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Van de Redactie. 
 
Nog even en het seizoen is werkelijk voorbij. 
Nog een Reiger, misschien twee nog. En ui-
teraard een zomereditie. Nou ja, dat is voor-
uitlopen op de zaak, Desalniettemin, heeft u 
nog interessante berichten? Stuur ze in.  
 
Deze keer: 

 Toernooiverslagen; 

 Veel kampioenen; 

 Reiger Boys vlaggendragers; 

 Het kampioenenbal. 

 Een aantal oproepen; 

 Enkele mededelingen. 
 

 
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            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

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 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

3 

Jaargang 45 - nummer 38 
23 mei 2010 

Inleveren pasfoto’s 
 
Misschien hebben jullie van de leiders/leidsters al een bericht ontvangen, maar anders bij deze: 
Alle 2e jaars E-pupillen, dus alle spelers/speelsters uit 1999, hebben volgend voetbalseizoen een 
spelerspas nodig. Voor het aanvragen van een spelerspas hebben wij een recente pasfoto nodig. Dit 
mag een pasfoto van de schoolfotograaf zijn. Graag naam en geboortedatum op de achterkant van 
de foto. 
Willen jullie zo spoedig mogelijk een pasfoto inleveren, zodat je spelerspas tijdig kan worden aange-
vraagd. 
 
Geen spelerspas is niet spelen in de D-pupillen. 
 
De pasfoto kan worden ingeleverd bij, indien afgesproken, bij de leider, of rechtstreeks bij: 
 
Els Wezepoel, 
Poldermolen 2 
1703 PZ Heerhugowaard . Tel.  072-5743565 
e-mail: elswezepoel@quicknet.nl 
 

Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 
 

Heeft u ergens nog iets liggen - shirts, kousen, broeken - , uit welk decennium dan ook, en u gebruikt 
het niet meer, mag u het afstaan of in bruikleen geven aan Reiger Boys. De kleding wordt gebruikt 
om een beetje verleden terug te brengen in de kantine. Kijkt u s.v.p. eens op uw zolder, wie weet wat 
u daar nog aantreft. Heeft u inderdaad nog iets liggen, meldt u dit dan bij Ciska Haringa: 072 – 
8500012. Hopelijk kunnen we binnenkort wat nostalgie terug brengen in onze kantine. 
 

Namens het bestuur, 
 
  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

REIGER BOYS ZOEKT TEAM MANAGER  
HEREN SELECTIE 

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een team manager voor de heren selectie. De team 
manager is verantwoordelijk voor de totale organisatie rond de heren selectie. Naast de technische 
staf opereert de team manager in nauwe samenwerking met de assistent scheidsrechter en de elftal-
begeleider. Het nieuwe seizoen zal Marc Pauli de selectie trainer zijn en zal er alles aan doen om 
weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de derde klasse. De teammanager zal elke zater-
dag aanwezig zijn bij de wedstrijden en mogelijk regelmatig één van de trainingsavonden (indien dit 
noodzakelijk is). Voor deze leuke en sportieve uitdagende functie kun je contact opnemen met Ro-
bert van Stigt Thans, telefoon: 06 14674709 of email: robertensuzanne@quicknet.nl  
 

Robert van Stigt Thans 
Bestuurslid voetbalzaken senioren 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Toernooi Venray Reiger Boys MB1 
 
Net als vorig jaar ook dit jaar in het pinksterweekend een toernooi in Venray.We gaan goed voor bereid 
maar wel heeeeeeeeeeeel vroeg op pad. We vertrekken om 6 uur uit Heerhugowaard, en dat is heel erg 
vroeg voor iedereen, maar voor ons in het bijzonder. 
Chantal en Anita hebben de avond ervoor in Amsterdam de halve finale voor de landstitel in de zaal ge-
speelt. De laatste wedstrijd was om 11 uur afgelopen dus voor dat je thuis bent is het gewoon half 2. Dan 
heb je een korte nacht hoor. Maar goed we vertrekken met volgeladen auto‟s richting Venray. We hebben 
mee een caravan een aanhangwagen vol spullen, nee het gaat ons daar aan niets ontbreken. We zijn lek-
ker op tijd daar en Anita en Chantal gaan op verkenning of er al meer zijn gearriveerd. De korte nachtrust 
breekt ons op en we gooien de stoelen van de auto plat en we gaan een uurtje knorren. Daar knapt een 
mens weer van op. 
Onder tussen is iedereen aanwezig en worden de spullen op hun plek gezet. En wordt er een heerlijke bak 
koffie gezet. Rond 11 uur gaan we de eerste wedstrijd van de dag doen en die winnen we. Nou ja goed 
begin is het halve werk, ook de volgende wedstrijd sluiten we winnend af. En zo draait de dag en gaan we 
van wedstrijd naar wedstrijd op dit internationale toernooi. We spelen zaterdag maar liefst 5 wedstrijden en 
dat met een behoorlijke temperatuur. Ja dat vraagt heel wat van onze meiden, maar die gaan gewoon door. 
Deze 5 wedstrijden worden door ons 4 keer winnend en een keer gelijk gespeelt dus we gaan goed. 
Aan het eind van de middag zijn we klaar en gaan we heerlijk genieten, prachtig weer, gezellige camping 
en een toffe groep. De een zit lekker in de groep de ander hangt wat rond 
Er wordt lekker gedoucht muziek gedraaid enz enz, kortom het is super gezellig. 
En dan is het tijd voor de bbq is ook weer goed geregeld, ja wel massaal dat is waar, 
Maar we zijn ook met heel veel mensen, er doen 44 teams mee op dit toernooi. 
Daarna vertrekken wij, richting ons hotel, de meiden en begeleiders blijven lekker op 
het sv venray terrein voor een gezellige avond met muziek een drankje en heel veel lol. 
De andere dag zijn we op nieuw in poules verdeeld en wij zitten in poule A de winnaars poule dus. Van-
daag staan er 5 wedstrijden op het programma de eerste winnen we, de 2

e
 verloren we, de 3

e
 wonnen we 

weer de 4
e
 verloren we en de 5

e
 wonnen we. Alles met elkaar goed voor de 3

e
 plaats. Nou meiden dat had-

den jullie dik verdiend. 
Eind conclusie: pinksterweekend 2010 was super omdat: 
Het prachtig weer was. Het een geweldig mooi toernooi was. Het zowel met de ouders als met de meiden 
gezellig was. De organisatie door SV venray super was. We ook nog eens 3

e
 werden. 

 
Maar onze organisatie maakte dat het allemaal echt super was. 
Deze groep mensen die dit weekend voor alles hebben gezorgd, maar het belangrijkste wat ze deden is 
voor onze meiden zorgen alsof het hun eigen kinderen zijn, ik denk dat ik namens alle ouders spreek als ik 

zeg jullie zijn top en super 
bedankt voor de goede zor-
gen voor onze meiden. 
 
BEDANKT: GINO, PE-
TRA,JOOST,BIANCA,PAUL, 
EDWARD.  
 
 

Groetjes Arti 
 

 

 

 

 

  

5 juni 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/Mixtoernooi_2010.jpg
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Reiger Boys E1 winnaar bij FC Castricum Pinkster Jeugd Toernooi 
 
We waren vandaag door FC Castricum uitgenodigd om aan hun Jeugd Toernooi deel te nemen. De organisatie was 
prima voor elkaar en dat mag dan ook geschreven worden. Dat we aankwamen werd bij de poort direct notitie gemaakt 
van onze aanwezigheid. Vervolgens liepen we het terrein op en daar werden we direct opgevangen door lieftallige da-
mes die ons direct wegwijs maakten over het verloop van de dag. De wedstrijden waren telkens op hetzelfde veld en 
werden in een goed ritme en volgorde afgewerkt. Dan moet je nog een beetje het geluk van het weer hebben en dat 
was vandaag fantastisch. 
Dan het toernooi. We zaten in een poule met twee bekende teams uit de competitie namelijk FC Castricum en Meervo-
gels en twee onbekende teams Vitesse 22 en SV Hoofddorp. 
De eerste wedstrijd was tegen SV Hoofddorp. Van te voren aan de jongens gevraagd lekker gretig en alert te starten 
want een goed begin is het halve werk. Hoofddorp was een stugge ploeg met een handige spelverdeler. Zij hadden ook 
wel zin in een goed begin aan dat kon je ook zien. RB speelde gecontroleerd zoals ze dat kunnen. Het grote verschil 
van de twee ploegen was dat RB zeer snel omschakelde. We maakten drie doelpunten door bijna indentieke situaties. 
Hoofddorp had balbezit, RB veroverd de bal en direct volgt er een supersnelle aanval over verschillende schijven en als 
je dan met je ogen geknipperd hebt ligt de bal in het netje. Ik vond het fijn om te zien dat Lars hier een belangrijke rol in 
speelde door regelmatig in de bal te komen, de bal aan te nemen, door te spelen en zich weer aan te bieden. Goed 
gedaan Lars, lekker en houd dit spelletje vol! 
De 2e wedstrijd moesten we tegen Meervogels spelen. Een oude bekende van ons. Een team waar we op zich wel lek-
ker tegen spelen maar wel veel moeite mee hebben om van te winnen. Vandaag ging het gelijk op met een licht over-
wicht voor RB. Dit werd na een minuut of 8 beloond door een hele mooie aktie van Dylan die van rechts zo door het 
midden naar het doel liep en een doelpunt maakte. Daarna waren er over en weer wat lichte kansjes. Een paar minuten 
voor tijd besloot Meervogels wat zwaarder aan te zetten en werd er van onze kant een aantal cruciale duels verloren 
waardoor de 1-1 viel. Ik denk dat de jongens zo hierdoor uit het lood waren geslagen want daarna viel zelfs nog 1-2. 
Gezien het spelbeeld onverdiend maar goed dat is ook voetbal. 
Met de jongens bespraken we dat we er een hadden gewonnen en een verloren. De volgende wedstrijd tegen Castri-
cum was cruciaal voor een goede positionering in de poule. Alhoewel we twee keer in de competetitie hadden gewon-
nen was dit helemaal niet eenvoudig geweest. Dus we waren gewaarschuwd. Aandachtspunt was vooral om de eerste 
bal te pakken want we lieten dit in de voorgaande wedstrijden wat liggen. RB deed het fantastisch tegen Castricum we 
speelden zeer gecontroleerd met een hoofdrol voor Jeremy achterin. Hij hield de snelle spitsen goed in toom en wist 
menig aanval vroeg in de kiem te smoren. Voorin werd er super gevoetbald. In 16 minuten 4 doelpunten is toch knap. 
De laatste wedstrijd tegen Vitesse moesten we winnen om 2e in de poule te worden en eventueel kans te houden op de 
1e plek. Vitesse had nog niet veel punten gepakt en was er op gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Na weer 
een snel omschakelmoment vanuit een corner werd Lars gelanceerd richting vijandelijk doel. De keeper werd met een 
geweldige boogbal verslagen, 1-0. Echter gaf Vitesse niet op en wist de 1-1 te maken. Gelukkig hield Tom het overzicht 
en schoot de bal leep in de linkerhoek. 
Nu was het wachten op de wedstrijd Meervogels- Hoofddorp. Meervogels moest winnen want ze hadden al een keer 

gelijk gespeeld. Hoofd-
dorp deed het in deze 
wedstrijd erg goed en 
Meervogels was niet 
meer in staat om de 
wedstrijd te winnen. On-
ze jongens gingen jui-
chend het veld in want 
hierdoor waren wij kam-
pioen. Met ons waren de 
E2 en E8 ook eerste 
geworden dus de jon-
gens deden met zijn 
allen een mooie ereron-
de. Allemaal gefelici-
teerd en E1 over 2 we-
ken hebben we onze 
laatste Toernooi in Den 
Bosch. 
 

Tuncay 
. 
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Allemaal kampi-
oenen! 
 
Afgelopen zaterdag 
werden er in ieder ge-
val bij de jongere 
jeugd drie verschillen-
de teams van Reiger 
Boys kampioen bij het 
toernooi in Castricum. 
 
Ik vermoed, maar ze-
kerheid daarover heb 
ik niet, dat op de foto‟s 
zowel de E1 als de E2 
poseren, ofwel uit hun 
dak gaan. 
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In te leveren pasfoto’s voor de spelerspassen voor alle spe-
lers geboren in 1999 
 

Enige tijd geleden is er via de leiders gevraagd of jullie een pasfoto in willen leveren 
voor de spelerspas, die jullie volgend seizoen nodig hebben om in de D-pupillen te 

kunnen voetballen. 
 

Van onder genoemde spelers heb ik nog geen pasfoto ontvangen. 
Willen jullie er voor zorgen dat ik deze zo spoedig mogelijk, voor 1 juni a.s. in mijn 
bezit krijg, zodat ik tijdig de spelerspas kan aanvragen. 

Het voetbalseizoen loopt ten einde, en dan wil ik ook alle passen hebben aange-
vraagd. 

Het gaat om de volgende spelers: 
 

 
 

De foto’s graag aan de achterkant voorzien van je naam en geboortedatum inleveren 
bij: 
Els Wezepoel 

Poldermolen 2 
1703 PZ  Heerhugowaard. 

Voor vragen kun je me altijd bellen: 072-5743565 

  team naam M/V geboortedatum 

1 E4 2009-2010 Diede Brouwer M 13-09-1999 

2 E4 2009-2010 Dave Nijhuis M 10-01-1999 

3 E10 2009-2010 Anthony Chong M 24-09-1999 

4 E10 2009-2010 Kylian de Jong M 09-11-1999 

5 E10 2009-2010 Ruben de Jong M 09-11-1999 

6 E10 2009-2010 Joeri Muijs M 25-09-1999 

7 E10 2009-2010 Shayan Ottens M 04-05-1999 

8 E11 2009-2010 Denzel Zegwaard M 20-03-1999 

9 E12 2009-2010 A. Geeddi M 13-06-1999 

10 E12 2009-2010 Fermino Martina M 18-07-1999 

11 E12 2009-2010 Stef Zomerdijk M 03-09-1999 

12 E13 2009-2010 Monika v.d. Zalm V 01-05-1999 

13 E14 2009-2010 Katarina v.d. Zalm V 01-05-1999 

14 ME1 2009-2010 Suzanne Valckx V 19-11-1999 

Ik ook? Ik heb niet eens een 
hoofd, laat staan een ge-
zicht! 
(Foto: Bianca Besteman) 
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Reiger Boys E13 kampioen ! 
 
„I love it when my plan comes together‟, de beroemde 
woorden van Hannibal uit The A-team. Wel, zaterdag 
22 mei vielen alle puzzelstukjes van een jaar hard 
werken met z‟n allen in elkaar ! Mooie voorzetten, 
hard buffelen, gevaarlijke corners van Max, mooie 
reddingen en goed overspelen.  
 
Helaas was onze topscorer, Robert, niet aanwezig. 
Ook als laatst-gescoute talent, Monika, kon er helaas 
niet bij zijn. Aangevuld met Dion en Tim traden onze 
gladiatoren aan op het hoofdveld. Elk plekje langs het 
veld was gevuld: opa‟s, tantes, buurmannen, vriend-
jes: iedereen was aanwezig om de E13 naar het 
kampioenschap te brullen. 
 
Vooraf kregen de mannen de laatste aanwijzin-
gen van coaches Bert en Mark. Er werd nog 
even gekeken naar de verrichtingen van St. 
Adelbert. Ook daar liep heel wat talent rond: 
sommige spelers krulden de bal vanaf de mid-
denlijn de kruising in ! 
 
De wedstrijd: al vrij snel werd duidelijk dat Rei-
ger Boys over meer talent beschikte en de bal 
beter rond liet gaan. St. Adelbert kwam nauwe-
lijks in de buurt van Patrick. Max, Remco, Os-
car met rode benen van zijn befaamde sli-
dings) en Sten werkten alles weg voor z‟n 
neus. Daarbij kwam Sten regelmatig over z‟n 
man heen en denderde door tot de achterlijn. 
Dennis zag hoe het moest en stelde zo Nick in 
staat een voorzet in het doel te sliden. Yes, de 
bevrijdende 1-0 ! Het stadion ontplofte: alle 
meegenomen toeters gingen af. Doldwaze 
moeders kwetterden als in hun tienerjaren door 
elkaar heen. Vlak voor rust zorgde Dion ervoor dat we met een gerust hart de kleedkamer ingingen. Hij ron-
de de 2-0 keurig af. 
(Vervolg: pag. 10) 
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Na rust weer hele mooie akties: keurig langs de lijn spelen naar de voortdurend vrijstaande vleugelspelers 
leverde goede kansen op. De nieuwe keeper van de tegenstander werd uiteindelijk door een fraai schot 
van Nick verschalkt: 3-0. Het meegenomen spandoek werd nog niet uitgerold, het kon nog steeds misgaan 
… Totdat Dion de 4-0 maakte ! De cd van „We are the champions‟ werd snel opgezocht, in de tussentijd 
gingen de mannen door: Lidus maakte bijna een achterwaartse kopgoal, Oscar was in zijn afscheidswed-
strijd vaak bijna tot een goal gekomen, maar uiteindelijk was het Remco die een Maradonna-slalom de 5-0 
zelf afronde. Lidus zorgde ervoor dat echt aan alle twijfel een einde kwam: 6-0 !! 
 
Kampioen ! We lieten ons niet verleiden tot het reopen van onsportieve teksten als „helemaal niets in Lan-
gedijk, of helemaal niets in Egmond‟. De toppers van de E13 gingen uit van hun eigen kracht, aangemoe-
digd door het publiek en gecoacht door Bert en Mark hebben we het dit jaar laten zien ! Voor mijzelf was 
het iedere woensdag een feestje om jullie te mogen trainen, ik denk dat dat voor Mark ook geldt. Hopelijk 
zien we volgend jaar weer een grote groep van deze selectie bij elkaar terug ! 
 

Guido 
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Zondag 23 mei 2010, 1
e
 pinksterdag. TOERNOOI BIJ FC CASTRICUM 

 
Vandaag staat er een toernooi bij FC Castricum op het programma. Bianca was wat later (kwam pas voor 
de 3

e
 wedstrijd) en deelde mij mee dat ik vandaag het stukje mocht schrijven. 

Oeps dat hakte er even in. In plaats van 1 wedstrijd moet ik er nu in één keer 4 beschrijven. Gelukkig had 
Dineke alle uitslagen bijgehouden en genoteerd wie van ons team gescoord had. 
Behalve ons “sterrenteam” speelden de E1 en 2 ook bij dit toernooi. 
 
De dag in een notedop: 
 
Het was voor ons allen (behalve Bianca) vroeg uit de veren. Dennis had bij Steije geslapen dus hij was 
mooi op tijd. We moesten om 08.45 

 
uur verzamelen op onze vertrouwde plek. Het weer was pico bello in 

orde. Insmeren geblazen om verbranden door de zon te voorkomen. Om 08.55 uur was alleen onze super-
coach/trainer Theo er nog niet. Toch maar afreizen. Onderweg zagen we Theo rijden, waarop we met een 
gerust gevoel naar Castricum reden.Ook de opa van Hein was erbij. Gezellig hoor! 
Bij Castricum aangekomen moesten we op zoek naar een parkeerplek. Wat een happening was dat. Tot 
ver in de woonwijk moesten we doorrijden om de auto‟s kwijt te kunnen. Gelukkig waren we op tijd voor ons 
eerste potje voetbal. 
We speelden alle wedstrijden op veld 4B, net als alle andere teams in onze poule. 
 
Om 09.48 uur gaf de scheids het startsein voor onze wedstrijd tegen Buitenveldert  E7. De tegenstanders 
stonden knap te spelen waardoor wij in het begin even aan het zoeken waren naar ons spel. Na een kleine 
8 minuten wist Hein de score te openen. We kwamen op dreef. Er werd goed gecombineert en overge-
speeld. De bal ging lekker rond, waardoor de tegenstanders geen vat meer op de wedstrijd hadden. Het 
volgende doelpunt volgde al snel. Amco wist de bal in de touwen van het doel van de tegenstanders te wer-
ken. De buit was binnen, maar stoppen met voetballen ho maar. Na een paar prachtige passes van achter-
uit kreeg Daryll de bal in de voorhoede. Hij schoot de bal tegen de rechterpaal van het doel waardoor deze 
terug kaatste. Door goed doorlopen kon Daryll de bal alsnog het doel inwerken. 3-0 
 
De eerste drie punten waren binnen. 
 
Om 10.24 uur moesten we aantreden tegen Odin E5.  
Deze tegenstanders waren minder goed als Buitenveldert. Wellicht was dit de oorzaak van het feit dat we 
slecht in ons spel konden komen. Herhaalde doelpogingen liepen op niks uit. Aanvallen van de tegenpartij 

werden ge-
lukkig door 
onze achter-
hoede Den-
nis, Steije 
en Maud 
gekeerd. 
Mocht men 
toch voorbij 
de verdedi-
ging komen 
dan stond 
daar altijd 
nog onze 
doelman 
Sander, die 
zijn doel op 
voortreffelij-
ke wijze 
“schoon” 
wist te hou-
den. 
(Vervolg: 
pag. 12)  
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Door een handsbal van de tegenpartij kregen wij een strafschop. Robin mocht hem nemen. Doelzeker als 
hij is schoot hij de bal keurig en snoeihard in de linkerhoek. 1-0.  Hiermee was het ijs gebroken. Er werd 
weer gevoetbald. De tegenstanders kwamen niet meer aan de bal. Via de flanken, Amco op rechts en Ro-
bin en Hein op links, werd de druk op het doel van Odin opgevoerd.  Via Dennis en Maud kwam de bal bij 
Amco. Na een aantal schitterende passeerbewegingen, buitenom, wist hij de achterlijn te halen en een ver-
woestende knal op het doel te lossen. De 2-0 was een feit en de volgende drie punten waren binnen. 
 
De mannen en Maud genoten zichtbaar van de resultaten en kregen er meer en meer zin in. Het werd 
11.00 uur. Tijd voor onze volgende wedstrijd en wel tegen Vitesse E5. 
Het werd een wedstrijd waarbij de tegenstanders ons in de weg gingen lopen. Ze zijn nauwelijks aan de bal 
geweest maar om de een of andere wijze liep het bij ons ook niet lekker. 
Er werd gecombineerd, op links via Daryll en Steije naar Hein en Robin, op rechts via Dennis Maud naar 
Amco, maar de ballen kwamen niet aan. Het doel van de tegenstander werd niet gevonden. Er moest zelfs 
noodgedwongen af en toe teruggespeeld worden naar Sander, die dat overigens niet erg vond. Hij had dit 
toernooi nog niet veel te doen gehad. Uiteindelijk was Dennis het zat. Hij kwam van achteruit met de bal 
naar voren. Aan zijn loopje was heel goed te zien wat hij van plan was. Hij wist zichzelf vrij te spelen en je 
zag hem aanleggen om een giga schop tegen de bal te geven. Van grote afstand raasde de bal, door de 
lucht, in de richting van het doel van Vitesse. Niemand had hierop gerekend. Je hoorde het net van het doel 
kraken van de enorme vaart die de bal had. De winst was binnen. Dennis had ons gered. 1-0 
3 wedstrijden 9 punten. Fraai maar er stond ons nog een match te wachten. 
 
We hadden even de tijd om te pauzeren. We hoefden pas om 11.54 uur weer te spelen enwel tegen de 
organiserende club FC Castricum E5. tijdens de wedstrijden was al gebeleken dat zij niet de sterkste in 
onze poule waren, maar ook wij schijnen er dan wat meer moeite mee te hebben. 
Na het fluitsignaal ging de E8 er vol tegenaan. De combinaties volgden elkaar in razendsnel tempo op. Van 
achteruit werd het spel goed opgebouwd via de zijkanten, waar de buitenspelers op hun geheel eigen, han-
dige wijze, de achterlijn wisten te halen de bal voor het doel te gooien. Twee keer was Hein op de jui8ste 
plek om ons op een 2-0 voorsprong te brengen. Theo vond het nu tijd om Maud naar de spits te dirigeren. 
Amco naam haar plek rechtsachter over. Via Dennis en Amco werd Maud goed in de aanval betrokken en 
wist zij meerdere malen door te dringen richting het doel van Castricum. Een paar schoten op doel gingen 
maar net naast. 
Dennis wist tussen de bedrijven door nog een doelpuntje mee te pikken en de stand op 3-0 te brengen. 
Af en toe probeerde Castricum een aanval op te zetten, maar zij stuitten steeds weer op die muur van onze 
verdediging, met Sander als doelverdediger en basis voor de aanval. 
Na een ingooi van Sander naar Steije werd via links de aanval opgezet. Steije paaste naar Hein die Robin 
wist te bereiken. Robin nam de bal mee naar het midden en paaste dwars over het veld naar Maud. Na een 
mooie passeerbeweging kon ze op doel schieten. Boem, ze raakte de rechterpaal. Gelukkig stond Hein 
paraat om de bal alsnog in het doel te leggen. 4-0 was de einduitslag.  

 
KAMPIOENEN. Ongesla-
gen en zonder tegendoel-
punten het toernooi gewon-
nen. 
 
Vlak voor de prijsuitreiking 
hoorden we dat de E1 en 
E2 beiden ook 1

e
 van de 

poule waren geworden. 
Geweldig resultaat!!!! 
 
REIGER BOYS HEEFT 
HIER HAAR VISITE-
KAARTJE AFGEGEVEN 
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Reiger Boys 
een van de 
vlaggendra-
gers bij de 
COPA Am-
sterdam 
 
Vandaag waren 
Maud Stegerman 
en Sander Engel-
hart bij het Copa 
Amsterdam toer-
nooi in het Olym-
pisch Stadion.  
 
Zoals jullie op de 
foto‟s kunnen 
zien, was Reiger 
Boys zeer goed 
vertegenwoordigd 
tussen de vlaggen 
van o.a. AZ, Chel-
sea, Sevilla, KNVB, FCNH etc. 

Saskia Engelhart 
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F6 ook kampioen!!! 

Het kampioenschap wordt gevierd. 
Als een van de laatste 
Reiger Boys teams is 
ook de  F6 kampioen 
geworden. Het beno-
digde puntje werd in 
een moeizame wed-
strijd tegen Jong Hol-
land binnengesleept. 
 
 
 
Het kampioensteam. 

Proficiat! 
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Woensdag 
26 mei 

 
 
 
 

Kampioenenbal van 
20 teams!!! 

 
U komt toch ook? 

  
 

 

 


