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Van de Redactie. 
  
Hèhè, daar ben ik dan weer. Gelukkig weer 
een beetje opgelapt en dankzij het bijvoeren 
van Jan Peekel is er ook weer iets meer in-
houd. 
 
Deze keer: 

 Oud nieuws van vorige week; 

 Diverse wedstrijdverslagen; 

 Winst Heren 1; 

 Een najaarskampioen; 

 Pupillen van de week; 

 De stand; 

 De vrijwilliger (column); 

 Diverse oproepen. 
 
Daar doen we het deze week weer mee. 
 
 
 

De redactie 
  
P.s.: Blijft u wel uw bijdrage inzenden? 
 
 
 
 
 
 
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 

Vice voorzitter    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 Heren  Jack Koopmans  06-54341701 

Best. Lid Voetbalzaken Dames  Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                     Aad Buur   072-5711246       

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

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 

Notulist      

      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

Materialen (ballen, kleding, etc.) Marcel Kokkelkoren 06-15368845 

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 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Arjan de Back                06-53924984 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

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 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

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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De Vacatures. 
 

 Voor verdere 
omschrijving 
van de vacatu-
res, klik op de 
poster op de 
site. 

  

 Heb je zelf sug-
gesties om iets 
voor de vereni-
ging te doen in 
het kader van 
Maatschappelij-
ke Stages, laat 
het ons weten. 

 

 Heb je vragen, 
stel die ge-
woon. 

 

 Je kan ook een 
vacature vervul-
len  als vrijwilli-
ger. 

 

 Ouders kunnen 
zich dus ook 
aanmelden. 

 

 Aanmelden bij 
Jack Wezepoel, 

 tel.: 072–
 5743565 
 

HH 
 
 

 
Ook ―Vriend van Reiger Boys‖ worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
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Reiger Boys-Alkmaarsche Boys: 3 - 1. 
 
Windkracht acht of zoiets, dus eerste vereiste was om de bal vooral laag te houden. 
De spelers van de thuisclub hadden dit goed begrepen, de tegenstander niet. 
Toch waren het de bezoekers die de eerste kans kregen door een misverstand tussen de verdediging en 
de keeper van de Reigers. Maar de bal werd tegen de keeper aangeschoten. Dit alles in de achtste minuut. 
Na 16 minuten vond Alkmaarsche Boys het tijd om Reiger Boys in het zadel te helpen. Een fraaie voorzet 
van Rafael Silva Cabelo werd al net zo fraai ingekopt door een verdediger van de bezoekers en dus 1-0. 
De ploeg uit Alkmaar probeerde vooral met lange halen hun spitsen te bereiken, waar de thuisclub echt 
probeerde te voetballen. 
Dit resulteerde in een paar kansen over en weer, waarbij vooral de doelpalen in de weg stonden. Je zou 
bijna denken dat ze extra breed gemaakt zijn. 
Na rust hetzelfde spelbeeld wat resulteerde in een doelpunt voor Reiger Boys. Helaas werd deze goal afge-
keurd wegens vermeend buitenspel. Daar waren maar weinig mensen het mee eens, maar ik geloof niet 
dat zoiets meetelt. 
In de 58

e
 minuut werd het toch 2-0. Guney Turpçu kreeg de bal op links en besloot om van buiten de zes-

tien maar eens uit te halen. De bal belandde in de linkerkruising en vriend en vijand waren het er over eens 
dat dit een wonderschoon doelpunt was. 
Dezelfde speler had in de 73

e
 minuut een briljante schijnbeweging in huis waarmee hij zich vrij speelde. De 

voorzet was perfect op Yordi van Eekelen, maar helaas blies de wind de bal precies op een van die te bre-
de palen. Jammer, het doelpunt was Yordi gegund! 
Zes minuten later waren de rollen omgekeerd, Yordi gaf de voorzet en Guney hoefde hem alleen maar in te 
tikken, wat hij dan ook deed, 3-0. 
In de 86

e
 minuut werd het nog 3-1, maar dat mocht de pret niet meer drukken. 

Reiger Boys was de ploeg die heel goed met de omstandigheden omging en dat is een compliment waard. 
Het was gewoon een leuke wedstrijd van hun kant. 
Nog een opvallend feitje; de assistent scheidsrechter van de bezoekers vlagde echt iedere keer als de bal 
richting doel ging, zelfs als er geen speler van de Reigers in de buurt was. 
Ik denk dat de wind iedere keer onder zijn arm kwam, hij kon er dus niets aan doen! 
 

Tineke Leuven 
 

5 februari 2011  
 
Ik was pupil van de week. 
Ik moest eerst naar de bestuurskamer. 
Daarna ging ik naar de spelers, daar ging de trai-
ner over de wedstrijd praten. 
Daar zij hij wat de opstelling was .Toen gingen we 
trainen ,daar moesten we de warming-up 
 doen .Toen moesten we wel heel hard rennen 
want de wind was heel sterk .  
Toen gingen we weer naar binnen .Daar gingen de 
spelers zichzelf omkleden. 
Toen gingen we weer naar buiten .Daar begon de 
wedstrijd. 
Maar ik moest eerst proberen te scoren . 
Toen schoot ik eigenlijk heel mooi maar door de 
wind ging hij naast . 
Toen begon de wedstrijd echt . 
De wedstrijd werd 3-1 voor Reigerboys ze moesten tegen  Alkmaarsche boys. 
Toen ging ik naar de bestuurskamer. 
Daar gingen we patatjes eten. En toen kreeg ik een bal met alle handtekekening van de spelers. Hier ben ik 
echt heel erg blij mee, en hij hangt nu in mijn kamer. 
Ik wil ook nog iedereen bedanken. 
 
Groetjes van Sven 
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Bijvoeren. 
  
Een beetje voer voor de Reiger,want hij heeft het al moeilijk genoeg. 
Zou jij voor de Reiger van volgende week er een dringend beroep in kunnen zetten,dat de laatste spelende 
teams de hoekvlaggen terug leggen op de plaats waar ze horen te leggen,n.l. links onder de tribune waar 
de laatste ballenrekken zijn geplaatst.Want vanmorgen lagen alle hoekvlaggen in de gang bij de kleding-
ruimte.Daar werden ze ook in het verleden neergelegd,maar dat is al een tijdje verleden tijd.Het is een klei-
ne moeite. 

  
Bij voorbaat dank 

  
Groetjes 

Jan Peekel 

 

De Stand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilliger. 

 

De vrijwilliger bestaat niet. Dat hebben we dus even rechtgezet. Want dat zou betekenen dat er slechts een 
vrijwilliger is bij Reiger Boys. Gelukkig is dat niet zo. We mogen de handen dichtknijpen dat er zoveel men-
sen zijn die zich vrijwillig inzetten voor de “leden van de vereniging”. Want het draait om hen. Niet alleen 
om hen, maar ook om de gasten, de bezoekende verenigingen.  

Toch is er ondanks de inzet van allen nog een tekort aan vrijwilligers, helaas. Waarom, vraag niet ik mij 
alleen af, maar die vraag heb ik ook neergelegd bij een van die vrijwilligers. 

“Nee, daar begrijp ik niets van. Het is hartstikke leuk om ook iets voor de club te doen. Voorheen zette ik 
m’n kind af bij de club, ging snel even boodschappen doen om vervolgens de wedstrijd te bekijken. Daarna 
meteen weer naar huis. Ik moest nog stofzuigen, ramen lappen, bedden opmaken en meer van de klussen. 
Ook belangrijk, maar toen ik de douche aan het schoonmaken was, heb ik eens even goed in de spiegel 
gekeken. Het was net of ik de wedstrijd van m’n kind weer zag. Ik zag de andere spelertjes, de supporters, 
de ouders, begeleiders en coaches. Ik zag de kantine. En overal zaten mensen met elkaar te praten. 
Enorm gezellig”. 

“En toen hebt u de dweil er maar bij neergegooid”? 

“Zoiets ja, ik heb me op dezelfde dag nog aangemeld als vrijwilliger. Men was enorm blij”. 

“Begrijp ik. U ook”? 

“Meneer, mijn leven heeft er een dimensie bij gekregen. Zoveel contacten, zoveel blije gezichten. Daar ge-
niet ik elke keer weer van. Ach, en dat dweilen. Dat doe ik wel een andere dag. Ik vind het helemaal top”! 

HH 
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Pupil van de  (Vorige) week. 
 
Hallo ik ben Floor, ik ben 7 jaar en zit op de Tweemaster. 
Sinds het begin van dit seizoen voetbal ik in de F12 van Reigerboys. Wij 
hebben een heel leuk team met alleen maar meiden. 
Het gaat elke week beter maar we hebben nog geen wedstrijd gewon-
nen.  
Mijn favoriete club is Ajax.  
Het lijkt mij erg leuk om pupil van de week te zijn. Ik hoop dat ik er wat 
van kan leren en dat het gezellig zal zijn. 
  
Groetjes van Floor 
 
  

 

ATC ’ 65 — Reiger Boys 

Dames 1: 3 - 1 

Foto’s:Sportfoto-Regio Twente 
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Onze hoofdsponsors. 
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D3 kampioen 
najaarscompe-
titie. 
  
Twee weken gele-
den is de  D3 kam-
pioen geworden in 
de najaarscompeti-
tie. 
Met een overtuigen-
de 13-0 overwinning 
kon het kampioen-
schap gevierd wor-
den. 
In de voorjaarscom-
petitie zal de D3 nu 
uit gaan komen in 
een hogere klasse. 
Nogmaals gefelici-
teerd, 
  

BeMaRo 
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Aan alle oud deelnemers van Frans Hoek keeperdag by Succes en west friezen: 
  

Frans Hoek Keeper promotie dag. 
  
In 2009 hebben we bij V.V.Succes bewezen dat ook op ons sport park een dergelijk eve-
nement prima kan worden gehouden. 
In 2011 04 Mei (Mei vakantie) wordt dit herhaald, natuurlijk hopen we op een dag die op 
zijn minst het voorgaande doet vergeten. 
  
Hoe ziet een keeper dag er uit: 
  
s’ Ochtends word er begonnen met de indeling van de leeftijden en groepen, hierna volgt 
de warming up onder begeleiding van een top coach. Er wordt op 3 velden tegelijkertijd 
getraind.  
Na de warming up worden oefen vormen voor gedaan waarna de groepen op basis van de 
leeftijden de verschillende oefen vormen gaan trainen met hun ( dag begeleider). 
  
De lunch wordt genuttigd met de begeleider samen en duurt tot ongeveer 1300 het lunch 
pakket word verzorgd. 
  
s’ Middags is er een vervolg van de ochtend sessie en een competitie waarin de aangebo-
den stof van de ochtend word neergezet in 1-1 situaties, dit kan d.m.v shoot out maar ook 
in de finale door bijvoorbeeld shoot en save. 
  
Nadat de finalisten bekend zijn gemaakt (nummers 1 en 2 ontvangen een uitnodiging voor 
de landelijke finale ), is er een demo op het A veld met een senioren selectie al dan niet 
aangevuld met goede A spelers op diverse keepers. 
Ook zal er een keeper worden uitgenodigd die op top niveau speelt om eventueel vragen 
te beantwoorden en wellicht het een en ander te kunnen voordoen. 
  
Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat een en ander niet te organiseren is zonder toe doen en 
medewerking van vrijwilligers. 
Mocht je je geroepen voelen om mee te helpen, hetzij als begeleider op het veld  
  
Het totale deelnemersveld word geschat op ongeveer 200 keepers (2007 205 keepers), 
daarvoor heb ik ongeveer 40 vrijwilligers nodig. Dit houdt tevens in dat vol vol is als het 
begeleiders veld daartoe noodzaakt. 
  
De formulieren voor aanmelding kunnen onder downloads (www.vvsucces.com)  worden 
opgevraagd en naar mij worden gestuurd of eventueel via de keeper trainer. 
  

Namens V.V. Succes 
Reinier Dick 
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Limmen D3 - Reiger Boys D7 
 
Zaterdag 5 februari,nou het leek wel oktober,zoveel wind. Dat is niet leuk voetballen omdat de wind het 
overneemt van de spelers. 
De eerste helft hadden we wind mee,en nadat Sven voor de tweede keer de bal mooi aangespeeld kreeg 
door Kylian,schoot hij de bal hoog rechts in de hoek binnen. 0-1 Reigerboys.Na een tegenstoot van de te-
genpartij wist Mike de bal goed tegen te houden.En weer gingen we op weg naar het doel van Lim-
men,waar de bal onder de keeper door rolde maar net nier erin. Jammer. Daarna kreeg Nick de bal en die 
schoot hem net over. Nog een tegenaanval van Limmen, maar die belandde in het zijnet. Rust tijd voor 
thee en koffie. En ja zoals ik al zei, de wind was uiteindelijk de overwinnaar, die zorgde er  namelijk voor 
dat Limmen uiteraard door een van hun spelers, ook een doelpunt  werd gescoord. 1-1. 
Dat deden ze 10 minuten later nog een keer en weer wat later na een mooie aanval werd de eindstand be-
paald op 1-3. 
Jammer jongens, maar in de thuiswedstrijd hopelijk zonder zoveel wind, zal blijken wie de betere partij is. Ik 
vond jullie best gelijkwaardig dus... 
op naar SSV volgend weekend. 
  

gr. O.van S. 

Reigerboys E6 – Reigerboys E5 (2-3) 

Deze zaterdag was net als de dag ervoor stormachtig. In de verwachting dat de wedstrijden afgelast zou-
den worden, de hele ochtend de website in de gaten gehouden. Maar uiteindelijk toch maar naar het voet-
balveld, want alles ging gewoon door. 
We hebben naar een wedstrijd gekeken, maar of het nog iets met voetbal te maken had, vraag ik me af. De 
bal vloog alle kanten op, behalve de goede. De eerste helft had de E6 wind mee en kwam toen met 2-0 
voor. In de tweede helft had de E5 wind mee en scoorde toen 3 doelpunten in totaal. Het eerste doelpunt 
was van Mandy. Doordat de keeper de bal tegen de wind in niet ver uitgetrapt kreeg, kon zij deze kans be-
nutten. Maarten schreef het tweede doelpunt op zijn naam. Het winnende doelpunt werd gescoord doordat 
een cornerbal via het hoofd van een speler van de E6 in het doel terecht kwam. Diverse keren konden de 
beide keepers (in de helft dat ze wind mee hadden) bijna zelf een doelpunt scoren door heel hard uit te 
schieten, maar dit is ze helaas niet gelukt. 
Eigenlijk was het levensgevaarlijk om met dit weer te voetballen, het doel werden met haringen en al uit de 
grond gerukt en viel bijna op Sander, gelukkig werd het tegen gehouden door de supporters.  
Winst dus voor de E5, maar wat mij betreft had deze wedstrijd uitgesteld mogen worden naar een moment 
met iets betere weersomstandigheden. 
 

Saskia Engelhart 
Supporter E5 

Reiger Boys E9 - Jong Holland E4 
 
De wedstrijd van vandaag werd zeer sterk beïnvloed door de harde wind. Trainer Mark van Heren 1 zei het 
later ook nog eens, wie het beste met de omstandigheden kon omgaan zou de wedstrijd winnen. 
We begonnen tegen wind. Tegen de jongens gezegd om het speelveld klein te houden, zodat er kort kon 
worden gespeeld. Lange bal met deze wind is zinloos. 
De jongens deden het prima. We kregen zelfs de beste kansen. We hadden zelfs op voorsprong kunnen 
komen als de kansen werden benut. Maar, dat deden we dus niet. Jong Holland kreeg een paar halve kan-
sen en die gingen er wel in. Dave hield nog een paar hele goede kansen tegen, maar kon niet voorkomen 
dat er 3 ballen in gingen. Zo stonden we dus met 0 - 3 achter met de rust. 
Geen paniek. We hadden nog een hele helft te gaan met de wind mee. 
Jong Holland kwam er niet meer aan te pas en we hielden ze zwaar onder druk. Het duurde dan ook niet 
lang eer ons eerste doelpunt er in lag. Wouter schoot een bal van afstand ragstrak binnen. Daarna waren 
het Dave, Justin, Hassan en weer Dave die de eindstand op  
5 - 3 bepaalden. Jordi hield achterin de boel dicht en Gijs stond ook zijn mannetje. Daan had volgens mij op 
doel niet veel te doen. Hij hield nog wel 6 penalty's tegen. 
Goede wedstrijd jongens, want met zulke harde wind toch nog redelijk voetballen is goed. 
Tot woensdag op de training. 
 

Dinand 
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Berdos E4 - Reiger Boys E11 (3-2) 
  
Ik schrijf dit stukje weer vol trots want we hebben gewoon weer heel 
goed gespeeld ondanks dat we verloren hebben. Eigenlijk hebben 
we de wedstrijd gewoon weer weggegeven. Met name de afwerking 
en het verkeerd dekken en verdedigen door thomas hebben ons de 
das om gegaan. Maar ontwikkeling is belangrijker dan winnen op 
deze leeftijd. 
Als je bedenkt dat Berdos E4 allemaal 2e jaar waren en sommige 
gewoon 2 keer in de week trainen en dan wel bij mijn eigen broer 
dan snap je wel hoe goed we het gedaan hebben. De harde wind 
heeft natuurlijk invloed gehad op de wedstrijd. De eerste helft schuin 
tegen en de tweede helft schuin mee. 
In de eerste helft was het moeilijk om uit te verdedigen omdat Rick 
de bal niet kon uitschieten. Hij gooide de bal vaak tegen de wind in 
naar Thomas die de bal steeds weer naar de zij kant speelde. 
Het resulteerde wel eens in bal verlies en door de wind zorgde het wel eens voor hachelijke situaties voor 
ons doel maar echt gevaarlijk was het niet. Eigenlijk hebben wij nog de beste kansen gehad. Justin werd 2 
keer vrij gespeeld door echt combinatie voet bal alleen hij faalde in de afronding. Ook Rick werd 1 keer 

goed vrij gespeeld alleen die kon de bal niet bij Kai krijgen die helemaal vrij voor het 
doel stond. Toch kwamen we achter doordat de bal die naar voren werd gespeeld en 
door de wind gedragen werd door Thomas heel slecht werd verdedigt waardoor Berdos 
de bal binnen kon schieten. 
De tweede helft hebben we echt laten zien hoe goed we vooruit zijn gegaan. Voordat we 
het wisten stond het 1-1 door vlot combinatie spel. Kai en Rick hielden het veld weer 
goed breed en dat zorgt nou eenmaal voor veel ruimte. Justin was het weer die goed 
afrondde. Het is gewoon jammer dat het goede spel niet resulteerde in meer doelpun-
ten. Kai en Rick komen hun man goed voorbij maar falen dan in het vervolg(.Daar kan 

op getraind worden.) Het afronden voor het doel blijft een probleem. Te slap inschieten van de bal blijft een 
struikel blok. Op dit onderdeel kan nog heel wat vooruitgang geboekt worden. 
Je bent bijna 20 minuten aan het drukken op het doel van Berdos en dan geef je 
in 2 minuten het weg door slecht deken van Thomas die de beide goals had 
kunnen voorkomen. Richard is hij wel op tijd naar bed gegaan.? Thomas dekt 
gewoon niet op het moment dat hij dat wel moet doen. Coach Sybe benadrukte 
in het algemeen dit punt na de wedstrijd. Bij bal verlies moet iedereen zijn man 
op pakken. Kai bepaalde uiteindelijk de eindstand op 3-2 met een schot op doel 
waarbij hij een beetje mazzel had. Hij raakte de bal half maar die krulde zo het 
kruis in. Als we iets meer tijd hadden gehad dan hadden we het nog recht kun-
nen zetten maar helaas de tijd zat er op. 
Jongens gewoon goed gedaan. Jullie voetballen prima. 
Ga zo door en probeer vooral te  werken aan het afronden voor het doel. 
Tot volgende week 
 

 Gr  Eli 
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Reiger Boys 1 - Wieringermeer 1 
 
Alles, behalve Dames 1 , afgelast, dus een oefenwedstrijd tegen Wieringermeer. 
12.00 uur verzamelen. Voor allen een raar tijdstip, zo vroeg. Wat is dit. 
Trainer Mark heeft eenieder verrast. 
Vandaag mocht iedereen zijn zegje doen. 
De discussie kwam wat langzaam op gang, maar uiteindelijk werd het, in mijn ogen en oren, een zeer nutti-
ge sessie. Er zijn zeer veel rake dingen gezegd, zonder iemand te kwetsen. Was ook niet nodig, want we 
zijn gewoon goed bezig. De trainer en Ben gaan alles meenemen in hun kijk op het elftal.  
Dat dit gesprek nuttig is geweest bleek meteen gedurende de wedstrijd. Wieringermeer werd bij vlagen weg 
gespeeld en verdedigend stond het bij ons vrij behoorlijk, niet veel weggegeven. We stonden dan ook te-
recht met 3 - 1 voor met de rust. 
In de rust werd nog door de trainer benadrukt dat we deze speelwijze moesten voortzetten. 
We kwamen dan ook terecht op een 4 - 1 voorsprong.  
Vanaf dat moment ging het mis. En Wieringermeer profiteerde  van ons slechte spel en ze kwamen dan 
ook terug tot 4 - 4. Bij 4 - 3, volgens mij, werd Remco ook nog eens met rood van het veld gestuurd en toen 
dacht ik even dat we ook nog zouden verliezen. Maar, toen stond het hele team op en werd er keihard ge-
knokt. En mede door deze teamspirit maakten we nog de 5 - 4 en werd er toch gewonnen.  
Jongens, de trainer was terecht zeer over de zeik over de manier waarop we de voorsprong weg hebben 
gegeven, maar!!!!! jullie hebben daarna toch de handschoen opgepakt en gewonnen!!!! 
Ik schreef het vorige week al. Als we zo blijven spelen, zoals met name in de eerste helft vandaag, dan kan 
het nog heel leuk worden. Vandaag scoorden alle spitsen!!!  
Jullie kunnen het jongens.  
Wil en Plezier!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Dinand 
 

 

v.v. Reiger Boys met voorbereiding  begonnen opstarten zaalvoetbalafdeling. 

Na enkele oriënterende gesprekken is er deze week de beslissing genomen. Reiger Boys gaat beginnen 
met een zaalvoetbalafdeling. De planning is om met ingang van het seizoen 2011-2012 hiermee te begin-
nen. Veel Reiger Boys leden spelen elders zaalvoetbal. Het bestuur heeft gemeend om onze eigen leden 
de mogelijkheid te bieden om zaalvoetbal te spelen bij Reiger Boys. Daarnaast wordt verwacht ook nieuwe 
leden hiermee aan te trekken welke bij Reiger Boys in de zaal willen voetballen. Het zal een volwaardige 
zaalvoetbal tak worden welke binnen de huidige organisatie van Reiger Boys zal vallen echter wel als een 
separate commissie. De komende periode wordt verdere invulling gegeven aan deze structuur. De zaal-
voetbal afdeling zal geen aparte vereniging worden.  Het zaalvoetbal zal mogelijk worden voor senioren en 
de jeugd.  

De voorbereiding is in gang gezet. Belangrijk hierbij is het neerzetten van een goede organisatie.  Er is af-
gesproken dat deze afdeling niet onder de bestaande portefeuille voetbalzaken komt te hangen maar dat 
hiervoor een nieuw bestuurslid zal worden gezocht. 

Personen welke mee willen helpen  bij het opzetten van de organisatie kunnen contact opnemen met 
b.rietveld@reigerboys.nl  (Bestuurslid voetbalzaken jeugd). 

Op korte termijn volgt meer nieuws. O.a hoe je je kunt opgeven, als persoon of team, om bij Reiger Boys in 
de zaal te kunnen voetballen. 

 

Namens het bestuur, 

Koen van der Horn 

Voorzitter v.v Reiger Boys 
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Reiger Boys Dames 1 - RVVH: 0 - 1 
 
Heerhugowaard - Het is al even geleden dat de dames van Reiger Boys  hun laatste wedstrijd ge-
speeld hebben, dit was n.l. op 11 december in Tilburg waar ze gelijk speelden tegen ’t Zand.  
De gasten van afgelopen zaterdag , RVVH uit Ridderkerk, zijn vorige week nog in actie geweest 
maar moesten toezien hoe RCL de punten thuis hield. Het team van RVVH is momenteel de rode 
lantaarn drager en daar zullen ze maar wat graag vanaf willen komen. Onze dames staan op de 7

e
 

plaats en zijn hiermee nog niet veilig, zij hadden dus een vuist moeten maken maar dat lukte helaas 
niet. 
 
Het was zaterdag een wedstrijd tussen twee ”pure teams”  want zowel Reiger Boys als RVVH zijn 
geen satelliet club. De eerste minuten zien er aftastend uit maar daarna weet Reiger Boys de gasten 
steeds tot hun eigen helft terug te dringen waardoor de voorhoedde af en toe een klein kansje krijgt 
om de bal richting het doel te schieten. Na een half uur spelen wordt na een corner van RVVH de bal 
goed weggekopt door Marieke Plekker en is het gevaar weer geweken voor het doel van keepster 
Jesca Willemsen. In de 40

e
 minuut wordt er op 20 meter afstand van het doel een vrije trap genomen 

door Alina Uijl, maar de vaak zuivere trap van Uijl gaat nu naast. Niet veel later is het Aaike Ver-
schoor die ook een schot lost op het doel van keepster Marieke de Groot maar ook Verschoor mist. 
In de laatste 5 minuten van de eerste helft wordt de bal niet goed binnen de ploeg gehouden bij RB 
en de aansluiting met de voorhoedde mist. Op slag van rust weet Plekker de bal te koppen maar 
keepster de Groot zit er goed bij. 
Direct na rust zien we een schot op doel van Verschoor overgaan. En nog geen 5 minuten later 
schiet Melissa v.d. Berg ( die overigens buitenspel stond) de 0-1 binnen. We zien dat RB er flink aan 
moet trekken om het spel weer redelijk op te pakken, pas in de laatste 10 minuten zien we diverse 
kansen voor de Heerhugowaardsen, een schot van Jorinda Schuit wordt door keepster de Groot ge-
pakt en in de slotfase weet ze een knal  van Marintha Louwe tot corner te verwerken. Als scheids-
rechter Kerkhof het eindsignaal laat klinken is RVVH heel blij en staat er een verslagen Reiger Boys 
team op het veld. Dit is een behoorlijke tik die flink aankomt in het team van coach Arnold de Block, 
hij zal de komende week weer flink aan de gang moeten om zijn team weer scherp te krijgen. 
 
 
Reiger Boys – RVVH 
Scheidsrechter: Dhr. C.G.L. Kerkhof 
Uitslag: 0-1 Melissa van den Berg  (0-0) 
Geen kaarten 
Toeschouwers: 45 
 
Reiger Boys: Jesca Willemsen, Marit Balder, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Alina Uijl, Jorinda 
Schuit, Sharday Pattinasarany(77

e
 Marintha Louwe) Monique van der Rijst,  Pauline Boon(64

e
 Tessa 

Oud)Sue-Ranie Hok-A-Hin (46
e
 Chantal Hendriks) 

 
RVVH: Marieke de Groot,Kirsten Ong, Daphne Verwater, Denise Coehoorn, Melissa van den 
Berg,Esther de Bruijn, Manuela Grootenboer, Veronique Versaevel, Nancy Loth, Cindy Smith, Priscil-
la de Bil, Kimberley riedijk, Lisa Slob, Rochella Becker 
  

 


