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Van de Redactie. 
  
Wel een erg magere vogel deze keer. Maar 
ja, soms heb je last van groep en val je af 
door koorts en andere ongemakken. Maar 
toch, ik vlieg wel eventjes weer langs 
 

 Dames 1 

 Pupil van de week; 

 Enkele wedstrijdverslagen; 

 De spelerspassen. 
 

De redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 
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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 
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F pupillen                Martin Prins                06-36336859 
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Wedstrijduitslagen 
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Dames Reiger Boys laten onnodig punten liggen. 
(Foto’s Martin Muis). 
 
HEERHUGOWAARD – De dames van Reiger Boys hebben hun wedstrijd tegen Stedoco, uit Hoor-
naar, met 0-1 verloren. Uit een van de weinige kansen wist Stedoco de 1-0 te scoren. Reiger Boys 
kreeg diverse kansen om te scoren, 
maar wist nimmer het net te vin-
den. 
 
Reeds drie minuten na het beginsig-
naal van scheidsrechter Karakaya 
kopte Marieke Plekker de bal, uit een 
corner van Alina Uijl, net over de lat. 
Een vrije trap van Danielle Vermeulen 
op rand 16 meter, hard en laag langs 
de muur, werd door keepster Eline 
Roet met moeite onschadelijk ge-
maakt. Uit een voorzet van Sharon 
Kok werd de bal door Patricia de 
Bruijn bijna in eigen doel gekopt. In de 
30

e 
 minuut wist Chantal Hendriksen 

door te breken, verdedigster Goedele 
Krete wist echter, zij het met moeite, haar het scoren te beletten. Marieke Plekker kopte uit een corner de 
bal net naast. 
  
In de 35

e
 minuut was het wèl raak voor Stedoco. Uit een scrimmage voor het Reiger Boys-doel belandde 

de bal ruim buiten het strafschopgebied onverwacht voor de voeten van Karin Vroege, die vrij en onhoud-
baar kon uithalen (0-1).  
 
Een minuut daarna kreeg Chantal Hendriksen een uniek kans om de stand gelijk te trekken. Haar schot 
werd echter door verdedigster Patricia de Bruijn van de doellijn gehaald. 
 
Vlak na rust liep Jorinda Schuit attent door op een dieptepass, maar… schiet naast. Tien minuten later ver-
scheen Chantal Hendriksen vrij voor keepster Sharon Schoonderbeek maar werd door de scheidsrechter 
voor een vermeende overtreding teruggefloten. Een pass van Marit Balder bracht Sharon Kok in scorings-
positie, maar… schiet naast. Vlak voor tijd verraste Kok met een boogbal bijna keepster Schoonderbeek. 
Kortom de uitslag was enigszins geflatteerd. Maar Stedoco ging veel efficiënter om met de hun geboden 
kansen, althans één daarvan. 
 
Statistieken: 
 
Reiger Boys – Stedoco  0-1 (0-1); 35

e
 Karin Vroeg 0-1. 

Scheidsrechter: V. Karakaya, geassisteerd door Ruud Verschoor (RB) en Jan Mans (Stedoco) 
Kaarten geel: 39

e
 Sharon Kok (RB), 89

e
 Karin Vroege (Stedoco) 

 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Ver-
schoor (a), Marieke Plekker, Tanja Groenewoud (75

e
 

Tessa Oud), Alina Uijl, Chantal Hendriksen, Sharon 
Kok, Marintha Louwe (75

e
 Sue-Ranie Hok-A-Hin), Jorin-

da Schuit, Sharday Pattinasarany (65e Jaimy Visser). 
 
Stedoco: Sharon Schoonderbeek (k), Femke Klomp (a), 
Goedele Krete, Renate Vos, Patricia de Bruijn, Karin 
Vroege, Aniek Laponder (72

e
 Lotte Coerts), Danielle 

Vermeulen (81
e
 Esther Lakerveld),  

Marlies Koppenol, Sanne Brand (64
e
 Jill Verhoeven), 

Liza van de Most. 
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Hoi Reigerboys, ik was dit weekend pupil van de week van het dames 1 team. 
 
Bij aankomst mocht ik meteen mee de bespreekkamer in. Daar werden de posities besproken. 
Ook werd er over de tegenpartij gesproken hoe ze 
aangevallen moesten worden. 
Daarna gingen we naar de kleedkamer om ons om te 
kleden. Ik kreeg een trainingspak met de tekst “pupil 
van de week”. Ik heb ook mijn voetbalschoenen aan-
getrokken. 
Met de warming up heb ik alles mee gedaan. Dat was 
ook wel lekker omdat mijn eigen wedstrijd vanmorgen 
was afgelast. Ook heb ik de keeper ingeschoten. 1 bal 
binnenkant paal schoot ik erin. 
Na de warming up gingen we terug de kleedkamer in 
om de echte wedstrijd kleren aan te trekken.  
Voordat de wedstrijd begon mocht ik de wedstrijdbal 
naar de middenstip brengen.  
Dit had ik niet verwacht en naast mij liep de scheids-
rechter. 
Iedereen gaf elkaar een hand en de scheidsrechter. 
Toen mocht ik met de bal naar het doel van de tegenpartij om een doelpunt te scoren.  
De eerste helft van de wedstrijd deden we het goed maar kwamen we toch met 0-1 achter. 
Tijdens de rust viel me op dat de speelsters baalden en naar de grond keken. Dat vond ik ook wel logisch 
want we waren beter en stonden toch achter. 
De trainer gaf nog wat aanwijzingen en iedereen nam zich voor om weer volop ertegenaan te gaan. 
De tweede helft waren we weer beter maar kregen de bal er niet in. Jammer want de kansen waren er wel. 
We hebben goed gespeeld en waren beter, jammer van het verlies. 
Na de wedstrijd mochten ook mijn ouders en broer mee de bestuurderskamer in. 
Daar kreeg ik lekker drinken en patat. Ook kreeg ik een vaantje en een bal met de handtekeningen van de 
speelsters. Deze bal is niet te koop en zeldzaam en bewaar ik op mijn kamer. 
Iedereen bedankt voor deze super leuke middag, groeten Elise Bakker en ik hoop zelf ook ooit in Reiger-
boys Dames 1 te spelen. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Het Zevende. 
Het heeft wat –of beter: veel- langer geduurd dan jullie gewend zijn, maar hier eindelijk het verslag van de 
wedstrijd tegen Jong Hercules. Of Jong Heracles zoals moeder Bos het ook wel eens noemt. Grieks ligt 
moeder Bos wat beter dan Latijn. 
Jong Hercules is an sich al een opmerkelijke naam voor een voetbalclub, daar het suggereert dat er ook 
nog zoiets als Oud Hercules of middle aged Hercules zou bestaan. Enig googelen leert dat er heel veel 
verenigingen zijn die zich domweg Hercules noemen, maar geen eentje in het West Germaanse taalgebied 
die zichzelf Oud Hercules noemt. We hebben dus te maken met een Jonge Hercules. Eentje die nog geen 
twaalf werken had gedaan. In de mythologie had de jonge Hercules af en toe een rare bui en verdiende hij 
het predicaat „sympathiek‟ niet. Zulke rare buien en minder sympathiek gedrag ben ik niet bij dit team wat 
ook onder de noemer Jong Hercules speelt, niet tegengekomen. Integendeel; het was over het algemeen 
een sympathiek team. Over het algemeen, want er liepen twee spelertjes tussen die de mythologische, jon-
ge Hercules beter begrepen hadden.  Maar dan nog is bijna negentig procent wèl in staat om een sportieve 
wedstrijd af te werken. Ze begonnen zelfs zéér sportief. De volgende zin gaat moeite kosten, maar ik moet 
eerlijk zijn: een PRACHTIGE diepe pass van Roeroe werd op waarde geschat door oproepspits Melvin die 
na vijf minuutjes de Beverwijkers op achterstand schoot. Dit schudde de toeschouwers (waaronder Tim), 
maar helaas ook de Heraclieden wakker, die acuut volwassen werden en (dus) aan de twaalf werken kon-
den gaan beginnen. Bij de eerste twee werken werd geen leeuw en zeker geen negenkoppig beest ge-
dood, maar –een stuk minder spectaculair- twee doelpunten tegen het zevende gescoord. Zelf hadden we 
iets kunnen terug doen, maar oproepvoorstopper Johan had wat moeite om dat veel te kleine doel te vin-
den met een vrije kopkans. Een derde tegentreffer had nog te voorkomen geweest, ware het niet dat het 
hele team (nou ja; in ieder geval Johan en ik) een behoorlijke communicatiestoornis (3x woordwaarde) had-
den met Roeroe, die het handig vond om een scheidsrechterbal weg te geven op de rand van ons straf-
schop gebied. Zijn opmerking “Marcus… scherp staan he!?” werd door onderstaande beoordeeld met als 
uitgangspunt dat we balbezit zouden hebben. Toch iets heel anders dan in de beleving van Roeroe. Weer 
was de uitstekend keepende voorstopper Dylan kansloos. 
Tijdens de thee kwam er nog meer mythologie langs: de tweede helft zou “vanzelfsprekend” beter worden. 
Er was immers nog geen man overboord. „Zij‟ zouden moe zijn en „wij‟ nog appeltjesfris en danoontjefruitig. 
Het liep iets anders. De twaalf werken waren nog niet voltooid en geen van die twaalf werken meldt zoiets 
als „doelpunten weggeven‟.  Oproeprechtsachter Aalt had tijdens de thee nog een gouden tip: tijdens hoge 
ballen en corners tegen je man aan springen. Op zich een nuttige tip en bijna alle tegentreffers kwamen 
dan ook van de voeten. Het andere gevaar was zo goed als geëlimineerd. Zelf wisten we zelfs ook nog te 
scoren! Maar jammer genoeg ging het spelletje voor oproepscheidsrechter Peter nèt eventjes te snel en die 
had al gefloten voor een strafschop. Zevendewatchers weten dan allang al hoe laat het is: wat moet dit 
sterrenensemble en Zeus‟ naam met een strafschop? Zeus is overigens de biologische vader van Hercu-
les. Niemand in het zevende kan een pingel verzilveren. Gelukkig –denk je dan-  hebben we oproepkrach-
ten die hiervan NIET op de hoogte zijn. Maar als er iets is wat deze oproepkracht (Melvin) heeeeel goed 
kan…. dan is het wel zichzelf aanpassen, wat het verwachte resultaat opleverde. Wat dat betreft had op-
roeprechterspits Harry beter de pingel kunnen nemen, die zichtbaar wat meer moeite had om zich aan te 
passen aan ons droevige niveau. De einduitslag was 1-8, zodat we volgens de wetten van de logica de uit-
wedstrijd vijf doelpunten zullen moeten maken, daar die gasten over de spoorbomen nog vier „werken‟ te 
goed hebben.  Bijzonder wrang is trouwens wel dat dit team elk jaar kampioen wordt, maar doodleuk wei-
gert te promoveren. Winnen van gewone stervelingen vinden ze schijnbaar veel te leuk. 
 
De mispeer van de week 
Deze week ontkom ik er niet aan. Sinds de postduiven op zijn gebruik ik een mailtje met allerlei adressen 
erin om het verslag onder de armen te verdelen en uitgerekend dat mailtje is door anderen gebruikt om 
„allen te beantwoorden‟, teneinde een aantal dienstmededelingen (blessures, afzeggingen, waardebonnen) 
door te geven aan iedereen. Iedereen? Mwah…. BIJNA iedereen. Wie dan niet? Degene die er het meest 
baat bij heeft bepaalde informatie op tijd te lezen. De stopperspil van het team dus. De coach, de trainer, 
de meesterscout en manager in één: Peter. Hoe dat kan? Hij stond (let op de verleden tijd) NIET in de alge-
mene mailinglijst. Niet! Rien! Zero! Nop! La Lune! Niet dus. Peter, mijn welgemeende excuses! Als er nog 
mispeersokken waren, dan zou ik ze met ere dragen. Sterker nog: virtueel staan ze me ook goed! 
 
Opstelling RB7: Dylan / Aalt, Johan, Steve, Roeroe/ Ramon, Glenn, Marcus / Harry, Melvin, Lars. 
Tweede helft: Dylan / Aalt, Johan, Steve, Roeroe/ Ramon, Glenn, Marcus / Harry, Melvin, Lars. 
 
Volgende week is het lente bij de Zwaluwen. 
Marcus. 
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Overwinning Reiger Boys A1 op HCSC A1 
 
Zaterdag gaat de reis naar Den Helder, om daar aan te treden tegen de plaatselijke HCSC A1. Na een paar 
extra rondjes, door wegafsluitingen, toch aangekomen bij het sportterrein. In een heerlijk zonnetje en op 
een mooi nieuw kunstgrasveld, dus wat kan er nog mis gaan. Over de 1

ste
 helft valt eigenlijk weinig te mel-

den. Onze Reigers spelen erg mat en in een te laag tempo. HCSC combineert beter, maar kan dit niet in 
kansen en doelpunten omzetten. Ruststand 0 – 0. De 2

de
 helft veel meer inzet van Onze Reigers. Er wordt 

gestreden voor elke meter en er ontstaat een spannende wedstrijd met over en weer wat kansen. Het zijn 
Onze Reigers die de score openen. Een diepe bal op Emiel, die zich niet bedenkt en direct uithaalt, keeper 
kansloos, 0 – 1. HCSC doet er een schepje bovenop en komt tot een paar goede kansen. Maar Berry 
houdt, ook met behulp van de lat, zijn doel schoon. Helaas neemt de scheidsrechter nu de wedstrijd volle-
dig over en fluit zeer warrig en soms helemaal niet. Dan is het Berry die met een snelle uittrap Emiel be-
reikt, die doorkopt op Ian, die alleen voor de keeper niet faalt, 0 – 2. Dit is ook de eindstand. Klasse Jon-
gens weer een overwinning. Volgende week de topper, thuis tegen de nummer 2, BOL A1. 
 

Fred 
 

Reiger Boys MB1 – Overbos MB1 

 
Afgelopen zaterdag de 2

e
 competitiewedstrijd voor de MB1. Nadat de eerste 2 competitiewedstrijden al wa-

ren gewonnen ging het vandaag om een plek in de kop van de competitie. Met een wedstrijd meer voert 
Overbos samen met VVIJ de ranglijst aan. Het ging dus ergens om! De meiden contrleerden vanaf de af-
trap de wedstrijd. Overbos moest het hebben van een zeer goede verdediging en 2 snelle spitsen en zo 
blijkt aan het einde van de wedstrijd een dosis GELUK. 
Na een kwartier belandt een mislukt schot van de rechterspits van Overbos via het hoofd van Melissa in het 
eigen Reiger Boys doel: 0-1. Helemaal tegen de verhoudingen in en dat deed wat met de motivatie en 
teamgeest van de MB1. Hoewel Reiger Boys nog steeds het meeste balbezit en doelkansen heeft, zie je de 
meiden worstelen met de concentratie in de afwerking op doel.  
De 2

e
 helft begint Reiger Boys veel beter. Er is direct druk naar voren en controle. Overbos verdedigt mas-

saal. De keeper van Overbos groeit uit tot de beste speelster van het veld. Halverwege moet Melissa ingrij-
pen om een doorgebroken speelster af te stoppen. Dit is de 1

e
 keer dat Overbos voor het Reiger Boys doel 

komt in de 2
e
 helft. Zonder het te weten raakt een Overbos speelster WEER MET GELUK de bal aan en 

scoort 0-2. Geheel tegen de verhoudingen in, maar ja dat zie je vaker dat de meest aanvallende ploeg te-
gen een ongelukkig tegendoelpunt oploopt. Voor Reiger Boys het signaal om nog meer ruk uit te oefenen. 
Er werd gestreden om elke meter en elke bal. Ballen op de lat, miraculeuze reddingen van de keeper hiel-
den de stand op 0-2. Met een kwartier te spelen is er gerechtigheid. Gaby breekt door na weer een mooie 
combinatie over rechts en soort 1-2.  
Vlak daarna speelt Overbos handig een counter uit. Alle speelsters van Reiger Boys staan nog in de aanval 
en dit keer wordt het zonder geluk 1-3.  
Met nog 5 minuten te spelen start Melissa vanuit haar eigen verdediging een lange rush. Ze slalomt alles 
en iedereen voorbij en scoort 2-3. 
De resterende tijd is te kort om de wedstrijd naar een gelijk spel te tillen. Dat was gezien de overmacht van 
Reiger Boys zeker terecht geweest, maar ja voetbal blijft onvoorspelbaar. De beste wint niet altijd.  
De toeschouwers hebben kunnen genieten van een prachtig voetbalgevecht, vooral de 2

e
 helft liet Reiger 

Boys zien dat ze goed kunnen voetballen. Veel druk, veel overleg en aanval over de vleugels. En als je 
laatste vrouw (Melissa) dan ook nog een topscorer wordt……wie kan ons dan stoppen de rest  van het sei-
zoen? 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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REIGER BOYS D6              ---        LSVV D3                   5-2 
 
Jawel, onze eerste overwinning in een nieuwe klasse……da‟s  pas echte klasse!  Mochten er nog twijfels 
geweest zijn of we dit wel aankonden, na vandaag hebben jullie  ons weten te overtuigen dat jullie een 
goed parijtje kunnen meeblazen in deze 3

de
 klasse. Vanaf het begin werd LSVV onder druk gezet en daar 

zijn ze eigenlijk geen moment onder vandaan gekomen op een paar sporadische counters na.  Gehuld in 
nieuwe tenues met fraaie opdruk (met dank aan de sponsoren LOOX en cafetaria Fons Hof) betraden jullie 
het veld. Helaas speelde de tegenstander in dezelfde kleuren en moesten jullie je hullen in neutrale shirts. 
Goed dat jullie de shirts in je broek moeten doen want de maat was dusdanig dat het anders net jurken 
hadden geleken. De wedstrijd was er een van een tegenstander die zwaar leunde op de verdediging   en 
wij die druk bleven zetten. Dat resulteerde in zeer veel kansen maar helaas stuitten we telkens op een ver-
dediger of op de goed keepende Romeo. Gelukkig toch een russtand van 2-0. Onder het genot van een  
AA‟tje ( beschikbaar gesteld door de vader van Gijs) zetten Rene en Kees de puntjes op de i.  Enerzijds 
opletten voor het niet buitenspel lopen,anderzijds tijdig inpassen op de spitsen zodat ze niet buitenspel wor-
den gezet. De passing beter verzorgen, directer in de voeten spelen van je medespeler.  Als je de bal niet 
hebt, je niet verschuilen achter je tegenstander maar je aanbieden in vrije positie zodat je je medespeler 
niet in verlegenheid brengt omdat hij de bal niet kwijt kan. Niet de drukte opzoeken bij balbezit maar het 
breed houden.  Maar bovenal werd jullie inzet en werklust geroemd. De tweede helft was iets rommeli-
ger,waarschijnlijk door vermoeidheid en concentratieverlies, maar maakten we het verschil. Eigenlijk is de 
overwinning nooit echt in gevaar geweest. AZ zou momenteel  een voorbeeld aan jullie kunnen nemen  
i.p.v. andersom (maar daar waren Milan en Mauro natuurlijk al lang van overtuigd). Rest mij nog Mike te 
bedanken voor de steun als keeper achterin. 
 

Gerrit B. 
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Prolongatie spelerspassen 
 
Een paar weken geleden, heb ik een stukje geplaatst met het verzoek om pasfoto‟s in te leveren voor het 
verlengen van de spelerspassen. 
Helaas heb ik nog maar een paar pasfoto‟s ontvangen. 
 
Wil iedereen kijken of zijn of haar naam erbij staat en dan zo spoedig mogelijk een recente pasfoto  bij mij 
inleveren. 
Dit kan op mijn huisadres, Poldermolen 2, 1703 PZ Heerhugowaard of je kunt de pasfoto ook in de kantine 
in de rode brievenbus deponeren. (naast de vitrinekast van de Vrienden) 
Graag pasfoto in envelop en naam en geboortedatum op de achterkant pasfoto. 
 
Alvast bedankt. Els Wezepoel 
 

 

 Bloemendaal,  T. Tim M 31-1-1982 

 Bonapart, J Jurgen M 15-7-1995 

 Bonapart, K Kevin M 15-7-1995 

 Dekken, van D. Dave M 8-7-1993 

 Ee, van M. Milenca V 8-10-1990 

 Ende, van den T.J. Tim M 2-11-1990 

 Eng v.d. Rob M 3-10-1986 

 Eppenga, D Dylan M 13-2-1985 

 Etedali,  A. Arian M 13-6-1995 

 Ganzevoort,  D. Dennis M 28-2-1987 

 Hendriksen,  C. Chantal V 7-7-1992 

 Janssen,  J. Jan M 16-3-1991 

 Jongenelen, I Ian M 17-2-1994 

 Klaassen,  A. Aalt M 14-3-1950 

 Kocken, S. Stephan M 10-12-1991 

 Kossen, J Jeroen M 2-2-1986 

 Langedijk, M.J. Manon V 2-6-1991 

 Louwe, M Marintha V 27-5-1992 

 Luit, van J. Jeffrey M 26-3-1984 

 Matahelumual, J. Joey M 9-9-1993 

 Mol,  R. Ron M 10-8-1985 

 Overpelt  S Sander M 28-7-1978 

 Pichotte,  J.P.T Jacinto M 26-3-1969 

 Ravensteijn, van Melvin M 9-12-1971 

 Reeuwijk, van H Hilda V 16-6-1983 

 Rietveld, R Remco M 5-8-1984 

 Rijst, van der M. Monique V 9-3-1990 

 Ritskes,  R. Ron M 19-7-1978 

 Roet, E Eline V 1-4-1990 
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D8: Er was eens ............ een keeper die buitenspel stond. 
 
Er was eens, zo beginnen sprookjes meestal maar hetgeen hierboven staat werd is de wedstrijd van D8 
toch echt harde werkelijkheid. 

  
D8 moest vandaag tegen VIOS W een team dat tot op dit moment 4 punten had verzameld, terwijl de D8 
ongeslagen de koppositie in handen had. Waken dus voor onderschatting en fel de wedstrijd in was het 
plan maar eerst werd Dylan onze keeper tot aanvoeder benoemd. 

  
Van af het begin wordt er fel gestreden voor elke bal en de tegenstander werd vast gezet op eigen helft 
waarbij we goed in postitie bleven voetballen. Ik ga niet alle doelpunten beschrijven maar er zaten een paar 
hele mooie bij. Vooral wanneer er via de flanken werd opgekomen en de voorzet bijna vanaf de achterlijn 
kwam. Toen er echter een paar doelpunten in lagen werd ons spel onsamenhangender en ging we vaker 
voor eigen succes en in plaats van de zijkanten op te zoeken ging er meer en meer door het midden. 

  
Met de rust stond het desondanks 8-0 maar dit had het dubbele kunnen zijn. Vol goede moed werd er be-
gonnen aan de tweede helft al haden de trainers wel wat verrassingen in petto. Onder andere Marc terug 
naar de laatste linie en Dennis als aanvallende middenvelder maar de meest opmerkelijke was toch wel dat 
Rinse onze spits later in de tweede helft zich aan de laatste linie toevoegde om Micheal zijn doelpunt te 
laten meepikken. Toen dat gelukt was had bijna iedereen gescoord behalve, inderdaad u raad het al Dylan 
onze keeper. Twijfelend liep hij naar voren, maar toen hij duidelijk vanaf de kant het sein kreeg dat het toch 
echt de bedoeling was dat hij in de spits ging staan gooide hij alle schroom af. Iedereen gunde hem ui-
teraard zijn doelpunt maar bij de eerste de beste bal die diep werd gespeeld stond Dylan BUITENSPEL. 
Toen hij even later de bal vanaf de zijkant kreeg aangespeeld kon hij hem echter alsnog in de verre hoek 
spelen waarna hij de boeken in ging als de scorende keeper!! 

  
Uiteindelijk werd het 16-0 en staat de D8 op 12 punten (38 voor en 6 tegen). Na de wijziging in onze pool 
ziet het er naar uit dat er 3 of 4 teams in onze poul zijn die de stand bovenin bepalen waarvan we Koedijk 
reeds hebben gehad (en gewonnen). De rest heeft dusdanige uitslagen laten zien dat ik denk dat we daar 
niets van te vrezen hebben. Vandaag werd het niet afgestraft, zolang we in onze positie blijven gaat het 
goed maar als we verslappen en voor eigen succes gaan voetballen zullen we het moeilijk gaan krijgen 
tegen de andere toppers. 

  
Mannen en vrouw, goed blijven trainen dan zou er zo maar weer eens wat moois kunnen bloeien. 

 Rozenbeek, P Peter M 23-jun-79 

 Santibanez Vargas,  Nathalia V 19-4-1991 

 Schaasberg,  V. Vincent M 3-7-1995 

 Schuttenhelm,  M. Mark M 1-11-1974 

 Schuurmans, M Mandy V 23-6-1987 

 Terweij,  M.M. Marcel M 29-12-1970 

 Terweij,  R.F. René M 22-1-1974 

 Turpcu, G Guney M 8-2-1993 

 Uijl,  A. Alina V 1-3-1990 

 Verhoeven,  D.L. Dave M 11-7-1995 

 Verkijk,  R. Ronald M 16-10-1974 

 Verweij, D Dominique V 16-8-1995 

 Waij, NJM Melvin M 15-10-1992 

 Wanrooij, van R Remco M 6-7-1992 

 Wit, de M. Marcel M 26-11-1969 
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2 oktober 2010 Reiger Boys E5 - Kolping Boys E6 
 
Ook al is de maand oktober nog maar net begonnen, het 
was vandaag een schitterende nazomerdag. Het zonnetje 
scheen volop en om 13.35 uur begon op het Reiger Boys-
terrein de wedstrijd tussen Reiger Boys E5 en Kolping 
Boys E6. De E5 trad aan met twee jarige spelers, Daryll 
en Luka. Dit was te merken want vrij snel na het begin 
van de wedstrijd verzilverde Daryll het eerste doelpunt. 
Snel daarna volgde de 2-0 door een mooi schot van Luka. 
Daryll vond dat hij er nog wel eentje had verdiend op zijn 
verjaardag en dus scoorde hij ook de 3-0 in het doel van 
de tegenpartij. Kolping Boys had een trage start, maar liet 
wat verder in de eerste helft zien dat ze wel degelijk kon-
den voetballen. Uit een counter werd het 3-1. Daarna 
kwam Kolping Boys nog een keer gevaarlijk voor het doel, 
maar Daan wist een doelpunt te voorkomen door een fe-
nomenale redding. Maar Kolping Boys bleef terug komen 
en dus werd het uiteindelijk toch 3-2. Terug op de helft 
van de tegenpartij kreeg de E5 een vrije trap mee. Mandy 
schoot van afstand, door de muur prachtig in, het werd 4-
2. De rest van de eerste helft werd er niet meer gescoord. 
Kolping Boys had nog een mooie kans, maar de bal ging 
tegen de paal. Ook Dennis had nog een goed afstands-
chot, maar helaas ging de bal net naast. Aan het einde 
van de eerste helft wist Sander een doelpunt te voorko-
men door op de bal te balanceren en deze daarna uit het 
'strafschopgebied' weg te werken. 
 
Na een enerverende eerste helft, die voor het gevoel wat 

langer duurde dan de normale speeltijd, ging de E5 de kleedkamer in voor rust. 
 
In de tweede helft gebeurde er weinig aan beide kanten. 
Er werd soms wat ruw gespeeld, waardoor er hier en daar 
wat pijntjes waren bij beide ploegen. O.a. Dennis en Mick 
waren de pineut. Even leek het nog 4-3 te worden doordat 
Kolping Boys een schot op doel had, maar de bal ging 
over. Aan het einde van de tweede helft, regende het ach-
ter elkaar kansen voor de E5. Eerst schoot Luka en de bal 
kaatste via de keeper terug het veld in. Mandy kreeg de 
bal voor de voeten en schoot helaas op de paal. Daarna 
deed Dennis een poging, maar ook die bal ging er niet in. 
Uiteindelijk maakte Mick het af en scoorde 5-2. Dit bleef 
de eindstand. 
 
Een mooi resultaat van de E5. Er werd goed samenge-
speeld, de kansen die er waren werden goed uitgespeeld. 
Ook de verdediging heeft goed z'n best gedaan. Nu af-
wachten of de eerste positie behouden blijft na deze 
speelronde! 
 
Saskia Engelhart  
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Monsterzege voor Reiger Boys E8!! 
 
We speelden tegen Jong Holland E4. De E5 had met 19-0 gewonnen dus wij wilden dat ook graag. Het 
begon goed, want de eerste ging er al na tien seconden in. In de eerste helft gingen we lekker door met 
scoren en daarom gingen we met 9-0 de rust in. Sam had niks te doen en ging een zandkasteel bouwen. 
Jong Holland was niet zo sterk. Iedereen wou scoren maar we bleven goed overspelen. We hebben er in 
totaal 19 gemaakt. Net zoveel als de E5, alleen wij hadden nog 2 tegendoelpunten. Dus het was 19-2. Ik 
heb er 6 gemaakt, Terence 5, Roy 4 en Jaimy V en Luuk allebei 2. Ik heb lekker gevoetbald en hoop dat 
het volgende week weer zo goed gaat. 

 
Jaimy Polhuis     

 
 
 

Vernieuwde F11 van start! 
  
Om 09.20 uur arriveerden de eerst spelertjes op het Reiger Boys complex.De meesten waren wat stil en 
hadden bleke smoeltjes van de zenuwen.Niet zo vreemd als je bedenkt dat zeven spelertjes van dit ver-
nieuwde team vorige week nog bij de kabouters voetbalden en vandaag dus hun eerste echte wedstrijd 
zouden spelen.Toen twee spelers om 9.40 uur nog niet waren gearriveerd vertrokken we met negen stoere 
mannen (inclusief papa's en mama's) naar ''De Flamingo's'' in Alkmaar.Daar stonden de veel grotere F2 
pupillen ons al op te wachten.''We zullen die kleintjes wel eventjes verslaan'' riepen ze in koor.Totaal niet 
onder de indruk en vol enthousiasme begonnen onze kerels aan de wedstijd.''Wat een gigantisch groot 
veld'' zag je enkele ex kabouters nog denken.Door technisch goed spel en door een enorme inzet bleek al 
snel dat de pupillen van ''De Flamingo's'' keihard moest werken om van onze mannen te kunnen winnen.De 
tactiek om met twee verdedigers te spelen werkte goed.Telkens als een van de sterke en snelle tegenstan-
ders via een counter ons doel bereikte dan stonden Bas en Finn paraat om de tegenstander de pas af te 
snijden.Onze wendbare aanvallers probeerden vervolgens de aanval te zoeken.Helaas eindigden we de 
eerste helft toch met een 0-2 achterstand.Twee ''lucky shots' waren onhoudbaar voor onze keeper Mels.Na 
de pauze wilde Lars op doel en ging Mels in de  verdediging voetballen.De tegenstander was hier niet blij 
mee want Lars bleek bijna niet te passeren.Toch kon zelfs uitblinker Lars niet voorkomen dat twee prachti-
ge aktie's er voor zorgden dat deze wedstrijd met 0-4 verloren ging.Toch hebben de F2 pupillen van ''De 
Flamingo's'' zich voor 200% in moeten zetten om de wedstrijd te winnen.Een groot compliment voor onze 
kleine mannen!Vermoeid maar trots werd er na de penalty's vrolijk handen geschud met de tegenstanders. 
Op naar de volgende wedstrijd! 

  
   Bas Peereboom Trainer   
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