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Van de Redactie. 
  
Dat was me wat zeg, al die voedzame vispro-
ducten daar in Oostenrijk. Ik heb genoten en 
beter nog, ik ben weer iets aangekomen en 
heb wat meer kleur. Wat een winterzonnetje 
wel niet kan doen. 
 
Wat brengen we deze week: 

 Wedstrijdverslagen, eindelijk; 

 De stand; 

 Jeroen Petiet, klein portretje; 

 We gaan weer klaverjassen; 

 Dartstoernooi; 

 Peter Mokaba Stadion; 

 Diverse oproepen. 
 
We wensen u weer plezier, 
 

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  06-43063719 

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 

Zaterdag a.s. 
 

Reiger Boys Heren 1 - IJmuiden Heren 1? 
 

Laten we het hopen! 
 

 

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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Reiger Boys-Geuzenmiddenmeer 
 
Na weken van afgelastingen moest ik even goed zoeken waar het voetbalveld ook alweer was. Ik 
ging daarheen waar t het hardst waaide en waar het gezellig was. Dan kom je vanzelf bij Reiger 
Boys uit. 
De eerste helft ging vrij gelijk op met kansen aan beide kanten. De keepers stonden vandaag hun 
mannetje en met name Yannick de Boer had een paar goede reddingen. 
In de 23

e
 minuut kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Jeffrey Hoffer. 

Het was een soort driebanden goal, via twee andere spelers kwam de bal voor de voeten van Jeffrey 
die lekker uithaalde. 
De wedstrijd kwam toen pas echt los. Vanaf dat moment werden er ook wat gele kaarten uitgedeeld, 
overigens alleen aan de spelers van Reiger Boys. Ik weet niet of dat aan de scheidsrechter lag of 
aan de spelers, maar evengoed werden ze wel gegeven. 
Na 35 minuten kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Via een scrimmage en na een vermeende 
overtreding die niet werd bestraft werd de bal van afstand goed ingeschoten, 1-1. 
Op slag van rust raakte Sebastiaan van Rijn geblesseerd aan z’n knie en moest vervangen worden 
door Sander Overpelt. Eerder al was Aslan Siyar vervangen door Michael Cornelissen die terug is 
van een zeer langdurige knieblessure. Ook de doelpuntenmaker van Reiger Boys kreeg even last 
van een knie. 
Ik ben naarstig op zoek naar kunstknieen. Volgens mijn computer bestaat dit woord niet,  misschien 
dat ik ze daarom niet kan vinden op E-bay! Ik blijf zoeken voor jullie. 
Na rust was de eerste kans voor de thuisclub. Een schot van Sander Overpelt belandde op de bui-
tenkant paal. Na wat kansen over en weer kwamen de bezoekers in de 72

e
 minuut op voorsprong via 

een penalty. Johan Dewus kreeg een klap in het gezicht (iets wat eerder Michael al was overkomen, 
ben je eindelijk terug krijg je als dank een knal van je tegenstander!) maar dat mocht  van de 
scheidsrechter. De bal belandde in de zestien bij een speler uit Amsterdam. De spelers van Reiger 
Boys stonden er bij en keken er naar. Michael kwam de verdediging assisteren en probeerde de bal 
weg te schieten. Helaas stond daar ook net een been van de tegenstander en die werd als eerste 
weggemaaid. 
Twee minuten later werd het 1-3 door een snelle uitval van de bezoekers. 
Toen vier minuten later  Sven v.d. Berg met twee keer geel van het veld werd gestuurd was de wed-
strijd wel gespeeld. Zelfs een striptease act van Ruud en Bart aan de zijlijn veranderde daar niets 
meer aan. 
Het werd ook nog 1-4 in de 88

e
 minuut, maar dat deed er allemaal niet meer toe. 

De wedstrijd had een helft te land geduurd voor de thuisclub. 
 

Tineke Leuven 
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Reiger Boys Dames 1 -  RCL Dames 1. (Foto’s Leo Soeters) 
 
Heerhugowaard: De da-
mes van Reiger Boys kre-
gen afgelopen zaterdag 
RCL uit Leiderdorp op be-
zoek. Beidde teams speel-
den op 23 januari hun 
laatste competitie wed-
strijd waarbij RCL deze 
winnend op RVVH wist af 
te sluiten moest Reiger 
Boys met verlies de bus in 
om vanuit Tilburg huis-
waarts te gaan. Nu dus 
tegen elkaar uitkomend, 
bij het vorige treffen moes-
ten de dames van Reiger 
Boys toezien hoe RCL de 
winst pakte daar waar een 
gelijk spel  zeker verdient 
was. Tijd voor revanche 
dus maar ook RCL zal er 
flink tegen aan gaan om-
dat zij momenteel in de 
zeer vervelende degrada-
tie zone verblijven. 
 
Er waait een straffe wind over het veld van sport-
landgoed de Wending iets waar beidde teams de 
gehele wedstrijd mee moeten omgaan. Het begin 
is fel  er is een flinke strijd gaande en de eerste 
kans is er voor Martine de Bruin als zij op snel-
heid langs Marieke Plekker weet te komen, maar 
haar schot op doel  gaat ver naast. 
Na 17 minuten ziet scheidsrechter Mol  een over-
treding  net buiten de 16 en geeft een vrije trap, 
Marjan Brouwer neemt deze en knalt via de bin-
nenkant van de paal de 0-1 binnen. 
Reiger Boys probeert van alles maar loopt achter 
de feiten aan, daar waar RCL het heft in handen neemt en in de 28

e
 minuut de 0-2 op het scorebord 

zet. Een vrije trap van Annemarie Wassenaar wordt weggewerkt maar komt voor de voeten van Ilse 
Baak die de bal tegen de touwen schiet. 
Na een corner van Alina Uijl raakt Aaike Verschoor de bal niet lekker maar weet hem nog bij Christa 
Schelvis te krijgen die helaas tegen keepster Natasja Rensen stuit. Vlak daarna komt de pass van 
Verschoor bij Milenca van Ee maar zij schiet hoog over. Een vrije trap van Monique v.d. Rijst wordt 
door Plekker binnen gekopt maar zij stond volgens de scheidsrechter buitenspel, dus met een 0-2 
stand gaan de teams de rust in. 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

6 

Jaargang 45 - nummer 28  
  28 februari 2010 

In de 2
e
 helft is Reiger Boys 

misschien wel wat sterker dan 
RCL en zetten ze flink druk 
maar ook nu lukt er weinig, de 
ballen worden (mede door de 
wind) te hard aangespeeld  er 
heerst onrust binnen het team 
en wat coach de Blok er ook 
aan probeert te doen het lukt 
niet. Bij RCL voelen ze de 
overwinning naderbij komen, 
toch lijkt er in de laatste 10 mi-
nuten weer wat meer van de 
grond te komen als Chantal 
Hendriksen de bal op aange-
ven van Uijl  net over het doel 
schiet. Pas na de officiële 
speeltijd weten de dames iets 
terug te doen als Marieke Plek-
ker de bal in het doel van 
keepster Rensen weet te krij-
gen. Maar het mag niet baten 
de wedstrijd wordt even later 
afgefloten en de dames moe-
ten in deze van beidde teams 
uit matige wedstrijd toezien 
hoe RCL de winst meeneemt 
naar Leiderdorp. 
 
0-1 Marjan Brouwer, 0-2 Ilse 
Baak ( ruststand) 
1-2  Marieke Plekker 
(eindstand) 
 
Reiger Boys:  
Eline Roet, Milenca van Ee, Monique van der Rijst (43

e
 Jelien Beute), Tanja Groenenwoud, Christa 

Schelvis(78
e
 Chantal Hendriks), Alina Uijl, Marieke Plekker, Aaike Verschoor, Linda Bakker, Marintha 

Louwe ( 58
e
 Tessa Oud), Marit Bal-

der. 
 
RCL: 
Natasja Rensen, Merel van de Eshof, 
Lotte Gesman, Nikki van Luxemburg, 
Martine de Bruijn, Marjan Brouwer, 
Marcha Duijkers, Geke Maat, Ilse 
Baak, Stephanie Hartogs, Annemarie 
Wassenaar. 
Reservespeelsters: Danique Nagel, 
Bianca Zeeman, Bouchra Ait L'Hou. 
 
Scheidsrechter: Dhr. G.J.F. Mol uit 
Hensbroek die geen kaarten heeft 
uitgedeeld. 
Toeschouwers : 100 
Verslag: Simone Verschoor 
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Ben jij minimaal 12 jaar en heb jij de ambitie om in de toekomst 

te voetballen in de dames Hoofdklasse of misschien zelfs wel de 

Eredivisie, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Je kunt laten zien wat je in je mars hebt op de 

talententrainingen die worden gehouden op de volgende 4 data: 

7 februari, 7, 21 en 28 maart 2010 (van 9.30 tot 13.00 uur) 

 

Aanmelden kan via: meisjesvoetbal@reigerboys.nl  

(uiterlijk vóór 25 januari). 

Graag het volgende vermelden: 

naam, geboortedatum, telefoonnummer, huidige club 

en de data (minimaal 2) waarop je kunt komen. 

 

Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten aan ver-

bonden. 

 

 

 

v.v. Reiger Boys • Lotte Beesedijk 1 • Heerhugowaard 
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Reiger Boys MB1 – Alcmaria Victrix MB1 (Foto’s Maarten Post) 
 
Afgelopen zaterdag stonden onze meiden eindelijk weer eens in het veld. Nadat de 1

e
 competitie-

wedstrijd tegen Alcmaria met 3-2 werd gewonnen, stonden de teams dit keer weer tegenover elkaar, 
maar dan voor de beker. 
Gezien ervaringen met de 1

e
 competitiewedstrijd beloofd het een spannende wedstrijd te worden.  

Nikita en Melissa zijn eerder terug gekomen van vakantie om deze belangrijke bekerwedstrijd niet te 
missen. 
Vanaf het 1

e
 fluitsignaal ging het er soms stevig aan toe. Alcmaria oefende direct druk uit op het doel 

van Reiger Boys. Reiger Boys creëerden een aantal mooie kansen, maar scoren wilde niet lukken. 
Het leek Ajax wel…….. J. Alcmaria kreeg welgeteld een echte kans, maar gelukkig verkeerde onze 
keepster, Anita in topvorm.  
De tweede helft was nagenoeg een kopie van de eerste helft. Dit keer twee kansen voor Alcmaria en 
wel zes zekere doelkansen voor Reiger Boys. De keepers hielden de twee teams op cruciale mo-
menten in de wedstrijd. 
Na het verstrijken van de reguliere speeltijd, stond er nog steeds 0-0 op het scorebord, dus verlen-
gen of strafschoppen. De scheidsrechter wist het ook niet en dat is toch opvallend op dit niveau, 
maar goed het werd dus 2 x 10 minuten verlengen. 
Er zou nog een keer een krachtsinspanning gevraagd worden van onze meiden. En dat viel niet mee 
op het zware speelveld. 
Een moedige redding van Anita voorkwam de 1-0 voor Alcmaria. Ver in de 2

e
 helft kwam de bevrij-

ding. Vanuit de kluts werd de 1-0 gescoord. Het was vanaf de kant niet helemaal te zien wie er nu 
uiteindelijk gescoord had. Maar wat doet het er toe, we hebben gewonnen en we zijn een ronde ver-
der. 
Meiden, jullie heb allen een topwedstrijd gespeeld. Het was een zware pot en jullie hebben als leeu-
winnen gevochten. Stuk voor stuk hebben jullie wat mij betreft een topwedstrijd gespeeld! Volgende 
week Spakenburg. ……, dat belooft wat! 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

11 

Jaargang 45 - nummer 28  
  28 februari 2010 

JVC 6  - Reiger Boys 2 (Zondag)        2  -  1 
  
Anders dan wij allen dachten ging het voetballen in het verre Julianadorp gewoon 
door! Regen kwam met bakken uit de hemel, maar het veld was idd. goed bespeelbaar. 
Wij waren vandaag met 10 man, anderen waren op vakantie, werk, ziek etc.  
En het mag gezegd worden, er werd heel goed gevoetbald vandaag. Waarom??? 
Je moet!!! Er kan niet gewisseld worden, geen tijd voor blessures en gewoon gaan, wij 
hebben echt een geweldige wedstrijd gezien, wat een power kunnen de boys hebben! 
De teams waren goed aan elkaar gewaagd en ver in de eerste helft kwam daar een  
doelpunt, van onze zijde!!!!! vreemd hè? 0-1, gemaakt door onze snelle gazelle DAVE,  
de bal lag in eerste instantie voor Geonns voeten, maar werd met een omweg door 
Dave dus benut, mannen blij........voor even, want daar was het lang verwachte  
tegendoelpunt, 1-1. 
Met deze stand gingen wij de rust in, 2e helft ongeveer hetzelfde spel, zij het niet dat  
de mannen toch wel erg moe begonnen te worden, zij gaven al 110% omdat je een man 
mist, maar de regen hielp ook niet mee en later de scheidsrechter ook niet, zodat onze 
boys niet tegen 11, maar tegen 12 man moesten voetballen. 
De scheidsrechter gaf nl. een penalty tegen, terwijl er helemaal niets aan de hand was,  
maar hij zag een overtreding en lag de bal op de stip. 2-1. 
Heel jammer want een gelijkspel had zeker verdient geweest, vooral voor de hardwerkende 
boys die alles hebben gegeven. Helemaal als je weet dat JVC 6 bovenaan staat! 
  
Boys, volgende week uit tegen KSV om 14.00 uur. 
  
Wij hebben ondanks het f.....k (nare) weer een ontzettende goede wedstrijd gezien! TOP! 

  
Groetjes MiBo. 

 

 
Gediplomeerd EHBO-er bij Reiger Boys aan het werk. 

 
Diverse oproepen en verzoeken op de web-
site om dit via het vrijwilligerprotocol te rea-
liseren mochten niet baten, daardoor waren 
wij genoodzaakt een andere oplossing te 
vinden. Die hebben wij gevonden in de per-
soon van Jeroen Petiet. Jeroen is een ge-

diplomeerd EHBO’er die al voor diverse 
organisaties waaronder “het Rode Kruis” op 
evenementen zijn diensten heeft geleverd 
en meters verband en pleisters in de vin-
gers heeft. Ook heeft hij op onze jeugdtoer-
nooien zijn diensten bewezen. Vanuit de 
vrijwilligersbijdrage hebben wij een contract 
met hem kunnen afsluiten wat voorziet in 
een vaste EHBO dienst op de zaterdag 
competitiedagen. Jeroen zal zich dan elke 
zaterdag in het wedstrijdsecretariaat of op 
de velden bevinden om eerste hulp te verle-
nen waar dat nodig mocht zijn. Uiteraard 
hopen wij dat hij het heel rustig zal krijgen, 
maar mocht het nodig zijn dan kunt u of uw 

kind rekenen op uw vereniging voor professionele hulp. U kunt Jeroen indien nodig bereiken 
via de ontvangstdienst of het kantinepersoneel. 
 
Het bestuur van Reiger Boys heet Jeroen van Harte Welkom binnen onze vereniging. 
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Reiger Boys 4   -   Wieringermeer 2    1  -  0 
  
Eindelijk mochten de Cockers weer eens aan de bak. Dat ze er zin in hadden bleek wel uit mailtjes 
die de coach mocht ontvangen met teksten als: "Ik ben er conditioneel klaar voor", "ik ben echt topfit" 
en "ik ben helemaal klaar voor die basis plaats". Ze moesten toch beter weten want omkoping, vleie-
rij etc. het komt bij deze coach niet in het woordenboek voor. Dus de 4!! wisselspelers waren in eer-
ste instantie wat teleurgesteld maar na een geruststellende uitleg dat ze zeker de tweede helft zou-
den spelen had ik er weer drie bij de les en die ene ja, dat duurde gewoon even wat langer. 
De eerste helft bracht niet het vuurwerk van wat we er van hadden verwacht en het was maar goed 
dat onze goalie Wim Janssen er erg veel zin in had want hij was toch echt de man op steeds weer de 
juiste plek, soms door de ballen uit de lucht te plukken en als het moest zich even strekte naar de 

hoek(en). De rust ging in met  een 0 - 0 stand. Door de 4 wissels moest er in de opstelling van het 
team her en der wat worden geschoven. Of we niet beter met 2 spitsen konden gaan spelen was een 
vraag van een roker, had de verantwoordelijke zelf natuurlijk ook al bedacht. Het wierp meteen z'n 
vruchten af. Een foutje van een verdediger werd door Harrie de Aal al snel opgemerkt en werkte de 
bal netjes langs de keeper in het netje. We gingen er even goed voor "zitten", dat zou weleens het 
begin kunnen zijn van iets moois. De Cockers namen de overhand en speelden een kwartiertje met 
de tegenstander. Het laatste half uur werd Wieringermeer wat sterker en begon wat opportunisti-
scher te spelen waardoor de Cocker voorwaartsen wel erg veel ruimte kregen waar ze uiteraard wel 
wat mee moesten gaan doen, althans dat was de bedoeling. Ik wil niet zeggen dat de mooiste kan-
sen om zeep werden geholpen maar het was toch ook niet zo dat hun keeper heel erg uitblonk, ik wil 
maar zeggen dat ik het in het midden laat. Omdat het uiteindelijk bij de 1 - 0 winst bleef was iedereen 
tevreden al dacht de coach gedurende de tweede helft her en der wat conditiegebrek te zien, maar 
ach we doen het toch allemaal voor ons plezier en dat moeten we vooral zo houden. 
Na afloop toch wat nieuwsgierigheid m.b.t. de punten voor de meest waardevolle speler van het sei-
zoen 2009/2010, speldeprikjes werden er uit gedeeld want het is een blijft toch een eretitel. Mis-
schien komt er binnenkort wel een soort van een tussenstandje om hen die dicht achter de nummer 
1 zitten te prikkelen. 

  
J.v.d.B. 

 

 
Vrijdag 26 maart. 

 

 

U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 
 
26 maart 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne...buurman mag ook mee, buurvrouw natuurlijk ook! 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Sporting Krommenie 3 - Reigerboys Heren 9 
 
Belofte maakt schuld! Als je jezelf in het teamprotocol benoemt tot reserve-verslagschrijver, kun je 
met goed fatsoen niet meer verzaken als de huisdichter een feestje heeft verkozen boven voetballen. 
Ja, u leest het goed! Binnen het 9

e
 worden dit soort keuzes inderdaad gemaakt. Om valide en 

(véééél) minder valide redenen wordt de spelersgroep van 18 wekelijks uitgedund tot een hopelijk 
nog steeds speelgerechtigd aantal. Arbeidsverplichtingen, blessures, operaties, ala, maar verjaard-
agen tot in de 3

e
 lijn, feestjes van vage kennissen, vermeende blessures, bubbelbadweekenden tot 

zelfs echte vakanties kunnen natuurlijk op veel minder begrip rekenen! Dan is het maar goed voor 
mij als teambegeleider dat Heren 9 grotendeels selfsupporting is gemaakt v.w.b. beschikbaarheid 
van spelers. Middels de website Datumprikker.nl is volledig transparant wie voor wanneer de 
verkeerde keuze heeft gemaakt (en er dus niet bij zal zijn). Degene die met zijn afmelding zorgt voor 
doorbreking van de bodemgrens van 13 spelers heeft de verplichting om zelf vervanging te regelen. 
In tegenstelling tot het speeltje van Amstel (teamlink) is de complete speelkalender zichtbaar, waar-
door mogelijke tekorten lang van tevoren zichtbaar worden. Ideaal! Maar genoeg over de organisatie. 
 
Wedstrijdverslagen van Heren 9 waren in de 1

e
 competitiehelft vaak regelrechte toppers qua aantal 

hits op de website van Reiger Boys. Met het uitblijven van aansprekende sportieve resultaten stokte 
echter begrijpelijkerwijs ook de verslagenproductie. Geen “writersblock”, maar niemand zit echt te 
wachten op uitgebreide beschrijving van een hopeloos falend team of individuen. Niet dat het ver-
toonde spel structureel iedere week van bedroevend nivo was, maar ook de dagen met oplevende 
prestaties leverde geen beloning in de vorm van punten op. Resultaat is wel dat we nu als team op 
de ranglijst in de gevarenzone verkeren. De nacompetitie kunnen we al bijna niet meer ontlopen, 
maar verlenging van de competitie zou met de nodige zomeravond inhaalduels toch al gaan gelden. 
 
Na 3 maanden met siberische omstandigheden en zeer veel afgelastingen, vandaag eindelijk weer 
de (zonnige!) wei van Krommenie in, voor een duel tegen het 3

e
 van Sporting. Het team waar in de 

3
e
 wedstrijd van deze competitie op de Wending nog genadeloos mee afgerekend was (5-1 maar 

liefst). Goed voor de helft van ons puntentotaal tot nu toe..... Gesterkt door dit gegeven werd on-
bevangen aan de wedstrijd begonnen. Barry op de goal, competitiedebuut van nieuweling Bram op 
linksback en Oskan met Ivan in de spits. Laatstgenoemde duo stond ook aan de basis van de open-
ingstreffer van Ivan (0-1) en maakten daarmee hun uitverkiezing voor die positie direct waar. Een 
voorsprong voelde echt weer even goed! De reus in de spits van Sporting manouvreerde zich meer-
maals (traag) in kansrijke posities binnen de zestien, maar zijn schoten werden evenzoveel keren 
vakkundig geblokt door de verdedigingslinie met Jeroen, Paul, Edwin en Bram. Ook keeper Barry 
werd enkele keren gedwongen tot knappe saves, maar de rust werd toch bereikt zonder tegengoal. 
Met Alex en Richy in de gelederen waren we ook in de 2

e
 helft regelmatig in staat de bal goed rond 

te laten gaan en van daaruit kansen te creëeren voor o.a. René, Richy en Oskan. Het laatste beetje 
scherpte of geluk ontbrak er echter helaas aan. Om toch de verlossende 2

e
 treffer te maken begon 

Edwin (als een René of Willy van der Kerkhof) weer één van zijn befaamde rushes vanaf de middel-
lijn, die doorgaans pas eindigen tegen de reclameborden rond het veld of (zoals in dit geval) met de 
bal snoeihard tegen de touwen: 0-2 !  Wedstrijd gespeeld, punten binnen. Voor de vorm scoort Sport-
ing 1 minuut voor tijd weliswaar nog de 1-2, maar dat was het dan ook.  
 
Met een warm gevoel zochten we de kleedkamer op, om ons onder de douche op te frissen. Slechts 
weinigen trotseerde deze echter langer dan 10 seconden; ze waren en bleven namelijk steenkoud! 
Kennelijk een draconische maatregel om net als veel andere voetbalclubs de begroting weer sluitend 
te krijgen. Afwachten dus of Sporting Krommenie ook volgend seizoen weer een licentie zal weten te 
bemachtigen van de KNVB. Je moet er even niet aan denken dat ze nog dit seizoen kopje onder 
gaan, want dat zou ons puntentotaal van 9 terugbrengen naar 3! 
Volgende week Jong Hercules uit, dus als u daar geen verslag van terugvindt (en het is niet afgelast) 
kunt u de uitslag wel raden.....  
Salut! 
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Reiger Boys Mb 2 - DTS Mb2  
Foto’s Leo Soeters) 
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Oefenwedstrijd E1/E2 tegen D2 1-5 
 
Aangezien er vandaag geen competitieduel op het programma stond hadden we met Jeroen afge-
sproken dat we tegen de D2 aangevuld met D1 spelers zouden spelen. Anders dan de eindstand 
wellicht doet vermoeden waren we helemaal niet ontevreden over de wedstrijd. 
De D2 had duidelijk opdracht gekregen om de E’s direct onder druk te zetten. De eerste 5 minuten 
moesten we hier doorheen. Ook omdat driekwart van de jongens nog nooit op een groot veld hadden 
gevoetbald. Daarna begonnen we het toch wel redelijk op te pakken en kwamen we regelmatig met 
goede combinaties steeds beter in het spel. Echter door de wind speelden we te vaak over rechts  
terwijl links de ruimte lag. Door een snelle combinatie door het midden kwam de bal bij Max terecht 
en hij wist de bal op dat moment, tegen de verhouding in, in het netje te leggen. Na het doelpunt 
werd het een gelijkwaardige veldverhouding. Desalniettemin bleef de fysiek sterke en snelle voor-
hoede van de D uiterst gevaarlijk en moesten we af en toe met kunst en vliegwerk het doel schoon-
houden. We gingen met 1-1 de rust in. 
 
De eerste 10 minuten van de tweede helft wisten we de organisatie nog redelijk vast te houden maar 
daarna werd het dan toch wat minder. Doordat er wat krachten waren weggevloeid werden de pas-
ses minder nauwkeurig en ook te slap waardoor we er niet meer echt uit kwamen. De individuele 
klasse van sommige D spelers zorgde voor een aantal snelle doelpunten. De wedstrijd was gespeeld 
want de E’s konden geen vuist meer maken. Al met al was het een zeer nuttige wedstrijd omdat we 
ons toch langzamerhand moeten voorbereiden op het volgende seizoen. Namens de coaches vande 
E bedanken we de D- selectie voor de goede wedstrijd.   
 

Tuncay. 

 
E1 pakt volle winst door winnersmentaliteit!(Verslag vorige week). 
 
Op weg naar Castricum hadden de coaches al een bepaald voorgevoel dat het geen makkelijke 
avond ging worden. Thuis hadden we van Castricum gewonnen echter wisten we toen laat in tweede 
helft de winst te pakken. De warming up van onze Reigers was ook niet echt scherp en dat gaf ook 
niet veel hoop. Echter bleek al snel dat de jongens van Castricum erop gebrand waren om de wed-
strijd te pakken. Fysieke sterke jongens probeerden RB onder druk te zetten. Vooral voorin liepen 
een aantal snelle jongens die het ons knap lastig maakten.Teveel RB bleven onder hun niveau. Pas-
ses waren te hard of te zacht, automatismes waren er niet meer en zelfs de vechtlust was niet “je 
van het”.   
Bij vlagen wisten we er wel goed uit te komen en uit een zo’n moment kwam Dylan als een duveltje 
uit een doosje en wist de bal knap in het doel te schieten. Toch wel fijn als je niet lekker in de wed-
strijd zit. Net toen wij dat tegen elkaar zeiden scoorden Castricum 1-1 en 2-1 door te makkelijk voet-
ballen van RB. Gelukkig wist Cem na een stevig duel de bal stijf in het kruis te schieten waardoor we 
met een gelijke stand gingen rusten. 
Echter waren we er niet gerust op en er kwam een heuse donderpreek waarin vooral de vechtlust 
aan de orde werd gesteld.  
De tweede helft werd een ware veldslag waarin beide partijen probeerden te winnen. Voor de coa-
ches voelde het aan als een flipperkast maar voor de neutrale toeschouwer was het pure entertain-
ment. Het spel golfde op en neer waarin RB meer kansen kreeg en Castricum effectiever was in de 
afronding. Vijf minuten voor tijd stond Castricum met 5-4 voor. Toen RB 5-5 maakte dachten eenie-
der dat het de climax was na een enerverende wedstrijd. Echter in de 48

ste
 minuut onderschepte Da-

ve een hele harde bal met zijn borst op het middenveld en speelde deze direct door op Cem. Cem 
deed alsof hij op doel schoot en passte naar Thimo die de genadeklap gaf. Tom schoot daarna nog 
op de paal maar dat was teveel van het goede. De scheidsrechter floot af en we waren behoorlijk 
opgelaten na deze enerverende pot voetbal. De doelpuntenmakers waren Dylan (2x), Thimo (2x) en 
Cem (2x). Ik moet zeggen dat het goede voetbal ver te zoeken was maar als we deze wedstrijden 
ook winnen beloofd het nog een heel goed seizoen te worden. Complimenten aan alle jongens want 
ze hebben stuk voor stuk gevochten als leeuwen en het was een echt team. 
 

Tuncay. 
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Reiger Boys E 4 -  HSV. 
(Foto’s Ron Timmer). 

 
De eerste wedstrijd voor Reigerboys E4 
Uit tegen HSV een nieuwe onbekende ploeg. 
Het was al weer even geleden dat ze mochten 
voetballen, en het weer zag er redelijk uit. 
Tot dat we moesten beginnen. Het was een wed-
strijd in de sneeuw. De eerste helft was de bal 
ook  
steeds moeilijker te volgen, maar de mannen 
stonden de eerste helft al voor met 0-5.. 
Tweede helft kwam de tegenstander wat meer 
terug en kreeg Mike nog twee doelpunten om 
zijn oren. 

 
Maar Mike heel goed gekeept hoor, je hebt er een 
paar goed uitgehouden. 
Reigerboys maakte er zelf nog drie bij. 
De eindstand 2-8. Goed begin jongens ga zo 
door. 
 

Cynthia 
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    Let’s Play Darts!!  

   

Uitslagen van donderdag  
25 februari 

  
Bowie - Rob S 3-5 

Ron - Harry 5-1 
Rob B - Nikola 3-5 

  
Programma voor donderdag  

4 maart 
  

Dennis - Nikola 
Mitchell - Ron 
Erik - Rob S 

Dennis - Bowie 
Nikola - Harry 

Mitchell - Rob B 
  

Stand zie hiernaast 
  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e  

ronde 

rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   4 _ 4     5 _ 3     2 _ 5       

mitchell 4 _ 4                     

dennis           0 _ 5         3 _ 5 

erik         5 _ 1     5 _ 2       

bowie 3 _ 5     1 _ 5               

ron     5 _ 0         5 _ 1     4 _ 4 

                        

harry 5 _ 2     2 _ 5   1 _ 5           

                        

nikola                     5 _ 3 

rob b     5 _ 3     4 _ 4       3 _ 5   

  
ho 

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

rob s 76_ 5_10_4 14 53_77 35 7   

mitchell 99 6_6_4 16 53_54 55 5 1 

dennis 90 1_14_2 4 32_81 25 9   

erik 111 10_6_1 21 61_48 49 4 1 

bowie 68 2_13_3 7 44_81 44 8   

ron 101 16_1_2 34 91_29 106 1 3 

                

harry 69 5_10_4 14 55_74 55 6   

                

nikola 104 9_4_3 21 63_46 47 3   

rob b 122 13_3_3 29 85_47 115 2   
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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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Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 

Peter Mokaba Stadion 
 
Polokwane is één van de weinige plekken waar de nachten tijdens het WK 2010 zwoel zullen zijn. In 
de noordelijkste stad van Zuid-Afrika koelt het ook in de winter betrekkelijk weinig af. Het zal dus lek-
ker toeven zijn in het Peter Mokaba Stadion in de hoofdstad van de volslagen voetbalgekke provincie 
Limpopo. 
 
Pietersburg 
Relatief gezien telt Limpopo de meeste voetballers van Zuid-Afrika. Het enthousiasme over het WK 
2010 was dus groot in de provincie. De organisatie kon er simpelweg niet omheen hier ook een sta-

dion te bouwen. 
Dat stadion verrijst momenteel vijf 
kilometer buiten het stadscentrum 
van Polokwane, dat vroeger Pie-
tersburg heette. Het stadion is 
desalniettemin gemakkelijk te be-
reiken voor de 46.000 voetbalfans 
die er in passen.Het zal helaas 
alleen worden gebruikt in de poule-
fase of eerste ronden van het WK 
2010. 
 
Boabab boom 
De constructie van het gloednieu-
we stadion baseert zich op die van 

de Boabab boom die veel voorkomt in Limpopo. De boom die ook wel symbool staat voor zuidelijk 
Afrika heeft een brede maar takloze stam en verbreed zich snel aan de top.  
Zo moet je het stadion ook zien. Het zwaartepunt bevindt zich onder het veld. De ijzeren constructie 
loopt vervolgens snel breed uit en houdt de top van tribunes bij elkaar. 
Overigens is alleen de hoofdtribune overdekt. 
 
Peter Mokaba 
Het nieuwe megastadion verrijst naast de plek waar eerst het veel bescheidenere oude Peter Moka-
ba Stadion. Mokaba was een antiapartheidsstrijder uit de Limpopo provincie. 
Het oude Peter Mokaba Stadion kende maar één betonnen tribune. Met gras begroeide hellingen 
vormden de overige drie stadionzijden. 
 
Didier Drogba 
De bescheiden omvang maakt de historie van het stadion niet minder imposant. Zuid-Afrika speelde 
er meerdere belangrijke wedstrijden. Onder meer die tegen Ivoorkust in 2001. In deze wedstrijd 
maakte de Afrikaans voetballer van het jaar in 2006, Didier Drogba, zijn debuut voor zijn land. Hij 
verloor met 2-1 van Zuid-Afrika. Uiteraard hopen de inwoners van Polokwane vol vuur op een terug-
keer van deze ster naar hun stad in 2010.  
(Bron: Zuid-Afrika.nl). 


