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 Van de Redactie. 
  
Ben ik in de rui, of word ik nu echt een ge-
kleurde reiger? Die moet bestaan, als ik het 
programma “de Beagle” mag geloven”. Mens, 
dier, en ook plant passen zich n.l. aan hun 
omgeving aan. Waarom dan een reiger niet? 
 
OK, wat hebben we deze week. Zo maar 
door elkaar: 
 

 Een gekleurde en gewijzigde colofon; 

 Van de voorzitter; 

 Wedstrijdverslagen; 

 Oproepen; 

 Aankondiging Bart Blok zaalvoetbal-
toernooi; 

 Pupil van de week; 

 Opmerkelijk nieuws?; 

 De stand; 

 Dartstoernooi; 

 Naschoolse opvang; 

 Diverse oproepen; 

 Het rijke verleden van... 
 
Veel plezier maar weer, 

De redactie. 
 
Aandachtspuntje: doet u ook de griepprik? 
 
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 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    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

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 

Secretaris  (tijdelijk)   Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren  (tijdelijk) Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (tijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-12963520 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen (trijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal (tijdelijk)  Petra de Wilde  06-47155584 

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    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 

  

  

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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Van de Voorzitter......... 
 
Sportief gezien maakt ons Heren1 moeilijke tijden door. Onderaan de 
ranglijst met slechts 2 punten. Toch zijn er ook positieve lichtpuntjes 
te halen uit het getoonde spel. Daar zit absoluut verbetering in. We 
zullen als vereniging als 1 blok achter ons eerste elftal moeten blijven 
staan en blijven geloven in een goede afloop van dit seizoen. Ook 
aan de buitenkant doen we er alles aan om zeker te kunnen stellen 
dat men optimaal kan presteren. Nogmaals, als bestuur hebben we 
nog steeds vertrouwen dat we in de derde klasse kunnen blijven. Wel zullen we moeten zorgen dat 
alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Dan moet het lukken.  
 
De reacties op het kunstgrasveld zijn positief. Veld raakt meer en meer ingespeeld en is prachtig om 
te zien hoe dit erbij ligt. Nog wat problemen met doeltjes gehad, want deze stonden niet helemaal 
recht. Inmiddels is dat ook verholpen, echter heeft men bij het verplaatsen een kabel van de verlich-
ting geraakt waardoor de verlichting op het hoofdveld niet goed brandt. Hopelijk wordt dit probleem 
binnenkort opgelost. De winter gaat straks aanbreken en ondanks het slechte en natte weer hopen 
we ook tijdens de wintermaanden optimaal gebruik te kunnen maken van het kunstgrasveld.   
 
Binnen de uitvoering van verantwoordelijkheden in de kantine is ook een en ander verandert. Ook 
Reiger Boys ontkomt er niet aan dat wij de inkoop efficiënter en goedkoper moeten doen. Na een 
gedegen selectie traject welke Karel Visser heeft uitgevoerd, is besloten om alles (behalve bier en 
frisdrank) voortaan te kopen bij Scholten. In het verleden werd er ingekocht bij diverse bedrijven. Nu 
de inkoop centraal wordt gedaan bij Scholten verwachten we een flinke besparing op onze inkoop- 
prijzen te kunnen realiseren. De besparing zal liggen rond de 8% en mogelijk kan dit verder ver-
hoogd worden boven de 10%. Karel is op dit moment ook in onderhandeling met een bekend fris-
drankmerk om een mogelijke overstap te maken naar dit merk. Ook dit om reden van het feit dat we 
ook hier kunnen besparen. Daarnaast willen we de frisdrank straks leveren in kleine flesjes, enerzijds 
komt dit de kwaliteit ten goede, aan de andere kant hoeven we geen frisdrank meer weg te gooien 
omdat de flessen te lang open hebben gestaan. Door deze veranderingen doet Aad Buur het voor-
raadbeheer en zal Karel verantwoordelijk blijven voor de inkoop (verenigingbreed) en onderhoudt de 
contacten met de leveranciers. Hierdoor heeft Harry Bakker, na 36 jaar, zijn kantine inkooptaak bij 
Reiger Boys beëindigd. Harry zal gelukkig nog wel blijven fluiten en is nog actief als Consul.  
Volgend seizoen zullen we een investering gaan doen in een nieuw kassa systeem. De keuze hier-
voor is reeds gemaakt maar om halverwege het seizoen over te stappen op een nieuw systeem is 
niet zo praktisch. Het systeem is zeer gebruikersvriendelijk, inclusief voorraadregistratie en ook mak-
kelijk controleerbaar.  
 
Wellicht al in de wandelgangen opgevangen, maar 15 Mei 2010 zal er een groot internationaal 
E-jeugd tournooi plaatsvinden bij Reiger Boys. Naast een aantal grote betaald voetbal clubs zal er 
ook een aantal buitenlandse clubs meedoen, waaronder AC Milan, Liverpool, Weder Bremen. Naast 
deze clubs zal ook de Nederlandse amateur top aanwezig zijn met hun E1 elftal. Noteer deze datum 
dus alvast maar in de kalender.  
 
Rond het eigendomsrecht van de accommodatie loopt de discussie nog steeds met de gemeente. Er 
is door Reiger Boys wederom een briefwisseling gestart en we hebben de gemeente wederom ge-
vraagd hun verantwoording te nemen. De accommodatie vertegenwoordigt een flinke waarde. Wij 
zijn als vereniging eigenaar, dat is zo bepaald na overgang van het oude complex naar ons huidige 
complex, echter het eigendom is nog steeds niet notarieel geregeld. We hebben de Gemeente nu 
voor een ultimatum gesteld. Of er wordt op zeer korte termijn een voor alle partijen acceptabel voor-
stel gedaan, of we gaan als v.v. Reiger Boys juridische stappen ondernemen. De gemeente heeft 
hierop gereageerd dat men binnenkort, na overleg met notaris en financiële afdeling, ons zal uitnodi-
gen voor een vervolggesprek om een mogelijk voorstel te bespreken. Weer even afwachten dus....  
voorzitter v.v Reiger Boys! 
Reeds  kunnen lezen op de site: Reiger Boys gaat contract aan met Villa Kakelbont. Het gaat hier 
om een contract voor naschoolse opvang met sport waarbij Reiger Boys de accommodatie beschik-
baar zal stellen. Het pand is hiervoor door de GGD gekeurd en goed bevonden.  (Vervolg: pag. 4) 
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Op dit moment worden alle zaken rond deze naschoolse opvang geregeld en hopen we vanaf 4 Ja-
nuari 2010 dagelijks de kinderen en begeleiding van Villa Kakelbont te kunnen begroeten. Naast de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid welke wij nemen als vereniging, heeft het ook een positief 
effect op de financiële positie van de vereniging. 
 
Bij de jeugd hebben we organisatorisch wat aanpassingen moeten doen. Daar dit zo‟n groot onder-
deel is van onze vereniging was het in de huidige structuur nauwelijks nog te behappen door Ben 
Rietveld als bestuurslid voetbalzaken Jeugd. De organisatie is nu dusdanig opgeknipt dat er een dui-
delijke splitsing is gemaakt tussen organisatie Jeugd jongens, jeugd meisjes en voetbaltechnische 
zaken. Wilko Bakker wordt jeugdvoorzitter voor de jongens en Suzanne Zwolsman hetzelfde voor de 
meisjes. Op deze manier hopen we dat de organisatie rond kabouters, pupillen en junioren nog beter 
zal verlopen. Ben blijft in deze verantwoordelijk als bestuurslid maar een groot deel van zijn huidige 
taken komen nu bij Wilko en Suzanne te liggen. Ik wens beiden veel succes in deze uitdagende taak. 
Bij de senioren Heren recreatief waren we reeds enige tijd op zoek naar een coördinator. Peter Coe-
sel heeft aangegeven deze rol graag te willen vervullen. Voor deze belangrijke groep is het belangrijk 
dat er een goede coördinator is om voor de belangen van deze groep op te komen. Ook Peter wens 
ik enorm veel succes.  
 
Dat brengt me ook gelijk op het bekende onderwerp “vrijwilligerswerk”. Nog steeds zijn we op zoek 
naar vaste vrijwilligers. M.n. de ontvangstdienst en kantine kunnen nog vele vrijwilligers gebruiken. 
Het vrijwilligersprotocol lost gelukkig een deel van het vrijwilligersprobleem op, echter niet volledig. Ik 
hoop dan ook echt dat er mensen op staan om deze belangrijke functies in te vullen. Hoeft niet we-
kelijks, eens in de zoveel tijd zijn we er al enorm mee geholpen.  
 
Contributie blijft een heikel punt. Nog steeds zijn er leden welke niet hebben betaald. Deze niet beta-
lende leden mogen dus niet meer voetballen. De spelerspassen zijn c.q. worden ingenomen. We 
zullen deze week de vordering in handen geven van een incassobureau. Klinkt heel zwaar, maar we 
zien geen andere mogelijkheid. De kosten om een vereniging draaiende te houden zijn hoog, de con-
tributie van betalende leden zijn hiervoor een belangrijk element. Ook zijn er leden die, geheel onge-
grond, de 35 euro vrijwilligerbijdrage niet betaald hebben. Ook dit wordt gezien als achterstallige con-
tributie en op dezelfde wijze behandeld als overige contributie achterstanden. Mijn advies is dan ook: 
Graag deze week alsnog de volledige contributie overmaken. Dat voorkomt een hoop problemen, 
extra (incasso) kosten en je kunt gewoon blijven sporten. 
 
Afgelopen week zijn we een contract aangegaan met Ziggo. Dit betekent dat alle lijnen e.d. nu via 
Ziggo lopen i.p.v. KPN. De veranderingen betreffen m.n. de verbeterde internetsnelheid, aantal tele-
foonlijnen kunnen opheffen en nu ook de beschikking hebben over “Ere divisie live”. Een verbeterde 
service voor een lagere prijs.  
 
Een bureau in de bestuurskamer is geen overbodige luxe. De internetcommissie maakt regelmatig 
gebruik van de bestuurskamer, de redactie van de reiger en ook verschillende bestuursleden werken 
steeds meer op de club. Een goed bureau is dan ook zeer welkom. We hebben Jacco Bakker 
(meubelmaker) gevraagd om een nieuw bureau te maken. Als alles goed is wordt dat nog deze 
maand geplaatst. Er hangen inmiddels ook mooie Reiger Boys actiefoto's in de bestuurskamer, de 
kasten zijn opgeruimd en de wanden gewit. Ziet er allemaal weer netjes uit. De volgende zomerva-
kantie zullen de besprekingskamers onderhanden worden genomen.  
 
Enkele belangrijke data: 
 
28 en 29 December : Jaarlijkse jeugd zaalvoetbal in de Waarder Golf 
2 Januari 2010  : Nieuwjaarsreceptie 
9 Januari 2010  : Strandtraining jeugd 
22 Januari 2010  : Vrijwilligersavond 
 
Veel plezier op en rond de velden.  
 

Koen van der Horn 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2008-2009 OP DINSDAG  

15 December, aanvang 19.30 uur 
 

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen secretaris 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 18 Novem-

ber 2008 
4. Jaarverslagen: 

a. Penningmeester   
b. Leden administratie  
c. Secretaris 
d. Commissie kantine zaken 
e. Commissie M.O.T 
f. Overige commissies 

5. Verslag kascontrole commissie 
6. Verkiezingen: 

a. Leden van het Bestuur 
b. Leden Kascommissie 
c. Leden commissie van beroep 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van v.v. Reiger Boys; Mocht het tot 
een stemming komen, dan hebben leden tot 16 jaar bij iedere stemming 1 stem; le-
den van 16 en 17 jaar 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen. Peil-
datum van de bovenvermelde leeftijden is 1 Juli van het lopende verenigingsjaar.  
 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Hoogeveen 
Secretaris 
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Reiger Boys-Blauw Wit (Foto’s: Maarten Post). 
 
Een echte zes punten wedstrijd in de onderste regionen dit keer. Beide ploegen hadden een punt, 
waar Reiger Boys een wedstrijd meer had gespeeld. 
In de eerste helft was hier misschien niet zo heel veel van te merken bij de thuisclub, gezien het sco-
reverloop. 
Het eerste echte schot kwam pas in de twintigste minuut en wel van de Reigers. Het leverde niets 
op. De bezoekers waren wat dat betreft een stuk doortastender, want 3 minuten later kwamen zij op 
voorsprong. Een pass vanaf het middenveld, een aanvaller die zomaar drie man en de keeper kon 
passeren, 0-1 
Ook nu bleef pech de ploeg uit Heerhugowaard achtervolgen. Emiel Koopmans moest met de bran-
card van het veld door een knieblessure. Reiger Boys heeft inmiddels 4 spelers met knieproblemen. 
Die kunnen lekker gaan klaverjassen (de jongens kennende zal het wel een potje poker worden). 
Maar op de een of andere manier schudde deze blessure de thuisploeg  wakker. Ze werden wat fel-
ler en kregen ook wat meer kansen. Maar jammer genoeg bleek het doel net iets te klein te zijn, want 
de bal ging steeds over of naast en zo af en toe lag er ook een keeper in de weg. 
Blauw Wit daarentegen wist de bal wel tussen de palen en onder de lat te krijgen. In de 40e minuut 
werd de bal op het middenveld opgepikt, er kwam een voorzet van rechts en  de bal werd keurig in-
gekopt, 0-2. 
Even later klonk er een soort van beren kreet, Frank Elsinga kreeg een onvervalste elleboogstoot in 
de ribben. Helaas niet gezien door de scheidsrechter, maar misschien kan Studio Voetbal er wat 
mee! U weet wel, de elleboog van de week. Deze had ongetwijfeld gewonnen. 
Na  rust een beter Reiger Boys dat in de 63

e
 minuut loon naar werken kreeg. Een prima pass van 

Jeffrey Hoffer kwam bij Ruud Drolinga terecht, die geen moment aarzelde en snoeihard uithaalde. 
De keeper kon nog tegenhouden, maar dat was dan ook alles en via een verdediger verdween de 
bal alsnog in het doel, 1-2. 
Vanaf dat moment ging Reiger Boys echt voetballen, wat de amusementswaarde flink opschroefde. 
Blauw Wit kwam er bijna niet meer aan te pas en de 2-2 kon dan ook niet uitblijven. In de 70

e
 minuut 

werd er hands gemaakt in het strafschopgebied van de bezoekers en de daarop volgende penalty 
werd feilloos ingeschoten door aanvoerder Ruud Drolinga. 
(Vervolg verslag: zie pag. 5) 
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De bezoekende club had 
de tweede helft ook te ma-
ken met dat iets te kleine 
doel (misschien een keertje 
nameten?) en wist niet 
meer te scoren. Reiger 
Boys helaas voor het vele 
publiek ook niet. 
Laatste wapenfeit van deze 
wedstrijd was een vrije trap 
in de blessuretijd die door 
Ruud Drolinga op de lat 
werd geschoten. Jammer, 
want het hele team had 
meer  verdiend. 
Maar we zagen vooral in 
de tweede helft een zeer 
strijdbaar Reiger Boys. Er 
werd gebikkeld, gevochten 
en gestormd, met de “man of the match” aanvoerder Ruud Drolinga voorop! 
Er is dus hoop voor de toekomst. 

Tineke Leuven 
 

...en dan vanaf het terras. 
 
Pech ja, vette pech! Kom je achter 
met 0 – 2, tevens ruststand. Hoe 
dat kan? Ik heb geen verstand van 
voetbal, van het huidige voetbal 
dan. Daar hangen teveel techni-
sche en tactische termen aan 
vast. Vroeger voetbalde je ge-
woon. Oh, is dat het doel van de 
tegenstander? Hup, en dan ging je 
er voor, blindelings. Vooruit voet-
ballen dus. Langs de lijn hoor je 
allerlei uitleg over hoe het anders 
kan. Ik begrijp dat dus niet. Ik zeg 
nog wel dat ik verwacht dat het na 
de rust een wedstrijd wordt zoals 
Dames 2 speelde: 5 – 1 achter 
komen en dan nog winnen met 6 – 
5. 
En verdikkeme nog aan toe, Rei-
ger Boys scoorde binnen tien mi-
nuten na de rust. We gingen er 
eens lekker voor staan, zitten kan 
je niet op het terras, pilsje in de 
hand. Gedurende het verdere ver-
loop van de tweede helft werden 
de toeschouwers luidruchtiger. 

Een goed teken. Meer lawaai nog produceerden ze toen de gelijkmaker werd gescoord. Het ene doelpunt was 
van eigen makelij, de ander een nauwkeurig ingeschoten penalty. 
En dan nog de laatste minuten. We hadden, ik vereenzelvig me al met diverse Reiger Boys teams, de winst 
mogelijk in handen. Mijn verwachting kon nog uitkomen, had men in ieder geval het idee dat ik enig verstand 
heb van voetbal. 
De laatste minuut. Een aanval van Reiger Boys zijde. De laatste? Van afstand wordt er hard op doel geschoten. 
Te hard? Moest het nog harder? De bal vliegt richting kruising. In spanning volgt het publiek het projectiel dat 
met een harde klap op de lat terug het veld inspringt. Jammer! Jammer! Een centimeter lager en we hadden 
gewonnen. Wie weet, volgende keer? 

 
HH 
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Hallo allemaal! 
 
Mijn naam is Luc Arxhoek en ben speler/
keeper van de F5. Ik ben 8 jaar en 2006 in 
Heerhugowaard (Stad van de Zon) komen 
wonen. Na een (gelukkig) korte periode op 
de wachtlijst kon ik snel weer mijn favoriete 
sport doen: voetballen. Het liefste zou ik dat 
de hele dag door doen! Weer begonnen als 
keeper werd ik zowel dit jaar als vorig jaar 
gevraagd voor de F-selectie. Best leuk na-
tuurlijk, maar eigenlijk vond ik het nog veel 
leuker om naast keepen ook regelmatig een 
helft te voetballen. Dat was niet de bedoeling 
in de selectie, dus koos ik ervoor om toch 
maar niet te gaan. Nu speel ik in de F5 en heb al vaker gevoetbald dan gekeept! Ik speel het liefst in 
de spits en heb dit seizoen nog in op-1-na alle wedstrijden gescoord. Het gaat dus best wel lekker! 
Zoals jullie op bovenstaande fotocollage kunnen zien, heb ik op de Open Dag van AZ afgelopen zo-
mer al wat contacten gelegd met de voorzitter en trainer. Of dat met de huidige situatie van beide 

heren een nuttige investering is geweest valt nu te be-
twijfelen...... Maar ik vind Reiger Boys ook een mooie 
club! 
Op zaterdag 7 november mocht ik Pupil van de Week 
zijn bij Heren 1. Vorige week hadden ze veel gele en 
zelfs rode kaarten gekregen, dus zei ik bij de wedstrijd-
bespreking dat ze het vandaag maar een beetje rustiger 
moesten 
doen. An-
ders zou ik 
nooit meer 
Pupil van 
de Week 

zijn! Met een speciaal trainingspak aan ging ik het veld 
op om de mannen in te schieten. Leuk dat “wan tats 
voetbal”! Even met de scheids mee in zijn hokje en 
daarna om 14.45 uur de aftrap en een solootje om al-
vast de 1

e
 bal erin te schieten. En dat lukte! De 1

e
 helft 
0-2 
ach-
ter, 
maar 
de 2

e
 helft nog mooi gelijk gemaakt: 2-2. Daarna 

omkleden en in de bestuurskamer een vet gave bal 
en vaantje gekregen van de voorzitter! 
 
Ik vond het echt een héééééél erg leuke middag. 
Allemaal bedankt!                                

Luc Arxhoek  
 

 
 
 

Kort verslag: 
 
Heren 2:  Door een goede teamprestatie de tweede overwinning geboekt. 
RB  8:  Het zelfde liedje als vorige week gewoon dood en dood zonde E.H.P. 
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Dames Ter Leede 1 - Dames Reiger Boys 1: 4 - 0 
 
In de eerste minuut krijgt Ter Leede een kans om te scoren als door de verdediging van Reiger Boys 
de bal verkeerd  wordt wegspeelt, Kimberley Vermeij verzuimt hier om te scoren. 
In de 4

e
 minuut is er kans voor RB maar het schot van Linda Bakker wordt door keepster Petra Du-

gardein overgetikt, uit de corner die hierna genomen wordt komt geen kans meer voor RB. 
Na een klein kwartier spelen is het Vermeij die dit keer de fout van Monique v.d. Rijst wel afstraft en 
de 1-0 binnen de palen tikt. Na 16 minuten besluit de scheidsrechter dat de wedstrijd even gestopt 
wordt en de teams naar de kleedkamers gaan, een dikke onweersbui  is de boosdoener maar na 10 
minuten kan het spel weer hervat worden. 
Een schot van Alina Uijl wordt door keepster Dugardein goed gepakt, aan de andere kant moet Eline 
Roet ook aan de gang als Priscilla de Vos de bal op het doel afvuurt. In de 25

e
 minuut wordt een fout 

van Pauline Boon afgestraft door wederom Vermeij en is er voor Roet geen redden meer aan 2-0. 
Even  later komt Ter Leede na een mooie aanval weer gevaarlijk dicht bij het doel, maar door goed 
ingrijpen van  Reiger Boys laatste vrouw wordt deze teniet gedaan. 
Voor rust krijgt TL nog een paar kleine kansjes maar daar zit keepster Roet  goed bij en dus gaan de 
dames met een 2-0 rust stand de kleedkamers in. 
 
Direct na rust krijgt RB  de kans om de aansluitende treffer te maken  maar deze wordt niet benut. 
Ook in de volgende 10 minuten lukt het Reiger Boys  niet om te scoren en dat is nu juist het verschil  
bij Ter Leede  gaat dat wel. In de 57

e
 minuut weet Renate Jansen de bal in het doel te schieten 3-0.  

Maar ook bij TL lijkt het of de rem  er een beetje opstaat en hebben ze veel kansen nodig om uitein-
delijk in de 72

e
 de 4-0 te maken, dit was overigens een prachtige kopbal van Kimberley Vermeij. 

Zo moet Reiger Boys na 9o minuten  net als vorig seizoen toezien hoe Ter Leede de volle winst in 
eigen huis behoud,iets wat gezien het verloop van de wedstrijd verdient is. 
 
Opstelling Reiger Boys: 
1.Eline Roet , 2.Marit Balder,3. Aaike Verschoor, 4. Marieke Plekker( 80

e
 Tessa Oud ),  

5. Tanja Groenewoud, 6. Alina Uijl , 7. Linda Bakker,8. Monique van de Rijst ( 56
e
 Marintha Louwe ) 

9.Christa Schelvis ( 61
e
 Inge Wolthuis),10. Pauline Boon, 11.Milenca van Ee   

 
Opstelling Ter Leede:  
1. Petra Dugardein, 2. Marelle Worm, 3. Monica Hoogendam, 4. Sabine Verheul, 5. Priscilla Mesker, 
6. Bente Boogaard, 7. Renate Jansen, 8. Babeth Schaart( 75

e
 Kelly v.d. Berg),  9. Priscilla de Vos,  

10. Kimberley Vermey, 11. Jet Bavelaar.        
 
Wedstrijd: Ter Leede – Reiger Boys 
Plaats: Sassenheim 
Uitslag: 4-0 (2-0) 
Geen kaarten 
Verslag:  Een Reiger Boys  supporter 

 

De stand: 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys 2 – ZCFC 2, 3 – 1 
 
Ja, u leest het goed. Het tweede team van Reiger Boys heeft weer 3 punten bij elkaar weten te spe-
len en zijn weer van de laatste plek af. Handhaving komt al dicht bij met het nieuwe team wat steeds 
beter met elkaar lijkt te gaan voetballen. 
Na een goede start werd er direct druk gezet op het doel van de tegenstander. Met als gevolg een 
corner voor de Reigers. Lucky gaf deze corner perfect voor maar werd door de tegenstander zo op 
randje 16 in de voeten van Niels gekopt. En ja, Niels weet natuurlijk wel wat hij met z‟n bal moet 
doen.  Zonder na te denken schiet hij de bal vol op zijn slof het doel in via de hand van de tegenstan-
der die bij de eerste paal stond en in zijn vorige carrière misschien wel keeper is geweest. Na wat 
kansen heen en weer, toch wel de grootste voor ZCFC, een paar goede reddingen van onze keeper 
Tee. Maar helaas door een handsbal op het middenveld van een van onze verdedigers kreeg de te-
genstander een vrije trap. Deze werd ingebracht voor het doel van de Reigers. Uiteindelijk raakte 
een speler uit Zaandam als laatste de bal en stond het weer gelijk. Maar zo gemakkelijk laat het 
tweede team het hier niet bij zitten. Dan maar weer vol op de aanval, waarbij Niels op 20 meter af-
stand van het doel probeerde om zijn tweede doelpunt te maken. Maar door een harde tackle was 
het niet mogelijk om uit te halen. De scheidsrechter deed het voor als voordeel, maar hij had Niels 
toch echt wel geraakt. Dat bleek wel dat hij zich liet wisselen voor Jan en hij met een dikke voet de 
kleedkamer opzocht. 
Bij balverlies op het middenveld van de Reigers was er bijna een uitbraak van de zaandammers, 
maar daar was Willem net op tijd bij en zette goed door en veroverde de bal. Deze ging diep naar 
onze supersnelle linksbuiten speler Jordy. Deze deed eerst een paar trucjes en gaf daarna de bal 
voor naar Mulder die rustig de bal kon aannemen doordat de verdediger onder de bal door liep. En 
daar kwam de balveroveraar Willem (nu wel gelet op buitenspel) aan en kreeg de bal van Mulder op 
een presenteerblaadje en maakte daarmee de 2-1. Ongeveer vijf minuten voor rust kwam er een uit-
braak op de linkerkant. De bal wordt ingespeeld door Eggie op Mulder. En de laatst genoemde ziet 
een vliegende tackle op zich afkomen en kan op het laatste moment nog opspringen, maar wordt wel 
geraakt. Normaal mag hier wel een kaart voor worden gegeven net als bij de overtreding op Niels. 
Maar het enige wat resulteerde was een vrije trap en daar weet Jan wel raad mee. Jan draait de vrije 
trap perfect voor het doel waar onze kopspecialist Jordy de bal perfect in de hoek kopt en de belang-
rijke 3-1 scoort vlak voor rust. 
Na de rust was het de bedoeling om de voorsprong een keer vast te houden. Dit lukte uitstekend en 
de verdediging stond zijn mannetje. Na een paar goede beslissingen van de scheidsrechter, vooral 
het geven van geen penalty‟s waar de tegenpartij maar om bleef vragen, werd er niet meer gescoord 
in de tweede helft. De score had voor de Reigers hoger uit kunnen komen door zorgvuldiger om te 
gaan met de kansen die gecreëerd werden uit de counters. Maar een mooie overwinning en het pun-
tenaantal komt hiermee op 7. En bij deze willen we de goed spelende invallers Jacintho en Eggie 
bedanken. Tot volgende week in Den Helder. 
 

Reiger Boys 5 - ZCFC 4   2 - 3 
 
Vandaag het treffen met de Zaankanters, met een aardig uitgedunde selectie. Gelukkig was het vier-
de afgelast en wilden Aalt en Johan onze "problemen" wel helpen op te lossen. Nog dank daarvoor. 
Met z'n twaalven begonnen we aan deze klus. 
We speelden behoorlijk. Het balletje ging goed rond en we kregen een aantal behoorlijke kansen, 
maar we kregen de bal er nog niet in. Eén van de verdedigers van ZCFC kreeg medelijden en kogel-
de de bal, na een prachtvoorzet, snoeihard achter zijn eigen doelman. Tien minuten later weer een 
goede voorzet en Johan kopte raak. Met dit doelpunt is hij mede topscorer van het vijfde geworden. 
Helaas viel de anschlusstreffer vlak voor rust. Uit een 1-2tje maakte ZCFC 1 - 2. 
Na de rust, Oelie voor Aalt en Lars voor Peter, probeerden we de voorsprong uit te breiden. Dit lukte 
echter niet, ondanks een paar goede mogelijkheden. ZCFC daarentegen roken hun kans en ze kwa-
men dan ook terecht op 2 - 2 middels een goed genomen vrije trap. Tien minuten voor tijd kopte hun 
spits de 2 - 3 binnen na een strak genomen corner. We deden nog een paar verwoedde pogingen 
om er een gelijkspel uit te peuren, maar de koek was bij ons op en dus bleef het bij 2 - 3. Jammer, 
maar we hebben denk ik de stijgende lijn te pakken. Laten we daar moed uit putten. 
(Vervolg verslag: zie pag. 10). 
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De mispeer van de week. 
 
Ik weet er één maar die krijgt hem niet, dat zou natrappen zijn en daar houd ik niet van. Nee, ook 
niemand binnen de lijnen van vandaag komt in aanmerking. Geen echte mispeer gezien vandaag. 
Wat nu. Wel, ik geef hem vandaag aan Pluvius. 
Hij heeft mijn zaterdagmiddag behoorlijk verziekt. Dit was mijn tweede wedstrijd op doel deze com-
petitie en voor de tweede keer kwam er weer een onbedaarlijke hoeveelheid water uit de lucht. En 
net zoals die eerste wedstrijd had ik daar als brildragende vet veel last van. Dit keer nog meer als de 
vorige keer. Wat een Kl..te weer!!!!  Ik heb meer mijn bril lopen poetsen om het water eraf te halen, 
en zodoende mijn zicht weer wat te verbeteren, dan dat ik ballen heb tegen gehouden. 
Ik stel voor dat we een herfststop houden, zodat we zo min mogelijk in de regen hoeven te spelen, 
want dit was niet leuk. 
Dus, meneer Pluvius, de mispeer van deze week is voor U. Van Harte!!!! 
 

Dinand 
 

 

Opmerkelijk nieuws? 
 

Kansloos. 
 
AZ was volstrekt kansloos tegen Arsenal, viel er te lezen in de Volkskrant d.d. 5 november. Iemand 
schreef vervolgens dat hij nooit geweten had dat er ook gradaties zijn in kansloosheid. Ben je een 
“beetje kansloos”, of kun je ook “best wel kansloos” zijn? 
De verslaggever van de wedstrijd komt verderop in zijn artikel met een uitleg: “Het lieve AZ was, on-
danks de goede bedoelingen, zo kansloos als de kluns die een vastgelopen computer aan de praat 
probeert te krijgen”. Toch een prachtige vergelijking. 
 

Zwarte lijst. 
 
Juist het nieuws van 10.00 uur gehoord. De KNVB gaat maatregelen treffen tegen spelers die zich 
ernstig misdragen hebben en een langdurige schorsing hebben opgelopen. Die komen gewoon op 
een zwarte lijst. Dit om te voorkomen dat zij zich kunnen overschrijven naar een andere club. Vereni-
gingen kunnen ook eigen spelers aanmelden voor de lijst. 
Begeleiders, trainers en coaches die het slechte voorbeeld geven, mogen wat mij betreft ook op een 
dergelijke lijst. 
 
 

Vrijwilligers. 
 
De toernooien zijn weer in aantocht. Heeft u zich nog niet aangemeld als vrijwilliger? Geeft u zich 
dan op als scheidsrechter of als begeleider. Zie pagina 25. 
 
Kijk ook voor vacatures in de “colofon”.  
 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Doelpuntloos gelijkspel Reiger Boys B1 
 
Vandaag de wedstrijd tegen DTS B1, uit oudkarspel. De nummer 2 in de stand. De eerste helft ston-
den beide teams goed in de organisatie. Er werd van beide kanten weinig weggegeven. Over en 
weer waren er wel wat mogelijkheden, maar echte grote kansen leverde dit niet op. De ruststand was 
dan ook 0 – 0. De tweede helft gingen Onze Reigers op zoek naar het verlossende doelpunt, door 
meer op de aanval voetballen. Hierdoor ontstond er meer ruimte, wat uiteraard resulteerde in meer 
kansen voor beide teams. Onze Reigers kregen echter de grootste kansen, met als “hoogtepunt” de 
bal op de paal van Daan de V. Helaas kregen Onze Reigers geen loon naar werken en bleef het 0 – 
0. Toch een goede wedstrijd gespeeld, dat geeft vertrouwen voor volgende week. Dan naar Enkhui-
zen om daar aan te treden tegen West Frisia DB. 

Fred 
 
Reigerboys B2 – SVW B2 
 
Vandaag moesten we tegen de koploper en onze rivaal uit Heerhugowaard. Een uur van te voren 
was iedereen aanwezig ook Mathieu die terug kwam nadat hij erg ziek was geweest en Wesley die 
geblesseerd was aan zijn rug. Mike was er ook maar die was ziek en dat kon je wel merken want hij 
was deze keer rustig. Peter had een vergaderingskamer geregeld, na veel tactiek te hebben bespro-
ken en elkaar moed in gesproken te hebben gingen we naar de kleedkamer om ons om te kleden. In 
de kleedkamer was er zoals altijd een lekkere sfeer. De warming-up verliep goed en iedereen was 
lekker warm voor de wedstrijd. Aangezien SVW alles met grote cijfers won dachten ze dat ook wel 
tegen ons te doen. Vanaf het begin leek dat al niet te gaan lukken voor SVW. In het begin ging het 
best gelijk op maar SVW had meer balbezit. Na ongeveer 10 minuten scoorden SVW dankzij een 
afstandschot van een van hun middenvelders. Maar wij gaven niet op. We konden ons spel maken 
en de lange ballen bereikte de voorhoeden. Uiteindelijk belande de bal bij Sebas op links en die 
opende op Dave rechts. De bal ging over de verdediger van SVW heen Dave nam zeer goed aan en 
schoot hem zeer mooi langs de keeper binnen 1-1. SVW had dit totaal niet verwacht en ze begonnen 
dan ook meteen op elkaar te kankeren. Wat ons zeer goed uit kwam want wij zijn altijd een team en 
steunen elkaar! SVW werd agressiever en zocht hun 2

de
 doelpunt. Die viel dan ook na een zeer mooi 

één tweetje dwars door de verdediging heen 1-2. Maar wij zijn een team dus pepten elkaar op en 
knalde er weer vol vertrouwen in. Toen werd er gefloten voor rust. Dit zorgde voor een beetje ophef 
want de scheids floot 5 minuten te vroeg af. Nadat onze trainer en de trainer van SVW het accep-
teerde kregen we instructies in de kleedkamer en gingen weer naar het veld vol met vertrouwen. 
Vanaf de aftrap gingen we er nog harder in als in de eerste helft. Dit had dan ook gevolgen. Nadat 
Jasper de rechtsmid van SVW had opgejaagd kreeg ik de bal. Ik gaf een diepe bal op Dave onze 
super smurf, hij sprinten nog een paar meter gaf de bal voor en daar stond Mitchell. Hij kopte hem 
weer perfect binnen. SVW was zeer verrast en de trainer werd ook erg boos en snapte niet hoe dit 
kon gebeuren. Nou heel simpel: vertrouwen hebben! Na het doelpunt werd het een echte wedstrijd 
en ging het gelijk op. SVW raakte gefrustreerd doordat ze vaak terug gefloten werden voor buiten-
spel en overtredingen. Na een onschuldige aanval van SVW hobbelde de bal een gangetje op Dylan 
af. Dylan dook op de bal maar de bal glipte onder hem door omdat hij zo glad was! De spits had dan 
ook geen probleem om in een leeg doel te scoren 2-3. wij waren toen beetje gebroken maar gingen 
gewoon door en gaven niet op! Nadat ik een duel verloor op het middenveld schoot de midmid van 
hun de bal in het doel van zeer grote afstand 2-4. ik was best boos op mezelf. En weer gaven we niet 
op. We gingen nog steeds lekker door. De verdediging hield iedere bal en soms ook een tegenstan-
der tegen. Het stond achterin als een huis en er kwam niks meer door. Nadat wij weer lekker rond 
tikte kreeg Sebas de bal op het middenveld en zag dat Mitch op scherp stond. Hij gaf de bal precies 
op het goede moment en Mitchell liep richting die keeper. Toen de keeper uitkwam zag Mitch zijn 
moment om de bal langs hem te schuiven. De keeper zat nog aan de bal maar toch ging de bal erin 
3-4. Nu werd SVW bang en wij gingen geloven want we hadden immers nog 5 minuten! De laatste 
minuten van de wedstrijd waren wij alleen maar in de aanval en waren er nog een aantal schoten op 
doel maar die waren niet overtuigend genoeg. De wedstrijd was af. SVW was opgelucht en wij waren 
tevreden want we hadden tot het eind geknokt maar het wilde niet lukken. Was weer een lekkere 
wedstrijd jongens, volgende week Foresters. Die pakken we gewoon en dan op naar de 1

ste
 klasse! 

 
                       Justin ( middenvelder ) 
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Texel B2 – Reigerboys B2: 1-6  (1 November). 
 
Het was zaterdagochtend en we moesten naar Texel het o zo gelieve eiland van Nederland. Om 11 
uur was bijna iedereen bij de school tegenover Reigerboys gekomen. Mitchell sliep nog half Mike 
stuiterde weer in het rond en Pascinel praatte volop met Dave over de K1 dat ze gezien hadden en 
Jordy was Pascinel weer lekker aan het plagen Alleen het leek heel even of er te weinig auto‟s zou-
den komen! Gelukkig hadden we een oplossing. Sebas en Mike zouden later komen en meerijden 
met de moeder van Sebas. Ik zat met Dave en Ruben bij Peter Horst in zijn ( nieuwe ) auto. Onder-
weg was het bij ons gezellig in de auto en praten we lekker over de wedstrijd en het dagje Texel dat 
toch wel weer een dagje weg betekende! Voordat we het doorhadden waren we alweer in Den Hel-
der en moesten we de boot op. Iedereen was lekker druk en actief. Mitchell werd beetje boos want 
zijn nieuwe telefoon van 2 dagen oud stopte er alweer mee. Dave zag een man van de Marechaus-
see en zag zijn pistool aan zijn broek hangen en begon zich af te vragen hoe het zou voelen om door 
je voet geschoten te worden. Eenmaal op de boot genoten we lekker van t frisse windje in onze ge-
zichtjes. De boottocht hadden we er weer opzitten dus werd het tijd voor de bus. In de bus was het 
alleen maar geinen en vooral Dave en ik waren lekker bezig. Aangekomen bij de club verwachtte we 
een warm onthaal maar nee hoor niemand was bereid om deze toppers uit Heerhugowaard welkom 
te heten. Aangezien we veel te vroeg waren gingen we als team eerst lekker buiten zitten en naar 
een wedstrijd kijken. Die bovendien te slecht was om aan te zien. Toen kreeg toch wel iedereen een 
beetje trek en gingen sommige wat eten halen in de kantine waaronder ik. Anneke ging ook wat ha-
len voor Peter en Patrick maar die wist niet wat zich overkwam. Een of ander mannetje vroeg of ze 
wist wat het verschil was tussen Barcelona en Barcelona stad. Nadat ze antwoord had gegeven bleef 
hij maar lekker doorlullen over niks. Toen het broodje van Anneke klaar was wilden hij ze nog pakken 
ook maar dat moet je niet doen bij Anneke. Die pakte lekker haar broodjes en liep naar buiten. Voor 
de rest leek de vereniging wel een gesticht want er verschenen steeds meer mafkezen die maar wat 
rare geluidjes maakte. Toen iedereen eenmaal zijn eten op had en Peter H wat was bij gekleurd in 
het zonnetje gingen we de kleedkamer in en werden de grappen vervangen voor concentratie. Ieder-
een luisterde aandacht naar de instructies van de Peters. Iedereen zat vol energie en had er dik zin 
in. Na een zeer …    warming-up op een schapenveld of zo gingen we nog ffies naar binnen. Tijdens 
de warming-up hadden Sebas en Mike zich ook al bij de groep gevoegd. Vol vertrouwen begonnen 
wij de wedstrijd zoals ons ook opgelegd was. We knalden in elk duel er keihard in en wonnen ze ook 
meestal. Langzamerhand kwam er balbezit voor ons en zeer veel overwicht. We begonnen als team 
ons ding te doen en dat is lekker tikken. 1 a 2 aanraken en doorpassen. Dit ging foutloos en niet veel 
later viel dan ook al het eerste doelpunt vroeg in de wedstrijd. Deze kwam uit een voorzet die slecht 
verwerkt werd door de keeper en Mitchell hem daardoor gemakkelijk in kon koppen 0-1. Hierna lie-
pen we over de tegenstander heen en was het alleen maar 1 richtingsverkeer. Met corners waren we 
zeer gevaarlijk vooral dankzij onze ijzersterke kopper Mitchell. Veel geluk had hij niet. Kopbal op de 
paal en lat. Van alles! Later kwam er weer een lage voorzet van Kevin. Iedereen trapte mis behalve 
onze kleine maar zeer attente Dave 0-2. Vervolgens was het kans op kans. Dave had vleugels ge-
kregen en deed alles goed. Na een mooie combinatie vanaf het middenveld met mij stuurde ik Dave 
weg hij gaf voor aan, ja daar is zijn hoofd weer, Mitchell en kopte hem er mooi en overtuigend in 0-3. 
Onze verdediging maakte overigens totaal geen fouten en was zeer goed bezig. Jordy gaf een diepe 
bal op Dave die kapte zijn directe tegenstander uit en schoot fraai binnen 0-4. Hierna was het rust en 
namen we de complimenten van de Peters met liefde in ontvangst! De tweede helft was niet veel 
anders want wij waren nog steeds overal het beste op het veld. Ongeveer van 20 meter van het doel 
werd Mitchell getackeld en dat werd een vrije trap. Sebas nam deze. Zeer overtuigend en vooral 
hard schoot hij hem recht door de muur zo hoog in het doel 0-5. Wij gingen toen beetje achterover 
leunen en rustig aandoen. Texel kwam er een keer uit door een foutje van de verdediging. De rechts-
buiten van hun sprinten het halve veld over ( onder fel gegil van 4 viswijven langs de kant) en schoot 
in de korte hoek bij Dylan toen Dylan een inschattingsfoutje maakte 1-5. Die viswijven ontplofte zo-
wat. Maar helaas deden ze dat niet. Totaal niet erg was het foutje van Dylan want de hele wedstrijd 
was hij zoals altijd super! Hierna had Mitchell nog een mooi doelpunt en was de wedstrijd voorbij 1-6. 
Wij waren zeer tevreden en dan ook erg druk en blij. Na gedoucht te hebben kon ik mijn zilveren ket-
ting en armband niet meer vinden. Vervolgens moest iedereen bij de bushalte zijn tas doorzoeken. 
Helaas zonder resultaat. Ik was dus beetje chagrijnig. Ondertussen was Mike lekker aant kloten met 
Sebas en bekogelde ze Pascinel met besjes die ze uit de bosjes plukten. Eindelijk was daar de bus. 
(Vervolg verslag: zie pagina 13). 
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De mensen in de bus mochten ons niet zo volgens mij want ze keken opeens erg chagrijnig. Mis-
schien kwam dat doordat wij zo druk waren. Ach, vast niet! Op de boot was het ook weer gekken-
huis. Maar onze dag was nog niet voorbij want we gingen nog met zijn alle naar de Mac in Den Hel-
der. Daar aangekomen zag je allemaal lieve gezinnetjes en toen kwamen er opeens 13 luidruchtige 
tieners binnen! Dus die mensen wist niet wat hun overkwam. Na lekker gegeten en gekloot te heb-
ben in het speelhuis van de Mac was het dan toch echt tijd om naar huis te gaan. Uiteindelijk was het 
een zeer leuke dag vind ik zonder ruzie of wat dan ook. We waren zoals altijd een TEAM. 
 

 
En dan nu de theorie van de verloren zilveren ketting en armband. 
 
Eenmaal thuis aangekomen na die leuke lange dag zag ik mijn ketting en armband op de koelkast 
liggen. Maar hoe zijn die hier dan gekomen? Nou ik denk zo: 
Toen iedereen eventjes niet opletten in de kleedkamer glipte er zo een mafkees van Texel naar bin-
nen en greep de glimmende ketting en armband. Hij glipte weer naar buiten en liet de buit aan zijn 
begeleider zien. Die vroeg zich af waar die dat vandaan had en gooide het toen in de prullenbak. 
Een ekster viel dit op en aangezien die van glimmende dingen houd pakte die dat en vloog richting 
zijn nestje in de haven van Texel. Maar die raakte in gevecht met een meeuw en die pakte het zilver 
af. Die zelfde meeuw vloog naast de boot waar wij opzaten want meeuwen volgen die boot altijd. Met 
toeval liet hij de ketting en armband in Den Helder in de open klep van de auto van Peter Horst zijn 
auto vallen in een gleufje van mijn tas! Thuis pakte mijn moeder mijn tas uit zag de sieraden en legde 
ze op de koelkast zoals altijd. 
Klinkt logisch toch jongens? 
  
Geschreven door de magnifieke middenvelder, detective en analist van de B2  

Justin 
 

 
Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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FC Den Helder B3 – Reiger Boys B3: 3 – 0. 
 
Een half-veld- wedstrijd kregen we te zien. De eerste helft 
speelde zich voornamelijk af op de helft van Reiger Boys. 
Geen wonder, want Den Helder is koploper in de poule en 
wij staan ergens halverwege, of iets meer naar beneden 
nog. De thuisclub zou dus wel veel gaan scoren. Nou mooi 
niet, want er werd met inzet verdedigd. Een goal stonden 
we de jutters toe. Dekkingsfoutje.  
Na de rust speelde de wedstrijd zich voor meer dan tachtig 
procent af op de helft van de tegenstander. Als daar elke 

week op 
een helft 
wordt 
gevoet-
bald, wel 
afwisse-
len na-
tuurlijk, 
blijft je 
veld wel 
in conditie. 
Doet me herinneren aan het voetbal dat je vroeger 
met je vriendjes speelde op een stuk gras: aanval-
len en verdedigen. Heb je niet veel gras voor no-
dig. Dit terzijde. 
On-

danks de aanvalslust en de inzet van Reiger Boys  
werd er helaas niet gescoord. Was de gelijkmaker ge-
maakt, dan had de wedstrijd een heel ander verloop 
gehad. Helaas werd een prachtige kans daarop ge-
mist. Soms zit het mee, soms zit het tegen. 
Het was jammer genoeg Den Helder dat nog twee 
maal scoorde. 
 
Gevoetbald werd er dus, prachtig, daar gaat het om. 
Laat de benen spreken, maar zoals bij veel teams ste-
ken de spelers veel energie in het becommentariëren 
van scheidsrechterlijke beslissingen. Schelden naar 
elkaar is ook een bezigheid die veel aandacht vraagt 
van de jongens.  
In de vorige editie al geschreven dat (nog meer) aan-
dacht voor dergelijk gedrag niet overbodig is. 

HH 

      Wilt u 
de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

17 

Jaargang 45 - nummer 11 
1 november 2009 

     

 Let’s Play Darts!! 

  
  
         

        De uitslagen van donderdag  

5 november. 

  

Rob b - Erik 5-3 

Bowie - Rob b 1-5 

Rob s - Harry 5-1 

Bowie - Nikola 1-5 

Ron - Niels 5-0 

  

Programma voor donderdag  

12 november. 

  

Dennis - Rob s  

Karel - Bowie 

Mitchell - Ron 

Nikola - Rob s 

Niels - Harry 

  

Stand zie hiernaast 

  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron karel harry niels nikola rob b 

rob s   0 _ 5   1 _ 5   1 _ 5 1 _ 5 5 _ 1       

mitchell 5 _ 0             4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5 

dennis       3 _ 5 4 _ 4   3 _ 5 1 _ 5     0 _ 5 

erik 5 _ 1   5 _ 3   4 _ 4   5 _ 2     5 _ 1 3 _ 5 

bowie     4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5       1 _ 5 1 _ 5 

ron 5 _ 1       5 _ 0     5 _ 2 5 _ 0   3 _ 5 

karel 5 _ 1   5 _ 3 2 _ 5         4 _ 4   0 _ 5 

harry 1 _ 5 4 _ 4 5 _ 1     2 _ 5       5 _ 0 1 _ 5 

niels   4 _ 4       0 _ 5 4 _ 4     5 _ 3 4 _ 4 

nikola   3 _ 5   1 _ 5 5 _ 1     0 _ 5 3 _ 5     

rob b   5 _ 0 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 1 5 _ 3 5 _ 0 5 _ 1 4 _ 4     

  
ho 

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

rob s 76_ 1_4_0 2 8_21 9 10   

mitchell 73 2_1_2 6 18_16 18 4   

dennis 32 0_4_1 1 11_24 7 11   

erik 63 4_1_1 9 27_16 24 2   

bowie 42 0_3_2 2 10_23 8 9   

ron 70 4_1_0 8 23_8 29 3 1 

karel 75 2_2_1 5 16_18 13 5   

harry 69 2_3_1 5 18_20 17 6   

niels 114 1_1_3 5 17_20 22 7   

nikola 70 1_4_0 2 12_21 10 8   

rob b 122 7_0_1 15 39_12 45 1   
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Reiger Boys E Pupillen Selectie 7 november 2009 
 
Een mooi programma met een heuse derby voor de E2 thuis tegen KSV E1, de E1 thuis tegen Koe-
dijk E1 en de E3 die de reis moest aanvangen naar LImmen om daar te spelen tegen Limmen E2. 
De E1 liet er geen twijfel over bestaan in hun wedstrijd tegen Koedijk E1. De uiteindelijke stand van 4
-2 was uiteindelijk nog een magere afspiegeling van de krachtsverhouding in het veld. In ieder geval 
wederom een driepunter. In een knotsgekke wedstrijd tegen KSV E1 knokte de E2 zich terug van 
een 1-3 achterstand in de rust naar een uiteindelijke remise van 5-5. Hopelijk kunnen onze mannen 
het de volgende wedstrijd 50 minuten opbrengen om te voetbalen ne niet slechts 25 minuten. En als 
de kansen benut waren had er meer in gezeten. Helaas moest de E3 haar meerdere erkennen in 
Limmen E2. Het werd uiteindelijk 6-0. 
 

Reiger Boys E1-Koedijk E1  4-2 
 
Ondanks dat Jeremy in de ochtend moest afhaken vanwege een griep begonnen we vol vertrouwen 
aan deze wedstrijd. Een goed startende E1 had slechts 15 minuten nodig om een gat van 2 doelpun-
ten te slaan in de stand. De wedstrijd begon uitstekend voor Reiger Boys. Er werd goed gecombi-
neerd van achter uit in balbezit en bij balverlies werd de tegenstander goed opgevangen rond de 
middenlijn. Slechts sporadisch hoefde keeper Ezra in de eerste helft in te grijpen. Na al enkele malen 
dreigend over de linkerflank door te komen was het uiteindelijk Thimo die de score open brak na een 
goede actie en dito afronding. De 2-0 volgde niet lang daarna. Na lang wachten proefde ook Dylan 
weer eens het zoet van een doelpunt. Nog voor rust zorgde Lars voor de 3-0. De tweede helft begon 
Koedijk ons wat eerder vast te zetten. Dit leverde ons wat meer moeite in de opbouw op. De 4-0 
kwam nog wel snel na rust op het scorebord. Daarna werd het allemaal iets minder. Dat kwam deels 
door de stand, enkele wisselingen en een getergd Koedijk. Zonder dat de wedstrijd en de 3 punten 

enig moment in gevaar zijn gekomen 
maakte Koedijk vlak voor tijd de 4-1 en 
zelfs nog in de laatste minuut  de 4-2. Ko-
mende week WSV‟30 uit en dan gaan we 
ons daarna opmaken voor de volgende 
beker ronde. 
 

Rene Kauwen       
 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Reigerboys E5     -  S.V.W.  E4           3 – 1 
 
Zonder Julian (ziek) en met een geblesseerde (enkel) Daan traden we aan tegen SVW.  We hadden 
al eens een oefenwedstrijd tegen ze gespeeld die in 6-6 was geëindigd. Bij vlagen heb ik een goed 
combinerend maar vooral hard werkend Reigerboys gezien. Dat de linies niet altijd goed in en uit 
elkaar schuiven en dat de aanname en passing van de bal nog wel eens mis gaat, dat zijn dingen die 
op de training geleerd kunnen worden. Maar wat goed was om te zien, is dat jullie van de vorige 
wedstrijd geleerd hebben. Om maar wat noemen… Ik heb een uitstekend spelende Mandy gezien 
die nu niet meer twijfelde bij een doorgebroken speler en zich vol overgave voor de bal stortte. Ik zag 
een hard werkende Mauro die bewees dat je ook zonder de bal en met hard lopen het de tegenstan-
der lastig kan maken. Brian hield zijn tegenstander nu beter voor hem en zo deed iedereen wel zijn 
best. Dat resulteerde uiteindelijk in doelpunten van Bodhi, Daan en Daniel. Jawel  Daniel, die ons in 
de tweede helft kwam helpen omdat Daan echt niet meer kon voetballen.  En dan ook nog een doel-
puntje meepakken,het kan niet mooier. Bedankt voor je inzet Daniel! Volgende week weer lekker 
trainen en doe mij en Rene  een plezier ; zorg ervoor dat het niet nodig is dat ik jullie een strafrondje 
moet zien  lopen. 
 

Gerrit 
 

Naschoolse Opvang. 
  

Binnenkort verwachten we 
het contract te tekenen met 
Villa Kakelbont rond de na-
schoolse opvang bij Reiger 
Boys.  
Dit betekent dat op werkda-
gen de kantine is bezet van 
14.00 uur ’s middags tot  
19.00 uur ’s avonds.  
Tijdens de vakantie periode 
zal de kantine de gehele 
werkdag in gebruik zijn.  
In de meeste gevallen is de 
kantine op deze tijden geslo-
ten. Zelden zijn er Reiger 
Boys activiteiten in de kanti-
ne.  
Op dagen dat dit wel het ge-
val is (bijvoorbeeld Sinter-
klaasfeest of voetbalactivitei-
ten in de vakanties) wordt er 
door Villa Kakelbont een op-
lossing gezocht door uit te  
 

wijken naar een andere locatie.  
Ook zal Villa Kakelbont een speelveld in gebruik nemen. Als het mogelijk is wordt dit het kabouter-
veld. Indien het veld slecht is of het wordt te donker dan zal Villa Kakelbont gebruik maken van het 
Kunstgrasveld. Dit is echter maar een uurtje per dag.  
Met diverse commissies zullen we de komende weken overleggen om zeker te stellen dat intern alles 
geregeld is. Naast de voor Reiger Boys financiële voordelen wat dit biedt, is het ook maatschappelijk 
gezien een juiste stap. Als bestuur zijn we dan ook verheugd met deze samenwerking.  
 
Namens het bestuur, 
 

Koen van der Horn, 
Voorzitter v.v. Reiger Boys  
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Reiger Boys E6 – KSV E3     10-2 
 
Vooraf op papier de top-
per tegen KSV, koploper 
in de poule, twee punten 
voorsprong op de E6 
met echter een wedstrijd 
meer gespeeld. 
Als je dan een dag voor 
de wedstrijd hoort dat je 
één van je spitsen moet 
missen wegens ziekte, 
begin je jezelf toch 
enigszins zorgen te ma-
ken 
Was achteraf nergens 
voor nodig, in de per-
soon van Dylan hadden 
we er een prima vervan-
ger bij gekregen. 
Vooraf in de kleedkamer 
afgesproken om gelijk 
druk te zetten en te proberen om de stijgende lijn van de afgelopen weken door te trekken. 
Dit was niet tegen dovemans oren gezegd, de E6 trok direct vanaf het begin ten strijde. 
Na een paar minuten lag de eerste al in het net, prima voorzet van Sergio op Joy die beheerst in 
schoot. 
Niet veel later volgde de tweede, gemaakt door Luka, die een pass van Joy prima meenam en de bal 
in de uiterste hoek wist te prikken. 
De E6 begon te groeien, gooide alle schroom van zich af en gaf vol gas. 
De derde door Joy, de vierde een eigen doelpunt van KSV na een mooie actie van Dylan. 
Was nu alleen Reiger Boys in de aanval? Toch niet echt, af en toe kwamen ze gevaarlijk door, maar 
door goed ingrijpen van de verdediging, en natuurlijk onze sluitpost Daan, 
werd een doelpunt niet gegund aan de tegenstander. 
De vijfde kwam nu echt op naam van Dylan, na een listig steekballetje van Joy. 
Nummer zes kwam voor rekening van Nolan, een pegel vanaf een meter of twintig in de kruising. 
Dit was tevens de ruststand. 
De coach van KSV moest zich even op het hoofd krabben, dit had hij nog nooit meegemaakt. 
Zijn team werd volledig onder de voet gelopen. 
Of de KSV supporters nu in de kantine bleven door de regen of omdat ze er geen heil meer inzagen, 
dat vertelt het verhaal niet. 
De tweede helft begon slordig, of we nu dachten al gewonnen te hebben of dat de limonade in de 
enkels was gezakt, we weten het niet, maar binnen 4 minuten wist KSV 2 keer te scoren. 
Nadat vanaf de zijlijn duidelijk werd gemaakt dat er toch nog echt twintig minuten moesten worden 
gevoetbald, kwam het vuur weer terug. 
Met mooi verzorgt voetbal werd KSV naar achteren gedrukt en resultaat kon niet uitblijven. 
Na wat plaagstootjes, Rico net naast en een schot van Yannick geblokt, was het toch een opluchting 
dat Joy en Dylan het net weer wisten te vinden met nummer zeven en acht. 
De volgende aanval was prachtig om te zien, een prima pass vanuit achter bracht Joy alleen voor de 
keeper die ze met een sleepbeweging het bos instuurde en zo eenvoudig de negende aan haar to-
taal kon toevoegen. 
De tiende werd, natuurlijk, gemaakt door Joy. 
De uitslag doet vermoede dat het een “walk-over” was, misschien wel, maar dan toch afgedwongen 
met mooi en goed voetbal. 
Niet alleen gaan voor eigen succes maar overspelen en elkaar ook wat gunnen. 
Wat er op de trainingen uitkomt, zien we nu ook terug in de wedstrijden. 
Ga zo door mannen, en dame, we zijn trots op jullie. 

Ruud 
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Ik wil eerst de vader van Amko bedanken voor het maken van het vorige verslag. Het was een  leuk 
verslag en, als niet aanwezig, kon ik heel goed aanvoelen hoe de wedstrijd is geweest. 
 

Verslag van de voetbalwedstrijd Alcmaria Victric E 5 - Reigersboys E 8 : 1- 17 
 
De voetballers waren allemaal weer op tijd en hadden er weer veel zin in. De ouders waren ook 
goedgemutst en hadden de hoop dat het  een droge wedstrijd zou gaan worden. Om 9.20 uur ver-
trokken wij naar Alkmaar, waar de zon ging schijnen 

 
Het team was ruim van te voren 
op het veld aanwezig. De groep 
is, onder leiding van Erik, be-
gonnen met een goede warm-
ing- up. René de keeper werd 
ingetrapt door Dennis. 
Precies om 10.15 uur begon de 
wedstrijd. Reigersboys begon 
vanaf de aftrap direct met 
storen. Er kwamen daardoor al 
vele kansen voor het doel van 
de tegenstander. Door het goed 
keepen, van de keeper van de 
tegenstander, duurde het tot de 
12e minuut, voordat de eerste 
goal gemaakt werd door Robin. 
Gelukkig heeft zijn vader dit 
doelpunt nog net meegekregen. 
(niet meer zo hard rijden 
hoor !!!) 
Het was een aanval die werd 
opgezet door Maud en Steije.  
Steije gaf, van de rechter kant, 
een voorzet wat door Robin 
subliem werd afgerond. 
De ban was gebroken. Door 
goed met elkaar over te spellen 
en te praten, volgende de ene 
mooie actie na de andere zich 
op. De tegenstander bod goed 
tegenstand.  
Zij hadden zelf ook een grote 
kans om te scoren, maar de bal 
belanden net boven René op de 
lat.  
Door het vroeg storen van het 
team kwam de tegenstander 
niet in hun spel. 

In de 17
e
 minuut werd er, vanuit de achterhoede, een mooie actie opgezet. Sander, Amko, Daryll en 

Robin konden elkaar goed vinden. Helaas ging de bal net niet in het doel.  
De kansen volgde elkaar op. Het hakje van Robin bij het doel kon net niet worden afgerond door 
Amko. 
In de 22 e minuut scoorde Robin door een goede combinatie met Daryll.  
3 minuten later, door goed doorzetten van Robin en het overspelen naar Steiie, kon Amko de aanval 
omzetten in een doelpunt. 
De eerste helft hebben de mannen en Maud, door goed samenspel, de scoren kunnen laten oplopen 
tot 3 - 0 
(Vervolg verslag: pag.21). 
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Tussendoortje. 
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Door een positieve talkshow, van de begeleiding, kwamen de mannen en Maud weer gemotiveerd 
het veld in.  
Binnen 5 minuten had Robin de bal weer in de touwen gebracht, door goed voorbereidend werk van 
Dennis. 
Door een vrije trap dicht bij het doel van René,  werd door een hoofd van een van de verdedigers 
van Reigerboys  een doelpunt gescoord. René wilde graag zijn doel schoonhouden, maar dit lukte 
helaas niet.  
In de 17

e
 minuut ging,  een aanvaller van de tegenpartij, alleen op René af. Maar de rots in de brand-

ing hielp de bal tegen. 
  
De kansen stapelde zich in hoor tempo op. Er werd achter elkaar gescoord door Dennis ( 1) 
Amko (5), Robin ( 2) Deryll (2), Steije( 2) en in de laatste minuut wist Maud, door goed doorzetten, 
ook te scoren.  
Wat zo leuk is aan dit team is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te scoren. Aan het einde van de 
wedstrijd gingen de voorhoede spelers achter spelen zodat de achterhoede ook de kans kreeg om te 
gaan scoren. Dit is toppie. 
 
De ouders hebben weer genoten van wat het team elke week weer voor spel laat zien.  
Een aantal ouders werd het ook een beetje te veel vandaag en moesten, na het scoren van Maud, 
de zakdoeken te voorschijn halen. Het waren echt niet de druppels van de regen hoor. ( want die 
was er niet) 
Verder wil ik Mandy bedanken voor het Mental - coach effect. Door jou aanwezigheid hebben de 
mannen en Maud ook zo kunnen spelen zoals jij dat had voorspeld. Dus jou aanwezigheid wordt 
toch wel, elke wedstrijd, op prijs gesteld. 
 

Dineke 
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Tsaar Katarina heerst in het doel! 

Zaterdag 7 november 2009, 
 
Het vooraf gevreesde Kolping Boys E10 was aan de beurt vandaag. Vooraf gevreesd, omdat 
we de E11 al tegengekomen waren in ons eigen stadion en met 1-12 werden afgedroogd. 
Maar we hadden een doel en dat was onszelf laten zien, laten zien dat we gegroeid zijn, dat 
de trainingen niet voor niets zijn geweest, en dat we een waardige tegenstander zouden zijn. 
Kregen we vorige week nog onnodige goals tegen, deze week, leek er wel een andere kee-
per in het doel te staan! Maar het was nog steeds onze Katarina die het flink druk had en 
met de minuut groeide! De eerste redding in de 3e minuut op een afstandsschot van Kolping 
Boys deed haar al glimmen van trots!  
 
Onze missie was duidelijk, counteren! Al in de 7e minuut kreeg Giovanni een enorme kans 
om te scoren, maar helaas kaatste de bal tegen de binnenkant van de paal weer terug het 
doel uit. Een paar minuten later was het Katarina die weer op de goede plek stond en de 
stand op 0-0 hield. In de twaalfde minuut, brak Dion door de verdediging na goed storen en 
kon bijna de 0-1 aantekenen, maar het mocht niet zo zijn.  
 
Pas in de 13e minuut kwam Kolping Boys op voorsprong door een onhoudbaar schot op het 
doel van Tsaar Katarina af te vuren, 1-0. Er volgden weer een aantal spannende momenten 
voor het doel van Reiger Boys, maar iedere keer stond weer dat kranige meisje in de weg. 
De ballen vlogen haar om de oren. Toch kon ze niet voorkomen, dat in de 22e minuut van de 
eerste helft de 2-0 werd gescoord wederom door een afstandsschot en wederom onhoud-
baar. Even was er chaos in de verdediging en daar maakte Kolping Boys gebruik van en 
vuurde andermaal een kanonskogel af op Katarina, onhoudbaar en dus 3-0.  
 
Lopend naar de kleedkamer werd Katarina overladen met complimenten door zowel mede- 
als tegenstanders. De tweede helft begon weer met twee fabuleuze reddingen van onze 
keeper, en in de 6e minuut brak Dion door, maar kwam weer niet tot scoren. In de 12e mi-
nuut werd het alweer 4-0 door chaos achterin bij een corner. Even later redde Katarina weer, 
maar dan met haar knie. Het had toen al 10-0 kunnen zijn.  

De 5-0 van Kolping Boys dat moet gezegd worden was er een van ongekende schoonheid. 
Een droge knal over onze lange keeper heen vanaf de linkerkant zo het dak van het doel in. 
Er volgt nog een aantal reddingen, maar de 6-0 kon niet uitblijven, een intikker van dichtbij. 
Nadat Katarina weer goed had ingegrepen stuurde ze Dion weg met de bal en hij kwam vrij 
voor de keeper en wist de eer te redden, 6-1.  
 
Ondanks dat iedereen hard werkte, konden we toch niet voorkomen dat het ook nog 7-1 
werd en zelfs nog 8-1. Maar vooraf hadden we daar voor getekend. We kregen te horen dat 
ze nog niet zoveel tegenstand gehad hadden, en we hebben de eer gered. Deze jongens 
zijn gewoon een paar maten te groot voor ons, maar we zijn weer wijzer geworden en vol-
gende week krijgen moeten we bij de Zeevogels op bezoek. We zijn benieuwd! 
 
Tot op de training! 
 
                Groeten, Erik 

 

N.b.: Het is toch Tsarina?  Rijm ook nog mooi met Katarina.  
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VV ADO ‘20—Reiger 
Boys Meisjes F 1. 
  
Zaterdag 7 november 
was het onze beurt 
om bij ADO'20 in 
Heemskerk op be-
zoek te gaan. Na de 
goed verlopen heen 
reis , ondanks het 
vroege tijdstip, staan 
de dames op tijd op-
gesteld op het voetbal 
veld. De opstelling is 
zoals altijd in de 
kleedkamer bespro-
ken maar helaas blijkt 
de tegenstander het 
met minder mannen 
moet doen, dus staat 
er 1 wisselspeelster 
aan de kant. Het wordt zoals wel vaker een strijd tussen dames en heren daar de tegenstander geen 
dames in het elftal had. 
De eerste helft gaat leuk van start en er zijn vele kansen voor de dames. Alna 5 minuten is er de 
kans om op 1-0 te komen maar de bal van Femmy komt op de paal. 2e kans is een hard schot op 
doel van kim maar deze bal gaat, na van richting te zijn verandert rakelings langs de goal. Hierna is 
het de beurt aan ADO '20, die met de eerste serieuze aanval met een beetje geluk op een 1-0 voor-
sprong komt. De wedstrijd gaat verder en de dames blijven aandringen. er volgen nog 3 schoten op 
doel maar deze gaan rakelings langs waarna ook ADO '20 weer eens in de buurt van het doel van 
reigerboys (girls?) komt. Het spel gaat leuk op en neer maar van de 6 kansen die nog volgen belandt 
de 8e mogelijkheid uiteindelijk waar die wezen moet in het doel van de tegenstander. Dit was een 
mooi doelpunt gemaakt door Femmy, stand gelijk:1-1. Aan het eind van de eerste helft staan de da-
mes qua kansen ruim voor (+/- 9-2) maar de stand bij het fluitsignaal voor het eind van de 
eerste helft is dan toch echt nog maar 1-1. 
De rust wordt benut om van keeper te wisselen. Meike wordt in de 2e helft vervangen door Sammy. 
Doordat er geen rustpauze is maar er toch niet openbaar omgekleed kan worden vangt de 2e helft 
met een kleine tijdvertraging aan. 
Na het fluitsignaal voor het aanvangen van de 2e helft blijft het beeld gelijk aan de eerste helft, ech-
ter nu met regen. De dames van reigerboys hebben meer balbezit en de meeste serieuze kansen. 
Uiteindelijk resulteert dit in een mooie voorzet van kim op Lotte die de bal mooi in de hoek schiet, 
de dames nemen verdient de leiding in 
de wedstrijd 2-1. Na diverse schermut-
selingen voor beide goals wordt de 
wedstrijd dan ook bij deze stand 
beëindigd.  
  
De penalty's na afloop van de wed-
strijd worden ook door de dames ge-
wonnen 
met :6-2!  
  
Al met al was dit een leuke wedstrijd 
met een goede uitslag voor de dames! 
Sammy, Femmy, Lotte, Amber, Dara, 
Kim, Nienke, Meike en Sanne ga zo 
door! 
  
    Johan Zijp 
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Reiger Boys F4 - LSVV F2  2 - 3 
 
De eerste verliespunten zijn een feit, en misschien is het wel mijn schuld.  
Normaal gesproken doen we een goede warming-up, maar vandaag heb ik de jongens maar 
een beetje aan laten "klooien". Ze hadden het naar hun zin, dus ik vond het goed. Maar daar-
mee waren ze niet scherp en dat werden ze de hele wedstrijd niet meer. Desondanks werd er 
niet slecht gespeeld, maar de echte scherpte was er niet en dat was nou net het verschil van-
daag. De kleine spits van LSVV kreeg 1 kans de eerste helft en die ging erin, dus stonden we 
achter. Een nieuwe ervaring dit seizoen. In de rust nog geprobeerd om de jongens weer 
scherp te krijgen. Gezegd dat ze feller moesten zijn en er een beetje pittiger in moesten gaan.  
Na vijf minuten lag echter de 0 - 2 er in. Daarna ging het iets beter en Terence scoorde de  1 - 
2. Niet veel later schoot Sem ook raak en zo stond het weer 2 - 2 en er zat nog meer in, want 
we speelden meer op hun helft dan zij op de onze, maar, zoals ik al eerder schreef, de echte 
scherpte ontbrak. In de laatste minuut kregen we ook nog een doelpunt tegen, waardoor we 
de wedstrijd met 2 - 3 verloren. 
Jammer jongens, maar verliezen hoort er ook bij. Woensdag weer lekker trainen en dan gaan 
we er weer voor, op naar de volgende wedstrijd!!! 
 

Dinand 
 
 

Reigerboys F 7 tegen Duinrand F1  uitslag 3-3 
  
Vandaag hadden we een verrassende opstelling tegen Duinrand. Remco en Jarno hadden 
andere leuke dingen te doen, Sydan en Calvin waren helaas ziek (beterschap mannen ) en 
Thijs????? geen idee. Dus we hadden nog over van ons eigen team Cees, Allen, Wester en 
Ryan, moet je nagaan 50% van ons eigen team was er niet. Nou daar sta je dan als coaches, 
wat moeten we doen? Gelukkig zijn er altijd jongens die nog een potje willen voetballen. Dus 
van de week al flink aan het mailen geslagen en is het gelukt om een paar jongens van de F4 
erbij te halen. Wesley, Dave en Niels stonden te trappelen om mee te doen. En niet te verge-
ten onze benjamin Luca, het broertje van Ryan. Duinrand kwam naar Reigerboys met 10 jon-
gens, niks geen last van zieken. En we wisten al dat dit een lastige tegenstander zou worden, 
ze draaien bovenin mee in de  competitie en ja het is wel een F1. Vanaf het fluitsignaal gingen 
we erg goed uit de startblokken, de ene na de ander geweldige combinatie en je zag het al 
snel we hadden topinvallers. Wesley is een prima spits en erg handig aan de bal. Ziet goed 
wie er vrij lopen en pakt gewoon zijn doelpuntje mee. Niels was overal te vinden, wat een 
loopvermogen. Hij zat er constant bij en gaf prima pasjes en ook Niels maakt een lekker doel-
punt. Dave is ook sterk aan de bal geworden, harde werker met splijtende pasjes, knap hoor. 
Luca stond te verdedigen als een tijger, alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. Ging er bik-
kelhard in en pakt gewoon keurig de bal af.Cees onze keeper staat er als als een rots in de 
branding, had weer prima reddingen. Je ziet het meteen hoor Cees dat je keeperstraining 
krijgt, man wat ben je goed. Allen en Wester zijn natuurlijk beregoed in de verdediging, harde 
werkers echt een prima blok. Ryan onze eigen spits pakte ook zijn doelpuntje mee en vond 
het wel lekker gaan met zulke invallers. Met rust stonden dan we ook met 3-0 voor, moet wel 
zeggen we hadden wind mee en we kwamen een paar keer goed weg. Een bal op de lat en 
paal dus we waren er nog lang niet. Gaat nog lastig worden de tweede helft. En ja dat bleek 
ook wel, een aantal jongens zaten er een beetje doorheen en Duinrand was nog harstikke fris 
met twee wissels en wind mee. Uiteindelijk hebben we een 3-3 er uit kunnen slepen en dat is 
toch een topprestatie. Rest me nog de invallers geweldig te bedanken en ik hoop nog een 
keertje een beroep op jullie te mogen doen als het nodig is. 

  
groet 

coach Jan  



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

27 

Jaargang 45 - nummer 11 
1 november 2009 

AFC ’34 F4 – Reiger Boys F10      Alkmaar: 07 november 2009 

 
Een tegenstander van ongekend „kaliber‟ staat vandaag oog in oog met de „pupillen‟ van 
Reiger Boys F10. De spelers van AFC ‟34 hebben dit seizoen nog géén wedstrijd verloren 
én zijn dat óók vandaag niet van plan. Echter, dat óók de zogenaamde „koploper‟ punten 
kan laten liggen, bewijzen de „pupillen‟ van de F10. Met een enigszins „gehavend‟ team zal 
Reiger Boys aan de wedstrijd beginnen. Door afwezigheid van speler Marijn én keeper Mar-
co, kunnen de „pupillen‟ van René én Johnny zich géén verder „leed‟ veroorloven. Met enige 
vorm van „voorzichtigheid‟ zal er moeten worden gespeeld. 
 
Het is „gelegenheidskeeper‟ Khaliel die in eerste instantie nog even moet wennen aan zijn 
„nieuwe‟ rol. Daar waar hij normaliter een „mandekkende‟ rechtsback is, zal hij nu niet te ver 
van de doellijn moeten wijken. Voor de verdediging van de F10 is het vanaf de allereerste 
minuut dan ook „zoeken‟ na een goede „invulling‟ van de taken nu Khaliel op doel staat. Ge-
volg?! Helaas, het is AFC ‟34 die direct door de verdediging heen „snijdt‟ én Khaliel pas-
seert: stand 1 – 0. De „pupillen‟ van Reiger Boys zien dat ze compacter moeten gaan spe-
len, willen ze niet met grote cijfers verliezen. Met name vanaf de rechterflank weet de F10 
toch een aantal malen „gevaarlijk‟ te worden.: ze bereiken de achterlijn én ze „produceren‟ 
gevaarlijke voorzetten. Helaas, steeds zit de keeper van de tegenstander er goed bij. Ster-
ker de nog: hij zet zijn „stempel‟ nog méér op de eerste helft wanneer hij zijn prachtige uit-
trap via een goed spelende spits achter Khaliel ziet rollen: stand 2 – 0. De F10 weten even 
niet wat hen overkomt. Niet voor niets worden ze vanaf de zijlijn flink aangemoedigd. Nog-
maals worden de „taken‟ aan hen duidelijk gemaakt, waardoor er plots een „sprankje‟ hoop 
ontstaat. Tim weet de bal schitterend voor de voet van Sven te „krullen‟. In eerste instantie 
wordt het schot geblokt, maar met de „afvallende‟ bal weet Sven de „aansluitende‟ treffer te 
maken: stand 2 – 1. In resterende minuten van de eerste helft gaat het spel op én neer: zo-
wel AFC ‟34 als Reiger Boys krijgen kleine kansjes. Na een redding van Khaliel, is het Tim 
de wederom met de bal aan zijn voet het middenveld passeert én een mooie pass richting 
Sven in het been heeft. Koelbloedig als hij is, kijkt Sven naar de keeper én kiest de goede 
hoek: stand 2 – 2. De verdiende gelijkmaker zorgt ervoor dat de „pupillen‟ van Reiger Boys 
„grip‟ op de wedstrijd krijgen, waardoor ze steeds „gedurfder‟ gaan spelen. Niets lijkt hen 
nog tegen te kunnen tegenhouden. Alhoewel?! Vlak voor rust komt de beste speler van de 
tegenstander nog één keer oog in oog met Khaliel te staan. Echter, middels de buitenkant 
van de knie weet deze een tegentreffer te voorkomen. De „pupillen‟ van Reiger Boys ruiken 
„bloed‟. Iedere bal die ook maar het middenveld voorbij schiet, wordt fantastisch geblokt 
door verdedigers Alec én Onur. Direct sluit het „eigen‟ middenveld aan, waardoor Jeremy én 
Loek de bal snel kunnen aannemen voor een volgende uitbraak. En geloof me: de kansen 
volgen elkaar in rap tempo op. Tot drie keer aan toe weet Reiger Boys het doel net niet te 
vinden: de lat wordt tweemaal geraakt, waarna het derde schot naast gaat. Echter, de F10 
voelt dat een overwinning mogelijk is. Ze blijven „pressie‟ uitoefenen in het doelgebied van 
de tegenstander. Uiteindelijk is het Tim die het doel weet te raken: stand 2 – 3.  
 

Ondanks de voortdurende „pressie‟ van de F10 weet AFC ‟34 al snel weer langs zij te ko-
men. Een prachtige aanval vanaf de rechterkant leidt tot de gelijkmaker: stand 3 – 3. De 
„pupillen‟ van Reiger Boys blijven ondanks de gelijkmaker naar voren spelen, waardoor Tim 
én Sven steeds weer in stelling kunnen worden gebracht. De druk in het zogenaamde 16 
meter gebied van de tegenstander wordt groter en groter. Uiteindelijk resulteert dit in een 
lekker schot van „goaltjesdief‟ Sven: stand 3 – 4. Om ervoor zorg te dragen dat deze voor-
sprong niet meer uit handen wordt gegeven, gooien met name Alec, Onur en Loek de 
spreekwoordelijke „poort‟ dicht. De kansen die AFC ‟34 nog weet te creëren, stranden bij de 
„bikkels‟ van de achterhoede van Reiger Boys. 
(Vervolg verslag: zie pag. 25). 
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Bij het horen van het eindsignaal, is de vreugde uitermate groot. De „pupillen‟ van Reiger Boys heb-

ben laten zien dat de spreekwoordelijke bal weldegelijk rond is: door goed samenspel én gezonde 

strijdlust hebben ze de vooraf „torenhoge‟ favoriet weten te verslaan. “Mannen, jullie zijn stuk voor 

stuk een „toppertje‟!! Met deze manier van spelen zullen jullie nog vaker van jullie laten horen!!”.  

 

 

07-11-2009 HSV F4 - Reigerboys F6 
 
Door een late aankomst van sommige spelers die eerst bij Foresters stonden !! konden we een paar 
minuten later beginnen op een normaal veld met kabouterdoeltjes !! Ze hadden simpelweg geen doe-
len meer over en wij kregen daardoor deze mini-doeltjes. Het werd daardoor wel erg moeilijk om te 
scoren, maar door een goede combinatie kon Mitchel de 1-0 aantekenen en vlak voor rust stond Rik 
helaas alleen tegen hun spits die koelbloedig scoorde 1-1. 
Na de rust hadden we allebei een keeperswissel, die voor hun niet goed uitpakte, want Guido deed 
het net zo goed als Rik en hun 2

de
 keeper was echt een stuk minder goed. 

Hierdoor kwamen we via Kay (mooie pass van Thomas) en Justin (na een mooie corner van Mitchel) 
op 1-3. Een paarminuten voor tijd maakte we onze 2

de
 fout in de verdediging en konden HSV de uit-

stand bepalen op 2-3. Een paar maal hebben we weer de lat en de paal geraakt, dus jongens jullie 
zorgen voor genoeg kansen en zolang we er maar genoeg inschieten is er niets aan de hand. 
Dit was de zoveelste knappe overwinning en weer is er heel veel strijd geleverd en regelmatig een 
goede pass of  een-tweetje, want op de trainingen oefenen we daar iedere keer op en dat zie je  
 

 
Gerard Joon F6 

 

Bart Blok Zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie. 
 
Op maandag en dinsdag 28 en 29 December houden wij weer ons traditionele Bart Blok Zaalvoetbal-
toernooi. 
Het vindt plaats in sporthal de WAARDERGOLF en wel van 9.00-21.00 uur. 
De verdeling is als volgt: 

 Maandag 28 December: 
 Ochtend: Kabouters 

 Middag: E-tjes 

 Avond: B en C junioren 
 

 Dinsdag 29 December: 
 Ochtend: F-jes 

 Middag: D pupillen 

 Avond: Meisjes B en C plus vriendinnen. 
 
De exacte tijden komen in December in de Reiger te staan dit hangt n.l. af van het aantal aanmeldin-
gen. De datum blijft in elk geval hetzelfde alsook het dagdeel. 
Je kunt je aanmelden alléén via je leider en niet via de toernooicommissie en de uiterste inschrijfda-
tum is 1 December. 
Alles wat er daarna nog binnenkomt, komt op de wachtlijst en wordt er gebeld als hij of zij er nog bij 
kan. 
We hebben uiteraard ook een heleboel scheidsrechters en leiders nodig voor dit evenement en deze 
uren worden uiteraard verwerkt in het nieuwe vrijwilligersconvenant. Jullie kunnen je aanmelden bij 
Nico de Krijger. 
Wij hebben er al zin in, jullie ook natuurlijk, dus meld je dan snel aan! 
 

Namens de toernooicommissie 
Nico de Krijger 
072-5742526. 
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Reiger Boys wil met 
de Dames terug 
naar het hoogste  
plan. 
 
 

P. Weeland ontvangt Koninklijke onderscheiding uit handen 
van burgemeester Han ter Heegde 

Tekenen sponsorcontract met Rabo-
bank. 

Peter Kuiken in alle vroegte bezig 
met de voorbereiding van de “Bami-
avond” terwijl Harald Haring in de 
soep roert? 

En op een ochtend werd ontdekt dat de penalty-stip verdwenen 
was. 


