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Pupil van de week:
Tygo Verdoes   
JO11-2 

Pupil van de week:

zaterdag 23 februari 2019

v.v. KAGIA 1
-

Koninklijke 
HFC 1
Aanvang: 14.30 uur

Scheidsrechter: De heer O. Belkaraouia



Beste voetbalvrienden, 

16 wedstrijden gespeeld, 13 overwinningen, 3 
gelijke spelen en een doelsaldo van +41. Zoals 
menig media deze week na de overwinning op 
nummer 2 Pancratius al rond spreidde, wie gaat 
dit Kagia nog van het kampioenschap afhouden? 
Na vorige week staat Kagia maar liefst 12 punten 
voor op de nummer 2 op de ranglijst met nog 10 
wedstrijden te gaan.  Natuurlijk is het pas 
gespeeld als Kagia daadwerkelijk niet meer te 
achterhalen is en moet er zeker niet gedacht 
worden dat men er al is maar dit mag toch niet 
meer fout gaan?

Vorige week trof Kagia zoals gezegd nummer 2 
Pancratius en het werd een doelpuntrijke 
wedstrijd. Na zowel met 0-1 als 1-2 voorgestaan te 
hebben trok Pancratiu s tot twee keer toe de stand 
gelijk en nam in de tweede helft zelfs de leiding. 
De mannen van Ras raakten echter niet van de leg 
en rechtte de rug waardoor er uiteindelijke alsnog 
met 3-5 gewonnen werd.

De tegenstander van vandaag zal daar in ieder 
geval geen boodschap aan hebben en zal maar 

wat graag willen winnen. Koninklijke HFC uit 
Haarlem is de huidige nummer 7 op de ranglijst 
en had vooraf misschien wel op meer gehoopt. 
Aanvankelijk deed de Koninklijke goed mee in het 
begin van de competitie maar is inmiddels dus 
afgezakt naar de middenmoot. De heenwedstrijd 
herbergt voor Kagia goede herinneringen, 
middels een 0-1 overwinning pakte Kagia de 1e 
periode in Haarlem. Een moeizame wedstrijd met 
de nodige logische spanning maar met een 
fantastisch resultaat.

Voor Kagia is het zaak om te blijven doen wat we 
het hele seizoen al doen, niets tot weinig 
weggeven en winnen. Met elke volgende 
overwinning komt het einddoel met RASse 
schreden dichterbij.  

Met sportieve groet,

 Erwin Mastenbroek,
Teammanager Kagia 1
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UITSLAGEN  EN PROGRAMMA

MAN OF THE MATCH

Datum: Wedstrijd: Man of the match Wedstrijdsponsor
29-09-18 Rksv Pancratius Tijs van der Schinkel MUTA
13-10-18 Fc VVC Joost Meiland Cheeky’s de Tuinkabouter
27-10-18 VVA/Spartaan Roy Hogewoning De Ree Holland
17-11-18 vv IJmuiden Rens Lamboo Peter Hogewoning
01-12-18 sv Overbos Roy Hogewoning Meer Assurantiën
15-12-18 United sv/DAVO Glenn Lobbezoo Meerkantoor
09-02-19 RKVV DEM Rens Lamboo Autocentrum Beelen
23-02-19 Koninklijke HFC  Rekfolie
09-03-19 VEW  Lobbezoo Verwarming
23-03-19 HYS  Kroon Installatietechniek & Maarten van der Niet
13-04-19 ZSGOWMS   
11-05-19 ijvv Stormvogels   
18-05-19 SCW  Siem van der Ham

Wilt u ook wedstrijdsponsor worden? Neem dan contact op met de sponsor commissie: sponsors@kagia.nl 

Programma zaterdag 23 februari 2019
ZSGOWMS - United sv/DAVO
VVC fc - Ijmuiden
SCW - DEM (RKVV)
Overbos sv - HYS
v.v. Kagia - Koninklijke HFC
Stormvogels ijvv - VEW
VVA Spartaan - Pancratius Rksv

Uitslagen zaterdag 16 februari 2019 
DEM (rkvv) 4 - 1 Stormvogels ijvv
Pancratius Rksv 3 - 5 v.v. Kagia
VVC fc 1 - 2 VVA/Spartaan
HYS 1 - 1 VEW
Ijmuiden vv 3 - 0 ZSGOWMS
United sv/DAVO 1 - 0 Overbos sv
Koninklijke HFC 0 - 1 SCW

WIE BEN JE EN WAT DOE JE? 
In deze rubriek stellen nieuwe en bekende spelers, stafleden 
of andere betrokkenen van en rondom de selectie zich voor. 
In deze editie stellen we een aantal vragen aan: Dirk Jan 
Ligtenberg

Dirk Jan, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Dirk Jan Ligtenberg, 26 jaar oud en woonachtig in 
Lisse. Ik werk bij de Akzo Nobel in Sassenheim. Hier ben ik 
dagelijks verantwoordelijk voor de uitgaande goederen in 
het distributiecentrum.

Hoe lang speel jij nu bij v.v. Kagia en beschrijf eens 
je mooiste “Kagia moment”?
Ik ben bezig aan alweer mijn 5e seizoen bij v.v. De Kaag. 
Sportief gezien heb ik nog niet veel bereikt met Kagia, 
daarom kies ik als mooiste moment ook geen voetbal 
moment, maar zijn het de trainingskampen  die mij een grote 
glimlach bezorgen. 

Je zit nu een aantal jaar in de selectie van v.v. Kagia. 
Hoe kijk jij naar de huidige selectie en wat is er 
haalbaar dit seizoen?
Ik denk dat we momenteel een erg uitgebalanceerde selectie 
hebben. Iedereen is elkaar de afgelopen jaren zowel binnen 
als buiten het veld steeds beter leren begrijpen. Dit komt ons 
spel dit jaar ten goede. Ik denk daarom ook dat wij kampioen 
worden. 

Natuurlijk zijn wij zeer benieuwd 
hoe jij kijkt naar de club v.v. 
Kagia. Hoe beschrijf je die als en 
hoe zie jij de toekomst van de 
club?
Warm, gezellig en open. Vanaf mijn 
eerste jaar voelde ik me hier meteen 
op mijn plek. Mooi om te zien dat de 
supporters zo mee leven met het 
eerste elftal. Ook is het erg mooi dat er tussen 
spelers, begeleiders en supporters vriendschappen ontstaan. 
Dit zegt denk ik alles. Wat betreft de toekomst denk ik dat 
kagia een stabiele club blijft en de drie eerder genoemde 
aspecten hoog in het vaandel zal houden.

En als laatste de lastigste vraag voor vandaag “v.v. 
Kagia 1 – Koninklijke HFC” Wat wordt volgens jou 
de uitslag? 
Ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt gezien de 
uitwedstrijd daar, maar omdat wij thuis spelen met de steun 
van het trouwe publiek zeg ik een 3-1 overwinning voor v.v. 
Kagia.

Dirk Jan, bedankt voor je tijd. Aan wie geef jij de 
“pen” door voor de volgende thuiswedstrijd? 
Ik heb gehoord dat er in Maarten van de Niet een begenadigd 
schrijver verborgen zit. Ik geef de “pen” door aan hem. 

Natuurlijk zijn wij zeer benieuwd 
hoe jij kijkt naar de club v.v. 

eerste elftal. Ook is het erg mooi dat er tussen 

 Team Wedstr. Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gem.
1 v.v. Kagia 16 13 3 0 42 56 15 41
2 Pancratius Rksv 16 9 3 4 30 41 29 12
3 Stormvogels ijvv 16 8 5 3 29 36 26 10
4 DEM (Rkvv) 16 8 3 5 27 42 34 8
5 Ijmuiden 16 7 5 4 26 36 27 9
6 VVC FC 16 6 5 5 23 24 27 -3
7 Koninklijke HFC 16 7 1 8 22 33 33 0
8 United Davo 16 5 4 7 19 27 31 -4
9 VVA/Spartaan 16 5 3 8 18 30 38 -8
10 ZSGOWMS 15 4 4 7 16 23 34 -11
11 HYS 14 3 5 6 14 17 28 -11
12 SCW 15 4 2 9 14 17 28 -11
13 Overbos 16 4 1 11 13 32 41 -9
14 VEW 16 3 4 9 13 28 41 -13
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