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VOORBESCHOUWING

Vandaag staat de derby tegen Rijnsburgse 
Boys op het programma. Dat betekent 
alweer de derde topper op rij voor de 
Oranjehemden.

Na de overwinningen op HHC Hardenberg (2-1) 
en IJsselmeervogels (0-3) ontvangt Katwijk 
aanstaande zaterdag de ‘Uien’ op sportpark De 
Krom. Rijnsburgse Boys bezet momenteel de 4e 
plaats van de ranglijst met 4 puntjes minder dan 
Katwijk. 

Katwijk verkeerd momenteel in goeden doen. 
Na de winterstop werden maar liefst 6 van 
de 8 wedstrijden gewonnen. Alleen tegen De 
Treffers en Excelsior Maassluis werden punten 
verspeeld. Ook de ziekenboeg stroomde de 
afgelopen weken steeds leger. Het slot van de 
competitie lijkt Katwijk dus toe te lachen.

Ook buurman Rijnsburgse Boys verkeerd 
momenteel in topvorm. De Geel Zwarten 
behaalden na de winterstop evenveel punten 
als Katwijk. Afgelopen zaterdag werd GVVV 
met 6-2 naar Veenendaal gestuurd. De Katwijk-
verdedigers moeten Dani van der Moot extra in 
de gaten houden, want de jongeling wist tot nu 
toe al 15 keer het net te vinden. De teller van 
oud-Katwijker Jongeneelen staat momenteel 
op 6.

Bij winst kan Katwijk de Rijnsburgers op 7 
punten zetten. Gaan de punten echter naar 
Rijnsburg, dan wordt het gat verkleind tot een 
puntje en doet Rijnsburg volledig mee in de 
strijd om de bovenste plaatsen.

Prettige wedstrijd!

Foto: Proshots

Voorbeschouwing Katwijk - Rijnsburgse Boys



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

Bingo’s voor vrouwen en mannen

Ook dit jaar organiseert de familiedagen-
commissie 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.

Kaarten kosten 30 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.

NIEUWS

Rob Peeters van Voetbaldrukker:
Naast onze betrokkenheid bij verschillende clubs 
in de eredivisie en keukendivisie vinden wij het 
ook belangrijk om onze naam te verbinden aan 
een club waar wij een fijne samenwerking mee 
hebben opgebouwd in de Tweede Divisie. VV 
Katwijk is hiervan een goed voorbeeld. 

Vanaf het begin was er sprake van een prettige 
samenwerking en wij komen graag wedstrijden 
bezoeken aan de Krom. Voor Voetbaldrukker 
was de stap dan ook snel gemaakt om naast 
een prettige samenwerking meer te doen voor 
deze mooie club. Na een prettig gesprek op een 
zaterdagmorgen bij Parlevliet en van der Plas 
met Diek Parlevliet en Peter de Mol waren we er 
snel uit. Bij deze club willen wij ons verbinden. 
Wij zijn dan ook trots op deze samenwerking 
en wensen VV Katwijk veel succes de komende 

seizoenen en zijn vereerd dat wij hier deel 
van mogen uitmaken middels deze mooie 
overeenkomst en zichtbaarheid op de broek.

Voetbaldrukker de komende 3 seizoenen 
broeksponsor van VV Katwijk
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NIEUWS

Agenda
Zaterdag 14 maart, 15.30u
Katwijk - Rijnsburgse Boys

Zaterdag 21 maart, 15.30u
Jong Sparta - Katwijk

Zaterdag 21 maart
Qmusic foute feestavond

Vrijdag 27 maart
Vrouwenbingo met smartlappenronde

Zaterdag 28 maart, 15.30u
Katwijk - Kozakken Boys

Zaterdag 4 april, 12.30u
Quick Boys - Katwijk

Vrijdag 17 april
Kattukse Veiling

Vrijdag 24 april
Mannenbingo

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,
13-3-2020,  na 24 competitiewedstrijden.

1   Rick van der Meer  136 punten
2   Kay Blokland  124 punten
3   Joey Jongman  106 punten
4   Robbert Susan  85 punten
5   Ricardo Kieboom  77 punten
6   Guus vd Weerdenburg  64 punten
7   Marciano Mengerink  62 punten
8  Roland Bergkamp  61 punten

Tussenstand HiFi Centrum 
Overgaauw spelersklassement
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NIEUWS

Elf seizoenen voetbalt Michiel van Dam al 
voor VV Katwijk. Hij mag zich als langst 
spelende speler in de 1e selectie met recht 
mister Katwijk noemen. 

VV Katwijk wilde dan ook graag weer een jaar 
door met de ijzersterke verdediger, die afgelopen 
zaterdag na vijf minuten zeer sterk inviel - nadat 
hij er lange tijd uit was geweest met een zware 
blessure - in de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. 
Ondanks de vele gesprekken die de technische 
leiding van VV Katwijk heeft gehad met Michiel, 
blijft hij bij zijn eerder genomen beslissing om aan 
het einde van het seizoen door zijn drukke privé 
situatie te stoppen met voetballen.

De sympathieke 31-jarige IJmuidenaar kwam in 
2009 over van Telstar en veroverde direct een 
basisplek in het 1e elftal van VV Katwijk. Met zijn 
sterke verdedigende kwaliteiten, gekoppeld aan 
zijn winnaarsmentaliteit en persoonlijkheid werd 
Michiel bij de supporters van VV Katwijk direct 
een zeer geliefde speler. Zowel in afgelopen 
seizoen 2018-2019 als ook in seizoen 2011-2012 
werd Michiel door de supporters gekozen tot 
beste speler van het seizoen.

Buiten één vervelend seizoen om (waarin hij 
degradeerde en amper speelde door een zware 
blessure) behaalde Michiel vele grote successen 

met VV Katwijk. Zo werd na een fraai tweeluik 
tegen GVVV de Topklasse behaald en werd 
hij na een vierde en derde plek uiteindelijk 
kampioen van de Topklasse in 2013. Ook werd 
dat seizoen het Landskampioenschap gepakt 
na een historische wedstrijd in Groesbeek 
tegen Achilles’29 en was daarna ook de Super 
Cup een prooi voor VV Katwijk. Nadat Michiel 
met zijn team in 2015 kampioen werd van de 
Hoofdklasse, volgde een jaar later de promotie 
naar de Tweede Divisie waarin VV Katwijk in 
2018 zich weer Landskampioen van de amateurs 
mocht noemen na het gelijke spel in Werkendam 
tegen Kozakken Boys.
Michiel is een “Kattuker” geworden en de club is 
dan ook druk in gesprek met hem om te kijken 
of hij volgend seizoen al wat in de organisatie 
kan betekenen voor de club. Afgelopen 
zaterdag speelde Michiel zijn 249e wedstrijd in 
competitieverband en a.s. zaterdag in de derby 
tegen Rijnsburgse Boys zou hij zijn 250e wedstrijd 
kunnen gaan spelen. 

VV Katwijk respecteert zijn beslissing om te 
stoppen en zal aan het einde van het seizoen 
op gepaste wijze afscheid nemen van dit icoon. 
Michiel zelf heeft aangegeven dat hij er alles 
aan gaat doen om zijn schitterende carrière bij 
VV Katwijk “in stijl” af te sluiten met weer een 
kampioenschap.

Michel van Dam stopt aan het einde van het 
seizoen 



VV KATWIJK - RIJNSBURGSE BOYS  |  ZATERDAG 14 MAART 202010

NIEUWS

Gastheren en of gastvrouwen
De huidige gastheren van het kleedkamer-
gebouw, Jaap Plug en Sjef Freyee, hebben 
aangegeven aan het eind van het seizoen te gaan 
stoppen na zich jarenlang ingezet te hebben 
voor VV Katwijk. Wij zijn nu op zoek naar collega 
gastheren en of gastvrouwen voor gastheer Hans 
van Duijn.

De belangrijkste taak is het ontvangen van de 
begeleiders en trainers van de bezoekende en 
thuisspelende teams en de scheidsrechters.  De 
gastheer of gastvrouw is het gezicht van VV 
Katwijk op zaterdag en tijdens toernooien.  
Het zou fijn zijn als meerdere vrijwilligers zich aan 

zouden melden voor deze vrijwilligerstaak.  Er 
kan dan namelijk een schema gemaakt worden 
waardoor de belasting beter verdeeld kan 
worden. 

Vrijwilliger(s) trainingsmateriaal 
Er wordt met ingang van het eind van 
dit seizoen vrijwilligers gezocht voor het 
inzamelen, onderhouden en weer uitgeven 
van de trainingsmaterialen. Het gaat hier om 
werkzaamheden die een piek hebben tijdens 
de zomermaanden zodat iedereen weer met de 
juiste spelmaterialen het nieuwe seizoen kan 
beginnen.

Wie zou dit als vrijwilligerstaak op zich willen 
nemen?

Vrijwilliger  keuken
De collega-vrijwilligers die een ieder voorzien 
van o.a. een snack of een broodje zijn op zoek 
naar extra handen in de keuken. Met name op 
zaterdag  tussen 12.00 en 15.00. Zou u de Club 
en de collega vrijwilligers  af en toe op een 
zaterdag willen helpen  dan hoor ik dit graag.

Als u interesse hebt in een van deze 
vrijwilligerstaken dan kunt u contact 
opnemen met Angeline van Duyn,  bestuurslid 
vrijwilligerszaken.  Tel 06-46813136 

Vrijwilligers gezocht

Wedstrijdsponsor
Van der Gugten stucadoor 

en onderhoudsbedrijf
Mark van der Gugten: 06 25084916

Ben Borst kleding te Noordwijk
www.benborst.nl

Hoofdstraat 83
2202 EV Noordwijk aan Zee

071 362 25 35

Balsponsor
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NIEUWS

De multifunctionele Sam Aarts sluit komend 
seizoen aan bij VV Katwijk. Hij komt over van 
Telstar waar hij dit seizoen is aangesloten 
nadat hij eerder een zware knieblessure had 
opgelopen bij Jong AZ.

De net 21-jarige in Heemstede wonende Sam 
is een veelzijdige middenvelder, die ook in de 
verdediging uit de voeten kan. Hij beschikt over 
een prima techniek en zijn inzicht koppelt hij aan 

een goede passing en goed loopvermogen.

De talentvolle Sam doorliep bij AZ de gehele 
jeugdopleiding, en was er aanvoerder vanaf 
AZ-013 tm AZ-017 jaar. Ook kwam hij uit in het 
Nederlands Elftal 014, 015, 016 en O17 jaar, waar 
hij tevens de vaste aanvoerder was in het team 
van Oranje O15 en 016 jaar. Bij Jong AZ liep de 
onfortuinlijke Sam een kruisbandblessure op 
waardoor hij ruim een jaar moest revalideren.

Van AZ kreeg hij afgelopen zomer geen contract 
aangeboden en was er al even sprake van dat 
Sam bij VV Katwijk zou gaan aansluiten. Echter 
op het laatste moment koos hij uiteindelijk 
voor Telstar. Omdat Sam nu gekozen heeft 
om volgend seizoen gericht ook voor zijn 
maatschappelijke carrière te gaan, zal hij vanaf 
deze zomer wel bij VV Katwijk gaan aansluiten.

VV Katwijk heet Sam van harte welkom en wenst 
hem veel plezier en succes bij de club toe.

Dario van Breukelen sluit komend seizoen aan 
bij VV Katwijk. Hij komt over van SJC waar hij 
dit seizoen aansloot.

De 20-jarige in Leidschendam wonende Dario is 
een veelzijdige rechtsbenige verdediger die met 
zijn snelheid, beweeglijkheid, loopvermogen en 
zijn 1.86 meter lengte op diverse posities uit de 
voeten kan.

De talentvolle – en Bedrijfskunde studerende 
- Dario doorliep bij Forum Sport de gehele 
jeugdopleiding. Als jeugdspeler speelde hij 
zich direct in de basis van het eerste elftal dat 
uitkwam in de 1e klasse zaterdag. Afgelopen 
zomer sloot Dario aan bij SJC uit Noordwijk. Hier 
veroverde hij direct een basisplek en speelde tot 
nu toe alle competitiewedstrijden met SJC in de 
hoofdklasse.

VV Katwijk heet Dario van harte welkom en 
wenst hem veel plezier en succes bij de club toe.

Sam Aarts komend seizoen naar VV Katwijk

Verdediger Dario van Breukelen naar VV Katwijk
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NIEUWS

Onlangs is er een nieuwe trainer 
aangetrokken voor de JO15 selectie van 
komend seizoen. Hierbij stelt hij zich even aan 
u voor.

Mijn naam is Sjors van der Meer, geboren en 
getogen in Roelofarendsveen en daar nog steeds 
woonachtig. Doordeweeks ben ik werkzaam als 
pedagogisch medewerker op een buitenschoolse 
opvang.

Daarnaast werk ik twee dagen namens 
voetbalopleidingscentrum De Complete 
Techniek, als trainingscoördinator, bij sv 
Kickers’69 en vv Koudekerk. Momenteel is dit 
mijn derde seizoen bij DOSR waar ik de JO15-1 
train en coach.

Daarvoor ben ik meerdere jaren actief 
geweest bij sv Alkmania in de O9 t/m O13 
leeftijdsgroepen. Na een zeer goed gesprek krijg 
ik nu de kans om bij VV Katwijk aan de slag te 
gaan als trainer/coach van de JO15-1.

Ik kijk enorm uit naar deze mooie kans en 
verheug me ook heel erg op de sfeer binnen de 
club. Zoals er ook over VV Katwijk wordt gezegd; 
een vereniging die als één grote familie aanvoelt. 
Misschien tot snel!

Naast de verschuiving van Kevin van der Boon 
naar de JO19-1 zijn de contracten van Nima 
Khosravi Larkani (JO17-1) en Wesley Duineveld 
(JO13-1) verlengd, waarmee nu de hele 
bovenbouw van de jeugd voor aankomend 
seizoen weer voorzien is van een trainer.

Even voorstellen: de nieuwe trainer van de JO15-1

Kattukse Veiling op vrijdag 17 april

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
Voorafgaand 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 
horeca@bckatwijk.nl. 



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!



VV KATWIJK - RIJNSBURGSE BOYS  |  ZATERDAG 14 MAART 2020 17

NIEUWS VANUIT DE VERENIGING

Afgelopen maand februari was het 81 jaar 
geleden dat onze voetbalvereniging onder de 
naam ‘Ambtenaren Sport Vereniging’ (ASV) 
werd opgericht. Bij het 75-jarig bestaan werd 
een jubileumboek uitgegeven waardoor een 
gedeelte van de historie van VV Katwijk 
werd beschreven en van ludieke foto’s werd 
voorzien. 

Drie samenstellers van dit jublileumboek, 
aangevuld met Jaap Haasnoot, hebben de 
koppen bij elkaar gestoken met de bedoeling 
materiaal (van kleding tot aanschrijfkaarten) 
te verzamelen en er in de toekomst bij 

feestelijke gelegenheden te exposeren. Ook 
kunnen we op de website veel informatie 
kwijt. Het maakt het tevens gemakkelijker tzt 
een 90-jarig jubileumboek samen te stellen.
Maar er is zo veel meer materiaal onder de 
leden. U kan ons daar mee helpen. Kijk eens 
op zolder en misschien heeft u nog een doos 
met oude spullen wat u aan de club evt. in 
bruikleen of permanent wilt afstaan.

U kunt materiaal (in bruikleen) geven aan:
Ben Klaassen 06 53338141; Gerard Hoek 06 
12469435; Jaap Haasnoot 06 22624839 of 
Piet van der Plas 06 25531164.

Nieuwe commissie: ‘Historie VV Katwijk’

’Historie VV Katwijk’: Ben Klaassen, Gerard Hoek, Jaap Haasnoot en Piet van der Plas.
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Dat lukt goed, zegt hij tevreden in zijn 
kantoor op de eerste verdieping in het pand 
aan de Keyserswey. Door een grote ruit is te 
zien dat mensen bezig zijn met patisserie. 
Beneden zijn de broodbakkers zojuist 
vertrokken. Ze werken in twee ploegen. 
Teun’s dochter is druk bezig met gebak, zijn 
zoon rijdt bestellingen en tegenover hem zit 

zijn vrouw achter de computer, bezig met 
bestellingen via de website.

Familiebedrijf
Ja, Echte bakker Den Dulk is een 
familiebedrijf. De derde en vierde generatie 
zetten de traditie voort. Opa Teun richtte 
het bedrijf in 1928 op. De bakker maakte 

Bakker Den Dulk bakt met liefde en passie

‘Er is meer waardering voor het ambacht’

BUSINESSCLUB

Liefde, passie en keihard werken. Daarmee onderscheidt Teun den Dulk zich met zijn bakkerij. 
,,Je bent als bakker een specialist. Je moet een product leveren dat de klant in jouw winkel wil 
kopen en niet in een supermarkt.’’
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naam met de slogan ‘Wie levert zulk, bakker 
Den Dulk’. ,,Mijn stap in de bakkerij was niet 
geheel vanzelfsprekend, ik heb eerst een 
economische opleiding gedaan’’, zegt Teun. 
Hij is blij dat de opvolging is geregeld. ,,Maar 
ook dat lag niet voor de hand. Dat hebben 
we helemaal aan hun zelf overgelaten, het is 
hun eigen keuze.’’ Er zijn vijf winkels, vier in 
de gemeente Katwijk en een in Oegstgeest. 
Bij Den Dulk werken 45 mensen.

Teun den Dulk (55) vindt dat zijn bakkerij 
heeft ingespeeld op de maatschappelijke 
veranderingen in zijn branche. ,,Er is in de 
laatste jaren veel gebeurd in het bakkersvak. 
Wat je nu vooral ziet is de interesse in het 
pure  ambacht. Daarmee bedoel ik op 
een ambachtelijke, authentieke manier 
werken aan de optimale smaak van je 
brood. We werken weer met zuurdesem en 
roosteren onze zaden, alles gericht op meer 
smaakbeleving.’’

Wensen
Daarnaast speelt hij in op de wensen van 
de consument. ,,Ik heb ooit met de kok van 
het visrestaurant KW106 een broodje met 
rozemarijn en brood met ansjovis ontworpen. 
Dat is hartstikke leuk om te doen. Met 
het Havenkwartier en Wapen van Katwijk 
ontwikkelen we ook broodsoorten, de 

focaccia. Grappig is dat we nu in onze winkels 
volop vraag hebben naar dat brood.’’

Teun den Dulk is er bijna elke thuiswedstrijd 
en vanzelfsprekend levert hij de koek bij 
de koffie. Een voetbalverleden heeft hij 
niet. ,,Ik was meer van zeilen en surfen.’’ De 
bakker heeft een wijze raad voor de leden 
van businessclub. ,,Maak gebruik van elkaars 
diensten. Bestel een taart bij Den Dulk als 
je iets te vieren hebt! Business to business, 
zo moet het ook gaan bij de VV Katwijk. We 
hebben  allemaal elkaar veel te bieden.’’

BUSINESSCLUB

Paasactie bij Echte Bakker Den Dulk

Bakkerij Den Dulk heeft weer heerlijke specialiteiten voor de Pasen in het 
assortiment. ‘Lekker pasen’ heet de actie. Den Dulk levert paaspakketjes 
voor de zakelijke markt. Op de website staan een aantal voorbeelden maar we 
kunnen ook individuele pakketten samenstellen. Banket, chocolade-eieren, 

brood en hartig heeft de bakker in de winkels liggen. 

Bestellen kan via de website; echtebakkerdendulk.nl maar even bellen kan ook 
natuurlijk 071-3612372
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De befaamde audiokwaliteit van Bowers & Wilkins is nu beschikbaar 
in een draadloos audiosysteem voor muziek in het hele huis. Dit ex-

winner Audio Winkel  
 Zuid-Holland
    2015-2016-2017

                     VV KATWIJK            RIJNSBURGSE BOYS

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)

Keepers: 
1  Richard van Nieuwkoop
24  Alessandro Kwant
25  Stijn Driebergen
32  Bradly van der Meer
 
Verdedigers: 
2  Roderick Gielisse
3  Masies Artien
4  Thomas Bakker
5  Jordy Strooker
14  Carlos Opoku
18  Nick Zeijlmans
19  Jesper Slootweg
21  Bert Koomen
 
Middenvelders: 
6. Bram Ros
8. Marc Magan
16. Bart Duiker
17. Jeroen Spruijt
22. Joel Tillema
23. Edo Knol
26. Vincent Tel
 
Aanvallers:
7  Max Hudepohl
9  Jeroen Meefout
10  Jeffrey Jongeneelen
11  Furhgill Zeldenrust
13  Maarten Reyneveld
27  Floris Hazenberg
34. Anthony van Dongen
33. Dani van der Moot

Staf:
Henk Wisman (Trainer/coach)
Bas Heemskerk
Hans Schot

Arbitrage: 
Scheidsrechter: L.P.S. Cairo
Assistent-scheidsrechters: J.M. de Smalen & T. Heuvelmans
Vierde official: L. van Leeuwen



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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GVVV   - Quick Boys  
Noordwijk   - IJsselmeervogels
ASWH   - Jong Sparta Rotterdam
Kozakken Boys   - Scheveningen
Spakenburg   - Koninklijke HFC
Katwijk   - Rijnsburgse Boys 
AFC   - Jong FC Volendam 
De Treffers   - Excelsior Maassluis 
TEC   - HHC Hardenberg  

TEC -  Jong Sparta Rotterdam

Excelsior Maassluis   - Spakenburg 
IJsselmeervogels   - De Treffers  
Jong FC Volendam   - GVVV 
Kozakken Boys   - AFC 
Quick Boys   - HHC Hardenberg 
Rijnsburgse Boys   - ASWH 
Scheveningen   - TEC  
Jong Sparta Rotterdam - Katwijk  
Koninklijke HFC   - 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

Fotografie
PRO SHOTS 
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 Katwijk 24 15 4 5 48:26 22 49
2 HHC Hardenberg 24 14 4 6 54:27 27 46
3 AFC 24 13 6 5 50:33 17 45
4 Rijnsburgse Boys 24 13 6 5 55:42 13 45
5 IJsselmeervogels 24 13 5 6 57:37 20 44
6 Kozakken Boys 24 13 3 8 38:29 9 42
7 Spakenburg 24 10 7 7 37:44 -7 37
8 Koninklijke HFC 23 10 5 8 43:36 7 35
9 De Treffers 24 9 8 7 42:36 6 35
10 Noordwijk 24 8 8 8 47:44 3 32
11 Jong Sparta Rotterdam 24 9 4 11 43:42 1 31
12 Excelsior Maassluis 24 9 4 11 36:47 -11 31
13 GVVV 24 9 3 12 38:48 -10 30
14 Quick Boys 24 7 6 11 25:32 -7 27
15 Scheveningen 23 7 4 12 24:36 -12 25
16 TEC 24 3 7 14 17:40 -23 16
17 Jong FC Volendam 24 3 5 16 40:61 -21 14
18 ASWH 24 3 5 16 26:60 -34 14

STAND PER 10 MAART 2020

ZATERDAG 14 MAART 2020

ZATERDAG 21 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




