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Pupil van de week:
Max Tulen   
JO11-3 

Pupil van de week:

zaterdag 9 maart 2019

v.v. KAGIA 1
-

VEW 1
Aanvang: 14.30 uur

Scheidsrechter: De heer C.H. Maas



Beste voetbalvrienden, 

Na een weekje rust mogen we vandaag weer de 
weide in. Tegenstander van vandaag is VEW uit 
Heemstede maar daarover later meer.

Inmiddels alweer twee weken geleden speelde Kagia 
ook thuis. Tegenstander was Koninklijke HFC uit 
Haarlem en net als in de eerst wedstrijd had Kagia de 
nodige moeite met de gasten van de oudste club van 
Nederland. In misschien wel de minste wedstrijd van 
het seizoen had Kagia het lastig tegen de zeer jonge 
ploeg uit Haarlem. Na enkele kansen voor de 
bezoekers brak Roy Hogewoning de ban. Na een 
geweldige solo, waarin hij vijf spelers van Koninklijke 
HFC te kijk zette, ronde hij koelbloedig af. Niet veel 
later had Kagia het duel op slot kunnen gooien nadat 
de scheidsrechter naar stip had gewezen. Waar het 
normaal een zekerheid is miste Rens Lamboo deze 
keer waardoor de spanning in de wedstrijd bleef. Dit 
duurde tot en met de 86e minuut toen Rens alsnog 
zijn gram haalde. Vanaf eigen helft zag hij de keeper 
van Koninklijke HFC ver voor zijn goal staan. Rens 
twijfelde geen moment en schoot hem fantastisch 
binnen. Met deze schitterende treffer besliste Rens 
het duel en konden er opnieuw drie punten 
bijgeschreven worden.

De dinsdag erna speelde Kagia ook een wedstrijd en 
wel in de 1/8e finale van de LAV-cup. Tegenstander 
was Valken `68, een gerenommeerde 2e klasser. 
Vooraf werd de wedstrijd bestempeld als een echte 
test. Een echte test werd het echter nooit want Kagia 

walste over de 2e klasser heen en won uiteindelijk 
verdiend met 4-0. Door deze overwinning heeft 
Kagia zich geplaatst voor de kwartfinale. 
Tegenstander in Lisserbroek, op dinsdag 26 maart, is 
FC Oegstgeest. Laat dit nou de enige ploeg zijn die 
dit seizoen wist te winnen van de oranjehemden.

Vandaag dus weer een competitiewedstrijd  tegen 
VEW, de huidige rode lantaarndrager. Waar bovenin 
de spanning weg is, is het onderin juist ongemeen 
spannend. Slechts 6 punten scheiden de huidige 
nummer 8 ZSGOWMS en de nummer laatst VEW. 
Kagia en VEW speelden 3x eerder tegen elkaar 
waarvan Kagia twee keer wist te winnen. Eenmaal 
eindigde de wedstijd in een 2-2 gelijkspel. Het zal er 
VEW dus alles aan gelegen zijn om de resterende 9 
wedstrijden alles op alles te zetten om degradatie te 
voorkomen en waarom zou je als hekkensluiter niet 
van de koploper kunnen winnen?

Aan René Ras en zijn staf de taak om de heren hier zo 
goed als mogelijk op voor te bereiden want geen 
enkele wedstrijd is vooraf gespeeld. Van 
onderschatting mag geen sprake zijn want een kat in 
het nauw maakt rare sprongen. Namens Kagia 
wensen we u weer veel kijkplezier en hopelijk na 90 
minuten weer 3 punten.  

Met sportieve groet,

 Erwin Mastenbroek,
Teammanager Kagia 1

DE WEDSTRIJD

STAND 3DE KLASSE B WEST 1

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 Roy Hogewoning Rekfolie
09-03-19 VEW  Lobbezoo Verwarming
23-03-19 HYS  Kroon Installatietechniek & Maarten van der Niet
13-04-19 ZSGOWMS  AA Verhuizers
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 9 maart 2019
United sv / DAVO - HYS
ZSGOWMS - DEM (RKVV)
VVC fv - Pancratius Rksv
Overbos sv - Koninklijke HFC
v.v. Kagia - VEW
SCW - VVA/Spartaan
Stormvogels ijvv - Ijmuiden vv

Uitslagen 2 maart 2019 
HYS 1 - 2 SCW
Uitslagen 23 februari 2019  
VVA/Spartaan 0 - 3 Pancratius Rksv
v.v. Kagia 2 - 0 Koninklijke HFC
Stormvogels ijvv 2 - 1 VEW
Overbos sv 3 - 3 HYS
SCW 0 - 2 DEM (rkvv)
VVC fc 2 - 2 Ijmuiden
ZSGOWMS 4 - 2 United sv/DAVO

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: Maarten 
van der Niet

Maarten, je mag wederom iets in het 
wedstrijdkrantje schrijven. Wie ben je en wat doe je 
precies bij de selectie van v.v. Kagia?
Maarten van der Niet, geboren in 1950, 43 jaar gehuwd met 
Elly, 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Allen zijn op een of 
andere manier betrokken bij v.v. Kagia.

Je begeleidt elke thuiswedstrijd de scheidsrechters. 
Wat vindt je van het niveau scheidsrechters dit 
seizoen?
Dit seizoen in West 1 hebben we zeer goede KNVB 
Scheidsrechters, van 18 tot 50 jaar, zij laten de wedstrijd een 
wedstrijd worden.

Je bent nu een aantal jaar betrokken bij de selectie 
van v.v. Kagia. Hoe kijk jij naar de huidige selectie 
en wat is er haalbaar dit seizoen?
De huidige selectie is een grote familie, die voor elkaar de 
mouwen op stropen en met vereende krachten voor de winst 
gaan. Nu staan we 12 punten los op nummer 2. Met nog 9 
wedstrijden te spelen, lijkt mij het kampioenschap in de 3e 
klasse zeker haalbaar. 

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd 
hoe jij kijkt naar de toekomst 
van club kijkt?
v.v. Kagia heeft nu ruim 600 leden, het 
groeit gestaagd en voor de toekomst 
met behoud van huidige selectie, 
door naar 2e en misschien wel 1e 
Klasse. Er zijn dan wel 6 KNVB 
wedstrijdvelden en 2 Mini en 
Pupillen velden nodig. Dit is weer een nieuwe 
uitdaging. 

En als laatste de lastigste vraag voor vandaag “v.v. 
Kagia 1 – VEW 1” Wat wordt volgens jou de uitslag? 
Na vele uitwedstrijden te hebben bezocht, waar onder ook 
4x VEW, was ik toch onder de indruk van hun spel met veel 
steekballetjes. Gezien onze resultaten in het afgelopen 
seizoen, collectief spel en inzet, moet een kleine winst toch 
haalbaar zijn. Uitslag 3 – 1. 

Maarten, bedankt voor je tijd. Aan wie geef jij de 
“pen” door voor de volgende thuiswedstrijd? 
Ik wil de pen doorgeven aan Jens Gort, de Com ingman voor 
de selectie als keeper van het tweede en reserve keeper van 
v.v. Kagia 1. Het spreekwoord zegt; Wie de Jeugd heeft, heeft 
de toekomst. 

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd 
hoe jij kijkt naar de toekomst 

Pupillen velden nodig. Dit is weer een nieuwe 

 Team Wedstr. Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gem.
1 v.v. Kagia 17 14 3 0 45 58 15 43 
2 Pancratius Rksv 17 10 3 4 33 44 29 15 
3 Stormvogels ijvv 17 9 5 3 32 38 27 11 
4 DEM (Rkvv) 17 9 3 5 30 44 34 10 
5 Ijmuiden 17 7 6 4 27 38 29 9 
6 VVC FC 17 6 6 5 24 26 29 -3 
7 Koninklijke HFC 17 7 1 9 22 33 35 -2 
8 ZSGOWMS 16 5 4 7 19 27 36 -9 
9 United sv/DAVO 17 5 4 8 19 29 35 -6 
10 VVA/Spartaan 17 5 3 9 18 30 41 -11 
11 SCW 17 5 2 10 17 19 41 -22 
12 HYS 16 3 6 7 15 21 33 -12 
13 Overbos 17 4 2 11 14 35 44 -9 
14 VEW 17 3 4 10 13 29 43 -14 
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