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Pupil van de week:
Sven de Graaf   
JO11-3 

Pupil van de week:

zaterdag 18 mei 2019

v.v. KAGIA 1
-

SCW 1

Aanvang: 14.30 uur
Scheidsrechter: De heer A.P. Westenbroek



Beste voetbalvrienden, 

Dit is het dan, de laatste thuiswedstrijd van een 
geweldig seizoen. Na vandaag rest ons nog 1 
wedstrijd uit bij onze buren in Nieuw Vennep en dan 
zit het hele seizoen erop, en wat voor een seizoen.

Thuis is Kagia, net als uit, nog ongeslagen en hebben 
we een prachtige balans. Van de 12 wedstrijden die 
tot nu toe gespeeld werden ze alle 12 gewonnen. In 
die wedstrijden maakte Kagia maar liefst 50 
doelpunten (gemiddeld 4.1 per wedstrijd) en kreeg 
het er slechts 10 tegen (gemiddeld 0.8 per wedstrijd). 
Vandaag aan de heren op het veld de taak om de 
ongeslagen status te behouden en de thuisbalans 
nog fraaier te maken dan hij al is.

Dat moet dan gaan gebeuren tegen onze “buren” uit 
Rijsenhout. SCW staat momenteel op een 10e plaats 
op de ranglijst met 4 punten voorsprong op de 
ploegen die op dit moment op een nacompetitie 
plaats staan. SCW zou zich vandaag dus veilig kunnen 
spelen en zich verzekeren van nog een jaartje 3e 
klasse. Het zal onze gasten er da n ook alles aan 
gelegen zijn om een goed resultaat te boeken en niet 
afhankelijk te zijn van de resultaten op de andere 
velden.

De heenwedstijd in de competitie resulteerde in een 
1-4 overwinning voor Kagia en kende aan de zijde van 
Kagia twee debutanten die mochten invallen. Zowel 
Melvin van der Meer als Thomas van Schie maakten in 
deze wedstrijd hun opwachting in het 1e elftal.

Het hele seizoen domineert Kagia al in de 3e klasse B 
met als bekroning het kampioenschap op 13 April. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen en 
kijken erg uit naar het spelen op een niveau hoger.

Namens alle spelers en staf wil ik alle supporters en 
vrijwilligers bedanken die ons week in, week uit 
kwamen steunen in thuis maar ook zeker in uit 
wedstrijden. We hopen jullie volgend jaar weer langs 
de lijn te mogen te begroeten!  

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 Sander Hogervorst Lobbezoo Verwarming
23-03-19 HYS Tom Hoejenbos Kroon Installatietechniek & Maarten van der Niet
13-04-19 ZSGOWMS v.v. Kagia 1 AA Verhuizers
11-05-19 ijvv Stormvogels Rens Lamboo Plaza de Stoete, Helios Bloemenexport, 
   Imanse Quality Lilies en Landzicht Plant b.v.
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 18 mei 2019
ZSGOWMS - Pancratius Rksv
Stormvogels - VVA/Spartaan
United sv/Davo  - Ijmuiden vv
VVA/Spartaan - Overbos sv
v.v. Kagia - SCW
Overbos sv - VVC fc
VEW - Koninklijke HFC

Uitslagen 11 mei 2019 
Pancratius Rksv 3-3 HYS
v.v. Kagia 7-4 Stormvogels
DEM (rkvv) 3-1 VEW
VVA/Spartaan 1-1 Overbos sv
VVC fc 3-3 ZSGOWMS
SCW 0-2 United sv/Davo
Ijmuiden vv 2-2 Koninklijke HFC

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: Damion Uijldert

Damion, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Damion Uijldert, ben 21 jaar oud en ik woon 
samen met mijn ouders en mijn zus in Lisserbroek. 
Door de weeks volg ik de opleiding Informatica op de 
Hogeschool in Leiden. Buiten school en voetbal werk 
ik ook een paar avonden in de week bij de Action.

Je bent een kind van de club, hoe lang speel jij 
al bij v.v. Kagia en wat vind je van onze 
dorpsclub?
Klopt, dit is mijn 16de seizoen alweer bij v.v. Kagia. Wat 
ik van onze dorpsclub vind? Ik vind het een gezellige, 
sfeervolle club. Ik heb het hier altijd naar me zin als ik 
hier ben. Ook de mensen die op de club te vinden zijn, 
zijn altijd vriendelijk en sociaal naar elkaar. 

Je bent een voorbeeld voor onze jeugd omdat 
jij vanuit de A (nu JO19) de stap naar de selectie 
hebt gemaakt. Hoe ervaar jij het spelen binnen 
de selectie van v.v. Kagia en wat adviseer jij 

onze jeugdspelers?
Het spelen binnen de selectie ervaar 
ik als positief. Alles wordt goed 
geregeld voor ons. De trainingen 
zijn leervol en de trainers en de 
stafleden zijn erg vriendelijk. Wij 
komen eerlijk gezegd niks te kort.
Ik raad de jeugdspelers aan om zich aan te 
melden bij de selectie en het zeker te gaan proberen.

Natuurlijk zijn wij zeer benieuwd hoe jij kijkt 
naar de toekomst van de club v.v. Kagia en 
naar jouw toekomst bij v.v Kagia. Hoe zie jij de 
toekomst? Ik denk dat v.v. Kagia een stuk groter zal 
zijn en nog steeds dezelfde sfeer zal dragen als dat het 
nu heeft. Ik zie mijzelf nog vele jaren bij v.v. Kagia 
voetballen tot dat het niet meer  gaat. 

En als laatste de lastigste vraag voor vandaag 
“v.v. Kagia 1 – SCW”. Wat wordt volgens jou de 
uitslag? Ik denk aan een mooie 5-0.

Damion, bedankt voor je tijd. Dit was de laatste 
thuiswedstrijd van dit seizoen dus je hoeft de pen niet 
door te geven. 

Ik raad de jeugdspelers aan om zich aan te 

 Team Wedstr. Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gem.
1 v.v. Kagia 24 20 4 0 64 87 25 62 
2 Stormvogels 24 15 5 5 47 56 40 16 
3 Pancratius 24 14 4 6 46 59 43 16 
4 DEM 24 12 4 8 40 61 47 14 
5 Ijmuiden 24 10 8 6 38 54 40 14 
6 Koninklijke HFC 24 9 4 11 31 44 47 -3 
7 VVC fc 24 7 9 8 30 37 42 -5 
8 United/DAVO 24 7 6 11 27 41 50 -9 
9 VVA Spartaan 24 7 6 11 27 42 55 -13 
10 SCW 24 8 3 13 27 30 51 -21 
11 Overbos 24 7 3 14 24 50 60 -10 
12 HYS 24 5 8 11 23 35 53 -18 
13 ZSGOWMS 24 6 5 13 23 41 65 -24 
14 VEW 24 5 5 14 20 42 61 -19 



Siem
van der 
Ham

WEDSTRIJDSPONSOR

WEDSTRIJDKRANTSPONSORS

Westerdreef 2 | 2161 EN Lisse | Tel. 0252- 413108
info@drukkerij-flora.nl | www.drukkerij-flora.nl


