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 Van de Redactie: 
 
Ja, zaterdag werden er heel veel ballonnetjes 
opgelaten. Een geweldige dag, ondanks de 
harde wind. 
 

 Wat treft u in deze Reiger aan: 

 Opening KGV; 

 Presentatiegids is uit; 

 Aardwezens in opstand? 

 Wedstrijdverslagen; 

 Pupillen van de week; 

 Start dartscompetitie; 

 Schema keeperstraining; 

 Nieuwe F-coördinator;  

 Ballonnenwerk; 

 Het rijke verle-
den… 

 Diverse mede-
delingen 

 
Weer heel veel lees– 
en kijkplezier toege-
wenst. 
 
De redactie 
 
 
 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    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              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes. 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Mariëtte Nauta  072-5349351 

Overige commissies 
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                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

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 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

 Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

http://www.reigerboys.nl/
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Kunstgrasveld geopend 
 
Na de oplevering medio augustus is er al druk op getraind en gespeeld, maar zaterdag 3 oktober 
was het eindelijk zover: de officiële ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld. Voor dit soort za-
ken verwacht je normaliter een beroemde speler, een oud speler, een burgemeester of een wethou-
der. Dit was echter niet het geval. Het bestuur van v.v. Reiger Boys had gekozen voor een vrijwilli-
ger. De keuze was gevallen op Wil Verkooijen, ook wel mister Reiger Boys genoemd. 
 
Sommigen vragen zich wel eens af waar Wil zijn bed op het complex staat, want hij is er bijna altijd 
te vinden. Zeker in de tijd dat het kunstgrasveld werd aangelegd. Dan weer een bespreking met de 
gemeente of met de aannemer. Of het leggen van bekabeling zodat het licht bij trainingen op halve 
kracht kan branden. Dat allemaal tussen het normale werk door. Ook was hij ruim een week geleden 
de aanvoerder van de groep vrijwilligers die de reclameborden heeft gemonteerd. Hij heeft er heel 
wat uurtjes in gestoken. 
 
Na de openingstoespraak van onze voorzitter Koen stond Wil voor de hoofdtribune te wachten op 
twee jeugdspelers die samen met hem naar het veld zouden lopen. Tot zijn verbazing kwam een 
speelster aanlopen, samen met zijn kleinkind die bij de kabouters speelt. Dit drietal liep door een ere-
haag van jeugdspelers naar de middenstip waar het de officiële openingshandeling verrichte waarbij 
gele en zwarte ballonnen de lucht ingingen. 
 
Door de aanleg van het kunstgrasveld heeft sportcomplex de Wending zes speelvelden gekregen, 
iets wat op de zaterdag absoluut nodig is, want het is de gehele dag vol. Het kunstgrasveld wordt 
doordeweeks gebruikt voor trainingen en is ook voorzien van uitdraaibare pupillendoelen. Totaal 
hebben we twee trainingsvelden, want het voormalige trainingsveld aan de kant van de Oosttangent 
is nu omgedoopt tot wedstrijdveld voor de pupillen. 
 
Aan de realisatie van het kunstgrasveld hebben veel personen gewerkt zowel voor als achter de 
schermen. De mensen van de gemeente Heerhugowaard, verschillende vrijwilligers, de MOT, de 
bestuursleden en verschillende bedrijven. In de nieuwe presentatiegids die na de opening werd ge-
presenteerd, kunt u lezen welke bedrijven dat zijn. Deze presentatiegids ligt voor onze leden klaar. 
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Presentatiegieds af te halen in ontvangstka-
mer. 
 
Danielle de Niet heeft  de presentatiegids  vorm gegeven. 
Ze heeft daarmee een prachtige prestatie neergezet. We 
zijn blij met deze editie. 
Afgelopen zaterdag overhandigde zij ter afsluiting van de 
officiële in gebruikneming van het kunstgrasveld de gids  
aan Koen van der Horn. 
 
De gids  is door trainers/begeleiders af te halen in de ont-
vangstruimte. 
 
Meest handige is om dit na de training te doen en een 
exemplaar aan de spelers mee te geven. 
 

Feyenoord – Den Bosch 
 
Als er vrijwilligers zijn welke naar Feyenoord - Den Bosch 
willen in de kuip (bekerwedstrijd) dan hebben we max. 122 
kaarten beschikbaar.  Belangstellenden moeten de volgen-
de gegevens opgeven:  
 
Naam / Adres / Postcode / Woonplaats / Telefoon / E-mail / geboren / Functie binnen de vereniging.    
 
Opgave moet uiterlijk 15 Oktober middels spreadsheet in bezit zijn van Feyenoord. De wedstrijd is op 
Dinsdag 27 Oktober en begint om 20.45 uur.  

 
Bestuur van v.v Reiger Boys 
 
Ik wil namens mezelf en mijn vrouw 
allen bedanken voor het gestelde ver-
trouwen in mij als projectleider t.a.v 
kunstgrasveld. 
Daarbij ook nog het te mogen openen 
samen met Nienke en Max als twee 
assistenten, was een hoogte punt. Ik 
heb daar zichtbaar van genoten en 
hoop dat er veel voetbal plezier vanaf 
druipt en veel punten richting v.v Rei-
ger Boys worden behaald. 
  
Daarnaast de waardering vanuit het 
bestuur ,voor 
de vele jaren 
bij de Dames 
afdeling te 

hebben gewerkt tot aan dit niveau:hoofdklasse . 
Mijn zaterdag kon niet meer stuk en ik zal samen me Ans het cadeau op een 
juiste manier nuttigen. 
 
Korte verslagen: 
 
RB  1  Goede inzet opdrachten goed uitgevoerd,zat meer in. 
RB  8  Wind,wind, en nog eens wind, terechte uitslag. E.H.P. 
RB  10  Wederom gewonnen,zeer goed gespeeld. 
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UITNODIGING 

voor alle Vrienden van Reiger Boys       
               

 

 Vrienden van Reiger Boys 

Beste Vrienden, 

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een speciale avond voor alle Vrienden (met partners) 

hebben georganiseerd. De reden om zo’n avond niet meer elk jaar te organiseren was, dat de 

kosten aan de hoge kant waren en we vonden (en vinden) dat het geld van De Vrienden toch in de 

eerste plaats besteed moet worden aan directe ondersteuning van onze club Reiger Boys. 

 

De afgelopen jaren hebben we elk jaar wat gespaard om toch weer eens een avond voor De 

Vrienden mogelijk te maken. We hebben zo links en rechts om ons heen gehoord dat dat wel op 

prijs gesteld wordt. 

 

Graag nodigen wij jou, en alle andere Vrienden, uit voor een gezellige avond. 

Er zijn die avond aktiviteiten waaraan je mee kunt doen (ook buiten, dus denk aan warme kle-

ding), we praten wat bij en drinken en eten samen wat. Kortom, we hopen er met De Vrienden en 

hun partners iets leuks van te maken. 
    

 Wanneer? - zaterdag 31 oktober 2009 

  Tijd?  - 20.00 – 01.00 uur 

  Waar? - “De Bolle Buik” (Dreef 8, 1701 GP HHW) 
  

  Je kunt je portemonnee thuislaten, voor drankjes en    

  hapjes wordt gezorgd.  

 

 Tijdens de avond ontvangt iedere Vriend de speciale 

          “Vrienden-pen” en er wordt een prachtige prijs verloot onder de  

            Vrienden (de loten zijn gratis). 

 

Belangrijk:     in verband met de organisatie moeten we 

uiterlijk 21 oktober van je weten of je komt en met 

hoeveel personen (1 of 2). Je kunt dat doen: 

   

telefonisch: 072-5711185 (Hans van der Veldt) 

                   (bellen tussen 14 en 21 oktober) 

of (liefst): per e-mail : devrienden@reigerboys.nl 

 

We hopen je op 31 oktober te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans van der Veldt 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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Reiger Boys-Wieringermeer. 
 
Reiger Boys pakt eerste punt. 
 
Het was vandaag afwachten in hoeverre de wind van invloed 
zou zijn op het spel. 
Reiger Boys begon de wedstrijd goed en binnen twee minuten 
was er de eerste kans voor de thuisclub. Maar het was Wierin-
germeer wat na vijf minuten op een 0-1 voorsprong kwam. Een 
fout in de verdediging van de thuisclub, de bal werd meegege-
ven aan een aanvaller van de bezoekers die geen moeite had 
om de keeper te passeren. 
Maar Reiger Boys kwam goed terug. Via een ingooi ter hoogte 
van de zestien kwam de bal bij Frank Elsinga. Hij ving de bal goed op, op zijn  borst, (wat makkelijk 
kan gezien de breedte daarvan) draaide van zijn directe tegenstander weg en schoot de bal hard in 
het doel, de 1-1 was een feit. 
Dat gebeurde in de eerste tien minuten. 
Of daarna de wind heel veel invloed had weet ik niet, maar van beide kanten werd het een festival 
van foute passes. Ik heb een bal gezien die uitgeschoten werd, maar door de harde wind zo het veld 
weer inzeilde. Hij kwam ook nog bij de goede partij terecht, ik zou zeggen, gewoon door laten spe-
len! 
Wieringermeer kreeg nog een hele grote kans vlak voor rust. De keeper was al omspeelt, maar de 
bal werd door Dennis Ton van de lijn gehaald. 
In de thee van Reiger Boys zat waarschijnlijk wat meer suiker, want de thuisploeg kwam na rust feller 
uit de startblokken dan de bezoekers. 
Het spel golfde op en neer en was redelijk onvoorspelbaar. Toch was Reiger Boys degene die het 
meeste recht had op de overwinning. Ze waren beter, vooral in de tweede helft. 
Maar tot scoren kwam het niet meer. 
Wel hadden beide partijen nog een hele grote kans vlak voor het einde. Maar Wieringermeer schoot 
net naast, Reiger Boys net over. 
Voor de thuisclub was het een opluchting dat het eerste punt behaald is. Als ze zo doorgaan komen 
de punten vanzelf. 

 
Tineke Leuven 

  
Aardwezens onder het veld? 
 
Sinds een aantal weken is mij opgevallen dat er hier en daar, verspreid over de velden, het gras ho-
ger staat dan elders. Vaak heeft het de vorm van een ellips. Ik vroeg mij af wat daarvan de oorzaak 
zou kunnen zijn.  
Je leest wel eens over graancirkels. Dat zou het werk kunnen zijn van ruimtewezens. 
Is er nu bij Reiger Boys een verzet groeiende tegen deze wezens en komen de onderaardse bewo-
ners in opstand? Vindt daar binnenkort de eerste veldslag plaats tussen boven– en benedenwereld? 
Rennen binnenkort orken en andere helse gedrochten rond over het complex? Raken wij niet be-
kneld tussen beide legers die elkaar op leven en dood zullen bevechten? 
 
Vragen die mij bestormden en die ik voorlegde aan Jan Peekel. Hij moet tenslotte als complexbe-
heerder weten wat de oorzaak is. 
“Nee hoor”, zegt hij lachend, “maak je niet ongerust. De gemeente maait regelmatig het veld en stuit 
dan op het probleem van de doeltjes. Die worden midden op het veld neergezet in verband met trai-
ningen. Helemaal goed natuurlijk, maar na afloop laat men die vaak op het veld staan. Natuurlijk he-
lemaal niet goed”. 
 
“Het is toch een kleine moeite om de doeltjes weer terug te plaatsen langs de zijlijn”? 
 
Ik was al gerustgesteld dat het geen onderaardse beweging betrof, en als de doeltjes ook weer terug 
gezet worden, kan ik helemaal met een gerust hart gaan slapen.  
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Ik wil Reiger Boys heel erg bedanken dat ik pupil van de week mocht zijn !!! 
En ik ben heel blij dat Reiger Boys 1 het eerste punt heeft gehaald. 
Ik vond het erg leuk. 

Gr. Jermaine Pichotte 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Wedstrijd: Reiger Boys – Saestum  3-2 (2-1) 
 
Plaats: Heerhugowaard 
Scheidsrechter: Ferit Akkaya 
Toeschouwers: 150 
Kaarten: RB geen, Saestum geel  Naomi v.d. Pol 
Verslag: Simone Verschoor 
 
Opstelling Reiger Boys: 
Eline Roet ,Marit Balder( 66

e
 Marintha Louwe), Aaike Ver-

schoor, Marieke Plekker, Tanja Groenewoud, Linda Bak-
ker, Christa Schelvis, Milenca van Ee, Pauline Boon(83

e
 

Monique van de Rijst), Inge Woldhuis ( 88
e
 Tessa Oud ) 

 
Opstelling Saestum: 
Naomi v.d. Pol ,Joniek Bonnes ,Pia Haitsma,Francien Meij-
er,Evy Khouw ,Lisan Goudena,Simone v.d. Weerd( 46

e
 

Lesley Landweer),Monique van Veen,Donna Morwarin(79
e
 

Sophie Ouwehand), Priscilla van Schouwenburg,Tula de Wit 
 
Niet ingekomen: Charissa Burgwal 
 
De straffe wind die over de Wending waait maakt dat het spel 
van beide teams hierdoor beïnvloed wordt. 
Reiger Boys is het eerste kwartier het meest aan de bal, toch 
weet Saestum de eerste corner er uit te slepen maar als Evy 
Kouw haar voet tegen de bal zet gaat deze over het doel van 
keepster Eline Roet. De voorzet van Milenca van Ee is prima 
en Inge Wolthuis doet er dan ook het enige juiste mee, ze 
knalt de bal binnen de palen en geeft keepster Naomi v.d. Pol 
het nakijken 1-0. 
Na 20 minuten spelen is het Joniek Bonnes die Kouw in de 
gelegenheid stelt om te scoren maar zij schiet naast, nog in 
die zelfde minuut moet doelvrouw Roet flink aan de bak als 
Priscilla Schuilenberg de bal met een ferme knal richting het 
doel schiet. Ook de corner die hier uit voortkomt wordt gepakt 
door een sterk keepende Roet. In de 24

e
 minuut is het weder-

om Wolthuis die,dit maal uit een vrije trap weet te scoren 2-0. 
Saestum ziet nu in dat het wat meer moet gaan doen om aansluiting te krijgen, daarvoor moeten ze 
alles in de strijd gooien want de verdediging van RB staat als een huis en spelen de bal goed rond. 
Na 35 minuten spelen weet Moniek van Veen zich door defensie van RB te werken en de 2-1 te sco-
ren. 
Op slag van rust krijg Milenca van Ee de bal nog goed aangespeeld door Christa Schelvis maar ze 
benut de kans niet en dus gaan de dames met 2-1 de rust in. 
Saestum komt een stuk feller de kleedkamer uit na het eerste balcontact pakt Moniek van Veen de 
ruimte en schiet op het doel maar stuit daar op de goed staande Roet. Ook Priscilla van Schuilen-
berg probeert  het een en ander maar zij stuit op laatste vrouw Aaike Verschoor. Ook Pia Haitsma 
stuitte op Verschoor en ze krijgt een vrije trap net buiten de 16. Lesley Landweer neemt de vrije trap 
maar de bal is wederom voor keepster Roet. Met nog diverse kansen voor Saestum staat Reiger 
Boys behoorlijk onder druk in deze 2

e
 helft. Toch is het RB dat scoort als Milenca van Ee op aange-

ven van Verschoor de bal rustig binnen kopt 3-1.  RB werkt hard en met de zeer sterk keepende 
Roet is het een mooi geheel. In de 75

e
 minuut gaat van Ee er alleen met de bal vandoor keepster 

v.d. Pol komt ver uit haar doel en maakt de overtreding op van Ee. Scheidsrechter Akkaya meent dat 
geel hier op zijn plaats is terwijl van Ee toch een doorgebroken speelster was. De vrije trap die hier 
volgt wordt door Alina Uijl tegen de onderkant van de lat geschoten en gaat het doel uit i.p.v. in. 
In de blessure tijd is het van Schuilenberg die de 3-2 binnen tikt en zo de eindstand bepaalt. 
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Pupil van de week bij Dames 1. 
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Vesdo 2   - Reiger Boys 2 (Zondag)     9  -  1 
  
Was het in het begin lekker tikken tegen elkaar en werd er nog gevoetbald, na de 25e minuut werd 
alles 
anders...... er werd nl. gescoord door Vesdo en binnen 6 minuten stonden onze Boys 4-0 achter! Dit 
was tevens de  
ruststand, dus 14 minuten nog aardig voetbal. 
2e helft, kan altijd alle kanten op met de Boys, vandaag ging het dus weer de verkeerde kant uit, kan 
zijn dat de alcohol niet meer liep en uit de bloedbaan verdwenen was dat bijna iedereen inkakte, 
want een paar minuten na rust 
scoorde A in eigen doel, mooi voor Vesdo, niet zo mooi voor ons. 5-0. 
Door een pass van Mike op Dave, scoorde Dave in zijn 1tje met een mooie snelheid in het doel, 5-1. 
Daarna werd het al gauw weer 6-1. Doelpunt nr 7 van de tegenstander is mede dankzij Dennis te 
danken, hij schoot de bal weg tegen het achterhoofd van de tegenstander, de bal bouncede terug zo 
het doel in.......... Dit noemt Eric (meneer Sandmann) een Dennismoment. Een afstandsschot van 
Vesdo zorgde voor de 8-1 en gelukkig vandaag niet in de dubbele cijfers, het werd nl. 9-1 als eind-
stand. 
Nu spelen wij 2 klassen lager dan vorige week, zou je toch denken......????????? Maar ook vandaag 
mocht het niet lukken, overplaatsing aanvragen naar de 9e klasse, bestaat dat? 
In ieder geval, feestjes op zaterdag blijven natuurlijk leuk, moeten jullie ook vooral blijven doen, maar 
kan het dan met ietsje minder alcohol en wat eerder naar bed?  
Volgende week thuis tegen JVC 6 om 11.30. 

  
Groetjes MiBo. 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf Maarten Post aan het werk. 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Reiger Boys 4    --    Castricum 3       3  -  4 
  
Waar eigenlijk wel een beetje op was gehoopt/gerekend was dat de drie punten afgelopen zaterdag 
gewoon naar de Cockers waren gegaan. De mannen hadden het waarschijnlijk verkeerd begrepen 
en dachten dat ze 3x moesten scoren ( wat dan ook gebeurde ). 
Een tegenvaller dus maar eentje waarvan de hand in eigen boezem gestoken mocht worden want 
met name de eerste helft bakten de Cockers er helemaal niets van. Ik denk dat ze op zo'n 20 pct. 
van hun kunnen speelden of te wel 80 pct. onder hun kunnen, ik weet niet wat erger is. Met een lich-
te, dwars over het veld staande bries, verzuimden we de ballen laag te houden iets dat mij zo'n jaar 
op 45 geleden verteld was en nog steeds de enige juiste manier ( ook volgens Cruyff en Coerver ) 
van spelen is, maar de veelal te hoge ballen vlogen alle kanten op. Een foutje en een onoplettend-
heid zorgden ervoor dat we met een 0 - 2 stand mochten gaan rusten. De enige keer dat de Cockers 
door kwamen mikte John de bal helaas op de paal. Gelukkig was de tweede helft beter en toen Har-
rie de Aal uit een op maat gegeven voorzet van het gouden linkervoetje van Eric ( toch jammer van 
die rechter ) de aansluiter bewerkstelligde gaf dat de burger moed. Castricum wilde echter niet mee-
werken en bracht het verschil weer op twee waarop kort daarna de Aal het verschil weer naar 1 te-
rugbracht. Weer was het eerste puntje voor de Cockers in zicht. Een rare hoge bal werd niet goed 
verwerkt door onze defensie en weer een verschil van twee. Vanaf de aftrap breedte passje van de 
Aal en Patrick schoot nummer drie binnen. Waarschijnlijk hadden we zo nog uren door kunnen gaan 
maar de scheids vond het wel genoeg en maakte er een einde aan. 
Man of the Match, ik heb 'm al een paar mogen noemen was Harrie Aaldring. Volgende week naar 
Wieringermeer met nieuwe kansen. 
  

J.v.d.B. 
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Coordinator Senioren Recreatief: iets voor U? 
Bel Koen van der Horn! 

 

 

 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren of de bronzen? 

 
Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  

webredactie@reigerboys.nl 
 
 
 

 

Castricum 7 - Reigerboys Heren 9 
 
Voor het eerst sinds jaren mochten we afreizen naar Castricum! Waar ook bleek dat we voor het 
eerst in lange tijd 3 wissels meehadden. Dit zijn al 2 zaken die nieuw voor ons zijn. Dat zo‟n nieuwe 
begeleider al snel zo‟n groot verschil maakt! In de kleedkamer werd iedereen op zijn positie en taken 
voor vandaag gewezen, waarna we de lange wandeling naar veld 3 mochten afleggen.  
 
Het onstuimige weer met harde wind beloofdde niet veel goeds. Dit had ook effect op de tegen-
stander, want na 3 minuten spelen kreeg Jeroen L het aan de stok met iemand van de tegenstander. 
Een schop na tegen het been van Jeroen volgde en de rode kaart werd resoluut getoond aan de 
blauw-wit gestreepte castricummer. Bewust van zijn stommiteit koos laatstgenoemde het hazenpad. 
De 10 tegen 11 situatie werd niet snel benut door ons, echter wel door onze opponenten. Geheel 
volgens traditie stonden wij in de eerste 10 minuten dus wederom 1-0 achter.....  
 
Wij hebben echter een nieuw talent ontwikkeld en dat is direct de gelijkmaker zoeken en vinden. 
Deze keer werd Alex onregelementair afgestopt in de 16. De daarop terecht volgende penalty werd 
door Paul koel verzilverd: 1-1. Identiek aan vorige week was ook de 1-2 na zo‟n 30 minuten ballen. 
Het wachten en loeren van de spits werd beloond. Via slecht wegwerken van Castricum kon Robin 
de 1-2 intikken, waardoor wij met een verdiende voorsprong de rust gingen vieren.  
 
Na de rust was het strijdperk van ons. Door hard werken en goed tikken werd elke vierkante meter 
van het veld door Reiger Boys 9 opgeëist. Doelpunten bleven echter uit. De ene na de andere uit-
braak van ons werd niet omgezet in goals, totdat er via links goed werd opgebouwd en Alex Richy 
bediende. Onze gretige krullenbol kapte nog een tegenstander uit en gaf daarna hun Engelse keeper 
het nakijken: 1-3. In de slotseconden was het weer onze voorhoede, die gevaarlijk was en als René 
niet omgehakt was in hun strafschopgebied, had hij zelf de 1-4 ingeschoten. Nu was het uiteraard 
Paul, die de gegeven strafschof weer ging nemen. De touwen van het castricumse doel bolden nog 
eenmaal, want de scheids blies direct na deze goal voor het einde van de wedstrijd. Met een 1-4 
overwinning op zak werd de Reiger Boys kantine weer opgezocht. Ook Ben was weer trots op ons.  
 
Proost! 
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   Let’s Play Darts!! 

 

 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron karel harry niels nikola rob b 

rob s           1 _ 5           

mitchell               4 _ 4 4 _ 4     

dennis         4 _ 4             

erik                   5 _ 1   

bowie     4 _ 4                 

ron 5 _ 1                     

karel                     0 _ 5 

harry   4 _ 4                   

niels   4 _ 4                   

nikola       1 _ 5               

rob b             5 _ 0         

                        

 Uitslagen en de stand. 

w-v-g p saldo 100+ plaats 180 

0_1_0 0 1 _ 5 2 9   

0_0_2 2 8 _ 8 3 4   

0_0_1 1 4 _ 4 1 5   

1_0_0 2 5 _ 1 3 2   

0_0_1 1 4 _ 4 1 5   

1_0_0 2 5 _ 1 3 2   

0_1_0 0 0 _ 5 1 11   

0_0_1 1 4 _ 4 2 5   

0_0_1 1 4 _ 4 2 5   

0_1_0 0 1 _ 5 0 9   

1_0_0 2 5 _ 0 1 1   

            

 

  

 rob s 

 mitchell 

 dennis 

 erik 

 bowie 

 ron 

 karel 

 harry 

 niels 

 nikola 

 
rob b 

   

 Reiger Boys darts league 
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DE TOPPER RB 10-MEDEMBLIK 5 
 

Zaterdag 3 oktober 2009, 
 
Op een achteraf veld in Medemblik met hevige wind ontpopte een top wedstrijd die we op de Neder-
landse velden in jaren niet meer hebben gezien. De teams waren gebrand op de overwinning.  
Reiger boys 10 had in de twee eerste wedstrijden met grote cijfers gewonnen en wilde deze succes 
reeks graag voortzetten.  
Medemblik 5 die de eerste wedstrijd knap had gewonnen bij AFC34 met 2-3 en vorige wedstrijd thuis 
met 3-7 klop kreeg van Always Forward. 
 
De wedstrijd begon met een aanvallend Medemblik en waar Reiger Boys geduldig aftastend en prik-
kend langzamerhand het spel ging controleren.  Het was ook zeer pijnlijk dat de terugspeel bal van 
Peter door de wind werd op gepakt en in het eigen doel belande. Maar Reigerboy liet de koppies niet 
hangen en ging op een sterke manier op zoek naar de gelijk maker. Marcel nam een vrije trap op 
zeker 25 meter links van de goal op zo een weergaloze wijze (waar mannen als Ronald Koeman, 
Pierre van Hooijdonk en Cristiano Ronaldo nog wat van kan leren) waardoor de stand weer gelijk 
was. 
 
Peter verdedigde de bal superieur in het eigen strafschopge-
bied wat door arbitraal falen naar een strafschop werd gedegra-
deerd.  Maar Stefan stond daar in zijn doel als Hans van Breu-
kelen in zijn beste tijd en dook in de juiste hoek met zijn vinger 
toppen aan de bal. Het was hellaas net niet genoeg om de bal 
uit de goal te houden waardoor Reiger Boys weer opnieuw 
naar de gelijk maker op zoek moest. 
 
Dankzij een heel mooi opgezette aanval kon Sander op knappe 
wijze Reiger Boys weer op gelijk hoogte brengen. Zijn broer 
Steven bracht op memorale wijze Reiger Boys voor het eerst 
op voorsprong  (beter als van Basten in 88 in de finale van het 
EK en vanaf links i.p.v. rechts). Sander wist zelfs de scoren nog 
op te voeren naar 2-4. De rust was in zicht waarna er weer een 
arbitraal falen in het nadeel van Reiger Boys, een handsbal niet 
gezien waaruit een doelpunt voort kwam. Maar wat als gevolg 
een smet op de wedstrijd door Peter eerst vijf minuten te geven 
en vervolgens rood en Maarten een gele kaart mocht ontvan-
gen. 
 
De tweede helft moest Reiger Boys beginnen met een 3-4 
voorsprong maar wel met tien man. De technische staf heeft dan ook in de rust besloten om het sys-
teem van 4-4-2 om te gooien naar 4-3-2. Wat een zeer goede beslissing bleek te zijn. Reiger Boys 
speelde beheerst en liet Medemblik iets meer komen waardoor er ruimtes ontstonden. Deze ruimtes 
werden op zeer professionelen wijze benut waardoor Richard op bijna niet te evenaren wijze de tus-
sen stand kon brengen op 3-5. 
Doordat Reiger Boys zich goed wist te beheersen  kon Pedro op een koele manier de eindstand be-
palen op 3-6. Deze eindstand had nog beter kunnen uitvallen als Ronald in de laatste minuut de kans 
had benut, wat knap was uitgespeeld samen met Sander.  
 
Een fantastische start van het Seizoen voor Reiger Boys 10 die tot nog toe alles heeft gewonnen en 
een doelsaldo heeft van 19-4. Reiger Boys gaat ook met frisse moet de wedstrijd in eigen huis tegen 
Zwaluwen 30 7 tegemoet. 
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Aangepast  schema Keeperstraining  recreatieve jeugd. 
 
 
Op woensdag 30 september 2009 is de keeperstraining voor de recreatieve teams van start gegaan. 
Keepers welke alsnog mee willen doen aan de training dienen zich van te voren op te geven.  
Opgave kan via: b.rietveld@reigerboys.nl  
 

 
 
Coordinator keeperstrainers is Ehrhard Douwes: e.w.douwes@quicknet.nl 
 
Informatie en afgelastingen van de keeperstrainingen zijn te vinden op http://ktrb.ditismijnteam.nl/ 
 

SVW B3 – Reiger Boy B3        3  -   0 
 
De eerste helft was een waar genoegen om te zien. Wat deden jullie je best ,om in praktijk te bren-
gen wat Bullut jullie geleerd heeft. 
Er werd goed overgespeeld en goed tegen elkaar gepraat. De aanvallen waren goed opgebouwd. 
Een mooi stukje voetbal met een ruststand van 0 – 0. 
Maar daarna begon het onrustige voetbal van SVW ook bij jullie te tol te eisen. Joell ging met bal en 
3 tegenspelers zijn  doel in, met als gevolg een flinke pijnlijke maag en buik. 
Daar had hij even zijn tijd voor nodig om van te herstellen, maar bikkel als hij is, hij ging door. 
Marijn schijnt erg vermoeid te zijn en kon het tempo niet meer trekken en werd gewisseld.. 
Na het 2

e
 doelpunt tegen ging het niet zo lekker meer met Joel en hij werd gewisseld door onze wis-

selspeler Michael. 
Er werd vooral hard gespeeld en vuil spel van de tegenstanders, de enkels van onze jongens heb-
ben het nog maar net overleefd. Veel kansen werden helaas onbenut, door vermoeidheid en paniek-
voetbal en onrustig spel. 
Verder hebben jullie vreselijk hard moeten vechten en wat mij opviel is dat jullie MET elkaar heel 
goed samengewerkt hebben. Olaf en Nino, Robin en Michael hebben deze wedstrijd ons team ver-
sterkt, en blijven bij ons spelen. We hebben daardoor wat meer ruimte gekregen, mochten er zieken 
en zeer komen. Paul de vader van Olaf komt ons team versterken als Coach. 
Zo krijg ik ook wat meer ruimte. 
 
Ik vond dit een hele mooie pot voetbal, met goed samenspel. Jullie hebben prima samengewerkt. 
Maar helaas niet gewonnen. Geeft niets, Bullut gaat verder met jullie de puntjes op de I zetten. 

Jolanda 

Dag Tijd Trainers Keepers 

Vrijdag 17:30 – 18:30 uur Berry Hofmans 
Michael Pieneman, 
Gerard Joon, 
Ehrhard Douwes, 
Bert Emmaneel, 
Dylan Kokkelkoren, 
Miquel Meiboom. 
 

F4, F5, F6, F7, F8, F9, 
F10, F11, F12, F13,  
MF1. 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
E10, E11, E12, E13, E14. 
ME1. 
MD1. 

Vrijdag 18:30 – 19:30 uur Berry Hofmans, 
Dylan Kokkelkoren, 
Jan Jansen. 

A1 
B3, MB2 
C3,C4,C5 en C6,  
MC1. 
D3, D4, D5, D6, D7, D8 
en D9. 
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Purmerend MB 1 -  Reiger Boys MB 1: 0 -  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reigerboys C1 - SRC C1  4-1 
  
Vandaag moesten we tegen CRC C1 spelen. En omdat we niet helemaal compleet waren deden 
Dennis en Dave van de C2 mee. Het was niet de sterkste tegenstander dus we zouden ze moeten 
kunnen hebben. Na een bespreking waar iedereen op tijd was( he Mo?) deden we de warming up. 
Na de warming up begon de wedstrijd om 10.30 uur. 
Na het fluitsignaal startte reigerboys erg fel. Daarom scoorde we ook heel snel door een goeie aan-
val die werd afgemaakt door Youri. Na wat gemiste kansen scoorde we weer, weer scoorde Youri. 
Na een rustige periode maakte SRC na een fout in de verdediging een doelpunt. In de rust werden 
Mitchell(om dat hij lang niet was gewisseld) en Olav(omdat hij last had van zijn rug) gewisseld voor 
Rodney en Dennis.  
In de tweede helft begon Reigerboys sterken scoorde we ook snel door Rodney. In het midden van 
de tweede helft kregen we een aanval zoals op de training. De bal werd voorgezet,de man bij de eer-
ste paal liet de bal gaan, en de man bij de tweede paal (Michel) schoot de bal in het doel. Goed ge-
speeld jongens. 
Volgende week tegen Vrone C1. 
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E Pupillen Selectie 3 oktober 2009 
Deze week helaas weer een beperkt programma. Dit keer was de E3 vrij van competitieverplichting. 
We hebben het al eerder geroepen: het blijft opmerkelijk dat diverse verenigingen nog voor aanvang 
competitie of direct daar na hun teams alsnog in een andere klasse willen laten spelen waardoor het 
programma van andere teams op korte termijn gaten gaat vertonen. Enfin, wat bracht deze eerste 
dag van oktober? Naast veel wind, een zeer harde tik op de neus voor E1. Na een aardig begin zak-
te het geheel in elkaar en werd het via een 6-0 ruststand uiteindelijk een (te ) groot verlies van 11-0. 
De E2 daarentegen deed het stukken beter. Na 3 wedstrijden zijn we in de eerste klasse nog onge-
slagen na de 5-1 winst van dit weekend op VIOS W E1. 5 punten uit 3 wedstrijden. Prima! Volgende 
week wederom een gehavend programma. Voor E1 geldt rug rechten en het weer oppakken tegen 
Castricum E1 en E2 moet simpelweg de lijn doortrekken! E2 is voor de verandering vrij! 
 
Fortuna Wormerveer E1-ReigerBoys E1 11-0     
Vooraf werd met grote spanning uitgekeken naar deze wedstrijd. We weten inmiddels welke ploegen 
kans maken om bij de eerste 5 te eindigen. Fortuna Wormerveer is er 1 van. Een aardig begin gaf na 
een paar minuten direct een enorme kans voor Reiger Boys om de score te openen. Lars was nog 
wel in staat om de keeper te omspelen, maar trof uiteindelijk geen doel. Over de rest van de wed-
strijd kunnen we kort zijn; binnen 12 minuten stonden we met 3-0 achter. Dor persoonlijke fouten en 
een ongelukkige samenloop van omstandigheden vielen de ballen bij ons binnen. In plaats van ons 
spel te spelen, combineren en de beuk er in gooien als het moet, liepen we als makke schapen over 
het veld.. Geen combinaties die klopten, na de eerste inspeelbal waren we hem al weer kwijt. OP de 
training nog even kort er bij stil staan en daarna snel vergeten! 

Rene Kauwen  
ONNODIG VERLIES REIGER BOYS E5. 
 
Afgelopen zaterdag stond de topper, voor zover je daar over kunt spreken zo vroeg in het seizoen, 
op het programma. In ieder geval hadden beide ploegen nog niet verloren. 
In de kleedkamer de jongens duidelijk gemaakt dat van  onderschatting geen sprake kon zijn maar 
dat ontzag voor de E1  van Berdos ook niet nodig was. Rene maakte nog eens goed duidelijk hoe er 
gespeeld moest worden. Er stond een op zijn zachtst gezegd strakke wind en die zou een belangrij-
ke rol kunnen spelen.  Dus met wind tegen de bal laag houden, niet door het midden terugverdedi-
gen en de keeper instructies gegeven om goed op zijn lijn te blijven keepen indien de tegenstander 
in ons strafschopgebied zou komen. Dit met het oog op hoge ballen die zeker met wind mee nog wel 
eens voor problemen zouden kunnen zorgen.  
Mick uitgelegd via de zijkanten naar de verdedigers uit te rollen en indien ze gedekt stonden via de 
zijkanten uit te schieten. Dit zou later een van de struikelblokken blijken te zijn. Maar Rene K. heeft 
ons beloofd dat daar dit jaar op getraind zal worden. 
We begonnen met wind mee en ik zag een eerste 10 minuten die vlot verliepen. Er werd goed sa-
mengespeeld en via doelpunten van Bodhi en Numan (mooie kopbal uit een corner) kwamen we al 
snel op 2-0. En daarna stokte er iets. De aanvallen verliepen niet meer vloeiend, we gingen iets te 
veel voor eigen succes en de 3, 4-0 bleven uit. Berdos kreeg weliswaar welgeteld maar 2 kansen 
(o.a. een door uittrap door van onze keeper recht in de voeten van de tegenstander) maar toch…… 
we moesten nog met wind tegen voetballen. 
In de rust heeft Rene er weer op gehamerd hoe er gevoetbald moest worden. Verdedigers boven op 
hun man spelen, Mick gewaarschuwd voor de harde schoten over hem heen,de middenvelders zo-
veel mogelijk via de zijkanten te laten spelen en Numan geïnstrueerd de verdedigers  van Berdos zo 
veel mogelijk te storen.  Waarschijnlijk blies de wind de woorden van Rene van het ene oor door het 
andere oor van sommigen van ons rechtstreeks naar buiten. In ieder geval ging er in de tweede helft 
het een en ander mis. Het eerste doelpunt viel al snel voor de tegenstanders door een pass van Mi-
lan door het midden recht op de spits van de tegenstander af. Die twijfelde geen moment. (2-1).  
Even later een aanval over rechts waarbij Mick te ver voor zijn goal stond. De aanvaller haalde uit en 
de bal verdween over Mick in het doel.(2-2).  En weet je wat me opviel. Indien Mick in zijn goal bleef 
staan, verrichtte hij een aantal mooie reddingen. Aan zelf aanvallen kwamen we steeds minder toe. 
De aanvallers stonden bovenop onze verdedigers en als Melvin,Brian en Kristian zich dan vrij liepen, 
duurde het te lang voor ze de bal kregen. De 2-3 viel door een ongelukkig eigen doelpunt van Brian 
na een misverstand met Mick. Desondanks toch hard gewerkt en voor de trainers is duidelijk gewor-
den waar op getraind moet worden. We staan weer met beide benen op de grond. 

Gerrit                
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Verdien je eigen zakgeld!  

 

Zaterdag 12 september 2009 is de verkoop van de loten van de Grote Clubactie van be-

gonnen. Met de verkoop van deze loten steunt men Reiger Boys. Reiger Boys wil iets 

terug doen voor de verkopers. Bij 10 loten gaat men zakgeld verdienen (zakgeld in de 

vorm van cadeaubonnen). Verkoopt men 10 loten dan ontvangt men een waardebon 
van € 5,--. Na 10 loten worden iedere 5 loten omgezet in bonnen. 

15 loten betekent € 7,50, 20 loten € 10,-- enz. enz. Men kan dus een aardig zakcentje 

bij elkaar verdienen.   

 

De inschrijfformulieren vind je bij de ontvangstdienst en op de site van de grote clubac-

tie, deze vind je door het volgen van de volgende link www.clubactie.nl  

Download hier het formulier met automatische incasso. 

Het verkopen van loten met automatische incasso is nieuw, dit houd in dat als alle ge-

gevens op het formulier zijn ingevuld je niet meer langs de deur hoeft om geld op te 

halen en loten af te geven je bent dus gelijk klaar.  
Automatische incasso 

waarmee het alleen mogelijk is om loten via een eenmalige automatische incasso te la-

ten betalen. Als jouw vereniging daarvoor heeft gekozen, dan ontvang je intekenlijsten. 

Vul de gegevens van de kopers in op de intekenlijst. Kopers moeten beslist hun handte-

kening zetten op de intekenlijst. Dat is nodig voor de machtiging. Het bedrag wordt in 

oktober 2009 afgeschreven. 

Begin snel want alle sportverenigingen in Nederland doen hier aan mee. 

 

Klaar met verkopen? Deponeer dan de boekjes in de “grote clubactie doos” Deze staat 

bij de ontvangstdienst.  

Vergeet niet je naam en team te vermelden.  

Natuurlijk mag je meerdere formulieren inleveren.  

 

Inleveren van de formulieren kan tot uiterlijk 11 oktober 2009. 

 

De cadeaubonnen worden aan het einde van de actie  (november 2009) uitgereikt. 

 
De trekking van de Grote Clubactie 2009 
De trekking vindt plaats op 26 november 2009. Vanaf die dag kunt u de trekkingsuitslag vinden op 
onze site. Daarnaast is de trekkingsuitslag ook te raadplegen via de uitslagenlijn: 0900-258 22 28 (€ 
0,35 per minuut). 

 

Succes, Cisca Haringa. 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Koedijk E7 – Reiger Boys E7 
 
Afgelopen zaterdag een spannende wedstrijd  voor de boeg we moesten tegen de mede koploper: 
uit tegen Koedijk E7.Met een fiks windje in de rug begon de E7 zoals altijd volop in de aanval,Koedijk 
kwam er niet aan te pas .Reiger Boys had het beste spel,echter de keeper van Koedijk stond ook zijn 
mannetje en hield goed de 0. 
Aanval na aanval volgde van de Reiger Boys maar de bal wou maar niet in het netje maar het was 
duidelijk dat Reiger Boys de betere ploeg was.Totdat na weer een aanval, Koedijk de bal onder-
schepte en met een snelle counter door een foutje achterin de onverdiende 1 – 0 kon scoren.Geheel 
tegen de verhouding in stond RB achter.Goed keeperswerk van Dylan voorkwam net voor rust nog 
de 2 – 0. 
Na de rust bleek het windje een geweldige storm geworden te zijn en daar profiteerde Koedijk met de 
wind in de rug goed van.Verre uittrappen van de keeper bracht onze verdediging telkens in de pro-
blemen, Maar weer hield Dylan ons in de wedstrijd met enkele mooie reddingen.Aanvallend begon 
het iets minder te lopen bij RB en ondanks nog wat kansjes konden we niet tot scoren komen.Koedijk 
scoorde wel nog 1 keer prachtig in de linkerboven hoek ,onhoudbaar voor Dylan : 2 – 0. 
Ondanks dat jullie hard bleven werken jongens was dit ook de eindstand en zie hoe raar het kan lo-
pen : na 1 nederlaag zijn we van de 1e naar de 4e plaats gezakt. 
Volgende week maar weer voor de 3 punten gaan mannen en aansluiting met de koppositie houden.. 
 

Groet PB 
 

 

 

  

 
 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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Koedijk E9: 1 –  Reigerboys E8: 8 
 
Koedijk E9 kwam als beste uit de startblokken. Al in de eerste minuut schoten zij de bal net over 
Sander, onze invalkeeper en aanvoerder, heen. Maar dat was dan ook gelijk de laatste keer dat ze 
hem wisten te passeren. RB E8 was in elk geval wakker nu en de ene na de andere kans kwam 
langs. Een mooie hoge bal van Dennis miste net het doel en zo waren er meer mooie kansen die net 
doel misten. Na een aantal pogingen was het raak. Na een geweldige solo-actie van Amco gaf hij 
Darryll een mooie voorzet die hij mooi binnen schoot. 
 
Vanuit de achterhoede waren de verdedigers Jesse (bedankt voor het invallen voor Hein!) Maud en 
Steije telkens het startpunt voor de meest mooie aanvallen over de vleugels. Er werd geweldig goed 
samen gespeeld en dat vertaalde zich in de hattrick van Robin die volgde. Met zijn neusje voor de 
goal wist hij elke keer de goede hoek te vinden. Ook Amco deed nog een duit in het zakje en zo ver-
trok de E8 met een tussenstand van 1-5 de kleedkamers in. 
 
Ook na de rust waren de spelers van de E8 niet kapot te krijgen. Amco liep de longen uit zijn lijf, was 
overal op het veld te vinden en creëerde kans na kans. Door hard te werken rechtsvoor, haalde Dar-
ryll er menig hoekschop uit die het de doelman van Koedijk keer op keer moeilijk maakte. Het zesde 
doelpunt kwam na een geweldige voorzet van Steije op Darryll die genadeloos binnen schoot. 
 
De zevende goal kwam onverwacht. Op grote afstand van de goal legde Robin aan en schoot de bal 
binnen, de keeper was kansloos. Doelpunt nummer 8 kwam van Amco. Hij had maar weinig ruimte, 
maar was snel en behendig genoeg om de bal handig binnen te tikken.  
 
Dennis en Maud werkten hard op het middenveld en in de achterhoede. Zij wonnen bijna elk duel 
waardoor de E8 veel in balbezit bleef. Beiden schoten ook nog op doel, maar misten net.  
 
Een fantastische wedstrijd, jongens! Het was weer leuk naar jullie te kijken! 

 
Barbara 
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Zaterdag, 3 oktober 2009, Heiloo. 
 
Beetje flauw om nu weer over het weer te schrijven, maar het positieve eraan was dat het droog was 
en bleef. Verder mag je gerust zeggen dat het stormde! En hoe! Eerste helft tegen de storm in. Dit 
moesten we zien te overleven met zo min mogelijk tegengoals. Maar al na 5 minuten rolde de eerste 
bal tergend langzaam over de doellijn, 1-0 achter met nog ruim twintig minuten te spelen! Toch lukte 
het ons om eruit te komen. In de 7e minuut was het Sem met een prima solo richting het vijandelijk 
doel. Helaas kon hij niet op tegen een kluwen aan HSV-ers en strandde zijn poging aldaar. 
  
Al gauw waren het de mannen uit Heiloo die weer doorbraken, maar de verdediging onder leiding 
van Rik en Reza stond weer hun mannetje. Onze aanvoerder Sem zorgde ervoor dat HSV het 
slechts met een corner moest doen. Hoewel "slechts", deze corners waren levensgevaarlijk en draai-
den telkens zomaar het doel in. Gelukkig leverde de corners geen tegendoelpunten op.  
  
In de 12e minuut counterden onze mannen richting het doel van HSV. Dion die goed in de wedstrijd 
zat, passte de bal op Sem en hij kon zijn eerste doelpunt van het seizoen scoren, 1-1. Deze gelijk-
maker gaf onze jongens vleugels en weer kregen we een kans via Dion. Helaas lukte het niet om 
Reiger Boys voorsprong te zetten, maar alles wees erop dat we niet kansloos waren. Vervolgens 
was het HSV, geholpen door de wind en hun sterke spits die telkens door de verdediging heen bra-
ken. Er volgden 2 gevaarlijk schoten op het doel en een redding van Niels Seine, maar geen doel-
punt. Niels leek even niet verder te kunnen na zijn redding maar de verzorgerstas deed andermaal 
zijn werk en Niels kon weer verder. Ook Katarina raakte geblesseerd en viel even uit. Vlak tegen de 
rust was het Reza die nog een kans kreeg, maar zijn schot was niet zuiver genoeg. Met een rust-
stand van 1-1 mochten we niet klagen.  
  
Na rust hadden wij de wind mee en konden we nog meer druk uitoefenen op de tegenstander. Al in 
de eerste minuut resulteerde dat in een schot van Sem die net naast ging. Ook Dion rook zijn kansen 
in de 3e minuut, maar helaas deze poging strandde ook. Een paar minuten later was het Sem met 
een prima schot in de kruising, het was echter Jesper, de uitstekende keeper van HSV die zijn ploeg 
op de been hield door Sem's schot over te tikken. Na nog een kans voor Dion in de 10e minuut, komt 
HSV er een paar keer gevaarlijk uit. Toch was het Reiger Boys die via een corner van Niels Vreeker 
Dion wist te bereiken, die bedacht zich geen moment, 1-2! Wat een opsteker! HSV liet zich niet ken-
nen en bleef eruit komen. Ze scoorden vrij snel na de 1-2 de gelijkmaker. Dat was even een domper, 
maar een minuut later gaf Sem een pass op Dion door het midden en stond het alweer 2-3! In de 
laatste minuten was het even billen knijpen, na een bal op de lat en enkele schoten rakelings naast 
het doel van Niels, bleef de 2-3 staan en konden de punten mee naar huis! Goed gespeeld mannen! 
 
Volgende keer spelen thuis tegen Kolping Boys E11. Twee spelers zullen er dan niet bij zijn wegens 
andere verplichtingen, dus we hopen dat het hierbij blijft. 
 

  Tot op de training aanstaande 
 dinsdag en/of woensdag! 
 

 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Martin Prins, nieuwe F -Coördinator. 
 
Onlangs hebben wij het bericht ontvangen dat Claudi van Dort wilde 
gaan stoppen met zijn rol als coördinator voor de F-groep. Gelukkig 
hebben we inmiddels voor Claudi een opvolger gevonden en blijft hij 
actief binnen onze F2 als trainer. 
Namens het jeugdbestuur bedanken wij Claudi hartelijk voor zijn inzet 
de afgelopen jaren. 

Petra de Wilde 
Pupillen-coördinator 

 
Mijn naam is Martin Prins. Mijn zoon Daan speelt bij de F8 en zelf speel 
ik bij Reiger Boys 10. 
Per direct ga ik beginnen als F-coördinator bij Reiger Boys. Ik neem het 
over van Claudi van Dort. Wekenlijks geniet ik van de wedstrijden van de F-pupillen en van de trai-
ningen. Wat een talenten en enthousiaste spelers zie ik rondlopen. Zelf geef ik elke woensdag (15.30 
- 16.30 uur) training en doe de begeleiding van de F8. 
We spelen op dit moment met 13 F-teams. Graag wil ik een bijdrage leveren aan allerlei activiteiten 
van de effies bij Reiger Boys. 
Ik wens iedereen veel plezier dit voetbalseizoen en mogen er vragen zijn ben ik telefonisch bereik-
baar op 06-36336859. Per mail via f-coordinator@reigerboys.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen 
spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Aanstaande woensdag zal ik aanwezig 
zijn bij de circuittraining.   
Met vriendelijke groet, 

Martin Prins 

Verslag meisjes F1 
  
Meervogels uit 
  
Zaterdag 3 oktober was het dan zover. Om 
8.30 verzamelen bij de sporthal HHW Zuid.  
Gelukkig was Amber er ook, zodat we op 
volle sterkte naar Akersloot konden afrei-
zen. 
Nadat onze coach Ruud ons had verteld 
waar iedereen moest staan gingen we het 
veld op. 
Bij de tegenstanders waren 2 meisjes dat 
was erg leuk een keer niet alleen tegen jon-
gens voetballen. Het ging heel goed. Ieder-
een deed heel hard z‟n best. Maar na 10 
minuten kwam een jongentje van Meervogels door onze verdediging en schoot heel hoog in het doel. 

Sammy raakte de bal nog aan maar helaas 
ging hij toch in het doel. 1-0 voor Meervo-
gels. 
De meiden gingen nu nog harder werken en 
in de rust was iedereen moe en bezweet. 
In de tweede helft hadden we een hoop 
kansen. Aanvallen van alle meiden maar 
mede door de harde wind ging de bal niet in 
het doel. We hebben heel goed gespeeld. 
Volgende keer gaan we zeker winnen. Dus 
Sammy, Femmy, Lotte, Amber, Dara, Kim, 
Nienke en Sanne ga zo door. Tot volgende 
week.  
  

Groetjes Sanne Paarlberg 

mailto:f-coordinator@reigerboys.nl
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F2 met goed voetbal naar eenvoudige zege 

 
Reiger Boys F2 - Dynamo F1      4-0 
  
Vandaag stond de wedstrijd op het programma tegen sc dynamo F1 uit Ursem. Deze ploeg had in de 
3e klasse alles gewonnen en wilden graag in 2de klasse spelen. de doelstelling van vandaag was, 
Dynamo laten zien wat spelen in de 2de klasse is. 
 
De wedstrijd begon goed, we creeerden niet zoveel kansen maar het veldspel was werkelijk subliem. 
Ik denk dat ik de beste 10minuten heb gezien van dit prille seizoen. Simpel voetballen is moeilijk 
maar dat lieten de jongens wel even zien. Helaas leverde het goede veldspel geen doelpunt op. Aan-
gezien we harde tegen wind hadden kreeg dynamo eigenlijk geen kans maar schoten vooral van 
veraf. Onze keeper Sil hield zijn doel fantastisch schoon en werd er gerust met een 0-0 stand. He-
laas voor Dylan kon hij de 2de helft niet meemaken, hij had een klein scheurtje boven in zijn oog op-
gelopen waardoor hij naar de huisartsenpost is gegaan. beterschap Dylan en we zien je natuurlijk 
gauw weer. 
De 2de helft hadden we wind mee en dat resulteerde direct in een aantal kansen. Weer een fantas-
tisch spelende F2 liet zien wat doelpunten maken is. Na een aantal fraaie combinaties werd het uit-
eindelijk 4-0 voor onze boys. Ik wil jullie allemaal een compliment geven hoe jullie voetballen. De trai-
ners maar ook de ouders/supporters kijken bewonderend naar jullie.  
 
Ga zo door!  
 
Tot volgende week,      
          

Ron en Claudi  
 
 
 
 

Reiger Boys F4 - K.S.V. F2 
 
Na drie gewonnen wedstrijden vandaag de topper tegen 
KSV. Bij KSV speelde Reno, vorig jaar nog speler van onze 
oude F4. Leuk om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. 
Het was vandaag lastig voetballen. Er stond een windkracht 
7 in de lengte van het veld en dat was voor de jongens niet 
makkelijk. 
We begonnen sterk aan de wedstrijd en ondanks de enorme 
tegenwind kregen we een paar kleine kansen, maar die gin-
gen er niet in. KSV werd langzaam maar zeker sterker, maar 
onze verdedigers gaven niets weg, en als dat wel het geval 
was, dan was daar Jahyi die de ballen tegenhield. Dus, rust-
stand 0 - 0.  
In de rust het praatje van de coach. Hij zei dat als jullie de kans zouden krijgen, dat je dan ook moest 
schieten, vanwege de harde wind mee. Maar ik denk dat onze jongens niet zo heel goed hebben 
geluisterd, want er werd te weinig geschoten na de rust. Wel hielden we KSV onder druk en zijn ze 
niet meer gevaarlijk geweest na de rust. Wij kregen een paar hele goede kansen, maar de bal wou er 
gewoon niet in. Gelukkig was daar Hassan, die een afgeketste bal daarna op doel schoot, en die 
ging er in en dus wonnen we de wedstrijd en 1 - 0.  
Klasse jongens, we gaan heel goed!! Ga zo door!! 
Aanstaande woensdag ben ik er niet en doet Frank van Bekkum, (de vader van Dylan), de training. 
Dus, tot zaterdag. 

 Dinand 
 
P.S. denk nog even aan het geld voor de foto's.  
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03-10-2009  
Reigerboys F7 – Reigerboys F6 
 
11:30 wat een prachtig tijdstip om aan te beginnen, waardoor het aantal fans nog groter was, maar 
wat storm was er. Mitchel was er helaas niet bij en werd uiteraard gemist, maar de jongens waren 
zoals altijd goed gemotiveerd en dat mocht de pret niet drukken.  
Een van de doelen was spontaan omver gewaaid en we hebben besloten om de doelen zo neer te 
zetten dat het veld heel breed en iets minder lang was, maar dat mocht de pret niet drukken.  
Na 10 minuten kregen we een vrije trap die Kay na goed overleg mocht nemen en die schoot de bal 
van een hele grote afstand snoeihard via de binnenkant van de paal in het doel 0-1. Rik van W. had 
een rustige 1

ste
 helft, Thomas en Jordy verdedigden alert, Roy, Guido en Kay hielden het midden 

veld goed bezet en hielpen de aanval en verdediging waarneer dat nodig was, Rik en Justin gaven 
zoveel druk op hun verdediging. Met deze stand gingen we rust in en na een ongelukkige uittrap kon 
de F7 gelijk maken 1-1. Hierna hebben een extra gas gegeven en kon Rik S. prachtig in de uiterste 
hoek de 1-2 maken. Een aantal maal troffen we de paal en de lat, maar dat is een wekelijks ritueel 
en vlak voor tijd kon Kay de eindstand bepalen op 1-3. De penalties wonnen we met 5-3, omdat Rik 
van W. in topvorm was en zelf ook de laatste penalty schitterend in de kruising schoot. 
 
We staan nu op de 3

de
 plaats met slechts 1 punt achterstand op de nummers 1 en 2, dus wie weet  

Volgende week thuis tegen de Foresters om 08:45 gaan we weer knallen. 
Gerard Joon F6 

 
Trots! 
 
Trots ben ik op de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het niet zo‟n puinhoop meer was op zon-
dagochtend. De tribune was nagenoeg schoon. Kijk, als je een beetje oplet waar de vuilnisbakken en 
asbakken staan, is het allemaal niet zo‟n moeite om het afval op te ruimen. Dank! 
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Zeevogels F 2 tegen Reigerboys F 7    uitslag  8-1 
  
We mochten op een prachtige tijd namelijk 10.30uur aantreden tegen de Zeevogels uit Egmond. We 
moesten tegen de F2 dus ja een selectieteam die twee keer in de week trainen dat zal wel lastig wor-
den. En ja dat bleek ook wel snel, ze waren echt een maatje te groot voor ons. Maar natuurlijk lieten 
we ons niet zomaar wegspelen ben je mal. Ik zag een aantal combinaties op het veld van ons dat 
was echt smullen, alleen dat laatste schot dat kwam er steeds net niet. Op ééntje na, als je dat  doel-
punt van Ryan zag jeetje zeg echt een plaatje, gewoon strak uithalen en hoog in de goal. De keeper 
heeft het schot niet eens zien aankomen, jammer dat ik geen camera had meegenomen.Deze goal 
kan zomaar door voor doelpunt van het jaar. Jongens verder vochten we als leeuwen en probeerden 
van alles maar helaasd de eerste verliespartij was een feit. Niets aan te doen, volgende week gaan 
we gewoon weer voor de punten. Woensdag lekker trainen onder de bezielende leiding van Willem 
en Zaterdag gaan we er weer vol voor. 
  

groet van de trotse coaches 
Willem en Jan 

 
 

4
e
 wedstrijd Reiger Boys F8 

 
Zaterdag speelden we tegen Alkmaarsche boys F2. 
Er stond een pittig windje. 
We voetbalden eerst met tegenwind. 
Ondanks dat creëerden  we al snel een aantal goede kansen. 
Bij de rust stonden we  met 4-0 voor. 
Daar kwamen na rust nog een paar mooie doelpunten bij. 
Door goed samenspel en knap verdedigen wonnen we met 7-1. 
En dat tegen de medekoploper. 
Jongens jullie spelen elke week beter en dit belooft veel 
voor de komende wedstrijden. 
Fantastisch gespeeld en er zijn ook veel penalty‟s gescoord. 
Ga zo door en houd de koppositie vast. 

Martin 
Jullie supertrotse begeleider 

 
 
 

Zeevogels F3 –  Reiger Boys F10           
 
Egmond aan den hoef: 03 oktober 2009 
 
Vandaag staat er een hoop op het zogenaamde „spel‟ voor de „pupillen‟ van Reiger Boys F10. Daar 
waar de laatste twee „potten‟ met zijn verloren, wordt het tijd voor een heuse „zege‟. Een „nipte‟ over-
winning zou ruimschoots „voldoende‟ zijn. Immers, enerzijds willen de „trouwe‟ supporters van de 
„pupillen‟ van de F10 wel eens „waar‟ voor hun geld krijgen: ze staan niets voor niets zó vroeg op om 
in weer én wind achter de „mannen‟ te staan. Anderzijds zijn de „pupillen‟ van de F10 het méér dan 
„zat‟ dat zij hun „talenten‟ niet op het veld tot „uiting‟ weten te brengen. Anders gezegd: de „pupillen‟ 
van Reiger Boys zijn „gebrand‟ om zich in de wedstrijd te „bijten‟. 
 

Vanaf de allereerste minuut staat de „pupillen‟ uit Heerhugowaard geconcentreerd op het 
veld: niets óf niemand lijkt hen te kunnen „storen‟. Als een „geoliede‟ machine zetten ze het 
spel uiteen: een ieder weet zijn positie direct én goed in te vullen, waardoor de Zeevogels 
het al snel voor het „nakijken‟ hebben.  

(vervolg verslag: zie volgende pagina). 
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In tegenstelling tot vorige week, laten de „pupillen‟ van Reiger Boys zien hoe het is om 
„vrijuit‟ te kunnen spelen. Het is de „trouwe‟ aanhang die helemaal door het „dolle‟ heen is, 
wanneer Jeremy de 0 – 1 op zijn „pantoffel‟ heeft: zonder enige vorm van „aarzeling‟ legt hij 
de bal achter een goed opgestelde keeper neer. De „ontlading‟ bij de „pupillen‟ van Reiger 
Boys is groot: ze tonen „karakter‟ door direct in de aanval te gaan én de tegenstander als 
het ware op de eigen helft „klem‟ te zetten. Een „verdiende‟ voorsprong is dan ook het ge-
volg. 
 
Middels een fraaie „uitbraak‟ vanaf de middellijn, is het Tim die tezamen met Sven de ach-
terlijn weet te behalen. Helaas, een voet van de tegenstander voorkomt een snelle 0 – 2. 
Alhoewel?! Tim weet bij het nemen van de hoekschop „gretig‟ gebruik te maken van de 
„opkomende‟ wind, waardoor de bal mooi in de korte hoek krult. Het zijn de „mannen‟ van de 
Zeevogels die even met de welbekende oren staan te klapperen: ze weten niet welke 
„wervelstorm‟ hen heeft weten te bereiken. Echter, als ze niet 
opletten, krijgen ze nog meer ballen tegen. Het zijn de „pupillen‟ 
van René én Johnny die over het veld heen „denderen‟. De ene 
na de andere kans wordt gecreëerd, waarbij het aan 
„schoonheid‟ niet ontbreekt. Het gehele veld wordt goed benut, 
de verdediging weet het spel voortdurend breed te houden én 
de aanvallers „snijden‟ door het verdedigende „trio‟ van de Zee-
vogels heen. Een hard schot van Jeremy wordt „geblokt‟, maar 
de „afvallende‟ bal wordt direct door Sven “note bene met zijn 
linke been” ingeschoten: stand 0 – 3. 
 
Even lijken de spelers van de Zeevogels het „spel‟ te hervatten 
wanneer ze „uitbreken‟ én oog in oog komen te staan met kee-
per Marco. Gelukkig, ondanks het feit dat er weinig schoten op 
doel zijn, weet Marco daar waar nodig correct te „anticiperen‟: hij 
houdt zijn doel „keurig‟ schoon. Iets wat de keeper van de tegen-
partij niet kan zeggen. Achtereenvolgend vallen doelpunt 4, 5, 
én 6, waarbij Tim een „hattrick‟ op zijn naam weet te schrijven. Naast Tim laten óók de an-
dere spelertjes zien dat ze vandaag goed in de wedstrijd zitten. Verdedigend staan Alec en 
Khaliel hun „mannetje‟: de „leeuwen‟ zitten er kort op. Daar waar het vorige week zo nu en 
dan niet helemaal goed verliep, weten ze de tegenstander vanuit elke hoek te stoppen. Het 
middenveld laat vandaag óók zien welke „kwaliteiten‟ zij in huis hebben. Loek, Jeremy én 
Marijn laten zien hoe de bal moet worden „heroverd‟, hoe de tegenstander kan worden 
„gedold‟ én hoe een voorzet richting de aanvaller wordt uitgevoerd. Anders gezegd: de 
„pupillen‟ van Reiger Boys vormen een „hechte‟ eenheid, waarbij een ieder zijn 
„toegevoegde‟ waarde vandaag duidelijk tentoon weet te spreiden. Het „publiek‟ geniet van 
het „prachtige‟ spel.  

 
De tweede helft vertoont géén ander beeld: de „mannen‟ willen niets van „consolideren‟ ho-
ren én blijven vol op de aanval spelen. Niet voor niets „resulteert‟ de wedstrijd in een 
„monsterzege‟ voor de F10 van Reiger Boys: de wedstrijd tegen Zeevogels F3 wordt eindigt 
in een 0 – 12 overwinning. Doelpuntenmakers 2e helft; Marijn 2x, Sven 2x, Loek 1x en Tim 
1x. 
 
Eenmaal in de kleedkamer kunnen de trainers niets dan „lovende‟ woorden uitspreken: 
“Jongens, het was een hele sportieve wedstrijd in een „prachtige‟ ambiance!! Behoudt deze 
„vorm‟ én we zullen dit seizoen nog de nodige „punten‟ pakken. Oftewel: een „plekje‟ boven 
in het zogenaamde „linkerrijtje‟ zit er op deze wijze van spelen zeker in!!”.  
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Bedolven onder ballonnen. 
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Kees Zijlmans van de schoolvoetbalor-
ganisatie en dhr. Stam ondertekenen 
contract . 

Spelmomenten uit dameswedstrijd Neder-
land -Zwitserland.. Uitslag 0 - 2. 

Johnny Rep overhandigt trofee aan beste 
keepster uit de hoofdklasse. 

De door de Stichting “Vrienden van Reiger Boys” geschonken 
beeldengroep ter gelegenheid van het in gebruik genomen 
sportlandgoed “De Wending”. 
Helaas weggenomen op een vrijdag in september 2009. 


