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Van de Redactie. 
 
Het was niet voor iedereen een geweldig 
weekend gezien de geleverde prestaties, 
maar de Reiger is nu eenmaal een alleseter. 
 
Deze keer: 

 Heren 1 afgedroogd; 

 Dames 1 op naar Topklasse?; 

 Foto‟s Dames 2; 

 Verslag heren 6 en zeven; 

 Mo...mo...mo...mooi!!! 

 Verslagen diverse jeugdwedstrijden; 

 Virus waart rond in kantine; 

 Diverse oproepen. 
 
  
 
 

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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Zouaven-Reiger Boys 
 
Even heel goed kijken maar het was toch echt zo. De spelers van de thuisclub waren gemiddeld anderhal-
ve kop groter. Dit nam niet weg dat het Reigers waren die op een 0-1 voorsprong kwamen in de 8

e
 minuut. 

Een terugspeelbal op de keeper van Zouaven, die vervolgens tegen een eigen speler aanschoot. Dardoor 
kwam de bal bij Joey Matahelumual die vervolgens vrij eenvoudig intikte. 
De thuisclub kreeg in het vervolg van de eerste helft kans op kans, maar ging daar wel heel erg slordig mee 
om. Er vielen in de verdediging van Reiger Boys nogal eens wat gaten, maar keeper Hofmans hield zijn 
doel schoon tot aan de 40

e
 minuut. Een snelle uitbraak, fout in de verdediging en de stand was weer gelijk. 

De spelers van Zouaven waren in alles sneller en feller wat op slag van rust resulteerde in de 2-1. Een lan-
ge pass van achteruit, volgens de grensrechter buitenspel, volgens de scheidsrechter niet, hoe dan ook, de 
aanvaller was sneller dan de verdediger en het was 2-1. 
Na rust werd het een doelpuntenfestijn voor de thuisclub. 
Er was nog niet afgetrapt of de derde en de vierde lagen er al in. 
Hoe dat precies ging heb ik niet helemaal meegekregen aangezien de koffie nogal heet was.  
Hierna duurde het even voor Reiger Boys zich weer kon herpakken, maar dat lukte wel na een klein kwar-
tiertje. 
In de 48

e
 minuut werd het 5-1. Een schot van de thuisclub werd van richting veranderd waardoor de keeper 

kansloos was. 
De 6-1 viel door een misverstand tussen keeper en verdediger. Het laatste kwartier speelden de bezoekers 
met tien man door een blessure terwijl er al drie keer gewisseld was. 
Vijf minuten voor tijd werd de eindstand van 7-1 bereikt. 
Reiger Boys was zowel letterlijk als figuurlijk een maatje te klein deze keer, maar wat je ze na moet geven 
is het feit dat ze wel bleven proberen te voetballen. Waarschijnlijk niet op de manier waarop de trainer het 
graag had gezien, maar toch. 
Ik heb achter het veld een soort van stormbaan ontdekt, misschien zijn de spelers van Zouaven daardoor 
wel zo lang en breed geworden allemaal. 
Ideetje voor Reiger Boys? 

 
Tineke Leuven 

 

De stand: 
 
Voor de heren is het er afgelopen zaterdag dus niet beter op geworden. Voor de dames daarentegen wel. 
De Topklasse komt namelijk in zicht. De eerste negen ploegen zullen die promotie gaan maken. Met nog 
zeven wedstrijden te gaan lijkt dat haalbaar. Zou wel heel mooi zijn! 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

5 

Jaargang 46 - nummer  20 
20 februari 2011 

Dames Ste.Do.Co – Reiger Boys  1 – 2 
 
HOORNAAR: De dames van Reiger Boys hebben een belangrijke overwinning behaald 
tegen Stedoco. Beide teams wilden verder afstand nemen van de onderste regionen. 
De eerste negen teams aan het einde van dit seizoen promoveren namelijk naar de 
nieuw te formeren Topklasse Dames-voetbal. De Reiger Boys –dames waren vandaag 
de gelukkigen. Vroeg in de eerste helft kwamen de gasten op een 0-2 voorsprong. Na 
rust kwam Stedoco beter in de wedstrijd en scoorde de aansluitende treffer. Een al of 
niet sprake van een buitenspelsituatie voorkwam de  mogelijke gelijkmaker in deze 
wedstrijd. Scheidsrechter De Gans vloot de snelle Van der Most  terug voor buitenspel. 
 
Zeventien minuten na het beginsignaal van scheidsrechter De Gans komt Reiger Boys op 
voorsprong. Een breedtepass van Pauline Boon bereikte Sharon Kok, die rond de 16 meter 
ziedend hard uithaalde en keepster Schoonderbeek het nakijken gaf (0-1). Zeven minuten 
later werd Sharday Pattinasarani aangespeeld door Sharon Kok en knalde de bal vervolgens 
tegen de lat. De terugspringende bal bereikte Jorinda Schuit. Ook zij haalde hard uit en liet 
Schoonderbeek volkomen kansloos (0-2). Reiger Boys vergat hierna door te drukken en rui-
mer afstand te nemen. De inzet van Pattinasarany ging maar net naast. Ook Chantal Hen-
driksen miste.  
 
In het begin van de tweede helft probeerde Reiger Boys alsnog door te drukken naar een 
betere score. Dit mislukte. Stedoco hervond zich en nam het initiatief over. In de 75

e
 minuut 

kopte de ingevallen Kelly Bogaerts uit een corner de 1-2 binnen. Daarna volgde de mogelijk-
heid voor Stedoco om een gelijkspel in de wacht te slepen. De snelle Liza van der Most wist 
op de middellijn eindelijk door te breken. Gedurende de wedstrijd had ze weinig kans gekre-
gen tegen de eveneens snelle Marit Balder.   
Zij werd echter direct teruggevloten voor buitenspel door scheidsrechter De Gans. Reiger 
Boys wist, af en toe met kunst-en-vliegwerk, de 1-2 te handhaven en keerde met drie wed-
strijdpunten huiswaarts. 
 
Statistieken: 
 
Stedoco – Reiger Boys 1-2 (0-2); 17

e
 Sharon Kok 0-1, 24

e
 Jorinda Schuit 0-2; 75

e
 Kelly Bo-

gaerts 1-2. 
Scheidsrechter D. de Gans, geassisteerd door Jan Mans (Stedoco) en Ruud Verschoor (RB). 
Kaarten geel: Lotte Coerts (Stedoco); Sharday Pattinasarani, Sharon Kok en Marit Balder 
(RB). 
 
STE.DO.CO: Sharon Schoonderbeek (k), Goedele Krete, Esther Lakerveld, Renate Vos 
(Kelly Bogaerts), Patricia de Bruijn (Ilona Mans), Aniek Laponder (a) (Dominique van Wens-
veen), Daniëlle Vermeulen, Marlies Koppenol, Sanne Brand, Liza van de Most, Lotte Coerts,. 
 
REIGER BOYS: Jesca Willemsen (k), Marit Balder, Aaike Verschoor (a), Marieke Plekker, 
Monique van der Rijst, Jorinda Schuit, Chantal Hendriksen, Alina Uijl, Sharon Kok (Tessa 
Oud), Pauline Boon (Jaimy Visser), Sharday Pattinasarany. 
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Onze hoofdsponsors. 
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Reiger Boys Dames 2 -  Delta Sport  
Dames 1: 0 -  1 
Foto’s: Maarten Post. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

8 

Jaargang 46 - nummer  20 
20 februari 2011 

Reiger Boys 6    -   Z.O.B.  6               4  -  0 
  
Laat ik beginnen met een aantal mensen te bedanken die het mede mogelijk hebben gemaakt om onze 
wedstrijd door te laten gaan en.... met voldoende mankracht. Allereerst de mankracht, Jeroen Leyen, Ivan 
Brenkman en Jeroen Kossen dan onze grens Martin J. ( om in vaktermen te blijven ) en zeker niet in de 
laatste plaats Jack Wezepoel die bereid was de wedstrijd te leiden daar de aangewezen scheids zich waar-
schijnlijk had verslapen. Mannen bedankt. Ook wordt Johan bedankt voor zijn bijdrage in de derde helft pot 
en het laatste bedankje gaat uit naar de man/vrouw die ons verraste met de warme hapjes. 
Weer een overwinning dus voor de Cockers die nu wel een heel riant uitzicht gaan krijgen om de laatste 
plaats te verlaten.  
Een beperkt programma om 14.30 uur op het RB complex en om de vele toeschouwers te plezieren had de 
wedstrijd coordinator besloten ons op het hoofdveld te laten spelen zodat de trouwe aanhangers van het 
Cocker team lekker achter glas met een consumptie de wedstrijd konden volgen. 
Dan de wedstrijd, een redelijk gelijk opgaande strijd maar al snel werd mij duidelijk dat we aan het langste 
eind zouden gaan trekken. Het klopte gewoon allemaal, de keeper was in vorm, Jeroen verdeelde het spel, 
Johan scoorde 2x en Henk zat op de bank. Goed uitgerust werd er voor de tweede helft afgetrapt en Z.O.B. 
probeerde wel de anschluss treffer te maken maar Ed en de zijnen kende geen genade. Een kwartiertje 
voor tijd ontving, de extra goed uitgeruste Henk, de bal wie het riep weet ik niet maar op het comman-
do :"Henk schiet eens een keertje" werd meteen gevolg gegeven, zijn diagonale poeier belandde over de 
keeper tegen de binnenkant van het zijnet. Misschien moet je wat vaker schieten Henk. Vlak voor het einde 
wist Henk ook nog eens koppend het net te vinden wat de 4 - 0 op het jammergenoeg niet werkende score-
bord bracht. Helaas ontbrak ook de speaker om de wissels aan te kondigen en de doelpuntenmakers in het 
zonnetje te zetten, maar ja je kunt niet alles hebben. 
Volgende week voor ons, zoals het er nu naar uitziet, geen voetbal. Beetje vreemd want de competities 
liggen toch al wel redelijk achter op het schema. Goed uitrusten dus om daarna weer optimaal te presteren 
en woensdag kan er gewoon getraind worden. 
  

J.v.d.B. 

 
Het Zevende. 
 
Voor concertgangers stonden we deze middag op een oorspronkelijk goed tijdstip om een uitwedstrijd te 
spelen: laat, heel laat in de middag. Prettig als je uren de tijd nodig hebt de kater van de  drank te verwer-
ken. Wat mij tevens accuut een twijfelmoment oplevert; is het nu „de drank‟ in dit zinsverband of „het drank‟-
?  Met andere woorden: is drank nu vrouwelijk of mannelijk? Wat wel zo is, is dat drank vrouwelijk gedrag in 
de hand werkt: niet meer  normaal kunnen praten, niet meer auto kunnen rijden… misschien is het toch wel 
„het‟. De aanvangstijdstip was dus naar voren gehaald, daar er blijkbaar Heraclieden en Reigers waren die 
een uur eerder aan het bier wilden gaan zitten in de kantine. An sich een hele goede reden, ware het niet 
dat je anderen door dat vroegere tijdstip de mogelijkheid tot een kopbal ontneemt. Jong Hercules had wel 
een kleedkamer, maar geen veld ter beschikking, maar gelukkig had buurman DEM nog een bijveldje over, 
hoewel dit maanlandschap met het woordje veld wel heel veel eer krijgt. Er zijn clubs in Kirgizië die het een 
stuk beter voor elkaar hebben. Gezien onze beperkte voetbalkwaliteiten maakte dit natuurlijk geen enkel 
verschil, maar het gaat om het idee.  
De eerste helft begon erg feestelijk van onze kant: Jong Hercules had slechts negen man kunnen optrom-
melen. De ruimte die wij hierdoor kregen was dusdanig verassend dat we niet verder kwamen dan de bal 
een beetje ongevaarlijk cirkelen bij de middenlijn. Balbezit was heilig en we konden best effe wachten tot 
Jong Hercules compleet was. Dat waren ze snel genoeg en dat konden we merken aan de kansen die de 
Heraclieden opeens kregen. Kansen die ze overigens gretig over en naast schoten en kopten. Het eerste 
spectaculaire moment van onze kant werd verzorgt door Mark, die zich op een tactisch verantwoorde plek 
liet neermaaien. Toegegeven: de overtreding was wat aan de harde kant; maar op dit veld heb je nog altijd 
een overtreffende trap: het veld zelf. Eerder had ik het over een maanlandschap, maar wat Mark niet be-
grepen had, is dat de zwaartekracht op zo‟n veld gewoon 9,81 m·s

−2  
blijft. Dat weet het kleinste kind. Mark 

heeft duidelijk niet op judo gezeten, of ging er vanuit dat hier de zwaartekracht 1,62 m·s
−2   

zou zijn. Het ef-
fect wat je krijgt wanneer je denkt dat je in het diepe gedeelte van het zwembad duikt, maar het blijkt het 
pierenbadje te zijn: pijn.  
(Vervolg verslag: pag. 8) 
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Mark kon eraf en werd vervangen door Edwin, die wat meer wetenschappelijk verantwoord 
ging voetballen. Om reden die ik totaal niet begrepen heb, ging Marcel ook het veld uit en hij 
werd vervangen door Patrick, die tot op dat moment werkelijk subliem stond te vlaggen. Su-
bliem moet in dit kader als volgt worden uitgelegd: eerlijk en dus in ons nadeel.  Goed dat ie 
in het veld kwam. Ramon, zoon van Roeroe en Debbie, die in Schotland Ramon McRuru, in 
IJsland Ramon Roeroeson en in Rusland Ramon Rururovitsj zou heten nam de vlag over en 
vlagde helaas ook zo eerlijk mogelijk. De kansen van JH waren legio, maar die hadden totaal 
geen zin om een doelpunt te maken en wanneer het daar wel een beetje op leek, dan heb-
ben we nog altijd Raymond, die ook niet te verschalken was bij  een één op één situatie. Als 
verdediger hoef je dan geeneens mee te lopen; want “hai hep um tog wel!” Zelf kregen we de 
bal maar met veel moeite enigszins in de buurt van het vijandige doel en de beste kans was 
van ondergetekende, die volledig zichzelf bleef en de bal keurig teruggaf aan Jong Hercules. 
Nul nul met de thee. 
De tweede helft speelden we in de richting van de kantine van DEM. Wat daar het voordeel 
van is weet ik verder niet, het leek me wel een mooie openingszin voor de beschrijving van 
de tweede helft.  Het spelbeeld was een exacte kopie van de tweede helft. Iets wat evolutio-
nair eigenlijk niet klopt, maar ook dat is iets wat alleen bij het zevende gebeurd. In de natuur 
heb je bij kopieën vaak met kleine mutaties te maken, wat dus een andere tweede helft zou 
moeten opleveren. Dat gebeurde niet. De Heraclieden bleven op zoek naar een goal en wij 
bleven dat voorkomen. “Heraclieden” zou trouwens suggeren dat we hier te maken zouden 
hebben met –of zonen van de Griekse held Hercules (die van de TV serie) –of leden die be-
horen tot een Byzantijnse dynastie (niet van de TV). In beide gevallen hebben ze zich prima 
aangepast, ze spraken zelfs Nederlands met een vleugje Kennemers‟ dialect. Nu ik erover 
nadenk (en dat voor een zondag) is er wel een klein verschil met de eerste helft. In de eerste 
helft mocht Mark geblesseerd het strijdtoneel verlaten, de tweede helft eentje van JH. Onder-
getekende was hiervoor verantwoordelijk. Tactisch was het wel verantwoord, daar het hier 
één van hun betere spelers betrof en de mening over deze actie was nogal verdeeld, afhan-
kelijk van of mensen een blauw of geel shirt aan hadden. We kregen trouwens ietsiepietsie 
meer kansjes dan in de eerste helft en met de snelheid van Lars, Bart en Marvin hielden we 
de verdediging van JH nog enigszins bezig. Onze verdediging stond met Patrick, Steve, Oe-
lie en Edwin prima ballen weg te maaien en het middenveld bestaande uit Glenn, Roeroe en 
ondergetekende kon z‟n energie prima kwijt door heen en weer te rennen tussen opkomende 
mensen van Jong Heracles, eeeeh… dat is een frase die moeder Bos vaak gebruikt, de rest 
van Nederland zegt natuurlijk gewoon Jong Hercules.  Algemeen beeld van de wedstrijd: 
Jong Her…cules wilde niet scoren, bij ons was die mogelijkheid slechts een vaag idee en wat 
krijg je dan? Bel niet op, hier komt het antwoord al: een brilstand. Op het eind van de wed-
strijd gingen Steve en de voorstopper van JH nog even innig knuffelen en trokken wij vast de 
biertas open. Vorige keer verloren we nog schitterend met 1-8 van deze tegenstander, dus dit 
is gewoon een prima resultaat, waar nog een vreemde oxymoron bij hoort: een beetje vies, 
maar wel lekker. 
 
Mispeer van de week. 
Niet zo heel erg veel keus deze week. De enige die me zo even te binnen schiet is Patrick, 
die al begon door eerlijk te vlaggen, vervolgens er een sport van maakte de bal vaak aan de 
tegenstander te schenken en ook nog aan de scheidsrechter tijdens de wedstrijd ging uitleg-
gen hoe hij het wedstrijdformulier diende in te vullen, wat prompt twee minuten tijdstraf ople-
verde. Patrick, van harte! 
 
Marcus. 
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Mo...mo...mo...mooi!!!! 
 
Die man heeft geen verstand van voetbal. Nou 
en? Ook zonder voetbalintelligentie kun je langs 
de lijn staan en waarnemingen doen. Dat heb ik 
afgelopen zaterdag gedaan bij de wedstrijd te-
gen Vios W. Wat ik gezien heb, ik kan het nog 
steeds niet geloven. 
We trokken naar Warmenhuizen, niet erg opti-
mistisch, want de thuiswedstrijd werd verloren 
met 1 - 5. Dan wordt de uitpot toch minstens 
even zwaar. 
Maar Vios had niets te vertellen. De tegenstan-
der werd overspeeld door het geweldige spel 
van Reiger Boys. In de rust was de stand al 0 - 
3 door treffers van Joerie, Daan en Timo. Het 
enige wat de tegenstander scoorde was een 
gele kaart. Na de rust werd al snel het vierde doelpunt gemaakt door wederom Daan. 
Ja, en toen, het vijfde doelpunt. 
Reiger Boys kwam over links naar voren. De bal werd hoog over de breedte gespeeld, naar de hoek van 
het strafschopgebied. Mo zag zijn kans, stormde richting bal, nam deze in volle vaart op de schoen en  
sloeg vervolgens als een projectiel in: 0 - 5! 
De keeper heeft de bal helemaal niet gezien en stond beduusd de handschoenen te inspecteren. Of daar 
misschien een gat in zat? 
Wat een geweldig doelpunt. Zelfs Willem en Piet sprongen de tranen in de ogen. Van geluk uiteraard!  
Toen kwam er nog een tegenaanval, maar de keeper wist met een werkelijk katachtige reactie de bal uit de 

linker benedenhoek te halen. 
Ja jongens, dit was helemaal top. 
En zelfs maken jullie ook al furore 
in de kantine! Doorgaan zo! 
 

HH 
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Deze zaterdag was het weer tijd voor een bekerwedstrijd en wel tegen Kolping Boys. De wedstrijd was net 
2 minuten bezig , toen het eerste doelpunt al werd gescoord door Daniel. En in de 4e minuut joeg hij er nog 
maar een in. Vervolgens in de 6e minuut gaf Daniel de bal voor en hoefde Sven er een tikkie tegen te ge-
ven en was de stand alweer 3-0. In de 8e minuut scoorde invaller Numan 4-0 na een voorzet van Daniel. 
Toen volgde er weer een mooi aanval met na een mooi pass van Sven het volgende doelpunt van Daniel, 
dus alweer 5-0. Ja het word eentonig maar er volgende weer een mooie aanval die via Numan net naast 
het doel belandde. En ja hoor weer een doelpunt door Daniel en was de stand 6-0. Via rechts,waar het 
(te vaak) vandaan kwam werd er weer gescoord,nu door Numan 7-0 dus.  
  
Onze keeper Mike had in de eerste helft 2 mooie reddingen maar kreeg er toch 1 tegen. Na 2 voorzetten 
belandde er ook 2 keer de bal net naast het doel,maar de enige dame in het elftal Lucille liet ook van zich 
spreken en maakte de 8-1. Maar ja je kan ook een bal van afstand erin schieten en dat deed Sven. Stand 9
-1. Met deze stand gingen we de rust in. In de 2e helft duurde het wat langer voor de doelpunten weer vie-
len, de tegenpartij had nu wat wind mee, en stond Dave links op de plaats van Sven en scoorde Kay bijna.. 
Dave maakte uiteindelijk de 10 vol en zagen we Daniel weer in actie maar die wachtte te lang met afspelen 
waardoor de bal in het zijnet belandde. De volgende mooie aanval was in de maak en Sven ging alleen op 
doel af,maar was net iets te ver naar de buitenkant en schoot net naast. Volgende aanval via Sven naar 
Kay en oeps weer net naast. Uit een voorzet van Daniel besloot Nick zijn kans te wagen en ploftte de en 
schoot raak 11-1. 
Kolpingboys kreeg een vrije trap maar werd goed gehouden door Mike. Via heel mooi samenspel van Sven 
via Dave voor het doel en erin door Daniel 12-1. Ja het word een beetje saai zo. We kregen nog een vrije 
trap omdat Lucille tot 2x toe onderuit werd gehaald . Er volgende ook nog een corner en als ik het goed heb 
bijgehouden was dat ook de enige corner ,maar via veel benen werd dat uiteindelijk geen doelpunt. Kolping 
deed wat ze vaker doen, mopperen en een speler besloot nog eens met twee benen tegelijk Sven onderuit 
te halen, met als gevolg een vrije trap die maar net werd gemist door Frans. 
Toch is er door Dave nog een doelpunt gescoord en werd de einduitslag bereikt van 13-1. 
Tja wat zullen we zeggen!!! Tot de volgende wedstrijd maar weer. Met nog bedankt aan de invallers Daan 
Bodie en Numan. 
  

groetjes O.van S. 
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DTS MD1 – Reiger Boys MD1     3-0    
Koud, gure wind en verloren…… 
 
Na vorige week in Siberische omstandigheden met 7-1 te hebben gewonnen, gingen we nu met volle moet 
(en weer een karavaan van supporters!) naar Oudkarspel om tegen DTS te spelen. De temperatuur was nu 
beter, maar door de gure wind voelde het wel weer heel erg koud aan. Helaas waren we vandaag zwaar 
gehandicapt door de afwezigheid van veel speelsters door ziekte en vakantie. Hierdoor moest de opstelling 
ook helemaal worden omgegooid en daar werd niet iedereen vrolijk van, zal later blijken. Om toch genoeg 
speelsters te hebben om überhaupt te kunnen voetballen hebben we Sanne van de ME1 gevraagd om met 
ons mee te doen. Dit deed ze graag, waar we natuurlijk heel blij mee waren. We mochten  op het hoofdveld 
en dus op kunstgras spelen. De één is daar wel en de ander niet blij mee. DTS begon sterk en na 10 minu-
ten kwam dan ook al de eerste goal tegen. Alleen telde deze niet, omdat de scheidsrechter (van DTS !) 
hands had geconstateerd voordat ze had geschoten. Later schoten ze weer hard en mooi op ons doel, 
maar Melanie haalde deze bal met een mooie save uit het doel. Helaas was het niet veel later dan toch 
raak. Na een voorzet werd de 1-0 er dan toch in geschoten. Vanaf dit moment leek het wel alsof onze mei-
den het al een beetje opgaven, terwijl dit helemaal niet hoefde. We waren echt niet slechter, alleen de te-
genstander deed gewoon meer met de bal en zelfs zónder bal ! Oftewel; vrijlopen vóórdat je de bal krijgt, 
bal aannemen, om je heen kijken en goed afgeven……En dus gebeurde het in de 25

e
 minuut. Na de zo-

veelste achterbal die door ons werd genomen, werd deze opgevangen door de tegenstander en gewoon 
netjes afgemaakt op doel; 2-0. En wij stonden stil en keken ernaar. Toen was het gelukkig rust, want ik 
denk dat íedereen uitkeek naar een warme kleedkamer of kantine. De 2

e
 helft werd de opstelling nog even-

tjes door elkaar geschud om de tactiek te veranderen en zodoende de tegenstander te verrassen. Maar 
helaas werd het spel er niet beter op. Jolanda, moeder van Sabine zei al; het lijkt wel Ping Pong ! Van onze 
kant bleef het ook bij een paar schoten van afstand van Bo en verder was alleen DTS op zoek naar de 3-0. 
En die kwam dan ook na 25 minuten door een mooi hoog schot die onhoudbaar was voor onze Melanie die 
veel meer te doen had dan haar collega aan de andere kant van het veld. Er volgde nog één uitbraak door 
de spits van DTS, maar die werd afgetopt door Sterre die zich daarbij helaas blesseerde. Toen hield de 
scheidsrechter het ook gelijk voor gezien en floot af. Nee, het was geen leuke wedstrijd om te zien (aldus 
alle meegereisden fans), maar dat zullen de meiden zelf ook wel vinden. Maandag weer met z‟n allen volop 
trainen en goed luisteren naar Ron & Co hoe jullie de rest van de wedstrijden wél zouden kunnen winnen. 
 

Reporter Nico  

 
 
Wedstrijdverslag RKEDO E1 – Reigerboys E5 
 
Vandaag mochten we weer voor de beker, en wel naar Avenhorn. 
Het was weer een erg koude dag met een guur windje. De wedstrijd begon al meteen met een mooi sa-
menspel.  RKEDO was ook erg sterk en scoorde na een paar minuten de 1-0. 
Jammer , meteen in de aanval en proberen maar. Maarten  had de bal er bijna in, maar hij ging net naast. 
Ook Darryll  had een kans maar ook deze ging niet. Ze waren ook wel erg goed  die RKEDO spelers.  Ze 
namen de bal mee en scoorde de 2-0. 
Sander hield er een  aantal ballen mooi uit.  Jullie bleven vechten  en lieten het er niet bij zitten maar soms 
lukt het gewoon niet.  Helaas viel Maarten en blesseerde zijn enkel daarbij, en kon niet meer meespelen. 
Na de rust gingen er jullie er weer volop tegenaan, maar weer voor RKEDO een doelpunt 3-0. Sander had 
er maar druk mee, die moest wel aan de bak vandaag. 
Ze bleven maar in het doelgebied en Maud kon gelukkig  een bal mooi wegwerken. Hup naar de andere 
kant.  Telkens werd de bal weer door de tegenstander opgepakt , die bal ging er maar niet door. 
Ook Dennis stopte een paar pogingen  en hield alles goed in de gaten.  Mick  en Luka namen de ballen ook 
mooi weg en  speelde ze naar Sven. De bal kwam gewoon niet door de muur van de RKEDO spelers.  Ze 
waren ook wel erg goed. 
Snel was het 4-0 en even later de 5-0. Knap dat jullie maar bleven proberen om ook een puntje te scoren.  
Jullie hielden de moed er in. En toen  werd het 6-0 voor RKEDO .  
Helaas zijn we niet door en zijn we tot de kwart finale gekomen,  maar jullie hebben gevochten als leeuwen.  
 

Maureen , de moeder van Sven 
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St. Adelbert E2 – Reiger Boys E11  
(2

e
 ronde Beker groep 3) 

 
Na de groep fase en een overwinning op SVW‟27 E9 stond vandaag de bekerclash tegen St. Adelbert E2 
op het programma. Een moeilijke maar zeker geen onmogelijke opgave in de 2

e
 ronde. Onze vaste reporter 

Eli kon helaas niet aanwezig zijn, om die reden deze keer een verslag van ondergetekende. 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd van alle kanten aan de jongens al duidelijk gemaakt dat bekervoetbal 
iets op zich is. Het vooruitzicht van een finale brengt dikwijls rare capriolen met zich mee en meerdere ke-
ren ook een verrassing. De mededeling was goed aangekomen bij  „ons aller E-11‟, na enkele minuten spe-
len stond al een 0-3 op het scorebord. De technische leiding en de meegereisde supporters kregen het zo-
waar een beetje warm op deze toch wel weer hele koude ochtend. Vervolgens zéér grote kansen op 0-4. 
Echter op het moment dat iedereen aan de zijlijn wat achterover wilde leunen, gebeurde er iets waardoor er 
een echte bekerkraker ontstond. Een spelertje van St. Adelbert raakte geblesseerd en het team uit Egmond
-Binnen moest vervolgens met slechts 6 spelers doorspelen. Alle overige spelers van St. Adelbert verble-
ven namelijk tussen de besneeuwde bergtoppen. Omdat de technische leiding naast de beker ook de fair-
play cup wil winnen werd er ook een speler van Reiger Boys uit het veld gehaald met als gevolg 5 veldspe-
lers tegen 5 veldspelers. De kick and rush tactiek die vervolgens door St. Adelbert uit de kast werd gehaald 
werd de E-11 bijna fataal. Na twee tegengoals werd met pijn en moeite de rust gehaald.  
In de overvolle kleedkamer, ook een F-team van Reiger Boys was er bij gepropt, werd het belang van de 
wedstrijd nog eens door coach duidelijk gemaakt. Gelukkig kon er na de rust weer met de normale opstel-
ling worden begonnen met als resultaat een bliksemstart waardoor de 2-4 al snel werd aangetekend. Op-
nieuw werd er aan de zijlijn opgelucht adem gehaald maar nog niet uitgeademd of de 3-4 lag al weer in het 
netje. Een strijdvaardig E-11 liet zich echter niet kisten en vervolgens werd er een aanval ingezet waarbij ik 
de looplijnen van het oude Dynamo Kiev van Valeri Lobanoski meende te herkennen. Jordy onderschepte 
de bal en stuurde in Kay in de diepte die vervolgens de bal in één beweging panklaar lag voor de inlopende 
Rick, de afronding was perfect en de 3-5 was een feit. 
Nog was het echter niet mogelijk om bij te komen van de spanning want de laatste minuten zorgde voor 
een wel heel bizar scoreverloop waarbij St.Adelbert zelfs even op gelijke hoogte leek te komen, de lat stond 
dit echter in de weg. 
De nu al legendarische bekerklassieker werd uiteindelijk met een 6-8 overwinning afgesloten. 
Door het bijzondere score verloop was het nagenoeg onmogelijk om bij te houden wie welke goal maakte. 
In ieder geval meen ik me goals van Mitchell, Rick, Kay, Jarno, Roy en Jamie als invaller van de zieke Jus-
tin te herinneren.    
Al met al een prima resultaat jongens en met fantastische inzet gespeeld. De weg naar de finale is nog 
zéér lang maar deze bekeroverwinning smaakt naar meer en wellicht is het lot voor de volgende ronde ons 
gunstig gezind. 
Komende week hebben we een weekje rust, géén training en géén wedstrijd. Op 5 maart hervatten we de 
race naar het kampioenschap met een uitwedstrijd op ‟t Lood tegen de Flamingo‟s. 

 
Ed 
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Kantine besmet met B1-virus. 

  

Afgelopen zaterdag werd het B1-virus in de kantine vastgesteld. Ik dacht, dat waait over, soort voorjaars-
griepje, maar het blijkt toch een hardnekkiger geval te zijn. Niet dat we erom moeten treuren, nee we zijn er 
erg blij mee. We hopen zelfs dat de hele vereniging hierdoor getroffen wordt. 

“Wat nu”, zult u denken, “moeten we blij zijn met een aanval op onze gezondheid? Wat is dat dan voor een 
virus”? 

Nou, heel simpel, er was een drietal spelers van de B1 dat „s ochtends kantinewerkzaamheden verrichtte. 
Geweldig. Inmiddels hebben twee andere B1– spelers en een speler uit de C zich voor komende zaterdag 
gemeld. Ik denk dat ze het werk net zo leuk gaan vinden als Daan, Jordy en Joery. En ze leren ook nog 
iets. Althans van Paula gehoord dat een van de jongens zei dat‟ie nu wel wist hoe je een vaatdoek moet 
uitwringen. Kijk, daar heb je wel wat aan.  

Jongens, jullie waren geweldig! 

 

HH 


