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 Van de Redactie: 
 
Je merkt dat de herfst haar intrede heeft ge-
daan. Het regende afgelopen zaterdag bij tijd 
en wijle behoorlijk. Gelukkig liet de zon zich 
ook nog zien. Eigenlijk een mooie voetbal-
dag. 
 

 De Reiger biedt u deze week: 

 Diverse mededelingen; 

 Eusebio, jazeker; 

 Diverse wedstrijdverslagen; 

 Dartscompetitie; 

 Presentatiegids afhalen; 

 AZ-vrouwen; 

 Het rijke verleden... 
 
Toch een beetje mager. Blijft u uw bijdrages 
inleveren? 
 
Veel kijk - n leesplezier. 
 
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    Karel Visser               072-5715196 

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                Mariëtte Nauta  072-5349351 

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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UITNODIGING 

voor alle Vrienden van Reiger Boys       
               

 

 Vrienden van Reiger Boys 

Beste Vrienden, 

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een speciale avond voor alle Vrienden (met partners) 

hebben georganiseerd. De reden om zo’n avond niet meer elk jaar te organiseren was, dat de 

kosten aan de hoge kant waren en we vonden (en vinden) dat het geld van De Vrienden toch in de 

eerste plaats besteed moet worden aan directe ondersteuning van onze club Reiger Boys. 

 

De afgelopen jaren hebben we elk jaar wat gespaard om toch weer eens een avond voor De 

Vrienden mogelijk te maken. We hebben zo links en rechts om ons heen gehoord dat dat wel op 

prijs gesteld wordt. 

 

Graag nodigen wij jou, en alle andere Vrienden, uit voor een gezellige avond. 

Er zijn die avond aktiviteiten waaraan je mee kunt doen (ook buiten, dus denk aan warme kle-

ding), we praten wat bij en drinken en eten samen wat. Kortom, we hopen er met De Vrienden en 

hun partners iets leuks van te maken. 
    

 Wanneer? - zaterdag 31 oktober 2009 

  Tijd?  - 20.00 – 01.00 uur 

  Waar? - “De Bolle Buik” (Dreef 8, 1701 GP HHW) 
  

  Je kunt je portemonnee thuislaten, voor drankjes en    

  hapjes wordt gezorgd.  

 

 Tijdens de avond ontvangt iedere Vriend de speciale 

          “Vrienden-pen” en er wordt een prachtige prijs verloot onder de  

            Vrienden (de loten zijn gratis). 

 

Belangrijk:     in verband met de organisatie moeten we 

uiterlijk 21 oktober van je weten of je komt en met 

hoeveel personen (1 of 2). Je kunt dat doen: 

   

telefonisch: 072-5711185 (Hans van der Veldt) 

                   (bellen tussen 14 en 21 oktober) 

of (liefst): per e-mail : devrienden@reigerboys.nl 

 

We hopen je op 31 oktober te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans van der Veldt 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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Geuzenmiddenmeer-Reiger Boys 
 
Eerst kom je 36 hockeyvelden tegen, dan een andere voetbalvereniging en met enig geluk kom je op 

de plaats van bestemming. Een veld dat ergens achteraf tussen de populieren ver-
scholen ligt. Rommelig, maar wel gezellig. Als u zich afvraagt waarom ik dit vertel, 
gewoon, omdat ik de keuze heb tussen een heel lang of een heel kort verhaal over de 
wedstrijd. Gezien wat er allemaal gebeurde heb ik gekozen voor de verkorte versie. 
En vandaar het begin, want je moet het papier toch ergens mee vullen. 
Volgens het scorebord stond Reiger Boys bij het begin van de wedstrijd al met 0-11 
voor. Leek mij een aardige start. De werkelijkheid was even wat anders. 
Want ondanks een licht veldoverwicht van de gasten kwam de thuisclub al 
na 9 minuten op voorsprong. Ze kregen een vrije trap net voor de zestien. 

De bal ging er in een keer zeer fraai in. En dan loop je weer achter de feiten aan, om er 
maar eens een cliché tegen aan te gooien. Vijf minuten lang was Reiger Boys het hele-
maal kwijt, maar daarna herstelden ze zich prima. 
De bezoekers kregen ook enkele goede kansen, maar of er werd naast geschoten, of de 
keeper was net even sneller, of de bal verdween in de populieren. Hoe dan ook, de bal 
wilde niet het doel in. 

En als je zelf dan niet scoort… u snapt het al. In de 35 minuut werd een 
aanval van Reiger Boys afgeslagen, de thuisploeg kwam er zeer snel uit en scoorde 
de 2-0. 
Het enige leuke voor de meegereisde toeschouwers was de scheidsrechter. Hij was 
zeer luid en duidelijk aanwezig (ben zo benieuwd hoe zo iemand thuis is!). Hij zat bijna 
leteerlijk overal boven op. 
En dan de tweede helft. Eerst maar het positieve, Emiel Roozendaal scoorde de 1-2 
met een hele mooie kopbal. 
Ja en dan toch het negatieve. In de 63 minuut werd het 3-1, de verdedi-
ging van Reiger Boys werd op snelheid geklopt. 

En verder eindigden de bezoekers de wedstrijd met 8 man. Lijkt mij te weinig om nog 
te kunnen winnen. Vier geblesseerden waardoor zelfs de reserve keeper als speler 
ingezet werd en twee rode kaarten. Twee maal geel voor Yvo Kuiken (2x betrokken 
bij een opstootje) en direct rood voor Remco Post wegens aanmerkingen op de lei-
ding. 
Heel jammer, aangezien Reiger Boys absoluut de sterkere ploeg was. 
 

Tineke Leuven 
 

Korte uitslagen. 
  

RB  1  Schandalig. 
RB  8  We kropen door het oog van de naald,maar het leverde wel 3 punten op. 
 

De stand: 
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Leiderdorp, RCL – Reiger Boys 1-0 ( 0-0) 
Scheidsrechter: H.C.J.M. van Rijn 
Kaarten: RCL geel Geke Maat ,  RB geen kaarten 
Toeschouwers : 60 
Verslag : Simone Verschoor 
 
Opstelling Reiger Boys: 
Eline Roet ,Marit Balder( 46

e
  Monique v.d. Rijst), 

Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Tanja Groene-
woud (84

e
  Chantal Hendriksen), Linda Bakker, Alina 

Uijl, Marintha Louwe( 61
e
 Tessa Oud ) Christa Schel-

vis, Milenca van Ee, Inge Wolthuis  
 
Opstelling RCL: 
Lies Kols,Annemarie Wassenaar,Ilse Baak,Nikki van Luxemburg,Marcha Duijkers,Linsay Zwart, Lotte 
Gesman,Geke Maat, Bouchra Ait L‟Hou, Danique Nagel, Martine de Bruin(46

e
 Kirsten Kok) 

 
 
Er wordt over en weer aftastend gevoetbald waar-
bij de passing van beidde ploegen niet geweldig 
is. Toch weet RCL, of liever gezegd Martine de 
Bruin, zich voor het Reiger Boys doel te werken 
maar de laatste vrouw van RB laat niet met zich 
dollen en laat de Bruin kansloos. 
Als keepster Lies Kols de bal terug gespeeld krijgt 
jaagt Milenca van Ee er direct achteraan , Kols 
schiet verkeerd en de bal is voor van Ee, maar in 
plaats van zelf te schieten vanaf de zijkant trekt ze 
de bal voor waar Christa Schelvis haar voet niet 
goed tegen de bal kan krijgen. 
Ook Inge Wolthuis stuit,na een strakke pass  van 
Christa Schelvis,op doelvrouw Kols. Het schot van 

Wolthuis is te zacht en dus geen probleem voor Kols die even daar voor nog niet zo klemvast was. 
Het spel bij RB lijkt niets in vergelijking met de wedstrijd van vorige week tegen Saestum, maar ook 
bij RCL komt er weinig goeds uit behalve dan dat ze nog al gecharmeerd zijn van het betere trek en 
duw werk. Scheidsrechter van Rijn fluit bijna voor iedere overtreding  dus het spel ligt regelmatig stil. 
Een pass van “oud Reiger” Danique Nagel op de Bruin is goed maar zij wordt afgetroefd door Aaike 
Verschoor. Na 45 minuten spelen is de opbouw van achteruit goed en gaat de bal van Verschoor 
naar Schelvis die de bal op maat neerlegt bij Wolthuis maar zij verzuimt om deze tussen de palen te 
schieten. 
In de eerste minuut na rust is het wederom Wolthuis die schiet, alleen wordt RCL deze keer  gered 
door de paal. Nadat coach de Block wat heeft omgezet binnen het team lijkt het wat beter te lopen, 
toch komt RB niet tot scoren. Iets wat bij 
RCL wel lukt als Tessa Oud de bal verkeerd 
speelt is het voor Lotte Gesman  een kwestie 
van opletten en knallen 1-0 na 64 minuten 
spelen. 
De spitsen van Reiger Boys kunnen het doel 
niet treffend vinden, van Ee schiet net over 
en de kopbal van Wolthuis is net niet hard 
genoeg. De anders zo scherp staande Schel-
vis moet te vaak assisteren op het midden-
veld en mist hierdoor de snelheid. En als de 
aanval dan goed is zit het geluk ook niet mee 
en komt de bal in het zij net na een schot van 
van Ee. 
(Vervolg: zie volgende pagina). 
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In de 86
e
 minuut is het van Ee die de 

stand gelijk had moeten trekken , Kols 
ging naar de grond het doel was nage-
noeg leeg maar zij schiet naast. 
Ook in de paar minuten extra tijd lukt 
het RB niet om gelijk te maken en zo 
moeten ze toezien hoe RCL hun eerste 
punten binnen haalt, daar waar een ge-
lijk spel zeker verdient was. 
In de eerste minuut na rust is het we-
derom Wolthuis die schiet, alleen wordt 
RCL deze keer  gered door de paal. 
Nadat coach de Block wat heeft omge-
zet binnen het team lijkt het wat beter te 
lopen, toch komt RB niet tot scoren. Iets 
wat bij RCL wel lukt als Tessa Oud de 
bal verkeerd speelt is het voor Lotte 
Gesman  een kwestie van opletten en 
knallen 1-0 na 64 minuten spelen. 
De spitsen van Reiger Boys kunnen het doel niet treffend vinden, van Ee schiet net over en de kop-
bal van Wolthuis is net niet hard genoeg. De anders zo scherp staande Schelvis moet te vaak assis-
teren op het middenveld en mist hierdoor de snelheid. En als de aanval dan goed is zit het geluk ook 
niet mee en komt de bal in het zij net na een schot van van Ee. 
In de 86

e
 minuut is het van Ee die de stand gelijk had moeten trekken , Kols ging naar de grond het 

doel was nagenoeg leeg maar zij schiet naast. 
Ook in de paar minuten extra tijd lukt het RB niet om gelijk te maken en zo moeten ze toezien hoe 
RCL hun eerste punten binnen haalt, daar waar een gelijk spel zeker verdiend was. 
(Foto’s: Leo Soeters). 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

8 

Jaargang 45 - nummer 8 
11 oktober 2009 

Reiger Boys 2 (zon)  -  JVC 6           3  -  3 
 
Eindelijk zit er een beetje progressie in het voetbal spel of zitten wij dan nu in de juiste klasse? 
Het bleef een hele tijd gelijk op, met wat meer overwicht van onze zijde. JAN trapte de bal geweldig 
ver 
uit, DAVE rende er achter aan en hup zo het doel in, 1-0. Nog niet eens een paar minuten later was 
daar de 1-1, bijna logisch. De 2-1 kwam door een fraai genomen hoekschop/cornerbal ( hoe je m ook 
wilt noemen) 
RICHARD nam aan en knalde m in het doel, superbal! 
Met 2-1 gingen wij de rust in, om een lekker bakkie thee te drinken en bij te komen van weer een 
enerverend 
stapweekend. Na rust zelfde voetbalspel, gewoon lekker een sportief potje voetbal. Daar kwam 
(Dave), zag (Kester) en overwon Weasly(Ronald) het 3

e
 doelpunt!!!! 3-1. Dit had ook de einduitslag 

kunnen zijn, maar door een 
“meningsverschil” moesten beide clubs met 10 man spelen en dit speelt toch heel anders. 
JVC kwam dus terug en kon er 3-2 en in de laatste paar minuten zelfs nog 3-3 van maken. 
Gelukkig hebben wij niet verloren, dat was ook niet verdient geweest en streelt het ons dat JVC vori-
ge week 
met 8-4 hadden gewonnen, met andere worden wij waren vandaag zeker niet slecht. 
Jammer nog van de mooie vrije trap van ANTAR (moest ik ff vermelden) die raakte nl. precies het 
puntje lat/paal. 
Volgende week uit tegen Schagen, Eric en Pia zijn er niet, ik ook niet, dus jullie missen volgende 
week de geweldige coach en de razende reporter, dan gaat het waarschijnlijk zeker lukken, hahaha-
ha. 

 
Groetjes MiBo 

 

Een nieuwe Eusebio  zal er nooit meer zijn. 
(Bron: De Volkskrant dd 10102009) 
 
De kroonprins laat een, of zelfs twee villa‟s bouwen bij het strand, ergens in Mozambique. Er is veel 
commotie over. Ook Eusebio draagt zijn steentje bij in de discussie. Hij is zelfs woedend. Jonge 
voetballertjes voetbalden vroeger met proppen papier, onvoorstelbaar, op het strand en ontwikkelden 
op die manier hun talenten. 
Door het bouwen van villa’s op die locaties, wordt de jonge voetballer zijn  oefen– en speelterrein afgenomen. 

En hij kan daardoor niet uitgroeien tot een speler van wereldformaat. 

Eusebio wiil alle strandvoetballers ter wereld mobiliseren om te voorkomen dat “allerlei prinsen” villa’s op het 

strand gaan bouwen en het strandvoetbal kapot maken. 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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   Let’s Play Darts!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitslagen en de stand. 

 

  

 rob s 

 mitchell 

 dennis 

 erik 

 bowie 

 ron 

 karel 

 harry 

 niels 

 nikola 

 
rob b 

   

 Reiger Boys darts league 

De uitslagen van donderdag 
8 oktober. 

Harry - Dennis 5-1 
Erik - Bowie 4-4 

Rob S - Mitchell 0-5 
Ron - Rob B 3-5 

Nikola - Harry 0-5  
 

Het programma voor don-
derdag 15 oktober. 

  
Karel - Rob S 
Ron - Bowie 
Dennis - Erik 
Harry - Rob B 

Mitchell - Nikola 
Karel - Niels  

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron karel harry niels 

niko-

la 
rob b 

rob s   0 _ 5       1 _ 5           

mitchell 5 _ 0             4 _ 4 4 _ 4     

dennis         4 _ 4     1 _ 5       

erik         4 _ 4         5 _ 1   

bowie     4 _ 4 4 _ 4               

ron 5 _ 1                   3 _ 5 

karel                     0 _ 5 

harry   4 _ 4 5 _ 1             5 _ 0   

niels   4 _ 4                   

nikola       1 _ 5       0 _ 5       

rob b           5 _ 3 5 _ 0         

                        

ho 

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

30_ 0_2_0 0 1 _ 10 3 9   

50 1_0_2 4 13 _ 8 7 3   

12 0_1_1 1 5 _ 9 3 8   

54 1_0_1 3 9 _ 5 8 4   

42 0_0_2 2 8 _ 8 3 6   

70 1_1_0 2 8 _ 6 9 5   

0 0_1_0 0 0 _ 5 1 11   

56 2_0_1 5 14 _ 5 11 1   

40 0_0_1 1 4 _ 4 2 7   

70 0_2_0 0 1 _ 10 1 9   

74 2_0_0 4 10 _ 3 12 2   
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KFC B3 – Reiger Boys B 1: 4 – 5. 
 
Het goot van de lucht in Heerhugowaard 
toen we vertrokken en vervolgens regende 
het doelpunten. 
De weergoden waren ons goed gezind, 
maar wat begon Reiger Boys slap. De man-
nen moesten nog wakker worden. 
KFC denderde over Reiger Boys heen en al 
heel snel viel het eerste doelpunt. Mis-
schien was het de kleine schermutseling op 
het veld die de jongens wakker schudde. 
Het leek of er een knop werd omgezet. Fa-
natiek, vechtlustig en strijdvaardig kwam 
Reiger Boys steeds vaker in de nabijheid 
van het vijandelijke doel om uiteindelijk de 
gelijkmaker te scoren. 
 
 

Direct na de pauze werd het 1 
- 2, maar KFC kwam terug en 
bracht de stand op gelijk. Wel 
hier en gunter, dat laten we 
niet op ons zitten en inderdaad 
de stand werd 2 - 3, zelf 2 - 4! 
Jaja, KFC gaf zich niet gewon-
nen. Wat had de tegenstander 
snelle spitsen. Dan rest er 
niets anders dan de noodrem, 
een penalty dus: 3 - 4. 
Kijk, wij hebben ook zo onze 
geheime wapens: de kopbal. 
Een schitterende voorzet werd 
prachtig afgerond: 3 - 5. 
En daar kwam weer een aan-
valsgolf van KFC. En weer was 
de noodrem de enige optie. 
Vanaf 11 meter werd opnieuw 
gescoord en daarmee de eind-
stand bepaald op 4 - 5. 

 
Iedereen kon tevreden naar huis, ook 
Adri en zijn spontane, onbenoemde as-
sistent Jack, die gaarne de felicitaties in 
ontvangst namen. 
 

HH 
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Reiger Boys MB 1 - OFC 8-0 
  
Eindelijk weer eens een verslag over onze meiden  B!. 
  
Net als de voor gaande wedstrijden zijn onze meiden op een 
goed niveau aan het VOETBALLEN. 
Ja zeker de eerste helft weer een top team zien staan. 
Meer dan geweldig voetbal, genoten van een heel koppel talen-
ten. 
Die met een 5-0 voor sprong de rust in gingen, en dan verwacht 
je wat van de 2e helft. 
  
En zo als een goed criticus hoort te doen, doe ik dat, ook ik heb 
nog kritiek. 

En wel als we met 5-0 de rust ingaan, gaan we begin 2e helft op onze pantoffels voetballen!!!!!!!!!!!!!!! 
We kunnen het allemaal zelf maar ..........................dat is 
niet zo. 
Als er dan ook geen doelpunten meer komen,  
en de tegen partij wel door gaat waar geen doelpunten uit-
komen, 
maar wat wel onze ogen opent, 
en dat is dan wel weer een groot pluspunt. 
We gaan weer voetballen 
En gaan door met scoren. 
Zo eindigde deze wedstrijd in 8-0 
  
Meiden jullie zijn een goed team, met heel veel talent. 
Maar blijf door voetballen ook al sta je heel veel voor. 

  
Ik heb gisteren weer van jullie genoten 
de doelpunten waren van Jaimy 3, Marielle 3, 
en Roos 2. 
  
We werden goed versterkt door Mandy en 
Gabrielle, die deze wedsrijd 
zeker hebben laten zien dat ze voetballend 
hun vrouwtje staan. 
Voor allemaal geldt goed gewerkt dames. 
  
Oh ja, en als laatste we zijn als team erg blij 
met onze nieuwe grens rechter, 
Joey Visser. 

  
Groetjes Arti 

 
Foto‟s: Maarten Post 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Vrone C1-Reigerboys C1 1-4 
 
We moesten vandaag tegen de tweede van de ranglijst en als we wonnen konden we verder afstand 
nemen van Vrone. 
We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen al in de tweede minuut een grote kans maar helaas 
hij ging er niet in. 
Toen kwam Vrone meer in de wedstrijd en kwam uit een corner ook een goal 1-0. 
We  kregen nog een aantal grote kansen maar hij ging er niet in. 
Maar na een mooie actie voor rust van Youri werd het 1-1. 
Na rust begonnen we goed en kwamen door Michel die een zeehondendribbel deed(een keer) 1-2 
voor. 
We bleven goed voetballen en kwamen door een mooie lob van Rodney 1-3 voor. 
En een stukje later was het weer Rodney die een mooie streep in de kruising schoot 1-4 en dat was 
ook meteen de einduitslag. 
Belangrijke overwinning en een goede tweede helft jongens. 
Dennis en Robert bedankt voor het meedoen en tot Dinsdag. 
 

Timo  

Afhalen presentatie-
gids. 
 
De presentatiegidsen liggen 
klaar in de ontvangstruimte.  
 
Willen coaches, trainers 
deze voor zover dat nog 
niet gebeurd is, deze voor 
de teams afhalen en aan de 
spelers meegeven? 
 

HH 
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E Pupillen Selectie 10 oktober 2009 
 
Zoals vorige week al aangekondigd ook deze week weer geen volledig programma. DeE3 was net 
als vorige week vrij van competitie verplichting. Hopelijk kunnen we as maandag nog een oefenpot 
inregelen tegen E5. De E1 herstelt zich, ondanks matig spel, van de tk om de oren van vorige week 
in de uitwedstrijd tegen Fortuna Wormerveer. Castricum E1 was het slachtoffer. Het werd uiteindelijk 
3-1 in ons voordeel.  De E2 is na 4 speelronden nog ongeslagen. Na 2 maal een gelijkspel en 1 maal 
winst werd in de uitwedstrijd tegen SVW‟27 E2 de tweede winstpartij gepakt. Het werd uiteindelijk 0-
12 in het voordeel van de E2. Naast het grote aantal doelpunten is het ook fraai dat we “de 
nul”gehouden hebben.    

 
Reiger Boys E1-vv Castricum E1 3-1 
 
Niet goed spelen en uiteindelijk toch met 3-1 winnen. Heel kort gezegd was dit het verhaal van deze 
wedstrijd. Vanaf de eerste minuut was te zien dat dit niet de beste wedstrijd van onze E1 zou wor-
den. Te slordige passing en te veel spelers die niet in de wedstrijd zaten. Als dat gebeurt kun je het 
tegen iedere tegenstander moeilijk krijgen en dus ook tegen Castricum E1. Vooraf was al duidelijk 
dat bij Castricum het gevaar voor in zou zitten. Immers, na 3 verloren en  1 gewonnen wedstrijd en 
14 doelpunten voor in 4 wedstrijden hebben ze laten zien dat scoren een aanwezige kwaliteit is.  
De wedstrijd was vanaf het begin en echte wedstrijd. Helaas voor ons vielen binnen 10 minuten 2  
van onze verdedigers met blessures uit. Beiden moesten opgelapt worden in de kleedkamer en keer-
de aan het eind van de eerste helft en in de tweede helft weer terug. Het betekende enige omscha-
keling achter in en de nodige onrust. Vlak na dit moment viel dan ook de 0-1. Reiger Boys bleef ste-
ken in halve passjes en combinaties waren ook niet te bewonderen. Dit was juist het wapen dat we in 
de afgelopen maanden hebben laten zien en waarmee we wedstrijden wonnen. In deze fase van de 
strijd hield Ezra ons in de wedstrijd door op een zeker lijkend doelpunt nog een miraculeuze redding 
te verrichten. Vlak voor rust betekende goed door zetten over de linkerflank en keurig afronden van 
Thimo de gelijkmaker. Rust 1-1.  
Vol goede moed gingen we de tweede helft in. Er werd hard gewerkt maar nog steeds niet echt goed 
gespeeld. Wederom was het Ezra die ons op de been hield in het eerste deel van de tweede helft. 
Door enige omzetting waardoor Cem in de spits kwam te spelen waren we nu wel in staat om voor in 
de bal iets langer vast te houden en rond te spelen. Op iets minder dan 10 minuten voor het einde 
werd dan uiteindelijk middels een goed lopende aanval Noah op rechts vrij gespeeld. Middels een 
prima afronding werd de 2-1 op het bord gezet. Vlak voor tijd besliste Cem de wedstrijd door in de 
rebound op zijn eigen doelpoging de keeper van Castricum met links te passeren. 3-1.  
Als we dit soort wedstrijden ook gaan winnen maken we wederom een stap voorwaarts. Proficiat 
mannen! 
 

Rene Kauwen          

 
 

 

 

 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Reiger Boys E7 – Foresters E9 . 
 
Na de onverdiende nederlaag van verleden week tegen Koedijk moest de E7 zaterdag tegen De Fo-
resters E9.Met de analyse van de tegenstander door Tonny Bruins Slot nog in het achterhoofd werd 
de opstelling gemaakt.Vanaf het 1

e
 fluitsignaal van de scheids ( Jelle nog bedankt ) weer een Reiger 

Boys dat zoals altijd volop in de aanval ging.Luid aangemoedigd door de trouwe supporters die weer 
in grote aantallen langs de lijn stonden.Aanval na aanval volgde , maar Foresters hield mede door 
uitstekend keeperswerk lang de 0. 
Onze keeper Dylan kreeg welgeteld 1 bal te verwerken wat hij dan ook goed deed.Mede door goed 
verdedigingswerk van Maikel en Alex kwamen de aanvallers van de Foresters niet in de buurt van 
ons strafschopgebied.Opbouwend goed werk van ons middenveld met Marc,Quinten die dicht bij een 
doelpunt was en Lewis gevaarlijk opkomend van links en de aanvallers Jermo en Rinse die het geluk 
niet aan hun zijde hadden en dus was de ruststand  
0 – 0.In de rust werd er door de coach op gewezen dat we wat feller en agressiever moesten spelen, 
in de passing en de duels moest er een schepje bovenop. 
Dit hadden de jongens goed in hun oren geknoopt,na 4 minuten in de 2

e
 helft een prima pass van 

Lewis op Marc die hem prima in de diepte op Maikel past die vanaf de rechtsbuitenkant naar de goal 
rent en vernietigend uithaalt in de lange hoek en werkelijk prachtig de 1 – 0 scoort.Dit doelpunt had 
de E7 even nodig want uit een hoekschop van Rinse , kopt Marc prachtig de 2 – 0 binnen.Reiger 
Boys geeft  met de ijzersterke backs Colin en Alex geen kansen meer weg en blijft elf volop in de 
aanval : een afstandschot van Marc word door een verdediger met de hand weggeslagen en terecht 
word er een penalty gegeven.Rinse neemt de pingel schiet hard in maar net naast.Hard schot van 
Marc met links op de paal,Jermo die van rechts hard inschiet maar de bal net weggetikt ziet worden 
door de keeper,lang bleef het 2 -0 .Totdat Rinse na een goede pass van Jermo de 3 – 0 kan intikken 
wat ook de eindstand leek te worden maar de Foresters scoorde ook nog 1 keer fraai uit een hoek-
schop die goed werd ingekopt.Tot slot nog de penalty serie waarin Dylan goed werk deed door veel 
penalty‟s te redden.Vooral in de 2

e
 helft toen er wat feller werd gespeeld en wat beter gecombineerd 

was het weer geweldig wat jullie lieten zien jongensVolgende week weer thuis tegen HSV E5 . 
 

Groet PB 
 

 

 

  

 
 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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Een fantastische prestatie! Reigerboys E8 – Meervogels E3 4-4.  
(Rust 1-1; toeschouwers: 37 
 
“Thuis” tegen koploper Meervogels gaf in de aanloop naar de wedstrijd de nodige span-
ning. Niet voor niets werd er zelfs op vrijdagavond in ‟t donker nog getraind. Helaas moest 
Hein ook deze wedstrijd vanaf de zijlijn toekijken; wel uitgerust met professionele camera 
om de wedstrijd thuis nog eens te kunnen analyseren. Ook Rene moest deze week ver-
stek laten gaan, zodat Sander het doel mocht verdedigen. Gelukkig was ook Jesse dit 
keer bereid extra z‟n best te doen voor E8 en was Marten beschikbaar als 9

de
 speler.  

Tot in de tenen geladen betraden alle 18 spelers het veld. Meervogels, de trotse aanvoer-
der van de ranglijst was gebrand op een overwinning en Reigerboys wilde dolgraag de 1

e
 

positie op de ranglijst overnemen. Alles was aanwezig om er een leuke spannende „pot‟ 
van te maken, en dat werd het ook. In ieder geval spannend. 
De 1

e
 10 min. ging het gelijk op en het was dan ook bijzonder ‘lullig’ dat een hoge bal van 

Meervogels, via het hoofd van Dennis, achter Sander het doel in rolde. Balen, zo sterk zijn 
en zo goed spelen en dan thuis met 1-0 achter komen. Gelukkig herstelden onze jongens 
heel snel. Een geweldige aktie die via Darryl, Steije, Robin en weer Steije die plaatste op 
Darryl leverde een prachtig doelpunt op. 1 – 1 een terechte stand, waarmee we de rust 
ingingen. Na de rust waren we regelmatig voor ‟t doel van Meervogels, maar door een 
plotselinge uitbraak stonden we opeens met 1 – 2 achter. Onhoudbaar werd de bal achter 
Sander geschoten. Snel daarna, terwijl we steeds sterker werden en de verdediging met 
Maud, Marten, Jesse en Dennis steeds beter ging draaien, kwam er nog een uitbraak en 
weer was het raak. 1 – 3. Meervogels dacht dat ze er al waren en ook de ouders langs de 
kant hadden wel zin in een feestje. Maar ze hadden geen rekening gehouden met de 
vechtersmentaliteit van onze jongens. ‟tsjonge, „tsjonge, wat kunnen jullie vechten! In de-
ze fase maakten jullie goed gebruik van de ruimte die Meervogels, kennelijk in de over-
winningsroes, liet liggen. Een prachtige aktie, ingeleid door Dennis, via Amko bracht Ro-
bin in stelling en ‟t was raak! 2-3.  Opnieuw een mooie aktie die afgerond werd door een 
prima goal van Amko bracht de stand op 3-3.   
Weer kwamen we achter te staan. Een bal van de tegenpartij stuiterde zo „stom‟  dat hij 
pardoes achter Sander in ‟t net viel.  3- 4.  
Dankzij het harde werken van alle spelers met speciale aandacht voor Maud, Marten, Jes-
se en Dennis achter en op ‟t middenveld,  konden Darryl, Amko, Robin en Steije het doel 
van de tegenpartij blijven bestoken met mooie aanvallen. Sander hield z‟n doel verder 
keurig leeg en met z‟n allen vochten jullie als leeuwen.  
Gelukkig kwam er toch nog gerechtigheid. Zo‟n 8 minuten voor tijd kreeg Steije de bal uit 
een corner door Robin aangespeeld en bracht de stand op 4 -4. Een „joekel‟ van 20 meter 
in de uiterste hoek. Prachtig Steije! De spanning stijgt en Meervogels ziet z‟n kansen slin-
ken. Aangemoedigd door fanatieke ouders werden de spelers van Meervogels opgejut; 
wat ten koste van de sportiviteit ging. Dennis, Steije en Amko waren het slachtoffer van 
het ruwe spel van de tegenstander. Klasse, dat jullie zo beheerst de tegenstander partij 
gaven. 
Jongens, alle ouders(en Opa‟s en Oma‟s) waren „apetrots‟ op jullie, vooral omdat alle 4 
doelpunten gemaakt werden na uitstekend „samenspelen‟.  
Het was een genot om naar jullie te kijken! 
 

Bob (Vader van Steije en Marten) 

  

Coördinator Senioren Recreatief: iets voor U? 
Bel Koen van der Horn! 
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E 14: Van de regen in de drup? 
 
Tja, welke titel moeten we dit verhaal meegeven? “Reiger Boys geeft voorsprong uit handen!” Of: 
“Reiger Boys afgedroogd na goede start!” Misschien dekt, “Reiger Boys weggespeeld door sterk Kol-
ping Boys”, de lading beter. Hoe het ook zij, deze pot leek een beetje op vroeger, toen je met samen-
geknepen billen naar een wedstrijd van Oranje zat te kijken en je na de 1-0 de tv uit wilde zetten zo-
dat maar vooral de 1-0 op de borden bleef staan. Helaas we moesten door, geen knop die we kon-
den indrukken, ook geen scheidsrechter die wilde affluiten voor het einde van de wedstrijd nadat Di-
on een fantastische pass van Sem afrondde en daarmee alleen aan kop van de topscoorderslijst 
kwam te staan. Dit alles gebeurde al in de 9

e
 minuut en er waren dan nog 41 minuten te gaan! Daar-

voor stonden we al stevig onder druk en had Kolping Boys al diverse kansen gehad, maar de paal en 
Niels brachten redding. Toen dus die fantastisch uitgevoerde counter, precies zoals we in de training 
geoefend hadden. Sem rent met de bal vanaf zijn eigen helft richting vijandelijk doel en de pass op 
Dion was precies op maat. Kolping Boys, op papier al veel sterker vooraf, was allerminst onder de 
indruk en werkte de ene aanval na de andere af. Maar Reiger Boys hield vooralsnog stand. Toch 
was het na 18 minuten 1-1 via een niet goed weggewerkte bal waar nog een been van de tegenstan-
der tegenaan kwam. Niets aan de hand nog dachten we, maar vrij snel daarna stond de onterechte  
1-2 (keeper had de bal al klem)  op de borden en vlak voor rust ook nog de 1-3.  
 
De tactische wissels in de rust pakten niet goed uit en Kolping Boys wist vrij snel een enorme voor-
sprong te creeren. De teller stond stil bij 1-12. Toch waren er enkele lichtpuntjes te ontdekken. Er 
werd flink gevoetbald van onze kant en we waren niet bang in de duels. Sterker nog, we gaven de 
tegenstander de bijnaam “Falling Boys” daar ze met bosjes omvielen, terwijl ze toch gemiddeld veel 
groter waren dan onze jongens. Toen het ging regenen, maar of het nou de doelpunten waren of de 
waterdruppels, we hoorden de tegenstander ons de Regen Boys noemen! Erg vermakelijk was het 
wel.  
Volgende week gaat het zeker beter! Tot dinsdag! 
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Alcmaria Victrix F1 - Reiger Boys F2    1 - 11 

F2 boekt ruime overwinning op zwak Alcmaria F1 
 
Vandaag stond de wedstrijd op het programma tegen Alcmaria Victrix F1. We wisten 
wat ze tegen onze concurrenten hadden gedaan dus vooraf zou het niet al te makke-
lijk worden. Niets bleek minder waar en onze boys boekte een 1-11 zege in Alkmaar. 
 
De wedstrijd was nog maar net begonnen of de 1ste bal lag alweer in het netje. 0-1. Onze 
jongens speelde redelijk met goed samenspel. Aanvaller Craig bereide de 0-2 en 0-3 voor 
door zijn verdediger telkens te slim af te zijn. Actie buitenom of binnendoor, het maakt 
Craig niet uit. Aan de andere kant Jamie liet gelukkig weer van zich spreken, ook hij maakt 
acties buitenom en binnendoor waar een aantal goals uit kwamen. Ga zo door Jamie. Aan-
gezien we een team hebben wat makkelijk kan scoren en geweldig van afstand kan schie-
ten lukte het bij Dylan niet zo goed. 2x over en 1x naast dus er moest weer overgespeeld 
worden. Jorn liet gewoon even zien hoe het wel moest. Een koelbloedige harde trap bereik-
te de bovenhoek! doelpunt! Hoe Jorn altijd is, hij loopt rustig weg alsof er niets is gebeurd. 
We bereikte een 1-6 voorsprong met de rust. 
De 2de helft hadden de trainers er iets meer van verwacht aangezien onze 2de helften van 
de andere wedstrijden steeds beter waren dan de 1ste. Helaas werd er niet goed samenge-
werkt en samengespeeld dat het wachten op de doelpunten waren. Gelukkig trapte onze 
boys er nog 5 in en werd de eindstand 1-11. Verder wil ik de verdediging een compliment 
geven, deze jongens geven nauwelijks tot geen kans weg. Sil, onze keeper, heeft dan niets 
te doen. Volgende week spelen we tegen de nr. laatste en dan moet er goed overgespeeld 
worden om de muur van 7 jongens van Vrone F2 te omzeilen.  
Tot volgende week. 
 
              Claudi en 
Ron  

 
S.V.W. '27 F4 - Reiger Boys F4    3 - 5 
 
Vandaag stond de derby tegen onze oude buurman S.V.W. op het programma. 
Op voorhand zijn dit nooit de makkelijkste wedstrijden. Hoe dat komt weet ik niet, maar het 
is gewoon zo. 
De mannen van onze F4 begonnen goed. Er werd goed samen gespeeld en (bijna) ieder-
een hield goed zijn positie. Hierdoor werden er ook een aantal kansen gecreëerd, maar de 
keeper van SVW deed het goed, ondanks dat hij wat aan de kleine kant was. Toch kwamen 
we op voorsprong door een doelpunt van Terence. Niet veel later een lange bal van Jordi 
op Terence en die rondde het knap af. Rust. 
In de rust even de puntjes op de I gezet om de jongens weer scherp te krijgen. Daarbij had 
ik gezegd dat ze, als ze de kans zouden krijgen, veel op doel moesten schieten. Dit hadden 
ze goed in hun oren geknoopt, want het samenspelen was helemaal over. We kwamen 
toch al snel op 0 - 3 door Jordi en Nils maakte er 0 - 4 van. Nou, kat in het bakkie zou je 
denken. Maar SVW dacht daar anders over. Ze kwamen nog terug tot 3 - 4 en ik was er 
niet gerust op, want ons spel was niet goed. Gelukkig maakte Hassan de 3 - 5 en SVW 
scoorde niet meer, want Jahyi hield de rest tegen. Dus mannen, weer drie punten. Klasse!! 
Aanstaande woensdag begint onze training om 16.00 uur. Als het goed is blijft dat zo de 
rest van het seizoen.  Tot woensdag. 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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10-10-2009 Reigerboys F6 – Foresters F7 
 
Het leek wel alsof iedereen extra energie had genomen, want van de 1

ste
  tot de laatste 

minuut heeft werkelijk iedereen zo enorm veel inzet getoond, heel veel samenspel en 
uiteraard ontzettend veel plezier gehad. De doelpunten vielen als rijpe appels en de 
eindstand had 13-0 moeten zijn, maar de scheidsrechter was 2 maal vriendelijk voor 
onze tegenstander, waardoor we eindigden met 11-0.  
Mitchel, Rick S., Justin, Kay allemaal 2 doelpunten en Rik van W. 1 doelpunt en de 
overige 2 heb ik niet eens kunnen bijhouden, sorry daarvoor maar Roy, Thomas en 
Jordy hebben misschien gescoord of zeker een belangrijke bijdrage geleverd. Een op-
merkelijke actie was van Rick S. die altijd in de spits staat maar vlak voor tijd een enor-
me sprint maakte om een doorgebroken speler van Forsters te achterhalen en vlak 
voordat die wilde schieten had Rick hem de bal al afhandig gemaakt TOP !! 
Guido heeft slechts een paar keer in actie hoeven komen, maar deed dat goed, waar-
door we de nul achterin hebben gehouden. 
De penalty‟s wonnen we 5-3, omdat Justin, Rik van W., Jordy, Roy en Guido scoorden 
en onze keeper 5 penalty‟s stopte. 
Je kunt echt iedere week zien dat de F6 beter gaat (samen)spelen en dat de wil om te 
winnen echt groot is, want ze blijven maar gaan en dat is een lust om te mogen kijken. 
 

Gerard Joon F6 

 
 
 
 
Bergen F1 tegen Reigerboys F 7    uitslag 7-3 
  
Het was even zoeken naar het terrein van v.v. Bergen maar gelukkig waren we alle-
maal op tijd aanwezig. 
Een snelle warming up en we waren er helemaal klaar voor, we begonnen met Allen als 
keeper. De tegenstander had ook 8 mannen dus we besloten 8 tegen 8 te voetballen. 
Willem kwam met een tactisch sterke opstelling op de proppen, we spelen 3-2-2. Dat 
wil dus zeggen Wester/Thijs en Cees zijn de verdedigers, Remco/Sydan de middenvel-
ders en voorin het spitsenduo Ryan en Calvin. Had vooraf met Ryan afgesproken dat 
hij er twee ging maken dat vond Ryan een prima plan en gaf met een stevige hand. Met 
0-2 of 1-2 winnen leek me namelijk een prima uitgangspunt. De eerste helft ging op en 
neer met de rust stond het keurig 1-2 achter dus nou ja alles was nog mogelijk. Er liep 
alleen 1 spelertje rond bij Bergen die luisterde naar de naam Olie. Dit mannetje stak er 
met kop en schouders bovenuit dus Wester en Cees nog wat aanwijzingen gegeven 
dat we hem in de gaten moesten houden. Na de niet zo lekkere limonade in de rust, dat 
vertelde Wester en Sydan me in de auto het was namelijk een soort mandarijnen 
smaak begonnen we niet zo fris en fruitig aan de 2e helft. 
Allen het veld in en thijs op doel, allen nam natuurlijk de plek in van Thijs in het veld. 
Voor we er erg in hadden had die olie een paar doelpunten gemaakt en was de wed-
strijd beslist. Er was geen houden aan, ik had het nog moeten zien als Bergen zonder 
olie onze tegenstander was dan hadden we vast gewonnen. Maar goed het is niet an-
ders en natuurlijk enorm knap van zo'n mannertje. Ryan heeft gedaan wat hij moest 
doen namelijk twee keer scoren dus ik zal erover nadenken wat we volgende week af-
spreken. Jongens ik ben hartstikke trots op jullie hoor we spelen elke week beter, ik zie 
prima combinaties dus gewoon lekker doorgaan en de punten gaan binnenkort binnen-
stromen dat kan niet missen. Tot volgende week en Woensdag lekker trainen. 
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Reiger Boys F10 – De Foresters F8 
 
Heerhugowaard: 10 oktober 2009 
 
Onder „onaangename‟ weersomstandigheden zijn het de „pupillen‟ van Reiger Boys F10 die vandaag 
oog in oog komen te staan met één der „concurrenten‟. De vanuit Heiloo „afgereisde‟ spelers van De 
Foresters F8 zijn klaar voor de „ultieme‟ strijd tegen de „pupillen‟ uit Heerhugowaard. Direct na het 
eerste fluitsignaal komen de „gasten‟ goed uit de welbekende „startblokken‟. Even is het 
„billenknijpen‟ vanaf de zijlijn, daar het er alle „schijn‟ van heeft dat de „pupillen‟ van Reiger Boys een 
„gelijkwaardige‟ tegenstander tegenover zich hebben staan. Niets voor niets is de „opluchting‟ dan 
ook groot wanneer de F10 zich weet te „herpakken‟ én de wedstrijd in eigen handen neemt. Eén en 
ander leidt na vijf minuten tot een eerste kans van Loek. 
 
Wanneer de „pupillen‟ van Reiger Boys eenmaal warm zijn „gedraaid‟, spelen ze al snel op de helft 
van de tegenstander. Khaliel, Alec, Onur, Loek én Jeremy zitten „kort‟ op de tegenstander: ballen 
worden geblokt, „heroverd‟ én afgespeeld. De „stofzuigers‟ zorgen ervoor dat de aanvallers Tim, 
Sven én Marijn goed uit de verf kunnen komen door keer op keer de achterlijn te halen. Een hoek-
schop van Sven zorgt voor een terecht verdiende voorsprong. Vanaf de linkerkant weet Sven de bal 
prachtig neer te leggen voor ploeggenoot Tim, die de bal „knoerthard‟ achter de keeper van de tegen-
stander weet te leggen: 1 – 0. Het elftal „ruikt‟ dat een grote overwinning in de welbekende lucht 
hangt én gaat op „jacht‟ naar de volgende treffer. De „pupillen‟ willen elke bal hebben, waardoor de 
tegenstander niet tot nauwelijks kansen weet te creëren. Slechts een enkele keer weten zij het mid-
denveld over te steken én de laatste man van Reiger Boys te passeren. Gelukkig staat „sluitpost‟ 
Marco correct opgesteld én stopt hij de ballen met gemak. Een „verre‟ uittrap leidt dan ook tot een 
nieuwe kans. Vanaf één der „flanken‟ komt de bal voor het doel, waarop Sven hem voor het „intikken‟ 
heeft. Helaas, de bal wordt net iets té hard voorgegeven. Daar de keeper de bal niet weet te contro-
leren, krijgen de „pupillen‟ uit Heerhugowaard een tweede corner. Het zogenaamde 
„doodspelmoment‟ pakt gunstig uit voor de F10: het is Tim die de óók de tweede treffer op zijn naam 
weet te schrijven. 
 
De „pupillen‟ van Reiger Boys lijken op „stoom‟ te komen. Voortdurend „storen‟ leidt tot balbezit, waar-
na de ene na de andere kans volgt. Dat niet elke kans „automatisch‟ tot een doelpunt leidt, is gelegen 
in het feit dat de spelertjes van de F10 het veld niet altijd „optimaal‟ weten te benutten. Op sommige 
momenten passen ze zich teveel aan de „tegenstander‟ aan, waardoor ze té „compact‟ op het veld 
staan. Voorzetten komen hierdoor niet altijd aan, voorzetjes mislukken hier en daar én schoten op 
doel kunnen niet altijd „vrij‟ worden genomen. Echter, de „pupillen‟ van Reiger Boys laten zich niet 
kennen: ondanks de té „kleine‟ ruimtes breiden ze de voorsprong in de eerste helft tot 4 – 0 uit 
(doelpuntenmakers: Sven én Jeremy). Vlak voor rust weet  De Foresters nog één keer door te bre-
ken. Helaas, het is keeper Marco die zijn doel goed „afbakent‟ én de bal weet te „onderscheppen‟.   
 
In de tweede helft „dreigt‟ de wedstrijd grotendeels op „slot‟ te raken. De „harde‟ regendruppels ko-
men het spel van de „pupillen‟ van Reiger Boys niet écht ten goede. Alhoewel?! De kansen op doel 
blijven ontstaan én de bal wordt natter én natter. Gevolg?! De keeper van de „tegenstander‟ weet de 
ballen niet langer „klemvast‟ te krijgen. Het is Marijn die „profiteert‟ van deze „omstandigheden‟ door 
de „afvallende‟ bal „keurig‟ in de hoek te trappen. Stand: 5 – 0. Dat de wedstrijd in de ogen van de 
spelertjes nog lang niet afgelopen is, laat de F10 van Reiger Boys zien door er achtereenvolgens 
nog twee in te schieten. Enerzijds wordt een door Sven genomen hoekschop per abuis door de ver-
dediging van de tegenstander „verkeerd‟ ingeschat én aangeraakt, waardoor de keeper „kansloos‟ is. 
Anderzijds grijpt Sven zijn kans door een mooi uitgespeelde kans (tikkie lang, tikkie breed) in te tik-
ken.    
 
Vlak voor tijd is het De Foresters die een vrije trap  krijgt net buiten het zestien meter gebied: dé 
„ultieme‟ kans om de zogenaamde „eer‟ te redden. Alhoewel?! Een goed opgesteld „muurtje‟ én een 
„wakende‟ keeper weten de eindstand op 7 – 0 te houden. “Mannen, petje af!! Op deze wijze van 
spelen wordt „ons‟ doelpuntensaldo er alleen maar beter op!!”, aldus een ‘fanatieke’ supporter.   
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AZ Vrouwen ontvangen FC Twente 

ALKMAAR- Na de Europese verrichtingen tegen Brøndby IF, staat het vizier voor de AZ Vrouwen op Nederland 

gericht. Donderdag 15 oktober ontvangt de ploeg van trainer Ed Engelkes de vrouwen van FC Twente. Dit duel in 

het DSB Stadion begint om 19:30 uur en is gratis te bezoeken. 

Het duel met FC Twente betekent voor de AZ Vrouwen de start van de competitie, die dit jaar vanwege het EK in Finland 

laat is begonnen. De AZ Vrouwen spelen hun thuiswedstrijden dit seizoen in de vernieuwde thuishaven van Telstar, het 

TATA Steel Stadion. Op 15 oktober en 19 mei staan duels in het DSB Stadion op het programma. Alle duels zijn gratis toe-

gankelijk. 

„Niet onderschatten‟ 

“FC Twente heeft met Marlous Pieëte een international in de ploeg en in de voorhoede hebben ze een sterke spits, Anouk 

Dekker”, weet Engelkes. “Verder beschikken ze met Tiffany Loeven over een talentvolle keepster en hebben ze een aantal 

Onder 19-internationals. Kortom: een niet te onderschatten tegenstander, ondanks twee nederlagen tijdens de start van de 

competitie.” 

Competitieschema 

Het competitieoverzicht voor de eerste seizoenshelft ziet er als volgt uit: 

  

 

  

Da-

tum            

Duel Tijd Locatie 

15-10-

2009  

AZ Vrouwen - FC Twente Vrouwen 19:30 DSB Stadion 

19-10-

2009  

ADO Den Haag Vrouwen - AZ Vrouwen 19:30 ADO Den Haag 

02-11-2009 AZ Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen  19:30 TATA Steel Stadion 

05-11-2009 AZ Vrouwen - Willem II Vrouwen 19:30 TATA Steel Stadion 

12-11-2009 FC Utrecht Vrouwen  - AZ Vrouwen 19:30 Zoudenbalch 

26-11-2009 sc Heerenveen Vrouwen - AZ Vrouwen 19:30 Skoatterwald 

03-12-2009 AZ Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen 19:30 TATA Steel Stadion 

10-12-2009 Willem II Vrouwen - AZ Vrouwen 19:30 Bijstervelden 

17-12-2009 AZ Vrouwen - FC Utrecht Vrouwen 19:30 TATA Steel Stadion 
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Het clubblad. 

Aankondiging wedstrijd 
meisjes onder 19: Neder-
land -Italie. 

Roelf -Jan Tiktak, ook enige tijd trainer geweest bij 
Reiger Boys. 

Record aantal jubilarissen in 2003. 

Handje schudden voor de wedstrijd. 


