral een 
lot af te nemen.

De verdeling van de loten over de teams werd verzorgd door Mo-
nique Edelenbosch, daarna was het de beurt aan de spelers om 
zoveel mogelijk te verkopen. Na de sluitingsdatum werden alle 
verkoopboekjes weer bij Monique ingeleverd en daarna begon 
het invoerwerk. Alle verkochte loten moesten in een database 
worden ingevoerd, een enorme klus die ieder jaar door Monique, 
Liesbeth en Ron verzorgd wordt. Niet eenvoudig omdat de hand-
schri�en niet altijd even goed leesbaar zijn en de overgang naar 
de langere IBAN nummers blijkbaar nog steeds voor problemen 
zorgt.

Uiteindelijk werden de incasso’s dan uitgevoerd en werd KGB op 
de hoogte gebracht van het bedrag dat aan de vereniging zou 
worden overgemaakt. De jeugdspelers van KGB hebben dit sei-
zoen in totaal € 4.576,30 opgehaald, een hoger bedrag dan de af-
gelopen seizoenen. De speler die de meeste loten hee� verkocht 
was dit jaar Rens Edelenbosch, een beloning waard! Nr 2 was Tije 
Meijer en nummer 3 Soufian Fleur. De meeste loten werden ver-
kocht door JO-8.

Daarna kunnen de kopers van de loten via de website van de Grote 
clubactie zien of ze al dan niet een mooie prijs hebben gewonnen. 
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      VROLING BV 
Technische Installaties 

Verwarming 
Warmtepompen 

Loodgieter 
Elektra 

Luchtbehandeling/Airco 

          
Driebanweg 10, 1607ML Hem 

Tel.nr.0228-541451 

e-mail: info@vroling.nl



K.G.B. sponsors 
advertentie-reclamebordsponsors

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

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

Fa. W.J. Kok & Zn Bovenkarspel
Finaccount Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Arnhem
G. Jong Timmerbedrijf Bovenkarspel
G. Oud & Zn Tulips BV Andijk
G.J. Apeldoorn VOF Andijk
Garage Jong Andijk
Germaco BV Bovenkarspel
GMN Voorhout
Grond & Cultuurtechniek WF Andijk
Groot & Nieuwboer Makelaardij Bovenkarspel
Gruba Auto- en bandenservice Grootebroek
Gulik Venhuizen BV Venhuizen
Happy Days Grootebroek
Helder Groot & Utrillas Bovenkarspel
Heron Enkhuizen
Hessel Thole automatisering Bovenkarspel
Het Industriehuis Enkhuizen
Hinke juwelier Bovenkarspel
HoBAHO BV Lisse
Hoekstra APK Grootebroek
Ho� Accountantskantoor Bovenkarspel
Hogendoorn Autoschade Grootebroek
Hoost & Partners Enkhuizen
IJgenweis Bovenkarspel
J & B Stukadoors Venhuizen
J. Laan administratiekantoor Grootebroek
Jan de Wit en Zn. BV Bovenkarspel
Jan Reek natuursteen Hoorn
Jumbowood Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Kantoorergonomie Oosterhout Grootebroek
Karel Bloembollen BV Bovenkarspel
Kerner Fit for Animals Bovenkarspel
Kersten administratiekantoor Bovenkarspel
Keukencentrum StedeBroec Grootebroek
Keukenloods BV Zwaag
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen glasfolies & reclame Zwaagdijk
Koorstra kitwerken Bovenkarspel
Kooy reparatiebedrijf Grootebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kramer belettering Andijk
Kree� Auto en Service Enkhuizen
Kuin BV aannemingsbedrijf Bovenkarspel
Lidl Nederland GmbH Huizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins sportcentrum Bovenkarspel
Mantel VOF Grootebroek
McDonald’s  Enkhuizen
Michel Doorn ontstoppingsbedrijf Andijk
Mini Snackbar Bovenkarspel
Mon’Asti Bovenkarspel
Muta Sport Leeuwarden
Multicopy Enkhuizen
Nan Profile Grootebroek

Nefertiti schoonmaakbedrijf Bovenkarspel 
NIBO Installatietechniek Bovenkarspel
Noppes kringloopwinkel Grootebroek
PCC Afval Medemblik
Pearle opticiëns Enkhuizen
Peerdeman garagebedrijf Enkhuizen
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Hem
Remax Bovenkarspel
Remondis Enkhuizen
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogema administratiekantoor Grootebroek
Rové Horeca groothandel Middenmeer
Ruiter dakkapellen Purmerend
RUVO inbraakbeveiliging Grootebroek
Sanidrome  Grootebroek
Sense Garden Chinees Restaurant Grootebroek
Schadenberg BV Hem 
Schildersbedrijf de Graaf  Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker fysiotherapie Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Tweewielers Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Solar Zonnepanelen Andijk
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Sportprijzen online Raamsdonksveer
Sto�ers glazenwasserij Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
t Klooster Bovenkarspel
Taxicentrale WF Bovenkarspel
Theo Schilder & Zn Vishandel Enkhuizen
Time 4 You Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United So�drinks Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Van den Mosselaar Juwelier Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Bovenkarspel
Van der Tuin Notarissen Hoogkarspel
Van Diepen design Grootebroek
Van Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Venhuis Communicatie Producties Hem
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Vivaldi IJssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk notarissen Grootebroek
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Torenstraat 10
1601HH Enkhuizen 
Tel: 0228-312961
E-mail: 
info@dekker-tweewielers.nl

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

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

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

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

Club van 100
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Transferbedragen & Salarissen
'FC Barcelona vestigt een record met 562 miljoen euro aan sala-
rissen' kopte een bericht op nu.nl' 
Ik ging even rechtop in mijn stoel zitten. 
Wat een geld zeg!
Neymar ging naar het Parijse PSG en zette de toon naar een 
nieuw Europlafond in de voetballerij. Mede hierdoor verlengde 
Lional Messi zich duur aan 'zijn' Barcelona. De uitgaven voor de 
Catalaanse club werden dit seizoen in enen ruim 40% hoger. De 
sterspeler Messi schaart en dribbelt met finesse ruwweg zo'n 70 
miljoen salaris bij elkaar. Maar jongens dat is bruto hè - dus er 
gaat nog wat af. P�f.

Zijn waarde als voetballer is €203 miljoen. Twee zijn er hoger: 
Neymar €229m & Mbappé met €215m.
Dit alles stond in een KPMG rapport. 
Ter vergelijking Manchester City en Bayern Munchen keren hun 
wonderboys 293/303 miljoen uit. FC Porto en Galatasaray maar 
een lullige 85/81 miljoen. Echt beschamend als voetballer wordt 
het pas in ons voetbal kikkerlandje. PSV keert maar een lullige 35 
miljoen aan salarissen uit. Feyenoord en Ajax werden niet in dit 
rapport vermeld. 
Doordat Ajax floreert in de Champions League
zijn o.a. spelers Frenkie de Jong, Neres, Ziyech (en ook Lozano 
van PSV) in marktwaarde gestegen en een van de duurste in NL te 
noemen. Natuurlijk is dit  afhankelijk van blessures en de voetbal-
waan van de dag. Neres is volgens transfermarkt.nl 25m waard, 
maar kon hij naar China wat Ajax niet echt wilde. Na wat trekken 
en douwen werd rond 17 januari gemeld dat die Chinese stokjes-
eters uiteindelijk een bod van €43m hebben gedaan. Messcherpe 
Marc Overmars meldde hierop geen interesse te hebben. Neres 
zijn vervanger, het talent Diego Lainez koos helaas niet voor Ajax. 
Maar. De transferdatum is op moment van dit schrijven nog open. 
So who knows!

Ajax doet het gewoon zeer goed. Ook in de Champions League 
en zit trainer Erik ten Hag, na een roerig begin en twijfel over zijn 
aanstelling, nu stevig en vol vertrouwen op de bank. 
Feyenoord hee� in de winterstop hopelijk de nodige vitaminen 
opgedaan want daar moet wat gebeuren. Van Bronckhorst ligt 
onder een vergrootglas. 
Bij PSV is van Bommel helemaal in zijn element. Hij  acteert op het 
veld en in de media zelfverzekerd. 
Maar zoals wel meer is gebeurd wordt de rekening veelal pas in de 
laatste wedstrijden opgemaakt!! 
In de winterstop met 2 punten verschil, met gelijke doelpuntver-
houding, ligt PSV nog nipt voor. 
Wordt het PSV of Ajax? In mei weten we het zeker.

En vv KGB? Zij betalen 'onze' spelers gelukkig uit in schouder-
klopjes, potjes bier en bitterballen. Piet en zijn boys hebben na 
een moeilijk begin - de slag te pakken. Mannen, veel succes de 2e 
seizoenshel�!    

Geniet ervan.                     Rob Visser

Beste KGB mensen.
Dit was mijn laatst geschreven artikel en column voor het club-
blad. Het is mooi geweest na tien seizoenen. Ik heb het altijd met 
ontzettend veel plezier gedaan en ik heb er ook veel van geleerd. 
Schrijven is een leuke hobby geworden die is ontstaan doordat ik 
voetbalverslagen voor Ronald zijn team ging maken. 

Ik wist daarvoor absoluut niet dat ik het in me had 'iets' te kunnen 
schrijven. Een waardevolle erfenis... Maar er is een tijd van komen 
en gaan.

Mijn dank gaat uit naar het KGB bestuur, de redactie van de Pre-
sentatiegids/Halverwege. En vooral ook de oude redactie van ons 
clubblad 'De Brug' met aan het roer Nico Bakker. Het is altijd heel 
mooi gegaan en dit zal ik ook nooit vergeten en het meenemen.

Beste lezers & KGB'ers - bedankt en tot ziens . RV.

De redactie bedankt Rob voor zijn jarenlange inzet. Rob we zullen 
je missen, maar zien je ongetwijfeld nog bij KGB!
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Kuin bv
al ruim 90 jaar actief 
in de woningmarkt

www.kuinbv.nl
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Verf en advies buiten de openingstijden 
bel de verf- en advieslijn 06-53277233.

Woensdag 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 10.00 - 17.00 uur
 19.00 - 22.00 uur
Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991 
06-53277233 

KLEUR JE INTERIEURW O O N W I N K E L

interieur •  styling • advies

EEN MOOIE WERELD CREËREN EN 

MENSEN LATEN GENIETEN, DAT 

IS DE ESSENTIE VAN ONS VAK!

Voor een mooi advies, ontwerp & realisatie 
van een eigentijds interieur, moet u bij 
‘t Klooster zijn. Wij brengen uw interieur 
tot leven! Maak een afspraak voor een 
interieuradvies bij ons in de winkel of bij 
u thuis! Ons advies is goud waard!
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Pasfoto’s nodig?
 Rijbewijs   

 

 Andere doeleinden

4 stuks € 8,50   6 stuks € 9,50
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Het “afscheid” van 
Henk Cnossen
Wie tot voor kort bij KGB kwam zag vrijwel altijd als eerste een 
man in een KGB jas, vaak met KGB muts op. Henk zat altijd zijn 
kleedkamers te bewaken en sprak mensen die zich niet aan zijn 
regels hielden meestal op zijn eigen manier toe. 
Wat deed hij eigenlijk allemaal:
 • Clubbladen bezorgen naar leden en bezorgers
 • Wassen van de kleding bij KGB en de kantinewas
 • Het verzorgen van eventueel noodzakelijke reservetenues
 • Verzorgen van het spelmateriaal
 • Schoonmaken en vegen van de kleedkamers na de wedstrijden
 • Ontvangen van gasten en scheidsrechters en begeleiden naar de door hem ingedeelde kleedkamers
 • Zetten van thee en verstrekken van ranja in de rust van de wedstrijden
 • Het beantwoorden van allerlei zinnige en onzinnige vragen die hij dan ook op zijn eigen wijze beantwoorde….

En in een vorig leven voordat hij zijn werkzaamheden in “de Boet” op zich nam:
 • Begeleiden van jeugdteams
 • Optreden als scheidsrechter waar dat nodig was

Voor al deze werkzaamheden (en er zullen er ongetwijfeld nog 
een paar ontbreken) werd Henk door KGB onderscheiden als Lid 
van Verdienste en ook van de KNVB kreeg hij een speldje en een 
oorkonde. Kortom, de waardering voor hem is er altijd geweest, 
zeker vanuit de leden.

Ongemerkt bereikte Henk een inmiddels respectabele lee�ijd 
en er zou een moment komen waarop hij zijn werkzaamheden 
niet langer kon uitoefenen, dat moment probeerden we steeds 
verder uit te stellen. Tot onlangs bleek echter dat Henk door een 
verwaarloosde longontsteking niet langer in staat was om zijn 
KGB klusjes te klaren. Deze longontsteking ging niet “zomaar” 
over, zoals zijn lijfspreuk altijd luidde. Het MOMENT was daar, 
Henk moest gedwongen afscheid nemen van zijn 2e KGB huis “De 
Boet”. We waren het zo gewend, ome Henk in “De Boet”.

En wat nu???? Er moest een andere oplossing worden verzonnen 
want een opvolger had zich niet aangediend. En om eerlijk te zijn, 
het is niet eenvoudig om in de voetsporen van Henk te treden….
Het bestuur had dan ook bedacht om de ranja in het vervolg 
vanuit het wedstrijdsecretariaat te distribueren, de thee voor de 
oudere spelers wordt zoveel mogelijk vanuit de kantine geregeld.

Maar Henk zou Henk niet zijn als hij geen grote verrassing had. 
Toen hij werd opgehaald werd voor de Nieuwjaarsreceptie waren 
zijn eerste woorden: “na de winterstop ga ik gewoon weer terug 
in “De Boet”

 ……..87 jaar en gewoon weer opnieuw beginnen!!! 

  KGB is er blij mee!!!
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 •  De Dolfijn 23 
 •  1601 ME Enkhuizen 
 •  Tel. 0228 353054 

www.dedijkkeukens.nl 

BETROUWBARE
 KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTOUWD GEVOEL

Donateurs
De bijdrage voor donateurs bedraagt  € 35,= 
per seizoen. Voor 65+ is deze bijdrage € 22,50 
per seizoen. Op vertoon van uw donateurskaart 
hee� u gratis toegang voor  thuiswedstrijden in 
de competitie  van alle KGB teams.  

Contributie 2018/2019
Senioren 147,50
Zaal  142,50
Onder 18/19 122,50 
Onder 16/17 112,50 
Onder 14/15 112,50 
Onder 12/13 107,50 
Onder 10/11 102,50  
Onder 8/9 102,50  
Onder 6/7 90,= 
G-jeugd 105,-
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De Dijk, een beleving voor keukens, 
auto’s en scootmobielen
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sanitair 
loodgieters

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden Grootebroek
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Omschrijving Functie Naam  Telefoon E-mail adres   

Hoofdbestuur Voorzitter Bob Smit 06-52095222 bob.smit@klvb.nl  
 Penningmeester Ron Bijleveld 06-30171024 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Secretaris Danny Stuurop 06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl  
 Technische Zaken Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Algemene Zaken Cor Deen 06-30630080 connycor@quicknet.nl  
Seniorencommissie Lid Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Team manager selectie Erik de Vries 06-11787416 ej.de.vries@quicknet.nl  
 Coordinator G-voetbal  Jeroen Mulder 06-47322385 jmullie@quicknet.nl  
Jeugdcommissie Voorzitter + Technische Zaken  Fjodor Werkhoven 06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl  
 Secretaris Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Coordinator A t/m D Jeugd Linze Jong de  06-22683908 linzedejong@quicknet.nl  
 Evenementen/activiteiten Monique Edelenbosch 06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl  
 Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan 06-52456840 kgb-toernooi@kpnmail.nl  
Zaalvoetbalcommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Secretaris  Danny  Stuurop  06-13490869  jt.stuurop@quicknet.nl  
Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris Jeugd Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Wedstrijdsecretaris Zaal Danny Stuurop 06-13490869  jt.stuurop@quicknet.nl  
Leden Administratie Leden Administrateur  Renate  Zwart  06-45371851  ledenadministratie@vvkgb.nl 
 Leden Administrateur Hennie  Kolkman  06-53114307  ledenadministratie@vvkgb.nl 
Sponsorcommissie Lid Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
 Lid Paul Wolfs 06-51753668 paul.wolfs@quicknet.nl  
Scheidsrechters Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul 06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com  
 Begeleiding + coordinator senioren Gerrit Lee�ink 06-19954557 gerritslive@hotmail.com  
 Begeleiding Gerard Haakman 06-45838119 g.j.haakman@quicknet.nl  
 Begeleiding Clemens Huisman 06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl  
 Begeleiding Sietze Leeuwen van 0228-512857 sietzevanleeuwen@gmail.com 
Redactie/Internet Presentatiegids Liesbeth Gevers 06-20248059 l.gevers@ziggo.nl  
 Presentatiegids Elly Roosendaal 0228-520439 ellyroosendaal@gmail.com  
 Presentatiegids Rob Visser 06-51389475 rvisser@hobaho.nl  
 Presentatiegids (foto’s) Diana Verhage 06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl  
 Presentatiegids (lay out) Joost Lemmens 06-18965650 kgbcoachjoost@gmail.com  
 Presentatiegids Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Presentatiegids Danny Stuurop 06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl  
 Presentatiegids (advertenties) Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Webmaster Hans Beets 06-33838903 hans.beets@vvkgb.nl  
 Webmaster Joey Leeuwinga 06-46190481 joey.leeuwinga@vvkgb.nl  
Club van 100 Voorzitter Marco Ligthart 06-30611991 marcoligthart@hotmail.com  
 Lid Jan Hermans 06-41858377 j.hermans1982@gmail.com  
 Lid Rob Visser 06-51389475 rvisser@hobaho.nl  
Kantinecommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Lid Cor Steen v/d 06-47046703 joke_cor@hotmail.com  
 Lid Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Lid Cor Deen 06-30630080 connycor@quicknet.nl  
 Lid Dirk Rood 06-16596066 dirk.rood@hotmail.com  
 Lid Frank Sijs 0228-512469 ribiro@quicknet.nl  
Materiaal/Boet Lid Henk Cnossen 06-18705802 info@vvkgb.nl   
Kledinglijn Coordinator  John Kruis 06-10332341 john.kruis@outlook.com  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
Complex en velden Coordinator  Cor Steen v/d 06-47046703 joke_cor@hotmail.com  
 KNVB-consul Clemens Huisman 06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl  
 Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker 0228-516113 a.vreeker@quicknet.nl  
Algemene Zaken Regio afgevaardigde KNVB Frans Cornelisz 0228-513260 franscornelisz@quicknet.nl  
Staf Selectie Trainer 1ste team  Piet  Wiersma  06-53424278  wiersmapiet5@gmail.com
 Trainer 2de team  Jeroen  Visch  06-23853003  visch_jeroen@hotmail.com
 Trainer keepers  Michel  Wentzel  06-13429071  m.wentzel@quicknet.nl
 Teammanager 1ste  Erik  Vries de  06-11787416  ej.de.vries@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Jeroen  Mulder  06-47322385  jmullie@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Hans  Volten  06-30676585  c-hvolten@quicknet.nl
 Verzorger/Masseur  Wim  Wolf de  06-23880519  wf.de.wolf@quicknet.nl  
Jeugd Selectietrainers Hoofd Jeugdopleiding  Jeroen  Visch  06-23853003  visch_jeroen@hotmail.com
 JO19  Finn  Verhage  06-38325040  jfd.verhage@quicknet.nl
 JO16  Henk  Andria Valero  06-47027150  henkav1@hotmail.com
 JO14  Michael  Helfensteijn  06-24613704  michael.helfensteijn@quicknet.nl
 JO12  Joey  Souverein  06-34001567  joey_souverein@hotmail.com
 JO11  Aldo  Leeuwen van  06-29005604  aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
 JO10  Bart  Steen v/d  06-10187257  bartvandersteen@ziggo.nl
 JO09  Peter  Molenaar  06-10725358  petermolenaar@quicknet.nl
 JO08  Michel  Terwiel  06-21547527  terwielm@gmail.com

Wie doet wat...?




