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Van de Redactie. 
 
Wordt wel een erg mager exemplaar. Het 
kost ook steeds meer moeite om tegen de 
wind in te vliegen, maar een echter Reiger 
vliegt desnoods door huizen heen. Kom op, 
we gaan door! 
 
Inhoud: 

 Verslag Heren 1; 

 Verslag A1; 

 Meiden D1; 

 D7; 

 E9; 

 E5; 

 F6; 

 Regionale Voetbaltraining. 

 Aankondiging maatschappelijke stage. 
 
Mooi is wel dat alle teamverslagen hier ge-
noemd kunnen worden. Blijft u uw bijdrage 
inzenden, s.v.p. 
 
 

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 

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 Senioren            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                  Harry Bakker                06-21850443 

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

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     Simone Visser                072-5715196 

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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WMC-Reiger Boys. 
 
Reiger Boys laat zich eindelijk zien! 
 
Een half uur later dan de bedoeling was begon de wedstrijd onder een stralend zonnetje. 
Blijkbaar inspireerde de zon de spelers van Reiger Boys, want na een wat aftastend begin gingen ze er vol 
op. 
Snel spel, goede passes, voortdurende beweging en volop beleving waren de ingrediënten waar de bezoe-
kers WMC mee te lijf gingen. De thuisclub kwam er bijna niet aan te pas in de eerste helft. 
Dit moest wel tot een voorsprong leiden. In de 20

e
 minuut was het dan zo ver. 

Van achteruit kwam de pass van Remco Rietveld op Mark Schouten die meteen doorspeelde op Sven v.d. 
Berg. De verdediger van WMC miste grandioos waardoor Sven de kans kreeg. Hij aarzelde geen moment 
en schoot de 0-1 in. 
Reiger Boys ging daarna in vol tempo door, op zoek naar de 0-2. Die kwam in de 35

e
 minuut. Een aanval 

van de thuisploeg werd door de verdediging van de Reigers onderschept. Er kwam onmiddellijk een lange 
bal op rechts. En daar stond Rafael Silva Cabelo die er werkelijk als de brandweer vandoor ging met de 
bal. Hij liet iedereen zijn hielen zien en scoorde prachtig de 0-2.  
Twee minuten later echter stond de verdediging van de bezoekers te slapen of zo, want een aanvaller van 
WMC kreeg een hele vrije kopkans die meteen ook maar verzilverd werd. Een cadeautje van Reiger Boys. 
Maar geen paniek, de bezoekers gingen gewoon verder met goed voetballen. Wat vooral opviel waren de 
lange ballen die bijna allemaal aankwamen. Tot aan de rust leverde dit echter geen doelpunten meer op. 
De tweede helft begon rommelig aan beide kanten. Veel balverlies en misverstanden, het leek erop dat ze 
even moesten resetten. Gelukkig voor Reiger Boys viel in de 48

e
 minuut de 1-3.  

Het was Michael Cornelissen die na goed jagen en doorzetten de bal langs de keeper kon schuiven. 
Daarna vielen de Reigers terug en kwamen de kansen voor de thuisploeg. 
Een daarvan werd verzilverd door heel slecht verdedigen en zo werd het in de 56

e
 minuut 2-3. 

Nadat Sven v.d. Berg er met twee maal geel vanaf moest werd het nog heel spannend. Reiger Boys werd 
terug gedrongen op eigen helft en de thuisclub rook zijn kans. 
WMC kreeg in de slotfase wel erg veel corners op rij. Dankzij goed keeperswerk van Yannick de Boer bleef 
het echter bij 2-3.  
Een zeer verdiende overwinning, mede dankzij de A1 spelers Lars Apeldoorn en Güney Turpçu.  Geweldig 
zoals deze twee junioren hebben gespeeld. 

 
Tineke Leuven  

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

 
 

De  
Stand. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys A1 wint van BOL A1 

 
Vandaag is BOL A1 de tegenstander van Onze Reigers. BOL is, net als Onze Reigers, nog ongeslagen. De 
1

ste
 helft begint en het is al snel duidelijk dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn. Een gelijk opgaande 

wedstrijd met over en weer kansen. De ruststand lijkt af te stevenen op een 0 – 0, totdat Coach Jordy zich 
laat gelden langs de lijn en wel buiten zijn coachgebied! De scheidsrechter pikt dit niet en legt het spel stil, 
om Jordy hierop aan te spreken en hem weer in zijn coachgebied te zetten ! Het spel wordt hervat met 
een scheidsrechtersbal die gewonnen wordt door Killian, die direct met een steekpass Ian bereikt, die 
alleen voor de keeper niet faalt, 1 – 0. Rust. De 2

de
 helft begint. BOL begint fel en Onze Reigers spelen in 

die periode slordig en slap. De druk van BOL wordt groter, Onze Reigers komen er niet makkelijk meer uit. 
Het is mede aan Berry te danken, met een aantal knappe reddingen, dat BOL niet tot scoren komt. Dan 

een uitbraak over rechts, Tyrell wegges-
tuurd, haalt de achterlijn, geeft scherp 
voor en Emiel schiet binnen, 2 – 0. BOL 
is nu even de kluts kwijt en Onze Reigers 
komen weer meer in hun spel. Weer een 
voorzet van Tyrell. BOL weet de bal niet 
weg te werken, Ian pikt de bal op, kapt 
zijn man 2x uit en schiet mooi binnen, 3 – 
0. Wedstrijd gespeeld. BOL blijft wel 
knokken, en ze krijgen hun verdiende 
eretreffer uit een mooi afstandschot, 3 – 
1. Klasse jongens weer een prima over-
winning.  
 

Fred 
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Reiger Boys MD1–RKEDO MD1  3-1 Een boeiend gevecht……. 
 
Nadat we vorige week niet hoefden te voetballen konden we vandaag extra aan de bak, want we moesten 
tegen de koploper RKEDO uit De Goorn, die nog ongeslagen waren ( 12 punten uit 4 wedstrijden). Wij wa-
ren dus gewaarschuwd! Onze keepster Monika was geblesseerd dus stond vandaag Melanie onder de lat. 
Dit deed ze ontzettend goed, Vanaag mocht Robin aanvoerster zijn.  Bente was er de vorige wedstrijd niet 
bij, maar nu samen met Suzanne en Esmeé stond de verdediging weer als een huis. De wedstrijd ging over 
en weer, maar de meeste kansen waren toch voor ons. Door onze goede verdediging waren veel aanvallen 
van RKEDO buitenspel en werden die ook goed afgevlagd door Roelof, de vader van Loraine. In de láátste 
minuut van de eerste helft werd het harde werken dan eindelijk beloond. Na een mooie dieptepass van 
Bente op Melissa ging zij door op de keeper af en scoorde perfect de 1-0 ! De scheids floot dan ook direct 
af voor de rust. Dit kwam de ouders heel goed uit, want spanning was om te snijden. De 2

e
 helft begon 

RKEDO heel erg sterk en hing de 1-1 eerder in de lucht dan de 2-0. Maar na een goede pass van Daphne 
op Loraine schoot zij de 2-0 er toch prachtig in. Niet veel later brak Loraine weer door de verdediging en 
maakte “gewoon” de 3-0. Maar ondanks de grote achterstand bleef RKEDO maar komen en aanvallen. 
Toen zij een corner kregen werd deze perfect met een boog in één keer in het doel geschoten. Een verve-
lende bal voor Melanie, die de wedstrijd héél goed keepte; 3-1. Nu werd het dus toch nog even spannend, 
want we moesten nog 7 minuten spelen, maar het waren toch wij weer die een mega grote kans kregen. Er 
was een scrimmage (goed geschreven opa van Bente hihi ?) , oftewel zooitje voor het doel waar iedereen 
de bal miste, inclusief de keepster. Toen hoefden 3 speelsters van ons de bal er alléén nog maar even IN 
te tikken, maar zij waren met hun hoofd al bij het weekend…….Dus het bleef 3-1 en daar zijn we natuurlijk 
ook superblij mee tegen de nummer 1 ! En wat ikzelf altijd het belangrijkste vindt; jullie doen het met zóveel 
inzet en plezier ! Toppie ! OP naar de éérste plaats meiden ! 
 
Groetjes, 

Nico 

Maatschappelijke stage bij Reiger Boys.Maatschappelijke stage bij Reiger Boys.  
  

Binnenkort start Reiger Boys met het fenomeen maatschappelijke stage, bedoeld voor leerlingen van Binnenkort start Reiger Boys met het fenomeen maatschappelijke stage, bedoeld voor leerlingen van   

VMBO, HAVO en VWO. Het is voor leerlingen nog niet echt een verplichting, maar het zit er wel aan te ko-VMBO, HAVO en VWO. Het is voor leerlingen nog niet echt een verplichting, maar het zit er wel aan te ko-

men en Reiger Boys loopt graag voorop.men en Reiger Boys loopt graag voorop.  

  

Bij Reiger Boys zijn er allerlei mogelijkheden om de stage uit te voeren.Bij Reiger Boys zijn er allerlei mogelijkheden om de stage uit te voeren.  

  

Volgende week meer info.Volgende week meer info.  

  

Houdt de site en de Reiger in de gaten. Houdt de site en de Reiger in de gaten.   

  

                      HHHH  

  

  

Frans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAGFrans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAG  

  

25 OKTOBER 201025 OKTOBER 2010  

  

VOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAARVOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAAR  

  
V.V STORMVOGELSV.V STORMVOGELS  

IN IJMUIDENIN IJMUIDEN  

  

OPGAVEFORMULIER VIAOPGAVEFORMULIER VIA  

  

WWW.STORMVOGELS.NLWWW.STORMVOGELS.NL  
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Reiger Boys D7 – Duinranders D3 
 
Overgeplaatst naar de derde klasse. 
Dan gelijk de eerste de beste wedstrijd tegen 2e jaars. 
  
Jullie gaven goed partij hoor,zonde dat het schot op doel 
net vanaf Sven zijn rechterbeen kwam,wat niet zijn sterkste been is. 
De tegenpartij was net even wat brutaler(wat ook inhield dat ze meer 
hun body gebruikte). 
Maar voor zo,n eerste keer is een verlies van 2-0 helemaal niet slecht, 
zeker als je ook hun scores van vorige wedstrijden bekijkt. 
  
Met dank aan de vervangend coach Roy. 
en a.s. zaterdag gaan jullie gewoon winnen van de D5!!!! 
  
Groetjes van alweer 

de oma van Sven. 

 

Reiger Boys E9 - Hugo Boys E2 
 
Vandaag was het weer een wedstrijd met twee zeer verschillende helften, net als vorige week, alleen nu 
was het andersom en dat heeft ons genekt. Vorige week speelden we de tweede helft geweldig, vandaag 
was dat de eerste helft. Hugo Boys kwam er niet of nauwelijks aan te pas. Wij zetten ze vanaf het eerste 
fluitsignaal vast op eigen helft. Er werd goed samengespeeld en verdedigend stond het als een huis.  
Justin scoorde de 1 -0 na een goede voorzet van Wesley. Toch kreeg Hugo Boys af en toe een kansje en 
ze maakten dan ook 1 -1.  
Na goed doorzetten maakte Nils de 2 - 1 en niet veel later maakte Hassan 3 - 1 na een hele goede voorzet 
van Dave. 
Helaas was toen de concentratie bij de verdediging even weg en door prutsen achterin maakte Hugo Boys 
de 3 - 2. Met die stand gingen we naar de Limo. 
In de rust alles rustig doorgenomen, maar wat gebeurde er na de rust????????? 
We speelden niet zoals we hadden afgesproken en Hugo Boys scoorde al heel snel de gelijkmaker en 
daardoor roken zij kans dat er meer in zat. Wij kwamen niet meer terug in het goede spel van de eerste 
helft. Hugo Boys scoorde nog een goal en dus werd het  
3 - 4. 
Jammer jongens, maar als we voortaan twee helften goed kunnen spelen dan kunnen we elke ploeg aan. 
Woensdag lekker trainen en donderdag oefenen tegen de F1 om 16.00 uur. 
 
Tot woensdag,                Dienend 

 

Zondagochtenddrukte. 

 

Zondagochtend, Regionale Voetbal Trai-
ning o.l.v. de KNVB. Hert was er weer een 
drukte van belang. E-pupillen, broertjes, 
zusjes, ouders, opa’s en oma’s bevolken 
de kantine. 

Volgend weekend is de derde bijeenkomst. 
Vervolgens is er twee weken stilte. Dan 
nemen de trainers een besluit over welke 
E’tjes doorgaan in het vervolgtraject. 

 

Kom gewoon eens kijken! 

HH 
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9 oktober 2010 AFC34 E5 -Reiger Boys E5 
 
Vandaag stond er een belangrijk duel tegen AFC 34 op het programma. Om onze koppositie te 
handhaven moest er zowiezo gewonnen worden. 
We hadden eindelijk de beschikking over alle spelers van het team. Maarten was voldoende hersteld 
om weer mee te spelen. Wel waren diverse spelers ietwat kucherig maar dat gaven ze keurig aan. 
Om 08.00 uur aantreden op de verzamelplaats en om 09.00 uur spelen. Wel erg vroeg, maar goed 
het beloofde mooi weer te worden. Het veld bleek drijfnat en daardoor glibberig. 
Na een speech van trainer/coach Erik kwam ons team het veld op. Zoals gebruikelijk eerst wat op-
warm oefeningen om daarna even lekker wat balkontakt te hebben voor de wedstrijd zou beginnen. 
Na de aftrap lieten we direkt al zien dat we er zin in hadden en zetten we AFC onder druk. Er werd 
goed gebruik gemaakt van het veld zodat overspelen bijna als vanzelf ging. Al vroeg in de wedstrijd 
was de toon gezet Luca kwam fraai op aan de rechter zijkant. Hij liep zoals het hoort mooi tot aan de 
achterlijn en zette de bal op maat voor het doel, waar Maarten klaar stond om de bal af te maken. 
Via de paal rolde de bal het doel in. 0-1.  
AFC vond dit duidelijk NIET de bedoeling en begon de druk op onze achterhoede op te voeren, maar 
door voortreffelijk verdedigingswerk van Sander en Mandy kon AFC niet scoren.  
Tijdens de training hadden we echter geoefend op de counter. Dit lieten Luca Mandy en Daryll goed 
zien. Door goed combinatie –spel wist Mandy de bal voor te geven maar helaas kon Daryll de bal 
niet in het doel krijgen. Dit herhaalde zich een aantal malen. Een doelpunt kon NIET uitblijven. Door 
wederom goed samenspel van de voorhoede, wat van achteruit opgebouwd werd door Dennis, San-
der en Maud wisten Mandy de 0-2 te maken. Daryll bleef het vervolgens op diverse manieren probe-
ren op het doel van AFC, maar de bal mocht er niet in.  Vanaf de zijlijn werd nog geroepen:”Hij gaat 
er een keer in hoor Daryll!!!” Mick was inmiddels in het veld gekomen om het aan de linkerzijde te 
gaan proberen. Hier liet hij geen gras over groeien. Met een ongelofelijke dribbel waarbij hij 3, 4, 5 
man van AFC in het gras liet bijten, maakte hij het voortreffelijk af. 0-3 stond op het scorebord. 
AFC probeerde uit alle macht iets terug te doen. Ze kwamen heel ver maar troffen telkens onze top-
keeper Daan op hun pad. Met 0-3 de rust in. 
 
De mannen en meiden waren super gemotiveerd. Het drinken in de rust viel wat tegen, maar dat 
maakte niets uit. Na een aantal bemoedigende woorden ging het team met vol vertrouwen het veld 
weer op om het af te maken.  
Al snel in de 2

e
 helft bleek dat Maarten toch weer last kreeg van zijn enkels. Uit voorzorg hem gewis-

seld. Hij gaf zelf ook aan dat het niet meer ging. Dennis was gebrand om ook te scoren. Hij kreeg 
dan ook de toestemming om mee nar voren te gaan, mits hij er maar voor zorgde dat hij weer op tijd 
terug was. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De druk op het doel van AFC werd hoger en 
hoger. Dennis speelde de bal op maat op Luca, die nu links stond. Onverbiddelijk maakt Luca de bal 
af en scoorde 0-4. De race was gespeeld, althans zo leek het in het veld. De mannen en meiden 
werden nu wat slordiger. AFC maakte daar dankbaar gebruik van en kwamen om 09.50 uur op 1-4. 
Ja maar DAT WAS NIET DE BEDOELING………. Het tij keerde weer en Daryll, Mandy, Luca, Sven 
en de rest voerden de drul op het doel van AFC weer op. Na veel en goed samenspel kwam de bal 
weer bij Daryll die met z’n billen al in het doel stond. Met een fantastisch hakballetje trof hij eindelijk 
doel. (Hij zal wel gedacht hebben:” Als gewoon schieten niet lukt, dan maar met het hakje!!” 1-5 
Vervolgens mocht Dennis nog even de spits in en Daryll laatste man. Dit mocht echter in de uitslag 
niets meer veranderen 
Jongens en meiden, Jullie hebben fantastisch voetbal laten zien. De coach en supporters van AFC, 
en zeker ook wij, ouders, opa’s, oma’s en de trainer/coach Erik waren diep onder de indruk. 
We zijn trots op jullie, en op naar de volgende wedstrijd tegen onze poulegenoot Reigerboys E8. 
Succes verder, 
 

Hella en Erik  
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Reiger Boys F11 - Kolping Boys F6  
  
Tien enthousiaste kerels waren er klaar voor. De tegenstander van vanmorgen was de F6 van Kolping 
Boys. Net als de vorige tegenstander bleken het grote sterke jongens. Na enkele minuten te hebben ge-
voetbald was ik op zoek naar onze kleine ster Rio. Ik zag hem niet in het veld en hij was ook niet gewisseld. 
Al snel bleek hij zich achter een reus van een verdediger van Kolping Boys te hebben ''verstopt'''. Toen we 
na de schrik tot rust waren gekomen stonden we met 2 - 0 achter. Slechts een klein beetje tereurge-
steld vochten onze tijgers zich terug in de wedstrijd. Meerdere goede aktie's van onze aanvallers werden 
tegen gehouden door de fantastische keeper van de tegenstander. Maar zelfs hij kon niet voorkomen 
dat een goed geplaatst schot van Job de het eerste doelpunt van Reiger Boys F11 opleverde! Het doelpunt 
werd terecht gevierd alsof we wereldkampioen waren geworden. Helaas gingen we de rust in met een 1 - 4 
achterstand omdat Kolping Boys intussen nog twee mooie goals had gemaakt.   

  
Na de limonade stonden onze mannen op scherp. Na minstens acht goed uitgespeelde kansen was het 
eindelijk raak. Job nam een hoekschop en via het been van de keeper verdween de bal achter de doelman. 
Weer een goal! Zelfs de trainer van Kolping Boys raakte licht in paniek toen onze mannen de tegenstander 
compleet van de mat speelde. Twee keer alleen op de keeper af (Yasin en Tim) , een mooie aanval over 
rechts met een goede voorzet van Tim bijna raak geschoten door  Rio, schoten van Bas en 
Finn.Ongelooflijk maar waar,er werd er niet meer gescoord en de wedstrijd eindigde in 2 - 4.  

  
Mannen,als jullie zo blijven voetballen winnen we vast en zeker snel onze eerste wedstrijd!  

  
Tot volgende week! 

  
Bas. 


