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Van de Redactie. 
 
De voorlaatste Reiger, en wel een behoorlijk 
gevulde. Volgende week verschijnt deze vo-
gel voor het laatst en gaat voor een paar we-
ken naar Zuid Afrika. Even de boel verkennen 
i.v.m. de W.K. Hij wil ook wel even zien waar-
om zijn broer, de ooievaar, altijd naar het zui-
den gaat. Bovendien is het daar lekker warm!  
  
Deze keer: 

 Wedstrijdverslagen, van bijna klein tot 
groot; 

 Aankondigingen van diverse activitei-
ten, ook voor jong tot oud; 

 Nieuwjaarswedstrijden; 

 Pupil van de week; 

 EHBO?; 

 Reiger Boys en Coca Cola?; 

 Uit het nieuws, natuurlijk; 

 Dartstoernooi; 

 Regionale Voetbal Training afgesloten; 

 Rondje langs de velden; 

 Bart Blok Zaalvoetbaltoernooi; 

 Strandtraining. 
 
Daar mag u het deze keer mee doen. 
 

De redactie. 
 
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                     redac-

tie@reigerboys.nl 

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  (tijdelijk)   Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren  (tijdelijk) Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (tijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

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 (trijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal (tijdelijk)  Petra de Wilde  06-47155584 

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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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 November 

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 stem-
ming komen, dan hebben leden tot 16 jaar bij iedere stemming 1 stem; leden van 16 en 17 
jaar 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen. Peildatum van de bovenvermel-
de leeftijden is 1 Juli van het lopende verenigingsjaar.  
 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

Namens het bestuur, Henk Hoogeveen 
Secretaris 

 
De Stand: 
 

Zaterdag 19 december wordt de wedstrijd tegen IJmuiden hervat.  
Nog 47 minuten te gaan. 

Komt allen! 
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Klaverjassen nu al succes. 
 
De activiteitencommissie verheugt zich in de grote belangstelling voor de klaverjasavond op vrijdag 
18 december. Kennelijk bestaat er behoefte aan dit soort nevenactiviteiten. Het belooft een drukke 
avond te worden. Er is nog altijd de mogelijkheid om zich aan te mel- den. Uiterste datum 
is 17 december.  
 
Tussen de klaverjasrondes is er een tweetal 
verlotingen. De avond wordt afgesloten met de 
bij oudgedienden bekende “Kippenloterij”, heeft 
de vernomen. Ze heeft  geen idee wat dat is , 
maar is er wel nieuwsgierig naar. Gewoon over 
ons heen laten komen dus. 
 
Mocht u niet willen of kunnen klaverjassen, maar  
toch langs willen komen, altijd goed. De deur staat  
open! 
 
               
                 De activiteitencommissie 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Kort verslag: 
 
Heren 8: Na 3-0 achterstand hebben gestaan kwamen we te laat terug tot 3-2 
           We geven het gewoon weg, jammer, maar helaas. E.H.P. 
 
 
Compliment voor… 
 
Het zal de landelijke krant  niet halen, maar de MOT is uitermate tevreden over de groep vrijwilligers 
die het Sinterklaasfeest georganiseerd hebben. Daags na het feest trof de MOT een weer geheel in 
orde gemaakte kantine aan. Er was opgeruimd, geveegd, de tafels en stoelen waren teruggezet. 
Compliment dus! 

 
Namens de MOT, 

HH   

Programma: 
 

13.30 uur  Aanvang nieuwjaarswedstrijden; 
 

15.30 uur  Aanvang nieuwjaarsreceptie; 
 

17.00 uur Huldiging jubilarissen; 
 

22.00 uur Sluiting. 
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Reiger Boys 1—Jong Holland 1 : 0 - 3. 

Je kan springen wat je wil, duwen, strijden, rennen, stil-
staan, je speelt tegen een muur. Je komt er niet door-
heen. En toch blijven gaan.  
Klasse afgelopen zaterdag dat de mannen ondanks de 
tegenslagen toch gewoon bleven voetballen. Geen ge-
mopper, geen gescheld. Jammer dan toch dat… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ...je dan uiteindelijk wel onderuit gaat. 
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Pupillen van de week: 
 
Bij de heren:       Bij de dames: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dames vieren feest na overwinning. 
 
Na de wedstrijd werd het enorm gezellig in de kantine, en druk. Bleef men nu dan 
toch echt hangen uit spontaniteit of was men in afwachting van DJ Remco? Ik hoop 
het eerste, want dat betekent dat  “je een sfeertje zelf kan bouwen” wederom bewe-
zen wordt. 

HH 

Uiteraard ontvingen beiden de zo gewaardeerde 
bal van de week, gesponsord door “DeVrienden 
van Reiger Boys”. 
En uiteraard een patatje, drinken en een vaantje. 
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Reiger Boys Dames 1 – The Knickerbockers Da-
mes 1. (Foto’s: Leo Soeters) 
 
Locatie: Sportpark “de Wending” Heerhugowaard 
Scheidsrechter: Dhr. L.O. van Dokkum 
Uitslag: 1-0 Milenca van Ee (1-0) 
Kaarten: Geen 
Toeschouwers: 50 
 
Opstelling Reiger Boys:   
Eline Roet ,Marit Balder, Aaike Verschoor, Tanja Groenewoud, 
Linda Bakker, Christa Schelvis, Milenca van Ee, Pauline Boon, 
Monique van de Rijst, Tessa Oud ,Jaimy Visser( 56

e
 Marintha 

Louwe) 
 
Opstelling The Knickerbockers: 
Jolien de Lange, Floor Egberts, Inge van Velpen( Lisanne Broer), 
Sara Squires , Addie Hirs, Kirsten Wolthuis( Sjoukje Bouwma) 
Leonie Visser , Anne Sophie Colijn(Wendy Kramer) Marianne van 
Wijk, Alies Kloosterman,Johonne Koree. 
 
HEERHUGOWAARD - Twee teams tegenover elkaar die de pun-
ten hard nodig hebben, Reiger Boys om de aansluiting te behou-
den en The Knickerbockers om niet in de gevarenzone te verda-
gen. 
 De vorige wedstrijd tussen deze teams werd in Groningen verlo-
ren door de dames van RB, tijd voor revanche dus. 
Direct na de aftrap laten de teams zien dat ze niet van plan zijn 
om ook maar iets weg te geven, de eerste aanval van RB ziet er 
goed uit maar spits Milenca van Ee glijd weg met de bal waarna 
haar schot te zacht is. Na ongeveer een kwartier spelen lukt het 
KB speelster Floor Egberts om een schot op doel te geven maar 
RB keepster Eline Roet  zit er prima bij. Hierna zien we een prima 
aanval opgezet door Marit Balder die tikt de bal door op Christa 
Schelvis, zij legt terug op van Ee die in de loop de bal niet goed 
onder controle krijgt en over schiet. 
Aan KB zijde probeert Alies Kloosterman langs zij te komen maar de snelle Linda Bakker heeft haar 
in de tang waardoor Kloosterman niet verder komt dan de rand van het doelgebied. 

(Vervolg: zie pag. 8) 
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Na 18 minuten spelen hadden de meeste het 1
e
 goal al geteld 

maar Schelvis ziet haar schot op de lat uiteen spatten. 
In de 27

e
 minuut is het dan toch raak de weer goed opkomen-

de Balder weet van Ee op maat te bedienen,  zij aarzelt geen 
moment  geeft keepster Jolien de Lange het nakijken 1-0. 
Niet veel later hebben de gasten uit Groningen de kans op de 
gelijkmaker, na wat rommelig overspelen aan RB zijde schiet 
Floor Egberts de bal hard richting het doel. Gelukkig staat RB 
laatste vrouw daar en weet zij de bal voor de doellijn weg te 
werken. 
In de laatste minuut van de eerste helft is het Schelvis die op 
aangeven van Linda Bakker de bal over i.p.v. in het doel kopt 
en schiet de mee naar voren gekomen Aaike Verschoor net 
over. 
Na de rust is er niets meer aan de stand veranderd iets wat 
zeker gezien de kansen wel had gemoeten.  In de 50

e
 minuut 

is het spits Schelvis die tegenover keepster de Lange staat 
maar te lang wacht met schieten en zo haar kans op scoren 
voorbij laat gaan. Na 7o minuten spelen weet de goed spelen-
de Linda Bakker zich door het hele team van The KB te wer-
ken maar bij het doel aangekomen is haar schot niet zuiver 
genoeg en gaat net naast. De gasten proberen er 
alles aan te doen om  op gelijke hoogte te komen 
maar verder dan het opzetten van een aanval ko-
men zij niet, de verdediging van Reiger Boys staat 
als een huis. En zo weten de Reigers de punten in 
een niet hoogstaande wedstrijd in eigen huis te 

houden 
voor de o 
zo be-
langrijke  
aanslui-
ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone Verschoor. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Hallo Sportvrienden, 
 
Zaterdag 2 januari is het weer zo ver. Dan is er weer de nieuwjaarsreceptie. 
Hieraan voorafgaande vinden normaal gesproken de traditionele Nieuwjaarswedstrijden plaats. 
Hiervoor zijn de uitnodigingen al de deur uit, zij het via E-mail. Maar ik heb nog niet al te veel res-
pons gekregen. Nu kan het zijn dat ik van mensen het verkeerde E-mailadres heb, of dat ik het adres 
helemaal niet heb. Dus, ik wil iedereen vragen die ooit eens een wedstrijd in het heren 1e elftal heeft 
gespeeld en graag wil deelnemen aan de Nieuwjaarswedstrijden, en die geen mailtje heeft gehad, 
om toch even aan mij een mailtje te sturen dat je graag wil meedoen. Ik weet uit eigen ervaring dat 
het ontzettend gezellig is deze dag, dus, stap achter je PC en meld je aan!!!! 
Mijn E-mail adres is: d.bakker@quicknet.nl 
 

sportgroeten, Dinand Bakker 
 
 

EHBO 1 
 
Zaterdagochtend kwam er weer eens 
een ambulance het terrein van Reiger 
Boys op rijden. Vanuit de ontvangst-
kamer was er gebeld, maar het duur-
de toch even voor de ziekenwagen 
arriveerde. Wachtend op de ambulan-
ce stond een aantal leden buiten de 
noodzaak van EHBO te bespreken. 
Ondertussen weten degenen die bij 
het slachtoffer zijn eigenlijk niet wat 
ze moeten doen. 
 
Het is van de zotte, daar kwam het op 
neer, dat er bij zo’n grote vereniging 
geen EHBO zelf aanwezig is op het 
terrein. Er moet een aantal EHBO’ers 
bij de vereniging rond lopen, maar  
wie zijn dat dan? 
We kennen Piet Weeland, de man die ook de AED-cursussen verzorgd heeft, maar wie er nog meer 
een EHBO-diploma heeft, is mij niet bekend. 
 
Bij deze dan ook de oproep aan diegenen die een dergelijk diploma hebben, zich als zodanig bekend 
te maken. Stuurt u een berichtje naar redactie@reigerboys.nl 
 
EHBO 2 
 
Zeer waarschijnlijk zal er in het voorjaar een cursus EHBO georganiseerd worden. Data zijn nog niet 
bekend. Maar we houden u op de hoogte en u kunt zich al aanmelden. 
 
AED 
 
Eveneens is het niet verkeerd om nog eens een korte training in het omgaan met het AED-apparaat 
te organiseren. Daarover bestaan ook plannen. Volgt u de berichtgeving. 

19 december 
 

Reiger Boys -  IJmuiden. 
 

Dat wilt u toch niet missen? 
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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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Reiger Boys 3   -   Reiger Boys 4              0 - 1 
  
Het was lang geleden dat de Cockers aan 1 doelpunt genoeg hadden om een wedstrijd te winnen. 
Afgelopen zaterdag gebeurde dat weer eens en moesten de mannen van het derde het onderspit 
delven. Weinig afzeggers bij de, zeer gemotiveerde, Cockers voor deze prestigestrijd tussen de bei-
de elftallen. De Cockers stonden op een voor hun zeer vreemde ( laatste ) plaats op de ranglijst. Ui-
teraard moest het derde haar tweede plaats op de ranglijst trachten te consolideren, dus gingen ook 
zij volop de strijd aan.   

 
De eindstand stond, bleek achteraf, al vroeg op het "scorebord", want al snel werd de bal door 
een Cocker op het middenveld onderschept, gevolgd door een goede pass op Patrick die precies op 
tijd Harrie de Aal bediende die op zijn beurt weer keurig afrondde. Dat beloofde wat met nog zo'n 87 
minuten te gaan. De mannen van Jeffrey waren misschien wat meer aan de bal maar echt gevaar 
leverde dat niet op en als er dan toch een klein steekje viel in de verdediging dan stond Wim paraat 
in z'n doel en  deze had zich duidelijk voorgenomen z'n doel helemaal schoon te houden. 
Zoals gezegd veel Cockers aanwezig in totaal 16, of nee 15, want nummer 16 liet op zich wachten, 
wachten..., hij kwam nog wel maar om je nou nog voor het laatste kwartiertje te verkleden!!  Er moest 
dus flink worden gewisseld in de rust want een Cocker speelt altijd minimaal een helft. Met 4 verse 
krachten werd de voorsprong met hand en tand verdedigd. Er was wel wat dreiging voor Wim's hei-
ligdom maar de counters van de Cockers waren levensgevaarlijk en konden soms alleen op een 
zeer onregelmentaire wijze worden afgestopt. Het leverde de Cockers een aantal vrije trappen en 
blauwe plekken op, de kaarten konden echter op zak blijven!! Naarmate het einde in zicht kwam nam 
de irritatie toch wat toe. Van onze grens begrepen dat er een aantal waren die niet tegen hun verlies 
konden en behoorlijk begonnen te mekkeren, ach wij zouden misschien hetzelfde gedaan hebben als 
het maar niet wil lukken, toch? 

 
Een goede prestatie van het gehele team en toen de formulieren werden uitgereikt om aan het einde 
van het seizoen te bepalen wie tot de meest waardevolle speler gekroond zou mogen worden wilde 
ik 15x, de 10 punten toe kennen maar mocht deze helaas maar 1x vergeven en voor mij was dat 
Wim. Achteraf bleek ik het ( weer ) eens goed te hebben gezien, want in het mailtje dat ik van 
de Supervisor mocht ontvangen stond dat Wim The Man of The Match was geworden met Er-
lo als sterke tweede. Een goed resultaat dus en we hebben die klote laatste plaats overgedaan aan 
Medemblik. Na dit resultaat en de 3 spelers die er nog een wedstrijdje bij het 5de aanplakten mogen 
we nu vrijwel zeker in onze klasse blijven!!??  Zaterdag verdiende rust maar een Cocker heeft geen 
tijd om stil te zitten dus zien we elkaar zaterdagavond bij Carlo in de tennishal waar we onder genot 
van een hapje en drankje gaan ( leren ) tennissen.  Organisatie is mede in handen Van Harrie dus 
het wordt weer helemaal toppie. 

  
J.v.d.B. 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto’s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Reiger Boys B1 -  West Frisia B 1: 1 - 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De mannen waren even niet 
opgewassen tegen West Frisia. 
Ik vermoed dat ze meer oog 
hadden voor de scheidsrechter 
dan voor de bal. 
 
Dan win je natuurlijk nooit. 
 
Dus gewoon blijven opletten. 
 

HH 
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  . 

 
  Reiger Boys  
  organiseert:  

 

   Vrijdagavond  
18 december  

 
 
 

Klaverjasdrive  
Opgave:  

Tot 17 december aan  
de bar. 

 
Enne… buurman mag ook mee!!  

Of buurvrouw! 
Gezellig!  
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Uit het nieuws: 
 
Dit keer betreft het Barrack 
Obama, ja er trekken heel wat 
bekende personen in deze ru-
briek aan uw ogen voorbij. 
Obama heeft de Nobelprijs ont-
vangen. Niet omdat hij al iets 
voor de vrede betekend heeft, 
maar dat gaat gebeuren. 
Vervolgens heeft Obama de 
KNOBELprijs  ontvangen omdat 
hij de voetbalwereld hoop gaat 
geven. 
Volgens Johan Derksen weet 
Obama echter totaal niets van 
voetbal. Hij verkondigt alleen 
maar onzin. 
Louis van Gaal is diep teleurge-
steld, want na de zege op Ju-
ventus had hij al een speciaal 
plekje in huis vrij gemaakt, vol-
gens welingelichte bronnen.  
Ook Cruijff liet zich niet positief 
uit”. Hij schijnt het volgende 
gezegd te hebben:”Die man 
heb een prijs gewonnen wie hij 
niet verdiend heb. De prijs is in 
dit geval de prijs voor de win-
naar wie niet de winnaar is”. 
Uiteraard liet de Friese familie, 
Obama is van Friese komaf, 
zich hier ook over uit. Pater fa-
milias Jelle Obbema: “It mat net 
gekker wurde. Wij jouwen Henk 
Hoogeveen toch ek net de Alfe-
stedentochtpries, omdat’ie in 
2019 de tocht nog winnen 
mat”? 
 

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!! 

  
 
  

 

Uitslagen van donderdag  
10 december 

  
Dennis - Mitchell 1-5 

Karel - Ron 2-5 
Mitchell - Bowie 5-3 
Nikola - Rob B 4-4 
Dennis - Rob S 5-3 

Harry - Erik 2-5 
  

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

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

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

ron 5 _ 1   5 _ 1 5 _ 0 5 _ 0   5 _ 2 10 _ 2 5 _ 0 5 _ 2 3 _ 5 

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

harry 1 _ 5 4 _ 4 5 _ 1 2 _ 5 5 _3 2 _ 10 5 _ 1     5 _ 0 1 _ 5 

niels   4 _ 4       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 5 _ 3 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   

mit-

chell 
73 4_1_2 10 28_20 19 4   

dennis 56 1_7_1 3 19_42 14 11   

erik 63 5_2_1 11 32_23 29 3   

bowie 68 0_5_4 3 21_42 15 10   

ron 101 9_1_0 18 48_13 66 1 2 

karel 86 3_5_1 7 25_34 24 8   

harry 69 4_5_1 9 30_34 35 5   

niels 114 2_1_3 7 22_21 25 6   

nikola 104 3_5_1 7 28_32 21 7   

rob b 122 7_0_3 17 47_20 55 2   
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De Zouaven E1-Reiger Boys E1 2-8     
 
Goede training op vrijdag met een jarige job in ons midden en dan midden in de nacht verzamelen 
omdat om 09.00 uur op zaterdag een wedstrijd in Grootebroek op het programma staat. In septem-
ber  betekende dit onze openingswedstrijd in de competitie van de Hoofdklasse in het seizoen 
2009/2010. Na een goede wedstrijd waar in we toen fysiek aan de bak moesten werd uiteindelijk met 
2-4 gewonnen. Omdat er destijds nog al wat lichte irritaties aanwezig waren bij publiek en spelers 
van De Zouaven waren we vandaag ingesteld op een tegenstander die scherp zou beginnen. Dat 
bleek ook inderdaad het geval te zijn. Echter, het positiespel van Reiger Boys maakte dat De Zoua-
ven vanaf het begin achter Reiger Boys aanliep. Vlotjes liep de bal van speler naar speler. Snelheid 
in het verplaatsen van de bal was goed ondanks het matige veld. Na pakweg 2-3 minuten gleed Thi-
mo over links langs 2 man en dat leidde tot de openingstreffer voor Reiger Boys. Vanaf dat moment 
was het gevoel langs de kant dat deze wedstrijd niet fout kon lopen voor Reiger Boys. Geduldig werd 
van achter uit opgebouwd en geprobeerd richting het vijandelijke doel te komen. Toch betekende 
een onzorgvuldigheid in de achterhoede waar bij we uit positie liepen dat een speler van De Zouaven 
in de 10 minuut vrij voor ons doel werd aangespeeld. 1-1. Vlak daar na nog 1 kans voor de Zouaven, 
dit bleek direct de laatste in de eerste helft voor hen te  zijn. Reiger Boys speelde De Zouaven lang-
zaam stuk met het snel laten lopen van de bal. Het mooiste moment kwam 5 minuten voor rust:  een 
door de Zouaven afgeslagen corner werd door ons op pakweg 25 meter van de goal opgevangen en 
na 6 maal de bal rond te spelen zonder tussenkomst van een tegenspeler werd de bal vanaf rechts 
voor de goal gebracht waar Lars in een keer vernietigend uithaalde, 1-2. Niet lang daarna een goede 
actie over rechts van Noah, die het overzicht behield en Tom centraal op het middenveld aanspeel-
de, nog een pass en een 1-3 ruststand. Het publiek ging opgewarmd de koffie opzoeken. In de rust 
hebben we elkaar gewaarschuwd dat De Zouaven fel uit de startblokken zou verschijnen in de twee-
de helft om de aansluiter te krijgen. Voor iedereen het goed en wel besefte was het echter 1-4. In 
voorgaande wedstrijden geloofde we het verder wel en namen we genoegen met een dergelijke uit-
slag.  Het spel werd gedomineerd en in een zeer snel tempo liepen we uit naar een 2-8 eindstand 
met het ene nog mooiere doelpunt dan het andere. Met een hele berg complimenten van de tegen-
stander na afloop en 3 punten rijker stapten we de kleedkamer weer in. Daar werd nog even stil ge-
staan bij de verjaardag van de trainers en de spelers werden bedankt voor het mooiste cadeau dat  
zij op deze dag aan de trainers konden geven.. Een topwedstrijd met 3 punten en prachtige doelpun-
ten!             
  

Rene Kauwen 
 

 

 
 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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RVT afgesloten met kerstmaaltijd. 
 
Zondag was de laatste Regionale Voetbaltrai-
ning bij Reiger Boys. Dat werd afgesloten met 
een kerstmaaltijd, bekostigd door een bijdrage 
van de ouders en KNVB. In het praatje van 
Arie Kurver van de KNVB en Gerard de Groot, 
de AZ-trainer, kwamen twee opmerkelijke uit-
spraken voor: 
Gerard stelde:”Voetbal voor mini’s stelt niks 
voor. Die komen naar het veld, trappen tegen 
een balletje en na een uurtje gaan ze weer 
naar huis”.  
Ik ben het met die uitspraak absoluut niet 
eens. De kinderen genieten van het spelletje, 
oefenen keihard, ik vind dat geweldig om te 
zien. Uiteraard kun je met de allerkleinsten 
nog niet echt gericht trainen, maar je kan wel 

een basis leggen. Met de gedane uitspraak vind ik dat 
de trainers die er elke zondagochtend staan, tekort 
gedaan wordt. 
 
De tweede uitspraak was er een die me wel beviel. 
“Amateurverenigingen kunnen een beroep doen op de 
KNVB en AZ om ondersteuning te verkrijgen bij de 
trainingen. Een telefoontje is genoeg. U belt en wij zijn 
er”! Moeten we toch maar eens gebruik van maken? 
 

HH  

Rechts boven.: Onderonsje  trainers KNVB en 
AZ.; 
Boven: Ook Aad en Paula kregen een ster; 
Rechts: Reiger Boys trainers ook zeer actief 
betrokken; 
Links beneden: met trainers AZ aan tafel; 
Rechts beneden: Tuncay Ozguner overhan-
digt namens de ouders alle betrokkenen een 
fles wijn.   
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Reiger Boys E Pupillen Selectie dd 12122009 
 
Na 2 weken zonder competitieverplichting stonden er vandaag voor alledrie de selectieteams een 
competitiewedstrijd op het programma. Hoe kun je het plannen… het zijn direct de laatste wedstrij-
den voor de winterstop. Volgende week voor alle teams geen competitieprogramma, maar ijs en we-
der dienende een oefenprogramma. De E1 moest wedstrijd 9 in de competitie spelen en dit betrof de 
terugwedstrijd tegen het eerder verslagen De Zouaven E1. Het werd een zeer overtuigende 2-8 
winst. 
 
Een kleine terugblik op de eerste seizoenshelft leert ons dat de E1 een goede voorbereiding heeft 
gekend, zeer overtuigend door de groepsfase van de bekercompetitie is gekomen en hoopvol aan de 
competitie is begonnen in september. Het team bestaat uit balvaardige spelers die allemaal de bal 
graag willen hebben en van uit hun positie kunnen spelen. Na goede overwinningen tegen De Zoua-
ven, VVW en  IVV kwam de eerste grote test uit tegen Fortuna Wormerveer E1. Een totale offday 
zorgde voor een enorme uitglijder en de eerste verloren punten. Goed herstel in de daar op volgende 
wedstrijden met steeds beter voetbal.  Half oktober werd nog eenmaal verloren voor de competitie uit 
bij Limmen. Redelijk goed spel maar de individuele klasse op die dag bij de tegenstander deed ons 
de das om. Vanaf dat moment is er een duidelijke stijgende lijn te zien in het spel van E1, met louter 
overwinningen in de competitie. Helaas werd tussendoor wel voor de beker verloren uit bij ZAP E1. 
Teveel afwezigen en half geblesseerden braken ons op. Het resultaat is dat we straks de kerst in 
gaan met 21 punten uit 9 wedstrijden. Zeer goed gedaan mannen!l  
 
Dan de E2. Vandaag een dag met gemengde gevoelens. Voor af teken je voor een punt tegen de 
koploper die op het punt staat om kampioen te worden met nog 2 wedstrijden te gaan. Als je dan 
halverwege met 4-1 voor staat en 3 100 % kansen niet benut voelt het toch een beetje als een ne-
derlaag. Eigenlijk is dat ook een beetje het verhaal van de E2 in de najaarscompetitie. Een goede 
klassering in de 1

ste
 klasse, namelijk 4

de
, maar toch het gevoel dat er meer in had gezeten. Slechts 1 

maal verloren en 4 keer gelijk en 3 gewonnen! In alle  wedstrijden waar in punten werden verloren 
was het onnodig… Het zelfde geldt voor de bekercompetitie. Onnodig verlies uit bij LSVV E1 maakte 
dat we in de eerste ronde sneuvelde. In de voorjaarscompetitie gaan we proberen het bij vlagen zeer 
goede voetbal te koppelen aan resultaat. 
 
De E3 had vandaag een zware opgave uit tegen Zeevogels E1. Een team dat voornamelijk bestaat 
uit tweede jaars E en strijd voor het kampioensschap in de 1

ste
 klasse. Helaas kon de E3 het niet bol-

werken ondanks een goede tweede helft. De E3heeft een mooi begin van de competitie gekend. 
Twee knappe overwinningen zorgde voor een goede start. Helaas betekende een enorme husseling 
in de indeling door de KNVB dat we in oktober ineens in een poule met slechts 8 ploegen staan in 
plaats van de 12 ploegen die gebruikelijk zijn. Tja en dat blijken dan ook toevallig nog zeer sterke 
ploegen te zijn. We blijven geloven in de ontwikkeling van deze spelers en het team en wat positieve 
resultaten in de voorjaarscompetitie. 
 

 
 

Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 
 

Interesse? 
 

Maal naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 
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Bart Blok Zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie. 
 
Op maandag en dinsdag 28 en 29 December houden wij weer ons traditionele Bart Blok Zaalvoetbal-
toernooi. 
Het vindt plaats in sporthal de WAARDERGOLF en wel van 9.00-21.00 uur. 
De verdeling is als volgt: 

 Maandag 28 December: 
 Ochtend: Kabouters 

 Middag: E-tjes 

 Avond: B en C junioren 
 

 Dinsdag 29 December: 
 Ochtend: F-jes 

 Middag: D pupillen 

 Avond: Meisjes B en C plus vriendinnen. 
 
De exacte tijden komen in December in de Reiger te staan dit hangt n.l. af van het aantal aanmeldin-
gen. De datum blijft in elk geval hetzelfde alsook het dagdeel. 
Je kunt je aanmelden alléén via je leider en niet via de toernooicommissie en de uiterste inschrijfda-
tum is 1 December. 
Alles wat er daarna nog binnenkomt, komt op de wachtlijst en wordt er gebeld als hij of zij er nog bij 
kan. 
We hebben uiteraard ook een heleboel scheidsrechters en leiders nodig voor dit evenement en deze 
uren worden uiteraard verwerkt in het nieuwe vrijwilligersconvenant. Jullie kunnen je aanmelden bij 
Nico de Krijger. 
Wij hebben er al zin in, jullie ook natuurlijk, dus meld je dan snel aan! 
 

Namens de toernooicommissie 
Nico de Krijger 
072-5742526. 
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Avondwedstrijd Reiger Boys E7 – Bergen E1. 
 
Voor de jongens van de E7 stond er de belangrijke avondwedstrijd tegen Bergen E1 op het program-
ma en bij winst zouden wij de koppositie van hetzelfde Bergen overnemen,een bijzondere zware en 
spannende wedstrijd dus.Dat was in de kleedkamer goed te zien aan de gespannen koppies van de 
jongens.Gelukkig bracht coach Ingmar wat rust dmv een goede voorbespreking,nadat de jongens de 
opstelling hadden gehoord betraden ze gretig het veld : hier stond een team dat wist wat ze moesten 
doen en dat was : WINNEN!!!. 
 
Vanaf de aftrap van Bergen zoals altijd een fel en messcherp Reiger Boys dat de tegenstander geen 
moment in hun spel lieten komen.Met snel en goed positiespel werd Bergen volkomen verrast en 
overlopen.Aanval na aanval volgde en de 1 -0 moest wel vallen en het was de razendsnelle Jermo 
die op snelheid kapte en zijn tegenstander doldraaide en vernietigend uithaalde en de verdiende 1- 0 
scoorde.Na de aftrap blijft Reiger Boys goed druk zetten en een goede onderschepping van Quinten 
die meteen met een bekeken pass Jermo vrij, zet die hard inschiet maar zijn schot net gered ziet 
worden door de doelman van Bergen.1-0 is de ruststand terwijl 3 -0 of 4 – 0 meer terecht zou zijn 
zoveel kansen kregen wij.De 2e helft begint met een afstandschot van Marc waarbij hands door Ber-
genverdediger wordt gemaakt.Vrije trap neemt Rinse die maar net over gaat.Het middenveld met 
Lewis ,Maikel en Marc blijft keihard werken en houdt erg veel druk naar voren.En na een goede pass 
van Marc op Maikel die goed zijn man uitspeelt en een strakke bal op Rinse geeft die ook weer zijn 
goal meepakt en behendig de 2 -0 scoort.Bergen wordt met 2 razendsnelle aanvallers wat sterker 
mmar elk gevaar wordt onderschept door onze ijzersterke verdedigers die haast weer niks wegga-
ven : Alex en Colin ( wat een bikkels zijn jullie toch !!! ) en de minst gepasseerde keeper van de com-
petitie onze Dylan !!! 
 
Marc blijft het van grote afstand proberen met zijn kanonskogels,een schot van wel 25 meter,maar 
net gered door de keeper,2 pegels op de paal het zat niet mee.Bergen blijft gevaarlijk en een mo-
ment van verslapping en een razendsnelle uitbraak zorgt voor de 2 – 1. 
Bergen is wel moegestreden en de E7 ruikt zijn kans en na een corner van Rinse scoort Marc dat 
toch de welverdiende 3 – 1.Lewis onderschept vanaf de aftrap goed de bal komt snel opzetten,geeft 
een knappe breedtepass op Rinse die met een droge knal 4 – 1 scoort. 
En nog is de koek niet op want 20 seconden voor tijd vangt Jermo een uittrap van de keeper op laat 
de bal 1 keer stuiteren en  
jaagt de bal met een grote  
boog in de kruising een  
Prachtgoal. Jongens jullie  
hebben uiterst geconcen- 
treerd gespeeld , allemaal  
keihard gewerkt en een gro- 
te stap gezet richting kampi- 
oenschap. 
 
Ik wacht op de Ajax trein  
maar Ingmar en Edward, 
volgens welingelichte bron- 
nen kunnen jullie een tele- 
foontje verwachten van  
Marcel Brands en Toon  
Gerbrands of jullie na de  
winterstop de AZ kar willen  
trekken (ze hebben name- 
lijk al gehoord van de  
kampioenscoaches van  
Reiger Boys). 
Groet en tot zaterdag  
tegen  Alcmaria Victrix 
          PB 
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Alcmaria Victrix  E4 – Reiger Boys E7. 
 
Door de overwinning afgelopen dinsdagavond tegen Bergen E1 werd er een grote stap richting kam-
pioenschap gezet en vandaag moest er gewonnen worden van Alcmaria Victrix 
om het kampioenschap veilig te stellen. 
De jongens gingen dan ook vol voor de overwinning wat achteraf nog niet zo makkelijk bleek. 
Mede door een zeer slecht veld een zeer jeugdige scheids die zich wat makkelijk liet beinvloeden 
door spelers en coach en publiek van de thuisclub , de jongeman deed zijn best maar maakte ook 
een paar onbegrijpelijke beslissingen enn ook werd er een zuivere peanlty niet gegeven. 
Gelukkig was Marc weer op dreef en na 10 minuten opende hij de score met een prachtig afstands-

chot.Het veld 
( hoewel veld 
leek meer op 
een modder-
poel met kui-
len ) bleek 
haast niet te 
bespelen maar 
daar had ook 
de thuisploeg 
last van. Alc-
maria was een 
lastige tegen-
stander en gin-
gen voor de 
gelijkmaker die 
dan ook 5 mi-
nuten na onze 
goal viel  
1- 1 
dus .Quinten 
vond dat ge-
noeg en met 
een werkelijk 
prachtige rush 
van eigen helft 

snelde hij naar vijandelijk doel en schoot werkelijk snoehard in en maakte prachtig de verdiende 2 -1  
Reiger Boys bleef de veel betere ploeg en Jermo passeerde 1,2,3 man en schoot hard de 3 – 1 
in de touwen. 
Alcmaria gaf het echter niet op en vlak voor het rustsignaal scoorde ze 3 – 2. 
In de rust peptalk van Ingmar en de 2

e
 helft begon goed Rinse kreeg het op z’n heupen en passeer-

de als een slangemens 3 man en schoot hard in maar helaas op de paal . 
Voetbal kan soms een raar speeltje zijn want Alcmaria kreeg 6 kansen over de hele wedstrijd 
1 blokkeerde Colin ,2 redde Dylan en de andere 3 scoorde ze en het werd dan ook 3 – 3. 
De jongens bleven volop in de aanval en waren echt veel sterker en de goal moest  dan ook  
vallen en luid aangemoedigd door de vele supporters was het weer Marc die met een geweldige vrije 
trap de bevrijdende 4 – 3 scoorde en het kampioenschap veilig stelde. 
Door de coaches/trainers Ingmar ,Edward en Peter werden er prachtige bekers uitgereikt,er was 
champagne het werd een geweldig feestje. 
Jongens verdiend kampioen geworden , iedereen is altijd aanwezig tijdens de trainingen, 
tijdens de wedstrijd zetten jullie je altijd voor 100% in geweldig om jullie het seizoen 
zo te zien groeien. 
Dylan,Maikel,Colin,Alex,Rinse, Quinten,Lewis,Jermo en Marc paar weken geen voetbal lekker va-
kantie en dan weer in januari beginnen met de strandtraining. 
 

Groet en tot dan PB 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

24 

Jaargang 45 - nummer 18 
13 december 2009 

Zaterdag 12-12-09, om 10:30 Zeevogels E2 - Reigerboys E8 
 
Het was fris deze ochtend maar gelukkig wel droog en zonnig. Hein was weer volledig hersteld van 
zijn armbreuk en mocht als aanvoerder deze wedstrijd leiden. Waarom heet deze vereniging toch 
zeevogels, ik heb geen vogel gezien. 
 
De wedstrijd was aangevangen en de eerste kans was voor de herstelde Hein. Hij stond alleen voor 
de goal en probeerde de keeper uit te spelen. Jammer net een handje van de keeper ertussen en de 
kans was verkeken. De wedstrijd ging gelijk op en dus kreeg de tegenpartij ook kansen. Via een li-
chaamsdeel van een van onze strijders ketste de bal langs René, die volledig kansloos was 
"Prutgoal 1-0". 
Toen kreeg Robin een mooie kans maar zijn schot belande boven op het net. Daarna weer een schot 
van de tegenpartij. René dook en bokste de bal naast het doel "Super". Dennis veegde de ene na de 
andere bal uit het doelgebied richting de aanval. Helaas waren we ongelukkig in het afronden van de 
kansen: 
Robin twee keer naast, 
Amco met een schot maar de keeper was alert. 
Toen kwam de vogels weer met een schot dat via Dennis zijn nek, "Au", vrij voor het doel terecht 
kwam, aanloop, schot en doelpunt 2-0. Deze score doet ons geen eer aan, want er werd echt voor-
treffelijk gespeeld. In de rust heeft Theo dit ook gezegd, iedereen doet zijn stinkende best en er 
wordt goed overgespeeld. De gaatjes worden dicht gelopen en de aansluiting naar voren is ook goed 
geregeld. 
 
In de tweede helft is René ingezet als veldspeler en Sander als keeper of, 
heeft René zijn handschoenen aan de wilgen gehangen of, 
Wisselt René zijn lange broek in voor een korte en Sander voor een lange. 
Na een mooie redding van Sander komt de bal helaas vrij voor het doel. De vogels maakte gebruik 
van deze kans en schoten de bal erin. Jammer, 3-0. "Kom op jongens, scoren" klonk het langs de 
zijlijn. Hein hoorde dit en knalde de voorzet van Robin in het doel 3-1. Lekker Hein. 
Het was druk voor ons doelgebied en Sander moest uitlopen om een schot te voorkomen, de vogels 
speelde hem uit gelukkig voor ons had Maud de vrije ruimte dicht gelopen en veegde de bal voor het 
doel weg. "Goed gezien Maud". 
Amco werkte hard maar had het zwaar tegen het overwicht van de tegenstanders of is het juist over-
gewicht in vergelijking met Amco. Toch bleef hij de hele partij knokken. René was sterk aan de bal 
en verloor geen gevecht. Ook Steije won veel gevechten en leverde met mooie voorzetten kansen 
voor de spitsen.  
Darryl dribbelde vanaf de zijlijn naar het doelgebied en passeerde 1, 2 spelers en schoot de bal in de 
korte hoek langs de keeper 3-2 "een lust voor het oog Darryl". Helaas floot de scheidsrechter twee 
minuten te vroeg af terwijl we nog een hoekschop tegoed hadden. 
 
3-2 verloren, maar toch een persoonlijke overwinning van ons team waarom: 
- geen gebekvecht 
- goed overspel 
- super verdediging 
- geweldige keepers 
- fantastische inzet 
 
Kortom een fantastische wedstrijd. Oh ja en de verzorging van het publiek was ook weer geweldig 
geregeld, koffie met koek en kerstkransjes geserveerd door onze mascotte "Luc". 
 
Klein puntje van aandacht, loop niet teveel naar elkaar toe in de spits maar benut juist de ruimte die 
er is. Het wordt veel te druk voor het doelgebied en dat verkleind de kans op een doelpunt. 
 
Verslaggever van de wedstrijd, 
 

René 
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Odin '59 - 
Reiger Boys 
MF1 

  
Na twee weken 
niet gevoetbald 
te hebben kon-
den de meiden 
eindelijk weer 
lekker voetbal-
len in hun nieu-
we sponsorkle-
ding. 
De meiden zijn 
erg blij met hun 
nieuwe shirt, 
broek en sok-
ken, Ballorig 
heel erg be-
dankt. 
  
Ondanks de 
nieuwe kleiding en het enthousiasme van de meiden hadden ze niet de voetbalbenen vandaag. 
Met een mooi doelpunt kwamen ze nog voor maar de rust gingen ze in met een 1- 1 stand. 
In de tweede helft hebben de meiden gegeven wat ze konden maar helaas verloren ze uiteindelijk 
met 1 - 3. 
Volgende week beter, maar super samen gespeeld vandaag meiden! 
  
                       Karin 
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Reiger Boys F4 - Koedijk F3 
 
Vandaag de topper tegen Koedijk, de nummer 3 in de competitie. Een belangrijk duel dus. 
Koedijk begon sterk. Wij kwamen er niet uit. Koedijk wist echter niet te scoren. 
Opeens een uitval van ons over rechts en het was Nils die raak schoot en zo kwamen we, een beetje 
onterecht, op voorsprong. Na die goal was Koedijk even de weg kwijt en daar profiteerden de jon-
gens optimaal van. Jordi schoot met een hard schot de 2 - 0 binnen en niet veel later was het weer 
Nils die raak schoot. En zo stonden we met 3 - 0 voor met de rust. 
Na de rust begon Koedijk weer sterk. We stonden onder zware druk. We hielden nog een tijdje 
stand, maar het rammelde bij ons. De 3 - 1 viel dan ook terecht. Koedijk rook zijn kansen en gingen 
er weer fel tegenaan. Niet veel later lag de 3 - 2 er in. We kwamen er echt niet meer uit en weer was 
het Koedijk dat scoorde en weg was onze voorsprong. Na die derde kregen we weer wat vat op het 
spel en kregen we zowaar een paar kleine kansjes, maar we wisten niet meer te scoren en zo bleven 
we steken op 3 - 3. Jammer jongens, gezien het spel was dit echter een terechte uitslag. 
Volgende week zijn we vrij, dus dit was onze laatste wedstrijd voor de winterstop. Maar we gaan na-
tuurlijk niet niets doen. Zaterdag gaan we trainen om 10.30 uur. Verder hebben jullie op 29 december 
het Bart Blok zaalvoetbal toernooi. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur. 
Tot woensdag op de training. 
 

Dinand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reigerboys F8 tegen Egmondia F2 
 
We kwamen goed uit de startblokken. 
Al na 1 minuut lag de bal  in het net door een doelpunt van Daan. 
Kaan wilde graag in de voorhoede spelen en dat ging prima 
Hij scoorde 2 doelpunten en bij rust stonden we met 5 _ 1  voor. 
Na rust kwam Egmondia goed opzetten en ze scoorden 2 x. 
Gelukkig had Dylan een paar goede reddingen.  
We scoorden nog 2 x door Burak en Daan. 
 Jongens weer een prima wedstrijd gespeeld en gewonnen met 7_ 3 
Bram bedankt voor het meespelen. 
Woensdag nog een keer training en dan begint de winterstop en kerstvakantie. 
Fijne feestdagen allemaal en tot in het nieuwe jaar 

Martin Prins 
Begeleider F8 
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Rondje langs de velden. 
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De kantine, zoals altijd keurig netjes verzorgd! 

Aftrap zondagvoetbal door Wethouder mevr. Baijards. 
Kabouters en F-pupillen kunnen niet meer op de zater-
dag terecht. Zo groot is de toeploop van jongste spe-
lers. 

In de ontvangstkamer. Elke zaterdagmiddag is Gerrit Horn aan-
wezig om gasten te ontvangen, thee en limonade te bereiden, 
vragen te beantwoorden, enzovoort.  

Harry Bakker tijdens zijn wekelijks dartsmo-
ment: donderdagavond 19.00 uur. 

Dames 1 werd kampioen en promoveerde via 
de nacompetitie naar de hoofdklasse. Een 
prestatie van wereldformaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestuur 
Reiger 
Boys, 
februari 
2007 


