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Van de voorzitter...
Vorig jaar rond deze tijd hoopten wij nog dat seizoen 
2021/2022 weer een seizoen als vanouds zou worden. Met 
een volle competitie, met publiek, met een volle kantine en 
met minder maatregelen. Sterker nog: ik hoopte zelfs op een 
wereld zonder Corona. Helaas... inmiddels spelen we alweer 
twee weken zonder publiek en als de IC-bezetting niet daalt of 
stabiliseert, dan... Wie zal het zeggen. Als vereniging doen we 
wat we kunnen. Laten we hopen dat het genoeg is. 

De kantine draaide de eerste weken van het nieuwe seizoen 
als vanouds. Lekker om te zien. De opbrengst van de grote 
clubactie is nog nooit zo hoog geweest. Dit jaar is het record-
aantal loten verkocht. Dat voelt ook goed. Dat er inwoners van 
Bovenkarspel zijn die KGB een warm hart toe dragen en niet 
één maar twee loten kopen. Het zijn de kleine dingen die het 
doen. 

Genoeg om trots te zijn op onze mooie club. We doen het met 
zijn allen én met veel plezier. Het is daarom dat ik wil begin-
nen met een groot compliment aan alle vrijwilligers die de 
club maakt tot wat hij is. Daarnaast wil ik van de gelegenheid 
gebruikmaken om mijn medebestuursleden te bedanken 
voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en de jaren 
daarvoor. Speciaal woord van dank aan Danny Stuurop die na 
bijna 20 jaar secretaris te zijn geweest het stokje over heeft 
gedragen aan Nikki Oud. Nikki is een oude bekende. Speelde 
jaren in Dames 1 en heeft bestuurlijk ervaring opgedaan bij 
West-Frisia waar zij betrokken was bij de samenvoeging van 
Dindua en West-Frisia tot SV Enkhuizen. Zowel sportief als  
bestuurlijk haar sporen verdiend. Welkom Nikki.
 
Voor degene die aanwezig waren bij de laatste Algemene 
Leden Vergadering via Teams is het geen verrassing meer: 
KGB ondervindt veel hinder van de gevolgen van de Coro-
na-maatregelen. Het is zelfs lastig om een sluitende begroting 
te maken. Er zijn veel onzekere factoren die dat bemoeilijken. 
Eén zekere factor is er wel. Dat zijn onze vaste lasten. Die gaan 
gewoon door. Met subsidies vanuit de gemeente en het Rijk, 
maar ook met bijdragen vanuit ClubSupport (Rabobank)  
houden we het schip drijvend. Het gaat, maar het piept en 
kraakt. 

We merken ook dat de (deels) stilgevallen competities van het 
afgelopen anderhalf jaar impact heeft op de sportbeleving bij 
de jeugd. Een aantal jeugdleden heeft een andere keuze ge-
maakt en is gestopt met voetballen. Natuurlijk hebben we ook 
nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel bij de jeugd als bij 
de senioren, maar in absolute getallen is het ledenaantal van 
KGB gedaald. 

Voor het vierde jaar leidt Piet Wiersma als hoofdtrainer de 
KGB-selectie. Na een moeizame start is een voorzichtige  
stijgende lijn te zien. Laten we hopen dat we ze snel weer 
langs de lijn mogen aanmoedigen. 

Namens het bestuur wens ik u een mooi seizoen en veel  
plezier 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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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
AE de Wit

G. Oud & Zn Tulips BV
G.J. Apeldoorn Andijk

Agrifirm
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

Polytechniek BV



Column	

We	mogen	weer	

Lege	 velden,	 in	 weekenden	 dat	 je	 veel	
voetbal	 spelende	 mannen	 en	 vrouwen	
en	veel	jeugd	binnen	en	buiten	de	lijnen	
verwacht.	 Daarbij	 ook	 stille	 kantines,	
niemand	 achter	 de	 bar,	 geen	 muziek,	
alles	 op	 slot	 en	 dat	 terwijl	 we	 gewend	
zijn	ons	 in	het	weekend	richting	KGB	te	
begeven	voor	een	leuk	potje	voetbal.	

We	 mochten	 lange	 tijd	 niet	 dicht	 naast	
elkaar	 zijn.	 We	 moesten	 gescheiden	
leven.	 Gezelligheid	 was	 veelal	 een	
verboden	 goed.	 Corona,	 ofwel	 Covid’19,	
was	 de	 schuldige	 die	 ons	 van	 veel	
vreugde	 beroofde.	 Het	 was	 niet	 anders	
en	 we	 leerden	 er	 min	 of	 meer	 mee	 te	
leven.	We	 gingen	 in	 de	 weekends	maar	
Fietsen	 en	wandelen.	AFijn,	we	weten	 er	
alles	 van	 en	 vroegen	 ons	 af	 of	 het	
‘gewone’	 weer	 een	 keer	 terug	 zou	
komen.	

Schrijver	 dezes	 kreeg	 er	 ook	 mee	 te	
maken	 toen	op	24	maart	 vorig	 jaar	 een	
koninklijk	 lintje	 bij	 mij	 zou	 worden	
opgespeld.	Gewapend	met	een	Flinke	bos	
bloemen	 kwam	 de	 burgemeester	 op	
huisbezoek,	 althans,	 dat	 was	 de	
bedoeling,	 maar	 verder	 dan	 de	 deurbel	
kwam	hij	niet.	Anderhalve	meter	afstand	
was	 de	 regel ,	 dus	 stonden	 al le	
gezinsleden	 en	 verdere	 genodigden	
buiten.	 Jammer,	 maar	 het	 kwam	
uiteindelijk	toch	nog	goed.	

Inmiddels	mag	het	allang	weer,	we	gaan	
er	 weer	 “op	 an”.	 Als	 koeien	 die	 het	
voorjaar	 ruiken	 en	 na	 een	 lange	winter	
weer	de	wei	in	mogen,	namen	de	spelers	
weer	 bezit	 van	 de	 velden	 en	 rolt	 het	
vertrouwde	 leder	 weer	 over	 de	 groene	
(kunst)grasmat.	

Aan	alles	komt	een	eind,	maar	of	dat	met	
het	 Covid	 virus	 ook	 zo	 is?	 Hoop	 doet	
leven,	de	voetbalshow	must	go	on.	

Nico	Bakker
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Glas- en schildersbedrijf van Rensch
Hoofdstraat 148

1611 AL Bovenkarspel
Noord-Holland

info@schildersbedrijfvanrensch.nl
www.schildersbedrijfvanrensch.nl

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

michel@schildersbedrijfvanrensch.nl

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

www.dedijkbv.nl

BETROUWBARE KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTROUWD GEVOEL



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  

Selectienieuws
De afgelopen 2 -niet uitgespeelde- seizoenen worden door 
hoofdtrainer Piet Wiersma ervaren als bijzonder “lastig en verve-
lend”. In het eerste corona-seizoen mocht er volgens de corona 
richtlijnen uiteindelijk alleen nog maar worden getraind, op een  
bepaald moment zelfs alleen nog maar met tweetallen.  Dat was dus  
totaal zinloos, Piet is toen zelf maar bij de jeugd gaan trainen 
want daar mocht de hele groep weer wel gezamenlijk trainen, ook 
de onderlinge wedstrijden mochten gewoon gespeeld worden. 
Het tweede corona-seizoen zat er nog sneller op, al in oktober 
2020 was het na de wedstrijd tegen Grasshoppers gebeurd met 
de competitie. Ook het blijven doortrainen was niet succesvol,  
trainen gebeurt met een bepaald doel en dat doel ontbrak  
helemaal. Trainingen werden makkelijker overgeslagen omdat 
ook voor de spelers een doel en een perspectief ontbrak.

Iedereen keek dan ook uit naar een nieuwe volledige competitie 
en het seizoen 2021/2022 begonnen ze vol goede moed. Er was 
een brede jeugdige selectie maar er ontstonden al spoedig veel 
blessures,  er was immers 2 seizoenen vrijwel niet getraind was 
en die trainingen waren niet intensief genoeg geweest. De sei-
zoenstart verliep dan ook matig tot slecht. De in eerste instantie 
brede selectie was door diverse blessures behoorlijk ingekrom-
pen waarvan vooral het tweede elftal de dupe werd. Het eerste 
elftal was jong en ze konden alleen maar beter worden door het 
spelen van veel wedstrijden, vooral fysiek was er veel werk aan 
de winkel.  Wedstrijden die nooit verloren hadden mogen worden 
werden in het begin wél verloren (Grasshoppers en Con Zelo). Na 
de nederlaag tegen Medemblik werd de stijgende lijn ingezet, er 

werden punten gepakt. Uitzondering was de wedstrijd tegen  
Hauwert maar dit werd vooral veroorzaakt door een dramatisch 
slechte scheidsrechter die vooral veel met zichzelf bezig was.  
Zoals gezegd, daarna werden de punten gepakt en er was zelfs 
een uitwedstrijd tegen VVS  live via YouTube te volgen omdat er 
geen publiek langs de lijnen meer toegestaan was. Stap voor stap 
wordt alles beter, de passie en strijd druipt er vanaf en dit belooft 
meer voor het restant van de competitie. We hopen dat we verder 
gevrijwaard blijven van corona maatregelen maar dat blijft in 
deze onzekere tijd een vraagteken.

Het contract van Piet loopt dit seizoen af en hij had al eerder 
aangegeven nog maximaal twee jaar als selectietrainer, bij welke 
vereniging dan ook, te willen optreden. Gelukkig kwamen KGB 
en Piet vrij snel tot overeenstemming, hij gaat zijn carrière als 
selectietrainer bij KGB afsluiten!!! Daarna is hij beschikbaar om 
de jeugd binnen KGB naar een hoger niveau te brengen, dit wil hij 
voornamelijk doen door de jeugdtrainers te helpen en te begelei-
den. En dit laatste zal met name op de velden bij KGB gebeuren, 
meer praktijk op het veld en de jeugd meer basisvaardigheden 
bijbrengen!

Vv KGB is blij met een selectietrainer als Piet en in de periode 
daarna als Technisch Jeugdcoördinator.
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Inessa Kaagman over KGB, Hollan-
dia, Ajax, Everton, Brighton en haar 
Olympische droom
Door Paul van der Molen op Dinsdag 1 juni 2021, 19:36 uur  sei- zoen, oranje, corona  SportBron: XYTO Media

BOVENKARSPEL - Op weg naar de Olympische Spelen in  
Tokio spraken wij afgelopen week met Inessa Kaagman (25).  
De Westfriese voetbalster en elfvoudig international heeft net  
haar derde seizoen in de Engelse Premier League erop zitten en 
kijkt bij haar voormalige club, KGB in Bovenkarspel, terug en 
vooruit op wat een nieuw hoogtepunt in haar nu al fraaie loop-
baan moet worden.

We zijn hier bij KGB, daar waar het allemaal begon?
Inessa: ‘Ja, geboren met de bal aan de voet noemen ze dat geloof ik. 
Ik kom natuurlijk uit een voetbalgekke familie. Mijn vader en moeder 
hebben allebei op niveau gevoetbald. Mijn moeder zelfs in de zaal tot 
haar 40e. Daarnaast werd mijn vader (Pim Kaagman) natuurlijk trai-
ner hier in de regio bij o.a. KGB, De Zouaven, ZAP, ADO ’20, Purmersteijn 
en SVW ’27 en traint tegenwoordig DESZ in Zwartsluis. Mijn broer Brian 
voetbalt ook nog steeds bij West-Frisia (komend seizoen FC Enkhuizen).
Het was dus heel logisch dat ik ook zou gaan voetballen en hoewel ik 
op mijn 4e al wilde mocht dat pas een jaar later bij de kabouters van 
KGB. Daarna heb ik de F-jes en de E-tjes doorlopen en nog een jaar in 
de D1 (O13). Samen met Fleur de Wit waren wij de enige twee meisjes 
in de jongensteams in die tijd. Een enorme leuke tijd waar ik met veel 
plezier aan terug denk.’

Toch besloot je om het een niveau hoger te proberen?
‘Ik werd gescout door Hollandia uit Hoorn wat natuurlijk een toonaan-
gevende amateurclub is waar de hoogste jeugdteams op divisie-ni-
veau uitkomen. Ik begon in de D1 in de Tweede Divisie en doorliep 
vervolgens de C2 en C1 (tegenwoordig O15) en B2 en B1 (O17). Dus ik 
speelde toen jaarlijks op hoofdklasse of divisieniveau en dat is wat dat 
betreft ook een enorme leerzame maar ook leuke periode geweest. ‘

En na vijf jaar Hollandia volgde vijf jaar Ajax?
‘Ajax was vlak daarvoor begonnen met vrouwenvoetbal en wilde mij  
eigenlijk een jaar eerder al hebben voor het talententeam. Ik heb er 
toen voor gekozen om nog een jaar bij Hollandia te blijven waarbij ik 
wel eenmaal in de week in Amsterdam trainde. Toen ik de stap naar 
O19 moest maken besefte ik dat dit fysiek nog wel eens zwaar kon wor-
den en heb ik voor Ajax gekozen waar ik gelijk in de A-selectie kwam.’

En daar kreeg je geen spijt van?
‘Absoluut niet, ik heb een geweldige tijd beleefd. Gelijk in mijn eerste 
jaar pakten we de beker. In het tweede jaar hadden we eigenlijk kam-
pioen moeten worden, maar verspeelden wij een ruime voorsprong 
in drie weken tijd waarin we alles weggooiden. Uiteindelijk bleken de 
laatste twee jaar zeer succesvol en pakten we zowel in 2017 als 2018 

de dubbel. Met ook nog de nodige Champions League wedstrijden erbij 
heb ik daar in vijf jaar echt een enorme ervaring op gedaan.’

En dus lonkte het buitenland?
‘Mijn laatste jaar bij Ajax viel eigenlijk alles samen binnen het team. Ik 
speelde eigenlijk als een soort “valse negen” met Desiree van Lunteren 
en Lois Oudemast om mij heen. Ik kwam dan vaak in de bal waarbij zij 
er met hun loopacties overheen kwamen. Ik speelde echt een lekker 
seizoen en ik weet dat in het voorjaar Everton kwam kijken bij een wed-
strijd tegen FC Twente, en in die wedstrijd lukte best wel veel. Everton 
liet toen blijken dat ze mij erg graag wilden hebben en in mei zijn we 
toen naar Engeland gevlogen om eens te peilen hoe het daar was.’

Toen raakte je eigenlijk al overtuigd?
‘Klopt, ik heb niet direct getekend en ben eerst nog naar huis gegaan, 
maar aan de hele entourage en beleving in Engeland merkte je wel dat 
dit een land is waar je graag wilt spelen. Na die eerste kennismaking 
heb ik dus de knoop doorgehakt en voor twee jaar getekend. Voordeel 
was ook dat er andere Nederlandse meiden rondliepen. In mijn eer-
ste jaar speelde ik met Dominique Bruinenberg en Siri Worm en in het 
tweede jaar met Kika van Es. Dat eerste jaar begon voetballend wel 
heel slecht en werd de trainer ook ontslagen, maar uiteindelijk hebben 
we aan het eind nog een goede reeks neergezet. Het tweede seizoen 
liep een stuk beter en draaiden we continu mee in de top zes tot dat 
corona de kop opstak.’

Want hoe was dat met corona in het buitenland?
‘Het gekke was dat toen er voor het eerst sprake was van corona zaten 
wij net met het Nederlands Elftal in Frankrijk voor een aantal wed-
strijden. Na terugkomst in Nederland zijn we nog wel naar Engeland 
gevlogen, maar toen ook in Engeland corona uitbrak hebben we snel 
een koffer gepakt en zijn weer richting huis gegaan en daar zaten we 
dan ook tot juli omdat de competitie inmiddels was afgebroken.’

Inmiddels was je contract bij Everton afgelopen?
‘Ja, en toen kwam Brighton & Hove Albion op de lijn. Zij hadden in de 
winterstop ook al eens naar mij geïnformeerd, maar toen wilde ik mijn 

contract nog uitdienen. Wel wist ik voor mezelf dat ik na het seizoen wel 
een andere weg wilde bewandelen en toen Brighton opnieuw contact 
opnam streelde dat ook wel. Vanwege corona kon ik er niet heen, maar 
uit de gesprekken die wij voerden sprak heel veel vertrouwen vanuit 
de club en dat leverde mij een goed gevoel op. Ik ben er aan het begin 
van het seizoen naar toe gegaan kwam toen bij Danique Kerkdijk in 
Hove te wonen die een jaar eerder was overgekomen van Bristol City. 
Uiteindelijk bleek het de juiste stap want we hebben gewoon een heel 
goed seizoen gehad met Brighton en op een keurige zesde plaats ge-
eindigd en ook persoonlijk heb ik het er enorm naar mijn zin. Ik had wel 
een contract voor één jaar en denk op dit moment hard na over mijn 
toekomst.
Je noemde net al even Oranje en daar gaat het deze zomer ook over. 

In 2019 maakte je je debuut bij de Oranje Leeu-
winnen op een mooie plaats?
Ja, er zullen niet veel internationals zijn die hun Oran-
je-debuut maken in Kaapstad in een interland tegen 
Zuid-Afrika. Een absoluut hoogtepunt. Ik zat altijd wel 
bij de vertegenwoordigende elftallen en met O19 had 
ik al een hoogtepunt beleefd met de Europese titel in 
2014, maar als je dan voor het echte Oranje mag uitko-
men gaat er toch wel wat door je heen. Je rekent dan 
ook op een paar minuten als invaller, maar ik stond ook 
nog eens gelijk basis. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik 
best wel zenuwachtig was.’

En als beloning volgde ook nog het WK in Frank-
rijk?
‘Een prachtige en unieke ervaring ondanks dat ik daar 
geen minuut heb gespeeld. Ik ben zo blij dat ik daar 
deel van heb mogen uitmaken, qua sfeer in het team, 
maar ook alles erom heen met dat Oranje-legioen tel-
kens in de stadions.

Die speelminuten moeten dan maar komen op de Olympische 
Spelen in Tokio?
‘We gaan het zien. Ik denk dat het voor iedere sporter een droom is om 
ooit op de Olympische Spelen uit te komen dus die kans wil ik dan ook 
zeker pakken. Komende week komen we met Oranje bij elkaar en van 
de 25 geselecteerde speelsters worden er achttien geselecteerd voor 
Tokio en komen er vier speelsters op de standby-lijst. Ik zal er alles voor 
doen om bij die eerste achttien te komen. Naast het trainingskamp spe-
len we oefenwedstrijden tegen Italië en Noorwegen en op 16 juni wordt 
de selectie bekend gemaakt. Ik kijk in ieder geval enorm uit naar deze 
sportzomer en zal er helemaal klaar voor zijn.’

Foto's: Jan Mulder Photography en DP Sportfotografie
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heet je
van harte welkom!
SPAR Marchand

ONZE SERVICES & DIENSTEN:
• POSTNL PUNT
• CADEAUKAARTEN & LOTERIJEN
• BEZORGSERVICE
• VERS BELEGDE BROODJES

www.spar.nl

Boerhaaveplein 7
1611 EP  Bovenkarspel
tel: +31 (0)228 521258 
e-mail: sparbovenkarspel@despar.info

SPAR Marchand openingstijden:
maandag t/m zaterdag 
08:00 tot 20:00 uur
zondag 
09:00 tot 17:00 uur

• GEBAK- EN LUNCH SERVICE
• STOMERIJSERVICE
• AMBACHTELIJKE BAKKER
• ZELFZORGGENEESMIDDELEN

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

N. Bakker
E. Blokker – de RuijterJ.M. Bonnema
H. Cnossen
C. Deen
R. Deen-Ruijter
P. Deen
D. Dekker
J.J. van Dijk
A. den Drijver
P. Fakkert
K. Huijing
L. Huisman – Jong
L. de Jong
J. Klarenbeek
J.J. Klarenbeek

W. KlarenbeekS.P. Klein
J. Koopman
S. Krul
J. Kuperus
R. Kuperus Peerdeman
G.C. Piekaar
P. Rood
J. Schotten
H. Spaan
P. Steltenpool
B. Stuurop-Vunderink
A. de Wit
P. de Wit
R. de Wit
H. Wolfschot

Leden van verdienste

Ereleden

P. Bakker jr.
R.G. Bijleveld
M. Boon
W.J.H.M. Cornelisse
C.P. Deen
C.J.J. Huisman
P. Klarenbeek
A.K.J.M. Kuiper
S.P. Ligthart
J.A.J. Noback
G.T.B. Overmars

H. Peerdeman
C. v/d Steen
P. Steltenpool
D. Stuurop
J.Th. Stuurop
J. Tonkes
B.W. v/d Velde
D. de Wit
P. Zwaanenburg
K. Blokker



Bestuurswisseling
Gedurende het afgelopen seizoen fungeerde Danny Stuurop nog 
als interim secretaris, in de Algemene Ledenvergadering van het 
seizoen 2019/2020 had hij al aangegeven zijn functie ter beschik-
king te stellen na jarenlange trouwe dienst. Voor de rest van het 
bestuur was het de taak om een waardig opvolger voor Danny te 
vinden, een niet eenvoudige taak.

We kennen Danny als een nauwkeurig persoon die op kenmer-
kende  en eigen wijze het secretariaat beheerde. Naast zijn secre-
tariaatswerkzaamheden heeft hij zich ook ingezet als medewer-
ker bij de kassa bij thuiswedstrijden, als toernooi-organisator, als 
medewerker bij de redactie en nog veel en veel meer. 
Wij willen Danny bedanken voor al zijn jarenlange inzet als be-
stuurslid, natuurlijk is hij hier al voor beloond en benoemd tot 
erelid van de vereniging.
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PLATINA PAKKET
KLVB/Bob Smit
Het Industriehuis  BV
De Dijk Keukens & Autobedrijf

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
Verkeersschool Kevin Kok
WEMA tijdelijke ruimte B.V
Dirk de Wit Mode

KOPEREN PAKKET
Hoogendoorn autoschade
Spar Marchand
Bakkerij Botman
Coaton BV
McDonalds Enkhuizen

Vrienden van KGB
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Op zaterdag 19 juni werd het Henk Cnossenplein door de familie  
van “Ome Henk” onthuld. Door Corona was het een aantal  
keren uitgesteld maar nu was het dan eindelijk zover. Voorzitter 
Bob Smit leidde de onthulling in en onder belangstelling vanuit 
het bestuur en de werkploeg werd het bord op het plein voor 
“De Boet” door de familie onthuld.  Henk kijkt nu met een waak- 
zame blik toe hoe het allemaal gaat op het plein vóór zijn domein. 
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De sponsorcommissie
De sponsorcommissie van vv KGB bestaat uit enthousiaste vrij-
willigers 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 hou-
den te dekken.
De verscheidene taken van de commissie worden in nauwe samenwerking met de andere commis-
sie binnen de vereniging uitgevoerd. Waar bijvoorbeeld de werkploeg het onderhoud en het plaat-
sen 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 topspon 
sorgroep 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.

Gerrit’s kijk op de bal
Voetbal kan heel mooi zijn om naar te kijken. Als je, zoals ik, in je 
jeugd- en seniorentijd wel eens dik verliest krijg je andere kijk op 
voetbal.

Verdedigende accenten hoeven het voetbal niet minder leuk te 
maken.
5-3-2 of 4-4-2 kan net zo aantrekkelijk zijn als 4-3-3.
Belangrijk zijn de afspraken onderling!  Wie doet wat bij balver-
lies, hoe compact speel je, dekken we door en is er de wil om te 
winnen. Het bewegen van de spitsen en maximaal druk aan de 
bal.

Als team er voor willen gaan!
De coach is hierin leidend en geeft het team de handvaten voor 
een topprestatie.

Winnen telt… ik speelde altijd met de wil om te winnen en dat 
mis ik wel eens.

Gerrit Leeftink

Korte kennismaking met 
scheidsrechter Meike Noordeloos
Meike is 16 jaar en vindt het leiden van wedstrijden mooi om te 
doen, ze geniet er van als kinderen plezier hebben in het spelle-
tje. Het begon allemaal met een maatschappelijke stage, training 
geven en het fluiten van wedstrijden. Zelf voetbalt ze met de  
jongens bij KGB omdat ze dit leuk vindt en ze er, volgens haar,  
meer van leert.

Ze is nu bijna weer topfit, hersteld van een knieblessure en voor-
zien van een splinternieuwe kruisband. Anderhalf jaar heeft ze 
niet gevoetbald en ze is nog niet helemaal terug op haar oude 
niveau. De passie staat bij haar echter buiten kijf!! Er is sprake van 
een vorm van irritatie wanneer toeschouwers zich met het spel 
gaan bemoeien. Bij KGB voelt ze zich thuis, met een kwinkslag 
naar die club uit A’dam.

Tot slot een oproep van zowel Meike als Gerrit: het geeft veel  
plezier om jonge spelers en speelsters te zien sporten. Dus,  
jongens en meisjes, kom fluiten bij KGB.

Gerrit Leeftink

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 
advertentie) 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. Nieuwe sponsors geduren-
de de afgelopen maanden zijn o.a. Espeq, Kreeft auto & Service, 
Toolstra Bouwbedrijf BV.

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. Ook het afgelopen seizoen 
zijn er weer nieuwe reclameborden geplaatst.

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 be-
steden.

Voor  verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Vv KGB, postbus 218, 1610 AE in Bovenkarspel
Info@vvkgb.nl
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KANTINENIEUWS
Roken
Omdat de KNVB roken de rode kaart heeft gegeven en er naar 
streeft om verenigingen rookvrij te maken hebben we bij KGB ook 
besloten om het roken onder het afdak bij de kantine te verbie-
den. Roken is uitsluitend nog mogelijk in de daarvoor gecreëerde 
openlucht rookruimte naast het groene verkoop

Daarnaast verzoeken we iedereen om niet langer langs de zijlijnen 
van de velden te roken. We beseffen dat we niet iedereen kunnen 
dwingen om op ons complex niet te roken en het is voor ons ook niet 
te controleren. We hopen echter op begrip bij “de rokers”,  niet ieder-
een vindt het immers  fijn vindt om in de rook van een ander te staan. 

Reparaties
Tijdens de gedwongen sluiting van de kantine werden we opeens 
geconfronteerd met onverwachte kosten. De koeling van de koel-
cel liet het voorgoed afweten zodat daar een nieuw  exemplaar 
voor moest komen. Tot overmaat van ramp werd ook de bakwand 
in de keuken afgekeurd zodat we daar niet langer patat, kroket-
ten en nog meer lekkers  in konden bakken. De bakwand, al ruim 
12 jaar geleden overgenomen van de horecagelegenheid in het 
Steekbos, moest na jarenlange trouwe dienst worden vervangen 
door “iets” anders. Het vervangen door een nieuwe bakwand was 
niet aan de orde, in de financieel moeilijke coronatijd kon dat im-
mers niet. Met creatief denken en met hulp van de werkploeg van 
KGB, het Martinuscollege, Jeroen Kaag en vele anderen werd de 
keuken uiteindelijk toch geschikt gemaakt om ook in de toekomst 
het publiek weer van snacks te kunnen voorzien.

Corona
Zoals boven reeds gememoreerd speelde corona ons het laatste 
anderhalf jaar behoorlijk parten. De kantine was grotendeels 
dicht! Dat betekende geen inkomsten, voorraden die over de 
houdbaarheidsdatum heen gingen en vernietigd konden worden 
en vooral veel uitgaven door allerlei uit te voeren reparaties. En 
als klap op de vuurpijl ontvingen we ook nog een memo met uit te 
voeren aanpassingen (grotendeels in de keuken) van de gemeen-
te. Aansluitingen en leidingen die moesten worden aangepast, de 
afzuiging voldeed niet etc. Kortom, werk aan de winkel terwijl de 
clubkas steeds leger dreigde te raken. Gelukkig mocht eind au-
gustus ook de kantine weer open zo

dat er een eind kwam aan de immense droogte. Hopelijk kunnen 
we het gehele seizoen open blijven en met behulp van de toer-
nooien aan het eind van het seizoen de financiële positie weer iets 
opkrikken.

Medewerkers
In verband met het vertrek van een aantal oudgedienden achter 
de bar ontstond er in eerste instantie een probleem met de kanti-
nebezetting voor dit seizoen. Al spoedig werd dit probleem opge-
lost door de aanmelding van Monique Edelenbosch, Kim Beem-
sterboer, Stefanie Atsma en Anton Wildoer. Bovendien kwamen 
de Vrouwen 1 en zondag 6 de gelederen versterken! Dank daar-
voor en de vereniging maar blij zijn met zulke medewerkers!!!! 
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Oud K.G.B. 3
Ik zat laatst een keer bij Dikke Mik te genieten van een heerlijke maaltijd toen er op een gegeven moment 
een hele ploeg lachende en jolende mannen binnen kwamen die al lachend en jolend hun intrede tot de 
gehele bovenverdieping namen. Het scheen het laatste gedeelte van hun jaarlijks terugkerende feest-
dag te wezen namelijk het oude DERDE van K.G.B. De meeste personages kon ik herleiden uit mijn eigen 
gedachten, gezien mijn persoontje ook al een paar jaar meeloopt op het voetbal complex en het waren 
wel echte KGB’ers in hart en nieren. Dus gingen mijn gedachten er gelijk naar uit om over deze ploeg een 
stukje te gaan schrijven voor de toch al zo mooie KGB gids. Ik maakte een afspraak met Ton Dekker om 
een interview af te nemen en zo geschiedde het dat ik bij Ton op de stoep stond en al snel kwam Fjodor 
Werkhoven er ook bij zitten. Dat deze twee heren al heel wat met elkaar beleefd hadden kwam al snel aan 
het licht gezien de twinkeling in hun beide ogen en de gulle lach op de gezichten nadat het gesprek een 
aanvang nam.

K.G.B. 3 was eigenlijk 20 jaar terug ontstaan (2001) omdat er 
meerdere spelers van de selectie waren die het beleid van de 
toenmalige hoofdtrainer Andre Teuling niet echt meer leuk 
vonden omdat deze dacht een tweede van Gaal te kunnen zijn 
maar dan met amateurs die eigenlijk voor hun plezier voetbal-
den. Ze wilden wel ballen op het hoogste 1e klasse niveau, maar 
niet zo erg prestatiegericht dat men er het hele weekeinde voor 
thuis bleef. En dat botste destijds tussen hoofdtrainer en spelers, 
waarna een aantal van deze heren zich verenigden tot het legen-
darische KGB 3.
 

Startende in een 4e klasse, waren ze jarenlang ook nagenoeg 
niet te verslaan en werden zij 3 jaar achtereen met de bekende 
vingers in de neusgaten kampioen. Aangezien ze decennialang 
tegen 2e teams uit de regio speelde, wilde de heren ook niet pro-
moveren naar de 2e klasse, want dan werd het namelijk allemaal 
weer iets te fanatiek en serieus. De rode draad van dit team 30-
40er’s was dus om met heel goed voetbal, met veel lol en plezier, 
uiteindelijk voetballes te geven aan hun tegenstander in goed 
positiespel, balbezit, gogme en een optimale voetbalbeleving.  

Men roemt steeds het goede positiespel en ze wisten van elkaar 
waar men zich op het veld bevond, iets wat erg handig is met 
voetbal als de jaren wat beginnen te tellen en niet meer zo veel 
traint.

Linze de Jong was de spil van het team als organisator en bege-
leider, Ton Dekker de vaste vlagger, die pas goed functioneerde 
als de meeste (sigaren) rook om zijn hoofd was verdwenen. Alles 
was bij deze heren altijd TOP geregeld.  Ze hadden zelfs hun ei-
gen soort van Business-club met allemaal TOP-sponsoren. Met 
de nieuwste tenues, trainingspakken, coachjassen, teamtassen, 
ballen en materialen kwamen de heren ten tonele. Door de jaren 
heen stopte er wat heren en kwamen er ook weer nieuw genera-
ties heren bij. Bijna allemaal vanuit de selectie, waarmee jaren 
daarvoor veel gevoetbald was. Hierdoor bleef het voetbal altijd 
op niveau en kregen de heren van de tegenstanders altijd veel 
respect en complimenten.
 
Het plezier en de lol was niet alleen op het veld te zien, maar ze-
ker dus ook tijdens de beroemde en geroemde KGB 3-uitjes. De 
heren hadden zelfs hiervoor een eigen feest-commissie. Elk jaar 
regelde Fjödor met 1 of 2 mede teamleden deze legendarische 
uitjes. Deze uitjes waren altijd een verrassing voor de heren. Nie-
mand wist hoe de dag eruit zou zien en hoe laat de heren thuis 
zouden komen. Medio mei of juni, verzamelen op zaterdag vroeg 
en dan maar kijken wat we dit jaar gaan doen. Neem een hand-
doek, badjas, krant, zonnebril, zwembroek, nieuw onderbroek 
mee; dat waren de instructies van te voren, maar geen idee wat 
er die dag ging gebeuren. Het was altijd een sportieve activiteit, 
terrasje, etentje en dan de kroeg in voor een avond voor gelach, 
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zingen en dansen. Vele jaren was het eindstation van het uitje Am-
sterdam, vaak het Rembrandsplein, café Le Bastille. De terugweg 
was net zo spannend als de heenreis. ‘Zit ik in het vroege taxi-bus-
je van 3.00u of de late van 5.00u, of nog later ? ‘

Zo gedurende de avond bij Ton konden de verhalen over de vele 
belevenissen van dit KGB 3 geen einde vinden en daarom heb ik 
de heren gevraagd om zelf wat op papier te gaan zetten, gezien je 
er echt bij moet zijn geweest om er met gevoel en glimlach over te 
kunnen schrijven, dus nu nemen Ton en Fjodor het van mij over:

Ton; Echt een fantastische tijd ! Het was altijd zo leuk om te zien 
dat de tegenstanders, 20’ers van de 2e elftallen een uur van te 
voren vol goede moed de warming-up begonnen, met pionnetjes, 
positiespel etc. bezig waren. En dan kwamen de heren, 40’ers, 15 

min voor aanvang van de wedstrijd het veld op om lachend en 
gierend vanuit de kleedkamer om een paar kleine warming-up 
rondjes te lopen, 10x een bal over te schieten en dat was het.  
Ik weet nog zo goed de wedstrijd tegen RKEDO, de dag na de  
Bovenkarspel-kermis, de heren lagen voor aanvang wedstrijd op 
het heerlijk veld nog even uit te rusten van de avond ervoor. Het 
fluitsignaal klonk, en de heren stonden op. De eerste 20 min even 
wakker worden, niet helemaal scherp nog, 2-0 achter. Maar wat 
er daarna gebeurde, de heren werden wakker en RKEDO heeft 
de bal helemaal niet meer geraakt. Ja, welgeteld misschien nog  
10x, waarvan 5x bij de aftrap na het doelpunt. Met 2-5 gingen we 
naar huis. Er was weer eens voetballes gegeven. Geweldig !!! 

Fjödor; het waren vreselijke mooie tijden, 17 jaar lang het DERDE 
van KGB. En dan niet te vergeten de tijden daarvoor in de gouden 

selectie van KGB. Echte vrienden en altijd feest. Fantastische tijd 
!! Wat heb ik vreselijk veel mogen lachen die 17 jaar in het derde 
en wat hebben we allemaal niet gedaan tijdens onze mooie uitjes; 
waterskien waar ongeveer 80% van het team alleen maar heerlijk 
hard plat op het water onderuit ging. Skiën in Spaarnwoude, waar 
sommigen die nog nooit op skies hadden gestaan, gewoon boven 
aan de hoogste helling een zetje kregen om als stuntpiloot naar 
beneden glijden, niet wetende hoe ze moesten stopen, hahaha… 

Een heel team om 5.00u nog op de dansvloer in Bob’s Salon om 
vervolgens met daglicht de volgende ochtend 6.30u in het late 
busje te stappen. In foute Duitse lange leren pakken op een Solex, 
dwars door Spaarnwoude. Een bruggenspeurtocht op een step 
door Edam, wat uiteindelijk werd omgezet in een soort kroegen-
tocht. Theater voorstellingen bij Boom Chicago, de LUL-verhalen, 
Stand-up comedy, Biermuseum Alkmaar, moutainbiken in de 
duinen, boerengolf, karten, Scuba-diving, waterfietsen door Am-
sterdam, uiteraard de Westfriese schuitentocht, noem het maar 
op, we hebben alles wel gedaan. De hele dag werden er gela-
chen, vanaf het moment van vertrek tot het busje terug, alleen 
maar lachen, lachen en lachen…. de hele dag, avond en nacht….  
GEWELDIG !!!

Frank Sijs
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Team Han van Wijk
Actief en gedreven

Gratis Waardebepaling

www.hanvanwijk.nl

06 51 35 37 26

Kijk voor meer 
informatie op

hanvanwijk@remax.nl

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



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 2021/2022
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 namens vvKGB geïncasseerd door Club-
Collect. De leden krijgen een door ClubCollect verzonden  
betaalverzoek met daarop vermeld het te betalen contributie-
bedrag. De leden kunnen zelf via dit betaalverzoek aangeven 
of ze in termijnen, d.m.v. IDEAL of via overschrijving willen 
betalen. Ook de aanmaningen (inclusief extra kosten) zullen 
door ClubCollect worden verzorgd. 

Overigens is het van groot belang dat de NAW gegevens van 
de leden juist zijn, als deze gegevens (bijvoorbeeld het email-
adres) onjuist blijken te zijn kan ClubCollect de betaalverzoe-
ken niet versturen en ontstaat er een achterstand. ClubCol-
lect gaat naast de aanmaningen incassokosten in rekening  
brengen.
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Wisseling van de wacht 
in het bestuur
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd er afscheid genomen van secretaris Danny Stuurop. 
Na jarenlange trouwe dienst vond hij het tijd voor een nieuwe gezicht in het bestuur, wel bleef hij totdat 
er een opvolger gevonden was de functie bekleden als interim secretaris. Maar waar vind je zo snel “een 
nieuwe Danny Stuurop” die ook de vereniging KGB goed kent? 

Bij West Frisia in Enkhuizen bekleedde Nikki Oud dezelfde functie, 
Nikki is in feite een echte KGB-ster. Toen Dindua en West Frisia 
fuseerden en opgingen in sv Enkhuizen werden de onderhande-
lingen gestart om Nikki naar KGB te transfereren. En dat laatste 
lukte gelukkig al vrij snel.

Nikki, geboren en getogen in Bovenkarspel op de Broekerha-
venweg, is momenteel leerkracht speciaal basisonderwijs bij ’t 
Palet in Stede Broec. Daarvoor was ze eveneens leerkracht o.a. 
in Purmerend en Amsterdam en werkzaam bij een financieel ad-
viesbureau. Vader en moeder wonen nog steeds aan de Broeker-
havenweg. Ze heeft drie zussen (Esmée, Yara en Roxy) waarvan 
alleen Yara de sportieve voetbalgenen heeft geërfd, ook zij kende 
een voetbalcarrière binnen KGB.

Haar opa was beter bekend als Jaap Oud, de illustere eigenaar 
van het vroegere KGB-bolwerk De Halve Maan. Bij de Halve Maan 
werden vroeger de KGB kienavonden gehouden, het was ook een 
veel bezochte plaats om na afloop van de wedstrijden, als de kan-
tine van KGB al dicht was, nog tot in de late uurtjes na te praten 
over de wedstrijden. De Halve Maan was vroeger in het bezit van 
een groot Mariabeeld dat als mascotte fungeerde voor een van de 
zaalvoetbalteams. Toen het beeld op een bepaald moment op de 
kruising bij de Koepoort in Enkhuizen werd geplaatst, bracht de 
politie het beeld maar weer terug naar de rechtmatige eigenaar, 
Jaap Oud. Die heeft maar niet gezegd dat hij eigenlijk gehoopt 
had dat hij eindelijk van dat enorme zware beeld af zou zijn. In de 
Halve Maan werden er ook de plannen gesmeed om op de step 
van Bovenkarspel naar Rotterdam te gaan om Feijenoord te be-
zoeken, zelfs de krant werd gehaald  met deze steptocht. Legen-
darische KGB-ers zoals wijlen Jetze Kruis en Pé Blokker maakten 
deel uit van het “stepteam”. 

Nikki zelf is in een ver verleden begonnen met voetballen toen 
ze een poster in de Molenwiek zag over voetballen bij KGB. Haar 
ouders hebben het nog geprobeerd tegen te houden maar Nikki 
dreef haar zin door. Na alle sporten al zo'n beetje geprobeerd te 
hebben mocht ze eindelijk voetballen bij KGB. Ze ging meetrainen 
bij het team van Nico en Hannie de Haas, de MD5. In de jaren daar-
na had ze o.a. Martijn Kamp, Nico Schooneman, Henk Wolfschot, 
Peter Bakker, Mark Pennekamp en Rob Kooij als trainers en bege-
leiders. In de toenmalige B2 onder Martijn Kamp speelde ze met 
een drietal andere dames in een gemengd team. De voetbalreis 
naar Parijs zullen de begeleiders niet snel vergeten, Nikki was op-
eens vermist omdat ze nog eventjes een foto ging maken van de 
Eiffeltoren en opeens was ze nergens meer te vinden, haar bege-
leiders in wanhoop achterlatend. Gelukkig waren er in die tijd ook 
al mobiele telefoons, dus werd Nikki al snel weer gelokaliseerd. 
Uiteindelijk belandde Nikki in het damesteam. Na eerst een peri-
ode in een team met wat oudere dames, kwamen er ook meiden 
door vanuit de jeugd. Dit team werd een echt vriendinnenteam 
en ze hebben een hele succesvolle en gezellige periode gehad.Na 

verloop van tijd hield het damesteam bij KGB op te bestaan en 
na een avondje in de Lange Jan werd ze gevraagd om het dames
team van West Frisia te komen versterken. Ze heeft daar enkele 
jaren gespeeld en tijdens haar periode daar gaf ze aan dat er bij 
West Frisia als vereniging ook punten voor verbetering vatbaar 
waren. En Nikki zou Nikki niet zijn als ze zelf niet het voortouw 
zou nemen om die zaken aan te pakken. Al spoedig werd er ge-
zocht naar een nieuw bestuur. In dit bestuur heeft Nikki de taak 
van secretaris op zich genomen.

Een andere hobby van haar is wielrennen, haar vader had vroeger 
een oude Peugeot fiets en toen ze daar een beetje op kon klim-
men heeft ze daar vele kilometers op gemaakt. Fietsen werd haar 
2e hobby (of 1e.). Ook haar partner Bob Post (van hoofdsponsor 
NIBO) heeft wielrennen als hobby dus dat kwam mooi uit. In 
binnen- en buitenland wordt er gefietst of naar of naar koersen 
gekeken. In september zijn ze nog naar het WK in België geweest. 
Vooralsnog is er even wat minder tijd want zij en Bob gaan bin-
nenkort verhuizen naar een nieuwe woning in Enkhuizen.

En nu is het dan zover, als opvolgster van Danny is er veel werk 
aan de winkel. Danny zal haar inwerken, want de functie heeft bij 
KGB toch een iets andere inhoud dan bij West Frisia. Ze is wel van 
plan om haar functie op een eigen manier in te vullen, ze wil zich 
graag nuttig maken voor de vereniging, maar zit niet om werk 
verlegen. Ze is terug op het oude nest en voor haar voelde dat 
als thuiskomen. Als iedereen een steentje bijdraagt en het belang 
daarvan in ziet dan blijft KGB wat het nu voor haar is:  een warm 
bad.

Nikki besluit met de mededeling dat ze er veel zin in heeft!!! Het 
is natuurlijk lastig om een legende als Danny te vervangen maar 
ze gaat haar best doen om het zo goed mogelijk te doen. Gelukkig 
iet alleen want Danny blijft haar op de achtergrond nog onder-
steunen. Vanaf deze plaats wensen we haar veel succes!!



www.vvkgb.nlwww.vvkgb.nl 28 29

Het ontstaan van Vrouwen 1 in 2019
In 2019 werd onze voorzitter verrast door de vraag of het mogelijk was dat er een compleet nieuw  
vrouwenteam kon komen voetballen bij KGB. Ze hadden weinig of geen voetbalervaring maar wel erg  
veel zin om te voetballen. En een derde helft in de kantine was ook wel erg belangrijk. Een van de initiatief-
neemsters was Carmen Beemster, inmiddels is het tijd voor een nadere kennismaking. 

Carmen is geboren op 17 november 1996 in Venhuizen en in-
middels woonachtig in Grootebroek. Naast haar activiteiten bij 
KGB houdt ze zich bezig met piano spelen in een jongerenkoor 
en speelt zij gitaar en piano bij een kinderkoor. Ze was voor haar 
voetbalcarrière begon lid van een handbalvereniging maar vond 
voetballen ook erg leuk, samen met haar broers trapte ze vaak 
een balletje
. 
Onder een warm zonnetje langs de lijn bij een wedstrijd van KGB 
5 (wie kent ze niet….), ontstond er een plan om zelf een vrouwen-
team op te zetten. Na de gespeelde wedstrijd besloten de dames 
om hun plannen definitief door te zetten en om rond te gaan vra-
gen wie er deel zouden willen gaan uitmaken van dit keurkorps. 
Het motto van het team zou worden: Gezelligheid en sportiviteit. 
Dat de één wat beter zou kunnen voetballen dan de ander zou 
geen rol moeten spelen. Scoren doen we wel in de derde helft!

Daarna volgde, zoals gezegd, de vraag of ze bij KGB mochten gaan 
voetballen. Een delegatie werd bij KGB ontvangen en onder het 
genot van een tompouce werden de plannen definitief gemaakt. 
Een trainer was snel gevonden, ze hadden er zelfs twee. Sam ter 
Avest zou het veldwerk verzorgen en de vraagbaak moeten zijn 
voor de dames die nog vrijwel geen kennis hadden van het edele 

voetbalspel.  Jacco Hoffer zou de dames verder conditioneel op 
peil brengen, twee keer per week trainen. Kortom, alles was aan 
wezig om een leuk en gezellig team te formeren dat ook nog zou 
kunnen voetballen. Een opvallende vraag tijdens de introduc-
tieavond kwam van Carmen, ze zei dat ze blij was dat ze bij KGB 
mochten komen voetballen en vroeg wat het team dan voor KGB 
zou kunnen of mogen doen. Een dergelijke vraag hadden we niet 
eerder gehad, we zouden er later nog op terugkomen.

Inmiddels zijn we 2 coronaseizoenen verder en bestaat het team 
uit circa 25 speelsters, een aanzienlijk aantal maar dat is met 

speelsters die regelmatig op de zondagen moeten werken wel 
nodig. Regelmatig werd een nederlaag geleden, in het begin zelfs 
vaak een vrij forse. Een eerste oefenwedstrijd op een echt veld 
tegen het West Fries G team werd nipt verloren. Maar naarmate 
de tijd verstreek werden ook de resultaten beter en werd er zelfs 
af en toe gewonnen. Ook de doelstellingen werden bijgesteld. In 
eerste instantie probeerden ze het aantal tegendoelpunten te 
beperken tot 20 per wedstrijd, inmiddels streven ze ernaar om 
dat beneden de 5 te houden met af en toe een gelijkspelletje of 
zelfs een winstpartij. Er worden in het veld tactische afspraken 
gemaakt, ze snappen het spelletje beter (met dank aan de coach), 
gaan het steeds leuker vinden en krijgen meer zelfvertrouwen. De 
teamuitjes (suppen in Enkhuizen) of de “jaarbespreking c.q. jaar-
feest” dragen er ook toe bij dat het team groeit. 

Mede door de gezelligheid binnen het team werd er ook gezorgd 
voor extra sfeer in de kantine, dit kwam ook door de binding met 
Zondag 5. Er waren meerdere “stelletjes” ontstaan of al geruime 
tijd aanwezig, als we Zondag 5 bij KGB zien dan zijn de dames 
niet ver weg en andersom precies hetzelfde. Het is een soort twee 
eenheid geworden, beide teams doen ook op dezelfde dag hun 
maandelijkse kantinediensten op de zaterdag. 

Toen KGB wat krap in het kantinepersoneel kwam te zitten werd 
een beroep gedaan op de dames, zonder enig probleem zeiden ze 
toe dit voor KGB te willen doen. Bij voorkeur op dezelfde dag als 
Zondag 5….En zo staat het ene team op de zaterdagmorgen en 
het andere team op de zaterdagmiddag.

Carmen geeft aan dat ze hoopt dat de doorstroom van de jeugd-
teams naar de seniorenteams verbetert. “Ikzelf en mijn teamge-
noten beleven veel plezier op het voetbalveld. Iets wat ik ieder-
een gun en aanraad! Het is erg jammer als teams uit elkaar vallen, 
door tekort aan spelers, waardoor er niet meer gevoetbald kan 
worden. Het zou mooi zijn als er iemand is die deze doorstroming 
kan begeleiden.” Uit deze opmerking blijkt wel dat ook Dames 
1 oog heeft voor de toekomst van KGB en het meisjes/vrouwen-
voetbal in het bijzonder.

Als laatste nog een oproep: mocht er nog iemand zijn die de  
dames van nieuwe, passende shirts wil voorzien: de dames zou-
den er heel erg blij mee zijn!!!  Je kunt het vrouwenteam ook  
volgen op Instagram! (kbg_vrouwen1)
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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

 

Broekhuis Beweegt Mensen
Op 1 oktober jl. werd er een sponsorovereenkomst getekend tussen vv KGB en Broekhuis. Broekhuis draagt 
lokale sportverenigingen een warm hart toe, voetbal, korfbal, tennis, schaatsen etc. wordt gesponsord. 
Met de Broekhuis Clubbonus  wordt er geld beschikbaar gesteld voor de club wanneer een verenigingslid 
of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis klant wordt of blijft.

Wanneer stort Broekhuis geld in de clubkas?

€ 150,= bij de koop van een auto

€ 25,= bij schadeherstel 
(met een schadebedrag hoger dan € 500,=)

€ 15,= bij onderhoud 
(bij een  factuurbedrag hoger dan € 100,=)

Het verenigingslid of ouder van een jeugdlid hoeft niet bij  
Broekhuis aan te geven dat hij gebruik wil maken van de Broek-
huis Clubbonus, dit kan online. Na een bezoek aan Broekhuis 
geeft hij/zij via Broekhuis.nl/clubbonus aan dat hij bij Broekhuis  
is geweest met naam, kenteken, Broekhuis vestiging en  
natuurlijk de naam vv KGB. 
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Klaas Blokker erelid vv KGB.
Op de Algemene Ledenvergadering werd Klaas Blokker verkozen tot erelid van KGB. Een unicum want 
Klaas was al Lid van Verdienste, deze onderscheiding werd ingetrokken en Klaas werd gekozen tot ere-
lid van KGB!! Klaas heeft o.a. deel uitgemaakt van het bestuur, was oprichter van de F pupillen, zette de 
sponsorcommissie op poten (met als onderdeel Tulip Valley) en introduceerde het G-Voetbal binnen KGB. 
Kortom: een enorme staat van dienst en deze onderscheiding is hem van harte gegund. Op bijgaande foto 
Klaas Blokker samen met zijn vrouw Elly, ook al eerder verkozen tot lid van verdienste.

VVD-fractie Stede Broec op bezoek 
bij bestuur
Op woensdag 18 augustus jl. is de lokale VVD-fractie op bezoek geweest bij het bestuur. De VVD Stede 
Broec had hierom gevraagd, omdat zij benieuwd waren naar de actuele ontwikkelingen bij en uitdagingen 
voor KGB. VVD-fractievoorzitter Mike Lezaire uit Lutjebroek en lijsttrekker en KGB’er Joey Leeuwinga waren 
namens de politieke partij aanwezig. Er is gesproken over onder andere investeringen in duurzaamheid, 
het vrijwilligersbeleid en ook kunstgras.

Sportcomplex ‘De Rozeboom’ is een mooi en groot complex, 
maar het bestuur ziet uitdagingen, want installaties lopen op het 
einde van hun technische levensduur, energiekosten lopen hoog 
op en energiebesparende maatregelen in de gebouwen zijn nog 
nauwelijks gedaan. Wij zouden het mooi vinden als de gemeente 
hierover meedenkt, want wij zouden bijvoorbeeld graag zon-
nepanelen willen( en zelf bekostigen), maar de gemeente moet 
hier wel welwillend tegenover staan. Ook zijn er genoeg stappen 
te zetten in het beter isoleren van het complex. De VVD gaat hier 
aandacht voor vragen.

Het vinden van voldoende vrijwilligers is erg lastig, ook heeft  
corona hier niet aan bijgedragen. Mensen binden zich steeds 
minder vaak aan een vereniging en lijden steeds vaker een druk 
leven, waardoor vrijwilligerswerk vaak niet past. We zijn hier als 
KGB mee bezig in een werkgroep en hopen om snel tot een struc-
turele oplossing te komen, want KGB is gebouwd op haar vrij-
willigers. De VVD gaf aan dat ze dit bij veel verenigingen hebben 
gehoord, want dit is niet alleen een probleem dat speelt bij KGB. 
Joey Leeuwinga: “De gemeente is mede gebouwd op een vitaal 
verenigingsleven, er zal hier blijvend aandacht voor moeten zijn.”

Sinds 2014 hebben we bij KGB, en ook bij De Zouaven, een kunst-
grasveld. Binnen afzienbare tijd moet de toplaag worden vervan-
gen. Het bestuur is aan het nadenken hoe wij dit gaan aanvliegen 
en zullen te zijner tijd ook met de gemeente in gesprek gaan, want 
zij is eigenaar van het sportcomplex.

Het bestuur kwam met een rode draad uit het ‘beleidsplan KGB 
2025’: KGB wil verenigen en leden en vrijwilligers samen een 
mooie voetbalervaring geven, zowel op recreatief- als topsportni-
veau. Een mooie ambitie die werd omarmt door de gasten en die 
zij mee gaan nemen in hun beleidsplannen.

Wij danken de VVD Stede Broec voor het bezoek en hopen dat zij 
met mooie initiatieven komen om de sport en het vrijwilligersle-
ven in Stede Broec nog beter te maken.

Foto: ‘Onder toeziend oog van Ome Henk: vlnr. Danny Stuurop, 
Ron Bijleveld, Bob Smit, Joey Leeuwinga (VVD-lijsttrekker) en 
Mike Lezaire (VVD-fractievoorzitter).’

Ereleden



K.G.B. sponsors 
advertentie-reclamebordsponsors

Hoofdsponsor NIBO installatietechniek
Hoofdjeugdsponsor Happy Days

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
Broekhuis Automobielen  Enkhuizen
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 Gouwe Stek Bovenkarspel
De Haan keurslager Bovenkarspel
De Houtexpert BV Enkhuizen
De Lange deuren Grootebroek
De Paus Café Lutjebroek 
De Wit Transport BV Bovenkarspel
De Wit-Schouten BV Andijk
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
Fa. W.J. Kok & Zn Bovenkarspel

Fysiotherapie Milou Schooneman Grootebroec
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
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

Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen glasfolies & reclame Zwaagdijk
Kooy reparatiebedrijf Grootebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kramer belettering Andijk
Kreeft Auto en Service Enkhuizen
Kuin BV aannemingsbedrijf Bovenkarspel
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins sportcentrum Bovenkarspel
Mantel VOF Grootebroek
McDonald’s  Enkhuizen
Michel Doorn ontstoppingsbedrijf Andijk
Mini Snackbar Bovenkarspel
Muta Sport Leeuwarden

Nan Profile Grootebroek
NAP restaurant  Enkhuizen
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
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
Swagerman Meubelen Bovenkarspel
Steur vishandel Streekhof
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 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



Digitale mogelijkheden bij KGB
Al enkele jaren zij we bij KGB goed op weg om de digitale infra-
structuur naar een hoger niveau te tillen. We hebben op het ge-
hele complex Wi-Fi, de wedstrijd- en trainingsschema’s zijn digi-
taal te bekijken en we kunnen sponsoren de mogelijkheid bieden 
om een video of afbeelding te tonen op de digitale schermen in 

de bestuurskamer, kantine en het wedstrijdsecretariaat. 
Ben jij geïnteresseerd in (digitale) sponsoring of heb je ideeën 
voor de digitale infrastructuur op het complex? Neem contact op 
met de Sponsorcommissie of stuur een e-mail naar info@vvkgb.
nl.

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

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

Hoe werkt het? 

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

Waarom SponsorKliks? 

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

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

Waar vindt u SponsorKliks?

De link van SponsorKliks is te vinden op de homepagina van de 
KGB-website.
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De club van 100 heeft momenteel rond de 120 leden en die zijn 
voor het voortbestaan van KGB ook hard nodig. Regelmatig 
wordt het bestuur van de club van 100 benaderd om ergens geld 
voor vrij te maken. Het complex wordt veel en goed gebruikt en 
er zijn vele spullen, materialen en investeringen nodig of aan 
vervanging toe. En juist voor dit soort incidentele uitgaven waar 
de gehele vereniging gebruik van maakt is de club van 100 zeer 
geschikt!

Veel vrijwilligers zijn óók nog eens lid van de club van 100  
geworden omdat ze KGB een warm hart toedragen. De club van 
100 hoopt vooral leden en/of ouders te werven die verder geen 
vrijwillige taken verrichten en die op deze wijze toch binding met 
de vereniging creëren waar hun zoon of dochter sport bedrijft. 
Voetbal is nog steeds een zeer betaalbare sport ten opzichte van 
andere sporten.

Wilt u ook lid worden van de club van 100??
De bijdrage is € 50,= per seizoen. Wilt u iets extra’s bijdragen dan 
kan dat ik de vorm van een extra bijdrage die dan wordt aange-
wend voor het aanschaffen van (jeugd)ballen.  Uiteraard gebeurt 
dit geheel op vrijwillige basis. 

Bel of ga  eens langs bij een van de club van 100 bestuursleden, 
met ingang van het seizoen 2021/2022 is er een nieuwe club van 
100 commissie! Deze bestaat uit:

Marco Ligthart   marcoligthart@hotmail.com
Linze de Jong  linzedejong@quicknet.nl
Fjodor Werkhoven fl.werkhoven@quicknet.nl

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

CLUB van 100

Kort in gesprek met Klaas Appelman 
75 jaar en al jaren actief in de sport, eerst  bij TV Stedebroec en 
later bij ons aller KGB. Klaas is ook nog een gewaardeerd lid van 
de onderhoudcommissie.  Bij het G Voetbal heel actief, soms wel 
2 wedstrijden op een dag. Al heel lang voetballiefhebber en hij 
ervaart dit als een gezonde bezigheid. Deze scheidsrechter bezit 
een dosis humor, kan goed omgaan met kritiek en houdt niet van 
commentaar langs de kant. 

In een ver verleden actief als begeleider tijdens een toernooi in 
Denemarken, drie dagen en daarbij ook nog de heen en terug- 
reis. Dit alles met vrouwen en samen met Gerrit Schrama.
 
In de toekomst als steun voor KGB en steun voor eigen gezond-
heid zien we Klaas graag terug. 

Gerrit Leeftink 
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Coaching en Sparring

Sterk voor de ondernemer

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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Ode aan de scheids 

In het zwart of in het blauw 

Meestal een man soms een vrouw 

Hij is de begeleider van het spel 

Met geel en soms rood trekt ie aan de bel 

In een sprint naar het 16 meter gebied 

In de strijd om de bal het hoogste lied. 

Parmantig door het veld en kordaat 

Sommige toeschouwers zijn kwaad 

Dat is geen hands of buitenspel 

Ja, de scheids en fluit een mooi stel 

Zonder man of vrouw in zwart is het 

geen strijd of wedstrijd op het veld 

Toon liever respect dat telt. 
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info@woonwinkeltklooster.nl  |  www.woonwinkeltklooster.nl     Volg ons ook op:

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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‘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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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

Speelschema KGB 1 na de winterstop
  
Datum Thuis - Uit Tijd
    
23/01/22 KGB 1 - Winkel 1 14:00
30/01/22 VVW 1 - KGB 1 14:00
06/02/22 KGB 1 - Hugo Boys 1 14:00
13/02/22 Hauwert 65 1 - KGB 1 14:00
20/02/22 KGB 1 - De Blokkers 1 14:00
13/03/22 Westfriezen 1 - KGB 1 14:00
20/03/22 Con Zelo 1 - KGB 1 14:00
27/03/22 KGB 1 - VVS 46 1 14:00
03/04/22 Medemblik 1 - KGB 1 14:00
10/04/22 KGB 1 - VVW 1 14:00
24/04/22 KGB 1 - Always Forward 1 14:00
01/05/22 SEW 1 - KGB 1 14:00
15/05/22 KGB 1 - DWOW 1 14:00
22/05/22 Winkel 1 - KGB 1 14:00
29/05/22 KGB 1 - Grasshoppers 1 14:00
    
Opmerking:    
    
Dit zijn de geplande speeldata. Weersinvloeden kunnen voor de KNVB een reden zijn     
wedstrijden af te gelasten, waardoor tussentijds of later moet worden ingehaald.    
    
HET WEDSTRIJDSCHEMA IS DUS ONDER VOORBEHOUD !!    

Wisseling Jeugdcommissie
Aan het eind van het afgelopen seizoen zwaaide de jeugdcommissie  gedeeltelijk  af. Fjödor Werkhoven en 
Linze de Jong beëindigde hun activiteiten voor de commissie, Aldo van Leeuwen bleef gelukkig wel aan als 
wedstrijdsecretaris. Monique Edelenbosch bleef nog actief (totdat er een opvolger of opvolgster was) als 
coördinator van evenementen en activiteiten.

Aan het begin van het nieuwe seizoen waren en na vele inspanningen enkele medewerkers bereid om in de 
nieuwe commissie plaats te nemen.

De taakverdeling van de nieuwe commissie is als volgt:
Voorzitter: Frank Bosman   frank75bosman@gmail.com
Wedstrijdsecretaris jeugd: Aldo van Leeuwen   aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
Coördinator JC: Michel Bleeker   michel@it-service.nl
Coördinator meisjes: Simone de Bruin   simonedebruin@me.com
Evenementen & Activiteiten Brian Veeken  brainveeken@hotmail.com

We wensen de nieuwe commissie veel succes in het komende seizoen.
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De Spar is al ruim 50 jaar een begrip op het Boerhaaveplein, de naam Schrama echter nog veel langer. In 
1917 begon Arie van de Gulik een groentewinkel aan de Broekerhavenweg waar vader Tinus Schrama ging 
werken en waar hij zijn latere vrouw Nelie van de Gulik heeft ontmoet. In 1934 sloot de winkel zich aan  bij 
de Spar, in 1971 verhuisde de Spar naar het Boerhaaveplein waar in 1990 Arie en Vera de winkel overna-
men.

Inmiddels is het al weer 2021 en zijn Arie en Vera onlangs met 
pensioen gegaan. De kinderen hadden geen belangstelling om 
de zaak over te nemen en dus ging de Spar drie jaar geleden in 
de etalage. Na jarenlang de Spar een eigen gezicht te hebben 
gegeven hebben Arie en Vera Schrama op 14 augustus 2021 het 
stokje van de Spar in Bovenkarspel overgedragen aan Olav en 
Daphne Marchand. Arie en Vera hebben hun enorme kennis met 
Olav en Daphne gedeeld en alle medewerking aan een soepele 
overdracht verleend.  Daarna konden Arie en Vera  gaan genieten 
van hun welverdiende pensioen, de tijd is voorbij gevlogen! Van-
af deze plaats bedanken we het echtpaar voor hun steun aan vv 
KGB, de Spar was één van de allereerste sponsors van KGB en dat 
bleven ze tot de laatste dag volhouden!! 

De zaak is nu overgedragen aan Olav en Daphne Marchand.  Olav 
werkt inmiddels ruim 32 jaar in de retail, hij was supermarktma-
nager bij de Lidl en heeft 8 jaar lang een Bakker Bart gehad. Hij is 
een geboren ondernemer. Olav heeft inmiddels laten weten dat 
de Spar een buurtsuper blijft maar wel een “make-over” heeft ge-
kregen, het is een Spar 3.0 geworden. En dat is te zien op bijgaan-
de foto’s. De traditionele Spar combineert de buurtsuper met het 
gemak voor de klant. Buiten het uitgebreide assortiment aan 
levensmiddelen kan men er ook vers belegde broodjes, pizza’s, 
tosti’s en vers gemaakte salades op het “versplein” kopen. Deze 
kunnen worden meegenomen of aan de tafeltjes worden genut-
tigd. Het PostNL punt is gebleven evenals de diverse loterijen. En 
natuurlijk blijft de gezelligheid die Arie en Vera in de Spar hebben 
opgebouwd. 

Er is altijd tijd voor een praatje in een prettige sfeer bij de ver-
nieuwde Spar 3.0 bij Olav en Daphne die op 2 september jl. geo-
pend is.

En ook niet geheel onbelangrijk: 
ook de nieuwe Spar blijft KGB 
ondersteunen !!! 

Onze dank daarvoor! 



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 Nikki Oud 06-52296123 oud_nikki@hotmail.com  
 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 Frank Bosman 0228-753841 frank75bosman@gmail.com 
 Secretaris Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Coordinator Michel Bleeker 06-53242226 michel@it-service.nl
 Coordinator meisjes Stephania  Rood 06-10722907 s.rood@live.nl   
 Evenementen/activiteiten Brain Veeken 06-20148599 brianveeken@hotmail.com  
 Toernooi commissie (coordinator) Dries Zwaan 06-52456840 toernooi-kgb@kpnmail.nl 
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
 Lid John Kruis 06-10332341 john.kruis@outlook.com 
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 (foto’s) Diana Jong 06-42091670 dianajong1970@outlook.com
 Presentatiegids (lay out) Joost Lemmens 06-18965650 kgbcoachjoost@gmail.com  
 Presentatiegids (ccordinatie) Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Presentatiegids Leonie Pover 06-29362936 leonie.adema75@gmail.com
 Presentatiegids Frank Sijs 0228-512469 ribiro@quicknet.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 Linze Jong de 06-22683908 linzedejong@quicknet.nl
 Lid Fjödor Werkhoven 06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl
Kantinecommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Lid Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Lid Dirk Rood 06-16596066 dirk.rood@hotmail.com  
 Lid Frank Sijs 0228-512469 ribiro@quicknet.nl
 Lid Damian  Feij 06-31902142 damianfeij@hotmail.com
 Lid  Cor  Deen  06-30630080  connycor@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  
Staf Selectie Trainer 1ste team  Piet  Wiersma  06-53424278  wiersmapiet5@gmail.com
 Trainer 2de team  Tim  Appelman  06-23481730  timappelman@gmail.com
 Trainer 2de team Julian Vuure van 06-12793309 julianvanvuure@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  Linze Jong de 06-22683908 linzedejong@quicknet.n
 Verzorger/Masseur  Milou  Schooneman 06-30846863 fysiotherapiemilouschooneman@outlook.com 
 Verzorger Daniel Vuure van 06-11263667 danielvanvuure@hotmail.com
 Verzorger  Willem  Boerakker  06-80146295

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.


