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 Van de Redactie: 
 
Er is weer van alles gaande bij de voetbal-
club. Dat moet ook. Reiger Boys is en blijft 
een club in beweging. Geweldig! 
 
En dan die Reiger, dat is toch ook wat. Hier is 
die vogel weer, met allerlei interessante be-
richten: 
 

 Rookverbod? 

 Dartsleague. 

 Wedstrijdverslagen Heren; 

 Wedstrijdverslagen Dames; 

 Wedstrijdverslagen Jeugd; 

 De schijnwerper op… 
 
Het lijkt weinig, maar het is meer dan u ver-
wacht. 
 
Veel leesplezier. 
 

De redactie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

                       E-mail: dhr.h.hoogeveen@gmail.com 

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                  

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Mariëtte Nauta  072-5349351 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine- 

Coördinatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

 Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

 

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

http://www.reigerboys.nl/
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Kunstgrasveld en roken? 
 
Aan het hekwerk rond het kunstgrasveld hangen bordjes, waarop staat wat niet toegestaan is. Wel, 
dat is o.a. roken. Toch zien we tot onze stomme verbazing dat men doodgemoedereerd een sigaretje 
opsteekt op het kunstgrasveld. Dit kan en mag beslist niet!!! 
 
Wilt u zonodig roken, doe dat dan naast het veld. 
  
 
Roken 2: 
 
Wat ons ook verbaast, is dat er trainers, coaches en begeleiders zijn die langs de lijn, tijdens de wed-
strijd staan te roken. Geen goed voorbeeld. We zijn geen Frits Korbach. Stel de behoefte even uit! 
 

 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

Korte uitslagen. 
 
RB  1  Goede eerste helft, pech, uitslag geflatteerd. 
RB  5  Telraam vergeten. maar ook deze wedstrijd moeten we maar gauw vergeten, 
         Cor bedankt voor het meespelen. 
RB  8  Terecht gewonnen,alleen jammer van het tegendoelpunt tot volgende week E.H.P. 

Verloren of meegenomen? 
 
Hallo, mijn zoon had gister een toernooi en is zijn trainingsjasje van FC Medemblik kwijtgeraakt 
maat 140 en in de zak van zijn jasje zat een fietssleutel, hebben jullie die gevonden? 
Ik hoor het graag van u. 
  
Met vriendelijke groet, Atie Zonneveld. 
022-7545177 

Fotografen: 
 
Wekelijks zie ik mensen met camera‟s rond de velden. Ze maken fantastische opnames en sturen de 
foto‟s regelmatig in naar de redactie. Die plaats ik graag onder de toezegging dat hun namen ver-
meld worden.  
Helaas ben ik dat laatste een aantal keren vergeten. Excuus daarvoor.  
Als goedmakertje wil ik ze toch wel even noemen: Leo Soeters, Maarten Post, Arjan de Back, Wilko 
Bakker. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. 
 
Blijft u wel uw foto‟s inzenden? Uiteraard mag iedereen zijn opnames insturen.  
 

HH 
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Na een succesvol eerste seizoen start op 1 oktober de tweede Reiger Boys Dart League in succes-
sie.  Titelverdediger Ron van de Grijspaarde zal alles uit de kast moeten halen om zijn eerste plek te 
verdedigen, want uit betrouwbare bron is vernomen dat een aantal nieuwe kleppers aan de start ver-
schijnen, en dat de darters van vorig seizoen uit zijn op revanche. 
 

Mocht je  willen meedoen, er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
De RB Dart League wordt van 1 oktober tot begin mei op elke donderdagavond gespeeld in de kanti-
ne van Reiger Boys.  Naast de prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 wordt de eerste onehunderd-and-
eighty beloond met een pitcher, en elke 180 daarna met een halve liter bier. 
 

             =       
 
Inschrijven kan tot 29 september bij Rob Bakker per mail: bakker1945@quicknet.nl 
De inschrijfkosten bedragen slechts € 5,00 voor het hele dartseizoen. 
 

Dus, vanaf 1 oktober                                     Let’s Play Darts!! 

 

De Reiger Boys Dart League gaat weer van start 

Coordinator Senioren Recreatief: iets voor U? 
Bel Koen van der Horn! 

 

 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 

 

mailto:harrybakker1945@quicknet.nl
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Jong-Holland-Reiger Boys. 
 
Wat moet je nou over deze wedstrijd ver-
tellen, behalve dat Reiger Boys compleet 
werd weggespeeld. 
De sterke kant van Jong Holland was de 
omschakeling, bij Reiger Boys was dat 
juist de zwakke plek. 
In eerste instantie hielden beide ploegen 
elkaar aardig in evenwicht gedurende 
twintig minuten. Maar daarna trok de 
thuisploeg het initiatief naar zich toe. Dit 
resulteerde in de 38

e
 minuut in de 1-0, 

middels een zeer snel uitgevoerde coun-
ter. En twee minuten later viel een kopbal 
van de bezoekers voor de voeten van 
een aanvaller van Jong Holland en de 2-
0 was een feit. 

Eigenlijk was vanaf dat moment de 
wedstrijd gespeeld. 
Na rust gingen beide ploegen op de-
zelfde voet verder, Reiger Boys on-
machtig, te traag en met veel balver-
lies (met name op het middenveld) 
en Jong Holland uiterst effectief in de 
omschakeling en de afwerking. 
Het resulteerde uiteindelijk in een 6-0 
eindstand. 
De frustratie van Reiger Boys richtte 
zich vooral op scheidsrechter Jansen 
wat resulteerde in een aantal gele 
kaarten en zelfs een rode voor Rem-
co Post (2x geel voor commentaar). 
Twee keer gespeeld, twee keer verlo-
ren, er is een hoop werk aan de win-
kel voor de trainer van Reiger Boys. 
 
Tineke Leuven 
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Wedstrijd: The Knickerbockers – Reiger Boys 
Doelpunten maaksters:  
1-0 Anne Sophie Colin, 2-0 Stephanie de Wal, 3-0 Kirsten Wolthuis,  
3-1 Tanja Groenewoud 
Opstelling KB:  
Jolien de LangeInge van Velpen,Marianne van Wijk,Leonie Visser,Floor Egberts,Lisanne de 
Boer,Maike Elshof,Yasmin Abrahams,Stephanie de Wal (86

e
 Thaita Bolhuis)Anne Sophie Colijn (73

e
 

Anne Huybers), Sara Squires (80
e
 Kirsten Wolthuis) 

Opstelling RB: 
Eline Roet, Aaike Verschoor, Pattry Blok,Marieke Plekker,Tanja Groenewoud,Pauline Boon,Tessa 
Oud (46

e
 Inge Woldhuis)Christa Schelvis,Marintha Louwe (55

e
 Monique v.d. Rijst)Milenca van 

Ee,Alina Uijl (75
e
 Linda Bakker) 

 
Dat het er bij The Knickerbockers iets anders aan toe gaat dan bij de meeste andere verenigingen 
kan je zien als er vlak voor de wedstrijd nog even een cornerhoek gekrijt wordt. En wel met een plas-
ticbekertje ( de kalk pot) en een stukje karton dat dienst doet als kwast.  
De scheidsrechter is goed bezig met zijn warming-up maar moet wel even aan de speelsters vragen 
hoe vaak er gewisseld mag worden en dat hoort toch niet voor te komen in de Hoofd klasse! 
 
Reiger Boys begint met veel balbezit, toch is de eerste kans om op doel te schieten voor The Knic-
kerbockers, maar de verdediging van RB weet de bal goed weg te werken. Na 8 minuten spelen is 
het Christa Schelvis die op aangeven van Milenca van Ee de score had moeten openen, maar zij 
schiet de bal slechts tot corner. Als 3 minuten later Alina Uijl achter de bal staat om de vrije trap te 
nemen, is het voor keepster Jolien de Lange geen probleem om deze te pakken. Helaas is RB keep-
ster Eline Roet niet zo gelukkig en moet toezien hoe Anne Sopie Colijn na een fout in de verdediging 
de 1-0 binnen de palen schiet. 
Het spel loopt nog niet goed bij RB,daar waar vorig seizoen 2 kansen nodig waren om 2 goals te ma-
ken, wil het vandaag niet echt lukken. De bal wordt te kort aangespeeld of net een keer te veel over 
getikt. 
In de 23

e
 minuut ziet Alina haar harde vrije trap op de lat uiteen spatten en even later heeft KB het 

geluk dat in de kluts Leonie Visser de bal net over het eigen doel tikt. 
Ook Marieke Plekker lukt het niet om de bal binnen de palen te koppen. Keepster de Lange zit er 
steeds goed bij. 
Door hard werken van Aaike Verschoor wordt voorkomen dat Stephanie de Wal doorstoomt naar het 
doel van Roet. 
In de slotminuten van de eerste helft gaat het er stevig aan toe, pakt Eline de bal goed na het schot 
van Yasmin Abrahams en ziet RB dat Colijn de bal nog even tegen de paal schiet.  
Na de rust zijn beide ploegen best fel en gaat het er nog net zo stevig aan toe als in het slot van de 
eerste helft. 
Ook nu moet Schelvis toezien hoe haar schot op doel gekeerd wordt door de Lange. 
Wederom heeft RB veel balbezit en worden de aanvallen goed van achteruit opgezet, maar lukt het 
niet om te scoren. In de 65

e
 minuut is het Schelvis die naar de grond wordt gewerkt, maar scheids-

rechter Vos vindt het niet nodig om er wat aan te doen.  
Dat het spel stevig is zien we als Aaike Verschoor en Sophie de Wal beide voor de bal gaan en flink 
uithalen, Verschoor (die overigens een prima partij speelde) blijft staan, maar de wat tengere de Wal 
gaat door de lucht. Als ze weer overeind staat geven beiden elkaar een hand en gaat het spel weer 
verder. 
Aan de andere kant is het de Wal die de bal uit een vrije trap in één keer het doel inschiet: 2-0. Daar 
waar iedereen het idee had dat een ander de bal nog zou gaan raken, ging hij met een klein bochtje 
tegen de touwen. 
Een beetje tegen de verhouding in, maar als je ze zelf niet maakt ……………. 
Zo weet de net binnen de lijnen gekomen Kirsten Wolthuis de 3-0 erin te schieten. Tanja Groene-
woud weet de eer te redden voor RB. Zij schiet de 3-1 er in een keer in. 
En zo moet RB weer toezien hoe de punten (net als vorig seizoen) in Groningen blijven na een wed-
strijd die fel was, maar gelukkig door de teams zelf in de hand werd gehouden. 
 
Volgende week krijgen de dames van Reiger Boys  „t Zand op bezoek.         Simone Verschoor. 
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Reiger Boys Dames 2 in beeld. 
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Reiger Boys 2 (Zondag)  -  Graftdijk 2             1  -  7 
 

Ze gingen voor 6-0 de Graftdijkers en een hele tijd lukte dit niet, ondanks hun "scherpe" 
coach. De 1e helft was top om naar te kijken, de bal werd goed rond getikt, acties werden 
er gemaakt alleen werd er niet gescoord, het scorende vermogen heeft nog vakantie, denk ik. 
De Boys gingen met 2-0 de rust in, helemaal niet slecht omdat er nog van alles kon gebeuren. 
Over de 2e helft laat ik mij maar niet uit.........Drama met hoofdletter D. Niets lukte meer, mannen 
werden helemaal niet gedekt, iedereen liep maar wat te klooien, hoe dat kan???? Geen idee! 
Misschien moeten Eric en Dave voortaan de familie reünie dan toch maar op een andere dag doen? 
Er zijn nog 5 doelpunten van de tegenstander bijgekomen en dan toch nog 1tje van ons,  
onze pijlsnelle Geonn, kwam, zag en overwon daar dan toch 1 doelpuntje, voor de eer. 
Ondanks de snel te vergeten 2e helft, hebben de toeschouwers weer lekker lol gehad, das ook be-
langrijk. 
Volgende week uit tegen WMC 2 , spelen om 11.00 uur. 

  

Groetjes MiBo. 
 
 

Reiger Boys 4    -    Reiger Boys  3        2  -  3 
  

Ja, jullie lezen het goed, de K.N.V.B. heeft het derde en vierde elftal in een poule ondergebracht, 
eigenlijk een beetje jammer want er kan er maar een kampioen worden! Is allemaal misschien wel 
een beetje voorbarig maar gezien het vertoonde spel door beide ploegen zullen zij best wel eens 
hoge ogen kunnen gaan gooien. De Cockers hebben afscheid genomen van een viertal spelers maar 
hebben zich in de breedte kunnen versterken met een aantal nieuwelingen. Keeper Wim Jans-
sen blijkt een prima sluitstuk te zijn, de middenvelders Ed de Jong, Henk Paase, Carlo Bor en John 
Steenbeek hebben reeds in de vriendschappelijke wedstrijden laten zien dat zij hun mannetje staan 
terwijl Arjan de Back een welkome versterking is voor de achterhoede.  
De Cockers lieten zien dat zij er zin in hadden en als het schot van Harrie de Aal niet via de binnen-
kant van de paal weer het veld in stuiterde en Ramon een kapbewegingen minder had gemaakt had 
het zomaar vroeg in de wedstrijd  0 - 2 kunnen zijn. Als..als en dat telt niet want ook het derde raakte 
een keer de paal en toen zij, na een enorme knal op de lat, en terugspringede bal wel goed verwerk-
ten was het 1 - 0. Ook dat is voetbal hoor ik dan wel eens zeggen. De tweede helft ging redelijk gelijk 
op tot Ramon de wedstrijd een ander gezicht ging geven. Zijn eerste van het seizoen was daar. 
Langs de kant hoorde ik een aantal Cocker supporters roepen en nu erop en er over, een wielren-
term, maar dat maakte mij niets uit als het maar zou gebeuren. Toen een drietal minuten later een 
prachtig schot van Carlo in het kruis verdween stonden de Cockers op voorsprong. De mannen van 
het derde waren redelijk aangeslagen en rijp voor de slacht, ik overdrijf nu wel een beetje hoor, maar 
als de toch altijd zo tref zekere Patrick B. alleen voor de keeper staand doel had getroffen was het 
denk ik gelopen. Helaas voor de Cockers kwamen de mannen van Jeffrey steeds vaker en gevaarlij-
ker door en zag menigeen de bui al wel hangen. Soms kan iets gewoon niet uitblijven en werd dan 
ook de verdiende gelijkmaker achter de goed keepende Wim geschoten. Toch nog even een ople-
ving bij de vermoeid rakende Cockers. Weer was het Patrick die alleen voor de keeper opdook en 
kijk maar naar de uitslag dan weet je het resultaat. Ik heb met Patrick achteraf nog een SMS discus-
sie gehad over het hoe en waarom en wat mij betreft zijn we daar wel uitgekomen. Vijf minuten voor 
tijd moesten de Cockers helaas nog een tegentreffer toestaan. Ik denk dat het  jongere en conditio-
neel sterkere derde verdiend heeft gewonnen, maar dat wij misschien toch wel een beetje onver-
diend hebben verloren, als dan kan tenminste?! Verder nog te vermelden dat de spe-
lers Egbert hebben uitgeroepen tot de Man of the Match, dat Nico de Boer ondanks een gebroken/
gekneusde/gevoelige rib niet heeft kunnen/willen lachen maar wel heeft kunnen vlaggen. Dat we 
druk zijn aan het inventariseren i.v.m. het geplande, 2 jaarlijkse, Mr. Cocker weekendjeweg, waar 
enkelen nog op MOETEN reageren. Verder is het op dit moment nog niet zeker of de wedstrijd van 
zaterdag a.s. doorgaat. In Medenblik is een soort van feestweek en 6 spelers van hun zitten in de 
organisatie, we zouden wel bij hun kunnen spelen om 13.00 uur, hetgeen ons weer niet uit-
komt.  Wordt vervolgd. 

  

J.v.d.B. 
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Reiger Boys 5 
 
De voetbalschoenen waren al twee weken geleden uit het vet gehaald, vanwege de oefencampagne, 
die ons klaar moest stomen voor de start van het seizoen. Een oefencampagne die redelijk succes-
vol was, met overwinningen op Reiger Boys zes en acht, een overwinning op Alkmaarse Boys vier 
en een terechte nederlaag tegen Alkmaarse Boys twee. Dit alles in een tijdbestek van twee weken, 
zodat de eerste competitiewedstrijd werd begonnen met wat vermoeide spiertjes. Net zoals we vorig 
seizoen toenmalig aanvoerder Roeroe, wegens tegenvallende resultaten aan de kant hadden gezet 
ten faveure van Dinand, ook dit seizoen hebben we een nieuwe hoofdverantwoordelijke: Peter Coe-
sel. Ook bekend als Pa Coesel, Coesel senior of Peter. Een manager is natuurlijk zo goed als het 
materiaal waar hij mee werkt, vandaar dat we op dit gebied óók hebben geïnvesteerd in een paar 
(jongere) Goden, die in de kantine herkenbaar zijn aan hun Reiger Boys trainingspakken en T-shirt 
waarop hun eigen initialen staan: Peter van Dinteren, Ron Mol en Willem-Jan Kroon. Die laatste 
staat bij sommige teamleden ook bekend onder de naam Jan-Willem. Tevens is er dit seizoen geïn-
vesteerd in een opener voor het bier uit de biertas. Waar niet aan gedacht is; een kwakzalver of een 
toverkol (Jomanda vond het te ver vanuit België), want nog voordat we een officieel balletje getrapt 
hebben maar liefst drie geblesseerden: Ron Veerman die nog steeds niet zijn zwaarste tegenstan-
der, z‟n eigen knie overwonnen heeft, Jeroen Slaager kreeg het voor elkaar om na een heroïsch uit-
ziende redding (die er toch in ging) z‟n vinger uit de kom te duwen en Lars van Bekkum Marks heeft 
last van een hardnekkige blessure aan z‟n bil. “Waaaat!?” Lars heeft last van een bilspier. “Waaat!?” 
Lars heeft au bij het gebied onder aan z‟n rug. Echt waar. Net zoals vorig seizoen mochten we het 
kampioenenbal openen tegen de Zwaluwen. Maar dan wel een team hoger dan vorig jaar, waar het 
grootste deel van ons team toch echt een jaartje ouder is geworden. Gelukkig floot onze favoriete 
scheidsrechter in Hoorn, zodat we misschien wel maar 35 minuutjes stand hoefden te houden. Jam-
mer genoeg had ook deze man dit seizoen geïnvesteerd in nieuw materiaal; een echt horloge met 
een echte stopwatch. Dus toch negentig minuten zweten. Niet dat dit heeeeel erg is, de beste manier 
om een kater te verwerken is een potje voetbal, zolang je maar niet hoeft te koppen. De eerste helft 
was nog vrij redelijk en vaste commentator Tim had nog niet zo heel veel gelegenheid om zijn sar-
casme op teamleden te kunnen botvieren. Toch werd het 1-0 voor de Zwaluwen door –naar ik meen- 
een slippertje van Oelie, of was het een misverstand met Sipke? Een logische voorsprong voor de 
Zwaluwen, die toch ietwat (lees : veel) sterker waren dan de geel-zwarte helden. Desondanks had-
den we er heel vies 1-1 van kunnen maken, mits Ron maar niet datgene deed wat hij ook al tijdens 
de oefencampagne liet zien: naast en/of over schieten. Aan de andere kant het verschil tussen Ron 
en de oude garde: Ron stáát daar wel om naast te schieten. Na nog een misverstand in de verdedi-
ging, waarbij ik helaas of gelukkig voor hun de direct betrokkenen vergeten ben, werd het 2-0 voor 
de Zwaluwen. Thee. Na de thee op het oog logische wissels: Bert, Ron en Ronald (op alfabetische 
volgorde) eruit en Roeroe, Marco en Peter (op volgorde van leeftijd) er in.  Helaas moest er nog even 
gewend worden aan de wissels en binnen weinig tot nul tijd stond het 4-0 voor de Zwaluwen. Na dit 
vervolg van de pakjesavond werd er af en toe een klein beetje meegevoetbald, maar deze, alles bij 
elkaar opgeteld vijf minuten, waren te weinig om een onuitwisbare indruk in Hoorn achter te laten. 
Peter scoorde nog wel tegen na een assist van John, maar helaas kregen we er zelf ook nog drie 
tegen. Naar de mening van velen hadden we ook nog een strafschop moeten krijgen, maar gezien 
de strafschoppen in de oefencampagne is dit nauwelijks een kans te noemen in het geval van het 
vijfde. 
 
Mispeer van de week. 
 
Keuze genoeg, bijna iedereen stond onder z‟n niveau te spelen en bijna iedereen heeft wel in meer 
of mindere mate schuld aan één of meer tegendoelpunten. Dus in het voetbal zelf hoeven we de mis-
peer niet te zoeken. Laten we maar eens gaan kijken naar het randgebeuren. Wegens aanhoudend 
gemopper, al dan niet terecht, zou ik graag Tim de mispeer willen geven, maar dat zou wat verge-
zocht zijn: iedereen laat wel eens mayonaise op een hondvriendelijke plaats vallen.  Zijn vader Peter 
is ook een kleine, vergezochte kandidaat omdat hij op zijn telefoonnummerslijst (3x woordwaarde) 
mevrouw Bos vermeldde met als achternaam „Bos‟, nou ja, dat klopt dan wel, maar als roepnaam 
„mevrouw‟, heeft genoemd.  Maar zoals gezegd, ook dit is wat ver gezocht en ik heb de indruk dat we 
nog zat gelegenheid krijgen om één van de leden van de “Coeselfamilie” nog wel een keertje de mis-
peer te geven. (vervolg. pag. 10). 
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De mispeer heeft wel te maken met de telefoonnummerlijst. De persoon die naast mij zat in de kleed-
kamer vroeg zich af wie nu dan toch “Richard” zou zijn. Een inderdaad wat vreemde naam op de lijst. 
De associatie Richard=Oelie en Oelie=Richard wordt blijkbaar niet door iedereen gelegd en zeker 
niet door Dinand. Dinand, van harte! Je hebt hem helemaal op eigen kracht verdient. 

 
Groetjes, 
Marcus. 

 

 
Reigerboys Heren 9 – Velsenoord 2 
 
Na weken voorbereiding, trainen en mentale preparaties was het zover. We mochten weer! 
Gezien het aanvangstijdstip gingen we er blindelings vanuit dat het hoofdveld voor ons gereserveerd 
was. Dat zou een gepaste compensatie zijn voor het feit dat we na de wedstrijd een gesloten keuken 
zouden treffen! De aftrap vond echter plaats om 16.00 uur op veld 4! In onze koppies waren we er 
blijkbaar nog niet klaar voor, want we keken na 3 minuten spelen al tegen een 0-1 achterstand aan. 
Nu was het aan ons om te laten zien dat we geen herhaling wilde van de resultaten van vorig jaar! 
Het was onze Richy, die na 10 minuten de score gelijk trok door een fraaie volley strak en cross 
achter de keeper te werken: 1-1. Blijkbaar nog stoned van de goal van Richy zagen we enkele mo-
menten later hun spits onze stand-in keeper Jeroen E. verschalken. Gehard in het achterstaan zette 
we de achtervolging weer in. Helaas zonder succes want ook de 1-3 viel in de 1

e
 helft. Een goede 

voorzet van nieuweling Ronny gaf Pierre de mogelijkheid zijn toverdoos te openen in een rendez-
vous met hun keeper. Pierre blijkt nog altijd een killer, want hij miste niet! Toch jammer dat we met 2-
4 achterstand aan de thee gingen. Die thee bleek motiverend te werken, want na enkele ballen uit de 
sloot hengelen, mocht de Velsenoordgoalie ook 1 keer vissen! Namelijk de bal die Alex na een leuk 
opgebouwde aanval in het vijandelijke doel had getikt: 3-4. Op wat gezonde opstootjes en onduideli-
jke overtredingen na was dit eigenlijk de enige noemenswaardige actie van de 2

e
 helft. Pas in de 

blessuretijd krulde Paul de bal nog van een slordige 30 meter richting een onbereikbare plek voor 
hun kabouterkeeper! Totaal onverwachts bleek dit 1 meter 55 lange heerschapje verdomd hoog te 
kunnen springen en stopte de bal op de lijn ter hoogte van de kruising. Helaas de eerste wedstrijd 0 
punten. Niet dat we anders gewend zijn, maar toch jammer. Inderdaad: de keuken was gesloten na 
de wedstrijd, de bierpomp gelukkig nog niet.....  Proost! 
 

De schijnwerper op...Annamarie Kroeze. 
 
Zonder al die andere vrijwilli-
gers te kort te willen doen, 
richt ik deze keer de schijn-
werper op Annamarie. 
Zij is voorzitter van de toer-
nooicommissie en heeft met 
al haar mensen de afgelopen 
weken een enorme klus ge-
klaard. 
Het mega-toernooi verliep 
vlekkeloos. 
 
Annamarie, en alle betroke-
nen: Klasse!! 
 

Het bestuur 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

12 

Jaargang 45 - nummer 4 
13 september 2009 

BOL (BROEK OP LANGEDIJK) BLOKKEERt MET (OVERWINNING TEGEN VIC-

TORIA O) DOORTOCHT REIGER BOYS B1 NAAR TWEEDE RONDE BEKER! 

Het bezoek bij WMC afgelopen woensdag bracht een monsterscore op het bord. 0-18 (0-9), 
maar omdat BOL geen fout maakte in Langedijk tegen Victoria (3-1), is het bekerseizoen voor 
de B1 van korte duur geweest. Vorig seizoen bleek BOL ook al een struikelblok voor de man-
nen van Adri van Excel. Tegen Victoria O werd de nederlaag met een 4-0 thuis overwinning 
(met de rust al bereikt!) weggespeeld. Er was nog een kleine kans, maar dan moest Victoria O 

met minimale winst huiswaarts keren en Reiger Boys B1 met ruime cijfers WMC opzij zetten.  

WMC was voor Victoria O en Bol al een heerlijke sparringpartner, met uitslagen als 16-0 (Victoria) en 
2-16 (BOL), kon je verwachten dat Reiger Boys geen moeite zou hebben met de blauwhemden. 
WMC was dan ook zichtbaar een maatje te klein voor de B1, Berry had een vrije avond kunnen ne-
men, de ballen die hij kreeg waren op 1 hand te tellen. De keeper(s) van WMC hadden het iets druk-
ker, het was dat de scheidsrechter mild gestemd was voor WMC, anders had de uitslag zomaar ho-
ger kunnen uitvallen. Nu werd het 0-18, voor de statistieken hier de doelpuntenmakers: 

Tyrell: 7, Joeri: 4, Roy: 3, Gilean: 1, Joris: 1, Daan de Vr.: 1, Daan K. 1. 

Na de wedstrijd even contact gezocht met het sportcomplex in Broek en daar bleek dat BOL b1 ook 
hun derde wedstrijd hadden gewonnen, met drie overwinningen gaat BOL door naar de volgende 
ronde en mag Reiger Boys B1 zich gaan richten op de competitie in de eerste klasse A. 

Cor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt u ook mee  
en 

steunt u daardoor ook  
Reiger Boys? 

 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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REIGER BOYS B1 WORDT NAAR EEN 5-1 NEDERLAAG GESPEELD. 
  
Dat Reiger Boys het moeilijk zou krijgen in en tegen Den Helder, was op voorhand te voorspellen. 
Den Helder B1 een tegenstander bekend met de eerste klasse, weet hoe je wedstrijdpunten kunt 
vergaren. Veel inzet, strijd en goed gebruik maken van de ruimtes, leverde een 100 % rendement op. 
Het was niet een zo zeer de klasse die Den Helder in huis had, meer een collectief concept wat de 
trainer van Den Helder bedacht had. 
  
Dat is waar het zaterdag aan schortte bij de Reigers uit Heerhugowaard. De linies lagen te veel uit 
elkaar en als er al een aanval werd ingezet dan gaven de backs zoveel ruimte weg aan de buiten-
spelers van Den Helder dat die hier wel raad mee wisten. Steeds weer kwam de verdediging tegen 
een man meer situatie te staan, doelpunten konden dan ook niet uitblijven. Den Helder speelde het 
goed uit, Reiger Boys stond met de rust 3-0 achter. Was het dan helemaal niets met Reiger Boys? 
Nee, want mogelijkheden waren er wel, het benutten van kansen is echter nog steeds een probleem 
voor dit team. Bij mindere tegenstander wordt dat verbloemd met de meerwaarde binnen deze ploeg, 
maar in de eerste klasse is het een must om zorgvuldiger om te gaan met de kansen die je krijg. 
  
In de tweede helft kwamen Rico en Gillean voor Patrick en Mitchell en daar waar Den Helder in de 
eerste helft scoorde, waarom zou Reiger Boys dat dan niet kunnen in de tweede helft? Energiek be-
gonnen de boys aan het gevecht en zowaar kwam er een treffer van Tyrell. Den Helder bleef echter 
de bovenliggende partij en een pass door het midden zorgde voor een domper binnen het Reiger 
Boys kamp, op dat moment was de wedstrijd gespeeld. Den helder kreeg nog een aantal kansen die 
niet benut werden. De 5-1 kwam uiteindelijk toch nog op het scorebord te staan door een goede actie 
door het midden.  
  

Cor. 

 

 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans vander Veldt 
 

hansvdveldt@hotmail.com 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Reiger Boys MB 1 - Houten MB 1: 8 - 0. 

Foto’s: 
Maarten Post 
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Rondje langs de velden. 
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Verslag  E pupillen Selectie dd 12092009  
 
Na weken van voorbereiding en bekerwedstrijden ging het vandaag dan voor het echie! Voor de E1 
stond de thuiswedstrijd tegen het relatief onbekende  De Zouaven E1 op het programma.  Een fel en 
bij vlagen goed combinerend ReigerBoys winst de punten op Landgoed De Wending te houden, 4-2. 
Voor de E2 stond de uitwedstrijd tegen Alcmaria Victrix E1 op het programma. Een echte wedstrijd, 
met een doldwaas scoreverloop, 1-0, 1-2, 4-2 en uiteindelijk 4-4. Het eerste punt is hier binnen  en 
een groot compliment voor het vertoonde spel en de veerkracht! Na een goed begin moest de E3 in 
hun eerste wedstrijd in de 1

ste
 klasse E pupillen de puntne toch aan tegenstander, HSV E2 laten. Na 

een 2-0 voorsprong werd het uiteindelijk 3-7 voor HSV E2. Jammer, koppies op en we gaan er hard 
voor werken de punten de volgende keer te pakken. 

 
Reiger Boys E1 - Zouaven E1: 4 - 2. 
 
Zaterdag 12 september stond de 1

e
 competitiewedstrijd op de 

planning. 
De jongens gingen als eerste even naar binnen voor een tacti-
sche bespreking. 
Vervolgens naar het trainingsveld om warm te lopen, en elkaar in 
te schieten. 
Om 12:10 kwamen de jongens het veld op en werd er begonnen 
aan de 1

e
 competitie wedstrijd.  

Na de aftrap werd direct de aanval ingezet door de Zouaven, hier waren we natuurlijk klaar voor. 
Cem kon namelijk het 1

e
 schot op ons doel blokkeren en Jeremy nam de bal over 

en schoot de bal strak richting Dylan, deze schoot de bal net langs het doel van 
de Zouaven. Na het uitverdedigen van de Zouaven ving Cem deze weer netjes op 
en schoot de bal strak op Lars, deze kreeg de “snelle” bal net niet onder controle, 
maar weer een strakke actie van onze jongens. De Zouaven kregen meer grip op 
de bal en de druk op ons doel werd verhoogd, dit resulteerde vrij snel in een te-
gendoelpunt 0-1. Dit hadden we zo niet bedacht, dus daar werd direct op gerea-
geerd door Thimo. Hij schoot de bal snel op Tom, en Tom schoot de bal hard op 
hun doel, deze werd jammer genoeg opgevangen door de keeper. Na het slechte 

uitverdedigen kreeg Thimo de bal weer in de voeten geschoten en tikte deze door op Lars en van 
Lars weer op Tom, deze keer was de keeper te laat met reageren en schoot Tom de bal netjes in het 
net 1-1. We bleven een beetje aan hun zijde hangen en dit resulteerde in meerdere hoekschoppen 
voor ons, bij de 3

e
 hoekschop van Dylan schoot Thimo de bal binnen 2-1. De Zouaven bleven gaan 

voor de winst, hierdoor het spel ook even harder werd gespeeld. Maar wij bleven ons spel spelen 
door goed samenwerken en het spel goed te verdelen. Zowel over de linker als over de rechterkant 
werd er goed opgebouwd. Ook Tom op het middenveld bleef erg actief en in beweging. Dit resulteer-
de in meerdere kansen voor het doel van de Zouaven. Gezien hun keeper ook erg actief was, bleven 
de doelpunten nog even uit. We gingen met een 1-2 stand de rust in, na de rust bleven we gelijk op-
gaan. Kansen aan beide kanten van het veld met vele duels, ook mooie kopduels welke Dave goed 
wist te raken. Wederom kregen we 3 corners op rij, welke Dylan stuk voor stuk mooi voor het doel 
wist te schieten, maar de bal schoten we op de lat, en op de paal, ze gingen er maar niet in. De 3

e
 

hoekschop kreeg Dave voor zijn voeten en werkte deze wel tussen de palen 3-1. Eindelijk weer even 
een doelpunt na veel strijd. Vlak daarna braken de Zouaven door de achterhoede en vloog de bal 
hoog langs Ezra. 3-2. Enkele minuten later kreeg Lars de bal voor zijn voeten en schoot met een 
enorme knal de bal aan de andere kant weer tussen de palen 4-2. Tegen het einde van de wedstrijd 
braken de Zouaven nog even door en kwamen tegen over Ezra te staan, maar door een snelle uit-
loop van Ezra kon hij de bal met een mooie duik onderscheppen. Na het uitverdedigen kon Tom de 
bal nog bij Lars krijgen welke met een super snelheid over het veld vloog. Met de bal aan zijn voet en 
een tegenspeler vlak achter hem aan richting het doel, het schot was zuiver maar vloog net langs de 
verkeerde kant van de doelpaal. De jongens hebben super gevoetbald en creëerden zelf veel kan-
sen.  
 
Jongens, gefeliciteerd met deze 3 punten. 

Een supporter. 
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Alcmaria Victrix E1 -  Reigerboys E2 
 
De kop is er af. Na een maand van voorbereiding mochten we tegen een sterke tegenstander van 
start. Afgesproken werd dat er met veel inzet gespeeld moest worden, het voetbal  komt dan 
“vanzelf”. 
De wedstrijd begon wat mat en onwennig. Maar we kregen met impulsen van Max en Gijs toch een 
paar goede mogelijkheden. Helaas waren de schoten vaak van te grote afstand zodat de uitstekende 
keeper van Victrix alles kon keren. De tegenstander kwam er af en toe gevaarlijk uit, mede omdat we 
iets te veel ruimte gaven achterin. Door een onachtzaamheid werd het dan ook 1-0. 
Na een terecht toegekende vrije trap nam Diego plaats achter de bal. Hij besloot er vol voor te gaan 
en de bal kogelde hij dan ook keihard in de kruising achter de keeper. Dit gaf ons moed en we be-
gonnen steeds beter te voetballen. Heel mooie combinaties heb ik over het hele veld gezien. Helaas 
werden niet altijd de goede keuzes gemaakt waardoor een medespeler die er beter voorstond over 
het hoofd werd gezien. Een uitbraak met een mooie pass van Pim werd door Gijs meegenomen en 
de bal rolde , toen hij hem mee nam, langs de uitkomende keeper in het doel. Een beloning voor het 
goede spel.  
Helaas waren we daarna de draad even volledig kwijt. De duels werden verloren en Victrix werd ster-
ker. In een relatief korte tijd gaven we de wedstrijd weg en stonden we met 4-2 achter. Dit was  niet 
nodig maar gebeurd ons niet voor de eerste keer. Het geloof was even  uit de ploeg. Daar kwam nog 
bij dat we Yasmin moesten wisselen omdat ze weer op haar geblesseerde hand viel. Kevin viel prima 
in. 
Toen kwam de ommekeer. Ineens ging bij iedereen de knop toch  om en werd er gestreden voor elke 
bal. Toen de keeper onze doorgebroken speler had vastgehouden en omdat we geen penalty‟s ken-
nen bij de E‟tjes (?), mocht Diego weer achter de bal plaatsnemen. Hij had nog wat kruit over en ke-
gelde voor de tweede keer de bal achter de keeper. De spirit en het geloof was helemaal terug. Uit-
eindelijk wist Gijs nog de dikverdiende 4-4 op het bord te brengen.  
We hebben een wedstrijd gezien waar bijna alles in zat en waar we met veerkracht toch een gelijk-
spel uit hebben gesleept. We hadden verdiend om te winnen maar dat kunnen we in de tweede wed-
strijd dan proberen waar te maken. Mooie wedstrijd met  veel positieve punten waar we mee verder 
kunnen. We weten ook waar de verbeterpunten liggen. Dit geeft niets, daar hebben we de tijd voor. 
Met deze ploeg kunnen we zeker goede resultaten neer gaan zetten. Er zit een goede balans in het 
team waar veel combinaties in de posities mee zijn te maken. Kom het de volgende keer zelf maar 
bekijken… 

 
DTS E3- Reigerboys E4  0-8 

  
Vandaag dan eindelijk de start van de competitie waar we met zijn allen zo naar hebben uitgekeken, 
na een goed verlopen voorbereiding van trainen en oefenwedstrijden spelen. 
Meteen vanaf het beginsignaal gingen onze kanjers er tegenaan. Met goed positiespel werd de te-
genstander vastgezet op eigen helft en creerde ze kans na kans,alleen wilde de bal er maar niet in. 
We weten allemaal dat als je hem er zelf niet maakt de tegenstander dat vaak wel wil doen maar die 
twee grote kansen die ze kregen werden vakkundig door onze goeie keeper Mike tegengehouden. 
Vlak voor de rust wisten we eindelijk het doel te vinden,zelfs twee keer,ruststand 0-2. 
In de rust besproken we om meteen van af het begin door te gaan met het zelfde positiespel allen 
dan beter de kansen af te maken. 
En dat deden ze dan ook prima. 
0-8 overwinning met mooie doelpunten. En Mike had 0 doelpunten tegen en was daar erg blij mee. 
Uitstekend. 
De verdediging onder leiding van de zeer sterk spelende Frans samen met Tigo en Kylian deden het 
uitstekend. 
Het middenveld met Sven Dave Daniel en Anika en Diede voorin werkten allemaal keihard. 
  
Scoreverloop: 0-1 Tigo 0-2 Diede 0-3 Daniel 0-4 Anika 0-5 Diede 0-6 Diede 0-7 Dave en 0-8 Daniel. 
  
Volgende week de zware wedstrijd tegen Dynamo E1uit Ursem. Tot woensdag 

 
Barend Vos 
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Goede start E5. 
 
De E5 is de nieuwe competitie in de 2

de
 klasse met een overwinning gestart. 

Was AFC‟34 E3 tijdens het Orthocenter toernooi nog een maatje te groot voor ons, nu (een week 
later) werd er met 4-1 in Alkmaar van ze gewonnen. 
Een tegenstander met een paar handige spelers, maar ook een tegenstander die het fysieke spel 
niet schuwde. En daar hadden we het een week geleden op laten afweten. 
Nu stond er een team dat gretig, fel en vastbesloten was zich niet het kaas van het brood te laten 
eten. De duels werden stevig aangegaan zonder dat dit resulteerde in overtredingen.  
Dat jullie daarnaast ook de combinatie zochten en positie voetbal probeerden te spelen, was goed 
om te zien. De trainers kunnen hier iets mee om dit in de loop van het seizoen verder uit te bouwen.  
Ik heb mooie doelpunten gezien van Numan(2x) en Bodhi(2x) en goede reddingen van Mick. Maar 
bovenal zag ik een team dat voor elkaar streed en met elkaar samenwerkte. Klasse jongens! 
 

Gerrit 

 
 
 
 
 
Reigerboys E7 – Kolping Boys E6. 
 
De eerste wedstrijd van het seizoen en wel tegen de E6 va de Kolping Boys. 
Vanaf het begin een sterk Reigerboys die meteen de aanval zocht,na 7 minuten een prima pass van 
Marc op Jermo die goed zijn man uitkapt en met een hard schot de 1 – 0 scoort. 
Vanaf de aftrap van de Kolping Boys bleef ReigerBoys goed druk zetten en het was Quinten die 
goed opende op Lewis die snel langs de zijkant kwam opzetten en een prima voorzet op Jermo gaf 
die de bal prachtig in 1 keer intikt 2 – 0. 
Kolping Boys kwam sterk terug een een hoekschop werd verkeerd beoordeeld en zo werd het 2 – 
1.De E7 was duidelijk de beter ploeg en via een snelle ingooi van Colin op Rinse die een perfecte 
voorzet op Jermo gaf die de 3 -1 in de uiterste hoek schoot.Nog nagenietend van goed voetbal vond 
Kolpng Boys het welletjes en stond het binnen 1 minuut 3 – 2 en was de spanning in de wedstrijd 
terug.Gelukkig sond Dylan op doel zijn mannetje en kwamen Maikel en Colin door ijzersterk verdedi-
gen niet meer in de problemen. 
Door goed positie en samenspel kon Jermo ook de 4 – 2 scoren wat ook de ruststand was. 
De 2

e
 helft begon weer met een sterk Reigerboys Rinse gaf een strakke voorzet die door een verde-

diger in eigen doel werd gewerkt 5 – 2. 
De E7 wilde meer doelpunten een het publiek werd vermaakt met een geweldige wedstrijd. 
Rinse die een corner bijna in 1 keer erin draait,Marc met een poeier van wel 20 meter helaas op de 
lat, en toen …. Het moment … Het moment van Alex,de bal onderschept vanaf de middellijn 1 , 2 , 3 
tegenstanders uitspelen alsof ze er niet staan en  beheerst intikken en nog wel met RECHTS !!! 
GROTE KLASSE 6 – 2. 
Marc bleef goed storen en gaf weer een hard afstandschot wat maar net door de keeper gesopt werd 
maar een scherpe Rinse kon de 7 – 2 scoren wat ook de eindstand was. 
Dylan die met de strafschoppen serie heel goed keepte maakte het feestje compleet. 
Prima wedstrijd jongens op naar de volgende tegen KSV E4. 

 
Peter. 

 

Vrijwilliger worden? 
 

Bel Jack Wezepoel: 072-5743565 
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E 8. 
  
Zaterdag is voor E8 de competitie begonnen. 
We moesten aantreden tegen HSV E6. 
Iedereen was op tijd aanwezig en verzamelde alle spelers in de kleedkamer. 
Na een speech van Jenet konden we aan de wedstrijd beginnen. 
We begonnen goed aan de wedstrijd,lekker fel en goed met elkaar samenspelen. 
Dit resulteerde al snel in een 1-0 voorsprong omdat we op dat moment veel sterker  
waren als team. 
 
De gehele eerste helft waren we beter en onze keeper had niet veel te doen,maar werd  
HSV gevaarlijk dan stond hij een tegendoelpunt in de weg. 
We gingen de rust in met een 3-1 voorsprong. 
Die is binnen (dachten we),maar de tweede helft verliep totaal anders. 
Dit was niet omdat KSV sterker was geworden maar omdat er toen niet genoeg  
naar elkaar werd overgespeeld anders hadden we veel meer goals kunnen maken. 
Daar kwam bij dat de keeper van HSV de tweede helft een engeltje op zijn doel had gezet. 
Waarschijnlijk zullen de lat en paal wel opnieuw geverfd moeten worden,zoveel ballen zijn 
hierop geschoten. 
Hierdoor kwamen we zelfs achter en inplaats van te werken met elkaar gingen we ook nog 
mopperen op elkaar. 
We verloren dus de wedstrijd met 3-5. 
Desondanks hebben de supporters langs de lijn genoten van jullie inzet,volgende wedstrijd 
tegen  
Koedijk gaan we gewoon winnen. 
 
Tot volgende week zaterdag. 
  

Een fanatieke supporter 

 
 
 
SVV - Reiger Boys E 11: 0 - 8 
 
Op zaterdag ochtend  reden we met ons  team naar Stompetoren. 
Die club uit Stompetoren heten svv 
Kay (ik),was de aanvoerder vandaag. 
In de eerste helft scoorde Dennis ui de corner de eerste doelpunt. 
We gingen de rust in met 4-0. 
Verder scoorde in de tweede helft ook nog ik zelf twee doelpunten . 
Emilio ook nog 2 keer in de wetstrijd. 
Dennis nog in de 2

e
 helft een doelpunt. 

En Densel nog twee keer in de wetstrijd.  
We wonnen dus met 0-8. 
Nog een keer alle doelpunten op een rij van reiger boys: 
 
Scoreverloop:Emilio 2 keer;Ik (Kay)2 keer;Densel 2 keer en Dennis 2 keer  

 
Sportieve groeten, 
Kay Brands / E11. 
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Reiger Boys E13 – DTS E4 : 4 – 1 
 
Vandaag stond de eerste competitie wedstrijd op het programma. Bij een heerlijke tempera-
tuur en een zonnetje dat af en toe door het wolkendek heen prikte, ging de E13 voortvarend 
van start. Het was duidelijk te merken dat onze jongens er zin in hadden en blij waren dat het 
seizoen nu eindelijk echt begon! 
Er werd lekker overgespeeld en goed gecombineerd, wat al vrij snel resulteerde in de 1–0 die 
Robbert lekker in het doel schoot. Niet lang daarna kon Dennis na een mooie pass van Rob-
bert de 2-0 erin leggen. Door het goede samenspel hadden we dus al een mooie score! Ook 
Nick wist nog knap te scoren, hij pegelde de 3-0 in het doel. 
Voor rust kon DTS toch een keer scoren: 3-1. Dit ondanks goed keepwerk van Patrick en een 
goede verdedigingsaktie van Max.  
Met de 3-1 gingen we de rust in, met limonade en een peptalk van de coach, wat het ging 
heel goed, maar sommige dingen konden nog beter. 
Na de rust leek de fut er een beetje uit bij de jongens, die nu in de E-tjes toch 2 keer 25 minu-
ten moeten spelen en dat is even wennen zo in het begin van het seizoen! Het verdedigende 
werk van Sten, Remco, Oscar en Lidus (en natuurlijk van onze keep Patrick) voorkwam dat 
DTS op kon rukken. Gelukkig herstelde de voorhoede zich en kon Robbert de eindstand op 4-
1 brengen. 
Jongens jullie hebben een puike wedstrijd gespeeld met een prachtig resultaat! Het was een 
genot om naar te kijken en wat zegt het spreekwoord ook al weer? Een goed begin is het hal-
ve werk! 
 

Een trotse moeder en enthousiast supportster van de E13 

 

 
 
 
De Foresters F5 - Reiger Boys F4 
 
Na het goede toernooi van vorige week en een goede training afgelopen woensdag mochten 
de mannen van de F4 vandaag hun eerste competitiewedstrijd spelen.  
Foresters begon wel heel erg fel en binnen 1 minuut stonden we met 1 - 0 achter. 
Ik dacht nog, dat wordt nog wat vandaag, maar de mannen van de F4 waren niet onder de 
indruk en ze namen het heft in handen en gaven het niet meer terug. Terence maakte 1- 1. 
Joel de 1 - 2. Vervolgens uit een mooie aanval was het weer Terence die er 1 - 3 van maakte 
en Sem bepaalde de ruststand op 1 - 4. 
Na een fotosessie en de limonade  begon de tweede helft bijna net als de eerste. Al heel snel 
maakte Foresters een doelpunt. Daarna zorgden Nils en Terence voor een 2 - 6 einduitslag.  
Prima gespeeld jongens. In de verdediging hebben Jordy, Hassan, Wouter en Sem bijna niets 
weggegeven en ze speelden onze spitsen steeds goed aan. Wesley, Joel, Nils en Terence 
maakten het de verdediging van Foresters steeds lastig, en dus was de overwinning volko-
men terecht. 
Helaas ging het met de penalty's helemaal mis, althans voor de schutters, maar niet voor 
Jahyi, die hield bijna alles tegen.  
Voortaan gaan we na de training ook allemaal een strafschop nemen. 
Tot woensdag op de training. 
 
Oh ja, dat zou ik bijna vergeten. 
Ik loop 2 ploegendienst en dus kan ik niet altijd training geven, omdat ik dan middagdienst 
loop. 1 keer in de maand neem ik een woensdag vrij, om de jongens te trainen. Voor die an-
dere dag dat ik middagdienst loop,heb ik Frank van Bekkum bereid gevonden om de training 
van mij over te nemen. Frank is de vader van Dylan, spits van de F1, tevens trainer van de 
F1, dus een goede vervanger denk ik. 

 
Trotse trainer/begeleider Dienend. 
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F7 uitstekend uit de startblokken!!!! 
  
Alcmaria Victrix F5 tegen Reigerboys F7 uitslag   1-  13  
  
Zaterdag 12 september stond de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. De mannen 
moesten uit tegen  Alcmaria Victrix F5.  
Na een zeer goeie training afgelopen woensdag met dank aan de vader van Ryan en Miquel, C. co-
ordinator waren de acht mannen er zaterdag helemaal klaar voor. 
 
Met Ryan op doel begon de wedstrijd. 
En hoe! Binnen enkele minuten kreeg Wester onze laatste man de bal, schoot op doel,  de keeper 
was niet echt balvast en zo stond de 1-0 op het score-bord. Al snel volgde Cees, Remco, Alen en 
Calvin. En nou vooruit ook een doelpuntje voor de tegenpartij. Met de rust stond het 9-1.  
  
In de tweede helft werd er gewisseld van keepers. Nu stond Zidane op doel en die wist de tweede 
helft zijn doel schoon te houden, heel knap gedaan en Calvin ( onze nieuwe spits, coach Jan?) had 
er helemaal zin in. Na een mooie assist van Cees werd het 10-1. Uiteindelijk hebben de mannen hun 
eerste wedstrijd gewonnen met 13-1.   
 
Doelpunten Calvin; 6!!!!!!        Alen: 2        Wester: 2           Ryan: 1         Remco:1            Cees: 1 
  
Aansluitend volgden de penalty‟s. Nou trainer, hier mogen we nog wel wat aandacht aan besteden. 
Alleen Cees wist de bal achter de keeper te krijgen en Zidane liet er eentje door, 1-1 dus.  
  
Al en met al hebben we de eerste drie punten binnen, op naar de volgende wedstrijd. 
 
 
 
 
Reigerboys F8 
 
De eerste competitiewedstrijd. 
De kinderen waren gespannen, maar ze hadden er zin in. 
We speelden tegen WMC F1, vast geen gemakkelijke wedstrijd. 
Onder een lekker zonnetje begonnen we fanatiek aan de wedstrijd. 
Het spel ging op en neer met kansen aan beide kanten. 
Hicham stond na goed overspel vrij voor de keeper en scoorde de 1-0. 
Dat kon Daan niet op zich laten zitten  
en hij scoorde nog voor rust de 2-0. 
De tweede helft gingen we de opstelling veranderen en nu werd  
er ook goed verdedigd en dat was zeker nodig.  
Dylan onze keeper had een paar zeer goede reddingen 
De aanvallen gingen nu ook steeds beter en er werd meer overgespeeld. 
Tja wat wil je met al die aanvallers in ons team. 
Na een ongelukkige handsbal kreeg WMC een penalty en scoorde ze. 
Het werd een spannend einde van de wedstrijd. 
Vlak voor tijd maakte Burak nog de 3-1. 
De eerst winst is binnen, goed gespeeld allemaal en ga zo door jongens! 

Martin 
Begeleider F8 
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Het zal nog wel een 
seizoen duren voordat er gevoetbald kan worden, want er treedt enige 
vertraging op. Bouwvergunningen, aanleg en inrichting van het com-
plex hebben te lijden onder te traag verlopende procedures. 

Reiger Boys B1  
kampioen. 

De club ver-
huist in een 
dag naar het 
nieuwe com-

Leen Blind en Peter Kuiken onthullen het beeldje, 
een cadeau van de Vrienden van Reiger Boys. 

Wil Verkooijen en 
Ron Moors ge-
huldigd. 

Uiteraard werden er 
alvast oproepen ge-
plaatst. 
 
Op het nieuwe complex 
is ruimte  genoeg voor 
iedereen die maar wil te 
kunnen voetballen. 
 
Niemand kon bevroe-
den dat er zelfs wacht-
lijsten moesten worden 
aangelegd. 
 
De toeloop was enorm! 


