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Op 26 maart 1957 is Kreileroord officieel gesticht,   
genoemd naar het Creilerwoud 

.  
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Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.  
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.  

(Nelson Mandela)  
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

Loes en Herman Blokdijk, Vlasstraat 29. 
 Op dit adres is een defibrillator en de gebruikskennis aanwezig!! 
Ook in De Doorbraak is een defibrillator aanwezig. 

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

Centrale Huisartsen Post 
Geopend: maandagavond en nacht- t/m vrijdagavond en nacht: 
Zaterdag en zondag: 

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
Hulpverleners 

112 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-25093845 

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

 
Alle dagen, behalve  

zon- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.36  u 
van 13:36 t/m 15.36 rijdt niet verder als Anna Paulowna! 
Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.41 u 
12:41 t/m 16:41 rijd niet vanaf  Schagen maar Oude Sluis! 

Eerste rit:  08.36 u 
Laatste rit: 19.36 u 
  
 
Eerste rit: 08.41 u 
Laatste rit: 19.41 u 

CONNEXXION  
lijn 253 

  VAN KREILEROORD  naar Schagen  
(via Middenmeer, Kolhorn e.v.) 

Van maandag tot en met vrijdag. Niet  op feestdagen 

Eerste rit:  07.14 u 
 
tweede rit: 08.14 u 

’t Hummelhonk 
 
De openingstijden zijn op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. 

 Maandag, woensdag- 
en vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

ANBO ANBO afd. Kreileroord voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 

  
0227-663365 

Ziekte 
Weet u of iemand in het ziekenhuis, een inrichting, of langdurig ziek 
thuis verblijft? Geef dat dan even door aan mevr. Vlietstra,  
Gijs van Gaalenstraat 11 of telefonisch. Zij kan er namelijk zorg 
voor dragen dat deze zieke mensen niet vergeten worden. 

 
0227-663248  

Koningsdag 
Kermis 2014 

,, 

Oranjevereniging Kreileroord Oranjebal kids 
De Kermis voor Kreileroord staat weer in de 
agenda. (onder voorbehoud) 

26 april 2014 
16 mei (vrijdag) 
17 mei (zaterdag) 
18 mei (zondag) 

Oud papier 
Elke tweede maandag van de maand wordt oud papier opgehaald. 
Dan komen de vrijwilligers  het papier bij u ophalen. Wij vragen u het 
goed verpakt , op de hoek van de straat, aan de weg te zetten. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 

 
2de maandag van de 
maand. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen wordt in Kreileroord het plastic opgehaald:  U 
wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

18 februari 2014 
18 maart 2014 
15 april 2014 
13 mei 2014 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene 
minicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het 
restafval. U voorkomt hiermee stankoverlast en overlast van maden.  

 
6 februari 2014 
20 februari 2014 
6 maart 2014 
20 maart 2014 

Algemene informatie 2014  

Update: 04-02-2014 
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DE DORPSKRANT 
     een drie weekse periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 3 weken de dorpskrant uit  
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

 
De kosten voor dit alles bedraagt slechts € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun 
hiermee de Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder 
Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  

In deze  krant: 
 
 
 
 Ingezonden stuk verkiezingen 2014 pagina   6 
 Tuinbouw vereniging Kreileroord pagina   7 
 Buurtbus lijn 416/lijn253 pagina 10 
 Beddenrace info/regelement  pagina 12 
 Biljarten pagina 17 
 JeeCee ’76 Playback show pagina 18 
 Oranjevereniging Koningsdag - Oranjebal   pagina 19 
 Klaverjassen pagina 22 
 Piratenavond in de Doorbraak pagina 23 
 Grasmaaier pagina 24 

 
 

Op somige pagina’s komt u nu een QR code afbeelding tegen.  
Op veel mobiele telefoons kan men deze lezen 

en wordt je direct doorverwezen naar de webpagina  
waarover het artikel gaat. 
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
 
Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : Mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-25093845 louisaprevo@gmail.com 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit  & Gerard Prevo  
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor 25 Februari 2014/13.00 uur 
 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 820022 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1 663265 
Vlasstraat bij mevr. Leffers Vlasstraat 35    663528 
Buitenleden bij dhr. Cardol Foksdiep   (W’werf )   22  663365 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij: 
 
  Mevr. Joke Kroegman  Bollenstraat        29 663277 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546 (vanaf 01-02-2014)  

Communicare necesse est  
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Nieuw lid Raad van Toezicht Woonzorggroep Samen 
Schagen, 27 januari 2014 

Per 1 januari 2014 is mevrouw M.H.A. Butijn aangesteld als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van 
Woonzorggroep Samen. Mevrouw Butijn is aangesteld op bindende voordracht van de centrale 
cliëntenraad van Woonzorggroep Samen. 

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen. 
Daarnaast heeft de RvT tot taak de woonzorggroep te adviseren over alle onderwerpen die voor de 
organisatie van belang zijn. 
  
De RvT kent nu de volgende samenstelling: 
  
P.F. (Peter) Leegwater (voorzitter) 
mw. J.D. (Joke) Harlaar-Zijm (vicevoorzitter) 
N.N. (Nico) Poelsma 
D.R. (Ronald) Bleeker 
mw. E.M. (Dineke) ten Hoorn Boer 
F.L.A. (Freek) Korver 
mw. M.H.A. (Marleen) Butijn 

mw. M.H.A. (Marleen) Butijn (1966) is sinds september 2002 notaris in de Wieringermeer. Mevrouw 
Butijn biedt met haar notariskantoor alle notariële diensten aan. Daarnaast is ze sinds eind 2006 ook 
werkzaam als mediator en scheidingsbemiddelaar. 

Over Woonzorggroep Samen 
Woonzorggroep Samen is gevestigd in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. In en vanuit twintig 
locaties levert Samen zorg, behandeling en welzijnsdiensten, ook bij cliënten thuis. Woonzorggroep 
Samen staat voor comfortabel wonen, deskundige zorg en professionele behandeling. Samen zet zich er, 
met 1600 medewerkers en vele vrijwilligers, elke dag weer voor in om dit waar te maken. Met oog voor 
kleine dingen én een scala aan activiteiten. 

De zorg is en blijft mensenwerk waarbij warmte en persoonlijke aandacht centraal moet staan. De cliënten 
van Woonzorggroep Samen gaan voor die persoonlijke aanpak. Overigens is Woonzorggroep Samen er 
niet alleen voor ouderen. Met professionele behandeling en revalidatie richt zij zich op volwassenen van 
alle leeftijden.  
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PvdA peilt stemming in Kreileroord  
 
Op zaterdag 1 februari is de Par j van de Arbeid Hollands Kroon langs de deuren 
geweest in Kreileroord. Een grote groep vrijwilligers, waaronder Tweede Kamerlid 
Marith Rebel, ging in Kreileroord langs de deuren om aan bewoners te vragen hoe het 
dorp hun bevalt.  
 
De bewoners reageerden zeer posi ef dat de PvdA langs kwam om te vragen wat er 
speelde in hun dorp en wat er verbeterd kan worden. 
 
‘De meeste bewoners in Kreileroord voelen zich wat benadeeld ten opzichte van 
andere dorpen, ze krijgen een e ket opgeplakt. Dit is helemaal niet nodig, Kreileroord 
is een fantas sch dorp om in te wonen. Kreileroord is gewoon een volwaardig dorp 
binnen onze gemeente’ zegt lijs rekker Jan Steven van Dijk van PvdA Hollands Kroon. 
Jan Steven van Dijk is ook blij om te horen dat de bewoners van Kreileroord tevreden 
zijn met de Belbus, een idee dat door hem van harte is ondersteunt ‘De bewoners 
vinden de rus ge woonomgeving en de gezellige buurt grote pluspunten’ vervolgt 
PvdA woordvoerder Paul Medema. ‘De bewoners zijn minder te spreken over de 
communica e vanuit de gemeente, vaak wordt er niet of laat gereageerd op 
verzoeken, ook de staat van de verschillende steegjes is een groot minpunt’. De PvdA 
hee  de inwoners ook de vraag gesteld of ze van plan zijn om op 19 maart te gaan 
stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, de meeste bewoners zijn van plan om 
te gaan stemmen.  
 
De gegevens die voortkomen uit deze 
gesprekken worden verwerkt en binnenkort 
verspreid in de buurt. De lokale poli ci van 
de PvdA nemen de resultaten mee in de 
gemeenteraad en/of in het lokale 
ombudsteam. 

Open uitnodiging aan alle politieke partijen! 
 
In  maart is het weer tijd om te gaan stemmen. De eerste partij die Kreileroord 
aandeed om kennis te maken met ons dorp was de PVDA, hier onder een kort 
verslag wat we mochten ontvangen. De Dorpsraad Kreileroord  nodigt dan ook van 
harte andere partijen uit om kennis te komen maken en van gedachten te wisselen 
met onze bewoners. 
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Volkstuinders in Kreileroord. 
 

Een dezer dagen krijgen jullie een uitnodiging van de CAV Wieringermeer 
in de bus. Nu heet het CAV agrotheek en zit aan het zuidrak 18 te 
Wieringerwerf. Als je van Wieringerwerf via de Schagerweg, dat is de weg 
Wieringerwerf richting Schagen, richting Middenmeer rijd, zie je bij de 
eerste rotonde aan je linkerhand, de gebouwen van CAV agrotheek liggen. 
Daar wordt je op woensdagavond 19 Februari 2014 verwacht. Ik raad 
iedereen aan om hier naar toe te gaan. Het is gezellig en interessant en je 
krijgt op aankopen bijv. kunstmest, ook nog 15% korting. Dus ga en verrijk 
je kennis. Ga desnoods gezamenlijk en maak er een leuke avond van met 
collega tuinders uit de andere dorpen.  
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Sponsort 
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Buurtbus lijn 416/Connexxion lijn 253 
 
 
 
BUURTBUS:  Van KREILEROORD naar SCHAGEN:  eerste  rit:  08.36 u  
LIJN  416  Vertrek uit Kreileroord: ieder uur: --.36 u  laatste rit:  19.36 u 
 
Alle dagen, behalve Van SCHAGEN naar KREILEROORD: eerste  rit:  08.41 u 
zon- en feestdagen Vertrek uit Schagen: ieder uur:  --.41 u  laatste rit:  19.41u 
 

   Van maandag tot en met zaterdag 
 
 
CONNEXXION VAN KREILEROORD via Middenmeer,  eerste  rit:  07.14 u 
LIJN 253  Kolhorn e.v. naar SCHAGEN    tweede rit: 08.14 u 
    

Van maandag tot en met vrijdag. 
   Niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen 
 

 http://www.connexxion.nl/zoek-dienstregeling/690 

Het Creilerwoud 
Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke dag van: 08.15 - 08.30 uur 
       14.30 - 14.45 uur (behalve vrijdag) 
       12.15 - 12.30 uur (alleen vrijdag) 
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  
Dromenvangers, Spaar olifanten en geluk poppetjes 

Lijn 253 

https://sites.google.com/site/wereldwinkelkreileroord/ 
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BUURTBUS LIJN 416 KREILEROORD - SCHAGEN 
Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de (duurste) prijzen van de plaatsbewijzen in de buurt-
bus met ingang van 1 januari verhoogd. 

De plaatsbewijzen zijn gestegen van € 3,10 naar € 3,50. 

De plaatsbewijzen van € 1,80 zijn niet verhoogd.  
Op de tarievenmatrix kunt u zien wat u dient te betalen als u reist van A naar B. 

 

Voorbeeld: 

Als u reist van Kreileroord naar Slootdorp kost dat € 1,80, maar als u reist vanuit Krei-
leroord naar Wieringerwaard betaald u € 3,50. 

In het staatje naast de tarievenmatrix staan de € 3,50 trajecten. 

Ook de vertrektijden zijn veranderd. Bijna niet noemenswaardig, maar toch…: 

De eerste buurtbus vanuit Kreileroord vertrekt om 08:36 uur en vervolgens ieder uur om 
 --:36 tot en met 12:36 uur via via naar Schagen. 

Daarna begint de spitstijd en mag de buurtbus niet in Schagen komen. De bus rijdt dan niet 
verder, via Anna Paulowna waar de trein genomen moet worden naar Schagen, dan Ou-
desluis. 

Vanuit Kreileroord gaat de bus, ná de spits, van 16:36 uur weer via via door naar Schagen. 

 

De eerste bus vanuit Schagen naar Kreileroord vertrekt om 08:41 uur, dan ieder uur om  
--:41, behalve in de spitstijd. Omdat er dan vanuit Schagen alternatieve openbaar vervoers-
mogelijkheden zijn mag de buurtbus niet in Schagen komen. Passagiers die dan naar de 
Wieringermeer moeten, moeten lijn 152 naar Middenmeer nemen en in Middenmeer over-
stappen op de 134 naar Slootdorp/Wieringerwerf. Passagiers voor Kreileroord moeten 
daarna in Wieringerwerf overstappen naar de buurtbus. Vreselijk omslachtig allemaal, 
maar daardoor krijgt de buurtbus niet meer teveel passagiers aan boord, dus veel veiliger 
voor een ieder. 

Na de spitstijd, gaat de bus vanuit Schagen van 17:41 uur weer via via naar Kreileroord. 
De laatste bus vanuit Schagen gaat om 19:41 uur naar Kreileroord. 

  

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust via jc.cardol@quicknet.nl of  
06-20900879. 
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 Spelregels Beddenrace  Kermis Kreileroord 2014 
 

De evenementencommissie van de kermis wil voor de Zaterdag van het kermis 
weekend een beddenrace organiseren. Daarom dit vroege bericht om er op tijd 

mee te kunnen beginnen en bouwen. 
 

Ter informatie volgen hieronder de belangrijkste regels  
betreffende de beddenrace. 

 
 De jury heeft het recht om onveilige bedden uit de race te nemen . 
 Deelnemers lopen op eigen risico. 
 We willen in 2 groepen starten . Jeugd 12t/m 16 jaar en volwassenen . 
 Voor de jeugd 1 persoon op het bed en 2 personen duwen en bij de 

volwassenen 1 persoon op het  bed en 1 persoon duwen. 
 Maximaal kunnen er 20 koppels worden toegestaan tot de race 
 Het parkoers wordt uitgezet in het dorp. 
 Het bed bestaat uit ten minste drie wielen en is 70 a 100 cm breed, 180 a 

200 cm lang en max. 200  cm hoog . 
 Het bed moet veilig en stevig zijn, ZONDER scherpe punten en/of 

uitsteeksels . 
 Rechts voor op het bed dient het bednummer aangebracht kunnen 

worden.  
 Het is verboden om tijdens de race te steppen, het bed los te laten of het 

bed door derden te laten voortduwen. 
 U dienst ten alle tijde de aanwijzingen van het baanpersoneel op te 

volgen. 
 Voor ideeën kijk even op google (beddenrace) 

 
Veel plezier met het bouwen van het bed!!!!!! 
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ANBO nieuws. 
 
 
 
Op Vrijdag 24 Januari was het weer zo 
ver. De koersballers(sters) van ANBO-
Kreileroord kregen hun tegenspelers
(sters) uit Wieringerwerf op bezoek. Om 
± 13:15 uur arriveerden de ploeg uit 
Wieringerwerf. Ze werden onthaald met 
koffie met iets lekkers en konden even 
bijpraten. Hierbij voerde Aris van 
Schagen de boventoon, maar hij vond in 
Co Cardol toch zijn opponent. De 
voorzitter heette Wieringerwerf welkom 
en gaf daarna het woord aan Co Cardol, 
de wedstrijd leider. Co haalde nog 
enkele belangrijke wedstrijdregels naar 
voren, zodat er geen discussies konden 
ontstaan. Na de koffie gingen de 
ploegen gezamenlijk naar de 
biljartruimte waar we momenteel koersballen. Op deze plaats kunnen aan 
weerszijden van de mat de overige spelers plaatsnemen en het spel volgen 
en hun teamgenoten aanmoedigen. Het ging de spelers van ANBO 
Kreileroord voor de wind, er werd menig punt(en) gescoord en met de 
pauze stonden ze dan ook voor. De pauze volgde met energie bronnen als 
kaas en worst en een frisdrankje. Na een half uur de wedstrijd te hebben 
geanaliseerd keerde men terug naar de mat. Er werd met veel enthousiasme 
gegooid en ook veel gelachen. En de spelers van Kreileroord lachten het 
laatst, dus het best. Co Cardol kon dan ook tevreden de einduitslag bekend 
maken 61-30 voor Kreileroord. Prachtig, wat een uitslag! Nu zo doorgaan! 
 

Een toeschouwer. 

Afdeling Kreileroord 
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ANBO nieuws. 
 
 
 
Vrijdag 31 Januari 2014 moesten de 
biljarters van de ANBO Kreileroord naar 
Middenmeer om daar te biljarten. 
Middenmeer heeft een nieuw 
onderkomen gevonden in het 
splinternieuwe posthuis. Daar 
aangekomen was het even zoeken naar 
de juiste ingang, maar ook dat lukte. 
Frans Vreeman, de wedstrijdleider van 
Middenmeer, heette ons hartelijk 
welkom en bood ons koffie aan en 
daarnaast konden we kennis maken met 
nieuwe leden van Middenmeer. Johan 
Warmerdam nam de plaats in van 
Marjan v/d Velde. Marjan was met de dames biljartploeg van de woensdag 
avond gezellig aan het lunchen bij hotel v/d Valk. Om ± half twee gingen 
we van start. Het begin was hoopvol, Piet Raven won z’n partij tegen Jan 
van Soheyen, ook Co Cardol en Wietze Bijlstra wonnen hun partij. De rest 
verloor helaas! Tussenstand 10 voor Middenmeer, 6 voor Kreileroord. Na 
de pause wilde Kreileroord revanche Piet begon weer goed met een winst 
partij. Good old Johan Warmerdam dacht de winst binnen te hebben, maar 
Jan van Soheyen maakte in de na beurt toch nog 2 punten. Stand remise 1-
1. Daarna sleepte Janny Hanff nog een keer de volle winst binnen, twee 
punten. Wietze Bijlstra had eigenlijk recht op de winst, maar het geluk zat 
hem op het einde 2x niet mee. Hij verloor met 1 punt verschil. Idem dito 
overkwam Gerrit v/d Heid, ook hij was ietwat ongelukkig en verloor op 1 
punt, Gerard v/d Velde liet het in de nastoot liggen. Jammer, nu verloren we 
met 21-11. 
 

Een deelnemer. 

Afdeling Kreileroord 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

Specialist in barbeque, gourmet, fondue, belegde broodjes, 
 
Kant & klare maaltijden (evt. warm),  grillspecialiteiten, 
 
eigengemaakte worst, salades en vleeswaren.  
 

Terpstraat 3a, 1771 AC  Wieringerwerf.   Tel: 0227-601276 
 

email: Info@poelsma.keurslager.nl www.poelsma.keurslager.nl 

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
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Uw computer defect/u krijgt de nieuwe 
software of hardware niet werkend ? 
 
Als uw computer niet meer werkt of slecht 
werkt, kan ik kijken of dit mij wel lukt om uw 
computer weer optimaal te laten werken 
(inclusief eventuele hardware of software). Dit 
kost maar  € 5,- per onderzoek. Verder betaald u 
alleen de kosten van eventuele “nieuwe” 
hardware of software. Maar daarvoor neem ik 
eerst met u contact op. 
 

Maak gerust een afspraak op voor meer 
informatie of een afspraak 

0227-820022 
 

r_vd_kruit@yahoo.com 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 

René van der kruit 
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Nieuws van het biljartfront. 
 
 
Zoals gebruikelijk wordt na elke winterstop 
het moyenne van iedere speler opnieuw 
berekend. Wat dit keer opvalt is dat de 
spelers in de hogere regionen flink omhoog 
zijn geschoten. Of dat van een permanent 
karakter is, dat is natuurlijk afwachten. In 
ieder geval is het zo dat Michel Hanff de 
grootste sprong voorwaarts heeft gemaakt. 
Hij moet in 20 beurten 11 caramboles meer 
maken dan vorig jaar. Hij gaat van 63 naar 74 te maken caramboles. Voor de meesten van ons een 
ongekend aantal! Van de 7 partijen won Michel er 4, waarvan enkele partijen in minder dan 15 
beurten. Maar ook Bert Hanff ( vader van ) heeft zich de afgelopen tijd van zijn beste kant laten 
zien en vandaar dat hij per partij in plaats van 25 er 31 moet maken. Inmiddels de 70 gepasseerd en 
dus toont Bert aan dat je nooit te oud bent om te leren. Of de stofzuiger van Janny daar ook mee 
debet aan is, is voor de stamtafel evident. Voor aanvang gaat Bert namelijk even met de stofzuiger 
over het laken en is wel zo sportief om dat voor iedereen te doen en niet alleen voor zijn eigen te 
spelen partijen. Tegenwoordig neemt hij ook nog een borsteltje mee om de laatste stofjes uit de 
hoeken en naden te kunnen verwijderen. Er missen alleen nog handschoentjes en een doekje om de 
ballen op te poetsen, maar neem maar aan; zij zijn in aantocht! Ruud van Eeken is van 31 naar 32 
gestegen, hij  heeft dus de minste progressie van de topspelers, maar dat kan natuurlijk moeilijk 
anders omdat hij vanwege zijn werk er meer niet is dan wel. Toch hebben we in de wandelgangen 
opgevangen dat hij wel eens hele middagen stiekem aan het oefenen is bij Bo! “Effetjes maar” zegt 
Ruud meestal verontschuldigend! Laten we het daarop maar houden. Van de drie middenmotors 
doet Martin Rebel ( Kriebel ) het helemaal niet verkeerd. Hij is van 20 naar 23 caramboles 
gestegen, maar of dat blijvend is, is de vraag. De laatste weken heeft hij niet kunnen imponeren en 
het zal voor hem een hele toer worden om zich op dat nivo te kunnen handhaven. Maar je weet het 
natuurlijk nooit, want tenslotte blijven de ballen rond. Jaap Plagmeier, de beste middenmotor is er 
twee gestegen. Jaap heeft de laatste tijd  bewezen gemakkelijk in staat te zijn om de voor hem 
vereiste 25 caramboles te maken. Hij won 4 partijen met 25 caramboles en 1 met 18 caramboles en 
speelde remise tegen Ruud. Nee, Jaap is goed bezig! Dan blijft er nog 1 middenmotor over en dat is 
Gerrie Edens, onze accurate penningmeester en timmerman. Voordat we naar zijn prestaties gaan 
kijken, past het ons als club om hem allereerst te bedanken voor het maken van de prachtige 
afdekplaat voor ons biljart. De plaat is met het nodige vakmanschap gemaakt en is een hele 
verbetering. Gerrie bedankt! Opvallend is dat Gerrie de enigste middenmotor is, die niet is 
gestegen. Iedereen aan de stamtafel is ervan overtuigd, dat gezien zijn ervaring en kunde hij meer in 
zijn mars heeft, maar op de één of andere manier komt het er niet uit. De vraag is natuurlijk; waar 
gaat het mis bij hem? Maar onderschat hem niet, want hij heeft intussen wel stilletjes al 5 
winstpartijen op zijn naam staan. In de onderste regionen is qua moyenne niets veranderd. Wel 
maakt Fran Schelfhout behoorlijke vorderingen en hij wint dan ook af en toe met eenvoud van de 
toppers. In zijn partij tegen onder andere Bert veegde Fran de vloer met de senior aan, door in tien 
beurten zijn 14 caramboles bij elkaar te spelen. Bert bleef op slechts 6 caramboles steken. Het 
bekende “hummen” ( een teken dat het goed loopt )van Bert was voor deze avond even helemaal 
weg. Pascal Edens, die meestal pas tegen tienen met gezwinde spoed aan komt zetten vanwege zijn 
werkzaamheden bij Formido, presteert wisselend. Voordat zijn hoofd even helemaal leeg is van alle 
bezigheden, het helpen van soms vervelende klanten, moet hij meestal direct aan de slag en dat eist 
zijn tol op het laken. Meestal gaat zijn tweede partij aan het eind van de avond een stuk beter en 
daarin laat hij zien dat hij gerust een balletje kan stoten. Met Henk van Bodegom gaat het 
onverminderd slecht. Zijn laatste huzarenstukje pleegde hij nog in oktober van vorig jaar door Co 
Cardol van de ANBO achteloos opzij te schuiven, maar sindsdien is het huilen met de pet op met de 
voorzitter van de biljartvereniging. De vraag dringt zich natuurlijk op of hij nog wel representatief 
is op sportief vlak voor de club! Dat hij soms bij vlagen laat zien dat hij nog wel een carambole kan 
maken, kwam goed van pas in het slotspelletje van 14 dagen geleden. Samen met maatje Bert, 
legden zij in een spannende pot het vaste duo Kriebel en Ger over de knie. Nadat Ger en Kriebel in 
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het spelsoort libre een voorsprong van 14-2 hadden maakte Bert met een indrukwekkende 
serie van 12 gelijk en speelde daarmee zijn hoofd helemaal vrij van de slechte partij eerder 
op de avond tegen Fran. En nadat Henk in het spelsoort “banden” de gelijkmakende tiende 
carambole maakte en aansluitend de eerste “driebander” scoorde  en Kriebel in de 
gelijkmakende beurt onverwachts miste, sloeg Bert bikkelhard toe door twee prachtige 
driebanders op het laken te leggen, waarvan de laatste, gemaakt met een zogenaamde “losse 
bal “ van grote schoonheid getuigde. Een prachtige apotheose dus. Zelfs de verliezers gaven 
met een ferme handdruk ruiterlijk toe dat de overwinning volledig verdiend was en het weer 
een partij was om in te lijsten! 
 

Henk van Bodegom. 
 

PLAYBACKSHOW 2014 
 JeeCee 

1 maart 2014 organiseert Jeecee bij voldoende deelname een 
PLAYBACKSHOW in het thema Carnaval .  
Dus het liefst een liedje dat met carnaval te maken heeft maar mag ook 
eventueel wat anders. 
 
Geef je op (individueel of met groep) VOOR 15 FEB. Per mail 
jeecee76@hotmail.com of via onderstaand strookje 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgavestrookje inleveren voor 15 februari. 

 
Naam: 
Adres: 
Leeftijd: 

Welke artiest en titel van het liedje: 
 
Inleveren bij :  

 Netty korenstr 15,  
 Klaziena landbouwstr 19,  
 Ebrina bollenstr 14 
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Beste dorpsgenoten, 
 
 
Wij als oranjevereninging zijn al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor onze koningsdag! 
 
En omdat wij dit jaar officieel 20 jaar bestaan, gaan we het dit jaar even 
helemaal anders doen dan u, van ons, gewend bent. 
 
We doen overdag geen spelletjes maar we organiseren zaterdagavond,  
26 april, een oranjebal special voor de kinderen van Kreileroord. 
 
We hopen dat jullie allen weer aanwezig zijn. 
De exacte tijd en verdere informatie in een volgende Dorpskrant! 
 
 
 

Groetjes Jolanda, Stephanie, Anita, Enny en Linda 
De Oranjevereniging Kreileroord 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

06-53514421 
www.xtrordinarynails.nl 
xtrordinarynails@quicknet.nl 

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 
Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding, belas-

tingaangiftes etc. 
Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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Freelance Budget Uitvaarten 
Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar 

 
Willem Alberda - Ursem,  

Uitvaartverzorger 
Saturnusstraat 38 Mob: 06 515 910 86 
1771 BM Wieringerwerf Tel/Fax: 0227 820149 

Email:  w.alberda-ursem@quicknet.nl 
24 uur per dag bereikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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Zevende klaverjasdrive. ( 1-02-2014) 
 
 
Wij hadden deze avond precies genoeg om drie tafeltjes te vullen. Er waren namelijk 
wat afberichten door onder andere verjaardagen. Laten we maar meteen met de deur in 
huis vallen; de familie Cardol lag beslag op het grootste gedeelte van de prijzen. Simone 
en Elina gingen er dik verdiend met de eerste prijs vandoor en Co en Lenie werden dik 
tweede. Simone en Elina lieten  er deze avond geen gras over groeien en droogden in 
twee potjes achter elkaar  Janny en Foeke compleet 
af. In het derde spelletje hadden ze ook weinig 
medelijden met Amy en Erik Pinkster ( rustige 
huisvriend ) en met ruim 5600 punten begonnen ze 
aan hun laatste spelletje. Het lot bepaalde dat ze weer 
tegen Amy en Erik moesten spelen, maar het 
gelegenheidskoppel gaf gas terug en won met iets meer 
dan 1600 punten . Toch speelden de dames nog 
1400 punten bij elkaar in dit laatste spelletje en werden 
uiteindelijk winnaar met 7038 punten. Het koppel 
maakte een genereus gebaar door Gonnie, die altijd uitstekend zorgt voor haar gasten , 
een boodschappenmandje aan te bieden. Grote klasse, dames! Lenie en Co mochten het 
genoegen smaken om eindelijk weer eens een keer in de prijzen te vallen. Met 6959 
punten haalden ze de tweede prijs op. Zij speelden deze avond drie keer tegen Marianne 
en David en wonnen deze drie partijen ruimschoots. Zij weten natuurlijk ook wel dat 
één zwaluw nog geen zomer maakt, maar ze zijn op de goede weg moeten we maar 
denken. Tussen de tweede prijs en derde prijs zat liefst een gat van ruim 1000 punten. 
En geloof het of niet, maar Amy met haar gezellige en rustige huisvriend Erik namen de 
derde prijs mee. Zij begonnen de avond sterk door de routiniers Thea en Henk al in het 
eerste spelletje achteloos opzij te schuiven door ze ros te geven met 1916 punten. Thea 
stelde meteen al vast dat het “niet ons avondje is, maat”! De volgende drie mindere 
partijen kon het gelegenheidskoppel  Amy en Erik daardoor niet van de derde prijs af 
houden. Voor de annalen is het nog vermeldenswaard dat Thea en Henk vierde werden 
met 5751 punten, het slechtste resultaat van dit koppel in dit seizoen. Marianne en 
David werden vijfde en vanwege haar aanstaande verhuizing was Lenie zo gul om 
Marianne haar boodschappenmandje  als cadeau aan te bieden. Marianne kreeg er een 
kleur van! De familie van Wanrooij, Janny en Foeke dus, gingen er voor de zoveelste 
keer met de poedelprijs vandoor, maar op zich zijn het goede kaarters  en ze zullen zich 
zeker  nog wel een keer in de prijzen spelen. 
 

De uitslag: 1. Simone en Elina 7038 punten 2. Lenie en Co 6959. 3. Amy en Erik 5872. 
4. Thea en Henk 5751. 5. Marianne en David 5380. 6. Janny en Foeke 5104. 
 
De volgende drive wordt op zaterdag 8 maart gespeeld en niet op 1 maart vanwege 
het te vieren carnaval in de grote zaal. 

Henk van Bodegom. 
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Piratenavond  in de Doorbraak 
Met Radio BlackCity en de Kleine Man 

 
Zaterdag 22 februari  -  aanvang 20:30 uur 

Dit alles vanaf vinyl. 
Met de oprichter van radio BLACKCITY 

 

   Klaas Blaauwiekel (sen)        
en 

Vinylverzamelaar  Dirk de Kleine Man 
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Opgericht 1 juni 1958 

 Jaargang 41 Nr 02 04-02-2014 
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sv. KREILEROORD 
 

 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 15-12-2013 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf    tel. 663534      henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek  Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502        info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout  Boeier   54 Wieringerwerf     tel. 602061        schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat   16 Kreileroord tel. 663228         djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4   Kreileroord tel. 724553        bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0631787747     y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688     rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522               voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:   NL17RABO03704.10.351 
  

  
Trainers en coaches 

Trainer   senioren: dhr. D. Voorsluijs   Landbouwstraat  12 tel. 663522 
Trainers D pupillen: dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat  17  tel. 663603/0631185550  
Trainer   F pupillen: dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat           12 tel: 663522 
Trainer   kabouters: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat  25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat    9 tel: 06-47384688 
  

  
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach Kreileroord 1 :     Dhr  J. Wiersma  Gijs van Galenstraat    9  tel: 0651299407 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 tel. 663502/0653333623 
Coaches D pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat          17 tel. 0631185550/663603 
Coach F pupillen: mevr. C. Marsman Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
  

  
Sportaccommodatie: 

Terrein: Bollenstraat 66    Kreileroord      tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: G.de Vries      Korenstraat 85     tel  :0227-663312 
Consul: dhr. H. v. Bodegom   Oosterkwelweg 20  tel. 663534 
  
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken         tel. 06-66988979 / 663228 
  

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20          tel. 663534   henk@toplevel.nl 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 

Coach D – pupillen in de lappenmand. 
 
Van het weekend bereikte ons het bericht dat coach Annette 
van der Meer  ongelukkigerwijs haar scheen- en kuitbeen 
heeft gebroken. Ze zal met het been thuis omhoog moeten 
zitten. Met hulp van haar man Paul, beide dochters en  haar ouders zal ze 
zich wel door deze even vervelende situatie heen weten te boksen. 
 

Van harte beterschap. 
Het bestuur. 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 
  
F1-pupillen:  
Zaterdag 8 Februari          
Kreileroord F1G –Succes F3    aanvang 10 uur 
F1-pupillen: (najaar) 7e klasse 3  
Zaterdag 15 Februari 
Fc den Helder - Kreileroord F1G     aanvang 10:00 uur 
   
D1-Jeugd:  1e klasse 01  
Zaterdag 8 Februari    wedstrijd nr 40198 
Schagen D5m - Kreileroord D1G     aanvang  9 uur        
D1-Jeugd:  1e klasse 
Zaterdag 15  Februari    wedstrijd nr 197145 
Kreileroord D1G- Flevo D3m     aanvang 11:45 uur    
 
Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag 16 Februari    
Kreileroord 1 –Flevo 1     aanvang 14.00 uur. 
Zondag  23 Februari    
 
Kreileroord 2 8e klasse 
Zondag 9 Februari    
Kreileroord 2  -Flevo 4             aanvang 11:00 uur 
Zondag 16 september   
Kreileroord 2 – Schagen  2       aanvang 11:00 uur     aanwezig 10:00 uur     
Zondag 23 september   
Con Zelo  4 –Kreileroord 2       aanvang 11:00 uur  vertrek 10:00  naar   Waarland 
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Kreileroord verliest kansloos met 5- 0. 
 
 
Al na drie minuten sloeg GSV uit Grootschermer toe. Een snelle counter werd door 
Joost Wit op waarde getaxeerd en behendig afgerond. Doelman Roeland Blok van 
Kreileroord was kansloos. GSV bleef fel doorgaan en hield Kreileroord onder druk. 
Met veel vlieg en kunstwerk wist de ploeg uit Kreileroord het volgende kwartier de 
schade te beperken en het was aan keeper Blok te dank dat de voorsprong voor GSV 
niet groter werd. Na 25 minuten werd het toch 2-0 voor GSV na een lange pass van 
achteruit. Knap omspeelde weer Joost Wit de opgezette buitenspelval van Krei-
leroord en alleen voor keeper Blok faalde hij niet. Tot de thee ging Kreileroord voor 
de aansluitingstreffer en de wedstrijd werd wat grimmiger. Kevin van der Linde wist 
na een knappe pass van de jarige Remco Klein net niet het doel van de tegenstander 
te vinden en schoot rakelings naast. Scheidsrechter Immink wuifde nog  vlak voor 
rust een zware overtreding op Tim van der Vaart van Kreileroord weg, terwijl aan-
voerder Bart Scholten juist even daarvoor wel een gele kaart ontving voor navenant 
dezelfde overtreding. Immink had niet zijn beste middag maar dat gold ook voor de 
ploeg uit Kreileroord. Al snel na de thee maakte linksbuiten Thijs Wit na goed door-
zetten er 3 – 0 van en was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. GSV nam wat gas te-
rug en Kreileroord kwam wat vaker voor het doel van de tegenstander, maar Krei-
leroord werd niet echt gevaarlijk. Een gezien de stand onnodige overtreding van Rob 
Krul van GSV op Dennis Zee bezorgde de middenvelder van Kreileroord een diepe 
vleeswond net boven de knie. De minstens op zijn plaats zijnde gele kaart bleef bij 
de leidsman op zak. Het lankmoedige optreden zorgden voor irritaties bij de ploeg 
uit Kreileroord en na een woordenwisseling met de scheids kon Martijn Schiphof 
met rood vertrekken. Dat Joost Wit tien minuten voor tijd zijn derde treffer scoorde 
en even later Rob Krul  uit een voorzet keurig de 5-0 inkopte deed er toen al niet 
meer toe. Volgende week is er een inhaalprogramma en is de ploeg uit Kreileroord 
vrij. Misschien dat het weekje rust het team goed doet want de week daarop volgt de 
derby tegen Flevo. 
 
 
 
Uitslagen; 
 
Zondag 2 februari: 
GSV 1 – Kr’oord 1    5 -0 
Zeemacht 2 – Kr oord 2  2 – 1 
 
 
 

Henk van Bodegom 
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Eerste drive 2014. 
 
 
Meestal  begin ik het verslag met de winnaars van de avond, maar deze keer doe ik het even anders. En 
waarom? Greta Keuken had namelijk weer gezorgd voor prachtige boodschappen uitgestald op dienbladen 
met leuke teksten. Petje af voor haar, want om elke keer weer een andere invulling te geven aan de mandjes 
valt niet mee. Het gaat haar goed af, vooral door haar gezonde instelling om steeds  iets anders neer te 
zetten, waardoor de mandjes steeds aantrekkelijk blijven. Vandaar! Nu we toch deze andere weg zijn 
ingeslagen; laten we dan maar beginnen met de winnaars van de poedelprijs van deze avond. Voor wie het 
niet weet; dat is het koppel dat het minste aantal punten bij elkaar heeft gespeeld op de betreffende avond. 
Met ere gingen ze strijken met die prijs, want werkelijk niemand kwam qua puntenaantal enigszins in de 
buurt. Het gat met het volgende koppel bedroeg precies 1185 punten, voorwaar, niet gering. Waren ze in 
een grijs verleden ooit nog kampioen over een geheel 
seizoen; dat ligt inmiddels ver achter ze. Met potjes van 
nog geen 1000 punten, zoals op deze avond, kom je 
natuurlijk niet ver. Als je van de zestien keer, 11 keer de 
verkeerde kleur troef maakt en dus eenvoudig “nat” wordt 
gespeeld, mist er iets, spijtig om dat te constateren, Co, 
aan je taxatievermogen! Met 4443 punten, het kon net 
geen 4 vieren lijden, ging dus het koppel Lenie en Co 
Cardol met de staart tussen de benen naar huis. Wel 
natuurlijk met een aardig poedelprijsje uitgezocht 
door Greta, wat de smadelijke afgang nog een beetje 
dragelijk maakte. Dat toevallig de drie winnende koppels 
van deze avond ook tegen dit koppel speelden, zou men 
op de gedachte kunnen brengen dat de winnaars dankzij de poedelwinnaars, zich in de prijzen konden 
spelen. Maar gelukkig was dat niet helemaal aan de orde. Het hielp natuurlijk wel een beetje mee, maar 
doordat de winnende koppels zelf sterk speelden legden ze volkomen terecht beslag op de prijzen. Simone 
Cardol en Elina Bandringa tekenden deze avond voor de derde prijs en vooral het derde potje tegen Lenie 
en Co maakte indruk. Met bijna 2000 punten gingen ze aan de haal tegen dit arme koppel, maar het bleek 
uiteindelijk  toch tekort voor de hoofdprijs. Janny en Foeke van Wanrooij zaten dichter bij de hoofdprijs, 
maar lieten het min of meer al in het eerste spelletje liggen tegen Amy en Rob Schokkenbroek. Daarna 
speelden ze twee beste potten, één van iets meer dan 1800 punten en één van ruim 1900 punten, maar in 
het vierde spelletje moesten ze hun meerdere erkennen in het gelegenheidskoppel Willem Schippers en 
Martin Rebel en grepen door dat verlies  naast de hoofdprijs. Martin, trouwens nog bedankt voor het 
invallen! Met de precisie, gelijk aan het bekende Zwitsers uurwerk, speelden Thea van der Ploeg en Henk 
van Bodegom, zich naar de hoofdprijs. Het eerste spelletje was meteen hun slechtste, maar zij behaalden 
tegen Willem en Martin toch nog 1655 punten om daarna met 1871 punten Marianne Scholtens en David 
Clerc opzij te schuiven. Met 1712 punten tegen Rob en Amy ( zij werden niet onverdienstelijk vierde) en 
1787 punten tegen Lenie en Co gingen de kampioenen van vorig seizoen met exact 7025 punten terecht 
met de eer strijken. En… het prachtige boodschappenmandje van Greta was de kers op de taart voor dit 
koppel. En helaas is de mindere aandacht, het lot voor de koppels die in de middenmoot zijn geëindigd. 
Toch wil ik daarvan nog een koppel voor het voetlicht brengen. Alhoewel zij als één na laatste eindigden, 
haalden ze zoals eerder boven gememoreerd toch 1185 punten meer als de poedelprijs winnaars. Met nog 
eens datzelfde aantal punten speel je voor de prijzen en dat moet gezien hun inzicht in het spelletje 
makkelijk kunnen. Ik verwacht dan ook dat Mike Weermeier en Dick Keuken dat zeker nog wel een keer 
laten zien! 
De uitslag: 1. Thea en Henk 7025 punten. 2. Janny en Foeke 6826. 3. Simone en Elina 6655. 4. Amy en 
Rob 6184. 5. Marianne en David 5911. 6. Willem en Martin 5712. 7. Mike en Dick 5628 en tot slot Lenie 
en Co 4443! 
 

Henk van Bodegom. 
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Regelmatig komen hier vragen over de 
spelregels van voetbal te staan.   
Probeer eens of je de juiste antwoorden 
weet.  

 
Vraag 01 
Een niet strafbaar buitenspel staande aanvaller wordt 
in het strafschopgebied op onbesuisde wijze 
aangevallen door een verdediger. De bal is dat 
moment buiten het strafschopgebied in het spel. Wat 
zal de scheidsrechter beslissen? 
 

1. Disciplinaire straf: 2. Spelstraf/hervatting: 3. Plaats van de hervatting: 
a. geen kaart a. geen vrije schop a. waar de bal was toen de S. affloot 
b. vermaning b. indirecte vrije schop b. waar de overtreding plaats vond 
c. gele kaart c. directe vrije schop c. strafschopstip 
d. rode kaart d. scheidsrechtersbal d. doorspelen 
 e. strafschop 
 
Vraag 02 
Een inwerper gooit de bal zacht tegen de rug van een tegenstander om op die manier de bal weer te 
kunnen spelen. Via deze speler gaat de bal weer over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
 

1. Disciplinaire straf: 2. Spelstraf/hervatting: 3. Plaats van de hervatting: 
a. geen kaart a. inworp a. op plaats waar inwerper stond 
b. gele kaart b. indirecte vrije schop b  op plaats waar de speler geraakt …  
c. rode kaart c. directe vrije schop c.  waar de bal de zijlijn passeerde 
d. vermaning d. scheidsrechtersbal d. op de middenstip 
        
Vraag 03 
Bij een hoge voorzet in het doelgebied kopt een aanvaller, steunende op de schouders van een 
partijgenoot, de bal in het doel van de tegenpartij. Wat beslist de scheidsrechter? 
 

1. Disciplinaire straf: 2. Spelstraf/hervatting: 3. Plaats van de hervatting: 
a. geen kaart a. geen vrije schop a. waar aanvaller stond 
b. gele kaart b. indirecte vrije schop b. op plaats waar de speler geraakt …  
c. rode kaart. c. directe vrije schop c. willekeurige plek binnen doelgebied 
d. vermaning d. strafschop d. op de lange lijn van het doelgebied  
 e. scheidsrechtersbal    zo dicht mogelijk bij de plaats waar  
   de bal was 
 e. middenstip 
 
Vraag 04 
Tijdens een wedstrijd in het amateurvoetbal bemoeit de trainer zich hoogst onbehoorlijk met de leiding, 
waarbij hij de scheidsrechter zelfs beledigt. De bal is op dat moment in het spel in het doelgebied van 
de partij van deze trainer. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen? 
 

1. Disciplinaire straf: 2. Spelstraf/hervatting: 3. Plaats van de hervatting 
a. geen kaart a. geen vrije schop a. op de zijlijn waar de trainer stond 
b. vermaning b. indirecte vrije schop b. waar de bal was toen… 
c. gele kaart c. directe vrije schop c. willekeurige plek binnen doelgebied 
d. rode kaart d. strafschop d. op de lange lijn van het doelgebied  
 e. scheidsrechtersbal     zo dicht mogelijk bij de plaats waar  
      de bal was 
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Plaatsen  armaturen lichtmasten. 
 
 
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari is de club druk bezig geweest om weer 
verlichting aan te brengen op het trainingsveld. Als je nog geen twee jaar terug 
je afgevraagd had of dat wel nodig is had men je uitgelachen. Maar door de 
aanloop van steeds meer leden achtte het bestuur het noodzakelijk om weer 
verlichting aan te brengen om op die manier het hoofdveld te ontlasten. 
Doordat er soms op donderdagavond voortdurend meer dan 25 mensen aan het 
trainen waren  kreeg het teveel  op zijn mieter. Vrijdagmorgen 17 januari zijn 
“ome Co” Aukes, erelid, en Dick Keuken gestart met het testen van de 
lampen. Op vrijdagmiddag hebben we met behulp van een ingehuurde 
hoogwerker op rupsen met een werkhoogte van 20 meter de lampen in de 
masten van het trainingsveld gehangen. Vrijdagavond hadden Dick  en 
ondergetekende de lichten  in experimentele fase aan het branden op het 
trainingsveld. Zaterdag morgen hebben Melvin van der Zee en Bart Scholten 
de kabel aan de oostzijde ingegraven. Dat was nog een hele klus vanwege alle 
boomwortels. Daarna konden Geert de Vries en Dick alles definitief 
aansluiten. Verder heeft Geert meteen alle overhangende takken afgezaagd en 
de lampen op het hoofdveld gesteld, dat was ook nog altijd een wens, en heeft 
ondergetekende met een tractortje van fa. van Bodegom, bedankt!, het 
hoofdveld en het trainingsveld gerold.  Gonnie Klein en Greta Keuken 
zorgden weer voor  koffie en broodjes voor tussen de middag. Diep in de 
middag was alles klaar. 
Op zaterdag 25 januari  en 1 februari zijn Dick en Geert weer bezig geweest 
voor de club met allerlei kleine klusjes. Wat een doorzetters! Geweldig! 
 

Dick, Geert , Co, Bart, Melvin, Gonnie en Greta. Nogmaals namens de 
club… hartstikke bedankt! 

 

 

 

Henk van Bodegom. 
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Kreileroord – DESS 1 -2. 
 
Kreileroord speelt wisselvalig en verliest. 
 
Kreileroord begon na het verdienstelijke gelijke spel verleden week uit tegen HOSV met 
vertrouwen tegen middenmotor DESS uit Sijbekarspel. In het eerste kwartier kreeg de 
ploeg enkele kleine mogelijkheden om de score te openen, maar het vizier van spits 
Patrick Sleen stond niet op scherp. Toen na een kleine 20 minuten de beste middenvelder 
van Kreileroord, Kevin Linde, geblesseerd moest uitvallen sloop het vertrouwen op een 
goed resultaat langzaam uit de ploeg. De ploeg van trainer Jan Wiersma begon na het 
wegvallen van Kevin Linde onsamenhangend te spelen en DESS profiteerde daar goed 
van. DESS verkreeg steeds meer het betere van het spel en een doelpunt voor de 
Sijbekarspelaars kon dan ook niet uitblijven. Toen een voorzet van Kevin Slooten van 
DESS door doelman Rob Warmerdam niet klemvast werd verwerkt was aanvoerder 
Ruben Kistemaker van DESS er als de kippen bij om de fout van de doelman af te 
straffen. 0-1 . DESS kreeg daarna nog zeker twee goede mogelijkheden om Kreileroord 
op een grotere achterstand te zetten, maar zowel Niels Knip en Jacob Bakker van DESS 
schoten voor open doel naast. Door wat omzettingen op het middenveld van Kreileroord 
kreeg de ploeg meer vat op het spel van DESS en kwam dicht bij de gelijkmaker, maar 
Remco Klein kopte een goede voorzet van Bram de Jong net over. Na de thee bleef DESS 
de betere ploeg, maar de ploeg uit Sijbekarspel vergat de score verder te vergroten. Toen 
na een kwartier spelen in de tweede helft laatste man Patrick Huisman van DESS een 
overtreding maakte op Remco Klein, gaf scheidsrechter Linstra, die overigens prima 
floot, een vrije schop. Aanvoerder Bart Scholten schoot van zeker 20 meter de bal keurig 
langs de muur en onhoudbaar achter doelman Sjoerd Beuker. 1 – 1. Kreileroord ging 
vanaf dat moment voor de overwinning en nam risico achterin. Dat werd de ploeg fataal. 
Een goed uitgevoerde snelle counter van DESS werd keurig afgerond door spits Kevin 
Slooten 1-2. De ploeg uit Kreileroord ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker. Patrick 
Sleen probeerde nog met een hard schot doelman Beuker van DESS te passeren, maar de 
doelman wist de bal net uit de uiterste hoek te tikken. Kreileroord speelde daarna te 
gehaast om DESS nog van de overwinning af te houden. 
 

Henk van Bodegom 
 

 
Antwoorden voetbal vragen blz 29: 
 
 
 

1. C E C 
 

2. A A C 
 

3. B B C 
 

4. D E D 
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 
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Damian van Zeeland vond het  onwijs 
spannend om bij de grote mannen van het  



 

Pagina 36  


