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Van de voorzitter...
Met trots mag ik leidinggeven aan onze mooie club. We doen 
het met zijn allen én met veel plezier. Het is daarom dat ik wil 
beginnen met een groot compliment aan alle vrijwilligers die 
de club maakt tot wat hij is. Daarnaast wil ik van de gelegen-
heid gebruikmaken om mijn medebestuursleden te bedanken 
voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en de jaren 
daarvoor.
 
Voor degene die aanwezig waren bij de eerste online  
Algemene Leden Vergadering via Teams is het geen verrassing 
meer. En wanneer u niet op uw ALV aanwezig kon zijn, kon u 
het aan zien komen: KGB ondervindt veel hinder van de gevol-
gen van de Corona-maatregelen. Natuurlijk: wij weten waar 
we het voor doen en gezondheid gaat voor alles. Echter: er 
wordt niet of nauwelijks gevoetbald. Er waren vorig jaar geen 
toernooien. De kantine is aan het begin van dit seizoen mond-
jesmaat open geweest. Een aantal sponsoren kiest ervoor 
om (even) niet te sponsoren. Zij hebben hun eigen financiële 
problemen op te lossen. 

Het is zelfs gewoon lastig om een sluitende begroting te maken. 
Er zijn veel onzekere factoren die dat bemoeilijken. Een zekere 
factor is er wel. Dat zijn onze vaste lasten. Die gaan gewoon door. 
Met subsidies vanuit de gemeente en het Rijk. Met bijdragen van 
de Rabobank houden we het schip drijvend, maar voor hoe lang. 
Ik verwacht niet dat een gemeente een bijna 90-jarige dorpsclub 
ter ziele laat gaan, maar ook bij de gemeente staat het water tot 
aan de lippen. En nog steeds geldt: verbetering en vernieuwing 
kan deels worden gedragen door de goede inzet van onze vrijwil-
ligers, maar uiteindelijk heb je niet alleen tijd nodig om kwaliteit 
toe te voegen. Dat kost ook geld. En dat geldt was er afgelopen 
jaar niet, dat geld is er komend jaar niet. Als het vaccin het  
gewone leven weer mogelijk maakt, verwacht ik dat KGB nog 
een aantal jaar last zal hebben van de nawerkingen van deze  
pandemie.
 
Voor het derde jaar leidt Piet Wiersma als hoofdtrainer de 
KGB-selectie. En ook nu staat die selectie als een huis. Er zijn 
veel mutaties geweest en toch zitten we goed ‘in de getallen’ 
zoals dat heet. De begeleiding is compleet en NIBO is alweer 
voor het tweede jaar de trotse hoofdsponsor.

Ik ben enthousiast over de huidige selectie. Veel door- 
stroming vanuit JO19, terugkeer van oude bekenden, talenten 
vanuit andere verenigingen die voor hun kans gaan bij KGB en  
natuurlijk gelukkig ook nog een heleboel vertrouwde ge- 
zichten met het KGB-hart op de goede plaats.
 
Namens het bestuur wens ik u een mooi seizoen en veel ple-
zier met het lezen van de Presentatiegids. Dank aan iedereen 
die betrokken is geweest bij het samenstellen en vormgeven. 

Sportieve groet,
Bob Smit
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info@schildersbedrijfvanrensch.nl
www.schildersbedrijfvanrensch.nl

Michel Van Rensch
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michel@schildersbedrijfvanrensch.nl

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

www.dedijkbv.nl

BETROUWBARE KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTROUWD GEVOEL

Grote Clubactie 2020
In september 2020 heeft de jeugd van KGB ook weer deel- 
genomen aan de Grote Clubactie. Zeker in deze coronatijd was 
het moeilijk om een handige oplossing te verzinnen om de loten 
aan de man of vrouw te brengen. Persoonlijk loten verkopen bij 
KGB in de kantine was immers niet mogelijk, de kantine was al 
een tijdje noodgedwongen gesloten. Er waren tal van oplos- 
singen bedacht: online verkoop, het scannen van een QR code en 
natuurlijk het oude vertrouwde “langs de deuren gaan”. 

Een lot kostte €3,= en gelet op de moeilijke tijden was ieder  
verkocht lot er ééntje. We zouden al blij zijn met een redelijke op

brengst. Tot ieders verbazing bleek de opbrengst nog meer te 
zijn dan het “topjaar” 2019!!!! Ruim 2200 loten (totaal € 6.600,=)  
werden er door onze jeugd verkocht waarbij de JO-10 onder  
leiding van Peter Molenaar de meeste loten hebben verkocht.

Dankzij de jeugdleden die de loten verkochten en de personen die 
al die verkochte loten hebben ingebracht (Monique Edelenbosch, 
Simone de Wit,  Esther Appelman en Ron Bijleveld heeft KGB toch 
een fantastisch bedrag bij elkaar gebracht! Julie inzet was goud 
waard, juist nu!!!!
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Selectienieuws, 
( DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST )  
Zoals iedereen weet word er in het laatste jaar weinig gevoetbald, vorig seizoen werd het seizoen in maart 
definitief afgebroken. KGB 1 had een zeer wisselvallig seizoen, we wisten niet één keer een serie van drie 
wedstrijden achter elkaar te winnen wat het seizoen daarvoor wel lukte. Toen hadden we echter ook het 
geluk wat vaker aan onze zijde. 

Vlak voor de winterstop werd tegen VVS’46 gewonnen en na 
de winterstop thuis tegen Winkel ook. De laatste wedstrijd was  
tegen JVC, de ploeg die later als kampioen aangewezen werd. Hier 
werd uiteindelijk met 3-1 verloren maar werd er door KGB een 
prima wedstrijd gespeeld. We hadden met de rust zeker 4-0 voor 
kunnen staan, vanaf dat moment hebben we ook steeds meer  
jonge eigen jongens ingepast. Deze jongens trainden al regelmatig 
mee met het eerste en waren ook een toegevoegde waarde in de  
wedstrijden. 

KGB 1 wist in de tussentijd wel de volgende ronde in de beker  
te halen, hier werden we in een uitstekende wedstrijd tegen  
Zwaluwen’30 slechts met 4-1 aan de kant gezet. Vanaf maart 
hebben op het veld helaas niks meer kunnen doen, af en toe  
telefonisch contact met spelers was eigenlijk het enige wat je kon 
doen. In deze periode hebben ook veel jongens besloten om hun 
succes bij een andere vereniging te zoeken wat betekende dat ik 
volop (met Jeroen en Erik) bezig was om naar een nieuwe voltal-
lige selectie te zoeken. Dit is zeker gelukt, mede door de inbreng 
van onze eigen talenten uit de onder 19 hebben we nu veel voet-
ballend vermogen binnen onze selectie. Ik blijf altijd van mening 
dat je op dit niveau ook zo snel mogelijk deze jongens een kans 
moet geven.
 
De oefencampagne was dan ook zeer wisselend dit seizoen  
omdat we heel veel nieuwe jongens moesten inpassen en er ook 
nog eens een team van moesten zien te smeden. Toch zag ik elke 
wedstrijd bepaalde dingen beter gaan, ook nu haalden we de vol-
gende ronde van de beker. In de competitie moesten we de eerste 
wedstrijd naar Winkel, de laatste jaren werd er daar niet meer 
gewonnen dus het werd wel een keer tijd dan we daar resultaat 
gingen halen. En dat gebeurde ook, de organisatie bij KGB stond 
uitstekend en er werd bijna niks weggeven. In de tweede helft 
maakte Winkel een typische Winkelgoal, door zo’n moment wa-
ren we de laatste jaren al een paar keer verslagen. Iedereen dacht 
daar gaan we weer…. Maar KGB bleef voetballen en zette Winkel 
onder druk, met een prachtige goal van Ricardo werd de ver- 
diende gelijkmaker gemaakt. Kevin en Michael hadden het feest 
nog groter kunnen maken maar helaas misten we net het beetje 
geluk om de winnende treffer te kunnen maken. Na de wedstrijd 
was iedereen zich ervan bewust dat er meer in gezeten had, toch 
was er bij de meesten een tevreden gevoel.
 
Hierna moesten we twee thuiswedstrijden spelen, tegen Always 
Forward was de eerste. Een prachtige wedstrijd met het publiek 
als grote winnaar, de uitslag doet vermoeden (2-5) dat we weg- 
gespeeld werden maar niets was minder waar, het spel golfde 
heen weer met kansen aan beide kanten. In deze wedstrijd zat 
heel veel positieve energie, wat deze wedstrijd niet mee zat was 
het moment dat wij dachten “we hebben ze” en dat Always For-
ward meteen daarop een geweldige goal maakte. Ook in deze 
wedstrijd heb ik toch een prima KGB gezien!! 

De volgende wedstrijd was tegen koploper D.W.O.W, deze ploeg 
dacht wel even op 80% te winnen van KGB. Ze kwamen van een 
koude kermis thuis, in het begin kregen ze wat mogelijkheden 
maar daarna nam KGB het heft in handen. Goed veldspel en 
prachtige doelpunten, je zag in deze wedstrijd ook dat het team 
gegroeid was. Op het moment dat het 2-1 werd bleef KGB op zeer 
geconcentreerde manier de wedstrijd uitspelen en maakte nog 
3-1. Daarna moesten we tegen Grashoppers, tegen deze ploeg 
hadden we geen kans. We stonden na een kwartier al met 2-0 
achter en wisten deze wedstrijd niet meer te doen kantelen. Na 
dit weekend moesten we eigenlijk weer tegen deze ploeg voor de 
beker, helaas ging deze niet meer door maar wat wel betekent dat 
we op dit moment nog steeds in de beker zitten. 

Kort samengevat, er staat er momenteel een zeer jonge gedreven 
ploeg bij KGB met heel veel eigen jongens die uit onze opleiding 
komen. Over de opleiding gesproken, deze situatie geeft mij ook 
even de tijd om met wat trainers van de jeugd af en toe mee te  
lopen. Ik zie bij KGB de toekomst zonnig tegemoet, er lopen name-
lijk best wel veel  getalenteerde voetballers bij onze vereniging. 

Tot slot wil ik iedereen fijne dagen toe wensen en uiteraard veel 
gezondheid, ik hoop dat iedereen vanaf januari weer op het  
gezellige sportcomplex aanwezig mag zijn. 
  
Met vriendelijke groet,   
Piet Wiersma 



weggooien is zonde!

0228 - 52 17 50 

Noppes Grootebroek
*Uitgezonderd witgoed.

Bij inlevering van deze bon.

noppeskringloopwinkel.nl

20% *

op het gehele 
assortiment

korting*

Meer info: berendbotje.nl

 Kinderdagverblijf
 Peuteropvang
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken 
bij Kinderopvang Berend Botje!

NIEUW: 
Kindercentrum Stede Broec locatie Woud in Grootebroek!

CCMMKK  MMaakkeellaaaarrss    
aallttiijjdd  ddooeellggeerriicchhtt!!  

 

Wij komen graag langs voor  
een ggrraattiiss verkoopadviesgesprek.  

 

00222288--335500885500  
eennkkhhuuiizzeenn@@ccmmkkmmaakkeellaaaarrss..nnll  

wwwwww..ccmmkkmmaakkeellaaaarrss..nnll  
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In gesprek met  Linze de Jong – KGB
Wie er bij KGB op of langs de velden loopt komt zeer regelmatig Linze de Jong tegen. Tijd voor onze  
medewerkster Leonie om meer te weten te komen over deze gewaardeerde medewerker en hem enkele 
vragen voor te leggen.

Wanneer ben je bij KGB begonnen?
Ik ben in augustus 1974  lid geworden van KGB, ik was toen 
21 jaar. Ik kom oorspronkelijk niet uit Bovenkarspel maar uit   
Brabant, Klundert. Mijn eerste  ervaring met voetbal was bij Tot 
Ons Genoegen Rotterdam (TOGR).  Mijn ouders zijn toen ik 5 jaar 
was verhuisd van Brabant naar Rotterdam vanwege het werk van 
mijn vader, ik heb daar tot mijn 16e gevoetbald.

Ik begon bij de d-tjes, toen ik weg ging zat ik bij de c junioren, mijn 
positie op het veld was linksbuiten. Daarna ben ik op 16e jarige 
leeftijd bij de marine gegaan in de functie van matroos. Als jong 
mannetje kreeg ik eerst Militaire vorming van 6 weken, daarna 
volgde de matrozen vakopleiding.  Na deze opleiding werd ik 
op een schip geplaatst in Den Helder, er volgden vele reizen. De 
eerste was een Middellandse Zee reis en was ik als 16-jarige 13 
weken weg. Het was een fantastische tijd, ik heb  10 jaar bij de 
Marine gezeten. Ik was gemotiveerd en gedreven en binnen een 
jaar  was ik 1e klas. Ik heb vooral op werkschepen gezeten en hield 
me bezig met bevoorraden, hydrografie en oceanografie. 

Wat deed/doe je in het dagelijks leven? Getrouwd, 
kinderen etc.
In 1973 trouwde ik met Marja en er volgden 3 kinderen, 1 meid 
en 2 jongens. Kirsten, Vincent en Lars. Lars is keeper bij KGB en 
Vincent heeft tot aan de junioren bij KGB gevoetbald,  Kirsten  
probeerde het 1 jaartje maar dat was het niet helemaal. In- 
middels zijn er ook 8 kleinkinderen, waarvan er 3 bij KGB voet-
ballen.

Wat heb je allemaal bij KGB gedaan in het verleden 
en wat doe je nu?
Ik ben begonnen bij  KGB in senioren 12, ik was toen 21 jaar. Er 
was net een nieuw team opgericht met allemaal jongens (waar-
onder veel broers) uit Bovenkarspel en dat was wel heel fijn. Ik 
heb hier 5 jaar met veel plezier gevoetbald, mijn positie op het 
veld was linksback. Er waren ook veel feesten met het team, we 
kwamen bij elkaar over de vloer met de partners erbij.  Bijna alle  
vrouwen kwamen ook kijken bij de wedstrijden zowel thuis als 
uit, er was veel samenhorigheid. Ook mooie toernooien ge-
had, vooral Schellinkhout zal ik nooit vergeten. Daar fungeerde 
het dorpscafé als kantine, we hebben toen de kroegeigenaar  
‘s morgens voor de wedstrijd uit bed gebeld voor koffie maar zijn 
uiteindelijk aan het bier gegaan. Wel gewonnen en daarna dik 
feest. 

Scheidsrechter
In 1978 heb ik een scheidrechteropleiding  gedaan, deze werd 
in Zwaag bij de Westfriezen gegeven. Het waren 6 avonden en je 
kreeg vooral veel theorie aan de hand van voorbeelden en hoe 
daarop de spelregels toe te passen. De nadruk lag op het theorie 
examen, je moest voldoende punten halen. Ik heb uiteindelijk 
3 jaar voor de KNVB gefloten. Was  leuk om te doen maar door  
andere hobbies  kwamen ik in tijdgebrek, ik hield me ook bezig 
met de africhting van Duitse herders. Dat klinkt zwaar maar het 
ging 2 kanten op. Een gehoorzaamheidscursus, verdedigings-
hond, hond speuren en het zogeheten pakwerk/manwerk. Ik was 

lid van Duitse herdershonden club en heb aan provinciale  
kampioenschappen meegedaan.  

Grensrechter 1e elftal
In 1995/ 96 was ik grensrechter van het 1e.  Je krijgt nogal wat naar 
je hoofd geslingerd en je moet wel stevig in je schoenen staan en 
een goede conditie hebben.  Na 5 jaar ben ik op verzoek van de 
spelers die stopten bij de selectie en gezamenlijk als KGB 3 verder 
gingen als coach van het 3e begonnen. Ik heb dat uiteindelijk 17 
jaar gedaan. De eerste 6/7 jaar was er bijna geen verloop, 2 spelers 
hebben 17 jaar lang deel uitgemaakt van het team, Fred Windt en 
Fjödor Werkhoven, de huidige voorzitter van de jeugdcommissie. 

Wat doe je momenteel allemaal bij KGB ?
 ▶ Grensrechter 2 e elftal
Nadat KGB 3 opgeheven werd ben ik begonnen als grensrechter 
van het  2e, dit is mijn derde seizoen. 

 ▶ Ik zit in “de werkploeg” en houd me bezig met het onderhoud 
van het complex, dit doe ik bijna 8 jaar nu. Maandag zijn we met 
een man of 8 en dinsdag en donderdag met 3 man. We lopen de 
velden na op slidingtrappen en die maken we weer in orde, we 
zorgen dat de kleedkamers weer netjes zijn en van de zomer heb-
ben we de tribune geschilderd. 

 ▶ Verder zit ik in de Jeugdkommissie. We zorgen dat nieuwe  
leden in de juiste leeftijd categorie worden ingedeeld en onder-
houden contact met de selectie trainers, dan volgen er 2 trainin-
gen om te kijken wat de beste plek voor hen is. Onder de 8 jaar 
gaan nieuwe leden automatisch naar de kabouters.  Verder zor-
gen we voor trainers en begeleiders voor een team en is er contact 
met KNVB door wedstrijdsecretaris Aldo. 

Zijn er nog voetballende familieleden of familieleden die nog 
iets anders doen bij KGB?
Lars was keeperstrainer en begeleider, maar is zelf weer begon-
nen met keepen voor het 2e wegens een blessure van de toenma-
lige keeper. 

Wat is het hoogtepunt in jouw geschiedenis bij KGB?
De uitjes met KGB3 en dan vooral de legendarische seizoenaf-
sluitingen, ik heb een super tijd gehad toen. Niemand wist van 
te voren wat er georganiseerd was en waar we zouden belanden. 
Ik herinner me nog een indoor skibaan, bobs partysaloon, solex 
rijden, voetgolfen en een  puzzeltocht door Volendam.

Wat is het dieptepunt in jouw geschiedenis bij KGB?
Het overlijden van Ruud Vriend en Cor Deen.  Dat was echt een 
dieptepunt.

Hoe zie jij de toekomst van KGB?
Deze hele periode met Corona maakt het er niet makkelijker op 
maar we staan niet stil. Van de zomer  hebben we 2 brainstorm 
sessies gehad, een spiegelsessie en vooruitkijksessie gegeven en  
gearrangeerd door Bob Smit, dit krijgt nog een vervolg. 

Door alle maatregelingen is er inkomsten verlies, denk aan de 
kantine opbrengsten die je misloopt, de tulpenactie en het stra-
tentoernooi dat altijd druk bezocht wordt. Gelukkig ging de grote 
clubactie wel door en dat ziet er wel positief uit. Verder is er een 
goede kern aan sponsoren die erg trouw zijn aan KGB. 

Wat kan er nog verbeterd worden?
Met name op vrijwilligers vlak- beleid zou ik het beter willen zien. 
Het is momenteel  lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen met 
name bij de jeugd, maar ook op andere vrijwilligersfuncties zien 
we dat.  Ik zou voorstander zijn van een vrijwilligerscoördinator/
commissie die zich buigt over vragen zoals:
waar zitten de knelpunten? hoe lossen we dit op? hoe vullen we 

dit in? Een club kan niet zonder vrijwilligers, je bent er  afhankelijk 
van. We hebben momenteel vrijwilligers die meerdere functies 
vervullen, soms wel 3 of 4. Daar ligt ook een risico, als zo iemand 
stopt valt er veel weg dat weer opnieuw ingevuld moet  
worden. Dus  nieuwe mensen die willen helpen zijn zeer welkom!   
Verder blijf ik hopelijk nog lang actief in de toekomst, het geeft me  
structuur en ik doe het graag.

Tot zover een nadere kennismaking met Linze de Jong. Voor 
wie nog meer wil weten….vraag het hem persoonlijk! Hij is vaak  
genoeg bij KGB aanwezig.

Leonie Pover
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Maatje
En toen was daar het afscheid. Henk Cnossen, mijn jaren-
lange ‘maatje’ bij clubblad ‘de Brug’ en de Presentatiegids 
is niet meer.

Het is 23 jaar geleden dat ik mijn intrede in de redactie  
beleefde en daarmee Henk aan mijn zijde vond. In de begin-
jaren, toen de bladen nog door vrijwilligers -blaadje voor 
blaadje- gestapeld werden en tot een boekje verwerkt, 
stond Henk aan het eind van de lijn klaar om ze per rayon 
uit te tellen en in zakken te doen. Een dag later bracht hij 
dan de zakken naar de bezorgers.

Jaar na jaar ging dit zo in zijn werk, tot het printen, 
stapelen en nieten van het clubblad overging van de 
vrijwilligers van KGB naar een drukkerij in Enkhuizen. 
Daarvandaan werden de clubbladen kant en klaar bij KGB 
afgeleverd. Vanaf die tijd niet meer de gezelligheid van 
het rapen in de kantine. Wat overbleef was nog wel de 
clubbladen aftellen, in de plastic zakken doen en naar de  
bezorgers brengen. Vanaf toen werden Henk en ik als het 
ware een twee-eenheid tussen de clubbladen.

Vooraf bepaalden we welke donderdag voor Henk het beste 
uitkwam, want om de week moest voor zijn zoon het eten 
gekookt worden en dan had hij geen tijd. Vaste begintijd 
was negen uur, maar veelal was Henk al ver voor die tijd 
aanwezig en trof al de nodige voorbereidingen. Plastic tas-
sen op grootte klaarleggen, zeer kritisch de namen op de 
bezorglijsten nakijken en commen

taar leveren als hij maar even dacht dat het niet klopte. 
Henk liet niets aan het toeval over. Wat ik mocht doen was 
de clubbladen uit de dozen halen en op een stapel leggen, 
verder liever niks. Het was mij duidelijk dat wanneer de 
clubbladen bij KGB werden bezorgd, Henk de leiding had, 
met mij als een hulpje aan zijn zijde. 

Tussen het tellen en in de zakken doen door, even koffie 
drinken. Met recht even, want zodra hij een bekertje koffie 
op had ging hij overeind en begon weer. Niemand wist hem 
te bewegen nog even te blijven zitten. Opschieten, zei hij 
dan.

Jarenlang hebben we dit met zijn tweeën gedaan en leek 
Henk onverwoestbaar, maar door het verder achteruitgaan 
van zijn gezondheid moest Henk, tegen zijn zin, toch het 
hoofd buigen.

Ik sluit dit stukje ter nagedachtenis af met een diepe  
buiging. Henk, ik heb er al die tijd van genoten.

Nico Bakker

Aanbiedingen KGB kledingshop
Aanbieding is geldig t/m 28-02-2021
KGB Voetbaltas €35,-
In ons winkeltje hebben wij nagenoeg alle artikelen van de KGB kledinglijn op voorraad, dus geen lange wacht-
tijden maar gewoon direct af te halen in het winkeltje. Hier kunt u contant afrekenen ( pinnen ook mogelijk )  
of het via de webshop bestellen en betalen en dan op zaterdag tussen 12:00 en 16:00 afhalen in het wedstrijd- 
secretariaat ( 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 of op afspraak met John ( 06-10332341 ) of 
Jacco ( 06-53258510 ).

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.
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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 Deen Sponsor Actie 2020
In september mocht KGB weer meedoen aan de Deen Sponsor 
Actie!! Supermarkt Deen draagt een steentje bij aan het sociale 
leven in Bovenkarspel, ze sponsoren evenementen, sportver-
enigingen en lokale doelen. In deze moeilijke coronatijd organi-
seerde Deen een speciale editie van de Sponsor Actie en gelukkig 
mocht KGB meedoen. Vaders, moeders, opa’s en oma’s, sup-
porters mochten na het doen van de wekelijkse boodschappen 
de ontvangen muntjes van Deen Supermarkt in winkelcentrum 
Streekhof in Bovenkarspel in één van de vijf kokers deponeren. 

Veel van die muntjes kwamen gelukkig in de koker van KGB te-
recht, Deen Supermarkt maakte het mooie bedrag van € 1.250,= 
over naar KGB. Een fantastisch bedrag in deze voor iedereen 
moeilijke tijden, we bedanken iedereen die KGB ondersteunde  en 
in het bijzonder Supermarkt Deen die deze actie mogelijk maak-
te!!! In totaal werd er bijna € 400.000,= aan de ruim 300 (sport)
verenigingen overgemaakt aan verenigingen in de buurt van de 
winkels van Supermarkt Deen.

PLATINA PAKKET
KLVB/Bob Smit
Het Industriehuis  BV
De Dijk Keukens & Autobedrijf
Lidl Nederland

GOUDEN PAKKET
Re/max  connect
WFO metwerk notarissen

ZILVEREN PAKKET
CMK makelaars
Kreeft auto & service
Noppes Grootebroek
Van den Mosselaar juwelier
Kinderopvang Berend Botje

BRONZEN PAKKET
MUG ingenieursbureau b.v
Verkeersschool Kevin Kok
WEMA tijdelijke ruimte B.V
Dirk de Wit Mode

KOPEREN PAKKET
Hoogendoorn autoschade
Spar Schrama
Bakkerij Botman
Coaton BV
McDonalds Enkhuizen
Klopper Media

Vrienden van KGB
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Tulip Valley: 
Het online visitekaartje komt eraan
Onze topsponsorgroep Tulip Valley groeit door. De groep met bloembollen- en aanverwante bedrijven 
bestaat momenteel uit 20 bedrijven. Sinds de start in 2012 heeft deze groep bedrijven met name de jeugd 
in financieel opzicht ondersteund. Maar ook ondersteunt de sponsorgroep vele evenementen zoals de 
jeugdtoernooien, de flinttoernooien en de tulpenactie. Deze laatste actie wordt mede mogelijk gemaakt 
door donaties en sponsoring van tulpen door de deelnemers in Tulip Valley.

Vanaf de start van Tulip Valley is er op en rond het complex veel 
aandacht voor Tulip Valley. Er hangen borden rond het hoofdveld 
en bij de entree hangt een bord met alle Tulip Valley-bedrijven. 
Vanaf heden is de groep ook online te vinden. Op de kersverse 
website, die overigens nog volop in ontwikkeling is, staan alle 
deelnemers met een korte beschrijving over hun organisatie.  
Tevens is er een stukje historie over de groep op de website  
opgenomen. De gerealiseerde projecten die KGB heeft kunnen 
doen door de financiële bijdragen van Tulip Valley worden ook 
uitgelicht op de nieuwe website. De website wordt in het voorjaar 
van 2021 verder uitgebouwd.

In Californië hebben ze Silicon Valley en aan het Westeinde in 
Enkhuizen is het hart van Seed Valley. Laat onze regio een ‘Tulip 
Valley’ hebben met als kloppend hart Kolpings Glorie Blijft! Tulip 
Valley heeft de potentie om door te groeien tot een breed net-
werk aan bedrijven in de bloembollensector. De bedrijven in de 
groep hebben allen hun eigen kennis en kunde, maar hebben wel 
één gemeenschappelijke eigenschap: één groot hart voor onze  
vereniging. 

Bekijk nu het online visitekaartje van Tulip Valley via  
www.tulip-valley.nl. Heb je tips, ideeën of iets anders voor de 
website? Laat het weten via info@tulip-valley.nl.

Volg Tulip Valley nu ook op social media: Facebook, Twitter 
en Instagram.

 

 

 

 

Dé makelaar met een persoonlijke aanpak! 

Je wilt je huis verkopen, of juist een huis kopen. 
Eén van de belangrijkste momenten in je leven, dus het 
moet in één keer goed. Team de Ves>ng Makelaars weet 
hoe het werkt, behoed je voor gedoe, stress en helpt je 
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Het ontstaan van Vrouwen 2
Het was een gezellige zondagmiddag in de kantine van KGB toen, na een aantal biertjes, het idee ont-
stond. Carmen en Esther hadden een wedstrijd gevolgd van het team waarin een paar vrienden spelen. 
“Als wij nou ook een team beginnen hé, dan kunnen we ook gewoon op zondagmiddag welverdiend bier 
drinken!” “Ja leuk en dan kunnen we ook gezellig samen sporten en elkaar op die manier motiveren!” 
De telefoons kwamen op tafel, de eerste meiden werden geappt en de eerste reacties druppelden bin-
nen. Er is nog geroepen: “dat gaat jullie nooit lukken!” Dat dacht onze coach stiekem ook. Carmen en 
Esther hebben aan Sam gevraagd of hij ons wilde coachen. Sam zei, ervanuit gaande dat het niet zou gaan  
lukken, dat hij dat wilde doen zodra er een compleet team was. Er was dus werk aan de winkel! De eerder 
benoemde appjes werden beantwoord en ook het berichtje op de Facebooksite van KGB zorgde voor een 
aantal speelsters. De drempel wilden we wel laag houden, zo was gezelligheid en motivatie van het begin 
af aan belangrijker dan voetbalervaring en conditie. Die voetbalervaring en conditie zouden vanzelf wel 
komen, door conditietrainingen van Jacco en techniektrainingen van Sam. 

In mei begonnen de eerste trainingen. Met Otto (volgens Manouk 
noemen ze een kliko zo in Twente) vol ballen, hoedjes en hesjes 
in de hand begonnen we. Zowel de techniek als de conditie liet in 
het begin nog te wensen over, maar aan het enthousiasme heeft 
het nooit gelegen. Na een aantal maanden trainen speelden we 
in mei een wedstrijd tegen het G-Team, hoewel we verloren was 
het wel een leerzame en bovenal gezellige wedstrijd. Met de erva-
ring in onze broekzak trainden we weer verder.
 

Ons allereerste voetbalseizoen begon traditiegetrouw met drie 
bekerwedstrijden. De eerste twee wedstrijden wisten wij niet te 
winnen. Balen, maar het is te begrijpen. Voor ons waren de eer-
ste tegenslagen geen reden om de koppies te laten hangen. We 
zagen deze wedstrijden als mooie leermomenten en een extra 
stok achter de deur om keihard te blijven trainen. En dat trainen, 
dat wierp zijn vruchten af. Onze derde bekerwedstrijd wisten wij 
namelijk met 9-0 te winnen van Spirit! Dat hebben wij uiteraard 
goed gevierd, met het eerste rondje van Ron Bijleveld. 

Sam en Jacco hebben wel geweten dat ze een damesteam zijn 
gaan trainen en coachen. Onder het mom van “gezelligheid eerst” 
bleven we vaak net iets te lang hangen in de kleedkamer, waar-
door we te laat op het veld stonden. Jacco heeft toen bedacht: 
voor iedere minuut te laat doe je één burpee. Ook wilden wij onze 
gezichten af en toe iets te graag beschermen, dit zorgde voor een 
aantal zure handsballen binnen de zestien meter. Dit moesten wij 
natuurlijk af gaan leren, want zo wilden wij de doelpunten niet 
weg gaan geven. Dus Sam had bedacht: zodra je een bal tijdens 
de training met je handen aanraakt, op het moment dat dat niet 
nodig is, doet het hele team vijf push-ups. En geloof het of niet, 
maar het werkte echt!

Kampioen zouden we niet worden in het seizoen 2019-2020, zo 
realistisch waren we wel. Toch bleven we plezier houden in het 
spelen van de wedstrijden. Hoewel we wedstrijden verloren,  
werden de verliezen wel steeds minder groot. Zo hebben we in  
januari een spannende wedstrijd net aan verloren van SEW,  
volgens Sam had dit toen minstens gelijk moeten zijn.  

In maart zouden wij een spannende wedstrijd tegen Spirit spelen. 
Helaas werd deze drie dagen van tevoren afgelast, in het verband 
met het coronavirus. Na de afgelasting volgden er weken zonder 
voetbal. We mochten niet trainen en ook de competitie kwam 
abrupt tot een einde. De vreugde was dan ook groot toen we  
eindelijk weer groen licht kregen voor trainingen op anderhalve 

meter afstand. Het was fijn om weer samen te kunnen sporten. 
In de verte begon het voetbalseizoen 2020-2021 al naar ons te  
loeren. We zijn hard blijven trainen, hebben afscheid moeten  
nemen van een aantal speelsters en hebben een paar nieuwe 
meiden mogen verwelkomen. De eerste wedstrijden waren weer 
even inkomen, maar na een paar weken hadden wij al een over-
winning te pakken. En wat voor één! We wisten een heel aantal 
keer door de verdediging van SEW te breken, wat ervoor zorgde 
dat wij met een winst van 8-6 de derde helft in gingen!

Wat wij op dat moment nog niet wisten, is dat het voorlopig onze 
laatste overwinning zal zijn. Hoewel we SEW wisten te verslaan, 
is het coronavirus nog niet verslagen. De trainingen en de com-
petitie liggen stil, maar we laten de koppies nog niet hangen. We 
hopen dat we snel weer mogen spelen en het voetbalseizoen  
mogen vervolgen zoals we hem zijn begonnen; vol goede moed 
en doelpunten. En mocht het winnen van de eerste twee helften 
dan toch een keer niet lukken? Dan winnen we in ieder geval  
tijdens de derde helft!

Romy Abbekerk
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Ambachtelijke producten bij 
Keurslagerij De Haan
In 1942 begon de opa van Kees de Haan een slagerij tegenover het huidige Beauty Planet aan de  
Zesstedenweg,  deze werd in 1970 overgenomen door de vader van Kees. In 1986 vertrokken Kees en Tini 
de Haan met het bedrijf naar het net geopende winkelcentrum “Streekhof “ in Bovenkarspel. Het waren 
tropenjaren in het begin en maar dat weerhield zoon Kees er niet van om in 1994 in het bedrijf van zijn 
ouders te gaan werken. 

In 2000 naam zoon Kees het bedrijf over, zijn vader bleef tot 2007 
in het bedrijf zijn werkzaamheden doen. Keurslagerij de Haan be-
staat na al die jaren nog steeds op dezelfde plek in hetzelfde win-
kelcentrum. De sfeervolle winkel is voorzien van een uitgebreide 
vitrine waarin alle produkten te zien zijn. In de winkel heerst nog 
steeds dezelfde “dorpse sfeer”, mensen maken een praatje met 
elkaar over alledaagse dingen en doen nieuwe contacten op.

Maar Kees doet het allemaal niet alleen, in het bedrijf werkten 
in 2000 circa 8 mensen, momenteel is dat uitgegroeid tot circa 
19 personen, zowel fulltime als parttime. Vader de Haan werkt 
af en toe nog mee, de zoon van Kees is op zaterdag aanwezig 
evenals 2 nichtjes zodat het familiekarakter ook behouden blijft. 
Op zaterdag staan er zelfs allemaal nieuwe dames in de winkel 
die, net zoals alle andere medewerkers, keihard werken. En juist 
die samenwerking en het plezier dat de medewerkers onderling 
hebben is van groot belang voor het bedrijf.

 In 2015 is poelier Nico Jonk opgenomen in het bedrijf, een goede 
zet! Nico Jonk staat bekend om zijn vakmanschap op het gebied 
van kip en kipproducten. Het bedrijf kende mede door de inbreng 
van Nico Jonk een forse groei gedurende al die jaren. Het assor-
timent werd groter en veel producten worden zelf gemaakt. Kees 
benadrukt dat de kwaliteit van de produkten voorop staat en dat 
er samen wordt gewerkt met een eigen “mester” van de koeien. 
Deze koeien hebben een mooi weide leven gehad voordat ze uit-
eindelijk in de winkel belanden.

In 2020 heeft er een forse verbouwing plaatsgevonden, de slagerij 
is voor 3/4e gedeelte tot volle tevredenheid verbouwd. In totaal 
bestaat de slagerij nu uit circa 210 m2. Een grotere werkplaats, 
de bevoorrading op een andere plek, een grotere koeling, de  
renovatie van de kantine etc. Ieder werkdag werken in de  
vernieuwde omgeving noemt Kees een “feestje”. Omdat er meer 
ruimte dan voorheen is worden er nu ook voorverpakte produk-
ten verkocht en zijn er steeds nieuwe produkten aanwezig.

In de omgeving van Keurslagerij Kees de Haan bevinden zich 
nog diverse andere slagerijen. Kees benadrukt dat hij ze niet als  
concurrenten ziet maar wél als collega’s die elkaar scherp houden 
om op deze wijze zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de  
supermarkten. En als het zo uitkomt drinkt hij graag een bier-
tje met ze. In het gehele winkelcentrum zijn overigens vele  
winkels met verse produkten te vinden,  zo is Kees ook erg  blij 
met zijn nieuwe buurman, het “Notencentrum”. De zogenaamde  
“versstraat” wordt op deze manier steeds verder uitgebreid.

De coronapandemie heeft natuurlijk invloed op de dagelijkse 
gang van zaken. Er komen iets minder klanten dan voorheen 
maar daar tegenover staat dat er meer besteed wordt. Er wor-
den grotere stukken vlees zoals biefstuk, rollade en tomahawk  

gekocht om het thuis zelf klaar te maken en vooral om het daar 
gezellig te maken. Uit eten gaan in inmiddels iets wat mensen in 
het verleden deden en dus moet er thuis maar gezellig gekookt en 
gebraden worden. 

De feestmaand staat alweer voor de deur, eerst Sinterklaas met 
échte Zwarte Pieten en daarna volgen de drukke Kerstdagen.  
Zoals gebruikelijk zal de aankleding van de winkel, verzorgd door 
de plaatselijke bloemist, in kerstsfeer zijn. In de vitrines zal een 

uitgebreidere keuze te zien zijn. Het wildseizoen staat immers  
voor de deur:  hert, konijn, kip, goulash.  Keurslagerij De Haan heeft 
het allemaal beschikbaar. December is een zeer drukke maand 
en gelukkig steken ook diverse oud medewerkers de handen uit 
de mouwen. De bestellingen zullen waarschijnlijk iets kleiner 
zijn als voorgaande jaren maar het zullen er wel méér zijn, door 
de coronapandemie zullen er (min of meer gedwongen) minder 
mensen de Kerst samen met elkaar kunnen doorbrengen. Voor de 
kerstbestellingen wordt een aparte “afhaalbalie” gecreëerd zodat 
deze snel en soepel kunnen worden afgehaald. En als alles eind 
december achter de rug is en er vele extra uren zijn gemaakt om 
alles in goede banen te leiden en de klanten tevreden zijn gesteld 
begint de voorbereiding alweer voor het volgende jaar…..

Kees kent zelf ook een sportief verleden. Na een atletiekcarrière 
bij SAV in Grootebroek begon hij op zijn 17e een voetballoopbaan 

bij onze buren De Zouaven in het 5e. Deze loopbaan duurde 
zo’n 10 jaar, toen bleek al snel dat voetballen op zondag en de 
beruchte derde helft erna niet langer te combineren viel met het 
werk in de slagerij. De tijd om zelf te sporten was dus beperkt, 
om toch nog sportief bezig te blijven traint hij op de woensdagen 
zijn zoons bij Spirit. Ook als sponsor is Kees bij vele verenigingen 
bekend, zo hangen er o.a. reclameborden van de Keurslagerij  
bij ons eigen KGB, bij De Zouaven en bij Spirit. We hopen dat dat 
nog jarenlang zo blijft!!!

En in het stukje met Timo kan je beter schrijven iets van. in de 
directe omgeving van de slagerij zijn diverse slagerijen Kees ziet 
ze niet als stevige concurrenten ,maar meer als collega,s die el-
kaar scherp houden om zo goed mogelijk tegen de super markt 
te concuren. Met zijn collega,s drinkt hij desnoods een biertje  
als het zo uit komt. 
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Afscheid van een KGB-Icoon
Tijdens de nieuwjaarsreceptie en de traditionele speech van voorzitter Bob Smit werden alle vrijwilligers 
geëerd en werd benadrukt hoe belangrijk zij voor KGB zijn. Des te triester was het dat, enkele weken in het 
nieuwe jaar 2020, onze oudste medewerker Henk Cnossen overleed.
 
Natuurlijk, zijn gezondheid liet te wensen over en echt actief was 
hij de laatste maanden niet meer. Op vrijdag de 17e nog bij hem 
op visite en was bij nog best spraakzaam. Op maandag blies Henk 
zijn laatste adem uit. Niet nadat hij aan zijn familie zijn laatse 
wensen aan zijn familie kenbaar had gemaakt. Hij wou nog één 
keer op de middenstip van het A veld staan en hij wou afscheid 
nemen van alle KGB-ers in de kantine. Deze wensen werden door 
KGB natuurlijk onmiddellijk ingewilligd. 

Op 23 januari nam Henk afscheid van het KGB complex, hij 
stond op de middenstip opgebaard met zijn direkte familie om 
zich heen. Na dit emotionele moment werd Henk naar de kanti-
ne gedragen waar iedereen in de gelegenheid was om afscheid 
te nemen. Vele honderden vrienden en bekenden, spelers en 
begeleiders kwamen afscheid nemen en spraken daarmee hun 
waardering uit over de medewerker Henk maar vooral ook over 
de persoon Henk. Daarnaast werd er via de sociale media bijzon-
der veel aandacht geschonken aan het overlijden van Henk, nog 
één keer stond hij helemaal alleen in de spotlights. Tijdens zijn 
leven wilde hij dat nooit maar nu kon het dan nog een keer. Hij 
zou ervan hebben genoten!!!!

Ruim 32 jaar actief in allerlei functies binnen KGB maar voor-
al bekend als de man die de scepter zwaaide in De Boet en de 
kleedkamers en altijd alles piekfijn achterliet. Dag-in-dag-uit 
was hij bij KGB te vinden, en altijd aan het werk: schoonmaken, 
wassen, poetsen, organiseren etc. Tot op hoge leeftijd (88) actief, 
KGB is hem enorm dankbaar. Die dankbaarheid werd tijdens het  
definitieve afscheid in Lelystad door Bob Smit uitgesproken.

Als ik mijn ogen dicht doe, dan staat hij daar. Hij staat daar namelijk 
altijd. Eerst lijkt hij wat stuurs te kijken. Dat is allemaal onderdeel 
van zijn act. Zodra je dichterbij komt, grijnst zijn lieve, oude gezicht. 
‘Alles goed Ome Henk?’ JAWHOOR! Zei hij dan altijd! Ook als het niet 
goed ging, of als er meer teams dan kleedkamers waren. 

Als ik mijn ogen dicht doe, dan staat hij daar. Hij staat daar name-
lijk altijd. De eerste meters van de kleedkamergang gevuld met  
sigarettenrook. Het mocht niet meer, het mocht allang niet meer. 
Hij deed het. Niet rebels, niet tegendraads. Ome Henk was zich  
gewoon van geen kwaad bewust. ‘Ik rook in de deuropening’, zei hij 
dan met zijn zachtaardige, ontwapenende blik. ‘Weet je hoe koud 
het is?’.

Als ik mijn ogen dicht doe, dan loopt hij daar. Hij loopt daar name-
lijk altijd. Over het plein vlak voor de ingang naar de kleedkamers. 
Links de wasmachines, het materiaalhok en het wedstrijdsecre- 
tariaat. Rechts de kantine en het hoofdveld. Rechtdoor voor  
limonade, veldindeling en een droog getal als je vroeg in welke 
kleedkamer De Veteranen zaten. ‘Weet je dat nou nog niet? VIJF!’ 
zei hij dan quasi streng… Je zag hem lachen.

Dat plein. De aanloop tot de entree van zijn domein. Dat plein, 
waar je je fiets pakt, je schoenen borstelt, je ouders opwacht, een 
praatje maakt, het verlies verwerkt of de winst viert. Dat plein… 
heet vanaf vandaag het Henk Cnossen Plein.

Lieve Henk, namens het bestuur van KGB, namens leden, spelers, 
sponsoren, vrijwilligers en zelfs namens de besturen van andere 
voetbalverenigingen mag ik je eren en afscheid van je nemen. Het 
verdriet en het gemis zijn groot. Onze waardering en bewonde-
ring zijn groter. 32 jaar in zoveel verschillende rollen: ranja, thee, 
kleedkamers, wasmachines, cornervlaggen…

Vrijwilliger van de maand in het NHD. Een prachtige Zilveren 
Speld vanuit de KNVB. Je bent Lid van Verdienste. Woensdag een 
halve pagina in de krant. Gisteravond de enorme belangstelling 
tijdens de condoleance en vanochtend die indrukwekkende foto 
in de krant. Weer een halve pagina, dit keer zelfs een voorpagina! 
Je bent gelauwerd. En toch… daar was het je nooit om te doen. 

Juist het onbaatzuchtige, juist de bescheidenheid maakt je tot 
een clubicoon. Niemand is groter dan de club, maar sommigen 
zijn groter dan zichzelf. Henk Cnossen is groter dan hij ooit is ge-
weest.

In de wiskunde is een lemniscaat het symbool voor ‘oneindig’. Het 
wordt ook wel een liggende 8 genoemd… Je bent 88 jaar gewor-
den. Twee keer een liggende 8. Ik wil gewoon heel graag geloven 
dat dat geen toeval is. Ome Henk: oneindig oneindig.

Tenslotte… De letter K en de letter C klinken in een groot aantal 
woorden hetzelfde.  Club  of  Kaas.  Kastanje of  Canada. Met een K 
of met een C… Je hoort het verschil niet. Daarom vindt die oude  
Kolping het vast niet erg als wij K.G.B in ieder geval vandaag schrij-
ven als C.G.B.  Je hoort het verschil toch niet. Je voelt het verschil 
wel. Cnossen’s Glorie Blijft!

Lieve Henk, wij wensen je een goede reis. Doe de groeten aan alle 
KGB’ers die daar ergens op je wachten. Wij zullen je nooit, nooit, 
nooit vergeten! Cnossen’s Glorie Blijft…
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Voetballen bij KGB in Coronatijd
Tijdens de coronapandemie mocht er niet of slechts rekening 
houdend met de RIVM richtlijnen getraind worden op de KGB 
complex en wedstrijden waren al helemaal niet aan de orde. Dat 
dit allemaal rare situaties opleverde mag duidelijk zijn: gesloten 
kleedkamers dus niet douchen, gesloten kantine, geen toe- 
schouwers op het complex etc. Kortom, een onwezenlijk beeld 

voor een sportcomplex. We hoopten aan het begin van het  
seizoen 2020/2021 op betere tijden maar helaas gooide de twee-
de coronagolf opnieuw roet in het eten. Hoe het verder gaat is on-
duidelijk maar dat het weer een moeizaam seizoen gaat worden 
mag duidelijk zijn. We bedanken iedereen voor de medewerking 
in deze moeilijke tijden en hopen er het beste van!!!

Rondom een thuiswedstrijd van ons 
vlaggenschip KGB1
KGB1 thuis, wat houdt dat in
Een aankondiging in de krant en via de mail dat KGB 1 een 
thuiswedstrijd speelt, houdt meer in dan alleen maar even een  
wedstrijdje spelen. Er komt meer voor kijken, zowel voor, tijdens 
als na de wedstrijd. Een klus voor meerdere vrijwilligers.

In de kantine
Al vroeg op de zondagmorgen worden de poorten (hek) en de deu-
ren (kantine en kleedkamers) van het slot gehaald en meldt zich 
de kantineploeg van zo’n 6 dames en heren. Keukenapparatuur 
wordt aangezet, voorraden aangevuld, de pomp van het gerste-
nat op druk gecontroleerd en als een vrolijk muziekje uit de luid-
sprekers schalt, komen de eerste voetballers en fans al binnen. 
Inmiddels heeft een vrijwilliger zich in “de Boet” genesteld, klaar 
om scheidsrechter(s), spelers en staf de weg naar de kleedkamers 
te wijzen en om de gladiatoren in de rust van thee te voorzien.

De voorbereiding naar de aftrap
De voorbereiding naar de aftrap houdt onder meer in; het 
klaarleggen van de wedstrijdkleding, de ballen controleren, zijn  
cornervlaggen en vlaggen voor de assistent scheidrechters  
aanwezig, de bidons gevuld en zo verder. 
Ruim voor aanvang wedstrijd is er de ontvangst van scheidsrech-
ter en tegenstander, het uitwisselen van spelers- en stafnamen, 
invoeren van de namen in het KNVB systeem en het uitprinten van 
het geheel ten behoeve van het programmablad en het omroe-
pen van de team indeling.

In de bestuurskamer
Het kloppend hart van de vereniging, de bestuurskamer, wordt 
rond het middaguur door de technische staf en spelers van KGB 
ingenomen. Onder het genot van koffie en een broodje wordt in 
besloten kring de tot dan geheim gebleven gedachtenkronkels 
van de hoofdtrainer (hoe gaan we de tegenstander te lijf) aan de 
spelers bekend gemaakt en de opstelling vrijgegeven. Met een 
pakket aan tactische gegevens waarmee de tegenstander moet 
worden verslagen, gaat het gezelschap naar de kleedkamer om 
zich in gevechtskleding te hullen.
Vervolgens wordt de bestuurskamer door de gastvrouw inge-
nomen en worden scheidsrechter en begeleiding van de gasten 
begroet. De muziek- en omroepinstallatie wordt getest en met het 
Programmablad wordt een begin gemaakt.

“KGB1 thuis”, het programmablad
Als de opstellingen van beide teams zijn vrijgegeven, moet het 
programmablaadje “KGB thuis” nog snel afgemaakt worden,  
geprint, gevouwen en geniet. Een programmablaadje met het 
voetbalprogramma van deze dag, de competitiestand, de spe-
lersnamen en die van de technische staf en wat eventueel nog 
meer is te vermelden. Toeschouwers/supporters van het eerste 
elftal zullen vast nog weet hebben dat het programmablaadje in 
het verleden ook al bestond, maar door internet en mobiele tele-
foon niet meer nodig werd geacht. Het blaadje werd gemist en is 
in het vorig seizoen aan een tweede leven begonnen.

Loterij
Net als bij vele verenigingen, heeft KGB een lange traditie van lo-
ten verkopen, tevens dienend als entree bewijs. Op de zaterdag 
voor de wedstrijd worden de prijzen voor de loterij bij enkele 
winkels opgehaald en naar het sportcomplex gebracht. De hoofd-
prijzen zijn door Spar Schrama en slagerij Timo Boon beschikbaar 
gesteld, naast enkele kleinere prijzen. Ruim voor de aftrap staan 
de loterij verkopers, soms in regen en wind onder het motto “alles 
voor de club”, bij de ingang de loten te slijten waarmee de mooie 
prijzen gewonnen kunnen worden.

Pupillen van de week
Een ander fenomeen rondom KGB1 is het al jaren bestaande 
“Pupil van de week”. Twee jongens of meisjes van 10 jaar worden 
ongeveer een week van tevoren uitgenodigd “Pupil van de week” 
te zijn. Zij reageren veelal alsof ze de hoofdprijs te pakken hebben 
en beleven de dag van hun leven.
Ruim vóór 12 uur meldden zij zich al bij de gastvrouw, veelal met 
ouders, waarna ze door de hoofdtrainer worden verwelkomd en 
bij de wedstrijd bespreking aan de spelers voorgesteld. Hierna 
doen de pupillen mee aan de inloop oefeningen en tijdens de 
wedstrijd zitten ze in de dug-out of halen een bal op die door de 
spelers ruim buiten het speelveld is getrapt. Na afloop van de 
wedstrijd wordt er in de bestuurskamer een vragenlijst ingevuld 
en door de hoofdtrainer doorgenomen en als kers op de taart  
ontvangen de pupillen een bal met handtekeningen, een diploma 
en een shirt met de opdruk ‘Pupil van de week’.
 
Na de wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd wordt er uiteraard nagepraat, de 
nieuwe stand op de ranglijst bekeken en vooruit gekeken in de 
wetenschap dat er weer het een en ander beter kan.
 
Een hele opsomming van taken waarvoor veel vrijwilligers in 
touw zijn, te weten:
Danny; mailing en maken van diploma’s, Roelie; loterij en gast-
vrouw, Ineke; gastvrouw, verzorging loterijprijzen en pupil van de 
week, Jolanda; loterij, Anita; programmaboekje, Alfons; loterij, 
Eric; opstellingen en begeleider scheidsrechter en tegenstander, 
Ron en Hans; loterijbriefjes en Nico; bezorging prijzen, maker  
programmaboekje, omroepen en muziek. En dan is er nog de 
kantine ploeg die de toeschouwers aan een natje en droogje  
helpen. Een hele operatie met veel vrijwilligers die hopen dat met 
hun bijdrage de punten in eigen huis blijven.

Nico Bakker

De sponsorcommissie
De sponsorcommissie van vv KGB bestaat uit enthousiaste  
vrijwilligers die er door hun inspanningen 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 verscheidene taken van de commissie worden in nauwe  
samenwerking met de andere commissie binnen de vereniging 
uitgevoerd. Waar bijvoorbeeld de werkploeg het onderhoud en 
het plaatsen van de reclameborden regelt, is de jeugdcommissie 
onder andere betrokken bij de uitvoering van de tulpenactie. 
Deze jaarlijkse actie wordt mede mogelijk gemaakt door de leden 
van de topsponsorgroep Tulip Valley. In deze topsponsorgroep 
zitten 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 die van de 
hoofdsponsor NIBO-Installatietechniek, de hoofd-jeugdsponsor 
Happy Days, een groeiend aantal topsponsors en natuurlijk Tulip 
Valley.

Sponsormogelijkheden:
KGB kent een grote verscheidenheid aan sponsor- en reclame-ui-
tingen. Reclameborden langs de velden, reclameborden bij de 
entree van het complex en langs de N505, shirtreclame, reclame 

op kleding, advertenties op de website, in de presentatiegids, op 
de schermen in de kantine, wedstrijdsponsor, advertentie in de 
presentatiegids (prijzen naar rato van de afmetingen van de ad-
vertentie) etc. 

Een kledingsponsor kan in overleg met de coördinatoren van KGB 
een geheel eigen pakket voor een team samenstellen mits het in 
lijn is met de kledinglijn binnen KGB.

Een bordsponsor kan ook diverse combinaties van borden langs 
de velden formeren. Eén bord op het A-veld, twee borden aaneen-
gesloten, een bord op het A- en B veld, een bord langs de N505. 
Ook hier geldt dat een sponsor een eigen invulling kan geven in 
overleg met de sponsorcommissie.

Sinds kort zijn er ook de “Vrienden van KGB” met de zogenaamde 
platina, gouden, zilveren, bronzen en koperen pakketten. Deze 
pakketten zijn in overleg met de sponsorcommissie naar wens 
samen te stellen naar gelang het bedrag dat de sponsor wil  
besteden.

Voor  verdere informatie kunt u zich wenden tot:
Vv KGB, postbus 218, 1610 AE in Bovenkarspel
Info@vvkgb.nl
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Nieuwjaarsreceptie
Door de invloed van de coronapandemie vindt er begin januari 
2021 geen traditioneel drukbezochte nieuwjaarsreceptie plaats. 
Hopelijk zal dat begin 2022 wél mogelijk blijken te zijn. We doen 
het daarom maar met een korte terugblik (en foto’s) van de  
receptie die begin januari 2020 plaatsvond in de kantine van 
KGB. Voorafgegaan natuurlijk door de jaarlijkse wedstrijd tussen 
KGB oud en KGB nieuw waarbij de “oudjes” onder grote publieke 
belangstelling lieten zien het nog niet verleerd te zijn. Het werd 
het weer een erg drukke en gezellige middag.

Voorzitter Bob Smit hield zijn nieuwjaars-speech in een over-
volle kantine, de hoogte- en dieptepunten van 2019 passeerden 
nog eenmaal de revue, dit alles begeleid door een powerpoint- 
presentatie.  Natuurlijk werden er ook twee medewerkers onder

scheiden. Sijbrand Krul werd gekozen tot Lid van Verdienste en 
Cor van der Steen werd Erelid van onze vereniging. Beide heren 
maken zich al jarenlang verdienstelijk voor de club op allerlei 
gebieden. Er werd bekend gemaakt dat zowel Piet Wiersma als 
Jeroen Visch hun contracten bij KGB hadden verlengd. Daarna 
werd er werd er getoost op het nieuwe jaar en werd er vooruit- 
gekeken naar wat 2020 zou gaan brengen, als we alles van  
tevoren geweten hadden….

Bas van Saaze verzorgde daarna de muziek en besloot zelf ook 
nog enkele liederen ten gehore te brengen. Het was nog erg lang 
heel gezellig in de kantine en vooral heel erg warm en druk!
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G- 
voetbal 
en KGB 1
Bij KGB is er natuurlijk ook veel ruimte voor 
spelers en speelsters met een lichamelijke 
en/of geestelijke beperking. Al ruim 20 jaar  
maken ze deel uit van vv KGB onder leiding 
van eerst Klaas & Elly Blokker en nu Paul Wolfs 
en Johan Bos. Inmiddels zijn er 3 teams die 
meedoen aan de competitie en er is ook ruim-
te voor G-jeugd spelers. Om te benadrukken 
dat G-spelers geheel geïntegreerd zijn in onze 
vereniging werd er besloten om gezamenlijk 
met de spelers van het eerste elftal vooraf-
gaand aan een competitiewedstrijd het veld 
op te lopen en te poseren voor de fotograaf en 
het publiek.
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De eindstand van Finn Verhage
Als je het hebt over voetbalfamilies dan hoort daar ook zéker de familie Verhage bij. Ze ademen voetbal, 
allemaal en KGB mag zich gelukkig prijzen dat ze toen hier in Bovenkarspel zijn neergestreken. Finn is nog 
geboren in Amsterdam, ze woonden daar in de Vinkenstraat, maar toen hij 8 maanden oud was verhuisden 
ze naar dat verre  maar mooie Bovenkarspel. Vader Joop en moeder Dora (en Finn dus), hadden een mooie 
stek gevonden in de Graaf Willemstraat nummero 3, pal naast de bekende familie Stuurop. Op 1 april 1972 
betrokken ze de woning. Ene Meindert de Wit was ter ore gekomen dat Joop wel aardig kon ballen en bin-
nen een paar dagen had Meindert al een voet tussen de deur. Joop zou en moest naar KGB, daar was geen 
twijfel over mogelijk, daar zorgde Meindert wel voor. En zo geschiede. De leden van de familie Verhage 
werden zeer gewaardeerde KGB-leden. 

Vader Joop was een steunpilaar van KGB 1 en heeft ook menig 
jaartje de aanvoerdersband gedragen. Hij had zijn bekkie op de 
goede plaats en was ook een voorbeeld in het veld. Altijd de strijd 
aangaan en staan voor je ploeggenoten. Ook een man die oog had 
voor het jeugdvoetbal. Moeder Dora, behalve dat ze steun en toe-
verlaat was, liet ook haar handen wapperen voor de club. Onder 
andere zeer bekend en volhardend aan de poort samen met Riet 
Kuperus en Roelie Wachter om loten te verkopen. Waag het niet 
om zonder lot de poort binnen te gaan. Bij klaverjaswedstrijden 
was ze ook steevast van de partij. Het waren echte spelletjesmen-
sen, daar genoten ze enorm van. Het klimaat in Bovenkarspel was 
ook warmbloedig  dus het duurde niet lang of Finn kreeg er een 
broertje bij: Bendt was zijn naam. Finn kon nu ook zijn broertje de 
beginselen van het edele voetbalspel bijbrengen. Deze jongens 
werden opgevoed met KGB-genen, er was maar 1 ding belangrijk: 
de bal. Op hun verjaardagen konden ze van alles krijgen. Van lego 
tot nieuwe fietsen en wat dies meer zij. “Geef ons maar een bal 
van 1 gulden (toen nog), dan hoor je ons niet meer.”

Finn als voetballer
In de tijd van Finn moest je 8 jaar oud zijn voordat je lid kon 
worden van KGB. Via wat slinkse omwegen was het zo dat Finn 
al op 5-jarige leeftijd het KGB-tenue mocht dragen. Hij begon op 
de bodem en kreeg een plekje toebedeeld in de E8. Al snel werd 
duidelijk dat hij wel een aardig balletje kon trappen en werd hij al 
snel bij de selectie elftallen gehaald, hij is daar nooit meer uit ver-
dwenen. Sterker nog, hij sloeg de B-selectie over en kwam vanaf 
de C-selectie meteen door naar de A-selectie van de jeugd. Vier 
jaar is hij de A-selectie (nu JO-19) gebleven. 

Trainer Koghee van het toenmalige eerste elftal had ook zijn ogen 
niet in zijn zakken zitten en onderkende het talent van Finn. Op 15 
jarige leeftijd mocht Finn meedoen met een oefenwedstrijd tegen 
Volendam op het kunstgrasveld van de hockeyclub uit Hoorn. Dat 
was zijn debuut in het eerste team. Later mocht hij ook nog mee 
op trainingskamp, ze hielden hem al in de gaten. 

Het vlaggenschip van de vereniging, KGB-1, beleefde een roeri-
ge periode, het ging lang niet op rolletjes. De resultaten waren  
mager en het degradatiespook keek al om de hoek. 
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Jeugdtrainer Henk Wolfschot werd gevraagd het zinkende schip 
weer vlot te trekken. Samen met enkele A-junioren, moest dat 
gaan gebeuren. Jurgen Dekker, Robert Jong, broer Bendt en Finn 
werden goed genoeg bevonden om die klus te gaan klaren. Ze 
slaagden met vlag en wimpel en KGB werd behoed voor degra-
datie. 

Terug nu weer naar de A-junioren periode. In het laatste A1 jaar, 
werd onder leiding van Henk Wolfschot, het kampioenschap van 
de hoofdklasse behaald. Na een zinderende wedstrijd, tegen het 
toch niet misselijk voetballende Volendam, ging met een 3-2 zege 
de vlag uit. Ze werden kampioen. Finn zocht na dit hoogtepunt 
zijn heil bij KGB1, bij de mannen. De opvolgers van Finn, waaron-
der Gerard Boon en Bart van de Steen, hebben daarna nog 2 jaar 
in de topklasse gevoetbald en daar heeft ook die generatie weer 
een hoop bijgeleerd. 

Als afsluiting van de A1-periode gingen de jongens 10 dagen 
naar Schotland om onder andere mee te doen aan een fameus 
voetbaltoernooi aldaar. Voor de meesten de eerste ervaring in 
het buitenland. Overweldigend en om nooit meer te vergeten. 
Hoogtepunt voor Finn was de rondleiding die ze kregen van de 

toenmalige Aberdeen-keeper Theo Snelders (ex-FC Twente) in het 
Aberdeen stadion. Finn keek zijn ogen uit en was verbaasd dat er 
totaal geen hekken om het veld geplaatst waren. Je zat pal op het 
veld, je kon de spelers zo aanraken. Die supporters waren daar 
zo fanatiek, ze wilden niks missen. Voetbal is een religie daar en 
als je het waagde om maar een voet op het veld te zetten dan 
werd je subiet geroyeerd en kwam je het stadion nooit meer in. 
Dat lieten de supporters dan ook wel uit hun hoofd. Dat maak-
te wel indruk op Finn. Hebben ze daar zelf ook nog gevoetbald? 
Jazeker, ze werden uiteindelijk kampioen van de verliezersronde 
en konden dus met opgeheven hoofd naar huis met een mooie 
ervaring rijker. 

Het eerste was al niet nieuw meer voor Finn maar nu ging hij er 
heen om er voorlopig niet meer weg te gaan. Henk Spaan was de 
trainer en na een matig seizoen degradeerde KGB naar de afde-
lingshoofdklasse. Henk Spaan reorganiseerde de selectie, hij wist 
ook wel dat er een goede lichting aan zat te komen en die com-
binatie maakte het dat sindsdien de zon weer begon te schijnen. 
Er braken gouden tijden aan  voor KGB met het bereiken van de 
1e klasse KNVB  als hoogtepunt. Twee promotiewedstrijden zijn 
persoonlijke hoogtepunten voor Finn. Tegen Hellas-Sport werd 

promotie naar de 1e klasse afgedwongen. Op een donderdag-
avond op het Hollandia-terrein, leek Hellas de morele winnaar 
door met 9 man nog op gelijke hoogte met KGB te komen, 3-3. 
Ondanks een excellerende Fred Windt, die 2 maal scoorde waar-
onder een juweel van een vrije trap, kwam het toch nog op een 
replay aan. Op die volgende zondag moest het dan echt gebeu-
ren. Op een zonovergoten Hollandia-terrein zou de beslissing 
gaan vallen. Een ongekende ambiance, veel volk. Van meet af 
aan werd duidelijk dat er maar een ploeg het recht zou hebben. 
In de 17e minuut bracht broer Bendt de massa in extase, 1-0. Ri-
chard Bulterman scoorde in minuut 52 de 2-0. In minuut 75 deed  
William Besseling nog een duit in het zakje, 3-1. Jos van Veen gaf 
de nekslag, drie minuten voor tijd werd de einduitslag bepaald op 
4-2. Buit binnen! Samen met je broer het allerhoogste bereiken in 
de club-historie van KGB. Mooier kan je het niet hebben.

Wedstrijden tegen de Zouaven waren ook altijd hoogtepunten. 
Voetballen in zo’n zinderende sfeer, met zoveel volk langs de lijn 

is onvergetelijk.
De appel valt niet ver van de boom. In navolging van zijn vader is 
Finn ook diverse jaren aanvoerder geweest en een gewaardeerd 
lid van de spelersraad. Van feestjes hielden (en houden) ze ook 
wel. Dat er wel eens pittig gedronken werd kwam wel tot uiting 
in de volgende anekdote. Voor het organiseren van een feestje  
gingen Finn en Ton Bosma met de vrouwen mee naar de Makro 
om proviand in te slaan. Er ging zoveel drank mee terug, de assen 
van de auto begaven het zo wat. Besloten werd dat de vrouwen 
maar met de trein terug moesten anders kon de hoeveelheid 
drank niet veilig mee terug. Hup, in de polonaise maar weer.

Het jaar na de Heroïsche promotie naar de 1e klasse kwam er een 
vreemde eend in de bijt, trainer André Teuling werd aangesteld. 
Het bleek al heel snel dat dat geen succes zou gaan worden. Dat 
huwelijk hield niet lang stand. De doelstellingen lagen iets te ver 
uiteen. Finn is toen vrijwillig bij het 3e team gaan voetballen. Niet 
mee te werken, die man. Na de heer Teuling stond Pim Kaagman 
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aan het roer. Finn is toen nog twee jaar teruggekeerd in het 1e 
team. Van zijn dertigste tot zijn veertigste jaar heeft hij nog in het 
derde team gespeeld met zijn generatiegenoten. Toen was de 
koek echter op. Veel meegemaakt, goed en minder goed. 

Het is klaar.
Finn en Diana hadden ook niet stil gezeten, zoon Jimmy wilde 
ook wel voetballen, maar ja, wie wordt er nu de coach??
Finn als Jeugdtrainer
Vanaf 2006 werd Finn jeugdtrainer van zoon Jimmy (andere zoon 
Barry liet de bal links liggen) en andere boefjes. Finn lag ook goed 
bij de dames, Carmen van Vuure, Esther Kuin en Sophie de Wit 
hebben veel van Finn geleerd, daar draaide hij zijn hand niet voor 
om.

Finn heeft ook veel aan Roel Stijns gehad in die beginperiode als 
jeugdcoach. Het is toch weer een andere tak van sport. Iedere 
trainer drukt zijn eigen stempel en zoekt naar een manier om iets 
moeilijks simpel uit te leggen. Ze moeten leren in een ruit te voet-
ballen, hoe pakken we dit aan? Weet je, ik koop een zak spekkies 
en aan de hand daarvan kan ik het ruit-systeem mooi uitleggen. 
De nobele bedoelingen van de trainer kwamen nog niet erg dui-
delijk over en de zak was binnen een mum van tijd leeg zonder 
dat ze snapten waar het nou eigenlijk om ging. Dat komt later 
wel. Toen Sophie de Wit zich aanmeldde kreeg Finn ook een be-
geleider mee in de persoon van Dick de Wit, de vader van Sophie. 
Finn en Dick konden goed samenwerken en dat straalde ook op 
het team af. Helaas werd Sophie ziek en dat betekende ook het 
einde van de samenwerking met Dick. Belangrijke dingen gaan 
voor.

Mo Akalei is 4 jaar de medebegeleider van het team van Finn  
geweest, ook zij konden goed door 1 deur en vulden elkaar goed 

aan. Pass en trapoefeningen werden er in gehamerd, ook om 
twee-benigheid te stimuleren, iets wat altijd handig is en steeds 
weer terugkomt in wedstrijden. Positiespelletjes eindeloos  
spelen. Hoe stel ik mezelf op? Hoe ben ik aanspeelbaar? Dat 
soort dingen, eindeloos. Soms wel eens om gek van te worden 
toe, maar noodzakelijk om tot besef te komen dat dat toch wel 
nodig is om vooruit te komen en te verbeteren. Oefenen, oefenen 
en nog eens oefenen, dan wordt je uiteindelijk wel beter, niet 
alleen met voetbal, dat is met alles zo. Eén van de mooiste din-
gen die Finn aanstipt is het feit dat hij die jongens en meisjes van 
jongs af aan heeft zien opgroeien en tot heden kon begeleiden. 
Zoon Jimmy, Mike van Ammers, Luuk Verhoeks, Elijah de Haas, 
Dani Noback, Sven Dekker, Stijn Smit en Tristan de Wit waren zo 
ongeveer de jongens van het eerste uur. Daar is hij best trots op. 
Na de 4 jaar van Mo kwam Dick de Wit weer terug als begeleider, 
tot nu aan toe. 

Finn cijfermatig
Finn is ook een cijfermatig mannetje en heeft in die jaren zowat 
alles bewaard, van alles wat. Diverse keren zijn Finn en zijn be-
geleiders kampioen geweest. Hier dus nu nog wat cijfermateriaal 
van Finn: In de periode 2006-2020, wat gebeurde er zoal?
▶ Finn gaf 781 trainingen en 1399 doelpunten vóór ge 
 maakt. Kevin El Amrani had nummer 1400 op de  
 schoen, maar schoof voor een leeg doel hóóg over in  
 Volendam. 759 Doelpunten tegen.
▶ 2293 Grote clubactieloten verkocht.
▶ Grootste overwinning: 18-0 tegen SEW D1
▶ Als C1 werden ze kampioen, dat was absoluut een top  
 jaar met in alle gespeelde wedstrijden dat jaar 164 
 gemaakte doelpunten en maar 26 doelpunten tegen.

Finn’s hoogtepunten
De allermooiste wedstrijd was volgens Finn in een thuistoernooi 
tegen Bergen. Zo’n wedstrijd dat alles wat je vooraf bedacht hebt 
ook daadwerkelijk tot uiting komt op het veld.

De bekerwedstrijd tegen het Hollandia van (toendertijd) Mike van 
Ammers had een ander hoogtepunt kunnen zijn. KGB speelde een 
fantastische wedstrijd en hadden moeten winnen die avond. Met 
veel kunst en vliegwerk  bleef Hollandia met pijn en moeite op 
de been. Ze wonnen met 2-1. Mike feliciteerde Finn met het ver-
toonde spel. De opmerking vlak na de wedstrijd (van Mike tegen 
Finn) dat KGB eigenlijk had moeten winnen werd Mike door zijn 
medespelers van Hollandia niet bepaald in dank afgenomen. Het 
was gewoon zo. Nu spelen ze weer samen. 

De internationale toernooien: Finn vond het altijd fantastisch om 
er met de jongens op uit te trekken. Verschillende internationale 
toernooien werden opgesierd door de aanwezigheid van de KGB-
clan. Dat begon al op vrij jonge leeftijd met een toernooi tijdens 
de paasdagen in Berlicum. Ze hadden een grote boerderij tot hun 
beschikking, als enige ploeg zaten ze daar. Ze hebben daar een 

paar onvergetelijke dagen meegemaakt. De spelers, begeleiding 
en ouders maakten daar een mooi feest van.

Later zijn daar nog toernooien in Hamond in België geweest, een 
groot succes ook weer en ze namen de beker mee naar huis als 
toernooiwinnaar. Ook bij de oosterburen hebben ze hun sporen 
nagelaten tijden een toernooi in Dusseldorf. Het laatste grote 
internationale toernooi was in Brabant in Schijndel. De topwed-
strijd was tegen een Noord-Iers elftal. Die leken onverslaanbaar 
en waren verbaal zeer aanwezig tijdens de wedstrijden. KGB liet 
zich niet overbluffen en won de wedstrijd glansrijk. 

Dat soort toernooien waren voor Finn en de jongens de krenten 
in de pap. Fantastisch vonden ze dat. Het laatste toernooi mocht 
niet zo zijn. Een domper als afsluiting van een mooie periode.  
Een heel scenario was al gaande om deze periode een passend 
slot te geven middels een toernooi in Lloret de Mar in Spanje. In 
plaats dat het vliegtuig zou landen in Girona, kregen we allemaal 
last van Corona. Geen passend afscheid dus. Mocht er weer iets 
mogelijk zijn, dan komt er nog wel een oplossing.

De afsluiter van dit verhaal is ook een zeer groot 
compliment aan Finn en zijn staf van de afgelo-
pen jaren.
In dit seizoen zijn er maar liefst 8 spelers van 
JO-19 van vorig jaar doorgestroomd naar de se-
lectie van KGB onder leiding van Piet Wiersma. 
Een ongekend aantal spelers die de mogelijk-
heid krijgen om zich verder te ontwikkelen tot 
volwaardige 1e elftalspelers. Daar kan KGB  dan 
weer mooi mee vooruit met de jongens van de 
Finn Verhage Academie.

Finn, bedankt voor al die jaren, geniet nou maar 
voorlopig van je voetbalpensioen met je gezin.

Mels van Ammers



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

Contributie 2020/2021
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 87,50 
G-sen  107,50
Dames  125,00
Dames 35+   60,00

CLUBCOLLECT
De contributie wordt in het seizoen 2019/2020 voor  
namens KGB geïncasseerd door Club Collect. De leden  
krijgen een door ClubCollect verzonden betaalverzoek met 
daarop vermeld het te betalen contributiebedrag. De leden  
kunnen zelf via dit betaalverzoek aangeven of ze in termij-
nen, d.m.v IDEAL of via overschrijving willen betalen. Ook de  
aanmaningen etc. zullen door ClubCollect verzorgd worden.
 
Overigens is het van groot belang dat de NAW gegevens van 
de leden juist zijn, als deze gegevens (denk aan het email-
adres) onjuist blijken te zijn kan ClubCollect de facturen niet  
versturen en ontstaat een achterstand. ClubCollect gaat na 
een aantal aanmaningen incassokosten in rekening brengen.
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 •  De Dolfijn 23 
 •  1601 ME Enkhuizen 
 •  Tel. 0228 353054 

www.dedijkkeukens.nl 

BETROUWBARE
 KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTROUWD GEVOEL
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De familie Kok, 
sponsors van Tulip Valley
Op de verjaardag van dochter Esmée van Michel waren we uitgenodigd bij Dirkjan en Willie Kok aan de 
Geerling bij het bedrijf van Dirkjan en Michel Kok. Dirkjan en Michel zijn deelnemers van de Tulip-Valley 
sponsorgroep van het eerste uur. Samen met een groep kwekers zaten ze aan de vergadertafel om deze 
sponsorgroep op te zetten met de sponsorcommissie van KGB.

Dirkjan en Michel runnen samen hun bloembollenbedrijf aan de 
Geerling. Ze hebben dit bedrijf overgenomen van hun vader en 
zitten sinds 1993 aan de Geerling. Hun vader had zijn bedrijf aan 
de Hoofdstraat 191 achter het huis. Toen de jongens erbij kwa-
men werd er een nieuwe schuur gebouwd aan de Kruitmolen (nu 
Schepenwijk).  Daar zijn ze later weg gekocht door de gemeente 
Enkhuizen.

Het is allemaal begonnen op de Broekerhavenweg waar opa 
Wout Kok samen met zijn zwager Willem Visser de eerst tulpen 
gingen broeien in de kas van Siemen Peerdeman. Dit was rond 

1927. Een leuke anekdote uit die tijd is dat de bakjes met tulpen-
bollen buiten ingekuild werden en als het dan vroor moesten ze 
er uit gehakt worden voordat ze in de kas werden gezet. Dit heeft 
maar 2 jaar geduurd, want toen overleed opa Wout Kok op 42- 
jarige leeftijd.

Jaren later zetten vader Wal en zijn broer Piet het bedrijf voort 
aan de Hoofdstraat. In 1963 zijn de broers uit elkaar gegaan en 
heeft Wal een nieuwe schuur laten bouwen aan de Hoofdstraat 
191. Hij verbouwde tulpen, bloemkool, irissen en vroege aardap-
pelen. Toen al die producten niet meer met de schuit vervoerd 
kon worden maar met trekkers is Dirkjan in het bedrijf gekomen.

Dirkjan ging naar de LEAO , hij zou geen tuinder worden. Hij hielp 
wel veel op de zaak en besloot later toch naar de middelbare 
tuinbouwschool te gaan. Hij heeft zelf nooit gevoetbald, had ook 
niet echt voetbalkwaliteiten. Zijn zoons wel en hij ging vaak kij-
ken bij Jelle en Wouter die bij KGB voetbalden, hier komen we la-
ter op terug. Dochter Marjon had geen voetbalaspiraties en heeft 
gehandbald bij Excelsior. In de drukke wintertijd was het Willie, 
de vrouw van Dirkjan, die mee ging met de jongens en ze naar alle 
wedstrijden reed.

Michel is op de LTS en op lagere tuinbouwschool begonnen en 
heeft ook de middelbare tuinbouwschool doorlopen. Daarna is 
hij in dienst geweest, hij was gelegerd in Amsterdam in de Sarp-
hatistraat. Hij heeft hier een mooie tijd gehad, daarna ging hij in 
de Firma. Helaas, enkele jaren later in oktober 1988  kregen ze 
een ernstig ongeluk. Onder de middag richting huis raakte de 
auto in de slip en sloeg over de kop in het water. Ze zaten met z’n 
drieën in de auto en kwamen er met moeite uit. De volgende dag 
is vader Wal in het ziekenhuis overleden op 61- jarige leeftijd door 
second drowning. Dit was een groot gemis in de familie, vooral 
voor moeder Kok. Moeder Kok is inmiddels 89  en als het weer 
het toelaat komt ze nog regelmatig naar het bedrijf om een bosje 
tulpen te halen.

In het bedrijf zelf regelt Dirkjan veel werkzaamheden met betrek-
king tot de preparatie van de broeibollen en plantgoed en de 
administratie. Michel doet veel landwerk zoals selectie, gewas- 
bescherming, transport en hij heeft contacten met vertegenwoor-
digers. Rooien en planten doet Marco Kok ( ook een sponsor van 
Tulip Valley ) voor de mannen. Dit is niet de enige link met andere 
KGB-ers, de u allen welbekende Clemens Huisman heeft jaren bij 
de mannen tulpen geplukt in de kas. Oud KGB voetballer, tegen-
woordig scheidsrechter, Dirk Dekker is er ook nog vaak te vinden.

Michel is net als Dirkjan iets meer sponsor dan voetballer. Hij  
begon zijn sportieve carrière met turnen, destijds samen met Bert 
en Ton Karel. Na een gebroken arm was het snel met het turnen 

gedaan en ging hij naar KGB. Dit was nog op het oude complex. Hij 
heeft met Ron Bakker, René Sikkens en Charles van Altena in een 
team gevoetbald en werd mede door deze talenten kampioen.

Na een aantal jaren te hebben gevoetbald bleek dat hij niet echt 
een supertalent was en heeft hij zijn voetbalschoenen aan de wil-
gen gehangen. Hij ging voortaan op zaterdag werken.

Beide kinderen van Michel, Kevin en Esmee, voetballen bij KGB.
Kevin voetbalt van jongs af aan, vanaf de kabouters, al bij KGB. 
Hij speelt nu in jongens onder 16 met trainers Peter Bakker, Jacco 
Stuurop en Peter v.d. Werff.  Hij voetbalt als verdediger, net als 
zijn neven Wouter en Jelle. Esmée voetbalt in meisjes onder 15 en 
doet het ook met veel plezier.

Zoon Jelle van Dirkjan heeft ook van jongs af aan gevoetbald en 
heeft alle teams doorlopen en uiteindelijk vier jaar in de selectie 
gevoetbald. Hij speelde onder trainer Richard Bulterman en kijkt 
terug op een hele mooie tijd. Het team was ook een vriendenteam 
en ze hebben veel feestjes gevierd na de wedstrijd en eindigden 
vaak erna in de Florabar. Ze zijn ook op trainingskamp naar Ber-
lijn geweest, georganiseerd door Tim Appelman en Bart Groot. 
Ook de spelletjesavonden na de training op donderdagavond 
waren legendarisch. Inmiddels voetbalt hij niet meer. Hij woont in 
Amsterdam, samen met broer Wouter die in Amsterdam studeert. 
Jelle werkt bij de Rabobank in Utrecht als data-analist. Helaas 
werkt hij veel thuis in deze coronatijd, de bedrijfsborrels worden 
nu on-line gehouden. Met weemoed denkt hij terug aan die goede 
oude tijd bij KGB.

Zoon Wouter heeft ook gevoetbald bij KGB. Hij is bij de E-tjes  
begonnen en heeft ook alle teams doorlopen, tot en met de A-tjes. 
Helaas ging er niemand van zijn team door naar de selectie en 
in zijn eentje vond hij het niet zo leuk om nog door te gaan. Hij 
voetbalde ook achterin en heeft het altijd met plezier gedaan. Hij 
studeert momenteel aan de VU in Amsterdam en woont gezellig 
bij broer Jelle.

Vanwege het voetballen van de kinderen op zondag kwamen 
Dirkjan en Michel vaak kijken. Samen met Ton Karel en Gerard 
Groot bezoeken ze de meeste thuis wedstrijden en zijn ze te  
vinden in de kantine. Ondanks dat de mannen Kok niet veel heb-
ben gevoetbald, steunen ze KGB op alle fronten.

Met de Tulip Valley groep, lid van de club van 100, de tulpenactie 
en in de kantine! Wij hopen dat als de corona-tijd achter de rug is, 
wij de mannen Kok weer snel met een biertje mogen begroeten in 
de kantine.     

Elly Roosendaal 



K.G.B. sponsors 
advertentie-reclamebordsponsors

Hoofdsponsor NIBO installatietechniek
www.niboinstallatie.nl 

Absoluut dakwerk specialist Enkhuizen
Alpha Tours Hem
Aquastop witgoed Bovenkarspel
Auto Totaal Grootebroek
AE de Wit  Bovenkarspel
Babonnick administratiekantoor Bovenkarspel
Baderie Laan Grootebroek
Bakker de Groentenman Bovenkarspel
Bakker de Houthandel Bovenkarspel
Bakkerij Botman Bovenkarspel
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerepoot Installatietechniek Zwaagdijk
Berend Botje kinderopvang Zwaag
Biesenbeek IT Enkhuizen
BMT Timmerwerken Bovenkarspel
Bob Nieuweboer architecten Zwaagdijk
Coaton Assendelft
C. Wit & Zn. BV loonbedrijf Blokker
C.R. Boon Enkhuizen
Carpe Diem Andijk
CMK makelaars Enkhuizen
CNB bloembollenteam Bovenkarspel
CoolAir Purmerend
DakraamGarant Venhuizen
Dakster dakbedekking Enkhuizen
Dalmulder Milieumanagement BV Venhuizen
De Dijk autobedrijf Enkhuizen
De Dijk keukens                                                  Enkhuizen
De Dreu KIA Enkhuizen
De Flint Sportcafe Bovenkarspel
De Gouwe Stek Bovenkarspel
De Haan keurslager Bovenkarspel
De Houtexpert BV Enkhuizen
De Lange deuren Grootebroek
De Paus Café Lutjebroek
De Wit Beeld en Geluid Enkhuizen
De Wit Transport BV Bovenkarspel
De Wit-Schouten BV Andijk
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
Germaco BV Bovenkarspel
Agrifirm 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
Hoff Accountantskantoor Bovenkarspel
Hogendoorn Autoschade Grootebroek
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
Kevin Kok Bovenkarspel
KLVB Trainingen Bovenkarspel
Klopper media Enkhuizen
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen glasfolies & reclame Zwaagdijk
Koorstra kitwerken Bovenkarspel
Kooy reparatiebedrijf Grootebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kramer belettering Andijk
Kreeft 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
Milou Schooneman Enkhuizen

Mini Snackbar Bovenkarspel
Mon’Asti Bovenkarspel
Muta Sport Leeuwarden
Nan Profile Grootebroek
Nefertiti schoonmaakbedrijf Bovenkarspel 
NIBO Installatietechniek Enkhuizen
Noppes kringloopwinkel Grootebroek
GP Groot Heiloo
Pearle opticiëns Enkhuizen
Peerdeman garagebedrijf Enkhuizen
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Hem
Remax Bovenkarspel
Remondis Enkhuizen
Rogema administratiekantoor Grootebroek
Rové Horeca groothandel Middenmeer
Ruiter dakkapellen Purmerend
RUVO inbraakbeveiliging Grootebroek
Sanidrome  Grootebroek
Sense Garden Chinees Restaurant Grootebroek
Schadenberg BV H e m 
Schermer installatie techniek Hoorn
Schildersbedrijf de Graaf  Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker fysiotherapie Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Sneeboer Bovenkarspel
Solar Zonnepanelen Andijk
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Sportprijzen online Raamsdonksveer
Stoffers glazenwasserij Enkhuizen
t Klooster Bovenkarspel
Taxicentrale WF Bovenkarspel
Time 4 You Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Softdrinks Utrecht
Vakantie Xperts Grootebroek
Van den Mosselaar Juwelier Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Bovenkarspel
Van der Tuin Notarissen Hoogkarspel
Van Diepen design Grootebroek
Van Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Vesting makelaars Enkhuizen
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Vivaldi IJssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
Welkom Financieringen Bovenkarspel
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk notarissen Grootebroek
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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
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De club van 100 is hard nodig voor het voortbestaan van KGB. 
Regelmatig wordt het bestuur van de club van 100 benaderd om 
geld vrij te maken voor een bepaald doel. Het complex wordt 
veel en goed gebruikt en daarvoor zijn veel spullen en materialen  
nodig. Het kan ook zijn dat er het een en ander aan vervanging 
toe is. Juist voor dit soort incidentele uitgaven waar de gehele 
vereniging gebruik van maakt is de club van 100 zeer geschikt! 
Naast de aanschaf op aanvraag voor zaken waar de gehele  
vereniging profijt van heeft zijn er ook structurele jaarlijkse bij-
dragen voor bepaalde doelen. 

Veel vrijwilligers zijn lid van de club van 100 geworden omdat 
ze KGB een warm hard toedragen. De club van 100 hoopt vooral 
leden en/of ouders te werven die verder geen vrijwilligerstaken 
verrichten en die op deze wijze toch binding met de vereniging 
creëren waar hun zoon of dochter sport bedrijft. En bovendien, 
voetbal is nog steeds een zeer betaalbare sport ten opzichte van 
diverse 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 in de vorm van een extra bijdrage die dan wordt aange-
wend voor het aanschaffen van (jeugd)ballen. Natuurlijk gebeurt 
dit geheel op vrijwillige basis. Lid worden kan via de website 
www.vvkgb.nl /de vereniging/club van 100/lid worden. We hopen 
u snel als lid te mogen verwelkomen, KGB kan iedere steun op dit 

moment gebruiken!!! Alle leden van de club van 100 krijgen een 
geplastificeerde lidmaatschapspas die geldig blijft zolang men 
lid blijft van de club van 100.

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 gedane investerin-
gen door de club van 100.

Bestedingen in de afgelopen seizoen  door de Club van 100 waren 
o.a.:
◆ Aankoop cornervlaggen voor alle speelvelden
◆ Aankoop jeugd ballen 
◆ Aankoop doelen trainingsvelden 
◆ Gedeeltelijke bijdrage in onkosten consumpties 
   nieuwjaarsreceptie 
◆ Mede organisator en sponsor open dag vv KGB voor de jeugd. 
◆ Sponsoren van de avond met gastsprekers 
◆ Structurele bijdrage kosten website 
◆ Structurele jaarlijkse bijdrage beleidsplannen vv KGB
◆ Bijdrage aanschaf grasmaaier
◆ Bijdrage aanschaf stoelen bestuurskamer
◆ Aanschaf coachjassen trainers/begeleiders vv KGB

CLUB van 100 Hoe gaat het met KGB 2
Onze promotie naar de 2e klasse zorgde in het seizoen 2019/2020 voor een stroef begin, we moesten dui-
delijk wennen aan het stapje omhoog. De eerste periode stonden we er daarom niet best voor, waarbij we 
onze eerste overwinning pas boekten op 17 november in speelronde 8. Na die overwinning leek het kwart-
je gevallen en speelde KGB een uiterst succesvolle 2e periode, waarin we onder andere 7 punten pakten 
tegen de top drie en als 1e eindigden in periode 2 met een wedstrijd meer gespeeld als de concurrentie, 
de positie op de ranglijst was op dat moment plek 6. Maar helaas, zoals u weet, kwam toen het spel stil te 
liggen i.v.m. corona. Het seizoen 2019-2020 zou nooit uitgespeeld worden en we zullen nooit weten of we 
die periode gepakt hadden….

Het zorgde wel voor hooggespannen 
verwachtingen voor het nieuwe seizoen 
2020/2021. De zondag 2 heeft ook in het 
nieuwe seizoen, met wat aanvullingen, 
een herkenbaar KGB gezicht behouden. 
In de lange voorbereiding boekten we 
overwinningen op onder andere Blok-
kers zaterdag 1 en Batavia’90 zondag 
1, maar viel ook de wisselvalligheid op. 
Zeer goede momenten worden afgewis-
seld met zeer slechte.

Het bekerprogramma bracht ons onder 
andere langs de promovendi van vorig 
seizoen in onze poule, Spirit’30 en HSV. 
Tegen beide ploegen legden we prima 
wedstrijden op de mat maar werden zij 
door individuele fouten van onze zijde 
met verlies afgesloten. 

In de competitie zijn we niet goed begon-
nen, de eerste 3 wedstrijden gingen ver-
loren tegen Sporting Krommenie, Always 
Forward en Vrone. In al deze 3 wedstrij-
den zien we grote fases van dominantie 
van KGB 2 waarin veel kansen werden 
gecreëerd, echter vergaten we onszelf 
te belonen en zien we fases waarin we 
ver weg zakken qua niveau en concen-
tratievermogen, waardoor we tot nu toe 
steeds aan het kortste eind trokken.
   
Hangt er daardoor een negatieve sfeer 
rondom de zondag 2? Nee zeker niet, is 
het antwoord, we houden vertrouwen en 
zullen na de ‘corona stop’ zeker een rol 
van betekenis zullen gaan spelen. 

Jeroen Visch,
Trainer KGB 2
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Kuin bv
al ruim 90 jaar actief 
in de woningmarkt

www.kuinbv.nl

Tel.:(0228) 351960

Enkhuizen

www.signcompany.nl

www.horecaenhotelsigning.nl
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Een nieuw gezicht in de dug out 
bij KGB
Wie in het afgelopen (korte) seizoen 2019/2020 bij het eerste elftal de dug- out in keek zag opeens een 
opvallende verschijning. Het oude vertrouwde gezicht van de verzorger Wim de Wolf was vervangen door 
fysiotherapeute Milou Schooneman. Milou was al bekend bij KGB als dochter van Nico en zus van Esmee, 
ook twee KGB-ers.  Dus werd het tijd voor een gesprek met Milou om haar verder bij het publiek van KGB 
te introduceren.

Op jonge leeftijd heeft Milou topsport op hoog niveau bedreven, 
met name bij het wielrennen en schaatsen. Bij beide sporten mee-
gedaan aan Nederlandse kampioenschappen, bij het wielrennen 
aan de UCI worldcup en bij het schaatsen maakte ze zelfs deel 
uit van de team dat kampioen werd in de ploegenachtervolging. 
Ze was zo ambitieus dat ze verhuisde naar Friesland om zich toe 
leggen op de sport! Een ernstig ongeluk bij het wielrennen zorgde 
ervoor dat haar actieve carrière in de sport beëindigd werd op 
slechts 21-jarige leeftijd. Ze besloot naar Canada te verhuizen om 
daar een carrière als trainster op te gaan bouwen, tot ongenoe-
gen van haar moeder die haar dochter liever niet zo ver weg zag 
gaan. 

Op de vraag van haar moeder wat haar dan misschien toch nog 
in Nederland zou houden antwoordde Milou dat ze dan graag 
een opleiding tot fysiotherapeut zou willen volgen. Tijdens de 
opleiding liep ze stage bij AJAX, via de website zocht ze con-
tact en vervolgens was ze daar zes jaar werkzaam. In mei 2016  
studeerde ze af als fysiotherapeut. Na het behalen van haar diplo-
ma is ze nog twee jaar werkzaam geweest als hoofdfysiotherapeut 
bij FC Volendam. Haar moeder had reeds voorspeld dat Milou ooit 
werkzaam zou zijn voor Volendam, ook al was er nog nooit enig 
contact geweest met Volendam. Helaas werd haar moeder ziek 
en overleed in januari 2017. En inderdaad, zoals reeds voorspeld, 
belde in mei 2017 FC Volendam met de vraag of ze daar in dienst 
wou treden…..De voorspelling van haar moeder kwam uit!!

In oktober 2018 begon Milou ook haar eigen praktijk in de oude 
kapsalon van haar moeder aan het huis van haar vader. Fysiothe-
rapie Milou Schooneman staat ook voor Fysiek-Mentaal-Sport. 
Dat houdt in dat iedere patiënt zijn of haar eigen persoonlijke 
plan krijgt om van zijn of haar klachten/blessures af te komen.  
Daarnaast wil FMS zich focussen op jonge, getalenteerde sporters 
die de ambitie hebben om de top te bereiken in de sport die zij 
beoefenen, FMS probeert de hulp te leveren bij het behalen van 
die doelen. Gedurende haar eigen sportverleden heeft Milou veel 
geleerd en het is haar ambitie om dat op jonge talenten over 
te brengen, het lijkt haar geweldig om het doorontwikkelen op  
fysiek en mentaal vlak van jonge sporters te mogen begeleiden.
 

Inmiddels is het huis inclusief praktijkruimte verkocht en verblijft 
de praktijk tijdelijk in de Schepenwijk in Enkhuizen, in afwach-
ting van de oplevering en verbouwing van een nieuw pand op de 
Nijverheidsweg in Grootebroek. Samen met haar partner Tyron 
Terbeek (eveneens bekend van KGB) gaat ze in dit nieuwe pand 
proberen om FMS groot te maken, niet alleen in Bovenkarspel 
maar in geheel Noord Holland. Tyron zal ook zijn bijdrage leveren 
als personal trainer. Opnieuw een ambitieus plan maar Milou een 
beetje kennende gaat haar dit lukken!

In de tussentijd nam Milou ook contact op met KGB met de vraag 
of zij misschien iets voor KGB zou kunnen betekenen, een fysio-
therapeut in de gemeente moet in haar ogen ook iets doen voor 
de plaatselijke sportverenigingen. Deze mogelijkheid werd door 
KGB meteen aangegrepen. Ze  ging voortvarend te werk met de 
metamorfose van de EHBO ruimte. In overleg met KGB werd deze 
ruimte grondig aangepakt tot een voor haar werkbare ruimte 
waarin ze het inmiddels prima naar haar zin heeft. Milou heeft 
een uitgesproken mening door haar kennis en ziet overal verbe-
tering in, ze vindt het een uitdaging om het anders te willen doen 
dan anderen. In haar ogen is KGB een prettige vereniging die 
open staat voor veranderingen die, indien mogelijk en in overleg, 
ook worden uitgevoerd. Ook de samenwerking met Piet Wiersma 
(hoofdtrainer) verloopt uitstekend hetgeen voor haar het plezier 
alleen maar vergroot. En als KGB daar als vereniging nog meer 
aan kan bijdragen dan is dat alleen maar meegenomen. Door de 
uitstekende behandeling en werkwijze van FMS  behoren inmid-
dels ook vele KGB-ers tot de cliëntenkring van Milou. 

Tijdens de corona crisis is de praktijk van Milou één week dicht 
geweest, daarna was ze gewoon ruim acht weken open voor ur-
gente therapie. Wel met de nodige voorzorgsmaatregelen zoals 
handschoenen, schort en mondkapje. Deze beschermende en 
ook warme kleding bemoeilijkte het werken en maakte het voor 
haar en haar cliënten ook niet makkelijker.  Maar dat laatste 
gold voor iedereen, ook bij KGB gebeurde er vanaf maart 2020  
weinig tot niets meer op het sportcomplex. Inmiddels zijn we 
weer een half seizoen gevorderd in de competitie 2020/2021 en 
het is nog steeds behelpen in verband met alle corona (voorzorgs) 
maatregelen.

Op de vraag wat ze bij KGB nog zou willen veranderen gaf vader 
Nico (inmiddels ook aan tafel verschenen) het antwoord. Hij zou 
graag de resultaten van het eerste beter willen zien. Helaas is dat 
niet iets waar Milou voor kan zorgen, wel kan zij haar steentje 
bijdrage aan de fitheid van de spelers. De rest moeten de spelers 
toch echt zelf doen.

R. Bijleveld
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Primera Bovenkarspel   •   (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

6 stuks € 9,50
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Routiniers achter de bar
Als we kijken naar vrijwilligers achter bar valt al snel de groep van Dirk Rood op,  de harde kern van deze 
groep bestaan uit doorgewinterde veteranen. Het basisteam bestaat tegenwoordig uit Dirk en Mia Rood, 
Ria Smit en haar Frans van Buuringen. Circa 25 jaar staan ze nu achter de bar, destijds begonnen met een 
groep bestaande uit Dirk, Mia, Ria en Willem van Kampen.  Ria staat zelfs al bijna 35 jaar achter de bar, ze 
begon tijdens de toen nog bestaande klaverjasavonden met Gerda Burggraaf. Toen het stel ook nog geza-
menlijk op vakantie ging ontstond het plan om dan ook maar met z’n allen achter de bar te gaan staan. De 
kinderen speelden ook bij KGB dus waarom zouden ze het niet doen?

De groep werd gedurende de jaren aangevuld met legenda- 
rische KGB-ers: Els Piekaar (met of zonder spagaat) , Nico & Ineke 
Bakker, Jan Smit, Mary Raggers  en nog vele andere gasten zoals 
Jeroen Mulder en Diana Verhage. De harde kern bleef altijd over 
en doorstond alle stormen. 

Beide families hebben veel voetbaltalent in de familie. Bij de 
familie Rood-Peerdeman voetbalt Barry nu nog in de vete- 
ranen, Jenny speelde bij de dames en de 35+ dames en heeft haar  
schoenen nu aan de wilgen gehangen. Koos, de broer van Mia speel-
de jarenlang de pannen van het dak op de zaterdag en de klein- 
kinderen van Dirk en Mia, Noah en Mika hebben ook gevoetbald 
of voetballen nog. Mika is inmiddels gestopt en vertoont regel- 
matig zijn talenten achter de bar ondanks zijn nog jeugdige  
leeftijd. Overigens was ’t Grootslag (bedrijf van de familie Peerde-
man) ook jarenlang sponsor van KGB 7. Dirk is ook nog part-time 
grensrechter bij het 2e geweest en laat zijn vlagkunsten nu zien bij 
het team van zijn kleinkind Noah.

In de familie Smit ook veel talent, dochters Chantal en Denise 
speelden bij de dames en broer Pé speelde jarenlang in het eerste 
elftal van KGB. Ook de vader van Ria heeft tot op hoge leeftijd bij 
KGB gespeeld. De zoon van Pé, Ricardo, speelt inmiddels even-

eens  in het eerste elftal van KGB. De dochter van Pé, Larissa, is na 
een carrière bij KGB inmiddels bij De Blokkers beland. De partner 
van Ria, Frans van Buuringen speelde jarenlang op een iets lager 
niveau in Haarlem en diens dochter Brenda speelt nog steeds 
damesvoetbal. 

Kortom, in beide families is duidelijk sprake van veel voetbal- 
talent! Maar naast het voetbal werden er ook vele andere activitei-
ten door hun (mede) georganiseerd om wat leven in de brouwerij 
bij te brengen. Alleen maar achter de bar staan is wat gewoontjes 
dus ontstonden er iedere keer nieuwe ideeën. Toertochten, kerst-
gala’s, kienavonden, thema-avonden,  medewerkersavonden en 
- borrels en nog veel meer werden geregeld zeer druk bezocht. En 
wie herinnert zich niet de optredens van de gelegenheidsband De 
Paashaasband? Waar toch op een redelijk aantal toeschouwers 
werd gerekend liep dat behoorlijk uit de hand. De mensen kon-
den de kantine niet eens meer in.

De wedstrijden tegen De Zouaven waren de hoogtepunten in 
hun lange carrière achter de bar, wedstrijden met duizenden 
toeschouwers zodat de kantine overbevolkt was tot laat in de 
avond droegen bij aan het plezier dat ze achter de bar met elkaar  
hadden. Daarnaast waren natuurlijk de traditionele Straten-

toernooien, het 75-jarig bestaan van KGB en het zelf maken van  
enorme pannen snert die helaas in een paar minuten leeg  
waren mijlpalen. In de glorietijd van KGB was de kantine wekelijks 
mudvol, de toenmalige secretaris Piet Steltenpool verzuchtte  
regelmatig “daar komen ze weer en weer gaan ze allemaal op 
tafel staan”, er was meestal geen houden aan. 

De jaarlijkse internationale toernooien waren altijd slopend voor 
de medewerkers van KGB, dus ook voor de kantinegroep. 2 lange 
avonden lang stonden ze achter de bar tijdens de “feestavonden”. 
Dirk heeft trouwens een onderscheiding gekregen voor zijn kook-
kunsten in de keuken bij KGB. Van de toernooicommissie kreeg 
hij de Gouden Kroket overhandigd als dank voor het bakken 
van ontelbare kroketten. Uiteindelijk moesten er zelfs complete 
koelwagens neergezet worden om de voorraden kwijt te kunnen 
en dan nog kwam het voor dat er tekort was. Deze toernooien 
vergden veel van de medewerkers maar leverden ook enorm veel 
plezier op. 

Ze houden ook van verrassingen, de 35+ dames waren net op- 
gericht en die spelen in toernooivorm hun wedstrijden bij de 
deelnemende verenigingen. Jenny was één van de deelnemers 
en alleen voetballen is zo saai….Het leek deze groep leuk om na  
afloop van een thuistoernooi een aantal kienronden te spelen. 
Het liep een beetje uit, het was pas afgelopen om drie uur ’s 
nachts.

Deze kantinegroep heeft het zelfs als enige voor elkaar gekregen 
dat ze door een andere vereniging werden gevraagd om daar 
kantinedienst te komen doen. Bloemendaal speelde tegen het 
eerste elftal en het werd na de wedstrijd zoals gewoonlijk erg 
gezellig. Toch moest Bloemendaal met de bus terug naar huis,  
iedereen vertrok maar na een kwartier kwamen ze weer binnen, 
de chauffeur wanhopig kijkend.  De bus had rechtsomkeert ge-
maakt omdat de heren toch nog wat langer wilden blijven. En ze 
wilden de kantinegroep meenemen. Gelukkig is dat laatste niet 
gebeurd.

Dirk is sinds begin september aan het genieten van zijn pensioen 
en wij als KGB hopen nog heel lang van deze groep achter de bar 
te mogen genieten. Bovendien maakt hij nog deel uit van  de il-
lustere Gympies die op de maandagavonden in de traphal  hun 
volleybalkunsten vertonen. Er worden trouwens nog deelnemers 
gezocht dus wie zich geroepen voelt….

Tegenover al deze hoogtepunten staat nog steeds het overlijden 
van Ruud Vriend en Cor Deen als dieptepunt in hun geheugen 
gegrift. Nog steeds wordt er regelmatig aan deze dag terug ge-
dacht, vergeten zullen we het nooit! Wat een feest had moeten 
zijn eindigde in een diepzwarte herinnering. Een donkere dag in 
de geschiedenis van KGB. 

Elly Roosendaal & Ron Bijleveld 



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 Vacant  
 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  Johan Bos 06-22046631 jbos70@kpnmail.nl
 Coordinator G-voetbal  Paul Wolfs 06-51753668 paul.wolfs@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  
 Coordinator meisjes Simone Bruin de 06-10352852 simonedebruin@icloud.com  
 Evenementen/activiteiten Monique Edelenbosch 06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl  
 Toernooi commissie (coordinator) Vacant  
Zaalvoetbalcommissie 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 Ledenadministrateur  Renate  Zwart  06-45371851  ledenadministratie@vvkgb.nl 
 Ledenadministrateur Hennie  Kolkman  06-53114307  ledenadministratie@vvkgb.nl 
Sponsorcommissie Adviseur/ondersteuning 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 Leeftink 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 (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 Leonie Pover 06-29362936 leonie.adema75@gmail.com
 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
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
 Inkoop Sijbrand Krul 06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com  
Kledinglijn Coordinator  John Kruis 06-10332341 john.kruis@outlook.com  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
Complex en velden Coordinator gebouwen Sijbrand Krul 06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com
 Coordinator velden e.d. Linze Jong de  06-22683908 linzedejong@quicknet.nl 
 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
 Trainer keepers Jack Keirsgieter 06-20350299 jackencarolien@quicknet.nl
 Teammanager 1ste  Erik  Vries de  06-11787416  ej.de.vries@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Jeroen  Mulder  06-47322385  jmullie@quicknet.nl
 Verzorger/Masseur  Milou  Schooneman 06-30846863 fysiotherapiemilouschooneman@outlook.com 
 Verzorger Daniel Vuure van 06-11263667 danielvanvuure@hotmail.com

Wie doet wat...?
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sanitair 
loodgieters

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden Grootebroek

HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN
EN ADVIES www.welkomfd.nl     0228 526 770     info@welkomfd.nl

Voor jou en
jouw cluppie.
Welkom Financiële Diensten heeft sinds 2006 als missie om elke klant te 

helpen op financieel gebied. Wist u dat wij ook sportverenigingen helpen? 

U als klant kunt daar een steentje aan bijdragen. 

Wij doneren namelijk standaard 2% van onze advieskosten aan een 

sportvereniging naar jouw keuze. Neem gerust contact op voor vragen of 

om door te geven welke sportvereniging u door ons wilt laten sponsoren!



Wij zijn een jong, dynamisch en flexibel intallatiebedrijf...

Vijfhoek 20, 1601 ML Enkhuizen            (0228) 820 240            info@niboinstallatie.nl            www.niboinstallatie.nl 

Wij zijn gespecialiseerd in o.a. badkamer- en keuken renovatie, zinkwerkzaamheden,
gas, drinkwater leidingwerk en montage en onderhoud van uw CV ketel.

Die zich richt op particulier installatiewerk

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden
of geheel vrijblijvend advies of een offerte van ons ontvangen?

Neem dan contact met ons op via de telefoon of per mail.


