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Van de voorzitter...
KGBeter… 
Met die kreet startte in 2014 een initiatief binnen de vereniging 
waarbij alles wat ‘goed ging’ openstond voor de vraag of het ook 
beter kon. En wat is er toen ontzettend veel gebeurd. Nieuwe 
kledinglijn, nieuw hoofdveld met licht en hekwerk, vernieuwde 
kantine, nieuwe hoofdsponsor. Overal waar je keek, maakten wij 
met elkaar van goede dingen betere dingen. Ik stond aan een kop 
koffie aan de KGBeachbar en één van de kantinevrijwilligers haalt 
een doekje over de tafels. ‘Zo…’, zei ze, ‘KGBeter!’. We moesten er 
alle twee om lachen. Maar dat is wel wat het is. Van kleine goede 
dingen, kleine betere dingen maken. 

Na twee seizoenen was het tijd voor een nieuwe impuls. Eind 2015 
werd KGB2020 opgeleverd. Ook een soort van KGBeter, maar dan 
anders. Minder op de acties en activiteiten gericht. Meer gericht 
op beleid en proces. Het KGBeleidsplan had de titel KGB2020 en 
de ondertitel ‘Een stabiele tweedeklasser’. Tijdens de Nieuwjaars-
receptie 2016 werd KGB2020 onthuld en werden de doelen en de 
richting gedeeld. Het was geen verrassing, in de aanloop naar de 
presentatie hadden veel commissies al hun input geleverd. 

En nu: over vier maanden is het 2020… Wat vliegt de tijd. We zijn 
vier jaar verder. We zijn geen stabiele tweedeklasser. Maar heb-
ben wel via de nacompetitie voor promotie naar de tweede klas-
se gevoetbald. Na de wedstrijd tegen Schoten werd duidelijk dat 
KGB ook (nog) niets te zoeken heeft in de tweede klasse. De twee 
klappen in de beginfase kwamen wij niet boven en ook de tweede 
kans tegen SEW werd teleurstellend met 5-2 verloren. Geen pro-
motie. Wel op eigen kracht overtuigend en met goed voetbal een 
periodetitel gepakt. Het laatste jaar van KGB2020 gaat over vier 
maanden in. Het kan nog… We kunnen tweedeklasser worden, 
maar dat is wat mij betreft liever ergens het gevolg van dan dat 
het een doel op zich is. 

Dat zou dan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de hernieuwde 
aandacht voor loopscholing en techniektraining. Dat zou dan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van de manier waarop de (techni-
sche) jeugdcommissie haar zaken goed voor elkaar heeft, dat zou 
dan bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de manier waarop 
de sponsorcommissie lokale ondernemers aan de vereniging 
weet te binden. Dat zou dan bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn 
van de inspanningen van de werkploeg die als een stille kracht 
voetballen mogelijk maakt en de accommodatie er tiptop uit laat 
zien. 

Als ik nu naar de voorpagina van KGB2020 kijk en ik lees de 
ondertitel dan is achteraf het woord ‘stabiel’ misschien wel be-
langrijker dan ‘tweedeklasser’. Stabiel is rust-in-de-tent, stabiel 
is voorspelbaar, stabiel laat een kwaliteitsindruk achter bij leden, 
spelers, vrijwilligers, gemeente Stede Broec en ook bij collega 
bestuurders van andere verenigingen. 

Laten we dit seizoen alles op alles zetten om die organisatorische 
en bestuurlijke stabiliteit te handhaven en te verbeteren. We 
moeten het samen doen, want ‘WIJ ZIJN KGB’, maar daarover 
later meer… Hou social media en de website in de gaten. 

Voor het tweede jaar leidt Piet Wiersma als hoofdtrainer de 
KGB-selectie. En ook nu weer staat die selectie als een huis. We 
zitten goed ‘in de getallen’ zoals dat heet. De begeleiding is com-
pleet en… we spelen met nieuwe hoofdsponsor op de borst. We 
zijn blij met de manier waarop Bob en Nico de vereniging steu-
nen. 

Ik ben enthousiast over de huidige selectie. Terugkeer van oude 
bekenden, talenten vanuit andere verenigingen die voor hun 
kans gaan bij KGB en natuurlijk ook onze eigen jeugd en een he-
leboel vertrouwde gezichten. Een mooie stabiele selectie. 
Namens het bestuur wens ik u een mooi seizoen en veel plezier 
met het lezen van de Presentatiegids. Dank aan iedereen die be-
trokken is geweest bij het samenstellen en vormgeven. 

 Sportieve groet,
 Bob Smit
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BETROUWBARE KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTOUWD GEVOEL

De vereniging, een taakplicht 
voor leden en de handjes van 
vrijwilligers…..
Regelmatig wordt er door KGB een beroep gedaan op voor de vereniging noodzakelijke hulp van vrijwil-
ligers (zie bijvoorbeeld de oproep voor uitbreiding van de redactie in deze gids) omdat er van de huidige 
vrijwilligers steeds meer verwacht wordt. Er komen vaak opmerkingen voorbij zoals “KGB heeft dit weer 
niet geregeld” en “KGB zou dit en dat moeten doen”. De vraag is echter of degenen die deze opmerkingen 
maken ook recht van spreken hebben, meestal doen ze zelf niets binnen KGB maar verwachten ze wel 
dat KGB alles voor hun of voor hun kinderen regelt. Alsof er bij KGB een magazijn aanwezig is met allerlei 
soorten vrijwilligers.

Andere verenigingen in de nabije omgeving kennen de taakplicht 
voor spelers en/of hun ouders, zo niet dan volgt contributiever-
hoging van ca. € 50,= per lid per seizoen. KGB kent deze taak-
plicht (nog) niet maar als er steeds minder mensen bereid zijn 
iets te doen dan zal het niet lang duren voordat deze ook bij KGB  
helaas moet worden ingevoerd. Het moet toch mogelijk zijn 
om een aantal keer per jaar een dagdeel bijvoorbeeld koffie te 
schenken achter de bar? Volgens mij kan iedereen koffie inschen-
ken zonder daarvoor een opleiding te hebben gehad. De heren 
van zondag 3 en zondag 6 doen periodiek met veel plezier hun 
kantinediensten op zaterdag. Ook het rondbrengen van presen-
tatiegidsen van KGB in een paar straten in de buurt moet toch 
geen onoverkomelijke hindernis zijn? Een dagdeel in het wed-
strijdsecretariaat de ploegen ontvangen en voorzien van koffie en 
informatie? Zo ingewikkeld is het niet.

Daarnaast hebben we nog de invulling van de begeleiding van de 
vele jeugdteams. Hoe lager de kinderen spelen des te minder ani-
mo is er om daar een rol in te gaan spelen. Niet ieder kind wordt 
een topvoetballer en uiteindelijk bestaat een team uit slechts 
elf  veldspelers. De beste komen in het eerste en het lijkt dan ook 
logisch dat de minderen in een lager team gaan voetballen. “KGB 
heeft weer geen begeleiders voor het team geregeld” is dan de 

kreet. En dan er aan voorbijgaand dat ze zelf ook niets doen voor 
KGB. Het kind wordt van KGB afgehaald terwijl het dat zelf vaak 
niet eens wil en gaat naar een andere vereniging, waar dan vaak 
ook weer diezelfde taakplicht moet worden uitgevoerd.

Kortom, als het nodig is dat ook bij KGB de taakplicht moet wor-
den ingevoerd dan zullen we dat niet nalaten. In de Algemene 
Ledenvergadering is hier al over gesproken dus uitvoering kan 
plaats gaan vinden. We hebben het liever niet maar als het niet 
anders kan dan moet het maar. Aan de leden en/of ouders de 
taak om hier invulling aan te geven…….Een vereniging bestaat 
uit leden die de vereniging draaiend moeten houden, het kan 
niet alleen maar worden overgelaten aan een groep vrijwilligers 
die inmiddels handen tekort komen om aan de wensen van de 
niet-vrijwilligers tegemoet te komen. 

Via info@vvkgb.nl kan men zich aanmelden om iets aan vrijwilli-
gerswerk bij KGB te doen, er wordt dan in onderling overleg geke-
ken naar wat het beste bij die persoon zou passen en wat hij of zij 
zou willen doen. KGB is trots op iedere vrijwilliger!!!

 Ron Bijleveld



Jeugdtrainer Joey Souverein
Als je wel eens langs de velden loopt, dan zie je en hoor je wel eens wat. Kortom, het wel en wee, van KGB. 
Gaandeweg het  seizoen begonnen een paar dingen toch wel op te vallen. Diverse gesprekjes gingen over 
JO-12-1, die het uitstekend bleken te doen in de Hoofdklasse, onder leiding van Joey Souverein.

Een stel voetballertjes, die het prachtig vinden om met elkaar te 
spelen. Fanatiek en leergierig zijn  en het lijkt allemaal vanzelf te 
gaan. Een stel geboren voetballertjes bij elkaar. Dat moet toch een 
feest zijn voor elke coach. Heerlijk vrij, en natuurlijk voetballen, 
doen wat er in je op komt. Nog niet geïndoctrineerd met allerlei 
opdrachten in het veld. Gelukkig hoeven ze nog niet met een pa-
piertje het veld in te lopen, alsjeblieft zeg. De trainer zorgt voor 
enige structuur, maar de basis en het plezier zit al in die jongens 
zelf, van nature.

Om kort te gaan, een talentvol stel met een jonge talentvolle 
coach  die zich het afgelopen seizoen liet bijstaan door assis-
tent-trainer Brett Schoonenberg, een jonge hond die wekelijks 
de pannen van het dak speelt in JO19-1, zelf ook erg leergierig, 
Verder beschikt Joey over de ervaring van de vroegere KGB-sterren 
John-Patrick Noordeloos (helaas veel te vroeg moeten stoppen 
door een onwillige knie, was ook een groot talent), en Barry Rood, 
oud selectiespeler met een schat aan ervaring. De jongens van 
JO12-1 hadden dit seizoen dus een uitstekend begeleidingsteam 
tot hun beschikking.

Het JO12-1 team bestond uit. Keeper Ruben Kok, Nick Peerdeman, 
Stan Peerdeman, Maggy Chapel, Jesse Pennekamp, Kay Couzy 
Noah Rood, Ian Hilgers, Kursat Mehmet Gedik, Rens Vreeker en 
Heyme Noordeloos.

Nu allereerst een korte introductie van trainer Joey Souverein.
Joey is 24 jaar oud. Om wat brood op de plank te krijgen, timmert 
Joey in het dagelijkse leven aan de weg bij Aannemersbedrijf Tool-
stra. Het zal u niet ontgaan zijn, als timmerman, en een verdomd 
goede ook. Ik zag dat hij nog in het bezit was van alle tien zijn vin-
gers. Joey begon te voetballen bij West-Frisia, tot de voormalige 
C-junioren. Toen zag hij het licht, en kwam bij KGB, en heeft het tot 
nu toe erg naar zijn zin.

Hoe komt zo’n jonge gozer op het idee om zo vroeg al coach te 
worden? Een buurjongetje speelde in een KGB-team maar ze had-
den geen coach. Hij trok de stoute schoenen aan en vroeg of Joey 
dat niet wilde gaan doen. Dat wou Joey wel  en samen met Jasper 
Beers werden de eerste stappen in de trainers- en coachwereld 
gezet.

Dat beviel zo goed dat Joey ook op cursus ging en het diploma Pu-
pillentrainer behaalde. Aankomend seizoen gaat Joey op voor de 
cursus UEFA-C, toe maar. De beer is los.

Afgelopen seizoen werd Joey dus coach van JO12-1 en dat mag een 
goede combinatie genoemd worden. JO-12 spelen 8 tegen 8 op een 
half veld. Dus veel snelle balcontacten en al een hoge handelings-
snelheid. Dat is alleen maar goed. En het ging ook goed
De jongens stonden ingedeeld in de Hoofdklasse en in de najaars-
competitie behaalden ze een fraaie derde plaats.

In de afgelopen voorjaarscompetitie weer in de Hoofdklasse B en 
wederom geëindigd op plaats 3. Met een verschil van maar liefst 
12 punten voorsprong op de nummer 4. Ze zaten dus echt in de 
TOP van de Hoofdklasse, ze konden goede cijfers overleggen. 12 
Wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen, 1 gelijk, en 3 verloren, met de 
doelcijfers 49 voor en 25 tegen. Dan doe je lekker mee.

Bovendien nog lekker meegedaan in de Bekercompetitie. Pas in de 
Kwartfinale werden ze uitgeschakeld door Roda’23 uit Amstelveen. 
Ze verloren nipt met 3-2. Een nederlaag met een zure bijsmaak  
maar ook dat kom je soms tegen. Tegenslagen maken juist dat je 
moeilijke overwinningen nog intenser viert. Jantje lacht, Jantje 
huilt, het ligt soms heel dicht bij elkaar. Dat is een leerproces dat je 
vanzelf tegenkomt. Ik dwaal af, terug naar het heden.

Dus, al met al, een Topseizoen gedraaid. Nu gaan jullie overschake-
len naar een groot veld. Geen 8-tallen meer, maar een echt  elftal. 
Buitenspel, V.A.R., Doellijntechnologie.

Dat gaan jullie doen met de volgende jongens.
Keeper Ruben Kok, Rens Vreeker, Jesse Pennekamp, Noah Rood, 
Stan Peerdeman, Nick Peerdeman,Stef Beerepoot, Kay Couzy, 
Amee Dahman, Kurat Mehmet Gedik, Ian Hilgers, Daan Wildoer, 
Myron de Groot en Heyme Noordeloos.

Joey voorziet weinig problemen, de aanvullingen in de selectie, 
zijn goed.

Joey is zeer lovend over de interne scouts Jos Rood en Roel Stijns. 
De manier hoe Jos en Roel het spelersmateriaal in kaart brengen 
en overal rapporten van maken. Grote Klasse. Naast de contacten 
met Jos en Roel spreekt Joey ook met Jeroen Visch over zich aan-
dienende talenten.

Voor wat betreft de overgang naar een groot veld. De jongens heb-
ben laatst een toernooi gespeeld bij RKEDO en zodoende kennisge-
maakt met de nieuwe omstandigheden. Het leek de jongens niets 
te deren en ze wonnen glansrijk, met goed voetbal.
Ze werden met complimenten overladen, voor hun vertoonde spel. 
Dan ben je wel goed op weg.

Op de vraag waar Joey de nadruk op legt bij de trainingen komen 
het positiespel (aanvallers tegen verdedigers) voorbij, tweebenig-
heid trainen  zodat je meer mogelijkheden hebt tijdens de wed-
strijd. Ook is er tijd voor een dolletje, ontspanning is ook gewoon 
nodig. De jongens komen graag trainen en zijn erg leergierig, vra-
gen ook veel vanuit zichzelf en dat is alleen maar goed. Ze vinden 
het gewoon leuk om met zijn allen tegen een bal te trappen. Niks 
meer en niks minder en dat gaat ze goed af.
Tenslotte, wat zijn de verwachtingen van Joey voor het komende 
seizoen?

We gaan het in de Eerste Klasse proberen en hopen vooral mooi 
voetbal te laten zien. Ik hoop dat de jongens zich weer verder gaan 

ontwikkelen en een nog hechter team proberen te worden en dat 
ze nog lang met elkaar zullen blijven voetballen.

KGB kan nog heel veel plezier gaan beleven met deze gasten en 
hun bevlogen trainer en trainersstaf.

Brett heeft besloten om zijn pijlen op andere doelen te richten 
maar heeft het afgelopen jaar veel geleerd en dat neem je toch 
maar mooi weer mee. Met coach Joey, en begeleider Barry Rood, 
hebben de jongens de steun die zij verdienen. John Patrick Noor-
deloos doet het komende jaar een cursus op zaterdag dus is helaas 
niet beschikbaar. Desalniettemin, er staat niets meer in de weg 
voor wederom een mooi seizoen op de Rozeboom voor het nieuwe 
JO13-1 team onder leiding van Joey Souverein.

Mocht U zich een keer vervelen op een zaterdag: de KGB-velden 
zijn nooit ver weg en deze talenten verdienen wel wat steun. Bij 
KGB zijn de spelers nog te benaderen, in een later stadium wellicht 
nooit meer. Grijp uw kans nu het nog kan. Ik denk dat er in  het 
komende seizoen weer een hoop leuke dingen te zien zullen zijn op 
en om de velden van KGB. Het zou jammer zijn als je dat allemaal 
zou moeten missen, dus trek af en toe de stoute schoenen aan en 
zeg tegen elkaar:  kom laten we weer eens naar de Rozeboom gaan.

Ik vond het leuk om met zo’n bevlogen jeugdtrainer als Joey even 
te praten over zijn team. Ik heb ervan genoten.

 Mels van Ammers
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Sponsornieuws
Eind 2018 werd bekend dat de hoofdsponsor van KGB, Dirk de Wit Mode, na een periode van 5 jaar het 
contract als hoofdsponsor niet zou verlengen. Men vond bij Dirk de Wit Mode dat het tijd werd om weer 
eens iets anders financieel te ondersteunen, voor KGB jammer maar aan de andere kant ook wel weer  
begrijpelijk.

Dat betekende voor KGB dat er op zoek moest worden gegaan 
naar een nieuwe hoofdsponsor en nog nooit in de geschiede-
nis van KGB was deze zo snel gevonden. Twee KGB-ers, nu het 
bedrijf NIBO Installatietechniek vormend, lieten blijken geïnte-
resseerd te zijn en al snel kwamen ze tot een akkoord met KGB. 
Nico Schooneman heeft al een carrière achter de rug bij KGB en 
maakt nog steeds deel uit van de selectie van de 45+ers bij KGB. 
Bob heeft ook lange tijd bij KGB gespeeld maar al jaren gele-
den zijn schoenen aan de wilgen gehangen. In 2010 werd NIBO  
installatietechniek door Nico opgericht, een bedrijf dat zich vooral 
richt op het particuliere installatiewerk. Verder zijn zij gespeciali-
seerd in o.a. badkamer- en keukenrenovaties, gas- en drinkwater  

leidingwerk en zinkwerkzaamheden.De officiële ondertekening  
van het sponsorcontract vond op 9 april jl. plaats na afloop van 
de wedstrijd tegen Hollandia T.  Nico Schooneman en Bob Post 
ondertekenden onder het toeziend oog van Bob Smit en Klaas 
Blokker het contract  voor in eerste instant 3 seizoenen.

Vanaf deze plaats een hartelijk welkom aan NIBO Installatietech-
niek als hoofdsponsor van KGB, daarnaast natuurlijk een woord 
van dank aan Dirk de Wit mode voor de financiële ondersteuning 
in de afgelopen 5 seizoenen.

 Ron Bijleveld

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.
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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!

CMK Makelaars  
altijd doelgericht! 

 

Wij komen graag langs voor  
een gratis verkoopadviesgesprek.  

 

0228-350850 
enkhuizen@cmkmakelaars.nl 

www.cmkmakelaars.nl 
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K.G.B. start eigen voetbalschool 
vanaf komend seizoen
Afgelopen seizoen zijn we binnen K.G.B. gestart met de loop- en 
motoriektraining. We zijn gestart door middel van een pilot, ge-
woon eens een jaar uitproberen om uit te zoeken of dit bij onze 
vereniging past.

Als snel bleek het enthousiasme van onze trainers over te slaan 
op de jeugd, onze meidenafdeling sloot al snel aan en vele vrij-
dagavonden hebben we opkomsten mogen ervaren van tussen 
70 en 100 jeugdspelers.

Om onze jeugdspelers en speelsters zich nog verder te laten 
ontwikkelen gaan we het dit seizoen grootser aanpakken. Van-
af 2019/2020 richten we de K.G.B. voetbalschool op. De K.G.B. 
voetbalschool is ontwikkeld voor onze eigen jeugdleden en kost 
niets extra. Via de voetbalschool willen we al onze jeugdspelers 
de kans geven om gebruik te maken van een extra training naast 
de reguliere trainingen. In de voetbalschool is er ruimte om, vanaf 
onder de 8 tot en met onder de 19, trainingen te volgen voor je 
persoonlijke voetbalontwikkeling.

Voetbalschool voor de gehele jeugd
De K.G.B. voetbalschool bestaat uit onze Voetbal Techniek School 
(VTS) en de loop- en motoriektraining. Tijdens de kick-off van het 
voetbalseizoen op 28 augustus jl. heeft de Jeugdcommissie alle 
jeugdtrainers uitgenodigd en is er over de voetbalschool verdere 
uitleg gegeven. Op vrijdag 6 september is de eerste demotraining 
gegeven. De K.G.B. voetbalschool gaat op 13 september officieel 
van start.

Technische Commissie Jeugd
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voor uw dagelijks brood        voor uw feestgebak        voor iets aparts        voor kwaliteit. . . 
Boerhaaveplein 4-5      Bovenkarspel     Telefoon (0228) 51 26 34     Fax (0228) 51 26 34 

SUBSPONSORS

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

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

Hoe werkt het? 

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

Waarom SponsorKliks? 

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

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

Waar vindt u SponsorKliks?

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

Doe allen mee, en steun KGB !!

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

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

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

Gezocht: schrijvers, columnisten & 
journalisten



KGB 2 promoveert naar reserve 
2e klasse
Op het moment van schrijven zitten de eerste 3 trainingen er alweer op. Na een lang seizoen en daardoor 
korte zomerstop, zijn we met veel enthousiasme aan de voorbereiding gestart. Terugkijkend op vorig sei-
zoen kunnen we tevreden zijn, we behaalden hoge trainingsopkomsten, er was een prima sfeer binnen de 
selectie en zowel de zondag 1 als 2 haalde de nacompetitie.
 
We begonnen het seizoen stroef, spelers en staf moesten duide-
lijk wennen aan elkaar, resultaat was dat het helaas niet lukte om 
een ronde verder te komen in de beker. De competitie begonnen 
we wel goed, de zondag 2 schoot vanaf het begin van het seizoen 
verassend uit de startblokken en heeft tot aan het einde van het 
seizoen in een nek aan nek race met VVS’46 2 gezeten. Het resul-
taat was een 2e plek in de eindklassering en deelname aan de 
nacompetitie. In de nacompetitie mochten we thuis aantreden 
tegen de nummer 3 van de andere reserve 3e klasse, Alliance’22. 
We hadden er een verlenging voor nodig om tot een terechte 4-1 
overwinning te komen en promotie naar de reserve 2e klasse te 
bemachtigen. Velen van u hebben mogen meegenieten van onze 
tocht door het dorp op de platte kar.

Buiten het resultaat is de zondag 2 een hechte groep geworden, 
zowel tussen staf en spelers, velen noemen het een ‘warm bad’ 
en zo moet het ook zijn, een prettige omgeving met competitief 
voetbal.

Voor komend seizoen hebben we te maken met een nog bredere 
selectie. We starten het seizoen met 38 man, de strijd om een 
plekje in de zondag 1 of 2 zal daardoor spannender worden, aan 
ons als staf de taak om dit managen. 

We komen terecht in de reserve 2e klasse A, een prachtige pou-
le met tegenstanders als Spirit’30, VVS’46, Grasshoppers, HSV 
Sport 1889 en RKEDO uit de regio, daarnaast nog FC Den Helder, 
Hollandia T, Vios-W, Vrone, HSV. We hebben ons als doel gesteld 
om direct mee te doen om een periodetitel, dat klinkt ambitieus, 
maar kijkend naar onze selectie moet dat mogelijk zijn. Komend 
seizoen spelen we onze thuiswedstrijden om 11:15 uur op het 
hoofdveld en uiteraard hopen we op uw support.  

 Jeroen Visch 
 Assistent-trainer zondag selectie. 
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Tulip Valley Sponsor:
E. de Wit en Zonen BV
We  zijn  op  bezoek  bij E. de Wit en Zonen BV, één van de eerste 
sponsoren van Tulip Valley. En we vielen met onze neus in de boter: 
we kregen een warm onthaal met koffie en gebak van Annemiek en 
Gert-Jan Rood, mede vennoot van het bedrijf, want hun zoon Justin 
vierde vandaag zijn dertiende verjaardag en ons interview vond bij 
hun thuis plaats.

Bij de start van Tulip Valley werd E. de Wit en Zonen gerund door 
Andre en Hans de Wit. André werd toentertijd door Nico de Wit 
en Klaas Blokker, beiden trouwe KGB-aanhangers, gevraagd om 
sponsor te worden. Hans vond dit destijds niet zo nodig, ze had-
den immers beide geen voetballende kinderen bij KGB (inmiddels 
wel). Maar André zag het wel zitten en inmiddels is E. de Wit en 
Zonen BV al jaren een trouwe sponsor met ondertussen ook veel 
voetbalbloed.

De appel viel toch niet zo ver van de boom, want vader Ed heeft 
vroeger ook nog KGB gesponsord met het Zilveren Tulp Toernooi 
voor de A-junioren. Dit was een groot toernooi, waarbij ook 
teams uit het buitenland kwamen voetballen. Ed de Wit heeft zelf  
vroeger ook gevoetbald. Hij groeide op aan de Hoofdstraat bij het 
tuindersbedrijf van zijn vader. Toen zijn ouders verhuisd waren 
naar de Boonlaan, heeft hij het bedrijf van zijn vader samen met 
broer Ard voortgezet. Het was een gemengd bedrijf met tulpen, 
irissen, pioenrozen en diverse groenten. Er werden toen ook al 
(jaren 70) op kleine schaal tulpen gebroeid.

Inmiddels was Ed getrouwd met Gré en samen hebben zij vier 
kinderen gekregen: Marlies, André, Rob en Hans. In 1978 was de 
verkaveling een feit en zijn Ed en Gré met hun kinderen verhuisd 

naar Geerling 2 , 
waar het bedrijf 
zelfstandig werd 
voortgezet. Ed 
ging meer en 
meer de kant 
van de bloemen-
teelt op en liet 
de groente al 
snel links liggen.

Zoon André wist vanaf zijn vijftiende al dat hij ook in het bedrijf 
van zijn vader wilde werken. Hij deed de Havo, maar is na Havo-
3 overgestapt naar de Middelbare Tuinbouwschool en nadat hij 
zijn diploma had behaald, is hij in het bedrijf gestapt. Ook zonen 
Rob en Hans hebben na de Mavo de Middelbare Tuinbouwschool 
doorlopen, maar zij moesten allebei eerst in militaire dienst. 
Daarna zijn ook zij bij vaders in het bedrijf gaan werken.

In 1998 vond vader Ed het mooi geweest en hebben zoons André 
en Hans het bedrijf aan Geerling2 voortgezet, zoon Rob is voor 
zichzelf begonnen aan de Grootslagweg. Ed en Gré waren een 
aantal jaren geleden al naar Het Bunder verhuisd en André is in 
hun huis op de Geerling gaan wonen. Samen met zijn toenmalige 
vrouw Monique kreeg hij drie kinderen, Lisa, Anouk en Jeroen. 
De zomerbloemen en irissen verdwenen en de tulpenbroeierij is 
door André en Hans steeds verder uitgebouwd. Veel in het bedrijf 
is inmiddels geautomatiseerd.

Zoals gezegd, heeft Ed de Wit ook zelf gevoetbald bij KGB. Hij is 
begonnen als aspirant, daarna junior en uiteindelijk heeft hij bij 
het 3e en 4e gevoetbald. In die tijd gingen ouders nog niet echt 
mee met uitwedstrijden, en Ed moest in die tijd gewoon op de 
fiets (!) naar bijv. Spanbroek, naar de Spartanen in Wognum of 
naar Hoorn. Dat waren nog eens tijden.

Zoon André had niet zo veel met voetbal, die was meer bij de 
Scouting en de ijsbaan te vinden. Zoon Rob heeft als junior ook 
gevoetbald en zoon Hans ook. Hans had het al snel bekeken 
en heeft na zijn veertiende niet meer gevoetbald. Twee van zijn 
dochters zijn inmiddels wel fanatieke voetbalsters. Maar daar 
over later meer.

In 2015 kreeg de familie De Wit slecht nieuws te verwerken: André 
werd ziek en al snel bleek dat hij een kwaadaardige hersentumor 
had. Ruim een jaar na de diagnose is hij helaas in januari 2017 
overleden, hij werd slechts 54 jaar. Dit was een enorm verlies voor 
de familie en voor het bedrijf.

Na overleg is besloten dat oud-werknemer Gert-Jan Rood, die 
inmiddels als hovenier werkte, terug zou komen in het bedrijf als 
mede vennoot. Gert-Jan en zijn vrouw Annemiek wonen inmid-
dels met zoon Justin in het huis bij het bedrijf op Geerling 2.

En zo komt Gert-Jan Rood om de hoek kijken, een trouwe KGB 
voetballer en fan. Alhoewel, hij vertelde dat hij begonnen is bij 
De Zouaven, maar rond zijn 15e was gestopt, had er niet zoveel 
zin meer in. Nadat hij op zijn 21e is hij teruggekomen van een reis 
door Amerika, werd hij door kompaan Ruud Peerdeman gevraagd 
als keeper bij KGB voor het (legendarische) 7e. Daarin speelden 
destijds o.a Pommetje (Robèr van Ammers, Marcel Schouten, 
André Olivier, Edwin den Ouden en de veel te vroeg overleden 
Jeroen Leygraaf. Met dit team heeft Gert-Jan legendarische tijden 
mee gemaakt, niet alleen in de kantine, maar ook op toernooien.
Met veel plezier dacht hij terug aan een toernooi in Bussum,  
geregeld door Dick Duin die daar destijds een drive-in show had. 
Ze gingen er op zondagochtend heen met de trein en kwamen ’s 
avonds iets minder helder met de trein, hossend door de trein 
én met de beker weer terug. Ze hebben vier jaar met dit toernooi 
mee gedaan en het toernooi drie keer gewonnen.

Gert-Jan heeft niet alleen in het 7e gespeeld, maar is meerdere 
malen door Clemens Huisman gevraagd of hij met het tweede 
mee wilde doen, omdat er geen keeper was. Hij is ook mee ge-
weest als reservekeeper voor het eerste, maar gekeept heeft hij 
daar niet. Ook heeft hij nog een aantal jaren in de zaal gevoet-
bald. Helaas gooide uiteindelijk een rugblessure roet in het eten 
en is hij gestopt met voetbal.

Zoon Justin voetbalt in JO 14-1. Hij is al heel jong bij de kabouters 
begonnen en kon niet wachten tot hij mocht voetballen. Hij wordt 
nu getraind door Peter Bakker en Michael Helfensteijn, hij heeft 
het prima naar zijn zin, maar met verliezen heeft hij af en toe wel 
wat moeite.

Om op Hans en zijn dochters terug te komen, hij is getrouwd met 
Simone en samen hebben zij drie dochters: Yasmin (16), Sara (13) 
en Lian (11). Dochters Sara en Lian zijn fanatieke voetbalsters en 
hebben er veel plezier in. Sara speelt in de JO 14-1 en Lian in de 
MO 13-1. Simone is samen met Joyce van Dijke en Nigel Scholten 
coach van de MO-13. Vooral dochter Lian is zeer geïnteresseerd 

in voetbal, zij weet alles van de speelsters en spelers van het  
Nederlands Elftal en ook de Champions League met Ajax werd 
afgelopen seizoen door de dames op de voet gevolgd. Of het nu 
gaat om de laatste transfers of de opstelling van Oranje, Lian 
weet het als eerste aan haar vader te melden.

Ook gaan ze graag bij het (vrouwen) voetbal kijken. Vorig  
seizoen hebben de meiden samen met hun teams als mascottes 
mee gelopen met de vrouwen van Ajax op de Toekomst. Deze 
zomer waren ze nog in Valenciennes bij de wedstrijd Nederland- 
Kameroen in Frankrijk, maar ook Nederland- Duitsland (3-0!) van 
de mannen is in de Arena bekeken. Wat een mooie ervaringen. 
Hans wil nog wel een kritische noot meegeven: hij zou graag zien 
dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het meiden voetbal bij 
KGB, bijvoorbeeld voor de trainingen. Voor de jongens van de-
zelfde leeftijd wordt toch meer geld gereserveerd, wat jammer is. 
Hier valt nog veel te verbeteren. Waarvan akte!

Op het privévlak bleef de familie niet gespaard, want ook  
dochter Marlies werd ziek en zij is in november 2018 overleden, 
57 jaar oud. Het bedrijf heeft ook oud- medewerker Hans Fit in 
maart 2018 verloren, dus er zijn verdrietige tijden geweest. Wij 
hebben enorm veel respect voor de familie hoe zij hier mee zijn  
omgegaan.

Op maandagochtend waren de voetbalverhalen vaste prik in de 
kantine van de firma De Wit. Zo was er Hans, Ajax fan en altijd 
geïnteresseerd in voetbal, collega Theo Weel als een fervente 
Zouaven en Feyenoord fan, collega Miranca die voorheen zelf bij 
KGB heeft gevoetbald (ondergetekende Ron Bijleveld heeft haar 
zelfs vroeger getraind ) en ook trouw Zouaven en Barcelona fan 
is, Gert-Jan als KGB-er en ondergetekende als toenmalig mede-
werkster. Medewerker Hans Fit had meestal ook zijn woordje wel 
klaar en zijn mening over voetbal, dus u begrijpt dat er tijdens bij 
de koffie genoeg te bepraten viel! Gedurende het interview was 
het mij opgevallen, dat de achternamen van de mannen Wit en 
Rood zijn, onze clubkleuren, een mooiere combinatie is er toch 
niet denkbaar!

 Ron Bijleveld 
 Elly Roosendaal

Elly Roosendaal en Ron Bijleveld
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Terug van weggeweest….
Pedro Raven
In de selectie van het eerste en tweede elftal van KGB maakt Pedro Raven dit seizoen zijn rentree. Aan het 
eind van het seizoen 2017/2018 nam hij afscheid van de selectie en probeerde hij zijn scheidsrechters- 
carrière richting het betaalde voetbal te sturen. Hij floot destijds al wedstrijden in de eerste- en tweede 
klasse van het amateurvoetbal en zelfs enkele wedstrijden in de hoofdklasse. 

Hij presteerde dermate goed dat hij promoveerde naar het  
Talenten Traject Betaald Voetbal, de opleiding tot scheidsrechter 
betaald voetbal! Fluiten in de hoofdklasse, derde- en tweede di-
visie, de beloften competitie en vierde official zijn in de destijds 
bekende Jupiler league. Een loodzware opleiding met conditie-
testen, spelregeltesten, strenge begeleiding etc. Kortom, er werd 
veel van de slechts acht deelnemers gevraagd. Acht deelnemers 
waarvan er misschien één of twee doorstromen richting de top.

Pedro begon zijn voetbalcarrière bij De Zouaven en floot daar 
ook regelmatig jeugdwedstrijden. Niet vreemd omdat vader  
Jos Raven ook KNVB scheidsrechter was (en nog steeds is). Hij 
doorliep diverse scheidsrechtersopleidingen en het leiden van 
wedstrijden begon een steeds belangrijkere plaats in te nemen. 
In 2011 was Pedro inmiddels bij KGB aangekomen en begon hij 
zijn voetbalcarrière in een vriendenteam, het 8e. Veel van deze 
jongen zijn uiteindelijk later in de selectie van KGB beland, zo ook 
Pedro zelf. Begonnen in het 2e onder leiding van Jacko van Leijen 
is hij daarna doorgestoomd naar het 1e onder leiding van Richard 

Bulterman. 

Maar, zoals gezegd, zijn activiteiten als 
scheidsrechter werden steeds belangrijker 
en het fluiten op hoog niveau viel steeds 
moeilijker te combineren met het spelen van 
wedstrijden. Op zaterdag fluiten, op zondag 
voetballen en doordeweeks trainen werd 
een onmogelijke combinatie. Pedro besloot 
dan ook om medio 2018 te stoppen met 
voetballen en zich te concentreren op zijn 
loopbaan als scheidsrechter. Dit resulteerde 
dus zoals eerder vermeld in de promotie 
naar het Talenten Traject Betaald Voetbal. 
Deze opleiding was echter dermate zwaar 
dat Pedro helaas is afgevallen en dat is een 
enorme domper. Hij belandde toch in een 
dipje maar klauterde daar ook weer snel uit.  
Na deze teleurstelling moest hij zich even 
herpakken en weer in de kijker van de KNVB 
komen. Misschien komt er in de toekomst 
opnieuw een kans voorbij om dit Traject als-
nog weer te gaan volgen. 
Dit gaf ook de gelegenheid om weer te gaan 
voetballen, natuurlijk bij KGB. Hij vindt KGB 
een warme club, zowel de spelers onderling 
als de mensen er omheen. Dat laatste bleek 
wel tijdens de laatst gespeelde promotie-
wedstrijden. Altijd gezellig, een prettige 
sfeer en vooral veel collegialiteit. Naast zijn 
werk als budgetcoach (het helpen van men-
sen die het alleen niet helemaal kunnen bol-
werken) stort Pedro zich in het komende sei-
zoen volledig op het voetballen in de selectie 
van KGB en op het leiden van wedstrijden 
op zaterdag. Daarnaast heeft hij toegezegd 
om zijn ervaringen te willen delen met de 
jeugdscheidsrechters die bij KGB actief zijn, 
een welkome aanvulling voor deze jonge 
scheidsrechters. 
Welkom terug Pedro!!

        Ron Bijleveld
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Nijverheidsweg 7 in Grootebroek
De specialist in buitenverblijven

We wensen KGB en de leden een prachtige voetbal seizoen!
Bestel dit voetbalseizoen een buitenverblijf 

en profiteer van 10% korting*
*(kom langs voor de voorwaarden en een off erte op maat)

KGB-Leden aanbieding



Aanbiedingen KGB kledingshop start 
van het seizoen 2019/2020
Voor de start van het seizoen hebben wij weer een aantal leuke 
aanbiedingen, te weten een KGB trainingspak voor €40,- en een 
KGB trainingsset voor €45,- 

Tevens hebben wij een aantal losse trainingsjacks voor €17,50 
in een beperkt aantal maten, vraag aan John of Jacco naar de 
beschikbaarheid.

Bovenstaande aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar 
in het winkeltje, en dus niet via de website. In ons 
winkeltje hebben wij nagenoeg alle artikelen van de 
KGB kledinglijn op voorraad, dus geen lange wacht-
tijden maar gewoon direct af te halen in het winkel-
tje, hier kunt u contant afrekenen 
(pinnen ook mogelijk ) 

Ook kunt u het via de webshop bestellen en betalen 
en dan op zaterdag tussen 12:00 en 16:00 afhalen 
in het wedstrijdsecretariaat ( mits er thuiswedstrij-
den zijn), in dezelfde ruimte is ook ons winkeltje  
gevestigd.

Uiteraard ben tu van harte welkom om een kijkje 
te nemen  op zaterdag  tussen 12:00 en 16:00 of op  
afspraak met John ( 06-10332341 ) 
of Jacco ( 06-53258510 ).

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

Tevens staan wij altijd open voor personen en of  
bedrijven die het leuk vinden om een team van  
nieuwe shirts of trainingspakken te voorzien, kom 
gerust eens langs en vraag wat de mogelijkheden 
zijn, dit mag uiteraard ook telefonisch.
 
 Jacco Stuurop
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Verzorging van de selectie van KGB
Met ingang van het seizoen 2019/2020 wordt de verzorging van de selectie in handen gegeven van  
Milou Schooneman en Daniel van Vuure. Er werd afscheid genomen van Wim de Wolf die na 13 jaar had  
aangegeven te willen stoppen.

Daniel is weer terug bij KGB en afkomstig van West Frisia. Hij heeft 
de opleiding sportmassage gedaan en zal één van de twee trai-
ningsavonden bij KGB aanwezig zijn. Verder gaat hij ook weer bij 
KGB voetballen

De andere trainingavond wordt ingevuld door Milou Schooneman 
(inderdaad de dochter van Nico Schooneman). Sinds mei 2016 fy-
siotherapeute en voorheen werkzaam binnen de jeugdopleiding 
van AFC Ajax en hoofdfysiotherapeut bij FC Volendam. Milou heeft 
een eigen praktijk en KGB is blij dat er van haar diensten gebruik 
gemaakt kan worden.

 Ron Bijleveld

COACHING
PERSONAL TRAINING

FYSIOTHERAPIE
SPORTREVALIDATIE

fysiotherapiemilouschooneman@outlook.com       fysiotherapie-milou-schooneman.webnode.nl       06-308 468 63
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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

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

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,
P. Steltenpool,D. Stuurop, J.Th. Stuurop, J. Tonkes, 
B.W. v/d Velde, D. de Wit, P. Zwaanenburg
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Beste voetbalvrienden van KGB
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nieuwe seizoen 2019/2020 al weer in volle gang, de eerste 
oefenwedstrijd is afgewerkt tegen de eersteklasser Sneek in Friesland. Daarna hebben we gezamenlijk 
gegeten en werd het een zeer geslaagde avond in de binnenstad. Vermeld moet worden dat Brett en Luuk 
uit de jeugd hun debuut maakten in het eerste van KGB en dat zeer verdienstelijk deden.

Er is mij gevraagd om kort terug te blikken op het afgelopen 
seizoen en ook alvast vooruit te kijken op het nieuwe seizoen. 
Het afgelopen seizoen kende een matige start, de eerste vier 
wedstrijden wisten we niet één keer te winnen, daarna ging het 
steeds beter lopen. De jongens raakten steeds beter op elkaar in-
gespeeld en we wisten steeds vaker het net te vinden wat inhoudt 
dat je ook meer wedstrijden gaat winnen.

In de tweede periode werd er zelfs meegedaan voor de bovenste 
plaatsen, in deze periode zag ik dat er ook misschien nog wel een 
top vijf plaats te halen viel. Deze voorspelling kwam ook uit, in 
de derde periode haalden we in het begin hele leuke resultaten. 
Tegen Kleine Sluis ( de kampioen ) wisten we knap een gelijkspel 
uit het vuur te slepen. De volgende thuiswedstrijd tegen Grashop-
pers werd heel knap met 1 - 0 gewonnen, na deze wedstrijd kwam 
er een nog grotere chemie in het team.

In deze periode werden er nog een aantal wedstrijden winnend 
afgesloten waardoor we op een gegeven moment bovenaan 
stonden, we moesten toen nog een aantal wedstrijden spelen in 
de laatste periode waaronder tegen Texel "94 ( een keer gewon-
nen ) en Winkel. Deze twee ploegen stonden beide onderaan, er 
werd tegen deze ploegen niet gewonnen waardoor we de perio-
de niet meer in eigen hand hadden. We moesten nog aan treden 
tegen SEW en Westfriezen, tegen SEW werd thuis gewonnen en 
de laatste wedstrijd tegen Westfriezen moest gewonnen worden 
om de periode binnen te slepen. Ik denk dat we kunnen spreken 
van een prachtig slot van de competitie, deze laatste wedstrijd 
kwamen we op een 0-2 voorsprong, deze werd door Westfriezen 
omgezet in een 3-2. Er waren toen nog tien minuten te spelen, 
wat er toen gebeurde maakt voetbal ook zo leuk en spannend, 
door echt alles of niets te spelen wisten we een 3-4 uit het vuur 
te slepen wat inhield dat wij de terechte winnaar waren van de 
derde periode.

De doelstelling was hierbij gehaald, dit betekende ook dat we 
wedstrijden mochten spelen voor promotie,   in dit soort wed-
strijden is altijd van alles mogelijk. Het eerste obstakel was Ken-
nemers, tegen deze zeer goeie ploeg wisten wij met name door 
een geweldige Dirk bakker via een strafschoppenserie een ronde 
verder te komen. Daarna mochten we de finale spelen tegen  
Schoten uit Haarlem, deze wedstrijd hebben we door een onge-
lukkige snelle achterstand niet meer spannend kunnen maken. 
In de herkansing daarna waren we kansloos tegen SEW, ondanks 
dat we promotie misliepen spreek ik van een zeer geslaagd  
seizoen. Hoogtepunten waren er genoeg, we hebben prachtige 
wedstrijden gespeeld, in de nacompetitie konden we rekenen 
op heel veel toeschouwers wat voor de spelers en staf natuurlijk 
geweldig is.

Ons tweede elftal wist wel via de nacompetitie te promoveren 
wat natuurlijk ook een geweldige prestatie is, Jeroen zal jullie 
daar in dit magazine over bijpraten.

Ik zou tevens nog even vooruitblikken op het nieuwe seizoen, we 
hebben toch weer een selectie kunnen maken van ongeveer 36 
man, daar zijn we best trots op omdat ik bij genoeg verenigingen 
kom waar dat steeds een groter probleem word. Tevens trainen 
er al regelmatig talentvolle jongens mee met de selectie om aan 
het grote werk te ruiken.

Beide teams zullen proberen weer een periodetitel binnen te 
slepen, dat daar heel veel voor gedaan moet worden is vorig jaar 
gebleken. Maar als de trainingen net zo goed bezocht worden als 
vorig jaar dan behoort dat echt tot de mogelijkheden. Kortom 
alles is weer aanwezig om er een goed seizoen van te maken, met 
alles bedoel ik ook een nieuwe hersteltrainer, nog een keeper-
strainer erbij, nieuwe kleding, goeie materialen en heel veel vrij-
willigers.

Rest mij nog iedereen binnen KGB een geweldig seizoen toe te 
wensen.

 Piet Wiersma
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De selectie vv KGB 2019-2020
1 Milou Schooneman   fysiotherapeute
2 Piet Wiersma    hoofdtrainer
3 Tim Appelman
4 Lorenzo van de Beek
5 Sylvio Bulterman
6 Daniël van Vuure verzorger/masseur
7 Niels Compas
8 Julian van Vuure
9 Jorick Huisman
10 Hans Volten   teammanager KGB 2
11 Linze de Jong   as'-scheidsrechter KGB 2
12 Erik de Vries   teammanager KGB 1
13 John Feij   as'-scheidsrechter KGB 1
14 Eric Vermeulen  conditietrainer
15 Jens Kesting
16 Nick Edelenbosch
17 Max Eickhout
18 Ricardo Smit
19 Juan Takken
20 Michael Helfensteijn
21 Tyron Terbeek
22 Bart Boon
23 Jeroen Visch   trainer-coach KGB 2
24 Jeroen Mulder   teammanager KGB 2
25 Sonny Overbeek
26 Erdinç Gedik
27 Menno Kuin
28 Bob Appelman
29 Pedro Raven
30 Robbert Karel

31 Joost Volten
32 Jord de Boer
33 Jurgen Duijs
34 Dennis Keppel
35 Tim Ruiter
36 Marijn de Wit
37 Reynaldo Appelman

Op de foto ontbreken:
Jan Blom
Mike Boere
Joep Deen
Sam Doorn
Yusuf Durmaz
Daniël Hart
Brian de Roo
Pedro Thole
Jasper de Wit
Jochem de Wit
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Hoofsponsor Jeugd Party Centrum 
Happy Days
Tegelijkertijd vonden er gesprekken plaats met Happy Days in Grootebroek, dit grote partycentrum had belangstelling om voor mi-
nimaal 2 seizoenen op te treden als hoofdsponsor van de jeugd. Het enorme partycentrum aan de Industrieweg is zeker een bezoek 
waard, al meer dan 20 jaar verzorgen zij bedrijfsfeestjes, themafeesten, kinderfeestjes etc. U kunt er ook bowlen, laser gamen en nog 
veel meer. En natuurlijk kunt u heerlijk eten in de diverse restaurants in het pand.

Bezoek de website van Happy Days eens en zie wat er allemaal mogelijk is: www.happydays-nh.nl.

-nh.nl

De sponsorcommissie
De sponsorcommissie van vv KGB bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die er door hun inspanning mede 
voor zorgen dat de club financieel rond kan komen. Natuurlijk betalen de leden contributie, maar dat is 
lang niet toereikend om alle kosten die het met zich mee brengt om een voetbalclub draaiende te houden 
te dekken.

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

De verscheidende taken van de commissie worden dan ook in 
nauwe samenwerking met de andere commissies binnen de 
vereniging uitgevoerd. Waar bijvoorbeeld de werkploeg het 
onderhoud en het plaatsen van de reclame borden regelt, is de 
jeugdcommissie onder andere betrokken bij de uitvoering van de 
tulpen actie.

Deze jaarlijkse actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
leden van de topsponsorgroep Tulip Valley. In deze topsponsor-
groep zitten bijna 20 bedrijven die op verschillende manieren 
betrokken zijn bij de teelt en verhandeling van Tulpen en Tulpen-
bollen.

De meest in het oog springende reclame uitingen zijn van onze 
hoofdsponsor NIBO installatietechniek,  onze Hoofd jeugd spon-
sor Happydays, een groeiend aantal topsponsors en uiteraard de 
topsponsorgroep Tulip Valley

KGB kent een grote verscheidenheid aan sponsor en reclame  
uitingen, d.m.v. reclameborden langs de velden, bij de entree 
van het complex en langs de N505 (Drechterlandse weg), shirt- 
reclame, reclame op kleding, advertenties op de website/ 
Facebook/ de KGB App en in de presentatigids, maar ook op de 
schermen o.a. in de kantine, tevens is er de mogelijkheid voor 
bedrijven of particulieren om een wedstrijd of een wedstrijdbal 
te sponsoren.

Met ingang van dit seizoen hebben wij ook sponsorpakketten 
Platina/goud/zilver/brons/koper, de pakketten zijn in overleg 
met de sponsor commissie naar wens samen te stellen gelang het 
bedrag dat u of uw bedrijf wil sponsoren.

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



www.vvkgb.nlwww.vvkgb.nl 30 31

Op een zomerse maandagochtend melden Klaas en ik ons bij Ivan en Saskia Kerner. Dierenliefhebbers in 
hart en nieren, geen voetballiefhebbers, maar toch sponsors van de club. Door de enthousiaste verhalen 
van Klaas zijn ze sponsor geworden en tot nu toe gebleven, wat uiteraard erg op prijs wordt gesteld.

Sinds september 2009 vind je op het Boerhaveplein in Boven-
karspel de dierenwinkel van de familie Kerner. Nu het 10 jarig 
bestaan wordt gevierd is het tijd voor een interview. Begonnen in 
de crisistijd, uiteraard na veel kritiek uit de omgeving, want wie 
begint er nu een bedrijf in crisistijd.  Met behulp van het micro- 
krediet van Maxima, veel mond op mond reclame en met heel 
veel geloof en liefde staat er na 10 jaar een bloeiende winkel.

Klanten komen van heinde en ver en iedereen met een speciale 
vraag over zijn of haar huisdier weet steeds beter de weg te vin-
den naar de winkel. De liefde voor dieren zat er bij Ivan al vroeg 
in. Als iemand anders vroeger een boek las zat Ivan met zijn neus 
in de dierenencyclopedie, vooral exotische dieren hadden zijn 
interesse.  

Destijds de opleiding landbouwschool in Hoorn gevolgd, waar 
nog niet echt de mogelijkheid bestond om de richting huisdieren 
te volgen. Dit was maar een heel klein onderdeel van de opleiding 
destijds. Aan de slag gegaan en 10 jaar als verzorger gewerkt in 
Artis, nooit een vaste afdeling gewild, juist het vliegende keep zijn 
beviel Ivan wel. 

Na een reorganisatie bij Artis vond Ivan het tijd zijn vleugels naar 
elders uit te slaan en kwam toen bij Ranzijn Alkmaar terecht, 
die destijds nog een grote dierenafdeling had, waar 15 man  
personeel werkten. Er waren veel exotische dieren, de voorliefde 
van Ivan. Gestart zonder ervaring als manager van de dierenaf- 
deling en erin geslaagd een goed draaiende afdeling neer te  

zetten. Hier is ook de basis gelegd voor het ondernemerschap.
Toen de Europatuin op de Veilingweg ook een Ranzijn werd heeft 
Ivan zijn kans gegrepen om hier aan de slag te gaan, lekker dicht 
bij huis. Met al zijn eerder opgedane ervaring heeft hij hier een 
bloeiende dierenafdeling neergezet. Er was veel tijd om zich met 
de klanten bezig te houden.

Hierdoor heeft hij heel veel klanten aan zich gebonden omdat 
ervaring en kennis samenging met heel veel dierenliefde. Helaas 
verkocht Ranzijn na 10 jaar de winkel aan een supermarktketen 
en werd het werken daar voor Ivan steeds minder leuk. Het speci-
ale dierenassortiment werd eruit gehaald en je had geen invloed 
meer op de inkoop. 

Tja tijd om rond te kijken dus naar daar waar het bloed sneller 
van gaat stromen. Gekeken naar het starten van een dierenpen-
sion of een dierenthuiszorg, maar uiteindelijk gekozen om een 
eigen winkel te beginnen.

Uiteraard dit aan zijn netwerk (klanten) gemeld, zo ook aan de 
mystery-shopper, die toevallig langskwam bij Ranzijn. Hij kreeg 
een 10 voor zijn klantvriendelijkheid en kennis, maar dat hij ook 
had gemeld, “ kom dan binnenkort langs bij mij in de winkel”, 
werd door zijn toenmalige werkgever in eerste instantie kritisch 
ontvangen. Echter bij het afscheid van Ivan had hij het resultaat 
van de mystery-shopper ingelijst, eigenlijk kon zijn werkgever de 
humor er ook wel weer van inzien.

Gelukkig is Saskia altijd achter haar man blijven staan en is mee-
gegaan in zijn avontuur als ondernemer. Ooit begonnen als zie-
kenverzorgster heeft ze 20 jaar gewerkt bij gebr. de Jong bloem-
bollenbedrijf tot dat ze daar haar baan op heeft gezegd. Daar 
Saskia hier met veel plezier werkte had ze niet echt de ambitie 
om ondernemer te worden, maar ze is meegegaan met Ivan zijn 
passie. In eerste instantie Nog bezig geweest met een hondenuit-
laatservice, maar door téveel concurrentie heeft ze dat vaarwel 
gezegd. Tijdens de start van de winkel heeft ze nog bijgewerkt bij 
de Action, vanwege de crisistijd, maar ook dit heeft ze kunnen 
opzeggen.

Sinds kort heeft ze haar certificaat voor de vishouderij gehaald en 
is zo, samen met Ivan, toegerust op de toekomst.

In de winkel vind je tegenwoordig geen levende have meer, enkel 
nog aquarium vissen. Ook Ivan zijn passie voor exotische dieren 
kost zoveel tijd en energie dat dit niet meer in zijn winkel is terug 
te vinden. Dit bewaart hij dan maar voor zijn vrije tijd.

Door strengere wetgeving hebben Ivan en Saskia zich meer toe-
gelegd op vissen. Hun aanbod van hengels voor de hengelsport 
is enorm uitgebreid en Saskia heeft dus haar certificaat behaald.

Het commercieel dieren houden gaat door de nieuwe wetgeving 
volledig op de schop en is bijna niet meer te doen. Voor elk dier 
moet je nu aparte certificaten gaan halen.
Naast de hengel-  en vissport biedt de winkel tevens een assorti-
ment van speciale dierenvoeding. Ivan en Saskia geloven heilig 
in het gezond houden van je huisdier door voeding.  Zo hebben 
ze een hond, die eigenlijk door zijn niet werkende nieren snel 
zou komen te overlijden,  nog twee jaar een goed leven kunnen 
geven.

Ze zijn altijd op zoek naar een goede verstandhouding met die-
renartsen, waarbij ze zoeken naar een aanvulling te zijn op elkaar 
en geen concurrent. Ivan en Saskia hebben ook na 10 jaar nog alle 
vertrouwen in de toekomst.

Na het interview en de koffie met gebak verlaten Klaas en ik het 
enthousiaste echtpaar en wensen hun alle goeds voor de toe-
komst.

 Klaas Blokker
 Liesbeth Gevers



Happy Days 
Jeugdtoernooien seizoen 
Na afloop van het seizoen werd er door de toernooicommissie geëvalueerd om te zien wat er in het  
komende seizoen anders kan of beter moet. Bij de nieuwe hoofdjeugdsponsor Happy Days werd er eerst 
stilgestaan bij het afscheid van Andries Zwaan. Hij heeft samen met zijn toernooicollega’s zo’n 9 jaren bij 
KGB de jeugdtoernooien georganiseerd en vond het nu tijd om wat anders te gaan doen.  Andries, vanaf 
deze plaats onze hartelijke dank voor alle mooie toernooidagen!

Gevolg was dat er op zoek moest worden gegaan naar een nieu-
we Andries Zwaan, niet eenvoudig! Al snel liet Pia Kolkman weten 
deze taak op zich te willen nemen, een niet geringe klus. Afgelo-
pen toernooi liep zij al mee om te zien hoe dit nu allemaal reilt en 
zeilt. Gelukkig staat zij er niet alleen voor. 

De harde kern van de toernooicommissie bestaan nu uit Pia 
Kolkman, Jacob van Vuure en John de Haas. Deze worden  
geassisteerd door diverse andere KGB-ers (Linze de Jong, John 
Feij, de EHBO-ers, de wedstrijdleiding, scheidsrechterscommisie, 
kantinekommissie etc.). Afgelopen seizoen is gebleken dat er best 

nog meer hulp nodig is, in  feite is het teveel werk om dat door 
zo`n kleine groep mensen te laten verrichten. Dus als iemand 
zich geroepen voelt om slechts één dagdeel te komen assisteren? 
Graag!!!!!

De data van de aller eerste Happy Days Toernooien in 2020 zijn: 
30 en 31 mei, 1 juni. Opnieuw is er gekozen om alle toernooien 
in dit pinksterweekend plaats te laten vinden.  Later wordt de 
teamindeling voor deze dagen bekend. We wensen de toernooi-
commissie veel succes!!

 Toernooicommissie vv KGB/R. Bijleveld
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Datum Thuis - Uit Tijd

22/09/19 Westfriezen 1 - KGB 1 14:00

29/09/19 KGB 1 - Hugo Boys 1 14:00

06/10/19 KGB 1 - JVC 1 14:00

13/10/19 Winkel 1 - KGB 1 14:00

20/10/19 KGB 1 - Hauwert 65 1 14:00

27/10/19 DWOW 1 - KGB 1 14:00

03/11/19 KGB 1 - Grasshoppers 1 14:00

10/11/19 Blokkers De 1 - KGB 1 14:00

24/11/19 VVW 1 - KGB 1 14:00

01/12/19 KGB 1 - KSV 1 14:00

08/12/19 VVS 46 1 - KGB 1 14:00

15/12/19 KGB 1 - Hollandia T 1 14:00

26/01/20 SEW 1 - KGB 1 14:00

02/02/20 KGB 1 - Westfriezen 1 14:00

09/02/20 Hauwert 65 1 - KGB 1 14:00

16/02/20 KGB 1 - Winkel 1 14:00

08/03/20 JVC 1 - KGB 1 14:00

15/03/20 KGB 1 - Blokkers De 1 14:00

22/03/20 Grasshoppers 1 - KGB 1 14:00

29/03/20 KGB 1 - SEW 1 14:00

05/04/20 Hollandia T 1 - KGB 1 14:00

19/04/20 KGB 1 - DWOW 1 14:00

26/04/20 KSV 1 - KGB 1 14:00

10/05/20 KGB 1 - VVW 1 14:00

17/05/20 Hugo Boys 1 - KGB 1 14:00

24/05/20 KGB 1 - VVS 46 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 !!

1

Speelschema KGB 1
2019-2020



K.G.B. sponsors 
advertentie-reclamebordsponsors

Hoofdsponsor NIBO installatietechniek
www.niboinstallatie.nl 

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
Broekhuizen Restaurant 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 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 Wit Beeld en Geluid Enkhuizen
De Wit Transport BV Bovenkarspel
De Wit-Schouten BV Andijk
Deen supermarkten Hoorn
Deinum’s catering Zwaag
Dekker Tweewielers Enkhuizen
Desaunois Aannemingsbedrijf BV Zwaagdijk
Die Port van Cleve Enkhuizen
Dijkprint Andijk
Dijkstra Groep Leek
Dikke Mik eetcafé Enkhuizen
Dirk de Wit Mode Bovenkarspel
E. de Wit & Zn BV Bovenkarspel
E.A.B. Enkhuizen
Elektro  Enkhuizen
Elbay Bandenservice Enkhuizen
Embrace  Bovenkarspel
Energiewacht Groep Zwolle
Enkhuizer sportcentrum Enkhuizen
ENRA Verzekeringen Grootebroek

Fa. W.J. Kok & Zn Bovenkarspel
Finaccount Enkhuizen
Finn Glazenwassersbedrijf Bovenkarspel
Flora Bar Bovenkarspel
Flynth Arnhem
G. Jong Timmerbedrijf Bovenkarspel
G. Oud & Zn Tulips BV Andijk
G.J. Apeldoorn VOF Andijk
Garage Jong Andijk
Germaco BV Bovenkarspel
GMN Voorhout
Grond & Cultuurtechniek WF Andijk
Groot & Nieuwboer Makelaardij Bovenkarspel
Gruba Auto- en bandenservice Grootebroek
Gulik Venhuizen BV Venhuizen
Happy Days Grootebroek
Helder Groot & Utrillas Bovenkarspel
Heron Enkhuizen
Hessel Thole automatisering Bovenkarspel
Het Industriehuis Enkhuizen
Hinke juwelier Bovenkarspel
HoBAHO BV Lisse
Hoekstra APK Grootebroek
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
Kevin Kok Bovenkarspel
KLVB Trainingen Bovenkarspel
Kok Installatietechniek Hoogkarspel
Kok Metaal Grootebroek
Koomen glasfolies & reclame Zwaagdijk
Koorstra kitwerken Bovenkarspel
Kooy reparatiebedrijf Grootebroek
Koster muziek Enkhuizen
Kramer belettering Andijk
Kreeft Auto en Service Enkhuizen
Kuin BV aannemingsbedrijf Bovenkarspel
Lidl Nederland GmbH Huizen
Loonbedrijf Fa. Kok Bovenkarspel
Maartens Tuincentrum Enkhuizen
Machteld Stins sportcentrum Bovenkarspel
Mantel VOF Grootebroek
McDonald’s  Enkhuizen
Michel Doorn ontstoppingsbedrijf Andijk
Milou Schooneman Bovenkarspel
Mini Snackbar Bovenkarspel

Mon’Asti Bovenkarspel
Muta Sport Leeuwarden
Nan Profile Grootebroek
Nefertiti schoonmaakbedrijf Bovenkarspel 
NIBO Installatietechniek Bovenkarspel
Noppes kringloopwinkel Grootebroek
PCC Afval Medemblik
Pearle opticiëns Enkhuizen
Peerdeman garagebedrijf Enkhuizen
Peerdeman Tekenbureau Enkhuizen
Pieterson dakbedekking Bovenkarspel
Polytechniek BV Hem
Remax Bovenkarspel
Remondis Enkhuizen
Rioolservice West-Friesland Grootebroek
Rogema administratiekantoor Grootebroek
Rové Horeca groothandel Middenmeer
Ruiter dakkapellen Purmerend
RUVO inbraakbeveiliging Grootebroek
Sanidrome  Grootebroek
Sense Garden Chinees Restaurant Grootebroek
Schadenberg BV Hem 
Schildersbedrijf de Graaf  Enkhuizen
Sign Company Enkhuizen
Sikkens bouwbedrijf Enkhuizen
Sjoerd Bakker fysiotherapie Bovenkarspel
Slagtech Zwaagdijk
Smit Tweewielers Grootebroek
Sneeboer Bovenkarspel
Solar Zonnepanelen Andijk
Spar Schrama Bovenkarspel
Sportcentrum StedeBroec Bovenkarspel
Sportprijzen online Raamsdonksveer
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
Uniek Uniek Reclamediensten Enkhuizen
United Softdrinks Utrecht
Univé Hollands Noorden Bovenkarspel
Vakantie Xperts Grootebroek
Van den Mosselaar Juwelier Bovenkarspel
Van den Mosselaar Modeschoenen Bovenkarspel
Van der Tuin Notarissen Hoogkarspel
Van Diepen design Grootebroek
Van Rensch Schildersbedrijf Bovenkarspel
Vereenigingsgebouw Bovenkarspel
Vivaldi IJssalon Bovenkarspel
Vloerendirect Enkhuizen
Vriend BV Hem
Weeteling Keukens Grootebroek
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



Presentatiegids/Halverwege
Zoals de lezers van deze gidsen gewend zijn kwamen beide gidsen jaarlijks periodiek bij de KGB leden thuis in de brievenbus. Door 
gebrek aan redactionele hulp hebben we helaas moeten besluiten om deze gids vanaf nu nog maar één keer per seizoen uit te brengen 
en wel  vóór de aanvang van de competitie. Er is diverse keren gevraagd om hulp bij het schrijven van artikelen maar de reacties waren 
nog minder dan minimaal. Voor de huidige redactie werd het 2 maal per jaar verschijnen een te grote opgave, wanneer  in een later 
stadium blijkt dat er meer hulp komt voor het schrijven van artikelen dan kunnen we dit besluit heroverwegen.

 Redactie Presentatiegids vvKGB

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 2018/2019
Senioren 147,50
Zaal  142,50
Onder 18/19 122,50 
Onder 16/17 112,50 
Onder 14/15 112,50 
Onder 12/13 107,50 
Onder 10/11 102,50  
Onder 8/9 102,50  
Onder 6/7 87,50 
G-sen  107,50
Dames  125,00
Dames 35+   60,00

CLUBCOLLECT
De contributie wordt in het seizoen 2019/2020 voor het eerst 
namens KGB geïncasseerd door Club Collect. De leden krijgen 
een door ClubCollect verzonden betaalverzoek met daarop 
vermeld het te betalen contributiebedrag. De leden kunnen 
zelf via dit betaalverzoek aangeven of ze in termijnen, d.m.v 
IDEAL of via overschrijving willen betalen. Ook de aanm- 
aningen etc. zullen door ClubCollect verzorgd worden. 

Overigens is het van groot belang dat de NAW gegevens van de 
leden juist zijn, als deze gegevens (denk aan het emailadres) 
onjuist blijken te zijn kan ClubCollect de facturen niet verstu-
ren en ontstaat een achterstand. ClubCollect gaat na een aan-
tal aanmaningen incassokosten in rekening brengen.
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Torenstraat 10
1601HH Enkhuizen 
Tel: 0228-312961
E-mail: 
info@dekker-tweewielers.nl

De club van 100 heeft momenteel rond de 150 leden en die zijn voor het voortbestaan van KGB ook hard 
nodig. Regelmatig wordt het bestuur van de club van 100 benaderd om ergens geld voor vrij te maken. Het 
complex wordt veel en goed gebruikt en er zijn vele spullen en materialen nodig of aan vervanging toe. En 
juist voor dit soort incidentele uitgaven waar de gehele vereniging gebruik van maakt is de club van 100 
zeer geschikt! Veel vrijwilligers zijn óók nog eens lid van de club van 100 geworden omdat ze KGB een warm 
hart toedragen. De club van 100 hoopt vooral leden en/of ouders te werven die verder geen vrijwillige  
taken verrichten en die op deze wijze toch binding met de vereniging creëren waar hun zoon of dochter 
sport 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:
Marco Ligthart - marcoligthart@hotmail.com
Jan Hermans - pj.hermans@outlook.com, of 06-41858377

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

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

Club van 100

Samenstelling 
redactie gids
Zoals vermeld in deze gids neemt Rob Visser afscheid van de 
redactie van de gids. Gelukkig zijn we er in geslaagd om Leonie  
Pover bij de redactie te betrekken, vanaf dit seizoen zal zij ook 
haar steentje bijdragen aan de samenstelling van de Presentatie-
gids. Leonie is moeder van 2 jeugdvoetballers (Sietse en Auke) en 
we zijn blij dat ze het redactieteam komt versterken.
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Kuin bv
al ruim 90 jaar actief 
in de woningmarkt

www.kuinbv.nl
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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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Primera Stede Broec   •   (0228) 52 22 24
Stationslaan 49   •   1611 KX Bovenkarspel

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

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

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

4 stuks € 8,50   6 stuks € 9,50

Een tijd van komen 
en een tijd van gaan…..Rob Visser
In de vorige editie van Halverwege kondigde Rob Visser aan zijn activiteiten voor de redactie van de 
KGB-gidsen te beëindigen. Tijd dus voor een slot-interview met Rob. 

Rob is geboren in Grootebroek, verhuisd naar Hoogkarspel en 
daarna uiteindelijk op de Hulft in Bovenkarspel beland. Kortom, 
een echter Streker!  Hij kent de ins en outs van de Strekers dus op 
zijn duimpje. Net als zijn vader was hij voorbestemd om tuinder 
te worden maar het liep allemaal anders. In plaats van het tuin-
dersbedrijf in te gaan werd Rob intermediair bij HOBAHO en zit 
dus veel “langs de weg”. HOBAHO is een bedrijf dat al bijna 100 
jaar gespecialiseerd is in de bemiddeling en de veiling van bloem-
bollen, knollen en vaste planten in Lisse. De intrigerende naam 
HOBAHO komt van de initiatiefnemers Lau HOman, Hein BAder 
en Daan HOogewoning. In feite is HOBAHO de iets kleinere colle-
ga van het CNB in Bovenkarspel, bij iedereen wel bekend. Beiden 
maken ook deel uit van het sponsorcollectief Tulip Valley. 

Rob was volgens eigen zeggen niet echt in de wieg gelegd om 
topvoetballer te worden, Hij heeft zijn voetbaltalenten wel bij de 
Zouaven en Spirit vertoont maar nooit bij KGB. Zijn zoon Ronald 
had die talenten duidelijk wel. Ronald werd lid van de jeugd van 
KGB en als trouwe voetbalvader vergezelde Rob zijn zoon bij de 
thuis- en uitwedstrijden. Hij noemt dit zelf de mooiste tijd binnen 
KGB, samen met o.a. de zeer betrokken trainers en begeleiders Ja-
cob van Vuure, Eric van Straaten, Jacko van Leijen en Brian Veek-
en werd het een prachttijd. Jacob is momenteel nog steeds actief 
binnen KGB in de toernooicommissie en Jacko is nu werkzaam bij 
SEW in Nibbixwoud. In de junioren is Coen Raven een betrokken 
trainer/coach geweest. Met hem en alle betreffende spelers in die 
tijd werd dit een mooie periode. Een lijst spelersnamen teveel om 
op te noemen maar allemaal prima gasten en bewaard Rob daar 
zeer goede herinneringen aan. Ook het samen optrekken met de 
andere ouders bij de wedstrijden vond hij geweldig.  

Mede door het feit dat Rob alle zaterdagen op pad was ging hij na 
verloop van tijd (zo rond 2006) wedstrijdverslagen van de wed-
strijden maken, deze werden dan door Hans Beets op de website 
gezet zodat iedereen op de hoogte kon zijn  van het wel en wee 
van het team. Het schrijverstalent van Rob ging niet ongemerkt 
voorbij, al spoedig werd Rob door Nico Bakker gevraagd om ook 
deel uit te gaan maken van de redactie. Vanaf 2008 maakte Rob 
dus officieel deel uit van de redactie. Hij maakte interviews met 
bekende en minder bekende KGB-ers, schreef zijn telkens ver-
rassende columns en had altijd een eigen inbreng in de samen-
stelling van de KGB gidsen. Hij ontwikkelde een eigen stijl, ook al 
omdat hij een aantal cursussen heeft gevolgd in het schrijven van 
columns. 

Kleine jongens worden groot en nadat Ronald overging naar de 
senioren bleef Rob zijn zoon volgen, met name in het 2e. Ronald 
speelde samen met veel spelers met wie hij zijn voetbalcarrière 
binnen KGB begon, er was sprake van een hechte vriendengroep. 
Totaal onverwacht overleed Ronald in 2016 en dat veroorzaakte 
een enorme schok binnen de familie Visser en natuurlijk ook bin-
nen KGB. Begrijpelijk dat de energie van Rob om zijn vele werk 
binnen KGB voort te zetten afnam. Rob is nu nog even bestuurslid 

van de Club van 100, hij heeft inmiddels laten weten ook daarmee 
(voorlopig?) te stoppen omdat hij niet meer de energie heeft om 
daar waardevol voor te zijn.

Aan het eind van het interview spreekt Rob de wens uit dat KGB 
zijn eigen identiteit blijft behouden, een gezellige en familiaire 
vereniging op een prachtig complex waar iedereen zich thuis kan 
voelen. Hij zal zeker nog regelmatig zijn gezicht laten zien op ons 
sportpark. We zijn dankbaar dat Rob ons ruim 10 jaar van zijn 
schrijverskunsten heeft laten meegenieten en wie weet wat de 
toekomst brengt, het zou zomaar kunnen zijn dat Rob te zijner 
tijd zijn rentree maakt in één of andere rol binnen KGB. En daar 
hopen we stiekem dan maar op!!

Rob, we hebben van je schrijverstalenten en inzet genoten!!! 
Bedankt daarvoor!

 Elly Roosendaal & Ron Bijleveld
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 •  De Dolfijn 23 
 •  1601 ME Enkhuizen 
 •  Tel. 0228 353054 

www.dedijkkeukens.nl 

BETROUWBARE
 KWALITEIT
VOOR EEN 

BETAALBARE PRIJS!

VOOR EEN
VERTOUWD GEVOEL

Gezellig voetbal kijken bij KGB; ook 
in de kantine
Het is al jaren mogelijk om op zondagmiddag gezellig voetbal te kijken in de kantine van KGB. Af- 
gelopen seizoen zijn er verschillende technische storingen geweest die met name bij onze aanbieder KPN  
lagen. Tijdens de zomerstop zijn er verschillende inhaalslagen gemaakt. Vanaf dit seizoen is het nog beter  
vertoeven in de kantine van KGB.

In de kantine is er in de zomer van 2018 al een nieuwe beamer 
met projectorscherm geplaatst door de werkploeg. Echter, de 
beamer kon toen nog niet optimaal worden gebruikt, omdat de 
Digitenne ontvanger van KPN geen aansluiting op HDMI had. Een 
nieuwe ontvanger bestellen was nog niet zo gemakkelijk. Het 
heeft enkele maanden geduurd voordat KPN onze vereniging kon 
vinden in haar systemen...

De laatste twee seizoenen zijn er verschillende oproepen gedaan 
om de tv-beelden beter beschikbaar te maken in de kantine.  
Vanaf de bar is het lastig om de beelden van de beamer te zien. 
Dit komt onder andere door het buitenlicht, maar vooral door het 
ongelijke plafond. Vanaf september is het daarom ook mogelijk 
om op een televisiescherm achter de bar naar dezelfde beelden 
te kijken. Zo kan er vanuit elke hoek in de kantine naar Eredivisie-
voetbal worden gekeken.

Zoals gezegd zijn er een aantal storingen geweest. Daarbij zaten 
er ook veel die voorkomen hadden kunnen worden. Veelal kwam 
het doordat instellingen van de ontvanger zijn aangepast of dat 
bepaalde kabels los zijn getrokken of veranderd zijn van plek. 
Hierbij dan ook de oproep om zoveel mogelijk van de apparatuur 
af te blijven. Op deze manier kunnen we de komende seizoenen 
blijven genieten van Fox Sports Eredivisie, gesponsord door onze 
hoofdsponsor Nibo installatietechniek.

Vanaf nu kan iedereen weer op de zondagmiddag via de beamer 
en het nieuwe scherm achter de KGBeachbar Eredivisievoetbal 
kijken. En dat hopelijk na een glansrijke overwinning van ons 
vlaggenschip…

 Joey Leeuwinga

 



De vrijwilligers van KGB
In het kader van deze nieuwe rubriek willen we u in de loop van de tijd kennis laten maken met de verschil-
lende enthousiaste vrijwilligers die KGB bemannen of bevrouwen. Zonder hen bestaat KGB niet zoals we 
deze nu kennen. We trappen af met de dames van de bestuurskamer.

U kent ze vast wel de twee dames die, als het eerste thuis speelt, 
de bestuurskamer bevrouwen. Roelie Wachter en Ineke Bakker. 
Samen verzorgen ze het bestuur, de begeleiders/trainers van 
tegenpartij en KGB door koffie, drank en versnaperingen te  
serveren. Daarnaast verkoopt Roelie de lootjes en zorgt Ineke 
voor de pupil van de week en ontvangt daarbij ook de ouders.

Er samen ingerold doordat ze gevraagd zijn, anderen stopten of 
liever iets anders wilden doen binnen KGB, doen ze het nu samen 
al enige jaren en nog steeds met veel plezier.

Ineke zit al sinds jaar en dag bij KGB en, zoals meestal het geval, 
dat is gekomen doordat de zoon bij KGB voetbalde. Vaak zijn de 
kinderen al volwassen en spelen allang geen voetbal meer, maar 
de ouders blijven. Ik denk dat dit wel iets zegt over de sfeer bij 
KGB. Ineke heeft de afgelopen jaren veel gedaan van bij toernooi-
en helpen, kantinediensten draaien tot EHBO hulp verlenen.

Roelie door haar man, die bij KGB voetbal speelde, bij de club  
gekomen, doet de bestuurskamertaken al ongeveer 10 jaar. 
Alhoewel al bijna 70, wat haar zeker niet is aan te zien, heeft ze 
er nog lang geen genoeg van. Samen met Ineke zorgt ze voor de 
prijzen, die uiteraard samengaan met het verkopen van lootjes.

Op mijn vraag of er in de afgelopen jaren iets is veranderd krijg 
ik het antwoord dat de foto’s van de pupillen nu door de ouders 
worden gemaakt, omdat de frequentie van het KGB blad is gewij-
zigd en dat ze sinds kort prachtige nieuwe trainingspakken voor 
de pupil van de week hebben gekregen van de sponsorcommis-
sie, Jacco nog bedankt daarvoor.

Het enige wat niet gewijzigd is in al die jaren is dat lekkere patatje 
van de keuken, wat de dames alleen nuttigen bij KGB...

          Liesbeth Gevers
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Uniek patisserie concept in kleine cadeaus 

The Copper Pastry biedt als uniek concept een selectie van speciaal ontworpen mini-taartjes  
in de vorm van cadeautjes. Check ons menu op de website www.copperpastry.nl en vindt een 
speciaal taart-cadeautje voor jouw gelegenheid! 
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PLATINA PAKKET
KLVB/Bob Smit
Het Industriehuis  BV
De Dijk Keukens & Autobedrijf
Lidl Nederland

GOUDEN PAKKET
Re/max  connect
WFO metwerk notarissen

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

BRONZEN PAKKET
MUG ingenieursbureau b.v
Rioolservice West-Friesland BV
Verkeersschool Kevin Kok
WEMA tijdelijke ruimte B.V
Dirk de Wit Mode

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

Vrienden van KGB



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  Johan Bos 06-22046631 jbos70@kpnmail.nl  
Jeugdcommissie Voorzitter + Technische Zaken  Fjodor Werkhoven 06-24642393 fl.werkhoven@quicknet.nl  
 Secretaris Aldo Leeuwen van 06-29005604 aldo.vanleeuwen@quicknet.nl 
 Coordinator A t/m D Jeugd Linze Jong de  06-22683908 linzedejong@quicknet.nl  
 Coordinator meisjes Simone Bruin de 06-10352852 simonedebruin@icloud.com  
 Evenementen/activiteiten Monique Edelenbosch 06-51835268 h.edelenbosch@quicknet.nl  
 Toernooi commissie (coordinator) Pia Kolkman 06-11868381 toernooien@vvkgb.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 Lid Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
 Lid Paul Wolfs 06-51753668 paul.wolfs@quicknet.nl  
Scheidsrechters Begeleiding + coordinator Jeugd Sijbrand Krul 06-57390853 sijbrandkrul@hotmail.com  
 Begeleiding + coordinator senioren Gerrit Leeftink 06-19954557 gerritslive@hotmail.com  
 Begeleiding Gerard Haakman 06-45838119 g.j.haakman@quicknet.nl  
 Begeleiding Clemens Huisman 06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl  
 Begeleiding Sietze Leeuwen van 0228-512857 sietzevanleeuwen@gmail.com 
Redactie/Internet Presentatiegids Liesbeth Gevers 06-20248059 l.gevers@ziggo.nl  
 Presentatiegids Elly Roosendaal 0228-520439 ellyroosendaal@gmail.com  
 Presentatiegids (foto’s) Diana Verhage 06-42091670 jfd.verhage@quicknet.nl  
 Presentatiegids (lay out) Joost Lemmens 06-18965650 kgbcoachjoost@gmail.com  
 Presentatiegids Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Presentatiegids Leonie Pover 06-29362936 leonie.adema75@gmail.com
 Presentatiegids Danny Stuurop 06-13490869 jt.stuurop@quicknet.nl  
 Presentatiegids (advertenties) Klaas Blokker 06-20818647 klaas.blokker@quicknet.nl  
 Webmaster Hans Beets 06-33838903 hans.beets@vvkgb.nl  
 Webmaster Joey Leeuwinga 06-46190481 joey.leeuwinga@vvkgb.nl  
Club van 100 Voorzitter Marco Ligthart 06-30611991 marcoligthart@hotmail.com   
 Lid Jan  Hermans 06-41858377 j.hermans1982@gmail.com
Kantinecommissie Lid Wil Klein 0228-513898 wsj.klein@hotmail.nl  
 Lid Cor Steen v/d 06-47046703 joke_cor@hotmail.com  
 Lid Ron Bijleveld 06-30101724 r.g.bijleveld@ziggo.nl  
 Lid Cor Deen 06-30630080 connycor@quicknet.nl  
 Lid Dirk Rood 06-16596066 dirk.rood@hotmail.com  
 Lid Frank Sijs 0228-512469 ribiro@quicknet.nl  
Kledinglijn Coordinator  John Kruis 06-10332341 john.kruis@outlook.com  
 Lid Jacco Stuurop 06-53258510 jacco.stuurop@quicknet.nl  
Complex en velden Coordinator  Cor Steen v/d 06-47046703 joke_cor@hotmail.com  
 KNVB-consul Clemens Huisman 06-50995061 c.huisman2@quicknet.nl  
 Waarnemend + lijnentrekker Fons Vreeker 0228-516113 a.vreeker@quicknet.nl  
Algemene Zaken Regio afgevaardigde KNVB Frans Cornelisz 0228-513260 franscornelisz@quicknet.nl  
Staf Selectie Trainer 1ste team  Piet  Wiersma  06-53424278  wiersmapiet5@gmail.com
 Trainer 2de team  Jeroen  Visch  06-23853003  visch_jeroen@hotmail.com
 Trainer keepers  Michel  Wentzel  06-13429071  m.wentzel@quicknet.nl
 Conditie/herstel trainer Eric Vermeulen 06-81724926 eric@mear.nl
 Teammanager 1ste  Erik  Vries de  06-11787416  ej.de.vries@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Jeroen  Mulder  06-47322385  jmullie@quicknet.nl
 Begeleiding 2e team  Hans  Volten  06-30676585  c-hvolten@quicknet.nl
 Verzorger/Masseur  Milou  Schooneman 06-30846863 fysiotherapiemilouschooneman@outlook.com 
 Verzorger Daniel Vuure van 06-11263667 danielvanvuure@hotmail.com
Jeugd Selectietrainers Hoofd Jeugdopleiding  Jeroen  Visch  06-23853003  visch_jeroen@hotmail.com
 MO19/13 Simone Bruin de 06-10352852 simonedebruin@icloud.com
 JO19 /18 Finn  Verhage  06-38325040  jfd.verhage@quicknet.nl
 JO17/16 Henk  Andria Valero  06-47027150  henkav1@hotmail.com
 JO15/14  Michael  Helfensteijn  06-24613704  michael.helfensteijn@quicknet.nl
 JO13 Joey  Souverein  06-34001567  joey_souverein@hotmail.com
 JO12  Aldo  Leeuwen van  06-29005604  aldo.vanleeuwen@quicknet.nl
 JO11 Bart  Steen v/d  06-10187257  bartvandersteen@ziggo.nl
 JO10  Michel  Terwiel  06-21547527  terwielm@gmail.com
 JO09  Peter  Molenaar  06-10725358  petermolenaar@quicknet.nl

Wie doet wat...?

www.vvkgb.nlwww.vvkgb.nl 46 47

sanitair 
loodgieters

www.sanidrome.nl/ijsselmuiden Grootebroek



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.


