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Van de Redactie. 
  
Het voorjaar hangt weer in de lucht. En dat 
hoort ook zo. Vogels zoeken een nestelplek, 
de narcissen, krokussen en al die andere 
bloembollen laten langzamerhand zien wat 
voor moois er zich in hun kern bevindt. Ik 
word er melancholisch van. Over naar andere 
zaken. 
 
De Reiger biedt deze keer: 

 wedstrijdverslagen, in woord en in 
beeld; 

 Contract met Villa Kakelbont; 

 Pupil van de week; 

 Thema-avond scheidsrechters; 

 Klaverjasavond; 

 Talententraining; 

 Dartstoernooi; 

 Enkele mededelingen; 

 Rondje langs de velden. 
  

De redactie. 
 
 
 
  

 
 
  

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 

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    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

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 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

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                sponsoring@reigerboys.nl 

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 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

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 

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 

  

  

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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Contract Villa Kakelbont gete-
kend. 
 
Op Maandag 1 Februari is Villa Kakel-
bont gestart met buitenschoolse opvang 
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar bij 
Reiger Boys. Op dit moment nog alleen 
op de maandag-, dinsdag- en Donder-
dagmiddag van 2 „s middags tot 7 uur „s 
avonds. De verwachting is dat het aantal 
dagen in de nabije toekomst verder zal 
worden uitgebreid. Gedurende de va-
kantieweken zal de Villa elke werkdag 
aanwezig zijn van 7 ‟s morgens tot 7 uur 
‟s avonds. Naast activiteiten voor de kin-
deren binnen zal er ook een uurtje ge-
sport worden op het Kunstgrasveld. Dit verstoort niet het bestaande trainingsschema. Donderdag 25 
Februari is het contract tussen v.v. Reiger Boys en Villa Kakelbont getekend. Namens Reiger Boys 
heeft Voorzitter Koen v.d. Horn getekend, namens de Villa werd de handtekening gezet door Ella de 
Groot, directrice van Villa Kakelbont. Zowel Reiger Boys als Villa Kakelbont zijn zeer verguld met 
deze samenwerking en hopen op een lange en prettige relatie. 
 

Namens het Bestuur  
  
 

OPROEP: HERHALINGSLES AED 
 

 
 
Twee jaar geleden heEFT DE Stichting “Vrienden Van Reiger Boys”  als 60-jarig jubileumcadeau een 
AED defibrillator aangeboden aan v.v. Reiger Boys. Onder leiding van de gediplomeerd instructeur 
Piet Weeland hebben toen ca. 20 vrijwilligers een cursus gevolgd hoe de AED te bedienen.  
Om de kennis op niveau te houden wordt op donderdag 8  april, aanvang 20 uur, een 
herhalingsles gegeven. 
Alle oud-cursisten worden hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Zoals jullie weten:  

Je kunt er iemands leven mee redden! 
Opgeven kan via de mail naar: k.visser@reigerboys.nl of op 06-22921229 
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Reiger Boys-ZCFC 
 
Deze wedstrijd kan in een zin samengevat worden; de wedstrijd van de gemiste kansen! 
Ik kan kort zijn vandaag en dat doe ik dan ook. 
 
Minimaal vier 100% kansen kreeg de thuisploeg in de tweede helft en niet een ging erin. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd was ZCFC heer en meester. Maar naarmate de wedstrijd vor-
derde kwam Reiger Boys steeds beter in de wedstrijd. Toch waren het de bezoekers die in de 42

e
 

minuut op voorsprong kwamen. Hoe dat precies ging kan ik u niet vertellen. Ik maak altijd aanteke-
ningen, maar door de kou en mijn bijna bevroren vingers is het erg moeilijk terug te lezen. Bij deze 
mijn excuses daarvoor. 
 
Na rust kwamen de Reigers goed en fel uit de startblokken. ZCFC werd bij tijd en wijle helemaal 
zoek gespeeld. En nadat een speler van de bezoekers van ‟t veld werd gestuurd met twee maal geel, 
was het Ruud Drolinga die de zeer verdiende gelijkmaker liet aantekenen. Na een vrije trap kreeg hij 
de bal, die hij na een kleine solo in de benedenhoek schoof. 
De rest van de kansen werden zorgvuldig om zeep geholpen. Jammer, want Reiger Boys gaat 
steeds beter spelen. Je zou zeggen dat het tij dan toch een keer moet keren. Alleen vandaag nog 
even niet. Want in de 90

e
 minuut kreeg ook Johan Dewus zijn tweede geel en was het tien tegen 

tien. 
 
Alles wat Reiger Boys was ging in de aanval. Maar een verre uittrap van de keeper van ZCFC (die 
trouwens een behoorlijke sta in de weg was voor Reiger Boys!) ging over alles en iedereen heen. Die 
ene aanvaller van de bezoekers was net iets slimmer dan die ene verdediger van de thuisclub. In de 
blessuretijd werd het zo alsnog een overwinning voor ZCFC. Zeer, zeer onverdiend, maar dat maak-
te de Zaankanters niets uit. 
 
Maar als Reiger Boys op deze manier blijft spelen moet het toch een keer goed gaan komen! 
Als schrale troost wil ik dit nog even meegeven. Thuisgekomen heb ik de wedstrijd Arsenal-Burnley 
gezien. Niklas Bendtner, duur betaalde prof van Arsenal, kreeg de bal  ook niet in het doel. En ook hij 
kreeg een paar niet te missen kansen. Misschien lag het aan de kleur van zijn schoenen, wit i.p.v. 
zijn normale roze! 

 
Tineke Leuven.  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Pupil van de week: Loek Kortrijk 
 
Ik ben Loek Kortrijk en speel bij de F10. 
Tot  mijn grote verassing ben ik deze 
week uitverkozen tot pupil  van de 
week. 
Afgelopen zaterdagmiddag  mocht ik 
dan ook meelopen met het 1

e
 elftal die 

de belangrijke wedstrijd tegen ZCFC 
moest spelen. 
Na de wedstrijdbespreking hees ik me 
in mijn trainingspak en mocht ik met de 
spelers het veld op voor de warming-
up. Na de toss mocht ik voor de Reiger-
boys het eerste doelpunt maken. He-
laas telde mijn treffer niet. 
Vanuit de dug-out heb ik de wedstrijd 
op de voet gevolgd.  Ondanks het goe-
de spel van de Reigerboys ging  ZCFC 
er in de slotfase  toch nog met de 
”onverdiende” 
winst vandoor.  De middag werd afge-
sloten met een gastvrije ontvangst in de 
bestuurkamer. Daar kreeg ik van de 
voorzitter een schitterende bal met de 
handtekeningen van de spelers en van 
de scheidsrechter een vaantje. 
Alle spelers, de technische staf en het 
bestuur van de Reigerboys wil ik harte-
lijk bedanken voor deze leuke middag. 
 

Loek. 
 
 

 

 
Dinsdag 13 april zal er een thema avond plaats vinden bij Reiger Boys. 
 
Deze avond is bedoeld voor al onze (jeugd) Scheidsrechters, aan-
voerders/begeleiders van de senioren teams. 
 
Serdar Gözübüyük is bereid gevonden de themabijeenkomst te ver-
zorgen. Serdar (is een jeugdige scheidsrechter 24 jaar) is junior 
scheidsrechter betaald voetbal en is dit seizoen vrijwel wekelijks te 
zien in de Jupiler League.  
 
Graag zouden wij willen weten wie er deze avond komt ivm de ruim-
te, opgave is mogelijke via scheidsrechters@reigerboys.nl  
 
Via de onderstaande link is meer te lezen over deze avond: 
Ook een profarbiter te gast?  
 
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast  
 

Ron Veerman 
Scheidsrechter coördinator v.v. Reiger Boys 

mailto:scheidsrechters@reigerboys.nl
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast
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K.S.V.4- Reiger Boys 2    1-2 
 
Eindelijk, het is zover, de tweede overwinning!  De wedstrijd begon stormachtig ,een aanval van KSV 
bracht onze goalie Jan ertoe gestrekt naar de kruising te gaan. De bal werd fantastisch gestopt maar 
Jan kwam heel slecht neer. Naar het ziekenhuis. Onze andere keeper Dennis moest vandaag wer-
ken, dus ging  Dave op doel. De wedstrijd ging de eerste helft gelijk op. Toch was het KSV die vanuit 
buitenspelpositie op voorsprong kwam.1-0. In de rust bespraken onze mannen wat te doen in de 
tweede helft. In de tweede helft had in het begin KSV een licht veldoverwicht. De Reigers weerden 
zich echter kranig. Het voetbal was niet erg goed, maar de werklust was zeer groot. Na een snelle 
rush van Geonn gevolgd door een scherpe voorzet, scoorde Tim beheerst.1-1. Helaas hadden een 
paar spelers van ons team moeite om te onthouden dat, ook al neemt de scheidsrechter nog zulke 
slechte en vreemde beslissingen, je altijd je fatsoen houdt. 
Gelukkig vond KSV het nodig om op elkaar te gaan lopen schelden wat altijd leidt tot minder spel. 
Antar, die keihard werkte, zette door en schoot op doel. De bal kwam terug voor de voeten van Mara 
die, in de rebound, onberispelijk, scoorde 1-2. De scheidsrechter deed nog pogingen, door ontbreken 
van de 4e official en de tijdwaarnemer, om een recordlengte aan de tweede helft te plakken, maar 
onze jongens hielden het doelgebied schoon. De tweede overwinning is een feit. Nu maar hopen dat 
deze naar meer smaakt. 
Volgende week graag weer dezelfde inzet, iets meer techniek en ,vooral,  dezelfde onderlinge waar-
dering. Daar kom je het verst mee. 
 

Eric Sandmann 
 
 

Jan Peekel dacht, kom laat ik eens een flat beklimmen. Boven gekomen had hij een prachtig uitzicht 
over De Wending en nam dus deze foto. 
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Reiger Boys 4   -   Vrone 2     4  -  1 
  
Wat te zeggen van deze opstelling: 

 Doel: Wim Janssen 

 Achter: Aalt Klaassen, Erlo v.d. Hoeven, Martin Janssen en Martijn Rootring 

 Midden: Carlo Bor, John Steenbeek, Bogdan Anghel en Eric de Jong 

 Voor: Ramon Langedijk en Hill Verheul 

 Wissel: Melvin ( niet die van Volendam ). 
  
Het zou toch prachtig zijn, maar helaas waren dit allemaal spelers die verhinderd waren, door werk, 
ziekte vakantie en blessures. 
Het werd dus weer puzzelen voor de coach, die toch een beetje moet oppassen met wat hij allemaal 
op papier zet. Sinds het niet meer verschijnen van de Papieren Reiger waren de lezers met onge-
veer 80!! pct. afgenomen maar het schijnt nu weer wat aan te trekken. Puzzelen dus, veel contact 
gehad met Egbert, die voor mij als tussenpersoon/makelaar tussen het tweede en vierde bergen 
werk verzet. We waren eruit, wij leverden ( ondanks alles ) 2 man aan het tweede en kregen daar-
voor weer 3 man terug, zodat de Cockers toch met elf man konden beginnen. Keeper Stefan maakte 
de volle 90 minuten vol en Job en Erwin hebben zich nog 45 minuten volledig willen geven. Na de 
rust vulde Rene en Marcel Wit de lege plekken weer op. Ik wil hier maar mee zeggen: "mannen be-
dankt" en naar ik heb horen zeggen hebben jullie best nog wel even lekker gespeeld in dat van oud- 
en jong talent uitpuilend Cocker-team. Oh ja, er is dus ook nog gevoetbald en weer hebben de Coc-
kers zich kunnen revancheren. Want voor de 4de keer wonnen de Cockers van een tegenstander 
waar in den beginne van de competitie van werd verloren, bij Vrone werd het b.v. 4 - 0!! verlies en nu 
dus gewoon 4 - 1 in ons voordeel. Hoe dat tot stand kwam, dat ga ik nu vertellen. 
Uit een goede corner van Harrie de Aal legde Johan de bal, met z'n rug, panklaar voor Henk die 
snoeihard uithaalde en z'n eerste treffer voor de Cockers was een feit. De 2 - 0 was een prima com-
binatie tussen de Aal en Patrick waarna laatstgenoemde keurig afrondde. De 2 - 1 weet ik niet meer, 
willen jullie echt weten hoe of wat even Stefan bellen ( Apeldoorn mag ook ). 
Het duurde even maar in de 75ste en 89ste minuut 2x een assist van Rene en 2x afgemaakt door 
Patrick. 
Wat mededelingen/ opmerkingen /opvallende gebeurtenissen: 
Arjan de Back heeft voor het eerst dit seizoen de volle 90 minuten gespeeld. 
Patrick heeft zijn totale doelpuntenproductie met 100 pct. doen toenemen. 
Er was dit keer ( voor het eerst ) geen biertas aanwezig, je kan dan wel ziek zijn, maar dit had gere-
geld moeten worden. 
22 mei 2010 zijn we uitgenodigd door KSV om mee te doen aan het "Jos Schut" toernooi. Uitnodi-
ging is door mij/ons aanvaard.  
Als voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn/worden wij ingeschreven in de bekercompetitie. 
28 mei gaan er zo'n 38 Cockers mee met het 2-jaarlijkse "Mr.Cocker weekend", check even of je nog 
wat moet betalen. 
The man of the Match van afgelopen zaterdag was met stip Ed de Jong. Hem kennende is hij hier 
heel blij mij maar zal hij nooit naast z'n schoenen gaan lopen. 
Er komen steeds meer vragen m.b.t. de stand van de speler van het jaar. Wij begrijpen dat wel maar 
kunnen niet al te veel los laten. 
Een klein tipje van de sluier wil ik wel oplichten. De eerste vijf die ervoor in aanmerking kun-
nen komen in alfabetische volgorde zijn: 
Aalt, Arjan, Bogdan, Carlo en Ed. Misschien ga ik volgende keer nog wel wat verder, 

  
J. v.d. B. 
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‘t Vijfde. 
 
Van achter glas leek het een warme, zonnige zaterdagmiddag.  Het viel, qua temperatuur, dus erg 
tegen toen we vóór het glas kwamen; een koude wind en een veld wat leek op de permafrost in het 
noordelijk deel van Siberië.  Tijd om een IJsbeer te schieten, z‟n huid af te stropen, te verven en daar 
tenues van te maken was er niet meer, dus moesten we het probleem van de kou op een andere 
manier oplossen: door hard te rennen. Jammer genoeg duurde het een hele tijd voordat we dit door 
hadden en toen uiteindelijk de satori kwam, stonden we drie nul achter.  OFC was gemiddeld vijftien 
à twintig jaar jonger, maar we maakten het ze wel héél makkelijk door totaal geen tegenstand te bie-
den. Sterker nog; de passjes die wij recht bij hun in de voetjes schoven, werden dankbaar benut. Met 
deze mentaliteit hadden we ook zeker geen IJsbeer te pakken gekregen, zelfs Knut niet, onmiddellijk 
na z‟n geboorte. Na een onoverbrugbare achterstand ging het ietsiepietsie, maar dan ook een heel 
klein ietsiepietsie beter. Dit wil zeggen: er zat wat meer tijd tussen de volgende vier tegendoelpunten 
in verhouding tot de eerste drie. Of kwam het nou door de tactische tips van efltalführer Peter die een 
aantal goede aanwijzingen voor het nemen van een aftrap gaf? Een lichtpuntje was er toen gastspe-
ler Ronald zich knap wist te ontrekken aan ons niveau en Pistol Pete met een mooie, diepe pass wist 
weg te sturen. Peter was sneller dan z‟n schaduw en zorgde voor de eretreffer. Daarna kon de kee-
per van OFC weer rustig verder lezen in de trilogie van In De Ban Van De Ring; de eerste twee boe-
ken heeft ie waarschijnlijk uit gekregen deze middag. De verhoudingen op het veld waren overduide-
lijk en op een klein incident na had scheidsrechter Martha (Swa voor intimi) een gemakkelijke mid-
dag. 
Tijdens de thee was er één wissel en drie omzettingen: Willem-Jan (of is het nou Jan-Willem) erin 
voor Ronald Bossen, Willem-Jan naar de mid-mid positie, Marque naar het linkermiddenveld en die 
jongen die tot op dat moment op die positie stond werd linkerverdediger.  In theorie een logische om-
zetting en in de praktijk…. ook, eigenlijk. Sipke had een goed idee om de stemming er nog een 
béétje in te houden: “we doen net alsof het nul – nul staat!” 
Met deze inspirerende woorden gingen we de tweede helft in. En of het hier nu door kwam, of omdat 
OFC wat egocentrischer ging spelen:  het leek resultaat te hebben. De enige treffer die OFC zich 
dacht toe te eigenen in deze tweede helft werd afgekeurd door de immer objectieve rechterarm van 
Swa, eeeh… de scheidsrechter in de persoon van Peter Coesel. OFC had hier andere ideeën over 
met een 7-1 voorsprong en de wetenschap dat de familie Coesel altijd eerlijk vlagt maakte het hu-
meur van sommige OFC‟ers niet beter. Zelf hadden we ook nog een paar kansjes, waar bij vooral op 
het woordgedeelte “jes” gelet moet worden. Eerder genoemde Pistol Pete was weer dichtbij en de 
rest weet ik me niet te herinneren. Misschien wel omdat ze er niet waren?  OFC kreeg nog wel een 
paar kansjes, maar Jeroen stond naar behoren te keepen en had de tweede helft geen last van men-
sen die de bal van hem af pikten (…) , bovendien  stonden we iets feller dan de eerste helft te verde-
digen en, zoals eerder gezegd, waren de spelers van OFC bezig met een onderlinge competitie wie 
de bal het vaakst over en naast kon schieten van dertig meter. Ik denk dat de spits gewonnen heeft. 
De tweede helft bleef keurig nul – nul en er werden links en rechts een paar opgestoken handen van 
vreugde gesignaleerd. 
 
Mispeer van de week. 
Twaalf kandidaten als je puur naar het voetbalgedeelte kijkt. Maar qua overige stommiteiten maar 
één kandidaatje. Ondergetekende. Waarom? Omdat ik zo handig was om het hele elftal kleedkamer 
vier uit te lokken, met de volle overtuiging dat het toch echt de bedoeling was dat we kleedkamer zes 
met een bezoek mochten vereren. Een kleedkamer waar al vier teams zich aan het om kleden waren 
Het leek niet logisch en het was niet logisch: kleedkamer vier was de enige juiste. Iedereen had het 
goed behalve ik. Het feit dat jullie tòch naar mij luisterden zorgt er wel voor dat jullie met z‟n elfen 
een halve mispeer mogen delen,  zodat ik deze week maar een halve mispeer heb. 
Als alternatieve straf ga ik eventueel wel volgende week in m‟n onderbroek douchen of zo. 
 

Marcus. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Klaverjasavond. 
 
U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 26 maart 
 
Kosten: € 3,50 pp. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne… 
buurman  
mag 
ook  
mee... 
buur-
vrouw  
natuur-
lijk  
ook! 
Gezel-
lig!!! 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Spakenburg MB1 – Reiger Boys MB1 
 
Zaterdag 6 maart was het dan zo ver. De lang verwachtte wedstrijd tegen Spakenburg. Spakenburg 
had zich voor de winterstop tot kampioen laten uitroepen zonder maar een keer tegen de koploper te 
hebben gespeeld (Reiger Boys MB1 dus.......). Tijd dus om te laten zien wie echt de beste is van de 
Hoofdklasse MB1. 
Iedereen was aanwezig, maar niet iedereen was 100% fit of blessurevrij. Gina zouden we deze wed-
strijd vanwege een blessure weer moeten missen. Maar er liepen meer speelsters van Reiger Boys 
met kleine blessures in het veld. Van de spanning hadden sommige speelsters niet gegeten, slecht 
geslapen of door de autorit wagenziek geworden. Kortom een lekker begin van deze belangrijke 
wedstrijd J.Uiteindelijk verbeet iedereen de pijn, want deze wedstrijd wilde niemand missen.  
Vanaf het begin werd Reiger Boys stevig aangepakt. Spakenburg schuwde het duel of een handig 
duw niet om de bal te veroveren. Met een stevige (koude) wind in de rug kwam Spakenburg al een 
paar keer gevaarlijk voor het doel van Reiger Boys. Spakenburg had voorin een paar goede speel-
sters die met snel combineren voor spannende momenten wisten te zorgen. Je kon aan onze mei-
den, maar ook onze meegereisde supporters de spanning van de gezichten aflezen.  
Gelukkig stond de verdediging van Reiger Boys als een huis en konden we met 0-0 de kleedkamer 
in. In de tweede helft lieten onze meiden veel beter voetbal zien. Ze hadden nu niet alleen het voor-
deel van de harde IJsselmeerwind, maar ook veel beter opgewassen tegen het fysieke spel van Spa-
kenburg. Vlak na de rust kreeg Marielle op een corner van Kelly een fantastische kopkans……net 
naast. Na ongeveer 10 minuten was het zover. Een geweldig afstandsschot van Christa zorgde voor 
de 1-0 voorsprong van Reiger Boys. Lang konden we niet genieten van de voorsprong, want 1 onop-
lettendheid zorgde voor een strakke counter van Spakenburg. Hoewel Melissa de spits flink naar 
buiten wist te dwingen, schoot de topscorer van Spakenburg de bal knap in het doel: 1-1. 
Ongeveer 8 minuten voor tijd kwam de bevrijdende treffer van Marielle; 2-1 voor Reiger Boys. Er bra-
ken nu zenuwslopende minuten aan. Anita moest met een uiterste duik naar de rechterhoek de bal 
uit het doel houden. Marielle, Christa, Kelly, Rosanna en Yentl verschenen meerdere keren voor het 
doel van Spakenburg maar kregen de bal er op miraculeuze wijze niet in. Zou de geest van het IJs-
selmeer Spakenburg soms helpen? Toch eens aan Char vragen. Melissa, Jamie heersten samen 
met een op 1 ben spelende Nikita in de verdediging. Sabiene, Dominique en Natalja hielpen zowel in 
de aanval als verdediging om zo Spakenburg geen moment van rust te gunnen. Met een uiterste 
krachtinspanning wisten onze meiden de stand vast te houden.  Zo gerechtigheid……2-1- winst voor 
Reiger Boys en een (voorlopig) eerste plaats in de Hoofdklasse. 
Volgende week weer een zware wedstrijd. Tegen JSV, de nummer 2 van de competitie. 
Meiden allemaal vroeg naar bed, goed eten van te voren en iets meer rust in het spel, dan mag JSV 
geen probleem zijn. 
Andere uitslagen Hoofdklasse: JSV-Buitenboys 4-0, Alcmaria Victrix-Sporting '70 4-1   

STAND PER  6 MAART 2010 

 
 
Fotoverhaal op pagina 13. 
  
 

 

 

1. Reiger Boys 2 2 0 0 6 5 3   

2. 
JSV Nieuwe-
gein 

2 1 0 1 3 5 2   

3. 
Alcmaria Vic-
trix 

2 1 0 1 3 6 4   

4. Spakenburg 2 1 0 1 3 3 3   

5. Sporting '70 1 0 0 1 0 1 4   

6. Buitenboys 1 0 0 1 0 0 4   
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Foto’s: Maarten Post 
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Ben jij minimaal 12 jaar en heb jij de ambitie om in de toekomst 

te voetballen in de dames Hoofdklasse of misschien zelfs wel de 

Eredivisie, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Je kunt laten zien wat je in je mars hebt op de 

talententrainingen die worden gehouden op de volgende 4 data: 

7 februari, 7, 21 en 28 maart 2010 (van 9.30 tot 13.00 uur) 

 

Aanmelden kan via: meisjesvoetbal@reigerboys.nl  

(uiterlijk vóór 25 januari). 

Graag het volgende vermelden: 

naam, geboortedatum, telefoonnummer, huidige club 

en de data (minimaal 2) waarop je kunt komen. 

 

Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten aan ver-

bonden. 

 

 

 

v.v. Reiger Boys • Lotte Beesedijk 1 • Heerhugowaard 
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Talententraining. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

16 

Jaargang 45 - nummer 28  
  28 februari 2010 

Reiger Boys in zee met 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat  v.v. Reiger Boys besloten heeft per 1 januari 2010 over te stappen 
op Coca Cola als onze leverancier van fris- en sportdrank en vruchtensappen. 
Coca Cola is wereldwijd marktleider in de drankenindustrie en produceert naast Coca Cola ook 
merken als Sprite, Fanta, Kinley, Minute Maid vruchtensap, Nestea ijsthee, Chaudfontaine en 
Aquarius sportdrank.  
Ook zullen de frisdranken voortaan allemaal worden verkocht in 20cl flesjes. Hierdoor bent u ten alle 
tijden gewaarborgd van een vers glas fris- of vruchtendrank. De tot nu toe gebruikte liter flessen 
frisdrank verliezen snel hun koolzuur, en daardoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. 
Coca Cola voert een intensief beleid op het gebied van voeding en gezondheid (o.a. suikervrije Coca 
Cola Zero), en voert een actief milieubeleid om de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. Het 
bestuur v.v. Reiger Boys ondersteunt dit beleid van harte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.coca-cola.nl.  

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 

Doelpunt in de slotminuut bezorgt Reiger Boys D2 overwinning tegen KSV D1 
 
Een lekker zonnetje, maar een fris windje. Dat waren de omstandigheden waar in gevoetbald moest 
worden afgelopen zaterdag thuis tegen KSV D1. In het najaar was KSV D1 de sterkste in een onder-
houdende wedstrijd en dus was iedereen gebrand op revanche! 
 
De eerste helft begon erg goed. KSV D1 werd door ons goed vastgezet op eigen helft. Dit leverde in 
de eerste minuten meteen een mooie kans op via Ton die de bal van 20 meter rakelings naast de 
kruising schoot. Er werd erg goed gevoetbald en met snelle combinaties kwamen we gevaarlijk door 
de verdediging van KSV heen. Dit leverde halverwege de eerste helft een voorsprong op. Yessin 
kwam op eigen helft goed voor zijn man, stoomde het middenveld op en de pass op Damon was per-
fect. Damon wist de bal vervolgens onberispelijk hard binnen te schieten, 1-0! Achterin stond het erg 
goed, Jesse heeft geen enkele serieuze redding hoeven te verrichten in de eerste helft en dat zegt 
toch wel genoeg. Er waren nog wat kansen voor Jelle, Zamity en Floris maar de rust werd bereikt 
met een dik verdiende 1-0 voorsprong. 
 
De tweede helft had een ander beeld, KSV kwam in tegenstelling tot de eerste helft wat vaker op 
onze helft maar echt gevaarlijk werden ze niet. Een afvallende bal vanuit een corner werd ingescho-
ten door KSV D1 en zo maakten ze er 1-1 van. Het slotoffensief van ons werd ingezet en het doel 
van KSV werd veelvuldig onder vuur genomen. Het enige wat niet lukt was om ook daadwerkelijk te 
scoren. Alles wees erop dat de wedstrijd zou eindigen in een gelijkspel maar de wedstrijd kreeg het 
einde zoals we dat graag zien. Bob dribbelde met de bal het middenveld op en gaf een dieptepass 
die door Ton goed werd ingeschat. Hij schoot en via een verdediger van KSV verdween de bal in het 
net. Wat een ontlading bij ouders, trainers en spelers! 
 
De eerste plaats is weer in handen en de volgende wedstrijd is volgende week uit bij Koedijk D2. 
 

MAN OF THE MATCH 

 
Hij verdedigde zeer sterk, speelde goed vanuit zijn taak en droeg goed bij in de opbouw. De man of 
the Match van zaterdag is zeer terecht Casper. Gefeliciteerd! 
Tot volgende week. 
 

Groeten,  
Jeroen 
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    Let’s Play Darts!!  

  

 

Uitslagen van  
donderdag 4 maart. 

  
Harry - Nikola 2-5 
Ron - Nikola 3-5 

Rob S - Rob B 2-5 
Rob B - Bowie 5-3 

  
Programma voor  

donderdag 11 maart. 
  

Dennis - Nikola 
Erik - Rob S 

Mitchell - Ron 
Harry - Bowie 
Erik - Dennis 

Nikola - Mitchell 
  

Stand: zie hiernaast 
  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e ronde rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   4 _ 4     5 _ 3     2 _ 5     2 _ 5 

mitchell 4 _ 4                     

dennis           0 _ 5         3 _ 5 

erik         5 _ 1     5 _ 2       

bowie 3 _ 5     1 _ 5             3 _ 5 

ron     5 _ 0         5 _ 2   3 _ 5 4 _ 4 

                        

harry 5 _ 2     2 _ 5   2 _ 5       2 _ 5   

                        

nikola           5 _ 3   5 _ 2     5 _ 3 

rob b 5 _ 2   5 _ 3   5 _ 3 4 _ 4       3 _ 5   

  
ho 

fin 
w-v-g p saldo 100+ plaats 180 

rob s 76_ 5_11_4 14 55_82 35 7   

mitchell 99 6_6_4 16 53_54 55 5 1 

dennis 90 1_14_2 4 32_81 25 9   

erik 111 10_6_1 21 61_48 49 4 1 

bowie 70 2_14_3 7 47_86 46 8   

ron 101 16_2_2 34 94_35 112 1 3 

                

harry 116 5_11_4 14 58_79 59 6   

                

nikola 104 11_4_3 25 73_51 56 3   

rob b 122 15_3_3 33 95_52 124 2   
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E SELECTIE 6 MAART 2010 
 
Iedereen weer terug van vakantie en korte uitstapjes in de Krokusweek. Dus ook een volle 
bak op beide trainingsdagen. Dan de wedstrijden op zaterdag. Alle drie de teams speelde 
thuis. De E1 deed wat het moest doen tegen hekkesluiter De Rijp E1 en won afgetekend 
met 8-1. De E2 speelde een aardige wedstrijd, domineerde maar vergat te scoren. 1-1. He-
laas kon de E3 ook in de derde wedstrijd niet de  eerste punten in de voorjaarscompetitie 
binnen houden. Het werd uiteindelijk 2-9 tegen De  Foresters E2. 
 
Reiger  Boys E1-De Rijp E1 8-1 
 
Op een koud veld met de nodige wind moest de E1 aantreden tegen De Rijp E1. Direct 
vanaf de aftrap werd er druk op het doel van De Rijp uitgeoefend. Het leidde binnen 3 mi-
nuten tot 4 goede kansen op de openingstreffer. Helaas werden de kansen te gehaast ge-
nomen waardoor het telkens net niet was. Met goed groot houden van het veld en combi-
natievoetbal werden de mogelijkheden gezocht. De Rijp kwam er niet aan te pas. Nog voor 
rust lukte het onze mannen toch nog 4 keer te scoren. Helaas leidde een misverstand in de 
verdediging bij het uitverdedigen na een corner tot een hotseknots begonia tegengoal. Rust 
4-1. In de rust gehamerd om de ballen strak bij elkaar in de voeten te spelen en het veld 
goed breed te houden. Dat lukte vrij aardig, omdat het verzet van de Rijp gebroken was en 
zij massaal achter de bal gingen spelen werd het uiteindelijk toch nog moeilijk om in de eer-
ste 10 minuten van de tweede helft uit te lopen naar een hoge stand. Slordige afwerking 
van onze zijde hielp daar ook niet echt bij. Uiteindelijk werd halverwege de tweede helft dan 
toch het net gevonden.  Dat was het startsein om uiteindelijk de 8-1 op het bord te krijgen. 
Compliment voor alle spelers om ondanks de geringe weerstand en het mindere veld te 
blijven combineren. Op naar volgende week dan wacht pons de thuiswedstrijd tegen vv 
LImmen. 
 

Rene Kauwen  
 
 
 

Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 
 
Heeft u ergens nog iets liggen - shirts, kousen, broeken - , uit welk decennium dan ook, en 
u gebruikt het niet meer, mag u het afstaan aan Reiger Boys. De kleding wordt gebruikt om 
een beetje verleden terug te brengen in de kantine. Kijkt u s.v.p. eens op uw zolder, wie 
weet wat u daar nog aantreft. 
 
Heeft u inderdaad nog iets liggen, meldt u dit dan bij Ciska Haringa: 072 - 8500012 
 

HH 

 
MOT niet blij! 
 
De mannen van de MOT lopen er elke week weer tegenaan. Bij het openen van het com-
plex op maandagochtend is het voor hen geen verrassing meer dat de cornervlaggen nog 
vrolijk wapperen in de wind. Men laat gewoon na de vlaggen na de laatste wedstrijden op 
te ruimen. De MOT hoopt ook eens op een aangename verrassing: geen vlag te bekennen 
en de doelnetten zijn omhoog gehangen. Immers ook daar moet het gras gemaaid worden. 
 

HH 
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 Koedijk E5 – Reiger Boys E7. 
 
In een lekker zonnetje maar ook met een ijskoude harde wind moest de E7 zaterdag uit tegen het 
altijd lastige Koedijk,waar de 1

e
 seizoenshelft de enige nederlaag werd geleden tegen de E7 van 

Koedijk. 
De eerste 15 minuten waren de jongens nog een beetje bevangen door de kou want er werd niet fel 
genoeg gespeeld,passing was slap en niet op maat en alles was nogal rommelig. 
De enige die wel fel en scherp was en zijn normale niveau haalde was Quinten. 
Wel genoeg kansen voor Reiger Boys maar de verdediging van Koedijk deed goed zijn werk en ook 
had de keeper van Koedijk wat geluk aan zijn kant.Lang bleef het 0-0 
Na een kwartietje werd er gewisseld en kwam ook de rust in het spel van RB.Vrijdag was er op de 
training nog geoefend met afstandsschoten laag in de hoeken,het was dan ook mooi om te zien dat 
Rinse met een bekeken schot de verdiende 0 – 1 binnenschoot,inderdaad mooi laag in de hoek. 
Er werd gefloten voor de rust  en snel zochten de jongens de warmte van de kleedkamer op. 
Na rust een wat feller en geconcentreerder RB,goede onderschepping van Jermo die meteen naar 
Marc past die door het midden naar Rinse past ,die zijn 2

e
 doelpunt knap scoort 0-2. 

Combinatie en positiespel weer steeds beter .Rinse sterk opkomend van rechts met een strakke 
voorzet op Marc die de 0-3 voor het intikken heeft. 
Het gaat steeds beter lopen bij RB en een supersnelle aanval met Collin mee naar voren,Marc Jermo 
en Rinse die de bal weer prachtig van rechts voorzet op Jermo die de bal met links voor het intikken 
0-4.Prachtige snelle aanval jongens. 
Geholpen door de harde wind kwam Koedijk er een paar keer snel uit en probeerde met schoten van 
afstand te scoren,maar Dylan stond weer zijn mannetje en hield weer de 0 mede door onze verdedi-
gers Collin,Alex en Maikel. 
Hard werken door Lewis die de bal onderschept en een mooie steekpass op Marc geeft die weer 
snoeihard met een prachtig afstandsschot inschiet ,wat een pegel 0-5. 
Koedijk blijft toch gevaarlijk hun supersnelle back komt gevaarlijk op past goed op hun spits die de 
bal beheerst inschiet 1-5. 
Reiger Boys is weer bij de les en na een goed actie van Maikel die vol mee in de aanval gaat en 
goed het overzicht houdt en Marc vrij ziet lopen en hem goed aanspeelt zich vrij loopt en weer prach-

tig de bal over de 
keeper schiet : 1-6. 
Verdiende overwin-
ning jon-
gens ,rommelig begin 
maar daarna goed 
hersteld . 
 

PB 
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Reiger Boys F10 – KSV F4 
Heerhugowaard: 06 maart 2010 
 
Nu de zon zich voor het eerst sinds geruime tijd laat zien én de voetbalvelden niet langer 
„onbespeelbaar‟ zijn verklaard, heeft het er alle schijn van dat de„pupillen‟ van Reiger Boys F10 ein-
delijk hun „opwachting‟ kunnen maken voor dé „stadsderby‟ van het seizoen. Na een duidelijke neder-
laag aan het begin van dit seizoen zijn de „pupillen‟ van Johnny én René erop gebrand hun „kunsten‟ 
te laten zien aan de „heren‟ van KSV F4. Ondanks het feit dat het gedeelte van de tegenstander een 
heuse „kop‟ groter is én er tal van „stevige‟ gasten tegenover hen staan, betreden de „pupillen‟ van de 
„Stad van de Zon‟ vol vertrouwen het voetbalveld. Sterker nog: ze zijn er „heilig‟ van overtuigd dat ze 
de „volle‟ drie punten zullen pakken én de „koppositie‟ zullen overnemen: de eerdere nederlaag van 6 
– 1 berust louter én alleen op een „vergissing‟.  
 
Direct na het eerste fluitsignaal barst de onderlinge strijd los. Het zijn de spelertjes van Reiger Boys 
die meteen hun „gedoodverfde‟ stempel op de wedstrijd zetten. Kans na kans weten ze te creëren, 
waarbij de tegenstander het „slechts‟ voor het nakijken heeft. Helaas, nadat ze een paar 100% kan-
sen langs het zijnet hebben zien gaan, „wankelt‟ het zelfvertrouwen. De tegenstander uit het Kruis 
groeit langzaam in de wedstrijd én weet haar weg richting keepertje Marco steeds beter te vinden, 
waarbij er tal van schietkansen ontstaan. Gelukkig weet Marco raadt met de ballen én houdt hij zijn 
doel schoon. Een verre uittrap richting Sven volgt, waarbij aanvaller Tim in stelling wordt gebracht. 
Een harde „uithaal‟ én…..net aan langs. Echter, daar de keeper van de tegenstander de bal voor het 
laatst raakt, is het een corner voor Reiger Boys. Het is Tim die de voorzet heerlijk neerlegt, waarna 
Loek zijn eerste kans heeft. Jammer genoeg wordt óók nu het schot geblokt én het doel schoonge-
houden.   
 
Vanaf het middenveld doen Jeremy, Loek én Khaliel uitermate goed werk. Daar waar de tegenstan-
der de aanval wil opstarten, zijn het de „mannen‟ van Reiger Boys die de bal koste wat het kost we-
ten te „heroveren‟. Indien nodig wordt er een „nuttige‟ overtreding gemaakt. Sterker nog: de jongens 
van de F10 „veroveren‟ niet alleen de bal, ze gooien direct het welbekende „roer‟ om én bouwen een 
nieuwe én spatzuivere aanval op. Toch blijven de doelpunten in de eerste helft uit. Met een stand 
van 0 – 0 komen beide teams na rust weer op het veld. Meteen worden de „pupillen‟ van Johnny én 
René in aanraking gebracht met de „veranderde‟ weersomstandigheden: de „heren‟ spelen de twee-
de helft tegen de wind in. De spelers van KSV maken hier na de rust „gretig‟ gebruik van. In de zoge-
naamde zestien meter „hopen‟ de blauwgeklede spelers zich op én weten in een moment van chaos 
de bal achter keepertje Marco te prikken ( 0 – 1). Even zijn de „pupillen‟ van de F10 hun spel kwijt, 
waardoor óók het tweede doelpunt voor KSV niet uitblijft. Door een „verwarring‟ in de verdediging 
krijgt keepertje Marco géén kans om te duiken (0 – 2).  
 
Toch laten de „pupillen‟ van Reiger Boys direct zien waarvan ze zijn gemaakt: ze tonen veerkracht én 
toewijding. Ze weten het spel weer in handen te krijgen én worden de aanvallen wederom kinderspel. 
Een goed spelende Marijn „wurmt‟ zich door het middenveld heen, geeft de bal af aan Tim én schuift 
door richting het doel. Niet veel later ontvangt hij de bal retour én legt de bal achter de keeper: de 
aansluitingstreffer is een feit (1 – 2). Spontaan krijgen de „mannen‟ van Reiger Boys „vleugeltjes‟: het 
is de heerlijk spelende Jeremy die vanuit zijn rol op het middenveld even een „uitstapje‟ naar het doel 
van de tegenstander maakt. Genadeloos schiet hij de bal in het doel (2 – 2). Het team én de suppor-
ters geraken in „extase‟: ze voelen dat een overwinning mogelijk is. En inderdaad, na een schitteren-
de pass van Marijn is het „goaltjesdief‟ Jeremy die wederom het doel weet te vinden (3 – 2). Nog 
even is de kans op een gelijkspel aanwezig: het publiek moet nog even „billen‟ knijpen. Echter, het is 
keepertje Marco die op tijd zijn doel uitkomt én een harde uithaal weet te voorkomen. De „opluchting‟ 
is over het gehele veld te voelen. Wanneer de eindsignaal klinkt, is de welbekende „feestvreugde‟ 
groot. Zowel individueel als gezamenlijk hebben de „pupillen‟ van de F10 laten zien dat zij énorm zijn 
gegroeid in de „onverhoopt‟ lange winterstop. Ze hebben duidelijk van zich laten spreken én kunnen 
voor eens én voor altijd worden aangemerkt als een échte „titelkandidaat‟.   
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Rondje langs de velden: 
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