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Van de Redactie. 
  
Dat was me wat, klaverjassen op vrijdag-
avond. Oergezellig!!! Moet u toch ook eens 
proberen. Dit om te beginnen, en niet te ver-
geten complimenten aan de medewerkers die 
avond: Diana, Ab, Karel, Simone, Aad en 
Paula: Dank! 
 
En dan nu de Reiger: 

 De stand bij Dames 1 en Heren 1; 

 Wedstrijdverslagen van enkele heren-
teams; 

 Verslagen van de jeugd; 

 Diverse oproepen; 

 Diverse aankondigingen; 

 Sporters eten paardenhersenen; 

 Dartstoernooi; 

 Internationaal Jeugd Toernooi; 

 Hoe levert u bij voorkeur een stukje 
aan. 

 
De redactie. 

  
N.b.: Wel weer voldoende voor deze keer. 
 
 
 
 
 
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
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Dinsdag 13 april zal er een thema avond plaats vin-
den bij Reiger Boys. 
 
Deze avond is bedoeld voor al onze (jeugd) Scheidsrechters, aan-
voerders/begeleiders van de senioren teams. 
 
Serdar Gözübüyük is bereid gevonden de themabijeenkomst te ver-
zorgen. Serdar (is een jeugdige scheidsrechter 24 jaar) is junior 
scheidsrechter betaald voetbal en is dit seizoen vrijwel wekelijks te 
zien in de Jupiler League.  
 
Graag zouden wij willen weten wie er deze avond komt ivm de ruimte, opgave is mogelijke via 
scheidsrechters@reigerboys.nl  
 
Via de onderstaande link is meer te lezen over deze avond: 
Ook een profarbiter te gast?  
 
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast  
 

Ron Veerman 
Scheidsrechter coördinator v.v. Reiger Boys 

 
 

OPROEP: HERHALINGSLES AED 
 

 
 
Twee jaar geleden heEFT DE Stichting “Vrienden Van Reiger Boys”  als 60-jarig jubileumcadeau een 
AED defibrillator aangeboden aan v.v. Reiger Boys. Onder leiding van de gediplomeerd instructeur 
Piet Weeland hebben toen ca. 20 vrijwilligers een cursus gevolgd hoe de AED te bedienen.  
Om de kennis op niveau te houden wordt op donderdag 8  april, aanvang 20 uur, een 
herhalingsles gegeven. 
Alle oud-cursisten worden hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Zoals jullie weten:  

Je kunt er iemands leven mee redden! 
Opgeven kan via de mail naar: k.visser@reigerboys.nl of op 06-22921229 

mailto:scheidsrechters@reigerboys.nl
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast
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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, 
 

 
Topsporters aan de paardenshersenen. 
(Bron van inspiratie: De Volkskrant). 
 
In paardenkringen is met grote zorg gereageerd op het toenemend gebruik van paardenhersenen bij 
de behandeling van sportblessures. Hoe meer salaris een sporter verdient, hoe meer hij/zij betaalt 
voor paardenhersenen. Men neemt geen genoegen meer met hersenen van bijv. het paard van de 
schillenboer. Neen, topsporters willen graag hersenen van beroemde paarden, zoals bijvoorbeeld 
een televisiepaard: Mister Ed, Black Beauty. Of ze gaan voor toppaarden uit het “grijze” circuit: 
Okidoki, Sapperdeflap, Fast John. Ook onder golfspelers schijnt hiervoor belangstelling te zijn. 
Experimenten met hersenen van andere dieren nemen hand over hand toe: schaatsers leggen zich 
toe op ijsberenhersenen, zwemmers gaan meer voor de hersenkwabben van de dolfijn. 
Johan Cruijff zou hier niets in zien: “Je ken van ezelhersenen nou eenmaal geen paardenhersenen 
maken”. 
 

HH 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Medemblik 2    -   Reiger Boys 4      9 - 1 

  
Uiteraard kan ik ook dit verslag met een woord afdoen, maar dan wordt er in die vreselijke, en slecht 
gelezen, digitale Reiger bijna helemaal niet meer over voetbal gesproken/geschreven. Heel 
veel foto's, enorme verslagen van RB heren 1 en Dames 1, de wekelijkse Coca Cola reklame, villa 
Kakelbont en de Dart League vormen helaas het hoofdbestanddeel, jammer. Navraag op de klaver-
jasavond leerde dat 9,5 van de 10 mensen de gezellige papieren Reiger terug willen!!??   Eerlijk ge-
zegd voor mij hoeft het niet.  
Dan de wedstrijd. Als je zo de uitslag bekijkt zou je zeggen dat het eenrichtingsverkeer was en dat 
b.v. onze keeper een offday had. Een geflatteerde uitslag zou je het kunnen noemen of misschien 
ook niet. Ik wil beginnen met het mooiste van ( voor ons tenminste ) de wedstrijd. De Cockers deel-
den de lakens uit ( he, hoor ik denken ) ja toch wel, want na een twaalftal minuten scoorde Johan 
met een fraai stiffie uit een assist van Henk de 0 - 1. Geen vuiltje aan de lucht, werd er gedacht ( ook 
door mij ), we speelden fris en fruitig. Dan na zo'n 20 min. begon de ellende, via een kets ( pech 
dus ) komt zo'n Medemblikker alleen voor onze keeper en maakte geen fout, althans voor ons wel 
dus. Vervolgens wordt een breedte!! passje voor onze goal onderschept met verstrekkende gevol-
gen. Een te zachte terug kopbal leverde eenzelfde resultaat op en als dan de reserve grensrech-
ter een keer vergeet te vlaggen ( Nico waar zit je toch? ) heeft dat ook zo z'n gevolgen. Kortom een 
foutenfestival. Rust 5 - 1 Vreemd genoeg heerste er toch nog een gevoel in de kleedkamer van als 
we nu even die aansluittreffers maken pakken we hier nog gewoon de 3 punten!!  De Cockers gingen 
va banque met een doorgeschoven laatste man kwamen er kansen, Patrick en Ed kregen 'm er al-
leen voor de keeper niet in. Waarom Aalt van 2,75 meter van het lege doel op de lat ging schieten 
zal wel een raadsel blijven. Misschien zijn we graspolletjes gewend en wordt daar dan al rekening 
meegehouden maar op het verouderde/slechte kunstgrasveld waren die er helaas, voor ons, niet. 
Kansen waren er voor de Cockers dus zeker wel, het verschil was enkel dat die Medebliksemsers ze 
er wel inschoten en wij dus niet. Een uitslag van 11 - 7 was heel reeel geweest.  Met de Pasen is er 
voor het Cocker team een pauze ingelast, jammer want we waren net zo lekker op dreef.  
Nog even dit, voetbal is een teamsport, dat houdt in dat je o.a. rekening met anderen moet houden 
en zeker met je coach. Maak het die man niet zo moeilijk, uiteraard worden er nog geen namen ge-
noemd maar wie de voetbalschoen past trek 'm aan zou ik zeggen. Enne... E.O. wordt heel erg be-
dankt het lag zaterdag zeker niet aan jou. 

  
J.v.d.B. 

 

De Stand: 
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„t Vijfde 
 
Hellas in Zaandam. Vlak bij de „grote‟ rotonde in Zaandam liggen een stuk of 34 voetbalclubs ge-
broederlijk naast elkaar en de laatste in die lange rij is Hellas. Je zou dus denken: dat ligt allemaal 
langs dezelfde straat. En dat is niet eens zo‟n heel slechte gedachte; dat klopt namelijk wel. Als je 
tenminste een voetganger bent. Bij auto‟s ligt dat anders: die kunnen maar heel moeizaam over een 
voetgangersbruggetje over een sloot komen. Minstens drie auto‟s maakten deze denkfout, parkeer-
de hun heilige koe aan de verkeerde kant van het water en de inzittenden mochten alvast een voor-
schot nemen op de wandelvierdaagse. Op de heenweg tenminste. Bij het vijfde is namelijk alles tot 
in de puntjes geregeld en tegenwoordig is er zelfs zoiets als parkeerbeheer, die de auto‟s één voor 
één eventjes aan de goede kant van het water zette. Dit tot grote verbazing tot de graffitikunstenaars 
van Zaandam die daar vlakbij een vereeuwiging van hun diepste gevoelens aan het uiten waren: zij 
zagen tot drie keer aan toe dezelfde persoon een auto weghalen.  Dankzij de uitgestrooide brood-
kruimels konden we de uitgang van het labyrint vinden, kwamen we geen Minotaurus tegen en 
mochten we de strijd aan binden tegen de op één na zwakste broeder in onze poule. 
Drie maal raden wie dan de zwakste in de poule is… Nee, ik zei: DRIE keer raden! Inderdaad; die 
zwarten, die gelen, die nooit een puntje stelen. En dat kwam vooral naar voren , of eigenlijk: uitgere-
kend, in deze wedstrijd. Hellas had geen kind aan ons. Hooguit aan keeper Jeroen die er vooral in 
de eerste helft, de raarste ballen eruit hield, op zijn kenmerkende manier. Opvallend was dat de in-
gehuurde, enthousiaste invallers de betere spelers waren aan de kant van de Ardeidae. Te weten: 
Elsio, Robin, Mark, Sander en Steven. Zoals een oplettend lezertje al zal opmerken: maar liefst vier 
invallers. Het vijfde wordt nogal geplaagd door blessureleed, verjaardagen en zelfs de oorlog in Af-
ghanistan is debet aan de zeer uitgedunde selecao. Het niveau was dan ook navenant. Sinds de 
nederlaag van Oranje tegen Luxemburg in  1964 zal er zelden een slechtere voetbalwedstrijd te zien 
zijn geweest op de Nederlandse velden. Hellas is totaal geen goed team, maar zoals wij speelden… 
een blinde zeehond met een epileptische aanval heeft waarschijnlijk een betere balbeheersing dan 
een gemiddelde Reiger Boys-speler die middag. Waren er dan helemaal geen positieve punten? 
Een paar. Eén daarvan is een prachtige boogbal van een metertje of 40 van onze eigen Mark die de 
in trainingspak gehulde keeper van Hellas over zich heen zag gaan ìn het doel. Het is ook erg dom 
om, met Mark in balbezit, maar liefst drie centimeter te ver voor je doel te staan. Een andere positie-
ve noot is een aanval van de invallers, die boelkloedig werd afgerond door Elsio. Twee keer ge-
scoord, maar wel iets van zeven tegendoelpunten. 
 
Doelpunt van de w….. eeeh… Mispeer van de week. 
 
Een paar leuke kandidaten vandaag. Bijvoorbeeld Jeroen, die bij een 6-1 achterstand, de wedstrijd-
bal de struiken in joeg, om zodoende wat „tijd te rekken‟.  Ook leuk om te zien was dat ie tijdens de 
wedstrijd werd ingeschoten door Wouter, het zoontje van Dinand. Een andere kandidaat is Roeroe, 
die bijna elke week wel kandidaat is. Vandaag werd ie in de bestuurskamer betrapt bij het bestellen 
en het drinken van  Groene Thee. Dus niet koffie, een isotone dorstlesser, desnoods normale thee of 
water; neehee… GROENE thee. Roeroe had de avond daarvoor fanatiek geklaverjast en kon dus 
wel wat extra vocht gebruiken. Later na de wedstrijd, toen bijna iedereen zat te genieten van de bier-
tas, ging het rare gedrag van Roeroe vrolijk verder en zat ie te lurken aan een flesje cola. Ook Robin 
vind ik wel een nominatie waard, vanwege het douchen met z‟n onderbroek aan. Dat zou je kunnen 
schuiven op cultuurverschil, maar helaas voor Robin is dit niet de cultuur van het vijfde. Toch krijgt 
iemand anders „m. Iemand van wie z‟n moeder nog voor de wedstrijd had gezegd: “hij heeft al een 
hele tijd geen eigen doelpunt meer gemaakt!” Hellas had inderdaad niet geheel zelfstandig ons een 
flinke nederlaag bezorgt. Ze kregen hulp. Van Oelie. Eén ding moeten we met z‟n allen toegeven: hij 
zat er schitterend in. Onhoudbaar, zelfs voor Jeroen. 
Oelie… van harte!!!                Marcus. 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys Heren 9 – Alkmaarse Boys 5 
 
Ondanks twee late afmeldingen van Johnny en Maarten, captain René in Sheffield aan de pints, 
Jeroen een dagje “apies kijken” in Emmen en andere keeper Barry druk met het inlopen van op-
gelopen klusachterstand aan zijn huis, stonden we toch met 2 wissels aan de start van het altijd be-
laden treffen met die andere “Boys”. Bij absentie van keeper én stand-in keeper, kwam het last-
minute afgelasten van Reiger Boys 7 als een geschenk uit de hemel. Keeper Raymond van RB7 was 
bereid ons uit de brand te helpen. Gelegenheidsaanvoerder Paul hoefde de keepershandschoenen 
dus toch niet op te pakken en bleek gelukkig ook nog eens voldoende hersteld van zijn blessure om 
de defensie weer te leiden. Verrassende pion in zijn opstelling voor vandaag was Edwin; geposteerd 
op de rechtsbuitenstek! Laatstgenoemde zou het in hem gestelde (aanvallende) vertrouwen in dit 
duel niet beschamen. We want more! 
Een straffe zuidwester omarmde de mannen op het veld. Verder een mooi zonnetje en ± 10 graden, 
dus uitermate geschikte omstandigheden voor een lekker potje voetbal. Heel even nog dreigde er 
roet in het eten te komen, toen de scheidsrechter ons de vraag voorlegde of de wedstrijd wel door-
gang kon vinden bij ontbrekende spelerspassen van de tegenstander. Niemand was echter uit op het 
afgelasten, dus we streken maar weer eens over ons geel-zwarte hart....  
Al snel bleek dat we net als in de uitwedstrijd (3-2) goed aan de rood-witten gewaagd waren. Over en 
weer ontstonden weliswaar diverse gevaarlijke momenten voor de goals, maar aan onze kant was 
“stofzuiger” Jeroen L vandaag in uitstekende doen en hield inleendoelman Raymond ons waar nodig 
steeds op de been. Uit een vrije trap van Robbert en nog één van hemzelf had Jeroen de kroon op 
deze prima wedstrijd kunnen zetten, maar beide inzetten kregen net te weinig vaart mee voor een 
doelpunt. Enkele andere prima kansen werden helaas ook niet verzilverd. Tot de 35

e
 minuut zich 

aandiende, waarin de alkmaarse keeper ver uit zijn doel kwam en de bal pardoes via zijn medespeler 
bij Paul in de voeten schoof. Zonder enige vertwijfeling lanceerde hij de bal schijnbaar richting hemel, 
waarna deze vanaf zijn hoogtepunt in de curve “zwanger van het effect” koers koos naar de vijandeli-
jke touwen. De hulpeloos terugsprintende keeper had het nakijken en de 1-0 schalde uit de stadion-
speakers! Tsja, hij was best mooi, ja! De rust in met een verdiende voorsprong. 
Daarna veranderde het wedstrijdbeeld eigenlijk niet wezelijk meer. Ivan kwam voor Bram en de 
samenwerking tussen keeper en achterste linie maakte de Reiger Boyszijde tot een schrier onneem-
bare vesting. Het middenveld met Richy, Oskan en Robbert bleef steeds voldoende aanspeelbaar, 
won regelmatig belangrijke persoonlijke duels en hield constant druk naar voren. Ondanks het 
sleuren voorin van met name Edwin, werd daar echter de koelbloedigheid gemist om een 2

e
 treffer 

op het bord te krijgen. Ook met de buitenspelval waren de alkmaarders spits Robin herhaaldelijk te 
slim af. Na een zeer kortstondig optreden in de 1

e
 helft en de opmerking in de rust dat “zijn benen het 

gewoon even niet meer deden”, keerde Alex Messi (de grote broer van...) voor de moegestreden 
Pierre terug binnen de lijnen. Het publiek ging direct op het puntje van de stoel zitten om vooral maar 
niets te hoeven missen van zijn onnavolgbare slaloms door de vijandelijke zestien. Hoewel enkele 
keren dichtbij, mocht hij hiervoor helaas niet de beloning in de vorm van een treffer (of doeltreffende 
assist op Robbert!) ontvangen. Matchwinner vandaag bleef dus Paul, die met zijn wonderschone 
doelpunt de volle 3 punten verdiende voor het team.  
 
Salut en Proost! 
P.S. Raymond, bedankt voor deze feilloze invalbeurt. 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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Reiger Boys in zee met 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat  v.v. Reiger Boys besloten heeft per 1 januari 2010 over te stappen 
op Coca Cola als onze leverancier van fris- en sportdrank en vruchtensappen. 
Coca Cola is wereldwijd marktleider in de drankenindustrie en produceert naast Coca Cola ook 
merken als Sprite, Fanta, Kinley, Minute Maid vruchtensap, Nestea ijsthee, Chaudfontaine en 
Aquarius sportdrank.  
Ook zullen de frisdranken voortaan allemaal worden verkocht in 20cl flesjes. Hierdoor bent u ten alle 
tijden gewaarborgd van een vers glas fris- of vruchtendrank. De tot nu toe gebruikte liter flessen 
frisdrank verliezen snel hun koolzuur, en daardoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. 
Coca Cola voert een intensief beleid op het gebied van voeding en gezondheid (o.a. suikervrije Coca 
Cola Zero), en voert een actief milieubeleid om de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. Het 
bestuur v.v. Reiger Boys ondersteunt dit beleid van harte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.coca-cola.nl.  

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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Reiger |Boys C2. 
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat wordt een spektakel!!! 
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    Let’s Play Darts!!  

 

 
 

Uitslagen van donderdag  
25 maart. 

  
Harry - Mitchell 4-4 
Mitchell - Rob B 1-5 

  

Programma voor donderdag  
1 april.[geen grap] 

  
Rob S - Nikola 
Harry - Dennis 
Bowie - Ron 

Nikola - Dennis 
  

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 4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3     2 _ 5     2 _ 5 

mitchell 4 _ 4   5 _ 2   5 _ 0 4 _ 4   4 _ 4     1 _ 5 

dennis 4 _ 4 2 _ 5   0 _ 5   0 _ 5         3 _ 5 

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

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

ron   4 _ 4 5 _ 0 5 _ 3       5 _ 2   3 _ 5 4 _ 4 

                        

harry 5 _ 2 4 _ 4   2 _ 5 5 _ 3 2 _ 5       2 _ 5 3 _ 5 

                        

nikola       4 _ 4 5 _ 1 5 _ 3   5 _ 2     5 _ 3 

rob b 5 _ 2 5 _ 1 5 _ 3   5 _ 3 4 _ 4   5 _ 3   3 _ 5   

  
ho 

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

rob s 81_ 5_11_6 16 63_90 44 7   

mitchell 99 9_7_6 24 77_69 75 5 1 

dennis 90 1_17_3 5 
38_10

0 
33 9   

erik 111 11_8_3 25 77_66 66 4 1 

bowie 70 2_17_3 7 
51_10

1 
50 8   

ron 101 18_2_2 37 
103_4

2 
118 1 3 

                

harry 116 6_12_5 17 72_91 67 6   

                

nikola 104 13_4_4 30 87_56 70 3   

rob b 122 17_3_3 37 
105_5

6 
137 2   
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Reiger Boys Dames/Meisjes naar  

 
 

 

AZ – ADO Den Haag    
 
Op donderdag 29 april spelen de dames van AZ tegen de dames van ADO Den Haag in 

het TATA Steel stadion in Velsen. AZ staat momenteel eerste en uiteraard willen ze dat tot het 
eind van de competitie zo houden, zodat ze het derde kampioenschap op rij kunnen gaan vie-
ren. Om dit te bereiken hebben ze onze steun heel erg hard nodig. We willen al onze meisjes- 
en damesleden dan ook uitnodigen om donderdag 29 april de dames van AZ aan te komen 
moedigen. Dit leuke initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de “Vrienden van Reiger 
Boys.” 
 
Wie kunnen er mee? 
Alle meisjes en dames, die voetballen in één van de Reiger Boys elftallen kunnen zich aan-
melden.   
 
Hoe laat moet je verzamelen? 
Je bent vanaf 17.15 uur welkom bij Reiger Boys, waar we gezamenlijk wat eten en drinken. 
 
Hoe laat vertrekt de bus? 
Rond 18.30 vertrekken de bussen richting Velsen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Rond 
22.15 uur zijn we weer terug in Heerhugowaard. De dag daarna heeft iedereen vrij dus we ho-
pen dat ook de allerjongsten mee kunnen naar deze wedstrijd. 
 
Hoe meld ik mij aan? 
Inschrijven kan via de website of stuur een mail naar: s.zwolsman@reigerboys.nl 
Schrijf je snel in tot uiterlijk vrijdag 22 april. Aan deze voetbalactiviteit zijn geen kosten ver-
bonden. 
 
 

Namens de Jeugd  
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E Pupillen Selectie dd 27032010 
 
De E1 heeft zich vandaag knap hertelt van de onnodige uitglijder afgelopen week bij AFC‟34. Tegen 
directe concurrent EVC E1 werd het 1-0. De E2 zet de goede reeks voort en wint de derby uit bij 
KSV E1 met 3-4 en blijft door deze overwinning in de race voor de bovenste plekken.. Onze 
youngstars konden tegen Berdos E1 niet verder dan een 5-1 verlies. 
 

Reiger Boys-EVC E1 1-0 
 
Onder perfecte omstandigheden mocht de E1 vandaag op het kustgras aantreden tegen EVC E1. 
Wederom een team dat om de bovenste plaatsen strijdt. Bij het betreden van het veld bleek dat we 
te maken zouden krijgen met een fysieke tegenstander. gecombinerend met de berichten die wij 
vooraf van EVC hadden dat het vooral een voetballende ploeg is wisten we dat ons een stevige mid-
dag stond te wachten. Vanaf de aftrap werd direct door Reiger Boys het spel opgepakt zoals we dat 
hadden afgesproken. Het kort houden van het veld bij balverlies en het via de zijkanten opbouwen 
van de aanval. Reiger Boys had in de eerste helft een licht overwicht. Dit leidde tot enkele kansen. 
Een per ongeluk zelf verlengde ingooi van EVC leidde tot een 1-tegen1 situatie voor het doel van 
Ezzie, die uiteindelijk als winnaar uit de strijd kwam. Veel meer kansen kreeg EVC niet in de eerste 
helft. Rond de 10 minuut kon Thimo goed doorzetten en kwam uiteindelijk langs de keeper met bal, 
vervolgens was het een koud kunstje om de bal in het doel te deponeren, 1-0. Achter in werd goed, 
scherp gedekt. Tommie verleende goed assistentie om de 2 spitsen van EVC in toom te houden. De 
2-0 zat voor rust ook in de lucht. Helaas vond Lars iets te laat Thimo vinden in een prachtige ½ an-
ders stond Thimo voor de tweede maal vrij voor de goal. Rust 1-0. De tweede helft probeerde EVC 
het wel, maar kwam er niet echt door heen. Reiger Boys bleef met goede uitvallen ook gevaarlijk. 
Kleine mogelijkheden voor beide doelen werden niet benut. De tijd begon te dringen voor EVC en in 
de laatste paar minuten werd het voor hen alles of niets. Doordat Tommie plots uitviel en we met 
meerdere spelers op andere posities stonden werd het nog even spannend met als resultaat een 
dikke kans voor EVC die op de lat eindigde en een paar goede reddingen van Ezzie. De streep werd 
gehaald met 3 punten in de tas. Volgende week een toernooi en op dinsdag 6 april gaan we naar 
Landsmeer voor de competitiewedstrijd tegen IVV E1. Hopelijk kunnen we de lijn dan voortzetten.   
          

Rene Kauwen 
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E5 speelt wedstrijd van de gemiste kansen. 
 
Dat de wedstrijd tegen SVW  niet makkelijk zou worden, wisten we al. Thuis hadden we al met enige 
moeite gewonnen van dit elftal  en ze hadden bewezen tegen medekoploper AFC ‟34 gelijk te kun-
nen spelen. In deze poule waar na vandaag nu 4 clubs met een nagenoeg zelfde aantal punten kans 
maken op het kampioenschap wordt het inmiddels erg spannend. Dat wij daar als Reigerboys hard 
aan meewerken was toch onbedoeld. Opnieuw verloren wij een wedstrijd terwijl wij de bovenliggende 
partij waren. Daar waar zij welgeteld 4 of 5 kansen kregen en er 3 benutten, hadden wij er zeker 
meer dan tien, maar troffen wij slechts twee keer doel.  Paal, lat en keeper lagen en stonden steeds 
in de weg. Met name in de eerste helft leden we veel balverlies doordat de middenvelders/
vleugelspelers maar zelden goed bereikt waren. Onze verdedigers hebben kennelijk zoveel vertrou-
wen in het middenveld dat ze elke bal daar proberen in te leveren. Maar soms is dat een te moeilijke 
weg omdat spelers gedekt staan of zich gedekt opstellen. Wat is er dan makkelijker om even op je 
keeper terug te spelen. Vaak zijn we op zoek naar te ingewikkelde oplossingen daar waar simpel 
(zoals Rene Kauwen ook al tegen jullie zei) voetballen vaak zoveel makkelijker is. Dit is ook vaak het 
probleem van onze spitsen. We geraken vaak vlak voor het doel maar daar aangekomen lijken we 
opeens te verlammen. Het laatste tikje wordt een mispeer of een rollertje op de keeper. Jammer!   

 
Desalniettemin heb ik nog 
steeds vertrouwen in een 
goede afloop. Stuk voor 
stuk (of je nu Mi-
lan,Mauro,Brian,Numan of 
wie dan ook bent)hebben 
jullie laten zien dat je het 
kunt. Dat het nu even te-
genzat, het zij zo. De ko-
mende wedstrijden laten 
we zien wat een eindsprint 
is. Van Milan weet ik dat 
hij die in zich heeft, dat 
heeft hij  mij al eens laten 
zien tijdens een hardloop-
wedstrijd in het park van 
Luna. 
 

Gerrit  
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Kolping Boys E6 – Reiger Boys E7 
 
Helaas was Lewis ziek ( beterschap kerel ) en hadden we dus maar 1 wissel.De E7 gaat voortvarend 
van start en binnen 10 minuten staan ze dan ook  0-3 voor.Rinse scoort de 0-1 met een kopbal na 
een goede omhaal van Jermo.Quinten pakt ook z‟n goaltje mee en scoort 0-2 na een prachtige aan-
val over Alex,Jermo en Rinse.Quinten scoort  ook de 0-3 na wederom een prachtaanval,goed door-
schuiven van het middenveld,prachtig samenspel van Jermo,Rinse en Mark en Quinten die dus be-
heerst scoort.De vele meegekomen supporters willen blijkbaar 10 doelpunten zien want de ploeg 
wordt luidkeels aangemoedigd om 10 doelpunten te scoren.Echter door positie wisselingen staakt de 
aanvalsdrift en kan Kolping Boys een paar keer gevaarlijk uitkomen,goed werk weer van onze backs 
Maikel en Alex en Collin en goed keeperswerk van Dylan voorkomt dat ze kunnen scoren. 
0-3 is dan ook de ruststand.Helaas had Chris de  1

e
 10 minuten gemist en dus de prachtige goals 

maar gelukkig was hij wel op tijd om ons van een lekker bakkie koffie en thee te voorzien in de rust. 
( Volgende keer graag : 2 cappucino , 1 latte machiatto , 2 warme choco met rum en slagroom ,  
2 tompoucen en 2 appelpunten ) 
Na rust en de jongens weer op hun vertrouwde plekken begon het weer te lopenNa een goede actie 
van Jermo kan Marc met een punter de 0-4 scoren. 
Rinse is ook weer op dreef en na een assist van wederomJermo scoort hij de 0-5. 
Het geluk is met ons want Kolping Boys komt ook in de 2

e
 helft gevaarlijk dicht bij ons doel en scoort 

bijna maar de bal gaat via binnen en buitenkant paal buiten , Dylan red een paar goed en Alex en 
Collin schakelen verder hun tegenstander uit , we houden dus de 0. 
De E7 blijft zelf wel scoren en een goed opgezette aanval van rechts met Rinse sterk opkomend 
naar de achterlijn , prachtig passend op Maikel die met links nog wel de 0-6 scoort. 
Rinse werkt aan zijn doelpunten en scoort ook knap de 0-7 na een goede voorzet van Marc.. 
Goede,snelle aanval met Marc ,Maikel en Rinse en laatstgenoemde scoort beheerst 0-8. 
5 gespeeld mannen en 5 gewonnen klasse mannen. 

 
PB 

Reigerboys E8 – Alcmaria Victrix E4       7 – 4 
  
In een zeer enerverende wedstrijd hield E8 de punten in huis. Helaas moest Rene de wedstrijd op-
nieuw vanaf de zijkant bekijken; hij was wel een goede steun voor Sander. Al vroeg in de wedstrijd 
kwam  E8 op voorsprong: Steije plaatste op Daryll die hard op de keeper inschoot; die wist de bal 
nog wel weg te werken; maar Amco was genadeloos en maakt het af. 1-0 
Vrij snel daarna scoorde Victrix na goed samenspel 1-1 en daar hadden we niet opgerekend. Door 
duidelijke aanwijzingen van Theo hield E8 toch de moed er in, opzoek naar het volgende doelpunt. 
Die kwam er al heel snel; eest nog goed samenspel tussen Dennis en Amco en wat hulp van de kee-
per, in dit geval was Robin de man van 2-1. Een paar minuten later was het weer raak, uit een vrije 
trap van Robin wist Hein 3-1 te scoren.  
Toch liet Victrix het er niet bij zitten, ook zij bleken tot goed samenspel in staat, waardoor ze op 3-2 
kwamen. Onze achterhoede werkte heel hard, maar Maud, Dennis en Steije konden niet voorkomen 
dat Victrix ook gevaarlijk kon worden. Gelukkig was Sander net zo in vorm als afgelopen woensdag, 
waardoor we de wedstrijd toch in handen konden houden. Eindelijk kreeg Amco z‟n zin, door goed te 
kijken scoorde hij 4-2. 
Weer kwam Victrix terug; de kopbal uit een vrije schop was absoluut onhoudbaar voor Sander. Mooi 
doelpunt van de tegenpartij.  
De keeper van de tegenpartij was wat onzeker en Dennis kon daar mooi van profiteren 5-3. Weer 
komt Victrix terug, vanuit een corner stuiterde de bal zo achter de keeper. 5-4. Wat een spannende 
pot en toch wilde E8 de punten per sé behouden, na de mooie overwinning tegen LSVV. Steije ging 
mid staan, zodat Dennis nog meer aanvallende kwaliteiten kon laten zien en met Maud in de rugdek-
king moest het mogelijk zijn om meer doelpunten te scoren. Die kwamen er ook; eerst kon Amco 
heel beheerst 6-4 scoren. Daarna een prachtige corner van Robin, die Daryll met een prachtige kop-
bal bijna verzilverde. Goed samenspel en spannende ballen in het doelgebied, met Hein, Robin, Am-
co en Daryll in de hoofdrol, waren wel kansen, maar geen doelpunten. Uiteindelijk bepaalde Daryll de 
stand, na een mooie solo op 7 -4. Terecht gewonnen, goed gespeeld en nu op naar de kop van de 
ranglijst! 

Bob  
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LSVV E3 - Reigerboys E8 
 
Het is woensdag 24 maart 2010 en we spelen een inhaalwedstrijd tegen LSVV E3. Sander staat van-
daag de hele wedstrijd tussen de palen want René moest geblesseerd afhaken voor deze wedstrijd. 
Theo, onze supercoach, kwam ook overgevlogen om onze mannen te begeleiden tijdens de wed-
strijd. Voor de wedstrijd kreeg het publiek een gratis kopje koffie aangeboden van de vrijwilligers van 
LSVV. Dit sloegen we natuurlijk niet af en al nippend aan de koffie begon de wedstrijd. 
 
De eerste 10 minuten waren de jongens elkaar aan het aftasten en golfde het spel op en neer. Hein 
schreef de eerste goal op zijn naam na een mooie pass van Darryll 0-1. De tegenpartij ging in de 
tegenaanval en Sander wist een doorgebroken speler voor zijn doel te onderscheppen door goed uit 
zijn doel te komen. De verdediging had het druk en de bal werd door Dennis, Maud en Steije iedere 
keer weer naar voren gebracht zodat in dit geval Hein de 0-2 maakte op aangeven van Amco.  
 
Dennis schoot op grote afstand op het doel van de tegenpartij en de bal werd maar net gestopt door 
hun keeper. Zonde hoor Dennis, maar geen zorgen jou kans komt nog wel :) . Uit een voorzet scoor-
de de tegenpartij met een onhoudbaar schot vlak voor het doel van Sander. 1-2. Vlak voor de rust 
kwam ook Robin goed op dreef en scoorde de 1-3.  
 
In de tweede helft gingen we weer op dezelfde voet verder. De verdedigers brachten de bal naar vo-
ren en de spitsen scoorde 1-4 Robin, 1-5 Hein, 1-6 Amco. Het was tijd voor een hoekschop die Den-
nis ging nemen. Dennis schoot de bal hard in en de bal draaide mooi richting de eerste paal. Zou de 
bal erin gaan. Door de voetbalgoden werd een waanzinnig effect aan de bal gegeven en ketste deze 
zo het doel in. Wat een wereldtreffer :) 1-7. 
 
Hein wist ook voor het einde van de wedstrijd nog 1-8 te scoren en iedereen had genoten van: 
- een goede opbouwende verdediging waar de bal heen en weer naar voren kaatste. 
- geweldige één-tweetjes en soms één, twee-drietjes. 
- een super vliegende keeper die alle doorbraken onderschepte. 
- een heerlijk weertje met een bakkie koffie erbij. 
- een voetbalgod die met ons was. 
 
Maud, Steije, Dennis, Sander, Amco, Robin, Darryll, Hein bedankt voor een geweldige woensdag-
middag, we hebben genoten. 

 
René Engel-

hart 
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MF1 – Hugo Boys F4    
 
Vandaag moesten de MF1 aantreden tegen Hugo Boys, vol spanning want met alles nog gewonnen 
te hebben dit voorjaar ruiken de meiden al het kampioenschap. Super gemotiveerd zijn de meiden! 
Kim was helaas ziek vandaag dus iedereen moest aan de bak. 
In de 2

e
 minuut maakte Nienke een prachtig doelpunt en de toon was gezet. 

Al gauw stonden de meiden er goed voor door goed over te spelen, te kijken en de kansen te benut-
ten. 
Lotte, Nienke en Femmie hebben de doelpunten voor het team gemaakt. 
Sam en Meike stonden allebei een helft op doel maar hebben geen lastige bal gehad door de goede 
verdediging van Dara, Sanne en Amber. Met 7 – 0 is de wedstrijd geëindigd.  
Het dreamteam is op dreef… 
 

Karin 
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Reiger Boys F3 pakt verdiende zege op Koedijk F2 
  
Reiger Boys F3 moest aangetreden tegen het sterke Koedijk F2. Net als Reiger Boys had Koedijk 
ook nog maar 3 verliespunten. De 3 verliespunten die Reiger Boys had opgelopen, waren juist tegen 
Koedijk. In de eerste wedstrijd van het voorjaarsseizoen werd er met 4 - 2 verloren. Reigerboys was 
toen niet kansloos, dus gingen we met goede moed richting Koedijk. Er stond net als vorige week 
een straf windje en Reiger Boys begon met de wind in het gezicht. In de eerste helft werd er hard 
gewerkt door beide partijen en waren er weinig kansen. Koedijk was wel iets gevaarlijker voor het 
doel, maar Sam stond vandaag een wereldpartij te keepen en hield zijn doel dus schoon. Halverwe-
ge werd Roy aangespeeld op links, hij kapte naar binnen en haalde verwoestend uit, 0 - 1. Deze 
voorsprong kon worden verdedigd tot de rust. Na de rust was het eigenlijk alleen Reiger Boys wat de 
klok sloeg, maar Koedijk wist via een vrije trap toch langszij te komen. Gelukkig gingen de koppies 
niet hangen en werd er goed geknokt. De treffer hing in de lucht en wie anders dan Jaimy P., die ook 
wekelijks zijn goaltje meepikt, maakte al snel de 1 - 2. Hij kreeg hierna nog een paar goede mogelijk-
heden, maar aan de 1 - 2 veranderde niets meer. Een zeer goede prestatie, gefeliciteerd jongens!! 

  
Een trotse toeschouwer 

 

Berdos F2 - Reiger Boys F4 
 
Vandaag alweer een return, nu tegen Berdos.  
Ik was dus helemaal vergeten dat we al een keer tegen Berdos gespeeld hadden, maar ik heb de 
papieren er even op na gekeken, en inderdaad we hebben ze al een keer gehad.  
Vandaag zonder Jahyi en Nils, dus met z'n achten naar Bergen. 
We begonnen tegen de wind in, hoewel Wesley nog gezegd had dat we beter tegen wind konden 
beginnen. Het pakte toch goed uit. 
De mannen van de F4 begonnen furieus. Het was echter Berdos die de eerste echte kans kreeg, 
maar Wouter stond als een beer te keepen en hield hem tegen. Daarna was het alleen Reiger Boys 
die het spel bepaalde. Via twee keer Joël en twee keer Wesley en 1 keer Terence kwamen we op 
een 0 - 5 ruststand. In de rust de mannen gewaarschuwd dat we er nog niet waren, aangezien we 
nog een helft tegen de wind in moesten. Het was net of ze niet hadden geluisterd, want de 1 - 5 lag 
er al heel snel in. Gelukkig waren ze daarna weer bij de les en maakte Joël er 1 - 6 van.  
Berdos kreeg nog wel een paar kansen, maar Wouter stond steeds goed of onze verdedigers. Toch 
wisten ze nog een keer te scoren en zo werd het 2 - 6. Klasse gespeeld jongens!! 
 

Dinand 

 
 
Stukje schrijven: 
 
De redactie is uitermate tevreden over de verslagen die wekelijks worden aangeleverd. Het is een 
klusje om die allemaal te verwerken, o.a. doordat die vaak nog in een ander lettertype worden aan-
geleverd.  
 
Enkele tips: 

 Gebruik lettertype Arial; 

 Lettergrootte: 10; 

 Lever het verslag aan in “platte tekst”, dus zonder opmaak; 

 Foto‟s graag apart aanleveren. 
 
Over foto‟s gesproken: de redactie ziet graag nog meer beeldmateriaal. Dus neemt u uw camera 
mee, maak foto‟s en stuur uw kiekjes naar: 
redactie@reigerboys.nl 
 

HH 




