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VOORBESCHOUWING

Riemen vast, bereid je voor op een Tweede 
Divisie-rit die zijn weerga niet kent. De 
komende weken staat de ene na de andere 
kraker op de rol, te beginnen met de clash 
met de koploper.

Het was even bijten, zo’n inhaalweekend. Deze 
ronde worden de liefhebbers echter dubbel 
verwend met een onvervalste Super Saturday 
én Sunday.

Ook in de Eredivisie neemt de top 4 het namelijk 
tegen elkaar op, als een soort toetje na een 
hopelijk smaakvol hoofdgerecht. Want onze 
primaire focus ligt uiteraard op de onderlinge 
strijd tussen de oranje-zwarte kampen: VV 
Katwijk en HHC Hardenberg.

Met een schuin oog zullen de verrichtingen op 
Sportpark Goed Genoeg in de gaten gehouden 
worden, waar runner-up IJsselmeervogels de 
strijd aanbindt met de inmiddels aardig op 
stoom geraakte titelhouder AFC. De onderlinge 
verschillen zijn minimaal, dus de bovenkant van 
de ranglijst zou er zomaar heel anders uit zou 
kunnen zien na deze ronde.

Twee weken geleden spoelden de mannen 
van Jan Zoutman de nare smaak van de 
thuisnederlaag tegen Excelsior Maassluis, die 
redelijk ongelukkig tot stand kwam, weg met 
een eclatante overwinning bij GVVV. Late 
doelpunten van Van Noord en Afaker bezorgden 
Katwijk de driepunter, en dat kwam ze ook toe. 
Er is gelukkig veel positiefs te zeggen over wat 
de oranjehemden laten zien, de juiste energie 

lijkt bijvoorbeeld aanwezig, maar er is zeker nog 
verbetering nodig wil men een serieuze gooi 
naar het zilverwerk doen.
 
HHC Hardenberg is een graag geziene gast 
op De Krom met een grote en sympathieke 
achterban die hun team altijd trouw achterna 
reist. De beruchte zaterdag ergens in 2016, 
toen men met 0-1 zegevierde in Katwijk-Noord 
waardoor de thuisploeg de titel net misliep, 
willen de meeste fans echter liever vergeten. 

Los daarvan zijn de resultaten tegen de 
Overijsselse club de laatste jaren prima te 
noemen. Afgelopen seizoen werd er een 
2-0 overwinning behaald en het jaar ervoor 
stuurden de Krombewoners Hardenberg met 
een afgetekende 6-1 retour Oost-Nederland. 
Ook op sportpark De Boshoek trok Katwijk de 
laatste twee ontmoetingen aan het langste 
eind: 1-3 en 1-2. Het mag duidelijk zijn dat we 
aan deze statistieken geen cent waarde kunnen 
hechten, maar in een voorbeschouwing dienen 
ze toch even vermeld te worden.

Dit seizoen presteert de ploeg van Gert-Jan 
Karsten enorm goed, waarvan de knappe 
koppositie een logisch gevolg is. De scheidende 
trainer, vanaf komend seizoen is hij op Urk 
werkzaam, heeft een hecht collectief gesmeed 
en met klasbak Rob van der Leij een spits in huis 
die het net uit alle hoeken weet te vinden. Ook 
in Mannes heeft men een makkelijk scorende 
speler in de gelederen; de middenvelder heeft 
al 10 treffers op zijn conto.

HHC heeft een februarimaand met twee 
gevoelige thuisnederlagen (Kozakken Boys en 
AFC) achter de rug, en zal de koppositie met 
hand en tand komen verdedigen. Katwijk kan 
een enorme daad stellen richting het ultieme 
doel: de zesde ster op de borst. Het belooft 
dus sowieso een uiterst interessant treffen te 
worden op De Krom 57. 

Fijne wedstrijd!

Voorbeschouwing Katwijk - HHC Hardenberg



Iedere dag een 
beetje groener

Plan uw bezoek op 
inspiratiecentrumduurzaamheid.nl
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Iedere dag een 
beetje groener

Plan uw bezoek op 
inspiratiecentrumduurzaamheid.nl

100e wedstrijd voor Kay Blokland

Kay Blokland werd voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis 
gehuldigd voor zijn 100e wedstrijd in het 
oranje zwart. Kay is bezig aan zijn 4e seizoen 
bij VV Katwijk.

Blokland speelde zijn 100e wedstrijd vorige 
week in Groesbeek tegen De Treffers. Sinds hij 
in 2016 overkwam van Capelle is de verdediger 
een vaste waarde op sportpark De Krom.

Kay ontving zaterdag uit handen van voorzitter 
Mart Vergouwen en voorzitter van de 
supportersvereniging Rick van Beelen een 
prachtig canvas doek. Daarnaast kreeg hij 
uiteraard ook een bosje bloemen.

Op naar de 200!

NIEUWS
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NIEUWS

Agenda

Zaterdag 29 februari, 15.30u
Katwijk - HHC Hardenberg

Zaterdag 7 maart, 15.00u
IJsselmeervogels - Katwijk

Zaterdag 14 maart, 15.30u
Katwijk - Rijnsburgse Boys

Vrijdag 21 maart
Qmusic foute feestavond

Vrijdag 27 maart
Vrouwenbingo met smartlappenronde

17 april 
Kattukse Veiling

Vanaf dit seizoen sponsort HiFi Centrum 
Overgaauw het spelersklassement van VV 
Katwijk. Een 6-tal clubmensen volgen elke 
week als kenners en jury de wedstrijden van 
Katwijk.

De 3 beste spelers van de wedstrijd krijgen van 
elk jurylid 3 punten, 2 punten of 1 punt.
Eigenaar Fokke Rietkerk van HiFi Centrum 
Overgaauw stelt aan het einde van het seizoen 
een fraaie cheque, te besteden in zijn winkel in 
Leiden, voor de winnende speler ter beschikking. 

Tussenstand Overgaauw Spelersklassement,
28-2-2020, na 22 competitiewedstrijden

1           Rick van der Meer  132 punten
2           Kay Blokland  109 punten
3           Joey Jongman  101 punten
4          Ricardo Kieboom  70 punten
5          Robbert Susan  63 punten
6          Guus vd Weerdenburg  63 punten
7          Marciano Mengerink  61 punten
8          Roland Bergkamp  58 punten

Tussenstand HiFi Centrum 
Overgaauw spelersklassement
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Jonathan Jonk, Patrick Heijmans en Joost 
Leonard blijven ook volgend seizoen als 
assistent-trainer werkzaam bij de 1e selectie 
van VV Katwijk.

Jonathan Jonk - die in het bezit is van UEFA-A 
- is bij het 1e elftal verantwoordelijk voor de 
interactie met de selectie met betrekking tot de 
analysebeelden die door video en data-analist 
Onno Bocker worden verzameld en opgesteld. 
Jonathan was vorig seizoen hoofdtrainer van 
het 2e elftal waarmee hij kampioen werd van de 
reserve 1e klasse. De 33-jarige oefenmeester 
was eerder succesvol werkzaam in o.a. de 
jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en bij 
Alphense Boys.

Patrick Heijmans houdt zich bij de 1e selectie 
vooral bezig met de spelhervattingen en de 
individuele aandacht voor de jongere spelers in 
de selectie. De Leidenaar was eerder werkzaam 
als hoofdtrainer van Roodenburg en gaat 
volgend seizoen zijn vijfde seizoen als assistent-

trainer in bij VV Katwijk. Patrick voetbalde 
tussen 1999 en 2003 zelf in het eerste elftal 
van VV Katwijk. Hoogtepunt als speler was het 
Landskampioenschap in 2000. Dit mocht hij later 
ook als trainer meemaken.

Joost Leonard is sinds 2018 bij VV Katwijk op 
maandagavond de spitsen-trainer van de 1e 
selectie. Ook komend seizoen zal Joost bij de 
nieuwe hoofdtrainer Anthony Correia deze 
taak gaan vervullen. De 37-jarige Joost heeft 
een prachtige carrière als voetballer gehad en 
was met zijn komst voor het seizoen 2012-
2013 een belangrijk puzzelstukje voor VV 
Katwijk. Met Joost als centrumspits werd een 
fraai kampioenschap in de Topklasse behaald, 
gevolgd door het Landskampioenschap in 
Groesbeek na het winnen van de finale tegen 
Achilles’29.

VV Katwijk feliciteert Patrick, Jonathan en Joost 
met hun verlenging en wenst hen veel plezier en 
succes verder toe!

Jonk, Heijmans en Leonard verlengen

Op zaterdagavond 21 maart gaat het dak 
eraf op De Krom, want dan organiseert de 
Supportersvereniging VV Katwijk ter ere 
van haar 25 jarig jubileum Q-Music The Party 
(inclusief het foute uur). Op dit moment zijn 
75% van de kaarten verkocht.

Iedereen kan kaarten aanschaffen voor slechts 
€ 10,-. Toegangskaarten zijn te koop in de 
kledingshop. Betalen is alleen mogelijk met PIN.

Kaartverkoop 
Q-Music The Party
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Cornelis Vrolijk wenst u een fijne wedstrijd!

t r o t s e  s p o n s o r  va n 

v v  k at w i j k

D é  v e r z e k e r a a r  v o o r  o n d e r n e m e n d  N e d e r l a n d

Blaak 16 Rotterdam | Herengracht 257 Amsterdam
www.dupi.com

T (0182) 379 258 E info@blankenburgh.nl   I www.blankenburgh.nl

De juiste w
eg naar uw relaties!
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Op vrijdag 17 april staat alweer de 13e editie 
van de Kattukse Veiling op het programma. 
De veiling vindt plaats in de kantine op 
sportpark De Krom en start die avond om 
19.30 uur.

De veilingcommissie is op dit moment druk 
bezig met de voorbereidingen. Een belangrijk 
onderdeel van een veiling zijn natuurlijk de 
kavels die onder de hamer gaan. Uiteraard 
wordt er weer gezorgd voor prachtige kavels, 
zoals buitenlandse voetbaltripjes, weekendjes 
weg en vele mooie andere arrangementen. 
Tijdens de Kattukse Veiling op 17 april gelden 
gereduceerde consumptieprijzen. Uiteraard 
wordt er ook gezorgd voor een lekker hapje.

Sponsorarrangement
Voorafgaan aan de Kattukse Veiling wordt 
er voor de sponsors van de Businessclub een 
heerlijk (gratis toegankelijk) buffet verzorgd. 
Sponsors die hier van gebruik willen maken 
moeten zich daar wel vooraf voor opgeven 
via de website van VV Katwijk onder het kopje 
sponsors

Kattukse Veiling op vrijdag 17 april

Ook dit jaar organiseert de 
familiedagencommissie weer een 
vrouwenbingo en een mannenbingo. De 
vrouwenbingo vindt plaats op vrijdag 27 
maart en op vrijdag 24 april is het de beurt 
aan de mannen. 

Vrijdag 27 maart: Vrouwenbingo met een 
Smartlappen ronde

Vrijdag 24 april: Mannenbingo

Aanvang voor beide bingo’s is 20.00 uur. De 
eerste ronde gaat van start om 20.30 uur. 
Locatie kantine VV Katwijk.

Voorverkoop 30 euro, aan de deur betaal je 35 
euro. Uiteraard wordt er weer gezorgd voor 
leuk entertainment en zijn er weer spectaculaire 
prijzen te winnen tijdens de bingo’s.

De opbrengst komt ten goede aan 
de familiedagen 2020.Aanmelden via 
familiedagen@vvkatwijk.nl.

Bingo’s voor vrouwen en mannen
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Sponsor Rabobank Leiden-Katwijk over vitaliteit door samenwerking

Oranje versterkt Oranje

BUSINESSCLUB

Rabobank en de VV Katwijk hebben een innige band. Samen met Erik Versnel, Mikel de Jong, 
Hans Bouman, Joost Leonard (tevens assistent-trainer) en andere collega’s bezoekt Leen 
Haasnoot zeer regelmatig de thuiswedstrijden van VV Katwijk. We spraken de accountmanager 
Groot Zakelijk, fervent VV Katwijk fan, oud-spelend lid en sinds de 1e Kattukse Veiling lid 
van de veilingcommisie over Rabobank Leiden-Katwijk en de samenwerking met VV Katwijk. 
Oftewel: de Oranje connectie.

(Foto v.l.n.r.: Erik Versnel, Leen Haasnoot, Mart Vergouwen, Peter de Mol)
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Leen Haasnoot: ,,Onze missie klinkt 
misschien heel ver weg, maar begint juist 
heel dicht bij huis. We zijn betrokken bij veel 
maatschappelijke initiatieven in Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg. Met name bij het 
Katwijkse verenigingsleven zijn wij nauw 
betrokken. We geloven in hun kracht: 
verenigingen zijn het cement van onze 
maatschappij en van groot belang voor de 
toekomst.” Samen met klanten, leden en 
partners zet onze Platina-sponsor zich in voor 
een sterkere leefomgeving én voor de grote 
maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als 
uitgangspunt dat zij samen meer bereiken dan 
alleen: Growing a better world together.

Zodoende is de Rabobank trotse partner 
van VV Katwijk. Onder het thema ‘vitaliteit’ 
werkt de bank samen met onze vereniging om 
zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren 
om deel te nemen én te werken aan een 
gezonde levensstijl. Zo stelt VV Katwijk haar 
sportkantine op dinsdag- en donderdagavond 
beschikbaar voor ‘Eetkamer de Krom’, een 
initiatief van Welzijnskwartier en gemeente 
Katwijk. ,,Wij hebben hiervoor bijdrage 
geleverd uit het Rabobank Wensenfonds voor 
nieuw servies en keukenapparatuur. Dit mooie 
maatschappelijke project startte zo’n drie jaar 
geleden en is inmiddels succesvol gebleken. 
Er komen elke avond zo’n 30 tot 50 gasten 
op af.”
                                                                                           
Ondernemers hebben te maken met 
een constant veranderende wereld. Ook 
de Rabobank moet inspelen op deze 
veranderingen. ,,Steeds minder mensen 
bezoeken onze kantoren en het aantal klanten 
dat online bankiert is de afgelopen jaren 
razendsnel gestegen. De uitdaging voor ons 
is dan ook hoe wij als Rabobank het verschil 
kunnen blijven maken en onze klanten ons 
als dichtbij-bank blijven ervaren, nu én in de 
toekomst.” Voor MKB-bedrijven heeft Leen 
de tip om in deze snel veranderende wereld 
gebruik te maken van de bundelende kracht 
van de Rabobank. 

Haasnoot: ,,Het gaat bij de Rabobank niet 
alleen om geld of advies over een financiering. 
We delen graag onze kennis en ons netwerk, 
op regionaal én landelijk gebied. Wij zijn 
#DichterbijOndernemers om hen samen te 
brengen om slimmer en duurzaam te groeien 
en zo nieuwe kansen te creëren. Bezoek dit 
najaar daarom eens Ondernemersdag071: 
dé regionale MKB-community. In workshops, 
discussies en samen met collega-ondernemers 
hoor je de laatste ontwikkelingen en ontstaan 
nieuwe kansen.”

De Businessclub is tevens een locatie om te 
netwerken en om kennis te vergaren, maar 
dit is zeker ook een plek voor ontspanning. 
“Het is altijd gezellig in de Businessclub, zowel 
voor als na de wedstrijd. Zeker de wedstrijd-
lunch is aan te raden om met je vrienden en/
of zakenrelaties deze bij te wonen. Deze en 
andere evenementen die de Businessclub 
organiseert zijn altijd top en geeft een groot 
saamhorigheidsgevoel. Een grote pluim voor 
alle vrijwilligers die dit allemaal regelen.”

Wanneer we Leen vragen naar de 
hoogtepunten van dit jaar, dan kijkt hij vooral 
uit naar de strijd om het kampioenschap en 
naar de derby’s die nog gaan komen. ,,Mijn 
verwachting is dat VV Katwijk weer voor het 
kampioenschap gaat, daar hebben ze zeker de 
selectie voor. Belangrijk zijn natuurlijk ook de 
mooie derby’s die er nog gaan komen met als 
hoogtepunt die op zaterdag 4 april op Nieuw 
Zuid tegen de Blauw Witten. Hier kijk ik nu al 
naar uit!”

BUSINESSCLUB
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                     VV KATWIJK            HCC HARDENBERG

Keepers: 
1 Mark de Vries
20  Ricardo Kieboom
24 Frank Kardjani

Verdedigers: 
2 Omar Hamdi
3 Michiel van Dam
5 Guus van Weerdenburg
14 Bennie van Noord
15 Bart Sinteur
18 Kay Blokland
25 Magid Suleiman
30  Raoul Esseboom   

Middenvelders: 
4 Robbert Susan
8 Joey Jongman
10 Mike van den Ban
26 Edin Bibuljica
23 Rick van der Meer
12  Lorenzo van Slimming
21  Danny van Haaren

Aanvallers:
16 Jan Willem Tesselaar
7 Steven Sanchez Angulo
9 Jordy Hilterman
29 Marciano Mengerink
11  Roland Bergkamp
27  Brandon Robinson
17  Marouane Afaker

Staf:
Jan Zoutman (Trainer/coach)
Patrick Heijmans (Assistent-trainer)
Jonathan Jonk (Assistent-trainer)
Wesley de Ruiter (Keeperstrainer)

Arbitrage: 
Scheidsrechter: Sander de Brito Roque
Assistent-scheidsrechters: G.W.G van Hout & R. Janssen
Vierde official: N.H.H.J. Tunnissen

Keepers: 
Jorn-Jan van de Beld
Sander Danes
 Ramon Nijland

Verdedigers: 
Danny Bouws
Serginho Fatima
Kevin Görtz
Ashwin Manuhutu
Stephen Warmolts
Verdediger
 
Middenvelders: 
Joël Amakodo
Rutger Etten
Rick Hemmink
Glenn Kobussen
Jurjan Mannes
Shkodran Metaj
 
Aanvallers: 
Nick de Bondt
Walter Dias Nzasi
Dylan George
Ravelino Junte
Justin Lambers
Rob van der Leij

Staf:
Gert Jan Karsten (Trainer/coach)
Jan-Piet Bosma (Technische staf)
Marc Doornbos (Keeperstrainer)



We manufacture high-quality cardboard packaging. 
With our 26 corrugated cardboard plants we are able to o�er

bespoke packaging solutions. 
Are you looking for a highly specialised type of packaging? 

With our recognised competence in development and our extensive production 
facilities we are able to meet your needs and fulfil your requirements

We are creating 
the future

by minimizing
environmental footprint

www.palm.info
Tel : +32 474 744 477
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Noordwijk -  GVVV  
ASWH -  Excelsior Maassluis  
Kozakken Boys -  Quick Boys   
Spakenburg -  Jong FC Volendam 
Katwijk -  HHC Hardenberg  
Koninklijke HFC -  Scheveningen  
AFC -  IJsselmeervogels  
De Treffers -  Rijnsburgse Boys  

TEC -  Jong Sparta Rotterdam

Jong Sparta Rotterdam -  De Treffers 
Koninklijke HFC -  TEC 

TEC -  Jong Sparta Rotterdam

Excelsior Maassluis -  Kozakken Boys  
Scheveningen -  AFC  
IJsselmeervogels -  Katwijk  
Jong FC Volendam -  ASWH  
Quick Boys -  Spakenburg  
Rijnsburgse Boys -  GVVV 
HHC Hardenberg -  Noordwijk

COLOFON

VV Katwijk

Bezoekadres
Sportpark de Krom
De Krom 57
2221 KK Katwijk

Postadres
Voetbalvereniging Katwijk
Postbus 335
2220 AH Katwijk

Tel: 071 - 402 70 85

Internet: www.vvkatwijk.nl
E-mail: info@vvkatwijk.nl

 @vvkatwijk

 @vvkatwijk

 @vvkatwijk

Uitgever
Voetbaldrukker
info@voetbaldrukker.nl
www.voetbaldrukker.nl
Koopmansweg 2 
6515 AL Nijmegen
Tel: 06 -15 13 69 06

Redactie
Peter de Mol
Voorzitter Businessclub
Simon Kloos
Communicatie + PR
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Orangepictures
Kees Jonker
A.T. de Winter / bobkat.nl

Acquisitie
Voetbaldrukker

Vormgeving
Voetbaldrukker Studio

Druk
Voetbaldrukker

STAND & PROGRAMMA

# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 HHC Hardenberg 22 14 3 5 51:23 28 45
2 IJsselmeervogels 22 13 5 4 57:32 25 44
3 Katwijk 22 13 4 5 43:25 18 43
4 AFC 22 12 6 4 48:32 16 42
5 Kozakken Boys 22 13 2 7 37:27 10 41
6 Rijnsburgse Boys 22 11 6 5 47:40 7 39
7 De Treffers 22 9 8 5 42:32 10 35
8 Koninklijke HFC 22 10 4 8 42:35 7 34
9 Spakenburg 22 9 6 7 35:43 -8 33
10 Noordwijk 22 8 7 7 44:39 5 31
11 Jong Sparta Rotterdam 22 8 3 11 40:41 -1 27
12 GVVV 22 8 3 11 33:41 -8 27
13 Quick Boys 22 7 5 10 24:30 -6 26
14 Excelsior Maassluis 22 7 4 11 31:44 -13 25
15 Scheveningen 22 6 4 12 23:36 -13 22
16 TEC 22 3 5 14 15:38 -23 14
17 ASWH 22 3 4 15 22:55 -33 13
18 Jong FC Volendam 22 3 3 16 38:59 -21 12

STAND PER 25 FEBRUARI 2020

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020

ZONDAG 1 MAART 2020

ZONDAG 8 MAART 2020

ZATERDAG 7 MAART 2020

We manufacture high-quality cardboard packaging. 
With our 26 corrugated cardboard plants we are able to o�er

bespoke packaging solutions. 
Are you looking for a highly specialised type of packaging? 

With our recognised competence in development and our extensive production 
facilities we are able to meet your needs and fulfil your requirements

We are creating 
the future

by minimizing
environmental footprint

www.palm.info
Tel : +32 474 744 477



Speciaal voor
verenigingen en
stichtingen:
de communityruimte

Meer informatie:
DichterbijLeidenKatwijk.nl


