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 Van de Redactie. 
  

Deze week weer goed gevoed, met van alles 
en nog wat: muizen, dikkoppen, kikkers, ga 
maar door. Heerlijk! 
 

 Wat mag ons deze keer vermaken? 

 Het “Vriendenfeest”; 

 Peter Coesel; 

 Ontvangstdienst; 

 De Stand; 

 Pupil van de week; 

 Allerlei wedstrijdverslagen; 

 Oproepen; 

 Dartstoernooi; 

 Het rijke verleden… 
 
Dus lekker weer genieten! 
 

De Redactie. 
 
 
 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

                       E-mail: dhr.h.hoogeveen@gmail.com 

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes. 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Vacature    

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine- 

Coördinatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2008-2009 OP DINSDAG  

15 December, aanvang 19.30 uur 
 

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen secretaris 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 18 Novem-

ber 2008 
4. Jaarverslagen: 

a. Penningmeester   
b. Leden administratie  
c. Secretaris 
d. Commissie kantine zaken 
e. Commissie M.O.T 
f. Overige commissies 

5. Verslag kascontrole commissie 
6. Verkiezingen: 

a. Leden van het Bestuur 
b. Leden Kascommissie 
c. Leden commissie van beroep 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van v.v. Reiger Boys; Mocht het tot 
een stemming komen, dan hebben leden tot 16 jaar bij iedere stemming 1 stem; le-
den van 16 en 17 jaar 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen. Peil-
datum van de bovenvermelde leeftijden is 1 Juli van het lopende verenigingsjaar.  
 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Hoogeveen 
Secretaris 
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“Het was een echt vriendenfeest”! 
 
Afgelopen zaterdagavond vierden de vrienden hun feest in de 
Bolle Buik. Hans van der Veldt, 

Henk Tromp en Nico de Krijger had-
den het perfect geregeld. Een kleine 
foto-impressie. 
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Hellas Sport-Reiger Boys 
 
De neuzen van de Reigers stonden allemaal dezelfde kant uit, richting het vijandelijke doel. 
Scheidsrechter in fluorescerend oranje, het deed pijn aan de ogen. 
Reiger Boys begon, als een blok, vanuit een gesloten verdediging. De eerste vijf minuten speelde 
zich geheel af op de helft van de bezoekers. En vanuit dit gesloten blok kwamen de Reigers op voor-
sprong. Via precies drie passes kwam de bal bij Frank Elsinga die niet aarzelde en de 0-1 liet aante-
kenen in de vijfde minuut. Deze voorsprong stond exact vijf minuten op het scorebord (alhoewel dat 
niet aanwezig was). De zeer snelle nummer 10 van de thuisclub werd niet goed gedekt en kon de 
gelijkmaker inschieten. 
 
Maar geloof het of niet, nog voor rust kwam Reiger Boys weer op voorsprong. Een vrije trap net bui-
ten de zestien werd door Sven v.d, Berg hard  ingeschoten. De keeper kon niks anders dan de bal 
voor het doel weghalen en in de rebound was het Ruud Drolinga die de 1-2 inschoot. 
Hellas Sport heeft een zeer snelle gevaarlijke ploeg, maar kwam er ondanks een schot op de paal en 
nog eentje op de lat, niet door heen. 
 
Reiger Boys stelde daar ook een schot op de paal tegenover, maar de ruststand was bereikt. 
Na de rust een heel ander beeld. Binnen vier minuten stond de thuisploeg met 3-2 voor. De organi-
satie van Reiger Boys werd in korte tijd uiteen gespeeld. De bezoekers kwamen nog bijna terug door 
wederom een schot op de paal en nog twee grote kansen (naast en over geschoten).  
In de 25

e
 minuut werd een verdediger van Hellas Sport met rood van het veld gestuurd wegens inko-

men met gestrekt been. Een terechte kaart dus. 
Maar wat er daarna allemaal gebeurde is eigenlijk te treurig om op te schrijven. Nou is het weer op 
dit moment ook treurig, dus doe ik het toch maar. 
 
Reiger Boys ging steeds meer op de helft van de tegenstander spelen, waardoor er voor de thuisclub 
meer ruimte kwam. Daar maakten ze dankbaar gebruik van en in no time was het via een snelle uit-
val 4-2. Het geloof bij Reiger Boys was er nu helemaal uit en de frustratie groot. 
Dit resulteerde in een rode kaart voor Johan Dewus (wegens slaan), wat opstootjes en veel gescheld 
op elkaar. Ik heb het met verbijstering aangezien en gehoord. 
Hellas Sport trok zich er niets van aan en maakte in de allerlaatste minuut ook nog de 5-2. 
 
Wat is dat toch met mannen en de blaadjes die van de bomen vallen? Op het veld ernaast was zelfs 
een echte vechtpartij bezig waar nota bene de politie aan te pas moest komen! 
Het zou leuk zijn als die agressiviteit alleen het spel ten goede zou komen. Want op deze manier 
wordt je eigen team wel heel erg de dupe.  
 

Tineke Leuven 

 
Korte verslagen. 
 
RB  8  Na een 1-0 ruststand,geef je het in de 2e helft gewoon kado aan Opperdoes 
        En sinterklaas is pas over 1 maand. E.H.P. 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Peter Coesel nieuwe Coördinator  
recreatieve senioren.... 

 
De recreatieve senioren groep zijn voor ons als vereniging een zeer 
belangrijke groep. Het zijn vaak leden welke al jaren verbonden zijn 
aan de vereniging en in vele gevallen zelfs al lid zijn vaanf de jeugd. 
Van belang is dat er iemand binnen deze groep de coördinatie oppakt 
om zeker te stellen dat de belangen van deze grote groep Reiger Boys 
leden worden gediend. Ik ben dan ook bijzonder blij dat Peter Coesel 
heeft aangeven de rol als Coördinator Heren senioren recreatief te 
willen vervullen. Peter is reeds jaren lid van Reiger Boys, heeft vele 
vrijwilligerstaken vervuld waaronder bestuurslid. Voetbalt nog steeds 
bij de senioren en kent de groep als geen ander. Peter zal het directe 
aanspreekpunt zijn voor alle recreatieve senioren elftallen Heren. Na-
mens het voltallige bestuur wens ik Peter enorm veel succes met deze 
leuke uitdaging.   

 
Robert van Stigt Thans, 

Bestuurslid voetbalzaken senioren 
 
 
 
 

Ontvangstdienst draaien? 
 
Gerrit, u weet wel die meneer die elke zaterdagmiddag 
in de ontvangstruimte aanwezig is, kon er zaterdag 
even niet zijn. Feestje. 
“Ach, neem ik het toch even over”?, zei ik en voegde 
de daad bij het woord. 
Ik heb genoten van de vooral afwisselende activiteiten 
in de functie van ontvanger: kleedkamers toewijzen, 
scheidsrechters ontvangen, teams doorverwijzen, thee 
en limonade verzorgen, vragen beantwoorden, uitsla-
gen verzorgen, wedstrijdformulieren uitreiken en in ont-
vangst nemen, telefoon beantwoorden, kleedkamers 
nalopen en EHBO, de simpele handelingen uiteraard, 
uitvoeren. 
Boeiende middag. 
 
Wilt u dit ook eens ervaren? Kijk op de site 
www.reigerboys.nl en meldt u aan als vrijwilliger!  

  HH. 

 
   De Stand. 
 

EHBO: bloedneus verhelpen. 
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Reiger Boys Dames 1 - Fortuna W’veer Dames 1: 3 - 0. 
 
Geen schitterend verslag zoals we gewend zijn. Dan maar een paar foto‟s 
van Leo Soeters. 
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Pupil van de week: 
 

Haar ogen straalden. Ze moest zeer verrast 
zijn, de pupil van de week. Zo maar een echte 
voetbal, met handtekeningen, overhandigd te 
krijgen. De “Vrienden” weten een kind echt blij 
te maken! 

 
 
  

  
Vriend worden van  

Reiger Boys? 
 

Informeer bij  
Hans van der Veldt 

 
devrienden@reigerboys.nl 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Jong Hercules  2   -    Reiger Boys 4      6  -  1 
  
Op het eerste gezicht lijkt dit een grote uitslag en bij deze kan ik jullie mededelen dat het ook inder-
daad zo is.  Een grote nederlaag voor de "Cockers", die m.n. de eerste helft er weinig van bakten. 
Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden maar die ga ik natuurlijk niet allemaal opnoemen. 
Feit blijft dat de 5 - 0 ruststand een flinke tegenvaller was en dat er de tweede helft gelukkig wat 
meer beweging in de ploeg zat, hetgeen zeker perspectief biedt voor de komende wedstrijden want 
het wordt tijd dat er puntjes gepakt gaan worden. Een eerste helft met vier doelpunten tegen als ge-
volg van persoonlijke fouten, uiteraard worden er geen namen genoemd. 
Een grote kans was er voor de "Cockers" maar deze was voor iemand die niet gewend is om zo ge-
weldig in scoringspositie te komen. 
Gelukkig volgde er een veel betere 2de helft met een fraaie goal van onze topscorer "de Aal" na een 
mooi passje van Egbert. 
Verder gauw vergeten en zaterdag de tanden zetten in Opperdoes. Gezien de uitslag van het derde 
zal het niet echt gemakkelijk worden. Ed de Jong heeft z'n eerste prijs binnen, want hij werd door zijn 
ploeggenoten uitgeroepen tot man of the match. Egbert lijkt mij bovenaan het klassement staan want 
na de wedstrijd tegen Wieringermeer werd hij al voor de derdekeer tot the man of the match uitge-
roepen. Uiteraard blijven de punten geheim. Alleen Harrie en de notaris zijn hiervan op de hoogte. 
  

J.v.d.B 
. 

“Zonsopgang” 
Foto: Bianca Besteman 
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HBOK - Reiger Boys 5: 6 -  2 
 
Zunderdorp, drie huizen, een kroeg, een kerk en een voetbalveld.  Ooit onderdeel van de wereldbe-
roemde Waterlandse Unie maar tegenwoordig meer bekend van de dierenartspraktijk Amsterdam-
Noord. Het makkelijkst te bereiken via een dijkje waar de middeleeuwse karrensporen nog in staan 
en via diezelfde dierenartspraktijk, wat eigenlijk een fietspad bleek te zijn. Zoals wel vaker in dorpen 
waar weinig tot niets te doen is, ze kunnen wel voetballen. En goed ook. Tot vandaag had dit team 
slechts drie tegendoelpunten, 22 doelpunten voor en kunnen we spreken van de koploper. En dan 
nog wel een fanatieke. Want toen we aankwamen waren de Bokkige Habokkers (leuke titel voor Sus-
ke en Wiske?) al aan het warmlopen in gesponsorde trainingspakjes. En wij? Wij hadden NIETS! 
Letterlijk. Op de vraag van Oelie: “waar is eigenlijk de kledingtas?” moest iedereen het antwoord 
schuldig blijven. Misverstandje tussen Dinand en Peter. Dinand had de kledingtas neergezet –
volgens afspraak-  in het rek. Helaas, daar stond ie nog. Conclusie: geen kleding voor de helden van 
het vijfde. Gelukkig toonde Peter zich een waardig elftalbegeleider en werkte HBOK sportief mee en 
werd er van de zolder een tenue, wat werd gedragen tijdens de tachtigjarige oorlog, gevonden.  
Geel/groen shirts in plaats van geel. Gezien het feit dat we makkelijk de bal richting anders gekleur-
de shirts dan geel spelen, moest dit een voordeel zijn.  Dat bleek niet uit de eerste dertig minuten. 
HBOK wist er maar liefst vier in te lepelen voordat wij eindelijk een keertje wakker schrokken. Het 
laatste kwartier gingen we iets vrijer, meer ontspannen voetballen en wisten nog tegen te scoren 
ook. Frank gaf het laatste zetje na een voorzet van z‟n broer. 
 
Tijdens de thee werd besloten op die manier door te gaan. Net te doen alsof het gelijk stond, elkaar 
de nodige fouten te gunnen en gewoon lekker proberen te voetballen. Dat gaf het gewenste resul-
taat. Het laatste kwartier voor rust werd goed doorgezet tijdens de eerste drie kwartier na rust.  Er 
kwamen zelfs kansjes uit, waarbij een prachtig diagonaal schot van Peter van Dinteren niet onver-
meld mag blijven. Over de naam Peter gesproken, in de kantine hebben we dus afgesproken om 
voortaan , in het geval van de naam Ron, te spreken van „Mol‟ of „Veertje‟. Dit omdat we tegenwoor-
dig ook twee Ronnen (of Rons) hebben. Dit is al eerder gedaan bij de naam „Marco‟ en deze naam is 
helemaal verbannen in de spreektaal van het vijfde. Hetzelfde staat dus te gebeuren bij de naam 
„Ron‟.  Maar hoe zit het dan met de naam Peter, waar we er ook twee van hebben? „Coes en Dint‟?  
Of „oude en nieuwe‟? 
 
Terug naar het voetbal: HBOK scoorde nog twee keer, waarvan de eerste na een prachtig misver-
stand tussen ondergetekende en John, maar wij scoorden ook, wéér via Frank, die een moeilijke bal 
op halve hoogte prachtig inschoot. 6-2 was de einduislag, maar als je het per helft bekijkt en als twee 
afzonderlijke wedstrijden beschouwt: 4-1 en 2-1.  Dat klinkt beter. 
 
Mispeer van de week. 
 
Als ik het goed begrepen heb: Dinand (zelden onvermeld in dit item) is door z‟n rug gegaan tijdens 
het kijken naar voetbal! Vanwege de ongeloofwaardigheid zal ik de zin nog een keertje herhalen: 
Dinand is door z‟n rug gegaan TIJDENS HET KIJKEN NAAR VOETBAL. Dinand, ik had er een mooi 
verhaal van gemaakt. Dinand kon dus niet mee doen en had de kledingtas achtergelaten zoals al 
eerder beschreven. 
 
Peter (Coes) was dus de tas vergeten. We hadden dus een reis gemaakt van een helft voetbal en… 
geen kleding. Nu heeft ie het probleem wel prachtig opgelost, maar gezien de werklust van iedereen 
vandaag op het veld kan ik het niet over m‟n hartje verkrijgen iemand anders dan PETER COESEL 
de mispeer te gunnen. 
Pé, van harte. 

 
Marcus. 
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Zwaluwen 30 HCSV -  
Reiger Boys B1: 2 -  1 
 
De wedstrijd was een sportie-
ve. De ploegen waren bijna 
gelijkwaardig aan elkaar. He-
laas scoorde Zwaluwen in ieder 
geval 1 keer te veel. Jammer.  
Na de wedstrijd sloeg helaas 
de vlam in de pan en ontstond 
er een  behoorlijke schermutse-
ling waarbij klappen vielen en 
trappen werden uitgedeeld. 
Niet leuk! 
 
Overigens was er in de aan-
loop naar de wedstrijd al enige 
vijandigheid te bespeuren. Mis-
schien dat coach en trainer aan 

dat soort zaken (nog) meer aandacht moeten 
besteden? Ik wil namelijk voetbal zien en geen 
vechtpartij. 

HH 
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Sporting 70 MB 1 – Reiger Boys MB 1:  
2 – 2. 
 
Hoi Henk, de wedstrijdfoto's van MB1. De meisjes speel- 
den uit in Utrecht tegen Sporting 70 MB1. De uitslag  
was een zwaar bevochten ge;ijkspel  2 - 2 .  
De reigergirls blijven hierdoor ongeslagen aan kop staan, 
zaterdag 7 nov. thuis de TOPPER tegen Spakenburg.  
Komt allen kijken ! Aanvang 10.30u. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zaterdag 7 nov. thuis  
   de TOPPER tegen  
  Spakenburg.  
 

  Komt allen kijken !  
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 Let’s Play Darts!! 

Ron heeft de eerste 180 gegooid 
  

Uitslagen van donderdag  
29 oktober 

  
Erik - Karel 5-2 
Harry - Ron 2-5 

Dennis- Karel 3-5 
Niels - Nikola 5-3 
Niels - Rob b 4-4 

  
Programma voor donderdag  

5 november 
  

Rob b - Erik 
Bowie - Mitchell 
Rob s - Harry 
Dennis- Nikola 

Ron - Niels 
  

Stand: zie  hiernaast. 
  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron karel harry niels nikola rob b 

rob s   0 _ 5   1 _ 5   1 _ 5 1 _ 5         

mitchell 5 _ 0             4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5 

dennis       3 _ 5 4 _ 4   3 _ 5 1 _ 5     0 _ 5 

erik 5 _ 1   5 _ 3   4 _ 4   5 _ 2     5 _ 1   

bowie     4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5           

ron 5 _ 1       5 _ 0     5 _ 2     3 _ 5 

karel 5 _ 1   5 _ 3 2 _ 5         4 _ 4   0 _ 5 

harry   4 _ 4 5 _ 1     2 _ 5       5 _ 0 1 _ 5 

niels   4 _ 4         4 _ 4     5 _ 3 4 _ 4 

nikola   3 _ 5   1 _ 5       0 _ 5 3 _ 5     

rob b   5 _ 0 5 _ 0     5 _ 3 5 _ 0 5 _ 1 4 _ 4     

                        

  
ho 

fin 
w-v-g p saldo 100+ plaats 180 

rob s 34_ 0_4_0 0 3_20 6 11   

mitchell 73 2_1_2 6 18_16 18 4   

dennis 32 0_4_1 1 11_24 7 9   

erik 54 4_0_1 9 24_11 21 2   

bowie 42 0_1_2 2 8 _ 13 4 8   

ron 70 3_1_0 6 18_8 23 3 1 

karel 75 2_2_1 5 16_18 13 7   

harry 56 2_2_1 5 17_15 17 6   

niels 114 1_0_3 5 17_15 20 5   

nikola 70 0_4_0 0 7_20 7 10   

rob b 98 5_0_1 11 29_8 30 1   
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Geelzwart C1 – Reigerboys C1 2-6 
 
Vandaag vertrokken we naar „t Zand. Wat een zieken en geblesseerden. In de beginfase viel onze 
zieke Mo al uit en in de rust de geblesseerde Dennis. Hun vervangers waren Diederik en Jari die 
weer herstellende is van zijn ribben. Ted op de goal kreeg weer last van zijn knie maar dat was niet 
te merken. Hij verkeert al weken in topvorm. Nu de wedstrijd.  
Binnen 20 minuten 0-3 door doelpunten van Timo en Rodney (2x). Vooral de laatste was een hele 
mooie aanval met een assist van Michel.  Hierna vergaten we te voetballen en het was Ted die de 
nul hield.  
Na de rust zette Geel Zwart flink aan en de 1-3 was een feit. Met de wissel Riwan naar achteren en 
Diederik naar het middenveld (Roy) werd dat snel opgelost. Ook hier was op dat moment Ted die 
ons overeind hield. Voorin dachten ze ook nu is het genoeg en via Youri 3x werd het 2-6. Al met al 
weer de zevende overwinning in de competitie. Nu eerst maar weer een ieder fit laten worden want 
de competitie is nog lang. We zien elkaar op de training.  
Roy, Ton en Ted veel plezier in Londen. 

 
Juffrouw P. 

 

 
 

 

  

 
 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

E Pupillen Selectie dd 31-10-2009  
Na de herfstvakantie eindelijk weer eens een volledig competitieprogramma voor de gehele selectie. 
En een zeer interessante! De E1 moest het thuis opnemen tegen AFC‟34 E1. Een wedstrijd met ex-
tra spanning waar u in het volledige wedstrijdverslag meer over kunt lezen… Een spannende wed-
strijd ook die meerdere kanten had kunnen opvallen. Uiteindelijk won de ploeg met de meest stevige 
defensie van de dag; 3-0 in het voordeel van Reiger Boys. De E2 speelde voor een top positie. OP 
bezoek bij Kolping Boys moest daar de E2 bestreden worden.  Bij winst kon Reiger Boys zich in deze 
1

ste
 klasse aan de kop nestelen. Helaas betekende een zwakke 1

ste
 helft een achterstand bij rust van 

4-0. In de 2
de

 helft een beter spelend Reiger Boys dat simpelweg meer en betere kansen had. He-
laas ontbrak net de scherpte in de laatste pass of het nodige geluk om meerdere doelpunten te ma-
ken en zo de opgelopen achterstand te niet te doen. Eindstand 4-1. Helaas moest de E3 zijn absolu-
te meerdre erkennen in Meervogels E2. Zowel fysiek als voetballend kwamen we er niet aan toe, 1-
7. 
 

Reiger Boys E1-AFC’34 E1 3-0 
Een wedstrijd met een extra tintje. Reeds 2 maal hebben deze ploegen elkaar tijdens een kort treffen 
op verschillende toernooien dit seizoen ontmoet. Tel daar bij op dat meerdere spelers elkaar kennen 
van de KNVB Regionale Voetbaltrainingen, onze aanvoerder Dave vorig jaar nog het shirt van AFC‟-
34 verdedigde en alle ingrediënten voor een extra hete pot voetbal zijn aanwezig. Vanaf het begin 
van de wedstrijd was dit ook te merken. Beide teams hebben geen geheimen voor elkaar. Beide 
teams willen ook voetballen van achter uit. Gedurende de eerste 15 minuten probeerde AFC‟34 druk 
uit te oefenen en speelde het spel zich regelmatig op de helft van Reiger Boys af. Zonder dat het tot 
kansen voor AFC‟34 leidde. Reiger Boys probeerde middels de zijkanten de spits te bereiken, maar 
doordat AFC‟34 in de eerste helft veel spelers achter de bal hadden leidde ook dat niet tot uitge-
speelde kansen. Bij aanvallen van AFC‟34 hadden de verdedigers van Reiger Boys de controle. Diep 
in de eerste helft werd een diepe bal over de verdedigers van AFC‟34 gespeeld. Lars geloofde er in 
en knalde vanaf de zijkant kiezelhard in, 1-0. Langzaam aan kreeg Reiger Boys nog meer controle 
over de wedstrijd. IN de tweede helft een tactische zet van AFC‟34 middels het doorschuiven van 
een middenvelder naar de aanval om daar de opbouw van Reiger Boys te verstoren. Dit bracht de 
Reigers in het begin in verwarring en moest een oplossing gevonden worden.  De opbpuw werd nu 
sneller in de diepte gezocht en bij een van deze pogingen kwam Lars oog in oog met de keeper te 
staan, 2-0. AFC‟34 verloor langzaam aan de kracht om nog terug te komen en dit stelde Thimo vlak 
voor tijd in staat zijn bijna gebruikelijke wekelijkse goaltje mee te pikken, 3-0. Een prima pot die niet 
altijd goed aanvallend voetbal bracht maar met een prima wedstrijd instelling en een enorme dosis 
gretigheid van Cem en Dave om samen met Ezra de nul te houden wel de 3 punten!  
 
          Volgende week Koedijk E1! Tot dan! 

Rene Kauwen          

 

 

 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys E4 - Koedijk E3          6-1 

  
Na een goed gespeelde oefenwedstrijd tegen de E3 vorige week om toch in het ritme te blijven, 
stond voor deze week koedijk op het programma. Een tegenstander die twee plaatsen hoger stond. 
De E4 staat de laatste weken vol zelf vertrouwen op het veld en dat stralen ze ook uit, als ze veld  
opkomen hebben ze zoiets van, kom maar op, we gaan het jullie zo lastig mogelijk maken. 
Zo was dat ook deze wedstrijd, meteen vanaf het beginsignaal van de goed leidende scheidsrechter, 
gingen onze jongens ten aanval, met goed verzorgd voetbal werd de tegenstander vast gezet. 
Koedijk is dan ook niet meer dan een keer of drie in de buurt geweest van onze keeper Mike, die 
dan ook deed wat hij moet doen, de bal tegen houden. We kregen vele kansen maar er ging er maar 
eentje in 1-0. Dat de ruststand niet hoger was , was te danken aan hun goeie keeper met voortreffe-
lijke reddingen.  
In de rust hebben we afgesproken dat we de kansen beter moeten benutten anders krijgen 
we er straks zelf een tegen. Dit was niet tegen dovemans oren gezegd, de jongens gingen vrolijk 
verder met waar ze gebleven waren, alleen gingen de ballen er nu wel in. En de een was nog mooier 
dan de ander. 
Door doelpunten van Diede, Daniel 2keer, Dave, Kylian en in de eerste helft Tigo werd het 6-0. 
Koedijk redde daarna de spreekwoordelijke eer nog door een mooi doelpunt te maken en tevens de 
eindstand op 6-1 te zetten, waardoor we weer een aantal plaatsen gaan stijgen op de ranglijst. 
  
Maar wat ik persoonlijk als trainer, begeleider het leukst vind om te zien en horen, is dat wat jullie op 
de training leren steeds beter op het veld in de wedstrijden laten zien. En wanneer spelers als jullie 
aan het voetballen zijn, zullen jullie het waarschijnlijk wel niet horen maar geloof me, jullie zouden 
eens moeten horen hoe trots jullie ouders, opa en oma's zijn langs de lijn. Ik heb Zaterdag staan te 
genieten van de complimenten zoals, wat spelen ze goed over, en wat voetballen ze goed, wat leuk 
om naar te kijken. Ik zeg, JONGENS GA ZO DOOR, . 
En ouders, opa en oma's kom gezellig kijken dat vinden we leuk. 
  
O ja, bijna vergeten, Diede het was een beetje vreemd, maar wel leuk om jou als echte Ajax fan, in 
een Feyenoordbroekje, te zien voetballen, hij bracht je wel geluk want je speelde een goeie wed-
strijd.   
  
Jongens ga zo door, woensdag gewoon weer trainen. 
                      Barend Vos. 

 
 
 
 
 
 
  . 

 
Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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HSV E4     -   Reigerboys E5            4 – 4 
 
Met gemengde gevoelens keerde de E5 met een punt naar huis. Enerzijds waren ze gelukkig 
dat de gelijkmaker nog vlak voor tijd viel, anderzijds hadden ze een groot gedeelte van de 
wedstrijd het initiatief en verzuimden ze het af te maken.  
Het eerste kwartier een vlot spelend Reigerboys met goede combinaties. Men vond elkaar 
goed maar in de afronding waren onze spitsen wat ongelukkig. Veel schoten recht op de kee-
per die alles goed pareerde. Alleen Julian wist hem met een afstandschot te verrassen (0-1). 
Eind eerste helft werd Mandy, onze nieuwe veelbelovende keepster, verrast door een schot 
over haar heen. Haar vingertoppen raakten de bal nog wel maar het schot was te hard (1-1). 
In de loop van de eerste helft vond Numan uiteindelijk toch een gaatje naast de keeper (2-1). 
Vlak voor het einde verdedigden we helaas voor de man waardoor hij vrij voor Mandy kwam 
te staan. Nog wat onwennig wist zij niet welke keuze te maken (uitlopen of blijven staan).(2-
2). Toch wat met gemengde gevoelens ,we hadden veel meer afstand moeten nemen, gingen 
we rusten. De tweede helft verliep zeer vreemd. Het combinatie voetbal leek verdwenen. Bui-
tenspelers waren te statisch en het spel werd rommeliger. Toch werd het 3-2 door een mooi 
schot van Numan. Daarna ging er het een en ander mis. Een overtreding op Kristian 
(neerhalen speler)werd niet bestraft, een schot op doel van hun wat ver naast ging, kwam per 
ongeluk tegen het been van een speler waardoor de bal het doel in kaatste (3-3).  Het vierde 
doelpunt van hun is een ieder ontgaan. Kristian lag op de grond na een overtreding, ik was 
aan het wisselen en plotseling werd de bal in het spel gebracht door Mandy. Aangezien Kristi-
an net opstond en Brian meer oog had voor het wisselen, was het eenvoudig voor hen de bal 
in het doel te schieten (4-3). Een mooi leermoment; het spel snel hervatten is goed, maar kijk 
wel even of je medespelers daar ook klaar voor zijn. Gelukkig wist Bodhi aan het eind nog de 
4-4 te maken. Een beloning voor zijn grote inzet deze wedstrijd. Al met al een nuttige en leuke 
wedstrijd  waar de trainers ongetwijfeld wat mee kunnen.  

 
Gerrit    

 

 
Berdos E2 – Reiger Boys E7. 
 
Na 2 weken geen wedstrijd gespeeld te hebben moest de E7 vandaag tegen Berdos  
Vrijdag was er nog prima getraind en de jongens waren er klaar voor .Vanaf het fluitsignaal 2 
ploegen die erg aan elkaar gewaagd waren,aanvallen over en weer en een leuke ,spannende 
wedstrijd om naar te kijken.Berdos kwam een paar keer gevaarlijk voor onze keeper, maar 
Dylan was in uitstekende vorm en hield lang de 0.Goed werk op het middenveld met Le-
wis,Quinten ,Marc en Rinse die druk bleven zetten naar het Berdos doel maar helaas geen 
goal scoorde en ook Jermo had het geluk niet aan zijn kant.Berdos was ook knap gevaarlijk 
met een bal op de lat,even leek het erop dat 0 – 0 de ruststand zou zijn maar een snelle coun-
ter van de tegenstander zorgde voor de 1 – 0.Marc had de gelijkmaker op z‟n slof  maar 
schoot  net naast.De 2

e
 helft wat positiewisselingen wat ons spel ten goede kwam.Berdos 

was geen moment meer gevaarlijk door weer krachtig optreden van onze toppers in de verde-
diging : Collin,Maikel en Alex ,elke aanval werd afgeslagen en Dylan kreeg slechts 3 ballen te 
verwerken  waarvan 1 terugspeelballetje.Rinse bleef gevaarlijk in de spits ,Jermo kwam van 
linksmidden een paar keer gevaarlijk door,de gelijkmaker moest wel vallen en had was dan 
ook volkomen terecht dat Marc na een goede pass van Jermo kon scoren 1 – 1. 
De E7 bleef goed doorgaan en een prima corner van Rinse kwam bij Marc die goed inschoot 
maar helaas werd de bal tegengehouden door de keeper van Berdos. 
1 – 1 was dan ook de eindstand ,jullie hebben allemaal goed geknokt  mannen en waren ze-
ker de 2

e
 helft de veel betere ploeg maar helaas geen 3 maar 1 puntje. 

Volgende week thuis tegen AFC 34 en met de inzet zoals vandaag moet dat zeker overwin-
ning opleveren. 

 
PB 
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R. Boys E8 - St. Adelbert E1 ( 2-6 ) 
  
Tjonge tjonge wat een grote jongens stonden er op het veld. 
Wij waren echt een kopje kleiner. 
Onze jongens van de E8 waren de weg een beetje kwijt 
in de eerste helft St. Adelbert bleek veel sterker 
en scoorde 5 ballen achter elkaar ons doel in. Arme Rene! 
Ondanks dat onze keeper heel goed zijn best deed. 
Doordat er veel gewisseld werd waren de mannen elkaar steeds kwijt. 
Tussen de verdediging en aanvallers was steeds 
te veel ruimte. Teleurgesteld gingen we de rust in. 
Theo heeft de mannen goed toegesproken in de kleedkamer. 
Mannen de eerste helft vergeten we, we gaan de tweede helft 
een nieuwe wedstrijd spelen. 
En dat was te zien! 
  
Stuk voor stuk had iedereen zijn eigen plekje gevonden en kregen ze  
vleugels! 
De verdediging Dennis Maud Sander en 
Steije was top, maar ook onze spitsen waren weer terug. 
Door vrij lopen goed overspel en een aantal doeltrappen werd 
het al snel 1-5 door een prachtig doelpunt van Daryll. Wat waren de  
mannen blij! 
De E8 speelde zo goed ze waren weer helemaal de oude. 
Helaas kwam er een 6e doelpunt via via de handen en het hoofd van Rene. 
Maar wij hervatten snel ons spel Amko, Daryll en Robin maakten via  
samenspel 
met z`n drieen via Robin voet de 2-6 ! 
Het was de 2e helft erg spannend en waren de mannen van de E8 het  
betere team ! 
Theo zei na afloop eigenlijk hebben wij de 2e helft gewonnen. 
En zo was het ! 

  
Groeten van 
Suco & Ajsela 
( ouders van 
Amko ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    E 8 viert een doelpunt. 
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Meiden F 1 
 
Voor de meiden f1 stond afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen Castricum f8 op het programma. Om 
9:50 zou er afgetrapt worden. Voordat de wedstrijd begon, legde Ruud de meiden in de kleedkamer 
nog even uit hoe het ook allemaal weer moest. Dit met de ons bekende hulpstukken, namelijk 8 plas-
tic bekertjes. Kern van het verhaal, het spel moest breed gehouden worden. 

 
Na deze uitleg gingen Sammy, Lotte, Nienke, Sanne, Dara, Femmie, Kim, Amber en Maaike het veld 
op. Omdat de tegenstander zeven veldspelers opstelde, moesten wij beginnen met twee wissels. 
Vanaf de aftrap was het duidelijk wat, naast het breedhouden van het spel, ons strijdplan was. Na-
melijk, winnen! 
 
Toch was, vanuit een corner, de eerste kans voor Castricum. Deze werd echter vakkundig tegen ge-
houden en weggewerkt door onze keepster Sammy en onze verdediging. Hierdoor werden onze da-
mes wakker geschud en wel zo dat dit uiteindelijk ook de enige kans zou zijn voor de tegenstander. 
Vanaf dat moment was het alleen geel zwart wat de klok sloeg. 
 
De eerste kans voor Reigerboys kwam uit een corner door Kim. De bal kwam gevaarlijk door en 
Femmie schoot via een tegenstander naast. Nadat er drie keer een corner was genomen, kreeg de 
keeper van Castricum eindelijk een keer de bal in zijn handen. Zijn uittrap belandde echter weer bij 
Dara die een pass gaf aan Maaike die net miste. 
 
Tot aan de pauze was er dus eigenlijk maar een team dat de bal had en dat was Reigerboys. Alleen, 
waar bleef nou die eerste goal? Vlak voor het rustsignaal kreeg ons spitsenduo, Femmie en Lotte, de 
bal waarbij er geen speler van Castricum meer was tussen hun en de goal. Behalve dan de keeper 
van Castricum die de bal dan ook tegenhield. 
(Vervolg verslag: zie volgende pagina). 
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Ruststand 0-0. In de 
pauze voert Ruud 
enkele tactische wis-
selingen door. Zo 
gaat Maaike keepen 
en gaat Sammy op 
het middenveld spe-
len. Met goede moed 
gaan de meiden de 
tweede helft in. 
 
Dat dit goed uitwerkt, 
blijkt na de aftrap. De 
bal gaat namelijk via 
een mooie uittrap van 
Maaike naar Nienke. 
Deze passt de bal 
naar Femmie die 
daarna aan een solo 
begint en hiermee pas 
stopt na de bal in het doel geschoten te hebben. Goal! 1-0. De meiden lopen hierna snel terug naar 
hun eigen helft voor de derde aftrap van de ochtend. Dit zal echter niet de laatste keer zijn. 
 
Kort hierna komt de bal namelijk vanaf de linkerkant door van Sanne naar Femmie. Onze spits pas-
seert 1 speler van Castricum en schiet op goal. Hierop heeft de keeper geen antwoord en dus goal, 2
-0! Weer lopen onze meiden terug naar hun eigen helft voor de aftrap. Zal dit de laatste keer zijn van 
deze ochtend? 
 
Nee, want onze meiden maken er nog een. De bal komt bij Sammy aan die een mooie pass krijgt 
van Amber. Sammy loopt met de bal aan haar voet richting het vijandelijke doel. De bal gaat naar 
Femmie die zich geen moment bedenkt en schiet. Goal! 3-0 en een 'zuivere' hattrick voor onze sluwe 
spits Femmie. 
 
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter verzamelen beide teams zich aan een kant van het veld. 
Het is namelijk tijd voor de traditionele penaltyreeks. Deze kenmerkt zich door veel mooie schoten en 
net zo mooie reddingen. Dit van beide kanten. 

 
Al met al een mooie 
ochtend voor onze 
dames f1, nu op 
naar de volgende 
overwinning. 
 
Meiden, gefeliciteerd 
en zet hem op voor 
de volgende wed-
strijd!' 
 
Mvg, 
 
   
   
    
Henk Jan  
(vader van Nienke) 
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F2 gaat alleen aan kop door winst op SVW F2 
 
SVW'27 F2 - Reiger Boys F2 Uitslag 3 - 7 
 
Op deze mooie zaterdag werd er een derby gespeeld in heerhugowaard tegen SVW'27 F2. Een der-
by en een topper. SVW en Reiger boys die beiden nog geen puntverlies hadden streden dan ook om 
de koppositie. Gelukkig haalde Reiger Boys af en toe een sterk niveau waardoor de overwinning vrij 
eenvoudig was. 
 
Voor de wedstrijd werden nog even wat team foto's gemaakt en daarna kon de wedstrijd beginnen. 
Vorige week startte we tegen SVA super goed en dat moesten ze vandaag eigenlijk ook weer doen. 
Gelukkig werd er langer als 5 minuten goed gevoetbald, combinaties en acties kwamen dan ook van 
de kant van reiger boys. Een gebrand Reiger Boys wilde koste wat het kost winnen om alleen fier 
aan kop te gaan. Gelukkig hebben wij het betere van het spel en werd gauw de 0-1 binnen gescho-
ten door Craig op aangever van Quincy. Vlak daarna knalde Craig de 0-2 tegen de touwen door een 
mooie individuele actie van Dylan. Klasse hoor. Na alleen maar aanvallen krijg je natuurlijk ook wel 
eens wat tegen, gelukkig leverde dit geen doelpunten op. De 0-3 van dylan kwam via de kluts vanuit 
een corner in het doel terecht. De jongens die wissel stonden zeiden al: ''Trainer, dit wordt weer mak-
kelijk he.'' Nou dat dacht ik ook eerlijk gezegd maar niets bleek minder waar. Binnen enkele minuten 
tijd stond het van 0-3 opeens 2-3. Niet opletten en mannetjes laten lopen waardoor hun 2x konden 
scoren.  
 
In de rust moest er wat gedaan worden want SVW rook de gelijkmaker. De jongens begonnen ge-
brand aan de 2de helft maar het liep niet zoals het altijd gaat. Veel balverlies waardoor SVW de 3-3 
maakte. Na deze goal waren onze boys wakker en gingen ze eindelijk weer voetballen. Gelukkig 
scoorden wij nog 4x en werd de eindstand bepaald van 3 - 7 in het voordeel van onze boys. Jongens 
ga zo door want er lonkt een kampioenschap!  
 
Volgende week thuis tegen Alcmaria Victrix tot dan. 
 
                  Ron en Claudi 

 
  
B.O.L. F1 - Reiger Boys F4 
 
Vandaag tegen een tegenstander die later aan onze competitie is toegevoegd. 
Op de laatste training nog eens de puntjes op de i gezet voor wat betreft het samenspelen, want dat 
kon wel wat beter. 
Vandaag tegen BOL ging het ook beter. Alleen de afstand tussen aanval en verdediging was van-
daag weer te groot, waardoor de spitsen slecht te bereiken waren. Die keren dat ze wel werden ge-
vonden waren ze dan ook gevaarlijk. Na een goede aanval scoorde Wesley de   0 - 1. Even later 
pikte Terence de bal op op het middenveld en begon aan een solo, die hij ook nog eens goed afrond-
de. 0 - 2 werd het dus. Nog voor de rust liepen we uit naar  
0 - 3 door een doelpunt van Sem. Na de limo stond er een ander BOL. Een aantal spelers waren wat 
brutaler en soleerden regelmatig door onze verdediging, maar of Jahyi stond in de weg, of ze scho-
ten naast, of ze schoten op de paal, of onze verdedigers pakten de bal weer af. Ze kregen de bal er 
dus niet in. Terence schoot voor ons nog wel een keer raak en dus werd het uiteindelijk 0 - 4. Klasse 
jongens!!! 
Volgende week thuis tegen LSVV om 08.45 uur. Tot woensdag op trainen. 
 

Dinand 
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Reiger Boys F8 speelt tegen Koedijk 
 
Na een week zonder competitiewedstrijd begonnen de jongens 
zeer gemotiveerd aan de wedstrijd. 
We begonnen fel met Stef en Kaan in de spits. 
Onze verdediging had het de eerste paar minuten flink druk. 
Gelukkig had onze keeper Dylan een paar zeer goede reddingen. 
Even later scoorde Kaan het eerste doelpunt. 
In de loop van de eerste helft werden we steeds sterker. 
Met de rust stonden we met 3-0 voor. 
Na een zeer korte pauze,  
we stonden nog amper in het veld,  scoorde Koedijk 3-1. 
De jongens waren meteen wakker en zochten de aanval op. 
Een paar prachtige combinaties en goed overspelen leverde een  
paar mooie doelpunten op. 
Onze spits Daan was wederom in topvorm met 5 goals en Burak 
scoorde er 3. Thijs was ook dichtbij een doelpunt, maar schoot vrij  
voor doel tegen de paal. Volgende keer beter 
Jongens jullie hebben weer een uitstekende wedstrijd gespeeld. 
Ga zo door!!   
      Jullie trotse coach  Martin 

 
 
Reiger Boys F10 – Bergen F2 
 
Heerhugowaard: 31 oktober 2009 
 
Vandaag mogen de „pupillen‟ van Reiger Boys F10 letterlijk én figuurlijk aan de „bak‟. Daar 
waar de tegenstander, genaamd Bergen F2, elke wedstrijd met „volle‟ overtuiging naar ei-
gen hand zet, zullen ze er óók vandaag „gebrand‟ zijn om de „pupillen‟ van Reiger Boys in 
het welbekende „hempie‟ te laten staan. Echter, het zijn de „pupillen‟ van de F10 die zich 
niet zomaar het kaas van het brood laten „vreten‟. Sterker nog: de „heren‟ doen niets onder 
aan de „torenhoge‟ favoriet uit Bergen.  
 
Vanaf het eerste moment laten de „pupillen‟ van Reiger Boys van zich spreken. Vol 
„overgave‟ starten zij aan de wedstrijd. „Gretig‟ als ze zijn veroveren zij diverse ballen, 
„brutaal‟ als ze zijn komen ze op de helft van de tegenstander én „gedreven‟ als ze zijn cre-
ëren ze „kleine‟ kansjes. Daar waar Bergen F2 in eerste instantie dacht het spel te kunnen 
„dicteren‟, moeten zij na enkele minuten al de nodige „aanpassingen‟ in de opstelling door-
voeren: een tweetal „balvaste‟ spitsen worden in stelling gebracht. Direct lijkt dit voor Ber-
gen de „gewenste‟ vruchten af te werpen. Als gevolg van één moment van onzorgvuldig bal-
verlies, „stormen‟ de spitsen op keeper Marco af. Ondanks het feit dat Marco de goede hoek 
kiest én de bal nog net zijn vingertoppen raakt, „vliegt‟ de bal in het doel: stand 0 – 1. Het 
spreekwoordelijke ijs lijkt te zijn gebroken én Bergen F2 ruikt haar kans.   
Tal van harde schoten worden op Marco „afgevuurd‟. Echter, net als de voormalige „Beer‟ 
van de Meer houdt hij zijn doeltje schoon van verdere „kanonskogels‟. Sterker nog: de 
„pupillen‟ van de F10 raken langzamerhand steeds beter in de wedstrijd. Het combinatiespel 
komt goed tot uiting, de „stofzuigers‟ spelen op het scherpst van de snede op het midden-
veld én Tim en Sven krijgen de keeper van de tegenstander aan het twijfelen. Na een goe-
de redding van keeper Marco trapt hij de bal links over het middenveld heen, waardoor Tim 
op snelheid het zogenaamde „zestien meter‟ gebied in rent. Een „heerlijke‟ pass op Sven  
(vervolg verslag: zie volgende pagina). 
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zorgt voor „ontlading‟ aan de kant van de F10 van Reiger Boys. Rustig én beheerst „drukt‟ 
Sven de bal in het doel. Het „publiek‟ schreeuwt het uit: een verdiende gelijkmaker zorgt 
voor een stand van 1 – 1. 
 
Met opgeheven hoofd komen de „pupillen‟ van de F10 de kleedkamer uit om het in de 2de 
helft nog beter te doen. Dat het niet alleen woorden, maar óók daden zijn, laat de voorhoe-
de van de F10 direct zien. Tim en Sven staan beide in „kansrijke‟ positie. Helaas, de keeper 
van Bergen lijkt een „engeltje‟ aan zijn zijde te hebben: elk schot wordt goed „geblokt‟. Daar 
waar de „pupillen‟ van Reiger Boys een paar kansen missen, is het de tegenstander die 
„slechts‟ één kans krijgt. Deze kans wordt direct benut. Door drie spitsen in stelling te bren-
gen, wordt keeper Marco gepasseerd: stand 1 – 2.  Enkele minuten later valt er nog een 
doelpunt. De verdediging van de „pupillen‟ van de F10 is „moegestreden‟, waardoor de ga-
ten op het middenveld niet langer „zuiver‟ worden „onderschept‟. De aanvallers van Bergen 
komen in grote getale op keeper Marco ‘afgestormd’: stand 1 – 3. 
  
De „pupillen‟ van de F10 laten de moed echter niet zakken. Ze blijven strijden op het veld én 
de tegenstander kan géén moment achterover leunen. Wanneer ze dit wel doen, „dendert‟ 
Reiger Boys naar voren. Na een corner vanaf de rechterkant, is het Onur die voor 
„aansluiting‟ kan zorgen: helaas, de keeper „blokt‟ de bal. Gelukkig is het Loek die de 
„afvallende‟ bal weet te benutten: stand 2 – 3. Niet veel later staat het wederom gelijk. Door 
de voortdurende „pressie‟ van de F10 van Reiger Boys, begint de verdediging te „wankelen‟. 
Sterker nog: ze proberen te redden wat er te redden valt. Een goed ingeschoten bal van 
Tim wordt door de verdediging weggekopt. Helaas, wel de „verkeerde‟ kant op. Als gevolg 
van een kopbal in eigen doel (e.g.) komen de „pupillen‟ langszij: stand 3 – 3. 
 
In de zogenaamde „slotfase‟ zit de verdediging van de „pupillen‟ van de F10 er helemaal 
doorheen. De „ruimtes‟ worden té groot én worden „genadeloos‟ afgestraft. Achtereenvol-
gend vallen er twee doelpunten, waardoor de einduitslag 3 – 5 wordt. Toch kunnen de 
„pupillen‟ van de F10 trots zijn op de door hen geleverde prestatie. Zij hebben bewezen één 
team te zijn. Anders gezegd: “Bij een voetbalteam geldt wat voor ieder team geldt: het gaat 
niet om de elf besten, maar om de beste elf!! En dat hebben de „pupillen‟ van Reiger Boys 

F10 vandaag 
méér dan laten 
zien. Top, man-
nen!!  
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  Damesvoetbal: niet meer vrijblijvend een balletje trap-

Zondagvoetbal? Het komt er aan. 

Kaboutervoetbal, meneer, da‟s een hype, 
weet u 

Reiger Boys huldigt trouwe leden: Vlnr. Vrz. Peter Kuiken, Toon Doc-
ter, Jan Bakker, Piet Schouten en best. lid Wil Verkooyen. De heren 
Bas, Weeland en Schaap ontbreken op de foto . 

Wedstrijdmoment Heren 1 tegen  Bol. 
Bart van Wondergem tekent die mid-
dag voor twee treffers. 

“Reiger Girls” gastvrouw op KNVB-voetbaldag: foto 
hiernaast. 


