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,,Katwijk is een beetje ingedut. Wij
willen de boel opschudden en politi-
ci op scherp krijgen’’, zegt bedenker
Jeffrey Schreuder (30). ,,De media
filmen vaak hetzelfde. Wij vragen
ons van te voren af hoe een normale
cameraploeg het zou aanpakken en
doen dat dus juist niet’’, vult presen-
tator Richard Vink (27) aan.
Tijdens de feestweken in de zomer is
proefgedraaid. Dat beviel zo goed,
dat ze het groter gaan aanpakken.
,,De insteek was eerst om nieuwsvi-
deo’s te maken, maar entertainment
werkt ook goed en scoort likes, dus
we gaan het allebei doen. Podkat
moet je zien als online televisiezen-
der en onder die naam maken we
programma’s.’’ Zo is er ’Politikat’
(nieuws en politiek), ’Podverdorie’
(feestjes en ander vermaak) en ’Kid-
kat’ (kinderactiviteiten).
Schreuder is enthousiast over het
team dat hij heeft verzameld. Ster-
ren van het eerste uur zijn Mick van
der Spek (19) en Richard Vink. Ze ma-
ken de Podverdorie-items en duwen
de microfoon - soms ongevraagd -
onder iemands neus. ,,Iedereen
vindt wel wat van Richard: grappig,
interessant of raar. Het is juist goed
dat hij geen doorsnee persoon is.
Mick vindt nieuws en politiek niet
interessant, maar doet het goed op
feestjes. Hij is een beetje grof en
heeft de lachers op zijn hand.’’ 
Humor is een belangrijk ingrediënt

van de video’s. Geïnterviewden wor-
den voorzien van een gekke onderti-
tel, de interviewers zijn droog en di-
rect, opvallende uitspraken worden
continu herhaald en goed gekozen
achtergrondmuziek maakt de boel
luchtig. Meestal zijn de video’s op
het randje, maar ze gaan er zo nu en
dan ook overheen. ,,Humor maakt
onderwerpen juist draaglijker en je
mag zo ver gaan als je wilt’’, vindt

Vink. ,,Vaak zetten mensen zichzelf
voor lul, daar hoeven wij niet veel
voor te doen. Hoe langer je een ca-
mera op iemand richt, des te meer
hij zegt.’’ 

Inspiratiebron
Het televisieprogramma PowNews
en interviewer Rutger Castricum,
die voor PowNed werkte, zijn voor
de makers een inspiratiebron.

,,Maar voor korte nieuwsitems kijk
ik juist naar NOS op 3’’, zegt Schreu-
der. Burgemeester Frank Koen had
vorige week tijdens de raadsverga-
dering kritiek op hoe zijn reactie in
een video - over het verstrekken van
alcohol aan een minderjarige in het
gemeentehuis - was gemonteerd.
Vink: ,,Hij liep voor de camera hele-
maal leeg en dat is niet de bedoeling.
Bij ons moet je meteen to the point

komen, anders heb je pech.’’ 
Geld wordt met Podkat nog niet ver-
diend. ,,Maar om kwalitatieve vide-
o’s te blijven maken, willen we dat
wel. We kunnen dit niet eeuwig vrij-
willig doen’’, zegt Schreuder. ,,We
kunnen bedrijfsvideo’s maken of re-
clame in de items verwerken.’’ Dat
het team nog een vrouw mist, is
puur toeval. ,,Maar als een bijde-
hand type zich aanbiedt, graag!’’

Internethit Podkat wil Katwijk wakker schudden

Het team van internetzender Podkat groeit nog steeds. Vanaf links: Hans Vink (22), Jacob Dijk (25), Corne van Duijn (18), Mick van der Spek (19), Jordi Rijsdam (16),
Sonny Spek (18) en Richard Vink (27). Bedenker Jeffrey Schreuder is op vakantie en praatte via een Skype-verbinding mee. FOTO JORDY KORTEKAAS

Alieke Hoogenboom 

Katwijk � De rebelse video’s van de
makers van internetzender Podkat
zijn een hit op Facebook. De Katwij-
kers bezoeken dorpsfeesten en laten
dronken inwoners voor de camera
hun zegje doen, voorzien automobi-
listen in de file voor de Binse Truck-
run van koek-en-zopie en laten een
minderjarige bier halen op de af-
scheidsreceptie van voormalig bur-
gemeester Jos Wienen.

Over de metamorfose die het Noord-
wijkerhoutse sportpark moet on-
dergaan, wordt al lang gepraat.
Knopen zijn nog altijd niet doorge-

hakt, behalve dat het sportpark op
zijn huidige plek blijft en dat er - in
verband met de bebouwing van het
Bavoterrein - aan de noordkant een
verbindingsweg komt tussen de He-
renweg en de Langevelderweg.
Een vraag die nog moet worden be-
antwoord, is bijvoorbeeld of de
nieuwe sporthal die in De Boekhorst
is gepland ook de niet-sportieve ac-
tiviteiten van De Schelft overneemt.
Als het aan Noordwijkerhouts
grootste carnavalsvereniging De Ka-
ninefaaten ligt, gebeurt dat niet. De
vereniging heeft onlangs bij de ge-
meente een plan ingediend om De
Schelft te behouden en er een evene-

mentenhal van te maken.
,,Wij kijken of dit plan ruimtelijk en
financieel uitvoerbaar is’’, zegt wet-
houder De Jong hierover. Volgens
hem moet nog voor de komende
jaarwisseling hierover duidelijk-
heid komen. Eind februari, begin
maart wil de gemeente vervolgens
een definitieve klap op het dossier
De Boekhorst geven. Een besluit
over het voortbestaan van het
zwembaddeel van De Schelft kan
echter wel later worden genomen.
Vanwege procedures en aanbeste-
dingen kan zeker niet voor de zomer
van 2018 met de ’verbouwing’ van
De Boekhorst worden begonnen.

Plan voor evenementenhal De Schelft wordt onderzocht

Boekhorst niet eerder
dan 2018 op de schop

Noordwijkerhout � Het sportende
deel van Noordwijkerhout moet
nog even geduld hebben. Waar-
schijnlijk niet eerder dan in de zo-
mer van 2018 wordt begonnen met
de herinrichting van sportpark De
Boekhorst. Dat zeggen de wethou-
ders Martijn Bilars en Henri de
Jong.

Paul de Vlieger
p.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl

Het is de bedoeling dat de wonin-
gen met voorrang aan Noordwijk-
se woningzoekenden worden
aangeboden en verhuurd. ,,De so-
ciale huurmarkt zit op slot. Door
voor deze nieuwe woningen met
voorrang te kiezen voor bewoners

die al een huis van de NWS huren,
komt de doorstroming op gang.
Van hun verhuizingen profiteren
dan ook andere woningzoeken-
den’’, aldus NWS-directeur Wil-
lem van Duijn.
Ook wethouder Hans Bakker be-
nadrukt de noodzaak van goed-
kopere huizen in Noordwijk. ,,Be-
taalbare huurwoningen zijn heel
hard nodig. We zijn ongelooflijk
gemotiveerd om het plan ook fi-
nancieel haalbaar te maken. Het
aandeel van de gemeente is bouw-
rijpe grond leveren. Dat wil zeg-
gen dat de kosten van de werk-
zaamheden voor bijvoorbeeld de
sloop van de sporthal en de inrich-
ting van de openbare ruimte in de
berekening worden opgenomen.’’
Wordt het licht voor het uiteinde-
lijk bouwplan op groen gezet, dan
zal de grond onderhands aan de
NWS worden verkocht.

Nieuwbouwwijk voor
starter, gezin en oudere
Peter van der Hulst

Noordwijk � Het nieuwbouw-
wijkje dat op de plek van de
Northgohal in Noordwijk moet
verschijnen biedt plek aan ver-
schillende woningzoekenden:
starters, gezinnen en senioren. De
Noordwijkse Woningstichting
(NWS) krijgt van de gemeente zes
maanden de tijd om een plan voor
het gebied aan de Duinwetering
te ontwikkelen. Naast eengezins-
woningen komen er ook apparte-
mentencomplexen. De nieuwe
wijk moet aansluiten bij het ka-
rakter van de omgeving. 


