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Van de Redactie. 
  
Het is wederom een soort van voedselcrisis 
voor de Reiger. De sloten blijven bevroren, 
het landschap bedekt met sneeuw. Maar 
eens zal het gras weer tevoorschijn komen 
en dan gaat het vast en zeker weer los. 
 
Deze keer: 

 E-selectie; 

 Trainers nieuwe seizoen; 

 Tolken gezocht; 

 Activiteitencommissie; 

 De boktor; 

 Meiden met een missie; 

 Dartstoernooi; 

 De Grote Reiger Boys Voetbal Quiz: 
nog 7 dagen de tijd om in te schrijven; 

 Mbombela stadion. 
 
 
Voorlopig heeft u weer iets te lezen en te be-
kijken. Veel 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                      zie website              

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  

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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E Pupillen Selectie 
 
Helaas wederom geen officieel programma dit weekend vanwege de gesteldheid van de velden. Wel 
aan het eind van vorige week nog snel een alternatief programma in elkaar gedraaid middels een 
wedstrijd voor E1 en E2 om 09.00 uur op het KGV. Helaas bleek zaterdagochtend er een een dikke 
witte deken op het veld te liggen waardoor ook dit niet door kon gaan. Als voetbal liefhebber wordt je 
er inmiddels moedeloos van.  
Het ontbreken van een programma gaf dan wel de gelegenheid om de lang gekoesterde wens om 
een zaalvoetbalwedstrijd van FC Marlene te bezoeken. Het toeval wilde dat op vrijdagavond de te-
rugwedstrijd tegen de Belgische bekerhouder om de Benelux Cup werd gespeeld. Na de training  
snel omkleden en richting Waardergolf. Bij binnenkomst werden we direct opgevangen en konden 
we een plek op de tribune zoeken. Even na kwart over negen startte de wedstrijd. Vanaf de aftrap 
was de bedoeling van FC Marlene duidelijk. Men wilde winnen en men wilde snel scoren.  

De trainers gaven onze Reigers nog wat aanwijzingen mee,”zie je hoe de tegenstander het veld klein 
maakt als ze de bal niet hebben?’ was een gehoorde opmerking. Na het nodige snoepwerk en drin-
ken dat ter beschikking was gesteld door Plus Supermarkten ( Anthony wederom bedankt ) werd na 
afloop van de door FC Marlene gewonnen wedstrijd nog een foto genomen met de spelers van FC 
Marlene. De coach en oud speler van oa Reiger Boys werd door aanvoerder Dave van E1 nog even 
persoonlijk bedankt voor het feit dat  
FC Marlene ons ook dit jaar weer wilde ontvangen met de E selectie.   Rene Kauwen   

 
Trainersgesprekken volop begonnen. 
 
De maanden december/januari worden in de voetbalwereld vaak gebruikt om beslissingen te nemen 
over de trainersstaf voor het nieuwe seizoen. Dat dit bij Reiger Boys ook gebeurd is dan ook niet 
vreemd. 
De afgelopen weken zijn er vele gesprekken geweest. Ondanks dat nog niet alle gesprekken zijn 
afgerond, kunnen we voor het nieuwe seizoen (2010/2011) alvast de volgende trainers melden: 
 

 Hoofdtrainer A –junioren :   Jordy van Eekelen 

 Hoofdtrainer B-  junioren (jongens):  Rene Kauwen 

 Hoofdtrainer B-  junioren (meisjes):  Amanda van den Belt. 

 Hoofdtrainer C- junioren:    Roy Rowinkel 

 Hoofdtrainer D- pupillen:    Willem Jan Kroon. 
 

Met sportieve groet, 
Voetbalzaken. 
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Tolken gezocht. 
 
Op 15 mei wordt het internationaal jeugdtoernooi bij Reiger Boys gehouden. Van ver over de land-
grenzen zijn er aanmeldingen. En niet van de geringste voetbalclubs. 

 Wat dacht u van, om te beginnen, A.C. Milan? Molto bene, veni vidi vici! 

 Of Club de Footbal Sevilla? Muy bien. Hombre, hombre, mi amigo, mi amigo! 

 Een Engelse club. Oh, shit, there’s  a hole in my bucket. 

 Tsjechie is ook vertegenwoordigd, ja nu sta ik even met de mond vol tanden. 

 En Zweden, mut un club ut Orebro uf Helsinki, gudverdulle! 
 
U begrijpt het al, laten we voorkomen dat die man als tolk gaat optreden. Dus, mocht u een of andere 
van bovenstaande landstalen beheersen, het hoeft echt niet perfect te zijn, meld u zich dan aan als 
tolk. 
Of wie weet spreekt uw buurman of buurvrouw, of een vriend of kennis van u wel een van de ge-
noemde talen. Vraagt u hem of haar dan om als tolk te willen optreden. 
Aanmeldingen gaarne naar redactie@reigerboys.nl . 
 

HH 

 
Zorg voor materialen. 
 
Ook binnen het bestuur wordt regelmatig gesproken over het grote aantal ballen dat verdwijnt, zo 
maar, spoorloos. Niet alleen over de ballen, maar ook over de zorg voor materialen en eigendommen 
in het algemeen. Verlies van en schade aan materialen is een enorme kostenpost. En dat hoeft niet. 
Beetje zorgvuldig omgaan met hetgeen aan de teams verstrekt wordt, kan veel besparen. 
 
Enkele tips, ofwel dringende adviezen: 

Zorg ervoor dat het materiaal (ballen, pylonen, hesjes, etc.) weer compleet worden ingeleverd. 
Sluit deuren af en denk niet dat degene die na mij komt die zorg heeft. 
Kleedkamers opruimen; 
Haal geen ballen uit de rekken van andere teams. 
Zet de doeltjes weer terug (optillen en dragen; niet slepen dus); 
Klap de doeltjes van het hoofdveld weer in. 

 
Moeilijk? Nee, helemaal niet en het voorkomt een hoop gedoe en irritatie. 
 

HH 

 
Activiteitencommissie. 
 
De activiteitencommissie, u weet wel die van de klaverjasavonden, spelletjesmiddagen, voetbal op 
groot scherm, de brunch en nog veel meer activiteiten, verbaast zich. Ruim van tevoren worden acti-
viteiten aangekondigd met het verzoek om zich aan te melden indien men daaraan deel wil nemen. 
Gebeurt niet, alleen bij het klaverjassen! 
Jammer, want het is bijvoorbeeld bij de brunch toch wel belangrijk dat iedereen die komt,bediend kan 
worden en dat je niet hoeft te zeggen : “Sorry, maar de soep is op”. 

De activiteitencommissie. 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

mailto:redactie@reigerboys.nl
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Boktor, gevaar voor het voetbal en de sport in het algemeen. 
 
In Boskoop zijn twee boktorren ontdekt. Het land is inmiddels in rep en roer, want hoeveel nakome-
lingen zijn er inmiddels? Honderd? Tweehonderd? Duizend of meer nog? Boktorren vermenigvuldi-
gen zich namelijk bijzonde snel. Daar waar hout is, geven zij zich over aan de liefde. Dat is nu een-
maal de tik van de boktor. 
Vooral populieren zijn bij de boktor gewilde liefdesnesten. Moeten wij ons toch gelukkig prijzen dat 
wij slechts haagbeuken om het terrein hebben staan en een betonnen tribune hebben. Je moet er 
niet aan denken dat die van hout was geweest. De boktor vreet zich er dwars doorheen en binnen 
een jaar stort het hele bouwsel in. 
Volgens een insider is de boktor echter een veelvraat. Hij schijnt ook gek te zijn op kroketten en bit-
terballen. In veel sportkantines wordt gevreesd dat hierdoor de omzet zal dalen. “Stel je voor dat’ie 
ook nog al het bier opzuipt”, verzucht een kantinemedewerkster. 
Volgens sportkoepel NOC*NSF moeten wij alert zijn op boktorren. “Meteen doodslaan”, aldus een 
medewerker, “Geen genade. Het is erop of eronder. Stop de boktor”. 
Gerrit, let op je stok! 

HH 
 
(Bron van inspiratie: de volkskrant). 
 
P.s. De boktor moet inmiddels ook hebben toegeslagen bij Reiger Boys. Met name de activiteiten-
commissie heeft daar last van. Boktorren hebben kennelijk de potloden en pennen aangevreten, van-
daar dat men zich niet kan opgeven voor activiteiten. Kan natuurlijk ook zijn dat men geen behoefte 
heeft aan activiteiten? 
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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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Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

 
 
 

Alternatieve activiteiten in de kantine.  
 

Wat een sneeuw, nog steeds, hoewel vandaag het 
groen alweer vanonder het witte laken tevoorschijn gaat 
komen. Het betekende dat er afgelopen zaterdag niet 
gevoetbald kon worden. Als alternatief had de activitei-
tencommissie een spelletjesmiddag georganiseerd. 
Iedereen was welkom, van jong tot oud. 
Gedurende de middag liepen kinderen in en uit en ver-
maakten zich uitstekend met het aanbod aan activiteiten. 
Ook de volwassenen hebben een leuke, ontspannen en  
gezellige middag gehad. 
 
De opkomst was niet echt geweldig, maar dege-
nen die er waren, hebben zich vermaakt. Bij een 
eerste keer mag je ook niet heel veel belangstel-
ling verwachten, Het moet zich nog settelen.  

 
De reacties waren uitermate positief. De commissie gaat dus gewoon 
voort met haar activiteiten en biedt ook a.s. zaterdag, of er nu wel of niet 
gevoetbald wordt, wederom allerlei spelletjes aan.  
 

HH 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Dartstoernooi: 
 
Indien het voetbal op zaterdag 6 februari is afgelast, vindt er een dartstoernooi plaats in de kantine 
van Reiger Boys. 
Het toernooi start om 14.00 uur. Inschrijving vanaf 13.30 uur. 
Organisatie: Rob Bakker. 
 
Uiteraard kan men ook weer schaken, dammen, biljarten, kezen en sjoelen. Of kom gewoon langs 
om een praatje te maken. Kortom, het kan best gezellig worden, ook al wordt er niet gevoetbald! 
 

Rob Bakker 

 
Grote Reiger Boys Voetbal Quiz. 
 
Op 12 februari vindt de grote Reiger Boys Voetbal Quiz plaats. Heeft u zich al aangemeld? Gewoon 
even doen: activiteitencommissie@reigerboys.nl of redactie@reigerboys.nl . Uiterste datum van aan-
melding: 8 februari. 

De activiteitencommissie. 
 

 
 
 

 
De W.K. staat voor de deur. Langzamerhand zullen gesprekken steeds meer gaan over dat kampi-
oenschap. Haalt Oranje de finale of niet. In ieder geval wilt u behoorlijk mee kunnen praten en ande-
ren verbluft doen staan van uw kennis. Maar hoe staat het daarmee? Weet u voldoende? Bent u 
enigszins op de hoogte van historische hoogtepunten, zowel op clubniveau als op wereldniveau? 
 
Op 12 februari kunt u uw kennis onder leiding van een zeer bekende quizmaster meten met andere 
kandidaten. U heeft dus ruim de tijd om zich voor te bereiden zodat u goed beslagen ten ijs kunt ko-
men. 

 

Kunt u zich straks met recht de voetbalkenner bij Reiger Boys noemen?  

 

Voor de drie beste finalisten staat er een beker klaar, plus geldprijs. 
 
Bent u 16 jaar of ouder, aarzelt u dan niet en schrijft u zich nu alvast in via redactie@reigerboys.nl.  
Ouders zijn ook van harte welkom. 
 
Kosten deelname € 3,00 p.p. te voldoen op de avond zelf. 
 
N.b.: Uit de eerste aanmeldingen blijkt zelfs dat er belangstelling is van over de grens! 
 
Uitleg spelregels: zie pag. 7. 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 

mailto:activiteitencommissie@reigerboys.nl
mailto:redactie@reigerboys.nl
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De Grote Reiger Boys Voetbalquiz, de spelregels. 
 
Op 12 februari wordt De Grote Reiger Boys Voetbalquiz gespeeld. Wat kunnen we verwach-
ten ? Hieronder volgt enige toelichting. 
 
Wie mogen er deelnemen? 

 Leden van Reiger Boys, mits 16 jaar of ouder, en ook ouders zijn welkom. 
 
Inschrijving: 
Men dient zich vooraf aan te melden via activiteitencommissie@reigerboys.nl of zich op te 
geven in de kantine. Uiterste inschrijfdatum is 1 februari. 
 
Kosten: Inschrijfgeld is € 3,00 per persoon, te voldoen op de avond zelf. 
 
Kantine: De kantine is open vanaf 19.00 uur en men wordt ontvangen met een gratis kop 
koffie/thee. 
 
Aanvangstijd quiz. De quiz begint om 20.00 uur. Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent. 
 
Einde quizavond: Om 23.30 uur sluit de kantine. 
 
Spelregels: 
De quiz wordt gespeeld in 3 rondes: 

 Ronde 1 betreft “Hoe goed kent u uw voetbalclub”. Hier kan iedereen veel punten sco
 ren. 

 
Na de eerste ronde buigt de onafhankelijke jury zich over de ingeleverde formulieren en stelt 
een tussenstand vast. Er is dus een korte pauze. 

 Ronde 2 gaat wereldbreed. In deze ronde zien we de echte voetbalkenners opstaan. 
 
Uitslag van beide rondes is bepalend voor een finaleplaats. Er zijn 5 finaleplaatsen. 
 

 De finaleronde is een ja/nee ronde met een ludieke activiteit. Bijvoorbeeld wie het eerst 
 de  hoekvlag in een blok hout plaatst, mag het eerste antwoorden. Blok hout staat 
 natuurlijk aan de andere kant van de kantine. Ren je rot dus! 

  
Uitvoering: 
Elke deelnemer ontvangt voor de eerste en tweede ronde een quizformulier waarop de vraag 
en steeds 4 antwoordmogelijkheden staan vermeld. Multiple choise dus. 

 Afkijken is toegestaan; 

 Overleggen is toegestaan, maar je geeft uiteraard niet het juiste antwoord; 
 

De finaleronde: 

 Is het antwoord juist, verdient men 1 punt; 

 Is het antwoord fout, verdienen de andere finalisten elk een punt; 
 
Bij gelijk eindigen is er een shoot-out ronde. 
 
Quizmaster is: 

…dat houden we geheim! 
 
Prijzen voor de quiz. 
Een drietal bekers (goud, zilver, brons) met opschrift + geldprijzen: € 30,00, € 20,00 en € 
12,50. 
 

 

mailto:activiteitencommissie@reigerboys.nl
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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.  
 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

12 

Jaargang 45 - nummer 24  
31 januari 2010 

    Let’s Play Darts!!  

   

Uitslagen van donderdag  
28 januari 
  
Mitchell - Rob B 1-5 
Nikola - Bowie 5-2 
Rob S - Dennis 5-1 
Erik - Harry 5-2 
Ron - Mitchell 5-0 
Ron - Erik 5-1 
Harry - Rob S4-4 
Dennis - Rob B 3-5 
  
Programma voor donderdag  
4 februari 
  
Bowie - Ron 
Nikola - Erik 
Rob B - Rob S 
Dennis - Harry 
Nikola - Mitchell 
  
stand zie hiernaast.       Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  
ho 

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

rob s 76_ 3_7_3 9 34_52 18 7   

mitchell 99 6_6_2 14 45_46 46 5   

dennis 56 1_12_1 3 25_67 18 9   

erik 111 7_5_1 15 46_40 40 4   

bowie 68 2_9_3 7 34_56 31 8   

ron 101 13_1_0 26 68_18 86 1 3 

                

harry 69 4_7_3 11 43_53 43 6   

                

nikola 104 7_4_1 15 45_35 32 3   

rob b 122 9_2_2 20 58_31 80 2   

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   5 _ 8 8 _ 6 1 _ 5 4 _ 4 1 _ 10   9 _ 5   2 _ 10 4 _ 4 

mitchell 8 _ 5   10 _ 2 1 _ 5 10 _ 3 2 _ 10   8 _ 8   5 _ 3 1 _ 10 

dennis 6 _ 8 2 _ 10   4 _ 10 6 _9 2 _ 10   1 _ 5   1 _ 5 3 _ 10 

erik 5 _ 1 5 _ 1 10 _ 4   6 _ 9 1 _ 10   10 _ 4   5 _ 1 4 _ 10 

bowie 4 _ 4 3 _ 10 9 _ 6 9 _ 6   0 _ 5   5 _ 10   3 _ 10 1 _ 5 

ron 10 _ 1 10 _ 2 10 _ 2 10 _ 1 5 _ 0     10 _ 2   5 _ 2 8 _ 8 

                        

harry 5 _ 9 8 _ 8 5 _ 1 4 _ 10 10 _ 5 2 _ 10       8 _ 5 1 _ 5 

                        

nikola 10 _ 2 3 _ 5 5 _ 1 1 _ 5 10 _ 3 2 _ 5   5 _ 8     9 _6 

rob b 4 _ 4 10 _ 1 10 _ 3 10 _ 4 5 _ 1 8 _ 8   5 _ 1   6 _ 9   
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MBOMBELA STADION  

 

Het Mbombela stadion is een van de nieuw gebouwde stadions voor het WK voetbal 2010 

Zuid-Afrika en dankt zijn naam aan de lokale taal; Mbombela is siSwati (een van de 11 officiële 

talen in Zuid-Afrika) en 

betekent letterlijk veel 

mensen samen in een 

kleine ruimte. 

 

Het stadion 
 
Het nieuw gebouwde 
stadion met een capaci-
teit van 46.000, is gele-
gen in de stad Nelspruit 
in de provincie Mpuma-
langa. 
Het ligt ongeveer zeven 
kilometer van het cen-
trum en 12 kilometer van 
het nabij gelegenKruger 
Mpumalanga Airport. 
 
De grond om het stadion 
ligt ook dicht bij diverse 
wildparken, zodat toe-
schouwers de kans om 
de dieren in het wild te 
zien tijdens rustdagen. 
Het Mbombela stadion 
komt als een welkome 
aanvulling op het voet-
balleven in Nelspruit, en 
zal een erfenis van het mooie spel achterlaten voor alle mensen van Mpumalanga. 
 
Alvorens de bouw van het Stadion, Nelspruit had geen top voetbal en er vond nog nooit eerder de 
mogelijkheid plaats om internationale wedstrijden te organiseren. 
 
Dit zal dus de eerste keer zijn dat er op dit niveau in Nelspruit gevoetbald wordt.  
 

De brunch was grandioos! 
 
Afgelopen zondag werden tijdens de wedstrijd (op groot scherm) Feyenoord - Ajax de bezoekers 
vergast op een heerlijke lunch: soep, broodjes gezond, fruit, koffie en thee vlogen over de toonbank. 
Het was echt verrukkelijk volgens een van de aanwezigen. 
Jammer dat het publiek niet zo talrijk was. Wie weet, een volgende keer beter. 
 
“Het beeld is niet helemaal geweldig”, was een minder positieve maar wel reële opmerking. Zou mo-
gelijk toeschouwers weghouden. De spreker stelde voor om eens te bekijken of daarin misschien 
geïnvesteerd kon worden. 
 
Ikzelf denk dat men gewoon de Reiger en de site slecht leest! 
Gert, bedankt voor je inzet. 

HH 


