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Van de voorzitter...
 
 
Voor u ligt de tweede ‘Halverwege’.  In een nieuw jasje gestoken 
door een aantal (nieuwe) enthousiaste redactieleden. Het eind-
resultaat mag er zijn. Normaal gesproken schrijf ik deze column 
aan het begin van het seizoen en kijk je vooral uit naar het ‘voet-
baljaar’. Deze column schrijf ik aan het begin van het jaar. Een 
logische plek om even achterom en vooruit te kijken. 

Achteromkijkend overheerst tevredenheid en trots. De club 
staat er financieel goed voor, we hebben een grote groep be-
trokken vrijwilligers, krijgen complimenten over ons complex en 
we hebben aantrekkingskracht; vooral op seniorenleden. 

Binnen een straal van 50 km rond Bovenkarspel hebben alleen 
rkav Volendam en Kolping Boys (Alkmaar) een grotere senioren-
afdeling. KGB10 (tien!) was een mijlpaal in onze geschiedenis. 
Waar andere verenigingen moeite hebben om een A1 (JO19-1) 
op de been te brengen, heeft KGB een JO19-4.

Aan de ‘onderkant van de vereniging’ maken wij echter lichte 
krimp mee. Dat is een trend die zich ook voordoet op scholen én 
bij andere verenigingen in West-Friesland, maar daardoor wordt 
het niet minder zorgwekkend. Er zal speciale aandacht uit moe-
ten gaan naar werving en behoud van jeugdspelers. 

De Grote Club Actie bleek in september een groot succes. Met 
ruim 1850 verkochte loten waren dat er 400 (vierhonderd!) meer 
dan vorig jaar. Op 28 september werd er in het kader van de 
Seniorenmaand een demonstratiewedstrijd Walking Football 
georganiseerd. De werkploegen van KGB en De Zouaven namen 
het tegen elkaar op. Dit initiatief krijgt in 2018 zeker een vervolg. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie had ik de eer om Elly Blokker en 

Linze de Jong te huldigen en te feliciteren met de benoeming tot 
Lid van Verdienste. Ook Peter Bakker jr. kreeg felicitaties voor 
zijn benoeming tot Erelid van onze vereniging. 

Ons eerste elftal staat bovenaan in het rechterrijtje. Daar ston-
den zij vorig jaar ook tijdens de winterstop, om vervolgens 
op een mooie 4e plaats het seizoen te beëindigden. Laten we  
hopen dat wij ook de tweede seizoenshelft de weg omhoog 
vinden. Aan het eind van het seizoen verruilt Piet Wiersma zijn 
rol als assistent-trainer voor de rol van hoofdtrainer. Hij volgt 
Richard Bulterman op, die na 7 jaar afscheid neemt als hoofd-
trainer. Afscheid van de club neemt hij gelukkig niet. Richard 
blijft altijd een KGB’-er en een zoon van de club. 

Onder het oog van enthousiaste aanwezigen tekende Piet 
Wiersma tijdens de Nieuwjaarsreceptie een tweejarig contract. 
Ook de huidige trainer/coach van Jo19-1, Jeroen Visch, tekende 
een tweejarig contract. Met ingang van komend seizoen wordt 
hij assistent-trainer van Piet en trainer/coach van KGB2. 

De verrassing van dit jaar (en dan moet dit jaar nog beginnen) 
was voor Ome Henk Cnossen. Hij ontving uit handen van KN-
VB-official Frans Cornelisz de zilveren KNVB speld. Het applaus 
en de ontroering was alleszeggend. Ome Henk is KGB. Net zoals 
u dat bent. Dat wij in gezamenlijkheid de club maken tot wat hij 
is. Daar ben ik trots op. 

Namens het bestuur wens ik u een mooie tweede seizoenshelft 
en veel plezier met het lezen van de Halverwege. Dank aan  
iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. 

Sportieve groet,
Bob Smit
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Fitnessabonnement
Onbeperkt fitness volwassenen: € 29,50 per maand
Onbeperkt fitness jeugd: € 24,50 per maand

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan snel op: www.s-ms.nl
Middenweg 14/16  •  1611 KP  Bovenkarspel  
T. 0228-520171  •  E. info@s-ms.nl   •   I. www.s-ms.nl
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Een Tukker in Bovenkarspel
Zo’n twee jaar geleden verscheen er opeens een nieuw gezicht in het scheidsrechtercorps van KGB, 
Gerrit Leeftink kwam de gelederen versterken.

De in 1968 in Deventer geboren Gerrit verhuisde op jonge 
leeftijd naar Twente en groeide op in Markelo waar hij tot zijn 
28ste woonachtig was. Na een kortstondig verblijf ik Alphen 
aan den Rijn verhuisde hij naar het Brabantse land waar hij 
ruim 16 jaar verbleef.  Een dochter van 16 was het resultaat. In 
2015 verhuisde hij naar West Friesland en verbleef onder meer 
in Enkhuizen, Medemblik en uiteindelijk streek hij in 2016 neer 
op de Prins Willem Alexanderlaan in Bovenkarspel waar hij in 
het dagelijks leven bij de Vandersterre groep in Grootebroek 
werkzaam is.

Eenmaal in West Friesland aangekomen bezocht hij enkele 
voetbalverenigingen en al  snel belde hij met Sijbrand Krul 
of hij bij KGB welkom was om te komen fluiten.  Toen nog 
woonachtig in Medemblik fietste hij regelmatig 16 km heen en 
weer om bij KGB te kunnen fluiten. Gelukkig kwam aan deze 
fietstochten een einde toen hij eenmaal in Bovenkarspel ging  
wonen.

Zoals gezegd, hij was een nieuw gezicht binnen KGB en KGB 
was natuurlijk ook geheel nieuw voor hem. Hij begon met 
het leiden van jeugdwedstrijden op zaterdag  gevolgd door 
het leiden van twee oefenwedstrijden van het eerste elftal. 
Zijn carrière verliep in sneltreinvaart…..Al snel nam hij ook 
wedstrijden op de zondag voor zijn rekening en was hij vrijwel 
alle weekenden bij KGB op de velden te bewonderen. Met uit-
zondering van één weekend per maand, dan bezoekt hij zijn 
dochter in het verre Brabant.

Zijn eigen voetbalcarrière bleef beperkt tot het spelen in de 
zogenaamd “lagere” teams  en het optreden  als trainer/coach 
in het oosten des Lands. Diverse keren werd hem verteld dat 
hij geen verstand van voetballen had. Hij begon daarom een  
carrière als scheidsrechter bij OJC  in Rosmalen toen bleek 
dat het team van zijn voetballende dochter  een scheidsrech-
ter nodig had.  Na het volgende van de basisopleiding werd 
een uitgebreidere opleiding gevolgd en daarna werd hij zoge-

naamd in “het diepe” gegooid. Die opgedane kennis brengt hij 
nu bij KGB in de praktijk.

Hij begon zich steeds meer thuis te voelen bij KGB en werd na 
één seizoen al gevraagd om in de scheidsrechterscommissie 
plaats te nemen als coördinator van de zondagafdeling. Dit 
houdt in:
• Zoeken en aanstellen van de scheidsrechters voor de 
   zondagwedstrijden
• Scheidsrechters ontvangen en begeleiden op de zondag
• Het opleiden en begeleiden van de nieuwe scheidsrechters
Omdat hij toch nog wat tijd overhad besloot hij ook af en toe 
wedstrijden in de zaal te  gaan fluiten. Ervaring als scheids-
rechtercoördinator had hij niet maar ook hier werd hij in “het 
diepe” gegooid. Natuurlijk ondersteund door de overige he-
ren van de scheidsrechterscommissie.  Tot nu toe verliep alles 
op rolletjes, in het vorige seizoen was er slechts één wedstrijd 
die door een misverstand niet voorzien was van een scheids-
rechter. Een feit om trots op te zijn! 

Het komende seizoen ziet hij toch met enige zorg tegemoet 
omdat er aanzienlijk meer teams op de zondag gaan spelen en 
het moeilijk al zijn om alle wedstrijden van een scheidsrechter 
te gaan voorzien. Het werven en behouden van scheidsrech-
ters is ook bij KGB een probleem geworden. Meer respect voor 
de mensen in het zwart (of een andere kleur van het tenue) 
zou wel eens op zijn plaats zijn, iedereen maakt fouten dus 
ook de scheidsrechters en niemand is perfect. Open en eerlijk 
communiceren is één van Gerrits stokpaardjes.
Niettemin streeft hij er naar om alles ook voor het komende 
seizoen weer in te vullen en alles tot in de puntjes te organi-
seren. Daarom herhaalt hij ook telkens dat hij zijn taken in de 
commissie verricht met passie, passie voor het spel en voor de 
scheidsrechters.

Elly Roosendaal en Ron Bijleveld 
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Openingstijden
Verf en advies buiten de openingstijden 
bel de verf- en advieslijn 06-53277233.

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

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991 
06-53277233 

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

interieur •  styling • advies

EEN MOOIE WERELD CREËREN EN 

MENSEN LATEN GENIETEN, DAT 

IS DE ESSENTIE VAN ONS VAK!

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

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

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

4 stuks € 8,50   6 stuks € 9,50
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Tulpen en nog eens tulpen 
Een bezoek aan Sander & Richard Oud
Lid van de Tulip Valley groep
Sander en Richard: ‘Bij elk nieuw idee of gedachte was het sterke punt van vader Gerard dat hij ons 
vroeg ‘jongens wát vinden júllie ervan? Hij betrok ons er gewoon heel snel bij, we konden onze eigen lijn  
uitzetten. Hij gaf ons de ruimte te ondernemen. ‘Wat hij ervan vond namen wij in ons verdere werk en  
gedachten weer mee.’ Deze gedachten spraken de beide jongens aan het einde van het interview uit en ik vind 
deze uitspraak het allermooist. Hier spreekt wat mij betreft alles uit. Opvoeding en ondernemersinsteek.  
Prachtig.

Medio november had ik een afspraak met beide mannen.  
De eerste tulpen van dit seizoen worden net gebost. Richard 
is nog niet helemaal tevreden en daarmee hebben we gelijk 
de inborst van deze ondernemers te pakken. Het moet en kan  
altijd beter! Tevens komt de West-Friese mentaliteit - afspraak 
is afspraak - naar boven. Ik ben er volgens afspraak om 13.15 
en de mannen zijn druk bezig met van alles. Nu de eerste 
tulpen worden gebost worden direct diverse technische  
veranderingen getest. Maar ze hebben een afspraak - dus  
laten ze hun werk voor wat het is - en gaan we in het kantoor 
met elkaar in gesprek.

De tulpenbloemen die ze nu hebben groeien vanuit bollen 
die onder plastic zijn geteeld. Die bollen zijn iets eerder klaar 
waardoor ze vanuit de kas ook eerder tulpenbloemen heb-
ben. Vanaf de kerst komt de stroom tulpenbloemen echt op 
gang en dan is het alle hens aan dek en draait de tulpenbloe-
men machine volop. Ook bij de andere Tulip Valley sponsors is 
dit exact hetzelfde. Want ongeveer 50% van alle in Nederland  
geproduceerde tulpenbloemen komt uit onze West-Friese 
regio. Hiervan is echt een heel groot gedeelte van onze KGB 
Tulip Valley sponsors. Jazeker. Dat u het even weet!

Hun ouders - vader Gerard en moeder Gré - zijn jaren 
geleden met niets begonnen. Van de grond af hebben zij  
samen de basis gelegd en de beide jongens kwamen er  
medio jaren negentig bij. Na de Middelbare Tuinbouw School 
in Hoorn te hebben gevolgd stapten zij in het bedrijf. De eer-
ste jaren was het al direct hard werken en ging niet alles van 
een leien dak. Ze teelden toen allerlei zomerbloemen en ook  
irissen maar het moest nodig met iets anders worden aange-
vuld, dat werden; de tulpen. 
Tulpen buiten in de volle grond van kleine bollen naar 
grote bollen telen. Deze grote bollen worden uit de grond  
gehaald en na een periode van diverse verwerkingen binnen in 
warmte/koelcellen bewaard.  Na allerlei temperatuurbehan- 
delingen worden de tulpenbollen op prikbakken gezet 
en binnen in de kas op water tot mooie tulpenbloemen  
gegroeid. 
Sander en Richard hebben in de loop der jaren zo hun eigen 
assortiment tulpen opgebouwd door afbroeibollen te be-
waren en ook vernieuwd assortiment bij te kopen. Vanaf de 
begintijd tot nu toe hebben ze elk jaar willen vernieuwen en is 
er vrijwel elk jaar wel iets verder op- of uitgebouwd.’  Dat is te 
zien aan een inmiddels behoorlijk complex aan twee kanten 
van de Grootslagweg. 

‘Kwaliteit leveren is belangrijk. Leveren wat je beloofd hebt 
ook. Vooral dat!
Anders is de koper genadeloos hard. Dit steekt gewoon  
nauwer dan tien jaar geleden.’

Vader Gerard Oud geboren in Bovenkarspel was de jongste 
uit een gezin van vijftien kinderen. Halló! Jazeker. Een elftal 
op het veld en de rest op de reservebank. Gerard zijn vader 
Siemon zat ook in de bollen. Moeder Gré Bossen komt uit een 
gezin van drie en groeide op in Spanbroek. Haar vader was 
een echte handelsman.

Gré was samen met haar man en later met de jongens vol- 
ledig onderdeel van het bedrijf. De taken waren verdeeld en 
zij was op de achtergrond actief en een wakend oog. Ze heeft 
nog maar net haar taken neergelegd maar blijft betrokken en 
volgt het nieuws uit de bollen en bloemen op de voet. Blijven  
noteren en vergelijken met voorgaande jaren. Dat zit er  
gewoon in. Ze deed de boekhouding. Winst en verlies. De 
winst zat in de gestage groei van het bedrijf. 

Het verlies in het zeer plotseling wegvallen van dochter  
Jolanda. De ‘enige’ zus van Sander en Richard. En de oudste. 
Dat was in 2005 op 36 jarige leeftijd. Wat een verdriet. Ook zij 
was gek van bollen en bloemen. 
Jolanda heeft ook nog bij KGB gevoetbald. De familie is  
sowieso op een bijzondere manier met KGB verweven want op 
het oude C veld aan de hoofdstraat zijn vader Gerard en moe-
der Gré ooit met hun bedrijf begonnen. Nadat KGB richting 
huidige locatie is verhuisd heeft de familie Oud op het oude 
KGB complex grond van 1982 tot en met 1988 gehuurd. Medio 
1988 is het bestaande bedrijf aan de Grootslagweg gekocht en  
gestart. Helaas overleed hun vader Gerard ‘te jong’ op 68  
jarige leeftijd in 2009.

De jongens hebben ook alle twee bij KGB gevoetbald. Met veel 
plezier tot en met de A-tjes. Daarna hebben de mannen in een 
vriendenteam bij Zouaven gevoetbald. Bij de Zouaven!? Ja, 
vriendenteams zijn nu meer dan welkom bij KGB maar in die 
periode werd er door onze vereniging anders naar gekeken. 
Richard is blijven steken bij de Zouaven want hij trouwde 
met Yvonne Duin. En tja - dat is ‘n echte Zouaven dame met 
rood-grijze genen. 
Beide kinderen voetballen. Ilse is 15 jaar en voetbalt bij dames 
Zouaven onder 19. Tevens speelt ze in de zaal bij Hovocubo 
dames 2. Zoon Nick van 14 jaar zit bij Zouaven onder 15 op de 
linksachter of rechtshalfpositie. Enne... Dat ze nu bij de buren 
voetballen kan je begrijpen dat Yvonne thuis het helemaal 
voor het zeggen heeft... toch Richard? 
Sander en zijn vrouw Emmy van Baar snappen het gewoon 
veel beter   want hun kinderen voetballen natúúrlijk wel 
bij VV KGB. Dochter Lisa van 16 voetbalt bij KGB dames onder 
17 als voorstopper. Zoon Mats van 13 KGB onder 15 als laatste 
man of voorstopper. En de jongste, zoon Rens van 9 bij KGB 
onder 10 als verdediger.

‘Dat is wel grappig, wij waren voorheen verdediger of voor-
stopper en nu zijn onze kinderen dit ook!’   

Sponsoring bij KGB Tulip Valley vinden ze heel vanzelfspre-
kend. ‘Wij zitten hier toch in hét tulpenbloemencentrum bij  
elkaar. Het geeft een goed beeld af van ons product naar de ge-
meenschap toe. Goodwill en binding kweken in je omgeving. 
Hiervan is de KGB tulpenactie ook een zeer goed initiatief.’   
 

Sander en Richard bespreken alles samen en hebben de taken 
in hun bedrijf verdeeld.  
Naast dat het werk veel tijd opslokt proberen de mannen 
wedstrijden van hun kinderen te zien. Dat was vroeger wel  
anders, die generatie tuinders stond zelden of gewoon niet 
langs de lijn. Zo ging dat.
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Hebben de heren zelf nog hobby’s?  Zelf denk ik dat ‘het gezin’ 
hun grootste hobby is. Al vertellend daarover glinsteren daar-
bij beide hun ogen. In de schaarse vrije uren voetbalt Richard 
op zondag bij Zouaven 35+ en mag hij graag vissen, snoeken. 
Sander pakt de racefiets of zijn mountainbike. Gewoon gaan, 
bikkelen, uitwaaien en kilometers maken.

Doordat ik zelf in het bollenvak ben opgegroeid en er ook in 
werk vliegt de tijd van het interview om. Alle ins en outs uit 
ons b(l)oeiende vak worden even besproken. 

Voordat we het weten komt het personeel naar boven gelopen 
voor een bak koffie of thee. Even een pauzemoment.
 Hierna wacht het werk weer.
Dát gaat gewoon door. Na elk genomen ‘pass’ wordt de voort-
gang erna verbeterd en verfijnd.

Sander en Richard bedankt, Voor het gesprek - én jullie  
sponsoring in de KGB Tulip Valley groep.

Rob Visser

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

Jan de Wit & Zonen BV
Loonbedrijf Fa. Kok

De Wit - Schouten BV
Carpe Diem

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

van Gent - van der Meer - Nuyens BV
E. de Wit & Zn BV

C.R. Boon
Germaco BV
HOBAHO BV

Dick de Wit / Michel Longayroux
Mantel VOF

Fa. van der Gulik BV Venhuizen

CNB Bloembollenteam

Hoofdsponsor Jeugd
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Monique Edelenbosch
Vrijwilligster en ook een zéér betrokken voetbalmoeder.

Monique is een dochter van Gerard Slagter en Riet Dekker. Een bakkersdochter, opgegroeid in Hoogkar-
spel samen met haar zus Karin, die drie jaar ouder is. Op de lagere school ging het voortvarend en ze 
sloeg een jaar over waardoor ze al op haar elfde naar het voortgezet onderwijs ging. Ze koos voor het 
Atheneum in Hoorn. Er waren weinig leerlingen die in Hoorn woonden maar des te meer uit de omrin-
gende dorpen en ook uit voetbaldorp Volendam. 

Oké! Is daar de start van haar voetballiefde ontstaan? In- 
woners van Volendam zijn niet alleen bekend van de vis maar 
óók dat ze voetballiefhebbers zijn. 

Op school klikte het goed met het type jeugd maar ze bleef in 
het 1e jaar helaas wel zitten. Het jaar wat ze oversloeg op de 
lagere school werd nu alsnog rechtgezet op het voorgezet. Ze 
had de talenkant gekozen maar haar Frans is inmiddels aardig 
weggebonjourd. Ze wilde heel graag naar de hoge school voor 
toerisme en verkeer maar na 1 jaar Breda was haar enthou

siasme gedaald en koos ze voor een vervolgopleiding HEAO. 
Helaas kon ze niet direct op de HEAO instromen omdat ze in 
februari was gestopt met haar andere opleiding. Daarom ging 
Monique tussentijds werken en kwam bij Gorter - gasinstal- 
laties - in Hem aan een baan.

Die keuze veranderde haar leven voorgoed want op dit bedrijf 
kwam ze haar man Hans Edelenbosch tegen. Inmiddels is bij 
voormalig werkgever Gorter het vuur uitgegaan (failliet) maar 
is de waakvlamstand van Hans en Monique blijvend ontvlamd. 
Zij gingen samenwonen in 1993 en in 1995 zijn ze getrouwd. 
Drie zonen volgden - Nick 1998, Niels 2001 en Rens 2003. Alle 
drie de boys spelen in het rood/wit.   

Hans heeft zelf niet lang bij KGB gevoetbald ‘Rob ik sta liever 
langs de kant bij mijn jongens te kijken.’ 
Ook Monique is een zeer trouwe kijker en groot voetballief-
hebber. In elke laag van de jeugd kent iedere voetbalouder 
hen wel, want na Nick volgden de andere zonen dus in een of 
ander jeugdteam. Elke zaterdag werden de taken van jongs af 
aan verdeeld en natuurlijk als het even kon stonden ze samen 
bij de jongens te kijken. Trouwe fans van hun zonen en van de 
club KGB. 

De zaterdag is nu ook op zondag want hun oudsten spelen op 
zondag. En Nick - heeft zich de selectie in gespeeld. We heb-
ben dit interview op zondag ‘matchday’ dus ik moet voor half 
twee wel weg zijn. Natuurlijk, dat wil en kan ze niet missen. 

Een mannenhuishouding maar er snuffelt inmiddels ook een 
dame door het huis. ‘Heeft macho Nick een meisje!?’ vraag ik.  
Welnee - het is hun nieuwe hond, aanwinst Faya van zeven 
maanden. De mannen Edelenbosch hebben nog geen ver-
kering of vriendin. Nick speelt in de selectie en is verdediger. 
Niels is na een knieblessurepauze weer terug bij -19 KGB3 een 
vriendenteam als aanvaller. Rens is ook een verdediger en zit 
in -15 KGB1.

“De voetbal” van haar jongens heeft er voor gezorgd dat ze 
vrijwilligster bij onze club is geworden. In de jeugdcommis-
sie, de tulpenactie, toernooi en diverse acties zijn haar ding.  
Tevens zit ze ook al enige tijd in het Sinterklaas comité, nadat 
Judith van Straten daarmee is gestopt kwam Monique voor 
haar in de plaats. Ze doet het samen met Ellen van Vuuren, die 
dit ook al heel lang doet en  Angelique van Leeuwen. 

Vierentwintig november was het weer dolle pret in de kantine 
voor de jonge KGB jeugd. Honderddertig kinderen werden 
vermaakt door allerlei ‘vaste’ zwarte Pieten en de jaarlijkse 
bingo. Snoepgoed en cadeautjes. ‘Een hele organisatie maar 

wel héél leuk om te doen.’ ‘Bij de jeugdcommissie wilden ze 
er een vrouw bij en benaderden ze mij daarvoor.’

Monique heeft zelf niet gevoetbald. Tennis was haar ding 
maar ze vindt het vrouwenvoetbal wel heel erg mooi. Voor-
al hoe het zich nu de laatste jaren ontwikkelt, ‘want die 
meiden doen het beter dan de mannen.’ Zegt ze met een 
ondeugende lach.

Tijdens de periode van opgroeiende kinderen heeft Moni-
que doorgewerkt. Ze had het geluk dat haar moeder Riet (en  
vader) drie dagen kon oppassen toen haar boys nog klein  
waren. Nadat ze bij Gorter terecht kwam, toen ze met haar 
studie stopte, was het de bedoeling om na de zomer naar de 
dagopleiding van de HEAO te gaan. Maar Gorter Hem wilde 
haar graag behouden en ze bleef daar overdag werken en  
Monique behaalde in de avonduren haar HEAO diploma. 
Nadat bij Gorter de stekker eruit werd getrokken kwam ze bij 
Seminis Enkhuizen terecht. Dit heet nu Monsanto. Ze is daar 

in de binnendienst SAP begonnen. Een software die onder- 
steunend is aan alle processen in het bedrijf. Ik geeft o.a.  
trainingen en zorg voor verbeteringen in het systeem. Ze 
heeft geluk om zo nu en dan ook vanuit huis te kunnen wer-
ken. Doordat het bedrijf wereldwijd werkt zijn haar werk-
uren zeer divers en is de dag ook wel eens gedeeltelijk een 
avondtaak. Ze werkt dertig uur verdeeld over vijf dagen en 
dit bevalt haar heel goed. 

Thuis met vier mannen. ‘Wie is er thuis de baas?’ vraag ik. 
(Ik kan het antwoord al raden natuurlijk. Het is eigenlijk een 
intikkertje, een schot voor open doel.) Ze antwoord direct: 
IK!! Ze lacht er wel bij.

Als de familie Edelenbosch thuis is kijken ze natuurlijk ook 
nog eens heel veel voetbal op TV. Dat is nu eenmaal zo met 
de jongens en Hans is een ‘diehard’ Feyenoord fan. Monique 
heeft zelf niet echt een favoriete club of speler. ‘Heb je wel 
een favoriete trainer’ vraag ik ‘Cruijff maar ook van Gaal.’ Op 
de achtergrond zegt Hans ‘én Finn hè!’ 
Finn Verhage ook zo’n KGB clubman. Die wint het dan als je 
topfavoriete trainer. Natuurlijk.

Hobby’s? ‘geen tijd voor, maar op die spaarzame momen-
ten, lezen, sudoku, spelletje op de tablet.
Op vakantie gaan ze graag naar de wintersport. En om  
helemaal even weg te zijn. Weg te zijn van hun club, gewoon 
even helemaal niets uit Bovenkarspel... gaan ze op vakantie 
met de familie René en Petra de Wit met hun vier zonen. 
Boys-gezinnen met elkaar - dat past dus perfect. Dat begon 
eerst echt stomtoevallig in hetzelfde hotel in Turkije. Dat 
is zo goed bevallen dat ze daar een jaarlijkse traditie van 
hebben gemaakt. En in Nederland staan ze ook weleens op 
een mooi bungalowpark. Dan komt Monique haar favoriete 
trainer Finn en zijn trainersvrouw Diana met hun gezin wel-
eens tegen. Ieder op zich, maar er is ook tijd om zo nu en 
dan bij elkaar te borrelen en te barbecueën. Het blijkt dat 
de KGB-ers kunnen elkaar gewoon niet missen! Zelfs niet op 
vakantie. 

Monique vindt vv KGB een hele warme club met veel vrij-
willigers die enthousiast zijn en hun best doen. Natuurlijk 
zijn er altijd verbeterpunten maar als ik om mij heen kijk bij 
andere verenigingen dan doet KGB het goed!
Monique (én Hans) bedankt.

Rob Visser
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Sinterklaasfeest 2017



Kunstgras
De ‘kunst’mat van KGB ligt er mooi bij. 
Superrrstrak en in een goede conditie. Maar er is in voetballand wel enige discussie ontstaan. 
Want diverse van onze eredivisie voetbalprofessionals - actief of al enige jaren gestopt - 
zijn kritisch over - ‘De Kunstofmat.’

De Nederlands elftal-aanvoerders Mark van Bommel, 
Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Arjen Robben pleitte 
‘de top van het Nederlandse voetbal’ krachtig voor een  
verbod op kunstgras in de eredivisie. Kern van de  
kritiek: technisch is voetbal op kunstgras een heel  
ander spel en geen enkel ander voetballand speelt op zo’n  
‘plastic’ kunst ondergrond. Er is vorig jaar een werkgroep 
ingesteld om te werken aan een gezamenlijke haalbare  
oplossing. Nou ja zeg!
Ík weet het niet - want ik ben zelf niet zo’n baltovenaar 
maar waar iedereen eerst super enthousiast was is er nu 
heibel over de mat. 

In de eredivisie spelen Sparta, VVV, ADO Den Haag,  
Heracles, PEC Zwolle, Roda JC en Excelsior op kunstgras.
Terug naar gras of mogelijk een hybridevorm? 
Het betreft vooralsnog alleen de eredivisie.

Ik ben benieuwd naar de uitkomst.

Gelukkig! Niet ons kunstgras. Naast dat je er altijd op kan 
voetballen kan er ook altijd op worden getraind in regen, 
weer en wind.

Zelf was ik op zoek naar een strook kunstgras.
Op Ronald zijn gedenksteen staat een voetbal afgebeeld. 
Een echte voetbalschoen staat er op de grond vlak voor. 
Maar er ontbrak wat.
KGB’s kunstgras!
Ik belde KGB vrijwilliger - ons vers en grasgroene - lid van 
verdienste Linze de Jong.

‘Rob, nátuurlijk. Ik zorg dat jij een topstrook van KGB’s 
gras krijgt. Zo gezegd zo gedaan.

Kunstgras? Ik vind het echt helemaal top.

Beste Linze, bedankt voor je medewerking.
Super.  

    Rob Visser
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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 

- Compleet op maat gezaagd
- Inclusief achter- en zijwand
- Inclusief fundatie
- Inlcusief dakbekking
- Inclusief montage materialen
- Inclusief opbouwhandleiding

Complete Kapschuur! 

€1999,-

Kapschuur Jumbo
505x305cmKGB-LEDEN AANBIEDING
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Bent u of kent u een ondernemer die ook graag een team van KGB in het nieuw zou willen steken, neem 
dan contact op met Klaas blokker via klaas.blokker@quicknet.nl of Jacco Stuurop via 0653258510 
of jacco.stuurop@quicknet.nl en laat u verrassen welke mogelijkheden er allemaal zijn.
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Veteranen in nieuwe shirts van Remax

JO17-1 in nieuwe shirts van Finn Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

KGB 4 helemaal in nieuwe shirts en trainingspakken  dankzij Hypotheekhouse en Bloemendaal makelaars & taxateurs.

KGB 6 in nieuwe shirts dankzij restaurant Broekhuizen.

JO12-1 in nieuwe shirts dankzij Schildersbedrijf van Rensch.

KGB 9 in nieuwe shirts dankzij Rapsody Yachts.

Nieuwe kledingsponsors KGB teams
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 • De Dolfijn 23 
 • 1601 ME Enkhuizen 
 • tel. 0228 353054 

www.dedijkkeukens.nl 

 

VOOR EEN
VERTROUWD GEVOEL 

BETROUWBARE 
KWALITEIT 
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

Glas en Schilderbedrijf Van rensch
Hoofdstraat 148

1611 AL Bovenkarspel
Noord-Holland

info@schildersbedrijfvanrensch.nl
www.schildersbedrijfvanrensch.nl

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

michel@schildersbedrijfvanrensch.nl

Nico Bakker
Hij is gestopt als mediamagnaat bij KGB. Geen Presentatiegid-
sen en geen Tussenbruggen meer onder zijn leiding. Samen 
met dochter Anita is hij zeer lang actief geweest bij de vorming 
van onze clubbladen. Dit werk werd door hen beiden zeer 
adequaat en met voetballiefde aangepakt. Nico nam zijn werk 
hierin - ook als vormgever zeer serieus.

Gelukkig hoorde ik hem laatst nog als omroeper toen ik een 
wedstrijd van het 1e bezocht. Hij loopt dus nog bij KGB rond.
Bakkie halen bij zijn vrouw Ineke - ook een op en top kanti-
ne vrijwilligster. In de evaluatie van de Presentatiegids werd 
door Liesbeth Gevers, zijn opvolgster, op een passende wijze 
afscheid van hem genomen. 
Nico. Tot zover in ieder geval bedankt. 

Anita Bakker
Steun en toeverlaat van haar vader in het tot stand komen 
van de gidsen. In onder andere de fotografie en tekstcontrole.  
Piekfijn! Anita is in KGB gidsenland al iets eerder dan haar  
vader gestopt. Zij was nog wel actief in de ledenadministratie. 
Maar per 1 januari van 2018 is zij hiermee gestopt.

Anita. Tot zover in ieder geval bedankt.

Zelf heb ik veel aan jullie gehad. De samenwerking was altijd 
heel prettig! 

Richard Bulterman
- Een fanatieke voetbalman in elke vezel. -

Ook deze clubman neemt afscheid.
Niet als bezoeker en KGB fan in hart en nieren, maar wél als 
trainer/coach van vv KGB 1e. Richard heeft er zeven seizoenen 
op zitten. 
De tijd vliegt.

‘Rob, op een gegeven moment is het voor een trainer tijd om 
op te stappen. Die tijd is nu.’

Richard. Tot zover in ieder geval bedankt.

Rob Visser

Torenstraat 10 - 1601HH Enkhuizen - Tel: 0228-312961
E-mail: info@dekker-tweewielers.nl
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Verwarming
Gas

Sanitair
Loodgieterswerk

Hoofdstraat 106 - Bovenkarspel
Tel. 06 - 303 88 253

Ergonomische
bureaustoelen

kantoor meubilair
en advies op maat

KANTOORERGONOMIE

OOSTERHOUT

www.kernerforfitanimals.nl

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

Het team is net zo sterk als
het collectief
Op woensdag 15 november organiseerde de Club van 100 in samenwerking met de Sponsorkommissie 
en NIBO installatiebedrijf opnieuw de inmiddels traditionele thema-avond. Dit keer trad voormalig wiel-
renner Gert Jakobs op als gastspreker. In tegenstelling tot voorgaande edities dit keer dus niet iemand 
uit de ons bekende voetbalwereld maar een “Meesterknecht” uit het wielerpeloton.

Hij verzorgde voor een publiek van ruim 80 personen een  
prima presentatie met passie en humor, voorzien van filmpjes 
met geluid, foto’s en een grote dosis humor en anekdotes.
Gert Jakobs reed 5 keer de Tour de France en slechts één keer 
haalde hij de finish niet. Hij fungeerde voornamelijk als mees-
terknecht voor Jean-Paul van Poppel. Een bijzonder hoog-
tepunt in zijn carrière was de deelname aan de Olympische 
Spelen in Los Angeles, waar hij samen met Maarten Ducrot, Erik 
Breukink en Jos Alberts de 4e plaats wist te behalen op de 100 
km ploegenachtervolging. Hiervoor ontving hij een diploma, 
uitgereikt in een achteraf zaaltje terwijl de nummer 1, 2 en 3 op 
het podium werden gehuldigd.

Hij bleek als snel vooruitziende gaven te hebben: in de Tour 
reed hij achter de Schotse wielrenner Robert Millar, in zijn ogen 
had de achterkant van deze Millar meer weg van een vrouw dan 
van een man. Twintig jaar later bleek Robert Millar getransfor-
meerd tot vrouw.  Gedurende zijn carrière ontwikkelde hij zich 
tot een ware meesterknecht voor zijn kopmannen. Eén van zijn 
beroemde kopmannen was zijn grote held. Hennie Kuiper (o.a. 
winnaar van Milaan-San Remo).  

Hennie Kuiper maakte hem beter en hij maakte Hennie Kuiper 
beter. Zijn stelling luidde dat het team net zo sterk is als het 
collectief, zonder goede knechten behaalt een kopman geen re-
sultaten. Een duidelijke overeenkomst met een voetbalteam!!

Na zijn periode als topsporter kwam voor Gert het bekende 
“zwarte gat”, in het programma Zembla werd hij als één van de 
vele topsporters,  die in dit beruchte gat zijn gevallen, neerge-
zet.  Hij bezat slechts zijn zwemdiploma en zijn diploma van de 
Olympische Spelen, meer kon hij het uitzendbureau waar hij 
zich meldde niet bieden. Hij had moeite om een maatschap-
pelijke carrière op te bouwen maar kwam er al snel achter 
dat hij één uitstekende eigenschap bezat: hij kon uitzonderlijk 
goed praten. Hij overwon door zijn doorzettingsvermogen zijn 
depressies en begon een nieuw leven ná zijn actieve loopbaan 
als topsporter. Ook was hij actief als wieler-analist op tv, in zijn 
ogen praten over wielrennen en bier drinken…..Dat laatste 
deed hij ook bij zijn zeer geslaagde presentatie bij KGB!!! In 
2012 kwam zijn biografie “Meesterknecht” uit, een aanrader 
voor alle sportliehebbers.



K.G.B. sponsors 
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Hoofdsponsor Dirk de Wit Mode 
www.dirkdewitmode.nl  Tel: 0228 - 511227

Alpha Tours Hem
Appelman installaties Obdam
Aquastop witgoed Bovenkarspel
Auto Totaal Grootebroek
Babonnick administratiekantoor Bovenkarspel
Baderie Laan Grootebroek
Bakker de Groentenman Bovenkarspel
Bakker de Houthandel Bovenkarspel
Bakker Loodgieter Bovenkarspel
Bakkerij Botman Bovenkarspel
Basic Design Bovenkarspel
Basix Living Bovenkarspel
Beerepoot Installatietechniek Zwaagdijk
Berend Botje kinderopvang Zwaag
BIBO  Enkhuizen
Biesenbeek IT Enkhuizen
BMT Timmerwerken Bovenkarspel
Bob Nieuweboer architecten Zwaagdijk
Bouw ‘85 Hem
Broekerhaven administratiekantoor Bovenkarspel
Broekhuizen Restaurant Enkhuizen
C. Wit & Zn. BV loonbedrijf Blokker
C.R. Boon Enkhuizen
Carpe Diem Andijk
CMK makelaars Enkhuizen
CNB bloembollenteam Bovenkarspel
CoolAir Purmerend
Cor Slok Karateschool Enkhuizen
Dakster dakbedekking Enkhuizen
De Dijk autobedrijf Enkhuizen
De Dijk keukens Enkhuizen 
De Flint Sportcafe Bovenkarspel
De Gouwe Stek Bovenkarspel
De Haan keurslager Bovenkarspel
De Houtexpert BV Enkhuizen
De Lange (Winnubst) Lutjebroek
De Paus Café Lutjebroek
De Proeftuin restaurant Enkhuizen
De Vesting makelaars Enkhuizen
De Wit Beeld en Geluid Enkhuizen
De Wit Transport BV Bovenkarspel
De Wit-Schouten BV Andijk
Décor Floors & Walls Bovenkarspel
Deen supermarkten Hoorn
Deinum’s catering 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
Embrace  Bovenkarspel
Energiewacht Groep Zwolle
Enkhuizer sportcentrum Enkhuizen
ENRA Verzekeringen Grootebroek
Fa. A.J.J. de Wit & Zn Bovenkarspel

Fa. W.J. Kok & Zn Bovenkarspel
Finaccount Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Arnhem
G. Jong Timmerbedrijf Bovenkarspel
G. Oud & Zn Tulips BV Andijk
G.J. Apeldoorn VOF Andijk
Garage Jong Andijk
GastroCenter Zwaagdijk
Germaco BV Bovenkarspel
GMN Voorhout
Grond & Cultuurtechniek WF Andijk
Groot & Nieuwboer Makelaardij Bovenkarspel
Gruba Auto- en bandenservice Grootebroek
Gulik Venhuizen BV Venhuizen
Happy Days Grootebroek
Helder Groot & Utrillas Bovenkarspel
Heron Enkhuizen
Hessel Thole automatisering Bovenkarspel
Het Industriehuis Enkhuizen
Hinke juwelier Bovenkarspel
HoBAHO BV Lisse
Hoekstra APK Grootebroek
Hoff Accountantskantoor Bovenkarspel
Hogendoorn Autoschade Grootebroek
Hoost & Partners Enkhuizen
IJgenweis Bovenkarspel
J & B Stukadoors Venhuizen
J. Laan administratiekantoor Grootebroek
Jan de Wit en Zn. BV Bovenkarspel
Jan Reek natuursteen Hoorn
Jumbowood Bovenkarspel
Kager Daihatsu Volvo Lutjebroek
Kantoorergonomie Oosterhout Grootebroek
Karel Bloembollen BV Bovenkarspel
Kerner Fit for Animals Bovenkarspel
Kersten administratiekantoor Bovenkarspel
Keukencentrum StedeBroec Grootebroek
Keukenloods BV Zwaag
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen glasfolies & reclame Zwaagdijk
Koorstra kitwerken Bovenkarspel
Kooy reparatiebedrijf Grootebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kramer belettering Andijk
Kreeft Auto en Service Enkhuizen
Kuin BV aannemingsbedrijf Bovenkarspel
Lidl Nederland GmbH Huizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
M. Greiner Stucadoorsbedrijf Bovenkarspel
M2 printing BV Enkhuizen
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins sportcentrum Bovenkarspel
Mantel VOF Grootebroek
McDonald’s  Enkhuizen
Michel Doorn ontstoppingsbedrijf Andijk
Mini Snackbar Bovenkarspel
Mon’Asti Bovenkarspel

Muta Sport Leeuwarden
Multicopy Enkhuizen
Nan Profile Grootebroek
Nefertiti schoonmaakbedrijf Bovenkarspel 
NIBO Installatietechniek Bovenkarspel
Noppes kringloopwinkel Grootebroek
PC Outletshop Bovenkarspel
PCC Afval Medemblik
Pearle opticiëns Enkhuizen
Peerdeman garagebedrijf Enkhuizen
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Hem
Remax Bovenkarspel
Remondis Enkhuizen
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogema administratiekantoor Grootebroek
Rové Horeca groothandel Middenmeer
Ruiter dakkapellen Purmerend
RUVO inbraakbeveiliging Bovenkarspel
Schadenberg BV Hem 
Schildersbedrijf de Graaf  Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker fysiotherapie Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Tweewielers Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Solar Zonnepanelen Andijk
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Sportprijzen online Raamsdonksveer
Stoffers glazenwasserij Enkhuizen
Streker Tegelhuis Hoogkarspel
t Klooster Bovenkarspel
Taxicentrale WF Bovenkarspel
Theo Schilder & Zn Vishandel Enkhuizen
Time 4 You Enkhuizen
Timo Boon Keurslager Bovenkarspel
Trendtapijt Lutjebroek
United Softdrinks Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Van den Mosselaar Juwelier Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Bovenkarspel
Van der Tuin Notarissen Hoogkarspel
Van Diepen design Grootebroek
Van Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Veekro bedrijfswagens Zwaagdijk
Venhuis Communicatie Producties Hem
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Verkeersschool Kevin Kok Bovenkarspel
Vivaldi IJssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
WEMA Amsterdam
WFO Netwerk notarissen Grootebroek
Xaris ICT & Telecom Wognum
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VROLING BV 

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

www.vroling.nl

Verwarming
Loodgieterswerk

Elektra
Balansventilatie
Airconditioning

Technische Installaties

Tel.:(0228) 351960

Enkhuizen

www.signcompany.nl

www.horecaenhotelsigning.nl
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KGB, een hechte familieclub 
met ballen...
Een echte familieclub, zo noemt alles en ieder-
een bij KGB de vereniging uit Bovenkarspel. De  
reizende reporter Dennis Nieuwenhuis van RTV 
NH kon het op een mooie zondag in de streek-
derby (slechts zo’n slordige 10 km afstand tussen 
Wervershoof en Bovenkarspel) tegen VVW in de 
derde klasse B met eigen ogen ervaren.

 “We doen het met z’n allen en dat doen we met 
gezellige mensen. Dan is het altijd leuk”, vertel-
de onze kantinemedewerker Dirk Rood van de 
kantinecommissie in Sportclub met ballen op NH 
Radio. Dirk Rood is een van de drijvende krach-
ten bij KGB. Hij is sinds jaar en dag samen met 
zijn vrouw bij de club te vinden en houdt dan 
een oogje in het zeil in de kantine. “Het mooie is 
als ik hoor dat er een bal gehakt zonder broodje 
met pindasaus wordt besteld dan weet ik dat 
het broodje voor Linze de Jong is.” Na een week  
afwezigheid was er in Bovenkarspel dus wel weer 
een broodje bal. Dennis gaf het broodje van de 
slager Timo Boon een ruime 9.

Op het veld zorgt lijnentrekker Fons Vreeker er al 
tientallen jaren voor dat de velden er goed uitzien. 
“Mijn voorkeur gaat uit naar een spuitkar. Dat is 
namelijk verf en dat blijft beter staan als het gere-
gend heeft. De loopkar heeft kalk en dat is er zo af’.  
 
Coach met ambitie. 
KGB wordt al vele jaren getraind door Richard 
Bulterman. Ook hij is een echte clubman. “Ik heb 
hier heel wat uurtjes als speler rondgelopen. Ik 
zat in de mooie fase waarin we de eerste klasse 
haalde. Ik heb een behoorlijk gevoel bij de club, 
vooral als je zoals vorige week met 6-1 (nederlaag 
tegen Beemster) verliest dan doet dat extra pijn”.

De Club van 100
Om het nieuwe jaar eens goed te beginnen, met een prachtig  
gebaar van de Club van 100 van K.G.B., alle begeleiders en  
trainers van de jeugdteams van KGB krijgen nieuwe jassen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is symbolisch de eerste jas 
uitgereikt door Rob Visser, bestuurslid Club van 100, aan Finn 
Verhage, trainer JO17.

Namens de gehele jeugd afdeling willen wij dan ook de Club 
van 100 bedanken.

Om dit soort dingen te kunnen blijven doen is er in de Club van 
100 altijd ruimte voor nieuwe leden! Bent u nog geen lid en 
wilt u dit wel worden? 

De bijdrage is €50,- per jaar. 
U kunt ook iets extra’s bijdragen? Uiteraard geheel op  
vrijwillige basis.   €75,- of     €100,- ! De extra verkregen €25,- of 
€50,- is vooral bestemd voor de aankoop van ballen voor de 
KGB jeugd.

Bel of ga langs bij een van de Club van 100 bestuursleden: Of 
maak het direct over op KGB Club van 100 
rek.nr. NL51 INGB 0004151866 vergeet niet je naam en Club 
van 100 vv KGB erbij te vermelden. 

 

Marco Ligthart  marcoligthart@hotmail.com 
Jan Hermans  pj.hermans@outlook.com  06-41 858 377
Rob Visser   rvisser@hobaho.nl   06-51 389 475
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Ook U kunt een advertentiebord 
langs de weg hebben staan!
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Professionele begeleiding

Afgestemd op uw woonwensen

Voor meer informatie kijk op www.kuinbv.nl
of mail naar info@kuinbv.nl

KUIN bv
AANNEMINGSBEDRIJF

BOVENKARSPEL     0228-511313

van Kavel tot Droomhuis
Onder architectuur ontworpen

Time flies when you’re having fun
De tijd vliegt, mijn zevende seizoen loopt alweer naar de 2e seizoenshelft en tevens mijn laatste periode 
als hoofdtrainer van KGB.

Als ik terug kijk voelt het niet als 7 jaar maar dat komt waar-
schijnlijk door het plezier wat ik heb gehad en nog altijd heb 
als trainer van deze mooie club. Wat is er allemaal gebeurd: 
We zijn geëindigd als middenmoter, we zijn gedegradeerd, we 
zijn het seizoen daarna ook weer meteen gepromoveerd met 
een zeer belangrijk detail, in het succes seizoen hadden we 
ook een veel scorende spits(Daniel Hart) met het fantastische 
aantal van 35 doelpunten. 

We hadden een project, eentje waardoor je als trainer net iets 
langer bij een club blijft dan het gemiddelde termijn dat trai-
ners en clubs hanteren. De inhoud van het project; er was een 
lichting spelers die in de jeugd voetbalden waarvan velen de 
potentie hadden om de selectie te halen en sterker nog, ook 
daarvan hadden een aantal de kwaliteiten om vaste waarde 
te worden in het vlaggenschip van de KGB. Ik moest daarvoor 
echter wel geduld hebben, want bij mijn aanstelling speelde 
deze spelers nog maar pas in de C1, maar ze werden goed 
klaargestoomd voor het echte werk door de bewaker van mijn 
project, Coen Raven. 

De selectie is afgelopen jaren ook verjongd met een gemiddel-
de leeftijd waar de club nog jaren plezier aan kan beleven en 
de 1e doelstelling is daarmee behaald namelijk een stabiel 3e 
klasse team. Het mooie is dat mijn voetbalvriend Piet Wiersma 
gaat doorbouwen op wat er nu staat.
Ik heb de ambitie om hoger te eindigen dan vorig seizoen toen 
eindigde we als 4e.

Dit moet overslaan op de spelers, zij moeten ook de drive 
hebben om telkens weer beter te willen worden en het steeds 
beter te willen doen. Om dit te realiseren moeten we hard 
werken, in de spiegel durven kijken en niet steeds naar een 
ander te wijzen. Veel voor elkaar over hebben en nog meer 
als team fungeren. De sfeer en de chemie die ik zag tijdens de 
nieuwjaarsreceptie moeten de inleiding zijn om met elkaar de 
ambitieuze doelstelling, beter dan vorig seizoen, te behalen.
Persoonlijke elementen maken me trots:

Mijn zoon Sylvio Bulterman(eigenlijk nog A-junior) heeft zijn 
debuut in het 1e gemaakt onder mij als trainer en daarbij 
ook nog eens uit tegen Purmerend het winnende doelpunt 
gemaakt. 
Na lange tijd weer samengewerkt met mijn voetbalvriend Piet 
Wiersma.
Mijn neef Jasper de Wit heeft zijn debuut gemaakt onder mij 
als trainer.
Diversen vrienden en kennissen van mij zetten zich in als vrij-
williger van de club.
De samenwerking met diversen mensen in en bij de club, zon-
der namen te noemen weten zij wel wie ik bedoel.

Tot slot: Volgend seizoen achter het hek in plaats van voor het 
hek, het blijft mijn club.

Richard Bulterman
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Ereleden
Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie werd Henk 
Cnossen door KNVB official Frans Cornelisz voor zijn vele werk 
bij KGB onderscheiden met een zilveren speld. Onder een aan-
houdend daverend applaus werd Henk geridderd. We hopen 
hem nog vele jaren in ons midden te mogen hebben. 

Daarnaast ontvingen Elly Blokker en Linze de Jong de ver-
sierselen die behoren bij Leden van Verdienste van KGB. Elly 
heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor het G voetbal binnen KGB 
en verricht nu nog kantinediensten op de zaterdagmorgen. 
Bovendien is ze de steun en toeverlaat van haar man Klaas 
in de sponsorkommissie. Duizendpoot Linze de Jong is vooral 
bekend door zijn werk bij de jeugdcommissie en als scheids-
rechter. Buiten dat is hij ook nog actief als medewerker in de 
“werkploeg” , als coach van ondanks 3, als jeugdcoach en nog 
diverse andere werkzaamheden voor KGB.

Peter Bakker werd onderscheiden als Erelid van onze vereni-
ging. Hij is al ruim 40 jaar lid van KGB en maakt inmiddels 12 
1/2 jaar deel uit van de hoofdbestuur als lid technische zaken. 
Andere door hem uitgevoerde werkzaamheden zijn of waren 
o.a. trainen en coachen van dames- en meisjesteams, het 
wedstrijdsecretariaat bemannen en natuurlijk zelf voetballen 
in de zaterdag- en zondagselectie. 

KGB is er trots op om deze medewerkers bij onze club te 
hebben!!!!!

Peter Bakker werd onderscheiden als Erelid van onze vereniging Elly Blokker, 20 jaar inzet voor het G voetbal, lid van verdienste

Henk Cnossen, onderscheiden met een zilveren speldDuizendpoot Linze de Jong, lid van verdienste



Omschrijving Functie Naam  Telefoon E-mail adres   

Hoofdbestuur Voorzitter Bob Smit 06-52095222 bob.smit@klvb.nl  
 Penningmeester Ron Bijleveld 06-30171024 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Secretaris Danny Stuurop 06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl  
 Technische Zaken Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Algemene Zaken Cor Deen 06-30630080 connycor@quicknet.nl  
Seniorencommissie Lid Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Team manager selectie Erik de Vries 06-11787416 ej.de.vries@quicknet.nl  
 Coordinator G-voetbal  Jeroen Mulder 06-47322385 jmullie@quicknet.nl  
Jeugdcommissie Voorzitter + Technische Zaken  Fjodor Werkhoven 06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl  
 Secretaris Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Coordinator A t/m D Jeugd Linze Jong de  06-22683908 linzedejong@quicknet.nl  
 Evenementen/activiteiten Monique Edelenbosch 06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl  
 Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan 06-52456840 kgb-toernooi@kpnmail.nl  
Zaalvoetbalcommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Secretaris Danny Stuurop 06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl  
Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris Jeugd Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Wedstrijdsecretaris Senioren Peter Bakker jr. 06-53769066 pfbakker@quicknet.nl  
 Wedstrijdsecretaris Zaal Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
Leden Administratie Leden Administrateur Ninke Kaij 0228-855466 Ledenadministratie.kgb@vvkgb.nl 
 Leden Administrateur Anita Bakker 0228-751888 Ledenadministratie.kgb@vvkgb.nl 
Sponsorcommissie Lid Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
 Lid Jan Putting 06-51992708 jan.putting@yacht.nl  
 Lid Dennis Buijsman  info@vvkgb.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 Rob Visser 06-51389475 rvisser@hobaho.nl  
 Presentatiegids (foto’s) Diana Verhage 06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl  
 Presentatiegids (lay out) Joost Lemmens 06-51362220 kgbcoachjoost@gmail.com  
 Presentatiegids Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Presentatiegids Danny Stuurop 06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl  
 Presentatiegids (advertenties) Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Webmaster Hans Beets 06-33838903 hans.beets@vvkgb.nl  
 Webmaster Joey Leeuwinga 06-46190481 joey.leeuwinga@vvkgb.nl  
Club van 100 Voorzitter Marco Ligthart 06-30611991 marcoligthart@hotmail.com 
 Lid Dennis de Goede  06-41784890 dennis.de.goede@hotmail.com 
 Lid Jan Hermans 06-41858377 j.hermans1982@gmail.com  
 Lid Rob Visser 06-51389475 rvisser@hobaho.nl  
Kantinecommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Lid Cor Steen v/d 06-47046703 joke_cor@hotmail.com  
 Lid Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Lid Cor Deen 06-30630080 connycor@quicknet.nl  
 Lid Dirk Rood 06-16596066 dirk.rood@hotmail.com  
 Lid Frank Sijs 0228-512469 ribiro@quicknet.nl  
Materiaal/Boet Lid Henk Cnossen 06-18705802 info@vvkgb.nl   
Kledinglijn Coordinator  John Kruis 06-10332341 john.kruis@outlook.com  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
Complex en velden Coordinator  Cor Steen v/d 06-47046703 joke_cor@hotmail.com  
 KNVB-consul Clemens Huisman 06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl  
 Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker 0228-516113 a.vreeker@quicknet.nl  
Algemene Zaken Regio afgevaardigde KNVB Frans Cornelisz 0228-513260 franscornelisz@quicknet.nl  
 Schoolvoetbal Hans Noback 0228-514376 hans.noback@planet.nl  
Staf Selectie Trainer 1ste team Richard Bulterman 06-39175545 richensan@kpnmail.nl  
 Trainer 1ste team Piet  Wiersma 06-53424278 p.wiersma@novema.nl  
 Trainer 2de team Jacko Leijen van 06-55247745 jacko.van.leijen@hotmail.com 
 Trainer keepers Michel Wentzel 06-13429071 m.wentzel@quicknet.nl  
 Teammanager 1ste Erik  Vries de 06-11787416 ej.de.vries@quicknet.nl  
 Begeleiding 2e team Jeroen  Mulder 06-47322385 jmullie@quicknet.nl  
 Begeleiding 2e team Barry Rood 06-47314267 roodbarry@hotmail.com  
 Verzorger/Masseur Wim Wolf de 06-23880519 wf.de.wolf@quicknet.nl  
Jeugd Selectietrainers JO19 Jeroen Visch 06-23853003 Visch_jeroen@hotmail.com  
 JO17 Finn Verhage 06-38325040 jfd.verhage@quicknet.nl  
 JO15 Rober Hoek 06-12844773 Rober-Eveline@ziggo.nl  
 JO 12/13 Michael Helfensteijn 06-24613704 michael.helfensteijn@quicknet.nl 
 JO11 Jay Ooy van 06-51411990 jayangela@quicknet.nl  
 JO10 Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 JO09 Bart Steen v/d 06-10187257 bartvandersteen@ziggo.nl  
 JO08 Michel Terwiel 06-21547527 terwielm@gmail.com  
 JO07 Peter Molenaar 06-10725358 petermolenaar@quicknet.nl 

Wie doet wat...?
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