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Van de Redactie. 
 
De zomereditie, met vooral veel foto‟s en nog 
enkele verslagen. 
 
De redactie wenst u een goede vakantie en 
hoopt u allen weer in goede gezondheid te 
mogen ontmoeten. 
 
Geniet van de vrijheid, de zon, geniet van 
alles! 
 
Tot in augustus. 
 
 

 
De redactie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

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

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

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

Namens het bestuur, 
 
  

  
 
 
 
 

 

 

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

REIGER BOYS ZOEKT TEAM MANAGER  
HEREN SELECTIE 

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

Robert van Stigt Thans 
Bestuurslid voetbalzaken senioren 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

4 

Jaargang 45 - zomereditie 
Juli 2010 

Het mix-toernooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tussendoor even bijpraten.                        Koppie doen, glaasje fris... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vreemde uitdossingen. 

Ja Hans, valt niet mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Kijk eens wat ik op m’n hoofd heb?  Reiger Boys in nieuw zomertenue? 
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         Simone en Ciska  
         zien 
         er toch ook wel heel 
         flitsend uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacintho kan nog een redelijk balletje trappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Opvolger van Stekelenburg? 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ja, het was wel warm! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ab houdt niet van voetbal, en Willem doet in “hot dogs”. 
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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 

7 

Jaargang 45 - zomereditie 
Juli 2010 

BAMI-avond. 
 
Vroeg mij af waar BAMI-avond 
voor staat. Heeft dat iets te ma-
ken met de maaltijd die de mede-
werkers genieten? Of is het de 
afkorting van: Bijna Alle Materia-
len Ingeleverd? 
 
Volgend jaar misschien een NA-
SI-avond? Staat voor: Natuurlijk 
Alle Spullen Ingeleverd. 
 
En nasi is wel lekkerder dan ba-
mi. 
 

HH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Paula en Simone geslaagd!!! 
 
Paula en Simone behaalden het diploma 
SVH Van de Stichting Vakopleiding Hore-
ca. Ze hebben er avonden voor moeten 
blokken, maar het was de moeite waard. 
Koen spreekt ze toe. 
Ook Petra de Wilde behaalde het diplo-
ma, en wel via internet.  
Gekwalificeerde medewerkers. Helemaal 
goed! 
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Dames selectie bereidt zich voor op nieuwe seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De damesselectie (helaas was een aantal meiden verhin-
derd). 
 
Trainer Arnold de Block spreekt, omringd door trainers– en 
begeleiders de damesselectie toe. Teleurstellend was dat AZ 
op de laatste dag dat overschrijving mogelijk was, alsnog 
twee speelsters weghaalde. Hartstikke leuk voor de meiden 
dat ze naar een profclub gehaald worden, maar voor Arnold 
en andere betrokkenen een bittere pil. 
 
  

 
 
 
 
Vooroverleg met  
Bestuur. 
 
Voorafgaande aan de  
bijeenkomst nog even een 
en ander doorspreken met 
Koen van der Horn en 
Ben Rietveld.  
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D2 naar Kerkrade:  Een korte nachtrust, Duitse meiden en de kwartfinale! 
 
Een evenement waar door alle jongens en begeleiders al lang naar werd uitgekeken; Het internationale 
toernooi in Kerkrade! Zaterdag 29 mei was het dan zover, met de hele D-selectie daalden we af richting 
Zuid-Limburg. Om 15.00 uur vertrokken de eerste auto‟s en om ongeveer 18.00 uur Limburgse tijd was 
iedereen aanwezig op een bijveld bij F.C. Kerkrade-West. Hier stonden de tenten opgesteld waar we zou-
den „‟slapen‟‟. 
Nadat iedereen zijn slaapplaats had ingericht en zijn draai had 
gevonden stapten we de auto‟s weer in om in het Parkstad Lim-
burg stadion van Roda JC te gaan dineren. Met alle spelers en 
begeleiders gingen we lekker wokken. Dit was een groot succes 
omdat de jongens gewoon lekker hun gang konden gaan. Nadat 
iedereen zijn buikje rond had gegeten reden we terug richting de 
plaatselijke F.C. 
Hier bleek dat Limburgers toch echt gezelligheidsmensen zijn, 
speciaal voor ons lieten ze de kantine langer open en werd het 
licht op het kunstgras aangedaan. Zo konden de jongens zich 
lekker uitleven op het voetbalveld en konden wij als begeleider 
genieten van ons wel verdiende bakje koffie, wat later in een heerlijk koud biertje veranderde. Rond 11 uur 
keerden we allemaal terug bij de tenten waar we een zitje hadden gecreëerd en de gezelligheid nog even 

voortzetten.  
Eerder al genoemd waren de twee tenten voor D1 en 
D2 maar er stond nog een tent op het terrein… En 
zoals bijna altijd op dit soort tripjes zaten hier meiden 
in! Een Duits meidenelftal welke die dag de 2

e
 prijs 

hadden gewonnen op het zelfde toernooi. Meteen 
werd duidelijk dat een groot deel van deze meiden, 
15, 16 jaar oud, al een tijdje bezig waren met het vie-
ren van deze 2

e
 plaats.  

Zo was het „‟naakte haar‟‟ van Stanley voor twee mei-
den erg indrukwekkend en moesten diverse begelei-
ders hun handen laten zien om te checken of er een 
trouwring aanwezig was. Het was wel duidelijk, de 
meiden hadden al lekker zitten nippen de hele avond, 
en geef ze eens ongelijk. Ook onze jongens vonden 
het maar wat interessant al die meiden. In de zoge-

heten „‟ontbijttent‟‟ hadden de meiden een radio neergezet en werd lekker gedanst. Binnen no-time stond 
de hele D-selectie tussen de meiden in te dansen en te springen.  
Het toppunt werd bereikt op het moment dat er een aantal meiden op tafels begon te dansen. Het begon 
een soort battle te worden waarbij onze Duitse buurmeisjes het winnende nummer van zangeres Lena 
meerdere malen ten gehore brachten (ze won het Eurovisie songfestival). Hierop hadden onze jongens niet 
echt een antwoord en dus gingen ze maar over op wat meer ordinaire liederen en „‟spreekkoren‟‟. Laat ik 
maar niets gaan herhalen maar er werden dingen geroepen en verzocht die voor 11/12-jarige jongens nou 
niet echt dagelijkse kost zijn. Het meest absurde was dat de inmiddels losbandige meiden er wel voor in 
waren. „‟Gelukkig‟‟ waren er twee begeleiders van de Duitsers die nog net wisten te voorkomen dat er mei-
den aan het strippen gingen. 
(Vervolg: pag. 10) 
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Kortom, het was erg gezellig en iedereen heeft die avond goed ver-
maakt. Na een welterustenkusje van onze grootste vriendin Janna  
verdwenen de jongens allemaal hun tenten in waar het nog lang 
onrustig bleef. Enkele jongens sliepen nog wel een aantal uurtjes 
maar er waren er ook een paar bij die letterlijk geen oog dicht heb-
ben gedaan. Ongelofelijk maar waar, om 5.15 uur in de ochtend 
stonden de eersten weer buiten te voetballen. 
Rond 7 uur gingen we allemaal richting de kleedkamers van de club 
waar we konden douchen en om 8 uur werd het ontbijt geserveerd 
in de eerder genoemde „‟ontbijttent‟‟. Erg goed geregeld allemaal, 
groot compliment voor de organisatie en de club! 
Na het ontbijt gingen we bedenken waar we nu ook alweer voor kwamen.. Ow ja, een toernooi!! Je zou het 
bijna vergeten na zo‟n gezellige avond/nacht. We gingen de kleedkamer in en de knop ging om, we wilden 
natuurlijk wel resultaat halen op het toernooi. We zaten ingedeeld met FC Kerkrade-West D2, Westminster 
CFC D2 (eng), UOW ‟04 D4 en V.V. de Leeuw D3. Een poule waar wel wat mogelijk in moest zijn dachten 
we zelf. En dat bleek ook wel. 
Als eerste werd UOW ‟04 D4 even over de knie genomen. 6-0 in wedstrijd van een kwartier door doelpun-
ten van Jelle, Thimo, Querijn en Timo. De tweede wedstrijd tegen FC Kerkrade-West D2 ging wat moeilijker 
maar werd ook gewonnen met 1-0 door een afstandsschot van Yessine. V.V. de Leeuw D3 werd met 4-0 
verslagen en Luca verzilverde een penalty tegen Westminster CFC D2 waardoor ook die met 1-0 gewon-
nen werd. 
Een mooi gemiddelde, 4 gespeeld, 12 punten, 12 doelpunten 
voor, 0 doelpunten tegen. De kwartfinale moest gespeeld wor-
den tegen de nummer 2 uit de A-poule, FC Kerkrade-West D1. 
Het was een wedstrijd zonder veel kansen met een licht over-
wicht voor de plaatselijke F.C. Na de reguliere speeltijd was 
het nog 0-0 en moesten strafschoppen de doorslag geven. 
Deze werden uiteindelijk beter genomen door de F.C. en dit 
betekende einde toernooi. Geen tegendoelpunten en toch uit-
geschakeld in de kwartfinale. 
Maar wat maakt het ook uit, we hebben een fantastisch week-
end gehad. Thimo en Pim, bedankt voor jullie inzet en leuk dat jullie meewaren! Patrick, Axel, Robert en 
Enrico ook jullie enorm bedankt. 
De terugreis was voor de chauffeurs erg rustig, alle jongens lagen nog voordat we Kerkrade uit waren al te 
slapen. 
Jongens, enorm bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen. Het was onze laatste activiteit met de D2 
en voor mij voorlopig de laatste bij Reiger Boys. Jullie hebben het hele jaar inzet getoond en zijn allemaal 
stappen vooruit gegaan. Dit weekend was een fantastische afsluiting voor een nog fantastischer seizoen! 
Enrico en Robert, bedankt voor jullie inzet voor het team. De website, de foto‟s, alles was perfect!  Arjan, 
bedankt voor je bijdrage als sponsor dit seizoen, we liepen er mooi bij het hele jaar. Harrie, bedankt voor je 
inzet en je enthousiasme. En aan alle ouders, bedankt voor jullie enthousiasme het hele seizoen en jullie 
massale aanwezigheid! 
We hebben denk ik een ontzettende hechte groep spelers/ouders/trainers gehad welke ik absoluut zal gaan 
missen. 
Groeten, 
                      Jeroen 
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Grote schoonmaakdag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursleden actief bij het opruimen van o.a. de ruimte 
onder de tribune. Ook alle materialen worden geteld, on-
der leiding van Arjan de Back die in Ronald Brouwer een 
waardig en competent opvolger heeft gevonden voor de 
portefeuille Algemene Zaken. 
 
Linksboven: Arjan en Ronald pakken de boel in. Inzet: 
Ben: ”Wat moet ik met die doos”? 
Foto boven: Koen bij het materialenpakket voor een land 
in Afrika. 
Links: Robert controleert het materiaal op bruikbaarheid. 

Foto beneden: Suzanne steekt natuurlijk ook de handen uit de mouwen (inzet). 
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MOT. 
 
Vanochtend was ik even op het complex. Gewoon even m‟n neus laten zien. De mannen van de MOT wa-
ren, zoals altijd, weer druk bezig met het verrichten van allerlei onderhoudswerkzaamheden. Dat doen ze 
niet alleen op maandagochtend, maar ook op de woensdag- en de vrijdagochtend. Toch geweldig knap dat 
ze er wekelijks voor zorgen dat het er weer pico bello uitziet. Mannen, wederom bedankt voor jullie inzet.  
 
Wilt u iets doen voor de vereniging en u bent handig, u heeft verstand van sleutelen, timmeren, elektra, u 
kunt het een en ander repareren, dan is dit misschien wel een vrijwilligersklus voor u? 
 
Meld u zich gewoon aan bij Jack Wezepoel: 072– 5743565 
 
Interesse in een andere vrijwilligerstaak? Dit kunt u ook bij hem kenbaar maken. 
 

HH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch wel geweldig om op maandagochtend een groep van zo‟n dertig kinderen bezig te zien bij Reiger 
Boys. 
 
We zijn niet alleen een sportclub, maar dragen op die manier ook onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid uit. Om trots op te zijn. 
 

HH 
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Verslag Toernooi bij PSCK te Wormer 

  
1e plaats Reiger Boys E13 
  
De verwachtingen waren niet hoog. Een aantal afzeggingen waarvan een paar op het laatste moment.  
Robbert, Oscar, Nick en Lidus konden niet. Dus met met z'n zessen. Gelukkig speelde de E14 ook bij 
PSCK en konden we iemand 
uit dat team lenen. 
  
De eerste wedstrijd speelde we 
tegen I.V.V. E6. Katrina van de 
E14 viel bij ons in en speelden 
toen met 2 meiden in de aanval. 
Na een lange rush scoorde Sten 
een mooi doelpunt. Achterin was 
onze verdediging weer ijzersterk 
en we wonnen met 1-0. 
Het was warm en er werd veel 
gedronken. Helaas waren de 
ijsjes op wat wel jammer was. 
  
De 2de wedstrijd tegen PSCK E4 
viel Dion uit de E14 bij ons in. 
Ook hier gebeurde weer iets 
moois. Monika scoorde hier haar 
eerste doelpunt! 
Klasse, hoor. Na een verre 
(bekende) uittrap van Patrick 
scoorde Dion de 2-0 en achterin 
hielden Sten, Dennis en Max 
weer alles tegen. 
Monika schermde geregeld de tegenstander af zodat Sten erlangs kon denderen. We kregen nog een paar 
kansjes maar het bleef bij 2-0. 
 
De derde wedstrijd was tegen onze E14. Het was een spannende wedstrijd. Twee kampioenen tegen el-
kaar. Bij ons viel Max jongere broertje Lars in. 
Met de scheenbeschermers van Patrick en een geel hesje. het was behelpen. Patrick had hier wat meer 
weer aan de winkel en hield het doel weer schoon. Remco maakte overuren en was overal tevinden zowel 
voor als achter. Monika, en Katrina die ook bij deze wedstrijd bij ons inviel speelde sterk en kregen een 
paar niet te missen kansen Ze gingen nog een paar keer alleen op de keeper af maar helaas, de keeper 
(Dion) was te goed. Ook dat kan Dion heel goed. Een multi-talent. Maar Lars maakte het verschil met een 
mooi doelpunt. Ik weet niet of het waar is maar Lars speeld nog bij de kabouters wat dan heel erg knap is 
dat hij gescoord heeft. dat resulteerde in een 1-0 winst tegen de E14. 
  
De laatste wedstrijd was tegen Vitesse 22 E8 uit Castricum. Ook dit was een lastige tegenstander. Weer 
met Dion en later ook met 
Niels, Katrina en Sem uit de E14 als wissels. De uiteindelijke nummer 2 Vitesse 22 was sterk maar wij wa-
ren beter. Hierin scoorde Remco de winnende doelpunt. 
Achterin, het wordt een beetje eentonig maar hier hielden we weer voor de zoveelste keer de nul. 1-0 winst. 
  
Alles gewonnen! Dus een eerste plaats voor de E13! Super, met een gehavend team, aangevuld met spe-
lers uit de E14 en het jongere broertje Lars van Mede Iedereen super gespeeld, Dennis, Max, Sten, Moni-
ka, Patrick, Remco, goed hoor. En natuurlijk bedank ik Lars, Dion, Niels, Sem en Katrina voor het meespe-
len in de E13. Ook de coaches Patrick en Erik van de E14 bedankt voor het uitlenen van jullie toppers.  
  
Een mooie afsluiting van een goed seizoen. 
  
              Een trotse coach. 
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Ons kampioensfeestje bij Ballorig 

  
Zaterdag 12 juni gingen de meiden van de MF1 het kampioen en afscheidsfeestje vieren bij Ballorig, de 
sponsor van de MF1 afgelopen voetbalseizoen. 
Een hele gezellige en leuke middag hebben de meiden en ouders gehad. Ballorig nogmaals bedankt voor 
de voetbal tenues en leuke afsluiting gisteren. 
  
Helaas was dit de laatste keer dat Kim bij de meiden was, Kim blijft nog een jaar bij de F - Pupillen terwijl 
de rest door gaat naar de E - pupillen.  
Maar missen zullen we je zeker Kim, we zien je vast en zeker nog wel op de velden.  
Iedereen een fijne vakantie toegewenst en tot in augustus! 

  

        
                    Karin 
 
 
 

F6 pakt de Dubbel 
  
Nadat op 21 mei het kampioenschap werd veilig gesteld, heeft de F6 op za-
terdag 5 juni de 2e prijs gepakt. 
Het enige toernooi voor de F6 bij Flamingo's werd op overtuigende wijze ge-
wonnen. 
Overwinningen zonder tegendoelpunten op Alkmaarse Boys, Berdos en Fla-
mingo's betekende een 1e plek op het 15e moeder Aggie toernooi. 
Op de foto een mooi overzicht van het door de F6 gewonnen zilver dit sei-
zoen. 
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