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Van de Redactie. 
 
Hij is en blijft toch maar steeds aan de mage-
re kant, maar de Reiger blijft vliegen. 
 
Deze keer: 

 Enkele wedstrijdverslagen; 

 Diverse oproepen; 

 Kampioensknakworsten?; 

 Voetbaljeugd treedt op tegen ouders; 
 
Nou, dat was het dan voor 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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Afmeldingen 
  
Als je besluit om volgend seizoen te stoppen met voetballen, wil je dit dan schriftelijk doorgeven bij de le-
denadministratie met het wijzigingsformulier. 
Dit formulier is te downloaden van de website. 
Na invulling kan het formulier naar mijn huisadres worden gestuurd of in de brievenbus in de kantine wor-
den gestopt. 
  
Graag zo spoedig mogelijk doorgeven, 
Dus niet via de leiding van je team opzeggen, maar schriftelijk bij de ledenadministratie. 
  

Els Wezepoel 
Ledenadministratie  

072-5743565 

 
Voetbaljeugd geeft ouders rood en geel. 
(Bron: De volkskrant d.d. 28 maart 2011). 
 
De strijd tegen de ruziemakende supporters, tegen teveel kritiek op de scheidsrechter en overdreven fana-
tiek coachende ouders wordt bij Pancratius als volgt aangepakt: de spelers krijgen een roodgele kaart die 
ze voor aanvang van de wedstrijd uitdelen aan ouders. Men wil dat die door een dergelijke kaart gaan na-
denken over hun eigen gedrag. “Want soms lijkt het wel of mensen een garnalencocktail in hun hoofd heb-
ben in plaats van hersenen”. Ook bezoekende clubs krijgen kaarten uitgereikt. 
“Het moet eens ophouden met die flauwekul. Kinderen voetballen voor hun plezier, dus kijk ook met ple-
zier”. 
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Onze hoofdsponsors. 
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Reiger Boys  6   -   Zaanlandia 2                5  -  1 
  
Het is qua verslaggeving redelijk rustig geweest omtrent het Mr. Cocker team. Waarom? Je vraagt je wel 
eens af voor wie je het doet want als ik het op mezelf betrek lees ik de verslagen van de elftallen nauwelijks 
meer ( achter de computer ). Dat was vroeger wel heel anders. De Reiger lag op tafel, je pakte 'm en begon 
te lezen, leuke verslagen het programma en de uitslagen waren er allemaal in te vinden. Je las 'm niet als 
enige want moeder de vrouw en de kids keken er ook regelmatig in, ook de visite was belangstellend maar 
dat is helaas over, je moet met je tijd meegaan heet dat. Ik vind het jammer en velen met mij, enig idee 
waarom er te weinig belangstelling was voor de Kerst-klaverjas drive? Juist, hij ligt niet meer op tafel. 
Nu ik toch bezig ben kan ik net zo goed even m'n verhaal vertellen over de wedstrijd van afgelopen zater-
dag. 
Na 2 gelijke spelen moest er maar weer eens gewonnen worden en dat gebeurde ook. We hadden net de 
rode lantaarn overgedragen aan onze tegenstander en waren uiteraard niet van plan om deze weer terug 
te nemen. Dit was de kans om een gaatje te slaan en als de Cockers iets echt willen dan gaat dat ook 
meestal wel gebeuren, want aan kwaliteit en vooral aan ervaring is er geen gebrek. Voor alle zekerheid had 
ik Roeroe ( waarom deze bijnaam is mij nog niet bekend ) gevraagd de Cockers een handje te helpen want 
de 13 aanwezigen Cockers waren niet allemaal top-fit. Roeroe wordt bij deze dan ook zeer bedankt. Over 
de wedstrijd valt niet al te veel te vertellen, er was een groot verschil en dat was dat zij de kansen niet be-
nutten en wij wel. De tegengoal was eigenlijk nog wel grappig. Het waarom is niet eenvoudig te beschrijven 
dus zal ik het ook maar niet proberen. Volgende week een lastige uitwedstrijd maar met een volledige se-
lectie moet ook dat klusje geklaard kunnen worden. 
Graag wil ik besluiten met het geweldige nieuws dat Martin SCHOON is verklaard, een hele opluchting voor 
hem en een ieder die hem lief is en waar in de kleedkamer uiteraard op is geproost. 

  
J.v.d.B. 

 

N.b.: Zelf de Reiger printen kan natuurlijk altijd (redactie). 

 

 

Reiger Boys Dames 2 - CSV Dames 2: 4 - 0 
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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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Dindua MB1 – MB1 (kwart finale beker) 
Zaterdag 26 maart 2011, 14.30 uur Enkhuizen 
 
Na het slechte optreden van twee geleden, konden de meiden zich deze middag revancheren tegen Din-
dua uit Enkhuizen. Vandaag zou blijken of de twee weken rust zijn vruchten afwerpen. 
Rond de klok van 12.45 vertrok de hele ploeg naar Enkhuizen. Voor degenen die niet weten waar Dindua 
ligt…..het ligt vlakbij het sprookjesbos in Enkhuizen. En wie is daar nou niet geweest? Maar toen waren de 
meiden van de MB1 nog MF1 of zelfs kabouters. Van die kleine schattige meisjes dus…(zucht).  
Om de meiden een beetje te motiveren hadden twee niet nader te noemen vaders gedreigd met een be-
zoek aan het sprookjesbos als de meiden weer zouden verliezen. En dan verplicht een rondje varen in die 
(suffe) kleine bootjes. Dat “dreigement” had zijn uitwerking, zo bleek achteraf. 
Vanaf de aftrap werd direct druk gezet door Reiger Boys. Toch verliep de beginfase nerveus. De meiden 
van Dindua stonden stijf van de zenuwen. “Ze zijn al twee weken met deze wedstrijd bezig”, aldus de coach 
van Dindua. Reiger Boys was nog wat onwennig als het gaat om de veldposities. Moet ik de ruimte dekken 
of mijn speler en wie is mijn speler eigenlijk?  
Het duurt ca. 20 minuten voor het eerste doelpunt valt. Daarvoor had Reiger Boys al verschillende kansen 
gehad, maar nu was het toch echt raak. Een afvallend bal wordt keihard door Gaby ingeschoten: 0-1. Dat 
was het sein voor een potje “Barcelona-voetbal”. Volgens de filosofie van Barcelona begint verdedigen bij 
de aanval. En dat werd perfect door de voorhoede uitgevoerd. Daarbij wonnen Kimberly, Mandy, Nikita bij-
na elk persoonlijk duel, zodat Melissa lekker achterin de boel kon controleren. Oh ja,….. er was niet eens 
wat te merken van het feit dat Gina voor het eerst met nieuwe schoen en speelde (blaren). Onvermoeibaar 
bespeelde ze het middenveld. 
Vijf minuten na het eerste doelpunt wordt een mooi staaltje “Barcelona-voetbal” afgerond met een doelpunt. 
Kelly en Yentl zetten samen druk op de opbouwende spelers, zodat ze weer de bal veroveren. Kelly wordt 
door Yentl met een steekpass de ruimte ingestuurd, waarna zij de bal strak voorzet en Roos op een voor 
haar zo gebruikelijk manier 0-2 scoort. Vlak voor rust is het Dominique die bal vanaf de rand 16 meter in 
het doel knalt en een ruststand op het scorebord brengt van 0-3. 
De tweede helft begint ietwat rommelig. De concentratie aan de Reiger Boys kant ontbreekt, waardoor Din-
dua af en toe in de buurt kan komen van het doel van Reiger Boys. Met Bo hebben we gelukkig een mee-
voetballende keeper die in voorkomende gevallen als (aller)laatste vrouw optreed en de aanvallen van Din-
dua weet te onderbreken. 
Gaandeweg de 2

e
 helft krijgt Reiger Boys weer grip op de wedstrijd. Guinever doet het goed op de linker 

spitspositie. Ook de invallers Mara, Gaby en Jasmijn spelen een goed (korte) pot. In de 12
e
 minuut van de 

2
e
 helft is het Dominique die bal aflegt op Yentl, die met een hard afstandschot de stand op 0-4 brengt. Aan 

het einde van de tweede helft zorgt Gaby met een mooie solo voor de eindstand: 0-5.  
Deze overwinning betekent door naar de halve bekerfinale. Top gedaan meiden! Het was weer genieten 
vanaf de zijlijn. Stuk voor stuk hebben jullie een goede wedstrijd gespeeld. Geconcentreerd en fel in de du-
els. Volgens Dindua waren we zelfs te fel, maar ik zeg; houden zo. Het is een genot om naar te kijken. Wie 
wordt de volgende tegenstander. Het wordt één van de volgende ploegen: Ouderkerk, Zuidvogels, Over-
bos, Purmerend, Sporting'70 of DOVO. Hebben jullie een voorkeur? 
Ging er dan helemaal niets mis? Jawel, hoor. Zeker vijftien 100% doelkansen gingen net over, op de lat, in 
de handen van de keeper of hard voorlangs. 

 
De Stand: 
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Wedstrijd:  Victoria O E1 – Reigerboys E4 
Datum:   Zaterdag 26 maart 2010 
Verslag:   Arusho Clemensia 

 
We verzamelden bij Reigerboys en vertrokken om 08:40 uur naar Obdam. De wedstrijd begon om 09:30 
uur.  
 
We begonnen niet zo sterk. Na twee minuten viel er al een doelpunt voor de tegenpartij. Dit ging eigenlijk 
de hele eerste helft zo door waardoor we in de rust al met 5-0 achter stonden. Hoewel we best goed kun-
nen voetballen kwamen we daar in de eerste helft duidelijk niet aan toe. De tegenpartij was sterk in balbezit 
op onze helft. Hun keeper had weinig van ons te vrezen. 
 
In de tweede helft kwamen we sterker terug. Er werd meer strijd geleverd. Dit werd beloond met een goed 
doelpunt van Tigo. Helaas bleef het bij dit doelpunt. We creëerden meer kansen, alleen vielen de doelpun-
ten aan de verkeerde kant. Tijdens de tweede helft hebben we wel laten zien dat we goed kunnen voetbal-
len. We zijn een team. De eindstand van deze wedstrijd was uiteindelijk 7 – 1. Jammer dat we niet gewon-
nen hebben maar we leren wel steeds beter met elkaar te spelen. Volgende wedstrijd gaan we gewoon 
weer voor de winst. 
 

 

Reiger Boys D 7- Blokkers D 4    uitslag     0-3 
  
Deze zaterdag weer een bekerwedstrijd, nu tegen Blokkers D4. De eerste helft waren we aan elkaar ge-
waagd en haalde Mike 2 schoten keurig uit het doel en kregen zowel Sven als Daniel een mooi kans die 
ze beiden net naast schoten. Rust. 
De tweede helft werden beiden partijen wat fanatieker en scoorde de tegenpartij. Dat ze een klasse hoger 
spelen was te merken aan het af en toe erg wild inkomen .Zo werd Sven flink onderuit geschopt en Annika 
kreeg het ook zwaar te verduren. Een serieuse hands bal van de tegenpartij werd door de scheidsrechter 
weggewimpeld. Door de tegenpartij werd er nog 2 keer gescoord wat dus betekende dat deze bekerwed-
strijd met 0 - 3 werd verloren. 
Het was wel een spannende wedstrijd. 
Op naar volgende week ,dan spelen we tegen Limmen die in de competitie 1e staan, dus dat word weer 
spannend. 
  
Groeten van de verslaggever met wat foto´s van de wedstrijd. 
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Winkel E2-Reiger Boys E11   4-1       Bekerwedstrijd 
  
Soms heb je wel eens van die momenten dat je geen zin hebt om een stukje te schrijven. 
Vandaag hebben we verloren van Winkel E2. Dat  op zich is ook niet zo`n probleem want dat hoort er nou 
eenmaal bij in de sport,alleen de manier waarop je verliest is wel een probleem. 
Winnaars hebben altijd een plan,terwijl verliezers altijd naar excuses zoeken. 
Wij zijn winnaars omdat wij altijd een plan hebben en dus nu ook niet na zo`n vervelende wedstrijd naar 
excuses gaan zoeken. 
Dit was in alles een vervelende wedstrijd. 
De toon van de wedstrijd werd bepaald door een paar overtredingen van Winkel E2 op onze jongens. 
Hier door waren ze zo van slag dat ze bijna niet meer aan voetballen toe kwamen. 
Richard kon ze niet meer bereiken en al helemaal niet meer toen hij verhaal ging halen bij de scheidsrech-
ter. 
Dit was zeker gerechtvaardigd gezien de lankmoedige en partijdige houding van de scheidsrechter. 
Want Roy werd zo hard geraakt dat hij niet meer verder kon. Mitchell kreeg een enorme dreun in zijn ge-
zicht waardoor hij behoorlijk van slag was om maar eens 2 voorbeelden te noemen. 
Het punt is dat wij niet willen dat onze jongens zich zo gedragen terwijl dat bij de tegenstander maar word 
gebagatelliseerd. 
In de tweede helft hebben we toch bij vlagen ons spel kunnen spelen en hadden we zeker nog een positief 
resultaat kunnen halen. 
We stonden toen al met 2-0 achter toen Thomas het voor touw nam om met zijn snelheid en power druk te 
geven. 
Dan zie je toch dat je behoorlijk nog veel kansen afdwingt. Eerst stoomde hij  een paar keer op aan de 
rechter kant om vervolgens de bal hard in te spelen. Deze werden wel goed aangenomen alleen niet goed 
afgewerkt. 
De aansluiting kwam toch tot stand doordat Thomas keihard op de lat schoot en de terug springende bal in-
gekopt  werd door Justin. 
Uiteindelijk hebben we het toch niet kunnen door zetten doordat we direct daarna onterecht  3-1 achter 
kwamen. 
Dit had ook weer te maken met een overtreding die dit maal begaan werd op Jarno en dus ook ditmaal niet 
als zodanig werd beoordeeld door de scheidsrechter. 
Al met al hebben we gewoon niet goed gespeeld. 
Essentieel voor ons en ik kan het gewoon niet vaak genoeg benadrukken is dat we het veld klein houden. 
Mitchell is onze man die vaak de wedstrijd bepaald met zijn techniek en inzicht. 
Omdat hij niet snel is en ook niet het loop vermogen heeft van bijvoorbeeld Thomas moet je mede ook door 
gebrek aan snelheid in de voor hoede de linies kort op elkaar houden. Dus met name Jarno en Jordi moe-
ten bijsluiten bij bal bezit en ook daar zo veel mogen lijk verdedigen zodat Mitchell niet zoveel hoeft te lo-
pen. Kwaliteit geeft vaak de door slag en mede daarom moet je  je als ploeg aan passen aan je beste spe-
ler. Als hij goed speelt trekt hij de rest van zelf mee. 

  

Tot volgende week 

  
Gr  Eli 
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Op naar de kampioensknakworsten? 
 
Vandaag de terugwedstrijd, nadat we vorige week thuis verloren hadden van 
SVW F4. Zouden we nu dan revanche kunnen nemen? We hadden geen wissels: 
Yosri was ziek, Eldin was er niet. Dus iedereen kon er volle bak tegenaan 
gaan.  
De eerste helft verliep eigenlijk net als vorige week, de twee ploegen waren 
ongeveer gelijkwaardig. Echte grote kansen zijn er niet geweest, Thomas 
heeft weinig te doen gehad. De spanning bleef over voor de tweede helft. 
Direct na de rust viel ons eerste doelpunt: goed doorgaan van Noah op de 
rechterkant, pass naar Kevin die Loek aanspeelt en keurig de bal 
binnenschuift. Vanuit de aftrap pakken wij de bal af en zetten een aanval 
op, die tot hoekschop wordt verwerkt. Kevin heeft vorige week goed opgelet 
hoe SVW de bal er in één keer indraaiden, want hij doet nu precies 
hetzelfde: direct erin bij de tweede paal. 0-2 Voor, wat een luxe. En het 
wordt nog mooier, Dani geeft vanuit de verdediging een lange bal over 
iedereen heen, precies in de voeten van Joey die de bal beheerst langs de 
keeper schuift. Drie doelpunten voor, zoveel hebben we nog nooit gescoord 
tegen SVW. SVW maakt wel snel de 1-3, uit een vlot lopende aanval. SVW zet 
aan om een tweede doelpunt te maken, waardoor er ruimte op het veld komt 
voor onze aanvallers. Bram en Dani stoppen alle aanvallen van SVW af, en als 
er al iets tussendoor komt, hebben we altijd nog Thomas, een zekerheidje op 
doel. Het middenveld met Kevin en Noah moeten veel lopen, maar doen dat 
super goed. Loek blijft gevaarlijk samen met Joey: de locomotief en de 
baltovenaar maken het SVW knap lastig. Uit een snelle counter met goed 
doorzetten van Joey krijgt Loek de bal en tikt knap binnen. Het publiek 
staat juichend langs de kant. En als slagroom op de taart maakt Loek met een 
prachtige knal van afstand zelfs de 1-5. Wat een topspektakel om naar te 
kijken.  
Als we zo blijven voetballen, hoeven we van niemand te verliezen. Op naar de 
kampioensknakworsten… 
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Reiger Boys F3 - SVW F4. 
 
Prachtig voetbalweer. De altijd lastige thuiswedstrijd tegen het fanatieke SVW F4, wat altijd spannende pot-
jes zijn. Eldin was helaas afwezig, maar met Wessel erbij toch weer 9 jongens. 
Superkeeper Thomas op doel, Dani en Noah achterin, Bram en Yosri midden, Joey en Wessel voorin. Loek 
en Kevin in de eerste wissel. Het was een op en neergaande strijd in de  eerste minuten. Toch was het 
SVW dat de score opende, uit een ingedraaide corner, zat er helaas schitterend in, zo zie je zelfs in de Ere-
divisie niet vallen.  
Snel volgde een tweede doelpunt voor SVW uit een verkeerd uitverdedigde bal (door het midden), met een 
mooie lob precies over Thomas getild.  
De bal valt telkens net niet goed voor F3, er zit steeds een beentje van SVW tussen. Eerste echte kans 
voor onze F3 na 10 minuten, goed doorgaan van Kevin die de bal krijgt bij Loek, met een mooie voorzet 
naar Wessel. Daarna steeds meer druk door onze jongens om de aansluitingstreffer te maken. Na goed 
doorgaan van Loek als ouderwetse stoomlocomotief linksbuiten, geeft hij een geplaatste voorzet op Wessel 
die met een verwoestend schot 2-1 maakt. Dit doelpunt valt vlak voor de rust. De beide coaches 
zijn  tevreden over laatste deel eerste helft, en geven goede aanwijzingen in de rust om het nog beter te 
laten gaan.  
Na de rust valt eigenlijk gelijk de 3-1 voor SVW, vanuit een inworp lag de bal ineens voor de goal, Thomas 
red nog in eerste instantie maar de rebound ging er alsnog in. Daarna weer veel druk van F3, met mooie 
kansen, maar de ballen vallen net naast, net over en de keeper van SVW redt de meest onmogelijke bal-
len. Yosri staat ijzersterk te verdedigen, samen met Dani twee echte balafpakkers. Loek en Kevin krijgen 
de ballen goed naar voren, dus de kansen blijven komen. Voorzetten van Joey zijn op maat, maar de kee-
per zit er steeds als laatste tussen. Maar eindelijk gaat hij er nog in, na goed doorgaan van Wessel. Direct 
na het doelpunt is het helaas tijd: jammer, de druk was hoog maar niet beloond. Goed gewerkt, gevochten 
als leeuwen. En het publiek heeft met volle teugen genoten. 
Volgende week revanche nemen, als we uit spelen tegen SVW. 
 

 

 

 

 

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/

