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Van de Redactie. 
  
Daar zijn we weer, met van alles en nog wat. 
Een kleine greep ui hetgeen de Reiger u de-
ze keer voorschotelt. 
 

 Wedstrijdverslagen, uiteraard; 

 Pupil van de week; 

 De stand; 

 Klaverjassen; 

 Sinterklaas in aantocht; 

 Uit de krant; 

 Darten tegen ‗t Waertje; 

 Bijeenkomst jeugdscheidsrechters; 

 R.V.T.;  

 Diverse oproepen; 

 Bart Blok Zaalvoetbaltoernoo 

 Het rijke verleden... 
 
 
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    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 

  

  

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 Novem-

ber 2008 
4. Jaarverslagen: 

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

5. Verslag kascontrole commissie 
6. Verkiezingen: 

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

7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van v.v. Reiger Boys; Mocht het tot 
een stemming komen, dan hebben leden tot 16 jaar bij iedere stemming 1 stem; le-
den van 16 en 17 jaar 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen. Peil-
datum van de bovenvermelde leeftijden is 1 Juli van het lopende verenigingsjaar.  
 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Hoogeveen 
Secretaris 
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REIGER BOYS (Foto’s Leo Soeters) 
Eline Roet,Marit Balder,Aaike Verschoor,Marieke Plekker( 88

e
 Tessa Oud),Tanja Groenenwoud 

Alina Uijl,Christa Schelvis,Milenca van Ee ( 90
e
Chantal Hendriksen) Monique van der Rijst 

Linda Bakker( 82
e
 Inge Wolthuis ) Marintha Louwe 

 
RVVH 
Leyla Baqi,Sandra van Tol ,Nathalie van den Bos( 33

e
 Dapne Verwater) Denise Coehoorn,  

Kirsten van den Berg, Chavelli Stolk, Cindy Smith, Ramona van der Harst, Shirley Nederpel, 
Pia Rijsdijk ( 43

e
 Chantal Vogel) Ideleine Mendez Fernandes ( 61

e
 Sylvana van Whije) 

 
Scheidsrechter: C.J. Marees 
Uitslag: 1-0 (1-0) 
Kaarten RVVH : Geel  Kirsten van den Berg 
RB geen kaarten 
Toeschouwers:  ± 100 
Verslag: Simone Verschoor 
 
Reiger Boys pakt belangrijke punten. 
 
HEERHUGOWAARD – De dames van Reiger Boys hebben de wedstrijd in eigenhuis tegen RVVH 
uit Ridderkerk gewonnen, en dat was gezien het verloop van de wedstrijd wel verdient. 
De dames van RB speelden met een rouwband daar op 9 november j.l. Dhr. Henk Lap , Ere voorzit-
ter van de club, was overleden.  Dhr.  Lap is jaren lang actief geweest bij de vereniging en was  o.a. 
voorzitter in de periode 1970 – 1975. 
De kunst was vandaag om RVVH uit hun ‖ritme‖ te halen zij hebben n.l. al hun uitwedstrijden gewon-
nen, Reiger Boys is thuis meestal de winnende ploeg dus er was een flinke strijd gaande op het veld. 
Het is duidelijk aftasten en over en weer proberen de teams bij het doel te komen om een goal te 
maken. Christa Schelvis ziet haar eerste schot achter het doel verdwijnen, en RVVH speelster Cindy 
Smit schiet de bal hoog over. Na 18 minuten is het Schelvis die het eerste goal op het scorebord had 
moeten zetten, nadat ze diverse speelsters omspeeld had en ook keepster Leyla Baqci op het ver-
keerde been zette schiet ze de bal naast i.p.v. in het doel. (Vervolg pag. 5). 
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Rond de 33e minuut heeft het spel door een blessu-
re van RVVH speelster Nathalie van den Bos een 
aardig tijdje stilgelegen, zij wordt gewisseld en nog 
geen 10 minuten later gaat ook Pia Rijsdijk gebles-
seerd het veld af.  
Na een corner van Marintha Louwe  schiet Aaike 
Verschoor de bal in een keer hoog over, niet veel 
later is het Linda Bakker die haar schot ongelukkig 
tegen de paal ziet gaan. Maar een oplettende Schel-
vis weet hem dit maal wel binnen te tikken 1-0 in de 

blessure tijd. 
RB is na rust de betere ploeg maar ook nu we-
ten ze bij de voorhoede de bal niet in het doel 
te schieten. Na een vrije trap van Louwe raakt 
Linda Bakker de bal niet lekker en schiet ze 
naast. In de 54

e
 minuut kopt Christa Schelvis 

de bal prima door Milenca van Ee neemt hem 
goed mee, weet diverse speelsters uit te spelen 
komt tegenover keepster Baqci te staan maar 
verzuimt te scoren. 

RB creëert kansen maar maakt ze niet af, bij RVVH 
proberen ze net als in de eerste helft wel richting 
doel te komen maar stuiten ze wederom op de ster-
ke verdediging. De vrije trap van Ramona v.d. Harst 
wordt door Marieke Plekker vakkundig weggewerkt 
en Cindy Smith heeft niets in te brengen tegenover 
de hard werkende Tanja Groenewoud. 
In de 78

e
 minuut schiet Bakker de bal net over als ze 

na flink doorzetten de verdediging van RVVH voorbij 
is. In de blessure tijd moet Kirsten v.d. Berg geel 
incasseren als ze Milenca van Ee van achter op de 
enkel tikt, ook zij verlaat geblesseerd het veld. RB 
weet het spel in deze slotminuten goed te controle-
ren en zijn als het eindsignaal van scheidsrechter 
Marees klinkt ontzettend blij met de behaalde pun-
ten. 
 
  

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

6 

Jaargang 45 - nummer 14 
15 november 2009 

Pupil van de week: Daphne Smiths 
(Foto’s Lëo Soeters en vader Smiths) 
 
Hallo allemaal.  
Ik ben Daphne Smits en ben 10 jaar. Ik speel 
als spits bij Reiger Boys ME1. 
Ik ben groot fan van AZ en ga ook soms naar 
wedstrijden kijken.  Ook zit ik op kickboxen. 
Ik mocht deze week de pupil van de week zijn 
bij de dames 1 ! 
Het was erg gezellig en super leuk om alles 
met hun te mogen doen.  
Ik mocht ook de aftrap nemen en op de keep-
ster van de tegenpartij af lopen en scoren !  
Dat was heel leuk. Het leukste vond ik dat ze 
hadden gewonnen met 1-0.  
Na de wedstrijd kreeg ik nog een grote bord met patat, drinken, een vaantje van pupil van de week 
en een mooie voetbal met de handtekeningen erop van iedereen. 
Het zijn hartstikke leuke speelsters en de trainer en alle andere mensen die er bij horen. 
Iedereen hartstikke bedankt voor de leuke dag en hopelijk tot ziens in dames 1  ;-)) !! 
Groetjes, 

Daphne 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De bal werd uiteraard weer geschonken door  
“De Vrienden van Reiger Boys”. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Zeemacht 2   -    Reiger Boys 4     3 - 0 

Helaas weer geen punten voor de Cockers maar dat gaat volgende week veranderen. 
Na 45 minuten hadden we nog 1 puntje in de tas met de 0 - 0. Verder weinig hoogtepunten. Geen 
doelpunten dus ook geen assists uiteraard wel een man of the match dit keer was Aalt aan de 
beurt en zo geschiedde, Johan zat 'm echter wel heel dicht op de hielen.  
Zoals gezegd weinig hoogtepunten dus zal ik m'n kruit maar bewaren voor volgende week. 

  
J.v.d.B. 

 
Kort verslag 
 
Heren 2: donderdag 11 man op training, zaterdag helaas geen 3 pluspunten maar 3 punten in de 
min. 

Heren  8  Na 2 nederlagen(bij 1-0 voorsprong) weten we eindelijk weer te winnen Proficiat E.H.P. 
 

Het gaat nog leuker worden...bij Reiger Boys. 
 
Hoe kunnen we het nog gezelliger maken? Dat is een goede vraag. Een activiteitencommissie zou 
zich daarover kunnen buigen. Een paar mensen die ideeën en plannen hebben om het verenigings-
leven in een nog betere conditie te kunnen brengen.   
 
Er wordt gedacht aan: klaverjasavonden, bingo-avonden, pokersessies, biljarten, muziek, en dansen 
zal ook tot de mogelijkheden kunnen behoren.  
 
Heeft u ideeën? Mail ze naar redactie@reigerboys.nl  
 
En houdt de aankondigingen in de kantine in de gaten. 
 
 
  

De Stand. 
 
  

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‘s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Reigerboys Heren 9 – De Foresters 
 

Een week na de afgelaste pot tegen Alkmaarse Boys stonden we weer 
paraat om het thuis op te nemen tegen de gasten uit Heiloo. Met een 
goede opkomst inclusief twee nieuwe aanwinsten werden in de kleed-
kamer de startende elf aangewezen. Vaste ―gelegenheidskeeper‖ Jeroen 
E. trok weer de handschoenen aan. Nieuwkomer Maarten kreeg een 
startbewijs als rechtsback en helaas kampte andere nieuwkomer Maurice 
met een pijnlijke knie na zijn 1

e
 training. Hij moest de wedstrijd nu nog 

buiten de lijnen volgen. Uiteraard volgens traditie was het onze tegen-
stander, die het eerst succesvol was! Met een intikker die sterk riekte 
naar buitenspel, zette zij de score op 0-1. De straffe wind die over de 
velden raasde maakte het ons niet makkelijker en we gingen niet slimmer 
spelen. Dit kostte ons ook de 0-2, want de tegenstander vond op fraaie 
wijze met een steekpass hun vrijstaande spits, die direct trefzeker was. 
Dit bleek ook meteen de ruststand.  

 
Tijdens de thee (en Dennis‘  limonade) werd één en ander omgegooid en via de wissels konden we 
weer 11 frisse mannen het veld opsturen. Oudgediende Paul stond sinds enige tijd blessureleed ook 
weer binnen de krijtstrepen. Nu speelden we met de wind in de rug en dat blijkt ons meer te liggen. 
De snelle spelers werden optimaal benut en er volgden aardige kansen, terwijl de tegenstander zich 
steeds verder ingroef. Hier en daar werd de bal zelfs weer beheerst rondgetikt. Na zo‘n 20 minuten 
mochten wij terecht juichen. Onze spits zette René in de positie om een prima voorzet te geven op 
Robin. Die schoot vanaf randje 16, waarna de Foresterskeeper het nakijken had: 1-2. Dit smaakte 
naar meer! 
Niet veel later al werd een corner kort genomen en toen ging het ineens razendsnel. Richy gaf Pierre 
de bal en deze deed in vertrouwde ―Pierre-stijl‖ het laatste hakje op onze Paul. De afstand van 35 
meter bleek voor hem met de wind in de rug geen enkel obstakel, want de bal sloeg net onder de lat 
verwoestend binnen: 2-2!! Volstrekt onhoudbaar voor de keeper van de houthakkers! We waren weer 
volledig terug in de wedstrijd en er zat zelfs nog meer in voor ons. Helaas sloeg het noodlot toch aan 
de andere kant toe en konden we geen 3, geen 1, maar uiteindelijk weer geen enkel punt uit deze 
wedstrijd slepen...... Hun spits kon nog 1 keer oprukken en verschalkte onze laatste man en gelijkti-
jdig uitkomende keeper. De bal die eindeloos lang onderweg leek, eindigde rollend in onze touwen: 2
-3! Een massaal offensief in de laatste minuten bracht de tegenstander nog aardig aan het wankelen, 
maar dichter bij het doel dan een kopbal op de kruising en vrije trap van René op de paal kwamen 
we jammergenoeg niet. We verdienden vandaag echt meer, maar desalniettemin kijken we terug op 
een lekkere pot voetbal. Nieuwkomers welkom; op naar de tap! 
PROOST. 
 

Reiger Boys B1 pakt de punten bij West Frisia 
 
Vandaag de wedstrijd tegen West Frisia DP B2. Met een complete selectie gaat de reis naar Enkhui-
zen. Het veld is zwaar door de hevige regenval, maar de wedstrijd gaat wel door. Vanaf het begin 
een veldoverwicht voor Onze Reigers. En dat levert al vrij snel kansen op. De grootste is voor Daan 
K, hij wordt alleen voor de keeper gezet, maar schiet op de paal. West Frisia komt er af en toe ge-
vaarlijk uit en weet de score te openen, 1 – 0. Onze Reigers knokken goed terug en het is Joeri die, 
na een goede uittrap van Berry, de gelijkmaker binnenschiet, 1 – 1. Een aantal  corners levert gevaar 
op voor het West Frisia doel, maar doelpunten leveren deze helaas niet op. Dan een vrij trap voor 
Onze Reigers. Daan de V neemt deze slim en zet zo Daan K direct vrij voor de keeper, deze keer is 
het wel raak, 1 – 2. Vlak voor rust weer een corner, niet goed weggewerkt door West Frisia en Joris 
schiet binnen, 1 – 3. Dit is de ruststand.  
De tweede helft wordt het meer en meer werkvoetbal. West Frisia probeert het nog wel, maar kan 
niet echt gevaarlijk worden. Onze Reigers hebben nog wel een aantal kansen, maar ze weten er uit-
eindelijk maar één te benutten. Het is Tyrell die de 1 – 4 maakt. Dit is de eindstand. Over de gehele 
wedstrijd een verdiende overwinning. Volgende week een oefenwedstrijd tegen Limmen en de week 
daarop weer de competitie, dan de thuiswedstrijd tegen KGB uit Bovenkarspel. 

Fred 
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  . 

 
  Reiger Boys  
  organiseert:  

 

   Vrijdagavond  
18 december  

 
 
 

Klaverjasdrive  
Opgave:  

voor 10 december aan  
de bar. 

 
Enne… buurman mag ook mee!!  

Gezellig!  
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MB 1 (Foto’s Maarten Post) 
 
Op 14 november moesten we onze 
8e wedstrijd alweer spelen in de 
competitie. Vandaag was dat uit te-
gen JSV Nieuwegein. Een club waar-
van we wisten dat het niet makkelijk 
zou worden. We reden met een klein 
groepje van 12 meiden naar Nieuwe-
gein, want Sabine kon vandaag niet 
meedoen.  
Dat we het niet makkelijk zouden krij-
gen kon je al zien aan onze eerste 
helft. Ik weet niet wat het is, maar we 
beginnen altijd zwak. De eerste 5 
minuten had Marielle een grote kans, 
uit een corner van Kelly kopte ze de 
bal. Maar deze ging naast. Het was 
JSV die de score opende en de 1-0 
scoorde na een actie over rechts. We 
kwamen iets meer in de wedstrijd en 
vlak na de goal van JSV wist Gina de 
1-1 te maken na een pass van Ciska. 
Maar we kwamen voor de tweede 
keer achter te staan want JSV maak-
te de 2-1. Een afstandschot met een 
raar effect, voor Anita niet te houden.  
2-1 was ook de ruststand. In de rust 
besproken dat er veel meer dingen 
beter konden, niet te afwachtend, ook 
goed bewegen zonder bal en gewoon 
vol druk zetten. We gingen er weer 
voor in de tweede helft. En dat was 
ook te zien.   
(Vervolg verslag: pag. 12) 
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In de eerste minuut was 

het JSV weer die bijna 1 
op 1 kwam met Anita, 
maar Melissa stak haar 
voetje ervoor en de bal 
ging achter. Ook raakte 
Melissa haar noppen het 
hoofd van Anita, dus na 
2 minuten lag het spel 
alweer stil. Die actie van 
JSV was ook de enige 
echte gevaarlijke actie in 
de tweede helft aan hun 
kant. Maar wij gingen 
steeds beter spelen. De 
2-2 kwam van Marielle, 
die zich door de verdedi-
ging heen geknokt heeft. 
Na wat gerommel in de 
zestien van JSV mocht 
ze hem ook nog zelf maken. Na de goal van Marielle werden we steeds sterker. De verdediging 
stond weer super. JSV speelde 4-4-2 en toen is Dominique doorgeschoven naar het middenveld. 
Hier speelde ze sterk en ze hield de nr 10 van JSV goed onder controle. JSV maakte een overtre-
ding aan de rechterkant van de zestien, en Natalja ging achter de bal staan. Ze schoot de bal keihard 
in de lange hoek, 2-3. We hadden de wedstrijd naar ons toegetrokken, en JSV zakte helemaal in. De 
verdediging was ver te zoeken, en doordat Kelly in de spits helemaal vrijgelaten werd, kon Domini-
que haar 1 op 1 met de keepster zetten. De 2-4 zat erin. Dominique mocht zelf ook nog een doel-
puntje maken. Na een paar acties stond ze zelf 1 op 1 met de keepster en de schoot de bal mooi het 
doel in. 2-5 was de eindstand.  
Meiden de tweede helft hebben we laten zien waarom we in de hoofdklasse horen, en ik hoop dat we 
de volgende wedstrijd ook weer zo spelen zoals de tweede helft.  

  
                 Groetjes Kelly. 

Uit de krant. 
Zoefgras. 
 
Ergens in Tukkerland, voor degenen die niet weten waar dat ligt, het is de omgeving van Almelo, 
Hengelo, Enschede en nog wat meer gebied daaromheen, staat een fabriek waar ―zoefgras‖ wordt 
ontwikkeld. Uiteraard in het diepste geheim, want het is heel bijzonder gras dat op een speciale ma-
nier wordt ingeweven. Hoe? Geen idee, maar het zoeft en dat schijnt prettig te zijn. Wat wordt dan 
met ―zoeven‖ bedoeld? Als de bal over het ―kunstgras‖ wordt weggeschoten hoor je ―zoef‖. Nu de 
haas nog. 

 
Sport en griep: 
Wekelijks staat er in de Volkskrant opmerkelijk nieuws, deze keer 13 sportvragen over griep.  
Schaatsen: Wordt de virus door de dweilmachine opgedweild? Sommige wel, andere niet. 
Olympische spelen: Iemand was in 1968 bij de Olympische Spelen in Mexico en vraagt of ze een 
verhoogd risico heeft. Nee, maar na het tonen van de gouden medaille wel even de handen wassen 
en niet aan de plak likken. 
Voetbal: een bekende grapjas vraagt of na de stand H1—N1 ook verlengd wordt. Men vond dit geen 
serieuze vraag. 
Kun je het virus krijgen via balcontact? Alleen wanneer een besmette speler tegen de bal hoest. 
Schaatsen weer: Kan het virus mij inhalen als ik 45—50 kilometer per uur rijd. Nee, zeer zeker niet, 
maar je moet niet remmen. 
Zwemmen: Kan het virus zwemmen? Als de beste, dus het liefst de badmuts voor de mond doen. 

HH 
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Foresters B3 – Reigerboys B2    3-7 
 
Vandaag moesten we na de klassieker van vorige week tegen de Foresters wat ook een erg belang-
rijke wedstrijd was voor ons. Want zouden we winnen waren we erg dichtbij promoveren naar de 1

ste
 

klasse. Om half 2 was bijna iedereen aanwezig van wie we dat verwachten. Dave de supersmurf kon 
niet meedoen want die had helaas last van zijn hamstring. Alleen hadden we een niet verwacht dat 
Pasquinel nog niet terug zou zijn uit Italië dus hadden we uiteindelijk maar 11 man. Toen besloten 
we dat ik toch mijn spullen zou halen voor de zekerheid want eigenlijk was ik geblesseerd. Aangeko-
men bij de Foresters kregen wij in de kleedkamer te horen wat er van ons verwacht werd deze wed-
strijd. Dat was: keihard werken voor de overwinning, voetballen als een team en alle duels willen win-
nen. Maar helaas. We begonnen de wedstrijd als een stel slappe wijven. Na 2 minuten was Peter 
alweer schoor van het schreeuwen. Het was dan ook vanzelfsprekend na die slechte start dat we 
een tegendoelpunt gingen krijgen. Die kwam dan ook 1-0. Nu werden we weer wakker en besefte we 
dat we erin moesten knallen van de Peters. Na een tijdje kwam dat dan ook op gang. Jasper was 
zoals altijd weer lekker hard aan het werken op het middenveld. En dat beloonde hem dan ook. door 
een één-tweetje met Mitchell ging hij dwars door de verdediging en schoof de bal langs de keeper 1-
1. Nu besefte we dat we hier meer uit konden halen. En zoals in elke wedstrijd tot nu toe was daar 
onze Mitchell. Hij scoorde dan ook weer maar nu niet vanuit een assist van Dave want die stond 
naast mij toe te kijken hoe we steeds beter gingen spelen. Toch kreeg Dylan veel ballen om zijn oren 
want we gaven Foresters te veel ruimte. Dus nog niks was zeker. Maar wat wel hielp waren de 2 
doelpunten van Mathieu die erg snel achter elkaar gemaakt werden op precies dezelfde manier. Hij 
nam de bal aan op rechts, kapte haalde uit met links en scoorde zo 2 doelpunten 1-4. Het was rust. 
In de kleedkamer kregen we te horen van Peter dat er niet veel verschil was in de wedstrijd behalve 
dat wij de kansen beter benutten. De Peters wilden nu wel zien dat we er hard in zouden gaan vanaf 
het begin. Maar nee hoor weer stelden we ze teleur. We begonnen de tweede helft nog slechter als 
de eerste. Foresters was dan ook veel beter en maakte een doelpunt 2-4. Mike was ondertussen 
geblesseerd geraakt en ik kwam er dan toch nog in. Na veel geklungel op met middenveld en achter-
in kwamen we er toch nog mooi uit via Mitchell die een 1 op 1 kans kreeg en die natuurlijk ook benut-
te 2-5. Toch speelde we niet goed en lieten Foresters weer dichtbij komen 3-5. Dat was totaal onno-
dig. Daarna was het onze beurt. Ik deed een één-tweetje met Mathieu en kwam in het 16 meter ge-
bied. Een verdediger van Foresters zetten een blok en gebruikte veel zijn handen. Ik trok hem onder-
uit maar viel zelf ook. Raar genoeg kregen wij een penalty toegewezen. Ik zelf mocht deze nemen. Ik 
schoot hem in de rechterhoek langs de keeper 3-6. Na de onterechte penalty was Foresters erg ge-
frustreerd en ging dan ook gemener spelen. Ook was er nog een incident met onze altijd actieve Jas-
per. Hij moest bewegen van Peter Horst en dacht: laat ik een rondje lopen. Hij gleed uit en zijn te-
genstander ging op zijn vinger staan. Toen hoorde je iets uit Jaspers mond over het veld dat ik niet 
hier ga schrijven. Na een aanval van ons kwam de keeper uit en werkte de bal weg. Die kwam bij 
Kevin en die dacht: laat ik wat moois doen. Hij tikte de bal opzij over zijn tegenstander en maakte 
een volley vanaf ongeveer 30 meter op open doel 3-7! Wedstrijd was af en de keeper van Foresters 
zocht nog ruzie maar er gebeurde niks. Volgende week tegen Vios met een compleet elftal. Op naar 
de 1

ste
 klasse! 

 
Justin 

   Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief 
ontvangen? 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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 Let’s Play Darts!! 

  
  
         

          

 

 

 

 

 

 

 

Het publiek genoot, meer van de grap-
pen van de fotograaf dan van het dart-
spel. 
 
 
 

 

 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

Boven rechts: Ron vs. Dennis 
 
Boven links: Robin vs. speler ‗t Waertje; 
 

Beneden: Harrie drogeert de tegenstander. Volgende keer iets 
sterker spul schenken, want de thuisploeg verloor. 

Enkele foto‟s van 
de dartwedstrijd 
tegen „t Waertje. 
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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. 

 

 
 
Jeugdscheidsrechters 
 
Hierbij een uitnodiging voor aankomende vrijdag avond 19.00 uur voor een bijeenkomst van de jeugd 
scheidsrechters. 
Deze avond is bedoelt om jullie verder te helpen bij het scheidsrechteren op de zaterdag. 
Ook komen er nieuwe scheidsrechters om te horen hoe dit werkt. 
Ook kan je natuurlijk vragen stellen. 
  
Deze avond is voor ons allemaal bedoelt om iets te leren. 
De avond is op zijn laatst om 21.00 uur afgelopen, dus daarna is nog tijd genoeg om te stappen. 
  
We hebben deze avond voor jullie georganiseerd om het jeugd scheidsrechteren op de zaterdag zo 
goed mogelijk te laten verlopen. 
En natuurlijk wordt er ook weer een nieuwe groepsfoto gemaakt voor op de website. 
  
Laat me even weten of je wel of niet komt. 
  
Groetjes Cisca en de begeleiders. 
  
P.S. mocht je trainen op vrijdag avond, laat het ons dan weten of kom na de training. 
        En meld je dan op het balkon, zodat we de deur los kunnen maken. 
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Reiger Boys E Pupillen Selectie dd 14 november 2009 
 
Op de herfstachtige zaterdag van dit seizoen mocht de E1 op bezoek bij WSV‘30 E1, speelde de E2 
een oefenwedstrijd uit bijADO‘20 E2 en was het de E3 die lekker thuis mocht ballen tegen Egmondia 
E1 voor de competitie. Wisselend succes. De E1 zette de goede lijn van de laatste weken voort door 
een overtuigende 1-4 zege op WSV‘30 E1. De E2 moest gehavend afreizen naar Heemskerk voor 
hun oefenwedstrijd. Volgens de reporter werd er goed gevoetbald, maar ontbrak er een beetje geluk 
en het feit dat er geen wissels waren en er met 6,5 spelers gespeeld werden de ploeg op. Uiteindelijk 
werd het 3-0 voor ADO‘20 E2. De E3 moest in ruime mate zijn meerdere erkennen in Egmondia E1. 
Hier bleek wel dat Egmondia top 1

ste
 klasser is. Het werd een zeer ruime 1-16. 

 
WSV‟30 E1-Reiger Boys E1 1-4 
 
Een wedstrijd d ie voor af met de nodige interesse werd bekeken door alles en iedereen die bij E1 
betrokken is. Immers, bij winst zal zich een groep koplopers gaan aftekenen  waar Reiger Boys zich 
ook voorlopig bij schaart. Daarnaast was het voor assistent trainer Tuncay een weer zien met velen 
uit zijn jeugd daar hij bij WSV‘30 is opgegroeid. Voor dat de wedstrijd kon aanvangen werd alles en 
iedereen getrakteerd door Pluvius op een heerlijke douche. Dan de wedstrijd. Van af het begin een 
Reiger Boys dat probeerde te combineren van achter uit, middels een opbouw via de verdedigers en 
WSV‘30 dat de lange bal strak over de rond probeerde. Waakzaamheid was dus geboden voor onze 
verdedigers dat de bal niet over het natte veld zou door glijden… Reiger Boys nam de wedstrijd in 
handen. De verdedigers Cem en Dave zaten fel op hun tegenstanders en bij balbezit schakelde men 
direct door naar het middenveld. Zeker in de eerste helft was Thimo weer niet te volgen voor zijn di-
recte tegenstander, binnendoor, buitenom, alles werd gebruikt. Enkele mogelijkheden aan onze zijde 
werden niet echt overtuigend ingeschoten waardoor de keeper van WSV‘30 telkens redding kon 
brengen. Daarnaast moest Ezra ook twee maal handelend ingrijpen op pogingen van WSV‘30. De 
verdiende voorsprong bleef lang uit. Tien minuten voor rust gleed Thimo over links weer eens langs 
zijn man en kon uiteindelijk na een 1-2 met Lars Noah voor de goal bedienen, 0-1. De ban was ge-
broken en nog voor de rust werd het 0-3 door doelpunten van Dave en Tom. Na rust werd de druk 
weer opgevoerd. WSV‘30 werd het niet gegund om in de buurt van ons doel te komen. Thimo zorgde 
al vrij snel voor de beslissende 0-4. Daarna werden nog vele kansen gecreëerd, maar helaas niet 
benut. Houtwerk of net naast. Vlak voor tijd betekende een kleine verwarring in de achterhoede dat 
WSV‘30 de mogelijkheid kreeg om de spreekwoordelijke  eer te redden. Eindstand 1-4. Tuncay kon 
opgelucht het terrein van zijn oude club verlaten en E1 sluit aan bij de top… Volgende week bekeren 
uit bij ZAP.  
 

Rene Kauwen  
 

Zondagochtend . 
 
De spanning stijgt, want welke 
talenten blijven erover bij de Re-
gionale Voetbal Training? 
 
Is nog even afwachten, maar wel 
fantastisch dat er nog steeds vijf 
jeugdspelers van Reiger Boys bij 
de groep zijn. 
 
A.s. zondag wordt het echt heel 
druk. Alle trainers die ook in an-
dere regio‘s in Noord-Holland 
R.V.T.‘en verzorgen worden dan 
verwacht. Wordt buffelen voor de 
kantine.  

HH 
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Reigerboys E4 – Flamingo s 64 E1 
  
Na veel regen vanmorgen mochten wij om 12.00 spelen, het ging gelukkig door en we hadden er 
veel zin in om de goede lijn door te trekken van de afgelopen weken. 
Barend had in de kleedkamer en op het veld jullie toe gesproken om vel te beginnen tegen een ster-
ke tegenstander dat veel goals maakt deze competitie. 
Maar na 15 seconden stond het al 0-1 door een goede actie van de tegen partij, en konden de mou-
wen opgestroopt worden. 
Nu waren jullie wel wakker en ging het verdedigend een stuk beter, en begonnen wij ook te voetbal-
len door hard te werken en de duels aan te gaan. 
Dat resulteerde in een snelle uitbraak van onze kant om Diede in de spits aan te spelen en die haal-
de goed uit 1-1. 
Ook van hun kant volgde er kansen maar Mike onze keeper had geen zin om wat door te laten en 
keepte een puike pot. 
Weer werd Diede goed aangespeeld door Dave die het moeilijk had op het middenveld maar toch 
knokte voor wat ie waard was en steeds beter in de wedstrijd kwam. 
Diede schoot de bal van Dave weer mooi in de hoek 2-1 en er waren nog geen 10 minuten gespeeld, 
gelukkig bleef onze verdediging overeind ondanks dat Frans en Kylan er niet bij waren vandaag 
maar Anika en Tigo die hun plek hadden ingenomen stonden goed en tot de rust bleef het 2-1. 
In de rust werden nog even de puntjes op de i gezet en gingen we met wind mee de 2

e
 helft in, waar 

nu wel vanaf het begin verdedigend goed stond en de tegenstander wel een beetje geïrriteerd raakte 
en soms op het randje speelde. Kevin invaller vandaag hield goed het overzicht en was erg rustig 
aan de bal en speelde constant de bal goed in naar het middenveld waar Swen en Daniel ook goed 
hun duels uitvochten en met name Daniel goed een paar keer op doel schoot maar helaas geen net 
trof. 
Wel een corner op een gegeven moment, die goed voor de goal kwam maar weggewerkt werd door 
de tegenstander maar plots op de schoen van Tigo belande en die haalde snoeihard uit 3-1 en nog 
10 minuten te spelen. 
Flamingo s ging nu druk zetten maar Mike keepte een puike pot en hield veel tegen, maar toch viel 
de 3-2 en werden de laatste 5 minuten super spannend. 
Over en weer veel kansen, maar toch viel de bal weer voor de voeten van Diede die buitenkantje 
schoen de bal erin schoot waardoor de 4-2 viel en de buit binnen was. 

 
Jongens super geknokt en 
gespeeld ga zo door volgen-
de week AFC 34 ook daar 
proberen de lijn door te trek-
ken van de afgelopen weken. 
  
Ook wil ik de scheidsrechter 
Mathieu Peters bedanken, 
erg goed gefloten vandaag 
en de wedstrijd goed in de 
hand gehouden. 
 

 Groeten Willem 
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Vanaf de zijlijn. 
 
Even een verslag van een trouwe kijker bij de wedstrijden van de E4. 
  
De jongens kwamen binnen een minuut op 0-1 achter,maar ze knokten zich snel terug en kwamen al 
gauw gelijk.1-1 Het werd een spannende wedstrijd. 
De tegenpartij had erg last van hun ellebogen,die ze ook regelmatig gebruikten. 
Na hele mooie acties kwamen ze met 2-1 voor,daarna werd het zelfs 3-1. 
De tegenpartij Flamingo's maakten toen weer een tegengoal ,dus werd het 3-2. 
Doordat de tegenpartij erg bezig was met ellebogen en schoppen, werd het de scheidsrechter te gor-
tig en stuurde één van de Flamingo's het veld uit, waarvoor mijn complimenten. Daar moet meer 
naar gekeken en gehandeld worden. 
Als je op zo;n jonge leeftijd al begint met op die manier proberen te winnen..... 
  
De eindstand kwam heel mooi op 4-2. 
Complimenten aan de spelers,de keeper en de coaches en aan de scheidsrechter. Ik heb weer ge-
noten!! 
  
           Een trouwe toeschouwer.  
 
 
Jong Holland E4 - Reiger Boys E7. 
 
Zaterdag moest er uit tegen de E4 van Jong Holland worden gespeeld. Vrijdag op de training bleek 
dat Marc en Maikel ziek waren. Maikel was zaterdag niet helemaal hersteld maar bikkelde als nooit 
tevoren , helaas was Marc nog wel ziek ,beterschap kerel. 
Kijkend op de ranglijst staan we 3

e
 met een wedstrijd minder dan de nr.2 Koedijk die 1 wedstrijd 

meer hebben gespeeld,verder valt op dat we maar 7 doelpunten tegen hebben en dat komt door de 
bikkels achterin: 
Collin ,Alex en Maikel en onze keeper in topvorm : Dylan. 
Vanaf het begin een sterk Reiger Boys en al gauw bleek dat Jong Holland geen partij was voor de 
E7.In het begin van de wedstrijd een hard schot van Jermo helaas op de paal,Rinse die de bal goed 
oppikt en geweldig hoog in de kruising prachtig scoort 0 – 1.Reiger Boys blijft volop in de aanval en 
binnen 10 minuten staat het  al 0 – 4 ( Rinse 3,Jermo 1 ) 
Door goed samen en positiespel is het voor de RB toeschouwers en coaches een leuke wedstrijd om 
naar te kijken.Door coach Edward vooraf aangegeven dat de backs ook wat meer aanvallend mee 
konden doen, was het prachtig om te zien dat Alex ,Collin en Maikel niet alleen verdedigend hun 
mannetje staan maar ook aanvallend hun steentje bijdragen. 
Aanval na aanval volgde en door goals van Jermo en Rinse ( 2 ook knap met links ) is het al gauw 0 
– 7.De RB toeschouwers staan op de banken en roepen om de 10 , 10 , 10. 
Natuurlijk willen de spelers daar gehoor aan geven en na een strakke pass van Lewis op Jermo die 
naar de achterlijn snelt en 2 man passeert , goed op de sterk opkomende Collin past die ook zijn 
doelpuntje mee pakt en geweldig met links nog wel scoort 0 – 8!!! 
Na rust gaat de doelpuntenmachine van de E7 gewoon door. Na een strakke pass van Quinten op 
Rinse die met een hard afstandsschot de 9

e
 treffer scoort. Door hard werken van het hele team is er 

geen houden meer aan en scoort Rinse de 10
e
 goal. Jermo neemt de 11

e
 voor zijn rekening en Rinse 

brengt de stand dmv 3 treffers de stand op 0 – 14.Omdat Dylan niets te doen kreeg werd hij met Le-
wis gewisseld die ging keepen en nog een geweldige redding deed,Dylan in de spits zodat die ook 
nog een doelpunt kon scoren en dat ook deed op fenomenale wijze : 
Hoge bal opgevangen op zijn borst ,kappen en draaien en een geweldige goal  scoren:0 – 15. 
Alex,Lewis, Maikel en Quinten speelden allen ook erg goed en waren ook erg dicht bij een treffer 
maar scoorden net niet , volgende keer beter jongens . Volgende week tegen HSV en dan die week 
daarop tegen de koploper Bergen E1 beiden wedstrijden thuis dus hopen we op veel supporters !!!! 
 

 Groet PB 
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Reiger Boys E8 - Jong Holland E5 15-3 
  
Waar zal ik beginnen? Ik was er eigenlijk niet op berekend om het stukje deze keer te verzorgen 
maar doe dat graag. Er stond veel wind erg veel wind, maar daar mochten wij niet over mopperen na 
zo‘n natte ochtend die heel veel andere teams moesten trotseren. Het bleef de hele wedstrijd droog! 
  
De eerste helft speelden we met wind mee en de zon stond laag achter onze keeper Rene. Dat zijn 
toch wel voordeeltjes die je dan hebt… Vol goede moed na de wedstrijd van vorige week begonnen 
we. Robin B. onze scheidsrechter gaf het startsein!  
  
Meteen de eerste aanval was het al raak voor ons! Via de voet van Daryll werd het in de tweede mi-
nuut al 1-0. Ook het tweede doelpunt kwam vanaf Daryll. Wauw wat een vliegende start van de wed-
strijd. Na deze twee mooie doelpunten volgde een hattrick van Robin, 3x achter elkaar scoorde onze 
spits. Daarna volgde Amko met twee mooie goals en Daryll schoot er ook nog 1 in. Ergens tussen 
deze doelpunten scoorde Jong Holland een tegen goal. We gingen met 8-1 voorsprong de rust in.  
  
Tijdens de eerste helft viel het de toeschouwers op dat er wat gemopperd werd onderling. Mannen in 
de voorhoede… dat is jammer! Jullie moeten elkaar wel het één en ander gunnen! Je kunt natuurlijk 
best eens voor je zelf gaan maar soms moet er ook overgespeeld worden! En ook de verdediging 
hebben jullie nodig. Zij Pasen de ballen jullie richting op. Je bent een team en moet de klus samen 
klaren! In de rust sprak Theo met jullie over het spel.  
  
De tweede helft hadden wij wind en zon tegen. Maar jullie bruisen gelukkig van energie en jullie le-
ken nog lang niet moe. Ondanks dat we deze keer geen wissels hadden. Want naast Hein stond 
vandaag ook Steije naast het veld met een blessure. Mannen we hopen dat jullie er snel weer bij 
zullen zijn! Maar ook de tweede helft speelden jullie stabiel en de doelpunten bleven komen.  
Daryll, Amko, Robin, Daryll, Amko, Robin en de laatste goal kwam van Daryll. Tusen al deze goals 
door wist Jong Holland nog 2x de bal langs onze verdediging Maud, Dennis, Sander en achter Rene 
te krijgen. Maar dat kon deze keer. We kwamen geen moment in gevaar en buiten het feit dan de 
voorhoede zoveel scoorde heeft de achterhoede natuurlijk heel goed werk geleverd en de ballen 
prachtig voor de voeten van de voorhoede gelegd. De eindstand van de wedstrijd was uiteindelijk 15-
3. 
Voor als nog was dit de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie. Hoewel wij de Zeevogels en de 
Alkmaarse Boys nog niet gezien hebben. Wie weet komt er nog een inhaal kans voor deze twee 
wedstrijden. Dat zullen we van Jenet horen, zij houdt dat voor jullie in de gaten. 
  
E8 bedankt voor dit spannende najaar en we kijken al uit naar de voorjaarscompetitie! 
Groeten van jullie fotograaf. 
 
 
 

U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 
 
18 december. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne...buurman mag ook mee. 
Gezellig! 
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Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

Sinterklaas bij Reiger Boys! 

Ook dit jaar is er weer een sinterklaasfeest 
voor de kabouters en de F-voetballertjes 
en wel op woensdagmiddag 2 december 
2009 in de kantine. De middag begint voor 
de kabouters om 13:30 uur en duurt tot 
14:45 uur. Voor de F-pupillen van 15.15 
uur tot 17.00 uur. 

Elke speler uit de kabouter en F-
groep heeft afgelopen week hier een uit-
nodiging voor ontvangen. Bovendien een 
kleurplaat die ze bij hun begeleider kun-
nen inleveren. Al deze kleurplaten komen 
in de kantine te hangen. Het beloofd weer 
een supergezellige middag te worden. 

Vanwege dit feest gaat op deze middag de 
circuittraining voor de F-teams uiteraard 
niet door. 
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Zeevogels geeft Reiger Boys E14 lesje in effectiviteit. 

Zaterdag 14 november, 2009 
 
Egmond aan den Hoef, 
 
Ondanks de regen en de wind waren we goed gemutst aan de wedstrijd begonnen. Er gingen zelfs al 
geruchten dat "we wel even zouden winnen". De eerste 5 minuten gingen gelijk op en het spel speel-
de zich vooral af op het middenveld. In de 5e minuut moest Katarina onze aanvoerder van vandaag 
alweer redding brengen op een prima inzet van de spits van de Zeevogels. Het was Dion die zijn 
aanvallende intenties van vandaag kracht bij zette door het eerste schot te lossen op het doel van de 
zeevogels. in de 6e minuut. Even later schoot Katarina een bal uit op Dion, Dion dribbelt en passt op 
Govanni, die vervolgens weer terugpasst op Dion, Govanni loopt zich weer keurig vrij en krijgt de bal 
terug van Dion en neemt hem op de slof, 0-1! Wat een feest! Even later krijgt Brian vanuit de re-
bound een geweldige kans, maar zo'n bal moet in een keer goed vallen, helaas ging hij over het doel 
van de tegenstander. Tot in de 22ste minuut bleef het 0-1 en was er weinig aan de hand. Onze jon-
gens werden wat overmoedig en vergaten te verdedigen, waardoor Zeevogels middels een counter 
zo bij ons doel was en de 1-1 kon aantekenen. Reiger Boys ginge meteen volop in de aanval, maar 
wederom via een counter en het uitglijden van Nitesh in de verdediging werd het 2-1 voor Zeevogels. 
Nog niets aan de hand, maar vlak voor de pauze wordt het ook nog 3-1. Een beetje gedesillusio-
neerd vertrekken we naar de kleedkamer om er vervolgens vol goede moed weer uit te komen. Ook 
de tegenstander kreeg het moeilijk tegen de druk die we hun oplegden. Maar zij konden steunen op 
een sterke verdediging en een prima keeper. Moe van al het aanvallen komt zeevogels er weer uit 
en rond keurig af, 4-1. Weer neemt Reiger Boys het initiatief, maar andermaal weet zeevogels te pro-
fiteren via een counter, 5-1. In de 22e minuut krijgt Govanni een vrije trap en weet deze prachtig in 
het doel te werken, 5-2. Is er dan nog hoop? Hoop is er altijd, maar als je vervolgens weer in het mes 

loopt, dan moeten we toch eens gaan na-
denken hoe we dit de volgende keer kun-
nen voorkomen. Vandaag kregen we voet-
balles van de jongens uit Egmond, terwijl 
we eigenlijk de hele wedstrijd sterker wa-
ren. Tot over twee weken als we tegen 
Vrone E9 moeten spelen. 
 
      Erik 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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HSV F8 - MF1 
  
De meiden moesten 
vandaag tegen de 
nummer 1 van de 
poule.  
Na twee overwinnin-
gen op rij gingen de 
meiden vol vertrou-
wen het veld op. 
De eerste helft ging 
dan ook gelijk op, 
goed verdedigd, 
iedereen stond op 
de 
juiste plek en werkte 
heel hard, af en toe 
een uitbraak richting 
het doel 
van HSV. 
De rust gingen we 
dan ook in met een verdiende 0 - 0 stand. 
Eenmaal buiten na de rust, zwarte wolken boven Heiloo… Mede door het hele slechte weer gaf het 
HSV de gelegenheid om toch 3 keer te scoren. Maar cadeau hebben ze het zeker niet gekregen.  
Meiden, jullie hebben super gespeeld. 
  
Een hele trotse moeder en begeleider, Karin 
  
Amber, beterschap en hopelijk ben je er volgende week weer bij. 

 
 
 
Alkmaarsche Boys F2 - Reiger Boys F4   0 - 5 
 
Het was spannend of de wedstrijd wel zou doorgaan vandaag, want het had behoorlijk geregend, 
maar onze wedstrijd ging door. Helaas vandaag zonder Dave, die was nog niet helemaal hersteld 
van een flinke verkoudheid en zonder Joël, die heeft een vervelende blessure aan zijn knie en zit in 
het gips. Beterschap jongens. 
De wedstrijd van de F5 was afgelast en Luc was bij Wouter te logeren en dus heb ik hem meegeno-
men om met ons mee te doen. 
Na het verlies van vorige week stonden de jongens op scherp. De eerste helft verliep stroef.  
Alkmaarsche Boys verdedigde goed en we kwamen er bijna niet door. Maar, Nils wist toch te scoren 
doordat hij goed doorging en zo gingen we met een 0 - 1 voorsprong rusten. 
Na de rust begon het te regenen, het kon onze jongens niet deren, de supporters ook niet, want er 
werd goed gespeeld. Wesley scoorde 0 - 2 en daarna was het Luc die even liet zien dat het een goe-
de keuze was dat ik hem liet meespelen. Hij maakte er 3 zodat we met 0 - 5 hebben gewonnen. Nor-
maal doe ik dit niet, maar voor vandaag wil ik een uitzondering maken, voor Hassan. 
Man van de wedstrijd vandaag was Hassan. Hij speelde een geweldige wedstrijd. Verdedigend niet 
te passeren en daarnaast was hij in de opbouw ook scherp. Alle passes waren goed. 
Jongens, jullie hebben vandaag laten zien dat we terecht zo hoog staan. Klasse. 
Volgende week zijn we vrij, maar de vader van Wesley is bezig om een oefenwedstrijd voor ons te 
regelen. Hou de website in de gaten. 
Tot woensdag op de training. 
 

Dinand 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

23 

Jaargang 45 - nummer 14 
15 november 2009 

Reiger Boys F10 – Alkmaarsche Boys F3 
 
Heerhugowaard: 14 november 2009 
 
Onder de méést ‗bizarre‘ weersomstandigheden staat vandaag de ‗strijd‘ tussen Reiger Boys F10 én 
Alkmaarsche Boys F3 op het programma. Een wedstrijd welke door de ‗pupillen‘ van Reiger Boys als 
‗beladen‘ wordt ervaren. Enerzijds worden de spelertjes van de Alkmaarsche Boys als ‗directe‘ con-
current gezien, welke door de ‗pupillen‘ van Reiger Boys achter zich moet worden gelaten. Ander-
zijds behoren vele spelertjes van de Alkmaarsche Boys tot de vriendengroep van ‗onze‘ verdediger 
Onur, waardoor de ‗eer‘ vandaag alleen kan worden ‗gered‘ bij gelijkspel óf winst.  
 
Als beide teams op het veld staan, is er direct sprake van een oprechte ‗strijd‘ om de bal. Het is niet 
alleen het ‗voetbalgeweld‘ wat direct losbarst: óók het ‗weer‘ laat meteen van zich spreken. Bij het 
eerste balcontact lijkt de hemel haar poorten op te ‗smijten‘: de regen komt met ‗bakken‘ uit de lucht. 
Tocht laat géén enkel spelertje zich kennen én fanatiek als ze zijn ‗strijden‘ ze om het eerste doel-
punt. Het zijn de ‗pupillen‘ Reiger Boys die door goed combinatievoetbal de eerste mogelijkheid krij-
gen. Echter, door de voortdurend aanwezig zijnde windstoten, gaat de schietkans van Sven rakelings 
langs. De Alkmaarsche Boys knijpen in de welbekende handjes én proberen de wedstrijd alsnog 
naar zich toe te zetten. Keeper Marco mag dan ook meteen aan de bak. Het is de behendige spits 
van de Alkmaarsche Boys die op het randje van buitenspel de bal aanneemt én op het doel 
‗afstormt‘. Gelukkig weet Marco zijn doel tijdig klein te maken, waardoor het ‗aanvallertje‘ nerveus lijkt 
te worden. Een schitterende redding is dan ook het gevolg. Middels een uittrap naar de rechterkant 
van het veld kan Reiger Boys het spel overnemen. Al snel ‗dicteren‘ ze het spel rondom het doelge-
bied van de tegenstander. Helaas, een doelpunt aan de kant van de ‗pupillen‘ levert het niet op. Ster-
ker nog: door het uitblijven van het ‗gewenste‘ doelpunt, krijgen de spelertjes van de Alkmaarsche 
Boys meer mogelijkheden. Alhoewel?! Eén ‗uitbraak‘ is voldoende: de op snelheid geraakte spits is 
door Alec niet bij te houden. Onur én Loek lijken nog net op tijd terug te zijn in de zogenaamde 16 
meter, maar de bal is niet meer te houden (stand: 0 – 1). Ondanks de harde regendruppels, de 
‗onderkoelde‘ lichaampjes én de ‗onterechte‘ achterstand, blijven de ‗pupillen‘ van Reiger Boys 
‗knokken‘ voor wat ze waard zijn. Met name Loek én Tim komen steeds dichterbij een kansrijke 
schietpositie. En zoals het gezegde betaamt: “De aanhouder wint!!”. Een mooie uittrap van keeper 
Marco belandt in de voeten van Sven. De bal wordt om tal van tegenstanders heen gespeeld, waar-
na een heerlijke pass op Tim volgt. Geduldig kijkt Tim welke hoek de keeper neemt om vervolgens 
een schitterende ‗afronding‘ op zijn naam te zetten (stand: 1 – 1). De ‗mannen‘ gaan met opgeheven 
hoofd de rust is. 
 
Na de ‗limonadebreak‘ lijkt de 2

de
 helft het ‘podium’ te worden van nog meer ‘spektakel’. Helaas, 

niets is minder waar. Gehavend komen de ‗pupillen‘ van Reiger Boys het veld oplopen. De door kou 
‗bevatte‘ Alec én Sven lopen op het spreekwoordelijke tandvlees: een warme douche is de enige 
‗optie‘. Snel vindt er een kleine ‗reorganisatie‘ plaats, waarna het team met zeven man verder moet. 
Alhoewel?! De net herstelde Marijn valt na een kleine vijf minuten óók uit: zijn rentree is van korte 
duur. Gevolg?! De resterende zes ‗verzopen‘ katten van Reiger Boys proberen de naam van het 
team hoog te houden. Zeker wanneer de tegenstander ‗gewoon‘ met twee man méér blijft spelen. 
Het gejuich én gelach is dan óók ‗extreem‘ op het moment dat keeper Marco een paar prachtige red-
dingen heeft én Tim voor een 2

de
 maal scoort: beheerst legt hij de bal over de doellijn (stand: 2 – 1). 

Daar waar de weersomstandigheden beter lijken te worden, lijken de ‗sterren‘ zich tegen Reiger Boys 
te hebben gekeerd. Twee minuten voor tijd geeft de verdediging een corner weg. De bal wordt voor-
gegeven én geraakt. Het is Onur die bal met alle goede bedoelingen van de doellijn probeert te ha-
len. Helaas, de bal rolt middels het been van de verdediger in het doel (stand: 2 – 2). Nog even laten 
de ‗pupillen‘ van Reiger Boys zien dat ze met veel ‗wilskracht‘ én ‗overlevingsdrang‘ gevaarlijk kun-
nen zijn. Genoeg tijd voor het winnende doelpunt is er niet meer: een gelijkspel is het gevolg én de 
punten worden verdeeld. Echter, één ding is zeker: bij andere weersomstandigheden én een com-
pleet team, wordt Alkmaarsche Boys F3 volledig van de ‗mat‘ gespeeld. Anders gezegd: de 
‗verdiende‘ overwinning volgt nog. En geloof me: dé revanche volgt eerder dan de tegenstander 
hoopt….  
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Opening mini-stadion, met op 
de foto rechts Mr. Cocker him-
self. 

De spelertjes zijn er maar wat blij mee! 

Tekening contract samenwerkingsverband met 
AZ. Midden vooraan Peter Kuiken. 

Geert Spaan en Robert van Stigt Tans ac-
tief bij de voorbereiding van de vrijwilligers-
avond. 

Willem Wijdenes en Koen van der Horn zet-
ten zich ook tomeloos in. 

Paula Bourgonje en Simone Visser zien erop toe dat alles 
gladjes verloopt. 


