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Van de Redactie. 
 
De Reiger is weer terug van een kort bezoek 
aan zijn broer de ooievaar. En hij heeft wat te 
melden van zijn reis naar Zuid-Afrika! En ver-
der uiteraard weer hele leuke dingen. Houd u 
vast! Vooral bij pagina 9! 
 

 Nieuwjaarsreceptie; 

 Nieuwjaarswedstrijden; 

 Diverse oproepen; 

 Medewerkeravond; 

 De Grote Reiger Boys Voetbal Quiz; 

 Uit het nieuws; 

 Dartscompetitie; 

 W.K.-stadions; 

 Strandtraining 9 januari; 

 Foto‟s Bart Blok Zaalvoetbal Toernooi. 

 Nieuws over de B.S.O.; 
 
 
Ja, daar doen we het  dan weer mee deze 
keer. Veel lees - en kijkplezier toegewenst. 
 

De redactie. 
 
N.b.: Bestaan er werkelijk sneeuwvoetbal-
schoenen? 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

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                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Secretaris  (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman 06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-12963520 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen (vacant) (tijdelijk)Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

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                sponsoring@reigerboys.nl 

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 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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 

  

  

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/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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Nieuwe Hoofdtrainer heren selectie seizoen 2010-2011 
 
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Mark Pauli de nieuwe hoofdtrainer Heren selectie 
wordt van Reiger Boys. Mark is op dit moment nog trainer van Jong Holland uit Alkmaar. Mark is een 
gedreven en ambitieuze trainer welke na drie jaar Jong Holland het tijd vond voor een nieuwe uitda-
ging. Wij denken dat we met Mark een trainer hebben binnen gehaald welke de toekomstplannen 
van Reiger Boys mede invulling kan geven. Over enkele jaren zal onze eigen jeugd moeten doorstro-
men naar de senioren, echter hier zullen we tijdig voldoende aandacht aan moeten besteden. Mark 
zal derhalve, naast zijn taak als hoofdtrainer, ook een belangrijke rol vervullen richting de jeugd (m.n. 
de A en B jeugd). 
 
Namens het Bestuur, 

 
Koen van der Horn 

Voorzitter v.v. Reiger Boys 
 
 
Reiger Boys verder met huidige Trainer Dames 
 
Het bestuur maakt bekend dat het contract met Arnold de Block als Hoofdtrainer Dames verlengd zal 
worden voor een periode van twee jaar. Het bestuur heeft alle 
vertrouwen in Arnold om de hoge ambities van de vereniging te kunnen waarmaken. Verder bouwen 
aan het huidige team waarbij uiteindelijk eigen jeugd kan instromen is een belangrijk element richting 
de toekomst.  
 
Namens het Bestuur, 

 
Koen van der Horn 

Voorzitter v.v. Reiger Boys 
 

 
Sponsor Bingo Loterij belangrijk voor v.v. Reiger Boys. 
 
We hebben het tijdens de Algemene Leden Vergadering gehoord: de inkomsten lopen terug. Een 
aantal sponsoren is afgehaakt. De financiële crisis speelt een rol, contracten lopen af en worden niet 
verlengd, om maar twee toch wel legitieme redenen te noemen. Gelukkig is het nog niet echt drama-
tisch te noemen, maar er moet wel iets gebeuren. 
 
De Sponsor Bingo Loterij steekt bijvoorbeeld Reiger Boys de helpende hand toe. Speelt u mee met 
een of meerdere loten, dan kunt u aangeven of u speelt voor de vereniging. Doet u dat, dan valt er 
per lot een bedrag toe aan de voetbalclub. Dit heeft geen invloed op uw kansen op een prijs. 
 
Misschien heeft u in uw kennissen- of vriendenkring en binnen uw familie ook lottospelers. U zou hen 
kunnen uitnodigen namens de voetbalclub te gaan spelen.  
 
Maar, er moet wel iets gebeuren. En daar hebben we uw hulp bij nodig. 
 
We willen de leden van Reiger Boys en andere bekenden telefonisch benaderen met de vraag om 
hun lottoavonturen namens de voetbalclub voort te zetten. Om dat effectief aan te pakken wordt er 
een “belavond” georganiseerd zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen benaderen. 
 
Wilt u zich hier een avond voor inzetten, heeft u een fijne telefoonstem (niet echt noodzakelijk), kunt 
u zich melden via redactie@reigerboys.nl . 
 
Uiteraard is er vooraf een instructiemoment. 

 
HH 
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Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

Nieuwjaarsreceptie druk 
bezocht. 
 
Op 2 januari vond de nieuw-
jaarsreceptie plaats. Om twaalf 
uur schoven genodigden aan 
voor de lunch en deed de voor-
zitter een woordje. Hij blikte te-
rug op het afgelopen jaar en 
keek uiteraard vooruit naar het 
nieuwe jaar. Na de lunch betra-
den de oud-toreadoren, zowel 
dames als heren, de besneeuw-
de arena om daar een robbertje 
te gaan sneeuwvoetballen. Ui-
teraard werd er niet op het 
kunstgrasveld gespeeld vanwe-
ge de winterse omstandighe-
den. Men had zich wel afgevraagd waarom de selectie-teams niet aantraden. Ik vind het heel ver-
standig om juist hen niet te laten voetballen. De omstandigheden op het veld waren dermate slecht 
dat dit mogelijk tot blessures zou kunnen leiden. Immers, tegen een eerste team voetballen, dat wil je 
gewoon winnen en dan ga je gemakkelijk over de schreef. Nieuwjaarswedstrijden zijn vooral bedoeld 
voor de “gezelligheid”. Niks competitiedrang, gewoon een balletje trappen. Was een goede keus van 
de betrokkenen geweest om de selectieteams in dit geval dus te passeren. 
 
Na de wedstrijden was er de instuif. De belangstelling was goed te noemen en er hing een fantasti-
sche sfeer. Om vijf uur vond de huldiging van de jubilarissen plaats en vervolgens werd het feest 

voortgezet in een onge-
dwongen sfeer. 
 
Om 22.00 uur zouden 
de deuren worden ge-
sloten, maar ik vermoed 
dat het feestje nog wel 
iets langer heeft ge-
duurd. Dat heb ik niet 
meer meegemaakt, want 
er stond mij nog een 
barre voettocht door 
sneeuw en wind te 
wachten. Was wel een 
mooie wandeling, zo 
door het witte land-
schap. Genieten, dus. 
 

HH 
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Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 

De Nieuwjaarswedstrij-
den. 
 
Nou het zit er weer op. Een 
hoop geregel vooraf. Hopen 
op niet te veel afzeggingen en 
duimen voor goed weer.  
Toch een paar afzeggingen, 
maar toch nog genoeg oudjes 
over om 11 tegen 11 te spe-
len. En dan het weer, ja. Ik 
stond zaterdagochtend op, 
opende de gordijnen, en ik 
wist niet wat ik zag. Was me 
er toch een pak sneeuw ge-
vallen. Dat leverde natuurlijk 
talloze telefoontjes op met de 
vraag of de wedstrijden nog 
wel door zouden gaan. Na-
tuurlijk gaan deze wedstrijden 
altijd door. Ik kan me niet herinneren dat het ooit is afgelast, zo ook vandaag niet. Sterker nog, op 
sneeuw valt heel goed te voetballen. Een uur voor de wedstrijd met 4 man op twee velden de lijnen 
vrij gemaakt van sneeuw, nog bedankt voor de hulp mannen, dit had ik in mijn eentje niet gered. Met 
een natte rug van het sneeuwruimen konden we aan de gezamenlijke lunch. Voorzitter Koen van der 
Horn opende de lunch met de gebruikelijke toespraak en daarna was het smikkelen geblazen. Paula 
en consorten, nog bedankt hiervoor, het was weer prima voor elkaar. 
Na de lunch was het tijd voor de wedstrijden. Ik weet niet hoe het de dames vergaan is, maar bij de 

mannen was het weer smullen gebla-
zen. De oudjes lieten zien dat ze het 
nog niet verleerd zijn. Onder de bezie-
lende leiding van Willem werd er twee 
keer een half uur tegen elkaar ge-
speeld. Uitslag niet belangrijk, maar de 
sfeer wel, en die was goed. Jan Dekker 
wist als interim coach zijn team naar 
grote hoogte te praten en zij gingen er 
uiteindelijk met de winst vandoor. Nog 
bedankt voor de tip Bert. 
Na een heerlijke douche was het tijd 
voor wat vloeibare versnaperingen tij-
dens de oergezellige Nieuwjaarsborrel.  
Ik heb weer genoten van deze dag. 
Iedereen bedankt voor zijn aanwezig-
heid, want zonder jullie geen Nieuw-
jaarswedstrijden. 
 

Dinand. 
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Jubilarissen en leden van verdienste poseren met de voorzitter. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

8 

Jaargang 45 - nummer 20  
4 januari 2010 

 

Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Het toegangshek. 
 
Had ik al enige moeite om het hek te openen en te sluiten, in barre omstandigheden - sneeuw en 
vorst - is het een nog groter probleem. Het hek heeft namelijk 2 pennen die je moet laten zakken 
voor je het hek kan afsluiten. Staat het hek open wordt het gat waarin de pennen moeten zakken 
dichtgereden met sneeuw dat vervolgens bevriest. Zijn er twee oplossingen: het hek niet afsluiten, 
niet geweldig in verband met eventueel bezoek van ongenode gasten, of het ijs verwijderen. Dat doe 
je dan met schroevendraaier en hamer. Wat een gemartel! 
Ik reed terug naar huis en haalde een gasbrander. Grandioos. Het ijs smolt als sneeuw voor de zon. 
Bovendien geen last van koude handen! 
Zorgt u ervoor, mocht u als laatste het terrein verlaten, een gasbrander in de auto te hebben. Echt 
een uitkomst! 
 

HH   
 

AJAX – AZ 
 
Willen we allemaal graag meebeleven, ja toch?  Niet vanaf de tribune. Beetje fris nog tegen die tijd. 
Doe dan maar een sky-box. Lekker warm, goed zicht en je kan zitten ook nog. Wat wil je meer? 
Balletje gehakt erbij? Geen probleem. Of een tosti in de pauze? Kan ook geregeld worden. Patatje?   
 
Zondag 24 januari wordt de wedstrijd AJAX – AZ direct uitgezonden. In de kantine van Reiger Boys 
bestaat dan de mogelijkheid om de wedstrijd  live op groot scherm te volgen. 
 
De kantine wordt omgebouwd tot echte sky-box met misschien wel een tribune. Dat moet toch een 
feestje worden? 
 
Kantine open vanaf: 14.00 uur. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Kantine sluit om 18.00 uur. 
  
Heeft u belangstelling, laat dit dan van tevoren weten, s.v.p. 
 

De activiteitencommissie. 

 

EHBO: Wie is er in het bezit van… 
 
Bestuur van Reiger Boys wil graag weten wie van de leden, 
ouders, begeleiders in het bezit is van een EHBO-diploma. 
Vervolgens wil het bestuur degenen die dit diploma hebben 
vragen zich beschikbaar te stellen als EHBO-er op de zater-
dag. Uiteraard bij toerbeurt. In onderling overleg kan er een 
rooster worden opgesteld. 
Zijn EHBO-ers nodig? Beslist! Bij ongevallen willen we 
graag dat er zo snel mogelijk en vakkundig gehandeld kan 
worden. We kunnen niet blijven wachten op een ambulance 
terwijl het slachtoffer ligt te creperen van de pijn of een on-
juiste behandeling krijgt met als gevolg misschien wel blij-
vend letsel. 
Dus, bent u EHBO-er? Laat het ons weten d.m.v. een mailtje naar redactie@reigerboys.nl . 

HH 

Wint u de gouden camera, de zilveren of de 
bronzen? 

 
Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  

webredactie@reigerboys.nl 
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De W.K. staat voor de deur. Langzamerhand zullen gesprekken steeds meer gaan over dat kampi-
oenschap. Haalt Oranje de finale of niet. In ieder geval wilt u behoorlijk mee kunnen praten en ande-
ren verbluft doen staan van uw kennis. Maar hoe staat het daarmee? Weet u voldoende? Bent u 
enigszins op de hoogte van historische hoogtepunten, zowel op clubniveau als op wereldniveau? 
 
Op 12 februari kunt u uw kennis onder leiding van een zeer bekende quizmaster meten met andere 
kandidaten. U heeft dus ruim de tijd om zich voor te bereiden zodat u goed beslagen ten ijs kunt ko-
men. 

 

Kunt u zich straks met recht de voetbalkenner bij Reiger Boys noemen?  

 

Voor de drie beste finalisten staat er een beker klaar, plus geldprijs. 
 
Bent u 16 jaar of ouder, aarzelt u dan niet en schrijft u zich nu alvast in via redactie@reigerboys.nl.  
Ouders zijn ook van harte welkom. 
 
Kosten deelname € 3,00 p.p. te voldoen op de avond zelf. 
 
N.b.: Uit de eerste aanmeldingen blijkt zelfs dat er belangstelling is van over de grens! 
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Reiger Boys in zee met 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat  v.v. Reiger Boys besloten heeft per 1 januari 2010 over te stappen 
op Coca Cola als onze leverancier van fris- en sportdrank en vruchtensappen. 
Coca Cola is wereldwijd marktleider in de drankenindustrie en produceert naast Coca Cola ook 
merken als Sprite, Fanta, Kinley, Minute Maid vruchtensap, Nestea ijsthee, Chaudfontaine en 
Aquarius sportdrank.  
Ook zullen de frisdranken voortaan allemaal worden verkocht in 20cl flesjes. Hierdoor bent u ten alle 
tijden gewaarborgd van een vers glas fris- of vruchtendrank. De tot nu toe gebruikte liter flessen 
frisdrank verliezen snel hun koolzuur, en daardoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. 
Coca Cola voert een intensief beleid op het gebied van voeding en gezondheid (o.a. suikervrije Coca 
Cola Zero), en voert een actief milieubeleid om de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. Het 
bestuur v.v. Reiger Boys ondersteunt dit beleid van harte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.coca-cola.nl.  

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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Uit het nieuws: 
 
Maar goed dat Reiger Boys 
geen profclub is die ook over de 
landsgrenzen heen voetbalt. 
Sportmensen die een vliegtuig 
nemen, krijgen te maken met 
de bodyscan. Dat schijnt onge-
zond te zijn, met name voor 
sporters. Een topsporter - hij 
wenst anoniem te blijven - 
meldt dat hij wel eens een zakje 
met iets gezonds erin op de rug 
plakt. Voor het gemak. Dat kan 
straks dus niet meer. Is een 
auto dan een optie? Nee, want 
dat wordt weer eindeloos jakke-
ren, en uiteraard vele uren in de 
file staan. Binnen enkele maan-
den moet je dan zelfs met je 
auto, inclusief bagage, door de 
scan. 
Men schijnt zelfs met de scan in 
het lichaam te kunnen kijken. 
Ze hoeven van mij niet te weten 
wat ik gegeten heb.  
Sporters zullen bij NOC*NSF 
aangeven dat dit uiteindelijk 
concurrentievervalsing is. Niet 
meer en niet minder. Een 
zwemmer zegt dat sporters uit 
andere landen zomaar, voor-
zien van hun natje en droogje, 
zonder probleem het vliegtuig in 
kunnen stappen. Niemand die 
naar hen omkijkt. Ze hebben 
het gewoon in de binnenzak. 
Dat is toch geen eerlijke sport? 
 

HH 

 
Bron van inspiratie: De Volks-
krant. 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 
 

Interesse? 
 

Maal naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 
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 Let’s Play Darts!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 
Programma voor  

donderdag 7 januari . 
  

Niels - Harry 
Mitchell - Erik 
Nikola - Karel 
Niels - Rob S 
Mitchell - Ron 

  
Stand: zie hiernaast 

  
Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron karel harry niels 

niko-

la 
rob b 

rob s   0 _ 5 3 _ 5 1 _ 5 4 _ 4 1 _ 5 1 _ 5 5 _ 1   1 _ 5 4 _ 4 

mitchell 5 _ 0   5 _ 1   5 _ 3     4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5 

dennis 5 _ 3 1 _ 5   4 _ 10 4 _ 4 1 _ 5 3 _ 5 1 _ 5   1 _ 5 0 _ 5 

erik 5 _ 1   10 _ 4   4 _ 4 0 _ 5 10 _ 5 5 _ 2   5 _ 1 3 _ 5 

bowie 4 _ 4 3 _ 5 4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5 1 _ 5 5 _ 10 3 _ 5 1 _ 5 1 _ 5 

ron 5 _ 1   5 _ 1 5 _ 0 5 _ 0   5 _ 2 10 _ 2 5 _ 0 5 _ 2 8 _ 8 

karel 5 _ 1   5 _ 3 5 _ 10 5 _ 1 2 _ 5   1 _ 5 5 _ 9   0 _ 5 

harry 1 _ 5 4 _ 4 5 _ 1 2 _ 5 10 _ 5 2 _ 10 5 _ 1     5 _ 0 1 _ 5 

niels   4 _ 4     5 _ 3 0 _ 5 9 _ 5     5 _ 3 4 _ 4 

nikola 5 _ 1 3 _ 5 5 _ 1 1 _ 5 5 _ 1 2 _ 5   0 _ 5 3 _ 5   4 _ 4 

rob b 4 _ 4 5 _ 0 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 1 8 _ 8 5 _ 0 5 _ 1 4 _ 4 4 _ 4   

  
ho 

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

rob s 76_ 1_6_2 4 20_40 13 9   

mitchell 73 4_1_2 10 28_20 19 5   

dennis 56 1_8_1 3 20_47 16 11   

erik 63 7_2_1 15 42_27 35 3   

bowie 68 0_8_3 3 26_52 18 10   

ron 101 10_1_0 20 53_16 74 1 3 

karel 86 3_6_1 7 28_39 25 8   

harry 69 5_5_1 11 35_36 37 4   

niels 114 3_1_3 9 27_24 28 6   

nikola 104 3_5_1 7 28_32 21 7   

rob b 122 7_1_3 17 50_25 61 2   
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Het W.K. - de stadions. 
 
In een kortlopende rubriek zullen met het oog op de 
W.K. de stadions de revue passeren. De Reiger is na-
tuurlijk niet voor niets naar het zuiden gevlogen. Waar 
wordt gevoetbald, wie spelen waar, wat zijn de karakte-
ristieken van de stadions, hoe te bereiken, welke kreet 
kan men het beste hanteren. Dit laatste ter voorkoming 
van conflicten. Het eerst aan de beurt is: Soccer City 
Stadion. 
 
Soccer City Stadion bevindt zich in Johannesburg, vlakbij 
Soweto, afkorting van South Western Township. In Johan-
nesburg leven 3,8 miljoen mensen, met in totaal 7 miljoen 
in de omliggende gebieden.  
Het stadion heeft een capaciteit van 94.700 toeschouwers. Niet misselijk, dacht ik zo. Als bouwjaar 
staat genoteerd 1987. Dat zijn kortweg de statistische gegevens. We gaan even verder kijken. Ui-
teraard kunt u het stadion virtueel bezoeken via google maps, dit even terzijde. 
In de afgelopen jaren is er een tweede ring gebouwd en is er een dak op geplaatst, waarschijnlijk 
halfopen. Bovendien is het volledig verbouwd in een stijl die geïnspireerd is door traditioneel Afri-
kaans aardewerk. 
Vele memorabele wedstrijden zijn hier gespeeld en er zullen dit jaar zeker enkele aan het rijtje wor-
den toegevoegd. 
Ook bijzondere evenementen hebben hier plaats gevonden: het was gastheer van de eerste massa 
rally van Nelson Mandela na diens vrijlating uit de gevangenis in 1990. In 1993 klaagden duizenden 
rouwenden de moord op Chris Hani (leider van de gewapende vleugel van het ANC) aan in dit stadi-
on. 
Het stadion wordt beschouwd als het hart van voetbal in Zuid-Afrika.  
In het midden van de jaren „80 kwamen ambtenaren bijeen om dit eerste internationale voetbalstadi-
on te realiseren, dat in 1987 dus werkelijkheid werd. 

 
HH 

 
 

 
B.S.O van start. 
 
Villa Kakelbont start 
met ingang van 1 fe-
bruari met B.S.O. bij 
Reiger Boys. 
 
Voorlopig zal dit zijn op 
de maandag, dinsdag 
en donderdag. 
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Bart Blok Zaalvoetbal Toernooi. 
 
Toch weer hartstikke geweldig dat er op 28 en 29 december zoveel deelnemers waren aan 
dit fantastische toernooi. De organisatie had het perfect voor elkaar. Geen wanklank ge-
hoord en fantastisch dat er zoveel jeugdleden waren die de jongere teams begeleidden en 
zich beschikbaar stelden als scheidsrechter. Compliment aan iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen. 
(Foto’s op pagina 16). 

HH 
 
 
 
 
Paula en Simone showen de nieu-
we outfit voor medewerkers in de 
kantine. 
 
De shirts zijn gesponsord door “De 
Vrienden van Reiger Boys”. 
 
Goeie actie!  
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Bart Blok Zaalvoetbal Toernooi: een foto-impressie. 


