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Pupil van de week:
Hidde Scholte
JO11-1

zaterdag 2 oktober 2021

v.v. KAGIA 1
- 

van Nispen 1

Aanvang: 14.30 uur
Scheidsrechter: De heer S. van Egmond



De voorbereiding is ten einde en dus gaan we om de 
knikkers spelen. Voor het tweede elftal begon dit vorige 
week al – helaas met een nederlaag tegen Quick Boys . 
v.v. Kagia 1 zal dit vandaag doen. Met de start van de 
competitie in aantocht is het een mooi moment om 
terug te blikken op de voorbereiding. 
Na het spelen van een aantal zeer nuttige 
oefenwedstrijden – met aanwezigheid van ons 
gewaardeerde publiek – gingen de ploegen van Hein 
Leliveld en Dennis Hulst (v.v. Kagia 2) zich richten op de 
bekercompetitie. Beide ploegen bekerden niet verder 
en dat is, gezien het resultaat, jammer. Toch blikt de VTC 
met een goed gevoel terug. Het merendeel van de 
spelers heeft weer een hoop speelminuten in de benen 
en daarnaast doet het ons goed dat zowel het team als 
de spelers een bepaalde ontwikkeling doormaken. Wij 
hebben er dan ook ontzettend veel vertrouwen in dat 
de v.v. Kagia-selectie een mooi seizoen tegemoet gaat. 
Helaas is het niet alleen maar zonneschijn rond de 
selectie. De spelers hebben zichtbaar last gehad van de 
lange onderbreking in het voetbal door Corona. Zo’n 
anderhalf jaar is er amper serieus gevoetbald en dat 
zorgt ervoor dat spelers weer moeten wennen aan het 
spelen van wedstrijden en het wedstrijdfit worden. Dat 

is ook één van de redenen dat de selectie kampt met 
een aantal blessures. Hierdoor is de selectie in aantallen 
bij vlagen erg krap en dus moet er geïmproviseerd 
worden. Dat zorgt af en toe voor grote uitdagingen, 
maar bij v.v. Kagia zijn wij wel gewend om die aan te 
grijpen. De laatste weken heeft de selectie een aantal 
keer beroep gedaan op spelers uit de overige senioren. 
Wij willen hen dan ook uit de grond van ons hart 
bedanken dat zij zich zo behulpzaam opstellen en ons 
te hulp schieten. Zo zien we weer maar eens dat 
v.v. Kagia een club is van saamhorigheid en waar we 
met elkaar ervoor gaan. 
Vandaag mogen we eindelijk weer voor het ‘echie’ en 
het is mooi dat we met een derby beginnen tegen Van 
Nispen. De mannen uit de Zilk wonnen in blessuretijd 
met 2-1 van RCL. Een prachtige competitiestart. 
Vandaag mogen wij starten met het seizoen en hopelijk 
kunnen we de eerste stap naar een mooi seizoen zetten. 
Wij hopen dan ook dat we jullie steun weer wekelijks 
mogen horen langs de kant.
Veel plezier bij de wedstrijd en geniet vooral van dit 
seizoen. De laatste twee seizoenen hebben ons als club 
in ieder geval nog maar eens te laten beseffen hoe mooi 
de zaterdag wel niet is. 

SELECTIENIEUWS

STAND 2DE KLASSE C WEST 2

 

UITSLAGEN  EN PROGRAMMA

MAN OF THE MATCH

SAVE THE DATE 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND 

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

Programma 2 oktober 2021
v.v. Kagia - van Nispen
Soccer Boys - DSO
RCL - Vitesse Delft
UVS - Berkel
DoCoS - Werve, Te
Westlandia - HVC ‘08
SVC ‘08  vrij

Uitslagen 25 september 2021
Berkel 2 - 1 SVC ‘08
DSO 2 - 0 UVS
Vitesse Delft 4 - 1 DoCoS
HVC ‘08 5 - 4 Soccer Boys 
Werve, Te 1 - 2 Westlandia
van Nispen 2 - 1 RCL
v.v. Kagia  vrij

HEMD VAN HET LIJF?

 Team Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gem.
1 Vitesse Delft 1 1 0 0 3 4 1 3
2 DSO 1 1 0 0 3 2 0 2
3 HVC ‘10 1 1 0 0 3 5 4 1
4 Berkel 1 1 0 0 3 2 1 1
5 van Nispen 1 1 0 0 3 2 1 1
6 Westlandia 1 1 0 0 3 2 1 1
7 v.v. Kagia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Soccer Boys 1 0 0 1 0 4 5 -1
9 RCL 1 0 0 1 0 1 2 -1
10 SVC ‘08 1 0 0 1 0 1 2 -1
11 Werve, Te 1 0 0 0 0 1 2 -1
12 UVS 1 0 0 0 0 0 2 -2
13 DoCoS 1 0 0 0 0 1 4 -3

In deze rubriek stellen we diverse vragen aan nieuwe en bekende spelers, stafleden of andere 
betrokkenen van en rondom de selectie. In deze editie van Hemd van het Lijf stellen we een 
aantal vragen aan nieuwkomer: Micha Schoone
Een aantal vragen voor jou:

 Micha, bedankt voor je tijd en succes vanmiddag!   

Datum: Wedstrijd: Man of the match Wedstrijdsponsor
02-10-2021 van Nispen  Hoogervorst Makelaardij

Beroep: Content Marketeer bij BetCity.nl
Relatie: Geen
Kinderen: Geen
Hobby’s: Festivals bezoeken, Terrasjes pakken en
de stad in met vrienden.
Verschrikkelijk lekker: Bier van de Jopenkerk
Favoriete traine: José Mourinho
Favoriete speler: Tyrell Malacia
Vier sportmomenten:
Live meemaken kampioenschap van Feyenoord 2017.
Zelf 3 keer op rij kampioen met FC Lisse (B1, A1, A1)
Het WK 2010 (tot de goal van Iniesta)
De terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord
Je voetballoopbaan: FC Lisse -> VV Kagia

Uitslag
v.v. Kagia – van Nispen: 2-1
Kampioen van de 2e klasse C: UVS 1
Top 1, 2 en 3 van de 2e klasse: 1. UVS 1
2. Westlandia 1
3. SVC ‘08
v.v. Kagia eindigt als 7e En wel hierom: Met een 
nieuwe trainer en nieuwe spelers heeft het tijd nodig 
om wat moois op te bouwen. Dit zal niet zonder slagen 
en stoten gaan, maar genoeg punten gaan gepakt 
worden om veilig in de middenmoot mee te draaien.
Beschrijf v.v. Kagia in één woord: Saamhorigheid
Je grootste sportdroom: Met een 1e elftal
een kampioenschap binnen slepen.

25 juni 2022: Jubileumdag Kagia 90 jaar!

15 oktober: Klaverjassen 



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

WEDSTRIJDSPONSOR

WEDSTRIJDKRANTSPONSORS


