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Van de Redactie. 
 
Het was weer een weekend van winnen en 
verliezen, verwacht en onverwachts. Er was 
blijdschap er was droefenis, om het zo maar 
eens te zeggen. Twee uitersten, maar dat 
maakt het leven boeiend. 
 
Deze keer: 

 2 pupillen van de week; 

 Heren 1 wint; 

 Dames 1 verliest; 

 Diverse wedstrijdverslagen in woord 
en/of in beeld; 

 7 x 7 voetbal bij Reiger Boys; 

 De stand; 

 Diverse oproepen. 
 
En daarmee doen we het deze keer. 
 

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      Vacant 

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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Heren 1 -  Dindua 1: 6 -  1. 
 
Je hoopt elke wedstrijd, wie de tegenstander 
ook is, op winst. En als dat dan gebeurt, na 
al die tegenvallers, dan is het feest. En dat 
werd het ook. Je voelt het op de tribune. De 
stemming is uitgelaten. Uiteraard ook ge-
voed door het fantastische weer en onder 
het genot van een consumptie. Na de wed-
strijd werd het feest voortgezet, ondersteund 
door zanger Richard Hollands. Het was ge-
weldig! 
 

 
HH 
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Pupil van de week verslag, 
 
Vandaag mocht ik als pupil van de week meekijken bij Reiger Boys 1. 
Een ontzettend leuke ervaring waar ik nog lang aan zal denken, al is 
het alleen al om de echte Reiger Boys-bal die ik van het hele team heb 
gekregen. Vol met handtekeningen van de spelers, super ! Het was de 
eerste keer dat ik bij het eerste team kwam kijken, maar er volgen ze-
ker meerdere keren ! Dat was ook het verzoek van de mannen zelf om-
dat ze zeer overtuigend met 6-1 wonnen en dat schijnt niet iedere week 
te gebeuren. 
Ik moest wel een helft van mijn eigen team missen, die dan ook met 6-3 onderuit gingen tegen de E5, maar 
het was een dag om niet snel te vergeten: Mark, mijn grote voorbeeld linksvoor, begeleidde me op een ont-

zettend leuke manier (kom ook gerust eens bij ons meekijken !), mijn buurjongen Lars speelde mee, het 
was heerlijk weer, ik kreeg lekkere patatjes en mocht in de bestuurskamer en kleedkamer meekijken. Dank-
julliewel allemaal en nog veel succes in de competitie ! 
Morgen ga ik met m‟n vader naar Ajax, als ze net zo goed als jullie spelen kunnen ze nog kampioen wor-
den. 
 

Groetjes van Nick Nibbering  - E6. 
 
 
 
 

De Stand: 
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Reiger Boys Dames 1 - Seastum Dames 1. 
 
Heerhugowaard - Het einde van de competitie is met nog 4 wedstrijden te gaan 
aardig in zicht. De gasten van vandaag zijn al verzekerd van een plaats in de top-
klasse voor het nieuwe seizoen, Reiger Boys heeft nog een aantal punten nodig om 
niet in de nacompetitie te verdagen en zich ook automatisch te plaatsen. Vandaag 
zouden de dames bij winst dus een aardig eind in de goede richting komen en ge-
zien de eerste helft zat het er ook in om de wedstrijd  te winnen, maar na de rust 
kreeg deze een geheel andere wending. 
Reiger Boys begint sterk aan de wedstrijd, al in de eerste minuten zijn er diverse 
kansen. Na een prima pass van Monique van der Rijst is het Chantal Hendriksen 
die met de bal richting het doel gaat maar niet snel genoeg schiet waarna 
keepster Naomi van Pol de bal nog tot corner kan verwerken. Als Hendrik-
sen even later de pass geeft ipv zelf te schieten wordt de bal door Jaimy 
Visser maar net over het doel geschoten. 
Na 9 minuten spelen ziet Aaike Verschoor kans om met een lange bal Ma-
rieke Plekker te bereiken die de bal maar net naast kopt. De eerste treffer 
komt in de 28

e
 minuut na een pass van Visser is het Jorinda Schuit die de 

bal langs van Pol het doel in schiet 1-0. 
Na een goed half uur komen de speelsters van Saestum los en zien we wat 
schoten richting het Reiger Boys doel verdwijnen, en ook het doel van de 
Zeister formatie wordt geregeld opgezocht alleen zonder resultaat. 
Op slag van rust moet keepster Jesca Willemsen alles uit de kast halen om 
de gelijkmaker te voorkomen, het schot van Babiche Roof weet ze te keren waarna Verschoor de bal weg-
werkt. 
Na rust zit er weinig gang in de voorhoede van Reiger Boys en net als 
de wind lijkt het ook op het veld wel tegen te zitten. Willemsen zit er 
wederom goed bij als Roof weer een knal op haar doel afvuurt maar 
10 minuten later is het dan toch raak als Babiche Roof weer een schot 
lost heeft Willemsen de bal niet vast en schiet Debbie Everink de 1-1 
binnen. Saestum lijkt vleugels gekregen te hebben na deze gelijk ma-
ker en ze zetten Reiger Boys steeds meer onder druk waardoor we 
een hard werkende verdediging zien maar voor de rest is de felheid 
uit het strijdende team van de eerste helft verdwenen. In de 85

e
 mi-

nuut zien we een goede voorzet van Milenca van Ee maar Marintha 
Louwe kan haar voet net niet tegen de bal zetten, en even later is het 
van Ee die naast kopt ( Hoe mooi had haar terug komst kunnen zijn) 
In de laatste minuut zien we een geheel vrij gelaten Lianne de Vries 
de 1-2 er in koppen en als de aftrap dan weer genomen wordt klinkt een minuut later het eindsignaal van 
de scheidsrechter waarna we een zeer aangeslagen Reiger 
Boys van het veld zien gaan. 
 
 
Reiger Boys – Saestum 1-2 (1-0) 
1-0 Jorinda Schuit 
1-1 Debbie Everink, 1-2 Lianne de Vries 
Geel: Aaike verschoor ( RB) 
Scheidsrechter: Dhr. A. Bax 
Toeschouwers: 60 
 
Reiger Boys: Jesca Willemsen, Marit Balder,Aaike Ver-
schoor,Marieke Plekker, Jorinda Schuit,  
Chantal Hendriksen Sharday Pattinasarany(63

e
 Milenca van 

Ee), Monique van der Rijst,  Pauline Boon(29
e
  Marintha Lou-

we), Tessa Oud(84
e
 Tanja Groenenwoud), Jaimy Visser 
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Pupil van de week 2 april 
 
Rebekka is 8 jaar en zit sinds november 2010 bij Reiger Boys.  
Reiger Boys wilde een F meiden team starten, maar hadden een paar  
meiden te kort. Zodoende is Rebekka samen met haar beste vriendin 
bij Reiger Boys komen voetballen. Volgend jaar wordt ze E-pupil.  
  
Ze was al bekend bij Reiger Boys, want haar broer Ezra is ook keeper.  
Vorige jaar voor het eerst bij Reiger Boys, de E1 en nu keept Ezra de  
D1 en de D2.  
  
Rebekka heeft op woensdagmiddag circuit training en op vrijdagavond  
keeperstraining, van Dylan. De keeperstraining vindt ze erg leuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiger Boys start 7 x 7 Voetbal. 

Niet alleen voor (oud-)leden maar ook voor iedere voetballiefhebber vanaf de leeftijd van 45 jaar 
gaat Reigerboys met ingang van het nieuwe seizoen een 7 tegen 7 competitie starten. Voor ieder-
een van deze leeftijdsgroep die onderling nog graag een wedstrijd wil spelen gaan we deze nieu-
we uitdaging starten. Dus voor alle duidelijkheid het gaat niet alleen om Reigerboys leden, u hoeft 
geen lid van een vereniging te zijn. Sportiviteit en gezelligheid staan bovenaan. Het geheel heeft 
een recreatief karakter. 

 
Het spel. 
Er wordt gespeeld op een half veld met kleine (handbal-)doeltjes. 
De speeltijd zal ongeveer 2 maal 30 minuten bedragen, er wordt niet aan buitenspel gedaan en er 
kan doorlopend gewisseld worden. Er mogen maximaal 5 wisselspelers aan meedoen. 
Het is de bedoeling dat de voetballers zelf een (vrienden-)team samenstellen van maximaal 15 
man. 
Verder gaan we kijken of we een of meerdere teams kunnen samenstellen van mensen die geen 
eigen team kunnen regelen. Er wordt in principe alleen thuis gespeeld op zondag en af en toe op 
een avond. 
Verder is er geen KNVB lidmaatschap nodig wat de kosten enorm drukt. 
 
Interesse? 
Lijkt het u ook wat om op deze manier nog lekker tegen een balletje te trappen en daarna onder 
het genot van een drankje en een hapje in de derde helft de gespeelde wedstrijd te analyseren? 

Laat het dan nu weten of dit uw interesse gewekt heeft. Bij voldoende belangstelling gaan we een 
informatieavond houden.   
 
Een interesseformulier is af te halen in de kantine of te downloaden vanaf de site: 
www.reigerboys.nl. U kunt ook pag. 7 printen en invullen. 
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7 x 7 voetbal 
voor 45+ 

 
Interesseformulier 

 

Ja, ik heb interesse voor het 7 x 7 voetbal. 
 
 

   Naam: ………………………………………………………………. 
 
   Adres: ……………………………………………………………….  
 
   Postcode: …………………………………………………………… 
 
   Woonplaats: ………………………………………………………...  
 
   Geboortedatum: …………………………………………………… 
 
   E-mailadres: ……………………………………………………….. 
 
   Telefoonnummer: ………………………………………………….. 

 
 
 

Dit formulier gaarne ingevuld afgeven in de kantine van 
v.v. Reiger Boys 

Lotte Beesedijk 1 
Heerhugowaard 
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Onze hoofdsponsors. 
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Heren 2  -  Jong Holland heren 3: 1 - 1 
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Reiger Boys B1 -  KSV B1: 3 -  1. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

11 

Jaargang 46 - nummer  26 
3 april 2011 

VVIJ – MB1 (competitie) 
Zaterdag 2 april 2011, 12.15 uur IJsselstijn 
 
Het is prachtig weer met al 20 graden en een strak blauwe lucht als de meiden van de MB1 om 
10.00 uur verzamelen bij Reiger Boys. Vandaag staat een belangrijke uitwedstrijd tegen VVIJ op 
het programma. Een zogenaamde sleutelwedstrijd. Deze moet gewonnen worden om nog uitzicht 
te houden op het kampioenschap.  
De tactiek voor vandaag was helder. Net zoals de bekerwedstrijd van vorige week, direct druk zet-
ten door de aanval, fel in de duels en rustig opbouwen vanuit achteren. Echter, VVIJ had zich 
voorgenomen om vandaag alles in de strijd te gooien om niet te verliezen. De eerst wedstrijd ver-
loor VVIJ namelijk met 1-6 van Reiger Boys. VVIJ beschikt over mooie kunstgrasvelden, die het 
snelle spel van Reiger Boys in de kaart spelen, dus werd er vandaag afgetrapt op een soort moes-
tuin zonder cornervlaggen en creatieve zijlijnen. Dit alles onder leiding van een wel zeer jonge 
scheidsrechter. Dit zou VVIJ moeten helpen om de wedstrijd naar haar hand te zetten. 
Direct na de aftrap ging het er vanaf de kant van VVIJ (te) fel aan toen. Duwen in de rug, tackles 
met gestrekt been en regelmatig vasthouden werden niet door onze jongeman met fluit afgestraft. 
Hij was waarschijnlijk onder de indruk van 22 mooie meiden in korte broek…………! Onze meiden 
waren nog niet helemaal wakker toen VVIJ een communicatiefout in de verdediging van Reiger 
Boys afstrafte. Na 5 minuten stonden de meiden al op een achterstand: 0-1. 
Langzaam, heel langzaam kreeg Reiger Boys grip op de wedstrijd. De vervelende overtredingen 
van de kant van VVIJ ging onophoudelijk verder. De irritatie steeg. Ook van onze kant werd er nu 
het nodige geduwd en getrokken. Kortom de wedstrijd ging richting een kookpunt. 15 minuten voor 
tijd is het een solo van Gaby die voor de 1-1- zorgt. Daarvoor hadden Kelly, Roos en Gaby al hele 
en halve doelkansen gehad. Maar net zoals vorige week kregen we de bal er niet in. In de tussen-
tijd was VVIJ sinds de 0-1 niet meer voor het doel geweest van Reiger Boys. 
Na de rust ging Reiger Boys door met het controleren van de wedstrijd. Weer heeft Reiger Boys 
veel 100% kansen, die NIET wordt benut. Na 20 minuten is het Roos die alert reageert op een 
afgeslagen aanval. Zij scoort de verdiende 1-2.  
 
De wedstrijd wordt er niet mooier op. Met nog 5 minuten is komt VVIJ voor de 2

e
 keer (!) in de 

wedstrijd in de buurt van het doel van Reiger Boys. Het is niet eens een kans, maar een hard 
schot (voorzet?) die de bal achter Bo laat knallen: 2-2. Dat kon er ook nog wel bij. Wij krijgen 11 
echte kansen en scoren er 2. VVIJ krijgt 2 halve kansen en scoort er 2.  
Als het scheidsrechtertje voor het eindsignaal fluit, is VVIJ blij en Reiger Boys zeer teleurgesteld 
en gefrustreerd. Het kampioenschap is verder weg dan ooit.  
Wat ging er mis? Natuurlijk waren de ingrediënten (veld, scheidsrechter (te) warm) niet optimaal, 
maar heel misschien hebben de meiden ook van zichzelf verloren. Vroeg men zich na de verloren 
thuiswedstrijd tegen CSW nog af of feesten voor de wedstrijd wel een goed idee was en het niet 
gewoon een offday was? Na vandaag kan je niet anders constateren dat er een verband is tussen 
feestvieren op de avond ervoor en een belangrijke wedstrijd de volgende dag. Je ziet het terug in 
de concentratie, in de felheid en de echte wil om een tegenstander alle kanten op te spelen of bal-
len in het doel te schieten in plaats van over, op de lat of net naast. 
Het lijkt er op dat de beker de enige prijs is waar de meiden zich op moeten gaan richten. Na van-
daag ben je de aansluiting met de top van de hoofdklasse kwijt en dat is zonde. Want als je kijkt 
naar de kwaliteit van de speelsters hoor je gewoon om het kampioenschap te spelen. Keuzes dus: 
feesten, voetballen, voldoende slapen, veel trainen, huiswerk, diploma halen……….pfffffffff. 
Woensdag 13 april speelt Reiger Boys om 19.00 uur de halve finale KNVB beker thuis tegen Over-
bos. Gelukkig is Marléne op dinsdag dicht, dus die keuze valt af. Laten we dus al onze familiele-
den, vrienden en bekenden optrommelen om woensdag 13 april naar Reiger Boys te komen en de 
meiden aan te moedigen. We schreeuwen naar de finale schreeuwen. Ze verdienen het, want als 
ze de spirit hebben laten ze goed damesvoetbal zien en dat is een genot om naar te kijken. 
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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 MD1-SVW MD1      3-2                    
Spannend tot de laatste minuut…… 
 
Op deze prachtige zonnige dag moesten we vandaag thuis tegen SVW. We hadden al eens eer-
der tegen ze gespeeld en toen werd het 2-2. Dus was het nu zaak om van ze te winnen, want we 
konden de 3 punten heel goed gebruiken om aansluiting te houden aan de top. Melanie stond dit 
keer weer op doel, omdat Monika niet was komen opdagen (?). We begonnen met een nieuwe 
tactiek; Benthe op het middenveld en Daphne op haar plek als achterste man (meisje). Al na één 
minuut kregen wij een kans, maar die werd rakelings naast geschoten. Eén minuut later was het 
wel zover; na een schot op de lat kon Esmeé de bal er goed inschieten, 1-0 ! We bleven aanvallen 
en waren duidelijk de betere partij, alhoewel SVW ook niet slecht was. Maar na 15 minuten kwam 
er weer een uitbraak van onze kant, dit keer zelfs vanaf de verdediging en werd mooi afgemaakt 
door onze topspits Lorraine; 2-0 ! Hierna bleven we goed voetballen, maar er werd niet meer ge-
scoord. Dus gingen we rusten met deze zeer verdiende tussenstand. De 2

e
 helft begon SVW heel 

goed. Direct kwam er een mooi hoog schot op doel, maar Melanie stompte de bal tegen de paal 
en deze rolde over de achterlijn. Even later kwam er een harde voorzet van SVW, Melanie pakte 
de bal, maar liet „m éventjes los waardoor hun spits deze kon intikken; 2-1. Na 10 minuten waren 
wij weer aan de beurt. Lorraine brak weer door de hele verdediging en schoot de 3-1 mooi diago-
naal in. Slechts één minuut later (waar heb ik dat meer gehoord meiden ?) scoorden SVW al de 3-
2 en werd het dus nog heel erg spannend de laatste 10 minuten ! Maar door de goede inzet en 
vechterslust van onze meiden (wat had Sterre het druk aan haar kant, maar wat deed ze ‟t goed!) 
bleef het hierbij en hielden we de 3 punten lekker thuis. Al met al was het een hele leuke en span-
nende wedstrijd om te zien. We kregen echt waar voor ons geld. Op naar de volgende overwin-
ning ! 
 

Reporter Nico 
 
 

 
 
 
 
Reiger Boys D 7 - Limmen D 3       uitslag 1-6 
  
Deze week de wedstrijd tegen de koploper Limmen. In tegenstelling tot de uitwedstrijd in Limmen , 
was het nu mooi weer, dus gingen we toch van een gelijkwaardige wedstrijd uit. 
Helaas was de praktijk  anders. Voetbaltechnisch gezien waren dit volgens  meerdere supporters 
2e jaars, er zaten ook vrij grote jongens bij . De tegenstander koos er ook voor om te wisselen van 
helft ivm de zon. Al snel kwamen we op een 0 - 1 achterstand. Zelf kwamen we af en toe nog wel 
aan de bal en waren er wat kansjes, maar daar bleef het ook bij. Met de rust was de achterstand 
opgelopen tot 0 - 4. 
Barend heeft de jongens in de rust toegesproken en starten we ook wat fanatieker. Het is alleen 
jammer dat de scheidsrechter een aantal dingen niet ziet of reageert als er gevlagd word. De jon-
gens van Limmen hadden er ook een handje (meer een voetje) van om soms eens flink de speler 
te raken ipv de bal. 
Toen ze zelf een keer de bal verloren door een keurige sliding, maakte ze daar een enorme stam-
pij van, ze kijken dus heel vaak naar de Eredivisie, en ook daar trapte de scheidsrechter in. 
Toch hebben we nog een keer gescoord maar werd de uiteindelijke uitslag 1 - 6. 
Voorlopig blijven we dus steken op de 2e plaats, wat ook niet slecht is. 
Zaterdag de herkansing tegen SSV, die zijn we nog niet tegen gekomen dus vol in de aanval man-
nen en laat zien dat ook wij kunnen voetballen en scoren. 
  
gr. de verslaggever 
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Jong Holland E4 - Reiger Boys E9 
 
Deze week tegen een voor ons nieuw Jong Holland. De E4. Vooraf was ik er niet gerust op. 
Dave geblesseerd en Wesley ziek, dus gehavend gingen we naar Alkmaar. 
Maar de mannen van de E9 hebben een dijk van een wedstrijd op de mat gelegd. 
We kwamen op 0 - 1 door een eigen doelpunt, maar dat kwam door een goede actie van Joël. Even later 
een hard schot van Wouter 0 - 2. Toen moest Daan ingrijpen en deed dat goed. Hij pakte de bal en schoot 
ver uit. De bal kwam bij Joël en die maakte 0 - 3. 
Toch een klein smetje op de verder goede pot. Weer prutsen achterin en de 1 - 3 lag erin. 
Maar de jongens pakten het weer op. Een pass van Hassan op Joël en die was vandaag heel scherp en hij 
maakte 1 - 4. Rust. In de rust toch nog wat aanwijzingen van mijn kant en na de limo gingen we weer aan 
de slag. We begonnen heel rommelig, maar Jong Holland wist daar geen gebruik van te maken. Hassan 
maakte 1 - 5 en daarna waren de jongens helemaal los. Joël maakte 1 - 6 en daarna, na een mooie steek-
bal van Justin, 1 - 7. En ook nog de 1 - 8. Ik zei het al, hij was heel goed op dreef vandaag. 
Wouter kreeg na een prachtige pass van Hassan de bal en schoot weer hard binnen. 1 - 9. 
Joël maakte de 10 vol na een mooie steekbal van Wouter. Het was de dag van de steekballen dus. Het 
bleef bij 1 - 10. Jordi en Daan hielden het achterin goed dicht. 
En Gijs scoorde dan niet, maar speelde een goede wedstrijd op het middenveld. 
Jongens, prima wedstrijd. 
Tot woensdag op trainen, en voor de jongens die moeten schoolvoetballen, tot zaterdag. 
 

Dinand. 
 
 
 

2 april 2011 Wedstrijd verslag Reiger Boys E5 tegen reiger Boys E6 
  
Wat een prachtige eerste echte lente dag en wat een prachtige wedstrijd! Welke?  
Die van Reiger Boys E5 tegen Reiger Boys E6! 
Een thuis wedstrijd voor beide partijen maar voor deze gelegenheid speelde de E5 in een ander tenue. Wat 
ze overigens allemaal prachtig stond! Het was wel even wennen het andere tenue want in het begin speel-
de onze jongens wel eens een balletje voor de voeten van een E6 speler. 
De eerste kans was een gevaarlijke van de E6 die onze Daan fantastische uit de touwen hield! 
Maar de tegen aanval daarna werd zo mooi opgezet en afgemaakt door onze Maarten, de eerste treffer 
was dus voor de E5. Het volgende doelpunt was voor de E6. Het ging gelijk op 1-1.  
In de eerste helft speelde het spel zich veel af voor het doel van de E6. De 2-1 werd een feit door een hele 
mooie scherp gezette treffer van Daryll zijn voet! Toen de keeper van de E6 zijn bal uitgooide kwam die 
pardoes terecht voor de voeten van Maarten die zijn kans greep en de 3-1 er in schoot. Maud, Sander, 
Sven en Dennis waren volle bak aan het werk op het middenveld en in de verdediging, heerlijk om te zien 
dat ook veel van hun acties lukte! Met 3-1 op de teller eindigde de eerste helft! 
In de kleedkamer werden de mannen en meiden voorzien van limonade die ze hard nodig hadden met dit 
warme weer. De pauze ging snel voorbij en de E5 probeerde de “flow” van de eerste helft terug te krijgen. 
Toch lukte dat niet helemaal, het spel speelde ook regelmatig voor het doel van onze Daan af die op zijn 
beurt heel goed keep werk verzette! En ballen werden onderschept door de E6. Maar als ze dan uitbraken 
was de E5 beslist weer gevaarlijk. Zo lukte het Mick om de 4-1 de touwen in te schieten. De E6 bleef knok-
ken en zo gebeurde het dat de 4-2 er ineens was. Een mooie uitbraak van onze Mandy zorgde weer voor 
het antwoord en zo werd het ineens weer 5-2. Weer wat spannende moment voor het doel van de E5 en 
ineens lag er toch weer een bal achter Daan. 5-3. Het spel ging aardig gelijk op en het was een mooie wed-
strijd om naar te kijken. Nog 5 minuten te spelen riep de talentvolle scheidrechter Maikel Haringa. Nog 5 
minuten dachten beide partijen, kunnen we dan nog wel scoren? Ja hoor, het lukte onze Luka om het laat-
ste doelpunt te zetten! Zo werd de eindstand 6-3. En daar was de E5 heel blij mee want die punten konden 
ze goed gebruiken voor de stand in de competitie! Want die competitie is echt reuze spannend! 
Nog twee wedstrijden te gaan voor de E5. Het zou mooi zijn als we die ook op zo‟n prachtige voorjaarsdag 
mogen spelen! Want dat beviel jullie supporters wel! 
  

Groeten van Bianca (jullie teamfotograaf 
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Reiger Boys E11 - Berdos E4 (3-2) 
 
 Vandaag stond de topper tegen Berdos E4 op het programma. Dit was met recht een wedstrijd van erop of 
eronder. Berdos stond voor de aftrap 3 punten boven ons en daardoor moest er gewonnen worden om uit-
zicht te houden op het kampioen schap. 
Vooraf was de voor bereiding niet bepaald ideaal te noemen, Robert Jan vertelde dat Mitchell ziek was. 
Ondanks dat hij ziek was wilde Mitchell het toch proberen. Tijdens de rondo vooraf aan de wedstrijd liepen 
de emoties hoog op bij Kai waardoor ondergetekende alle moeite had om hem te kalmeren en hem te laten 
concentreren op de wedstrijd. 
Ed had zich bereid gevonden om  te fluiten, hij had en dan zal ik het netjes zeggen zijn handen vol aan de-
ze toch wel emotionele wedstrijd. Het werd met recht een `Memorabele wedstrijd`.  
Sybe en ik hadden de jongens echt duidelijk gemaakt dat het speelveld klein moest worden gehouden.In 
het begin van de wedstrijd ging dat ook goed en konden we daardoor het initiatief pakken. Alhoewel het 
positiespel niet echt liep omdat bepaalde spelers uit positie liepen lukte het toch om op voorsprong te ko-
men dankzij vooral Justin, die erg goed speelde en zich zelf een echte spits toonde, en Thomas die met 
zijn loopvermogen het een en ander kon compenseren. Justin die vanaf de zijkant werd aangespeeld knal-
de de bal op het doel en omdat de keeper de bal los liet kon hij als een echte spits betaamd de bal alsnog 
intikken. 
Vlak daarna kregen we een corner die door Rick werd genomen. Hij schoot de bal voor naar de vrij staande 
Thomas die de bal goed aan nam en direct op doel schoot en de keeper veraste met de 2-0 tot gevolg. Na 
de 2-0 werd het een lastige wedstrijd omdat zoals eerder gezegd te veel spelers uit positie spelen liepen en 
we weer achter uit gingen lopen. Kay verdedigde vaak niet mee, Rick probeerde het wel maar was vaak te 
laat en Jordy liet dikwijls zijn man lopen wat hij eigenlijk nooit doet. Roy die normaal een aanjager is, had 
het vandaag ook niet en door dit alles kon Berdos totaal onnodig terug komen tot 2-2. 
Vooral de 2-2 was pijnlijk want die viel echt vlak voor rust. Zoals gezegd totaal onnodig omdat beide goals 
makkelijk hadden kunnen voorkomen. Dit hadden we echt aan ons zelf te wijten want vooral die tweede 
goal had tot twee keer aan toe weggewerkt kunnen worden en in plaats daarvan werd de bal met een zacht 
rolletje door Berdos omgezet in de gelijkmaker. In de rust heeft Sybe aangegeven dat bepaalde spelers 
met het idee rond liepen dat Thomas en Jarno het allemaal wel konden klaren achterin en dus wel konden 
verzaken. Dit werd natuurlijk gelijk recht gezet want Sybe was heel duidelijk dat Berdos te goed was om 
alleen te kunnen leunen op Jarno en Thomas. Extra handicap was dat Mitchell wel meedeed maar niet in 
staat was om te verdedigen en zijn normale spel te spelen waardoor buiten Thomas en Jarno iedereen een 
schepje er boven op moest doen.  (Vervolg verslag: pagina  17). 
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De vraag van ons beiden aan allen was `willen jullie kampioen worden`. Het antwoord liet aan niets te wen-
sen over en dus werd er van iedereen meer verwacht om dat te kunnen realiseren. In de tweede helft werd 
al snel duidelijk dat bepaalde jongen dat beetje extra niet konden leveren waardoor Berdos er steeds meer 
in ging geloven om ons de knock-out toe te dienen. Berdos ging pressen en we kwamen er niet meer goed 
uit omdat te veel spelers onder de maat bleven. Hierdoor kwam met name Jarno onder grote druk te staan, 
hij heeft echt gevochten als een echte leeuw. Hij moest samen met Thomas,die vooral voor zijn verdediging 
speelde,  alles op alles zetten om de gevaarlijke snelle spitsen af te stoppen. We wankelde echt in deze 
fase en mede daardoor liepen de emoties zo hoog op dat bij vooral Jarno en zijn tegenstander de stoppen 
door sloegen. Over en weer werd er nagetrapt en of geslagen. In eerste instantie werd het gesust en gin-
gen we verder. Daarna gebeurde het weer en gingen ze elkaar letterlijk achterna en te lijf. Dit keer rende 
ondergetekende het veld in en voordat iedereen er bij kon komen heb ik ze allebei gelijk weg gesteurd. 
„Wegwezen allebei‟ zei ik want ik wilde geen discussies meer. Dit was echt nodig niet alleen om een voor-
beeld te stellen maar ook om Ed te ontlasten, die had het al een paar keer aan de stok gehad met de lei-
ding van Berdos. Dus een trieste aftocht van Jarno die ons op de been heeft gehouden en daarvoor als 
dank weg gesteurd werd. Toen dit gebeurde was er nog 5 minuten te spelen. Wat daarna is gebeurd is mij 
ontgaan want ik ben gelijk achter Jarno aangerend om hem nazorg te verlenen in de kleedkamer. Het ge-
sprek wat ik met hem had in de kleed kamer was erg emotioneel maar wel heel leerzaam voor hem. Zoals 
gezegd ging de wedstrijd verder en toen Mitchell als eerste de kleed kamer binnen liep en vertelde dat we 3
-2 gewonnen hadden waren Jarno en ondergetekende zelf heel erg blij  want daardoor kunnen we gewoon 
nog kampioen worden en waren alle inspanningen van Jarno niets voor niets geweest . 
Thomas vertelde mij dat hij opstoomde van achteruit en hierdoor een overtal situatie creëerde. De bal naar 
Justin speelde die in eerste instantie onderschept werd en door druk te zetten de bal alsnog weer naar Jus-
tin kon spelen die koelbloedig afrondde. 
Het wegsteuren van beide spelers heeft de wedstrijd gekanteld en werd daardoor ook bloedstollend, t 
iedereen van het Reiger Boys kamp vroeg zich af wanneer het was afgelopen. Uiteindelijk hebben we het 
resultaat gehaald dat we nodig hadden maar als je heel eerlijk bent moet je jezelf niet afvragen hoe dat tot 
stand was gekomen. We waren gewoon niet goed. Te veel spelers waren niet in hun normale doen. Of dat 
met spanning te maken heeft of met een verkeerde instelling zal moeten blijken de komende wedstrijden. 
Tot volgende week.  
Gr Eli  

 
 

 

 

Mobieltjes weggooien? Nee toch! 

 

Dan bedoel ik niet een wedstrijd “mobieltjes werpen”, maar weg-
gooien bij het huisafval. Helemaal zonde, o.a. de schade dat 
zo‟n apparaat aan kan richten aan het milieu. Niet dat ik zo‟n 
groendenker ben, maar zo‟n apparaat bevat o.a. koper, alumini-
um, staal, nikkel, kobalt. Laat je de batterijen erin zitten, bevat 
het ding nog meer troep. Hoewel, troep? Niet echt, want uitein-
delijk zijn dit waardevolle grondstoffen die recycling de moeite 
waard maken. De mobieltjes kunnen dus het beste ingezameld 
worden, net als oud papier, plastic, groente- en tuinafval. 

In de kantine staat een inzamelbak waar u uw oude mobiel in 
kwijt kunt. De opbrengst van deze inzamelactie gaat naar 
“Stichting Opkikker”. Deze stichting organiseert activiteiten voor 
chronisch zieke kinderen. Wilt u meer weten over deze stichting, 
klikt u dan op de illustratie en bezoek de site www.opkikker.nl  

Misschien handig om ook aan de buren te vragen of die mis-
schien nog ergens een oude mobiel hebben liggen. 

  

Anneke en Willem van Gijzen. 

http://www.opkikker.nl/
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Berdos F2 – Reigerboys F3. 
 
Het is heerlijk weer om te voetballen, stralende zon en het veld is nog vochtig van de dauw. Iedereen heeft 
er zin in, zeker na de geweldige pot vorige week. De thuiswedstrijd tegen Berdos verloren we met 2-1, 
maar dat zegt in deze competitie helemaal niets. Op naar een nieuwe overwinning. 
We zijn helemaal compleet: 9 jongens staan te trappelen om te beginnen. En 14 supporters om aan te 
moedigen. Naast de twee fanatieke leiders Jan-Derk en Raymond. 
De eerste kans is voor Reiger Boys: pass van Dani op Loek, schot van afstand net naast. Maar Berdos 
maakt de eerste goal: vanuit een corner wordt de bal met een volley ingeschoten. De eerste 10 minuten is 
het een beetje zoeken naar de posities. Er moet een hoop gecoacht worden om de jongens op de juiste 
plek te houden. Maar de eerste keer dat iedereen goed staat, is het ook gelijk raak: Joey krijgt de bal bij 
Loek, die van afstand hard uithaalt: 1-1. En vlak voor rust is daar de voorsprong: harde vrije trap van Kevin, 
die net voor keeper wordt geblokt, maar Noah is er snel bij om in te tikken, zelfs met zijn linkervoet. En bij-
na vanuit de aftrap volgt ook de 1-3: Joey staat ineens vrij voor de keeper en schuift beheerst binnen. Vlak 
voor rust valt de 2-3: de linksbuiten van Berdos schiet hard in, Thomas redt nog wel maar de rebound zit er 
in. Jammer, een tegendoelpunt hoort erbij, maar blijf wel positief tegen elkaar! 
In de rust worden de nodige tactische aanwijzingen gegeven. Vol positieve energie beginnen we aan de 
tweede helft. Nu de zon in het gezicht en de wind tegen. Eldin en Dani starten nu achterin, Bram en Yosri 
als blok op het middenveld, Loek en Joey als aanvallers: als iedereen zijn positie houdt, is de veldbezetting 
in ieder geval goed. 
De bal gaat beter rond, en er komt een mooie kans: voorzet Dani op Noah, die stift de bal over de keeper 
maar ook over de lat. Er wordt hard gewerkt en wij zijn de betere ploeg. Maar dan zal je altijd zien dat de 
tegenstander scoort: na een lange solo wordt het 3-3. Thomas pakt daarna nog keurig een afstandschot 
van Berdos. Vlak voor tijd krijgen we een vrije trap: in één sliding van Berdos liggen er twee van Reiger 
Boys op de grond. Kevin neemt hem hard, maar net te hoog. Daarna is het tijd en worden de penalty's ge-
nomen. Goede uitslag, positief en goed gevoetbald in de tweede helft. En volgens de supporters was Dani 
de man of the match: ijzervreter in de verdediging. 
Als verrassing wordt er na afloop gezongen voor Eldin en Kevin vanwege hun verjaardagen: de chips 
smaakt goed. 
  
                     Groet, Richard Vuurman  


