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 Van de Redactie. 
 
Kom ik weer binnengevlogen, maar u wist 
van mijn komst. Wel een beetje vroeger dan 
u gewend bent, maar niettemin ben ik weer 
erg leuk, en interessant! Dat vooral! 
 
Wat bied ik u deze keer? 
De A.L.V.; 
MOT op het laken; 
Uitnodiging van de Vrienden; 
Wedstrijdverslagen; 
De Stand; 
Pupil van de week; 
Dartstoernooi; 
Dirken; 
Het rijke verleden… 
 
Weer voldoende om van te genieten. 

 
De redactie 

 
 
 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes. 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Mariëtte Nauta  072-5349351 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine- 

Coördinatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2008-2009 OP DINSDAG 24 No-
vember, 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 
 
 

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

 

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

4 

Jaargang 45 - nummer 8 
11 oktober 2009 

 

UITNODIGING 

voor alle Vrienden van Reiger Boys       
               

 

 Vrienden van Reiger Boys 

Beste Vrienden, 

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

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

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

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

 

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

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

prijs gesteld wordt. 

 

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

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

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

hun partners iets leuks van te maken. 
    

 Wanneer? - zaterdag 31 oktober 2009 

  Tijd?  - 20.00 – 01.00 uur 

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

  Je kunt je portemonnee thuislaten, voor drankjes en    

  hapjes wordt gezorgd.  

 

 Tijdens de avond ontvangt iedere Vriend de speciale 

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

            Vrienden (de loten zijn gratis). 

 

Belangrijk:     in verband met de organisatie moeten we 

uiterlijk 21 oktober van je weten of je komt en met 

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

   

telefonisch: 072-5711185 (Hans van der Veldt) 

                   (bellen tussen 14 en 21 oktober) 

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

 

We hopen je op 31 oktober te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans van der Veldt 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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MOT op het groene laken. 
 
Wij, de MOT, hebben van De Vrienden een middag biljarten gekregen,Met een hapje en een drankje 
erbij werd menig carambole gemaakt,de ene nog mooier dan de ander. 
Ondanks dat onze kwaliteiten niet zo goed waren,sprong er toch een bovenuit n.l.Rein Joustra. 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
Stichting De Vrienden,namens de MOT, heel hartelijk bedankt. 

 
Jan Peekel. 

 

 

 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Reiger Boys-Jong Hercules. 
 
Op voorhand een lastige wedstrijd voor Reiger Boys omdat de bezoekers op de derde plaats staan 
en de Reigers onderaan. 
Maar in de wedstrijd was daar niet zo heel veel van terug te vinden. 
Reiger Boys begon met veel balbezit, maar Jong Hercules was de eerste die gevaarlijk werd. Na pre-
cies vijf minuten knalde de aanvaller van de gasten via de vingers van keeper Yannick de Boer op de 
paal. Zes minuten later was het toch raak, de spelers van Jong Hercules werd weinig in de weg ge-
legd bij een snelle aanval, waardoor de 0-1 een feit was. (niet op het scorebord, want dat deed het 
even niet vandaag). 
Een minuut later kreeg de thuisclub een goede kans, maar ook hier was het de keeper die met de 
vingertopjes redde. 
Reiger Boys was te traag in de opbouw en liet Jong Hercules  te makkelijk door de verdediging heen 
lopen. De lange passes waren bovendien vaak net even te kort. 
Bij Reiger Boys ligt een prachtig kunstgrasveld, maar dat zorgt er voor dat de ballen nog wel eens 
heel kunstig terug stuiten. Ben je in de aanval (met kunst en vliegwerk), stuitert de bal net even over 
je hoofd terug. Ik zag het een paar keer gebeuren, met name bij de thuisclub. Misschien dat zij meer 
effect meegeven aan de bal? 
Na de rust had Reiger Boys het betere van het spel. Iedere keer dat Jong Hercules onder druk kwam 
raakten ze een beetje in paniek en wisten de spelers het niet meer. Jammer genoeg wist de thuis-
ploeg daar niet van te profiteren. 
Er waren kansen over en weer, maar tot doelpunten leidde dit niet. 
Met name de laatste vijf minuten werden nog spannend. De corners waren voor de Reigers, de 
meeste kansen voor de bezoekers, maar de aller grootste kans was voor de thuisclub. Helaas stond 
er een keeper in de weg. 
En zo verloor Reiger Boys opnieuw, waar een gelijkspel meer op zijn plaats was geweest. Maar ja, 
daar win je geen punten mee. 
Ik wil nog even de keeper van Reiger Boys, Yannick de Boer noemen. Dankzij zijn uitstekende kee-
pen bleef het deze middag 0-1. 

 
Tineke Leuven 

 

Toch nog winst geboekt? 

 
Ik dacht van wel, gezien het optreden van de heren. In voorgaande wedstrijden was er meer oog 
voor elkaars falen en het uitlokken van de tegenstander en de scheidsrechter. Van voetbal was nau-
welijks sprake, maar dan afgelopen zaterdag. Geen onvertogen woord. Dat vind ik dan wel weer 
klasse. Gewoon voetballen, dus.  
 

HH 

De stand: 
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Pupil van de week: 
 
Hierbij willen wij Reiger Boys bedanken dat Sven 
van Langen deze week pupil van de week mocht 
zijn.  

  

Sven heeft er erg van genoten dat hij samen met 
het 1ste elftal van Reiger 
Boys de hele middag is opgetrokken. Hij werd 
leuk ontvangen door "de mannen" 
en heeft uiteindelijk het enige doelpunt voor Rei-
gerboys gemaakt deze 
wedstrijd...  
Heerlijk in het zonnetje in de dug-out, kijken naar 

het voetbal, balletje overtrappen langs de zijlijn 
met Niels en mee met de "besprekingen" in de 
kleedkamer. Na afloop een bord patat en vooral 
niet te vergeten een prachtige Reiger Boysbal met 
alle handtekeningen. Helemaal top, 
bedankt mannen! 
  
Marco en Esmar van Langen 

Broertjes en moeder moesten ook even mee, 
natuurlijk, want die patat kon ik niet alleen op. 
Waar opa en oma waren? 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

8 

Jaargang 45 - nummer 8 
11 oktober 2009 

 

Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys dames verliezen nipt van Oranje Nassau 
 
GRONINGEN – De Reiger Boys-dames hebben hun uitwedstrijd tegen koploper Oranje Nassau 
met 1-0 verloren. Gezien het spelbeeld over de gehele wedstrijd was een gelijkspel meer op 
zijn plaats geweest; het ontbrak Reiger Boys vandaag echter aan scorend vermogen. De 
thuisploeg startte met vijf speelsters van het eredivisieteam FC Heerenveen. Opvallend was 
dat de sterke midvoor Brenda Eefting van deze vereniging nagenoeg de gehele wedstrijd in 
bedwang werd gehouden door de jonge Linda Bakker. Aan beide kanten wisten de prima kee-
pende doelvrouwen Jelena van Uden en Eline Roet, laatstgenoemde op één keer na, hun doel 
schoon te houden. 
 
Na het beginsignaal van de 
goed leidende scheidsrechter 
De Wal was de eerste kans 
voor de gasten. Pauline Boon 
zag haar inzet echter via een 
verdedigster corner gaan. 
Kort daarna werd de doelpo-
ging van Brenda Eefting ge-
blokkeerd door Linda Bakker, 
waarna keepster Eline Roet 
de bal kon bemachtigen. In 
de 23

e
 minuut viel het enige 

doelpunt. Uit een voorzet van 
Nangila van Eijck ontving Ma-
riska Kogelman de bal bij de 
achterlijn, legde deze terug 
op de volkomen vrijstaande 
Aruni Slagter, die moeiteloos 
de 1-0 kon scoren. Een pass 
van Milenca van Ee bracht 
Christa Schelvis in scorings-
positie. Het vizier van laatst-
genoemde stond echter niet 
op scherp, zij schoot over. Uit 
een dieptepass van Brenda 
Eefting belandde de bal bij de 
doorgebroken Lotte Jongsma, 
die oog in oog met keepster 
Eline Roet het onderspit 
moest 
 delven. 
 

Na rust was Reiger Boys minstens gelijkwaardig aan Oranje Nassau en had het eerste half 
uur kansen om op gelijke hoogte te komen. Uit een vrije trap van Pauline Boon kopte Tanja 
Groenewoud de bal net naast. Ook Alina Uijl had weinig geluk met haar schoten uit de 
tweede lijn; keepster Jelena van Uden kon een keer met moeite via de lat de bal tot corner 
verwerken. Ook bij een snoeihard schot van Aaike Verschoor wenste keepster Van Uden 
niet te capituleren. Ook keepster Eline Roet moest een paar keer handelend optreden. Door 
een verkeerde balbehandeling van een RB-verdedigster verscheen Brenda Eefting vrij voor 
Roet, maar wist haar niet te passeren. Ook de doorgebroken Annet Ploeg wist Roet met 
een slimme boogbal niet te verschalken. Vlak voor tijd kreeg Linda Bakker nog een uitgele-
zen kans om de stand gelijk te trekken. Ook hier stond helaas keepster Van Uden in de 
weg. Hetzelfde deed  Eline Roet kort daarna op een doelpoging van dichtbij van Kim Lin-
stra. 
(Vervolg verslag: zie volgende pagina). 

Aruni Slagter scoort de 1 - 0 voor Oranje Nassau. 
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Trainer Arnold de Blok was achteraf toch niet on-
tevreden met het vertoonde spel en de inzet van 
zijn team, maar het gebrek aan scorend vermogen 
viel hem zwaar. 
 
Statistieken: 
Oranje Nassau – Reiger Boys 1-0 (1-0), 23

e
 Aruni 

Slagter 1-0. 
Scheidsrechter F. de Wal; kaarten geen. 
 
ORANJE NASSAU: Jelena van Uden (k), Sylvia 
van de Geest, Shary Bakker, Aruni Slagter, Alied 
Schuiringa, Marieke de Boer, Nangila van Eyck 
(32

e
 Annet Ploeg), Mariska Kogelman, Brenda 

Eefting, Marjan Meijer (87
e
 Kim Linstra), Lotte 

Jongsma  (70
e
 Lotte Barmentloo). 

 
 

REIGER BOYS: Eline Roet (k), Marit Balder, Aai-
ke Verschoor, Linda Bakker, Tanja Groenewoud, 
Alina Uijl (76

e
 Marintha Louwe), Milenca van Ee, 

Monique van de Rijst, Christa Schelvis, Pauline 
Boon, Inge Woldhuis (80

e
 Tessa Oud). 

 
Foto’s: Jan Wolthuis 
 

Hans Spaander 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

Milenca van Ee vol in actie. 

De zestienjarige Linda bakker houdt spits Brenda 
Eefting in bedwang. 

Milenca van Ee vol in actie. 
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Heren 5 
 
Een verassend mooie middag om te voetballen, of op z‟n minst een poging daartoe doen. Wel wat 
winderig, het weer dan maar misschien ook sommige spelers, een wind die pas ging liggen toen de 
wedstrijd voorbij was. Trainer/journalist/coach/hoofd-scouting Peter had weer twee pareltjes van in-
vallers gescoord: Keeper Wim en ausputzer Jacinto (hoe schrijf je dat eigenlijk?) In den beginne eni-
ge verwarring in/over de kleedkamers, de oorzaak hiervan was dat er een team in een verkeerd ver-
kleedhok zat, waardoor wij niet meer  wisten  of we nu in kleedkamer 7,8,23 of toch in kleedkamer 34 
linksboven zaten. Maar gelukkig waren we flexibel genoeg om de tegenstander van het negende te 
verjagen uit kleedkamer 8.  
 
Onze tegenstander was Dindua 3 uit het idyllische Enkhuizen, prachtig getooid in het groen en oran-
je. Een interessante kleurenkeuze. Voor ons doen begonnen we de wedstrijd redelijk, maar de echte 
kansen bleven uit. Kansen die Dindua (wat een raar woord eigenlijk. Heeft iemand tijd en zin om de 
etymologische stam van dit woord te achterhalen?) wel kreeg, waarvan er ook nog een paar benut 
werden; de eerste was een droge schuiver in de verre hoek en de tweede ben ik helaas vergeten. 
Zal wel een traumatische gebeurtenis geweest zijn, wat m‟n onderbewustzijn onmiddellijk in een 
hoekje heeft geduwd, waar ik hopelijk nooit meer kijk. Wat ik nog wel weet dat het 0-2 stond, waar 
het ook heel makkelijk 0-3 had kunnen en misschien wel moeten zijn. De eerste reden daarvoor is 
dat een speler van Dindua, zonder een Reiger Boy in een straal van 30km het presteerde om van 
30cm voor een leeg doel toch nog de bal op de paal te werken, waarna de rebound door een andere 
Dinduaan grandioos over werd geschoten, ook weer van twee meter voor een leeg doel. Saillant de-
tail: degene die de tweede kans miste verweet de eerste:  “hoe kan je „m missen?” De tweede reden 
dat Dindua op 0-3 had moeten komen was omdat twee Dinduanen de buitenspelval wisten te ontlo-
pen, keurig met z‟n tweetjes op keeper Wim afkwamen, waarna de speler met bal keurig afspeelde 
op zijn teammaat die er immers beter voor stond… in buitenspelpositie. Hilarisch!  
 
Na de thee, in een iets andere samenstelling, bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde. Met als klein ver-
schil dat we nu wel een paar kansjes creëerden. Een klein kansje bijvoorbeeld in de vorm van een 
penalty. Gretig als dat sommigen zijn om zo‟n buitenkansje te verzilveren waren er meerdere kandi-
daten om de leren knikker in het gordijn te jagen, maar John was blijkbaar het meest overtuigd van 
zichzelf en zou het wel eventjes doen. Bovendien wil hij de drie –papieren- goals van vorige week 
claimen en hadden we de afspraak gemaakt dat, wanneer hij vandaag drie keer zou scoren, hij ook 
de goals van vorige week op zijn totaal mocht bijschrijven.  Een prima afspraak met iemand die 
slechts één helft speelde. De pingel zou dus de eerste van drie moeten zijn; eerst de bal nog even 
goed leggen, aanloopje nemen en….. drie meter naast. Maar zoals al vermeld in een eerder verslag: 
wat moeten wij ook met een penalty? In het geval van het vijfde nauwelijks een kans te noemen. De 
tegenstander had wat minder moeite met het net te vinden en maakte, na klungelig uitverdedigen 
aan onze kant, kinderlijk eenvoudig de 0-3. Een goed verstaander zal het al zijn opgevallen, ik had 
het over „kansjes‟. Meervoud. Een ander kansje van ons werd uit de counter gecreëerd en afgemaakt 
door Peter. Niet Peter Coesel natuurlijk, want die stond in zijn vakje langs de zijlijn. Ik bedoel natuur-
lijk Peter van Dinteren die twee man het dierenbos in stuurde en prachtig de 1-3 maakte. Om verwar-
ring in de toekomst te voorkomen welke Peter nu bedoeld wordt, is het misschien handig om 
voortaan te spreken over Peter en Petertje. Waarbij laatstgenoemde Peter van D. is. Of misschien 
moeten we Peter C. voortaan Pierot en Peter van D. Pierre noemen, dezelfde oplossing als bij de 
twee Marco‟s: niemand in ons team heet Marco. Jullie mogen ook zelf wat verzinnen. Hans en Griet-
je vind ik ook prima. Over de kansjes; Lars deed het ook nog aardig met een goed schot wat net 
naast ging en een knappe kopbal met hetzelfde resultaat. Maar dat is dan meteen het verschil: net 
niet tegen net wel. De vierde van Dindua was van uitzonderlijke schoonheid. En dan bedoel ik niet 
één van hun vrouwelijke supporters, maar de vierde goal: een schitterende geplaatste bal in de verre 
hoek die precies in de kruising belandde.  1-4 tegen een zwakkere broeder uit de poule. Niet alleen 
jammer maar ook jammerdebammer. 
 
(Vervolg: zie volgende pagina). 
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De mispeer van de week. 
 
Nu verwacht iedereen natuurlijk dat John hem (terecht) zou krijgen. Niet dus. Het vermoeden bestaat 
dat John zich nog vaker kandidaat zal stellen, dus is het misschien leuk om iemand anders te naa… 
om het aan iemand anders te geven. Steve moest en zou naar huis halverwege de derde helft. Ook 
een moeilijk begrip: “halverwege de derde helft”. Nou ja; Steve ging ook echt naar huis en hoefde ab-

so-luut géén biertje 
meer te hebben. 
Klaar. Afgelopen. 
Ook niet na aandrin-
gen. Steve liep dus 
ook daadwerkelijk 
weg, bleef enkele 
minuten uit het zicht, 
kwam terug want: “ik 
ben m‟n trainingsjack 
vergeten!” Een beetje 
doorzichtig, maar er 
hing inderdaad een 
trainingsjack. Toen… 
kwam een vraag die 
Multi-interpretabel is: 
“biertje?” Waarop 
Steve, zonder met 
z‟n ogen te knipperen 
op reageerde met:  
“Ja, goed.”  De 
meest briljante actie 
van de wedstrijd, le-
vert de mispeer op. 
Ik hoop dat ie mee 
mag naar baarden-
stan. 
 

Marcus. 

 
 
  

Afhalen presentatiegids. 
 
Er liggen nog steeds presentatiegidsen in de ontvangstruimte.  
Willen coaches, trainers  voor zover dat nog niet gebeurd is, deze voor de teams afhalen en aan de 
spelers meegeven? 
Elke speler mag een exemplaar mee naar huis nemen. 

HH 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

13 

Jaargang 45 - nummer 8 
11 oktober 2009 

     

 Let’s Play Darts!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitslagen en de stand. 

 

  

 rob s 

 
mitchell 

 dennis 

 erik 

 bowie 

 ron 

 karel 

 
harry 

 niels 

 nikola 

 rob b 

   

 Reiger Boys darts league 

De uitslagen van donderdag 
15 oktober 

  
Karel - Rob S 5-1 
Ron - Bowie 5-0 

Harry - Rob B 1-5 
Dennis - Erik 3-5 

Mitchell - Nikola 5-3 
Karel - Niels 4-4 

  

Het programma voor  
donderdag  
22 oktober 

  
Rob B - Mitchell 
Karel - Dennis 
Erik - Rob S 
Nikola - Niels  

 
  

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron karel harry niels 

niko-

la 
rob b 

rob s   0 _ 5       1 _ 5 1 _ 5         

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

dennis       3 _ 5 4 _ 4     1 _ 5       

erik     5 _ 3   4 _ 4         5 _ 1   

bowie     4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5           

ron 5 _ 1       5 _ 0           3 _ 5 

karel 5 _ 1               4 _ 4   0 _ 5 

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

niels   4 _ 4         4 _ 4         

nikola   3 _ 5   1 _ 5       0 _ 5       

rob b           5 _ 3 5 _ 0 5 _ 1       

                        

ho 

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

30_ 0_3_0 0 2 _ 15 6 11   

73 2_0_2 6 
18 _ 

11 
16 2   

32 0_1_2 1 8 _14 4 9   

54 2_0_1 5 14 _ 8 11 3   

42 0_1_2 2 8 _ 13 4 8   

70 2_1_0 4 13 _ 6 16 5   

40 1_1_1 3 9 _ 10 4 6   

56 2_1_1 5 
15 _ 

10 
14 4   

40 0_0_2 2 8 _ 8 9 7   

70 0_3_0 0 4 _ 15 4 10   

80 3_0_0 6 15 _ 4 17 1   
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Reiger Boys B 1 -  Always Forward B 1: 0 - 3 
 
Ze trokken behoorlijk van leer. Er was inzet, vechtlust, teamspirit. Kijk dat moet je 
gewoon hebben. Dan kan je verder, zelfs als coach Adri niet aanwezig kan zijn. Ui-
teraard stond Jack Koopmans paraat om in te vallen. Helaas lukte het niet om zelfs 
ook maar een punt binnen te halen. 
Het team was dan ook “incompleet” en knokte zich met de vijf invallers, ondanks de 
drie tegendoelpunten op sportieve wijze naar het einde. 
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Meiden B 1 

 
Beelden spreken voor zich? 
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Reiger Boys B 2  
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Dirken: 
(Bron: De Volkskrant dd 17102009) 
 
Uiteraard had de Volkskrant wederom een “exclusief” artikel over Dirk. We weten allemaal wie Dirk is 
en ook dat er al jaren de Dirkdag in Wieringen plaats vindt. Veel sportdirken zullen zich scharen ach-
ter de Dirk. Dirken moeten solidair zijn “anders maken de Wouters en Pieters ons kapot”, aldus Dirk 
Kuijt. 
Zelfs zijn er die hun naam willen wijzigen, zoals Frans Derksen. Hij zal voortaan door het leven gaan 
als Frans Dirksen. 
Louis zal zich een week lang Dirk van Gaal noemen. Cruijff noemde van Gaal voorheen al Dirk: “Ik 
vond Louis altijd al iemand wie meer een Dirk was”. Wie hieraan twijfelt moet zich nog maar eens 
over de laatste zin buigen, typisch Cruijffiaans. 
Dirk Kuijt zal zich over de kwestie DSB niet zo druk maken. Volgens de bron zegt hij: “Een beetje 
Spaanse club fraudeert per week meer dan Dirk in een heel jaar. En dat leest ik nergens. En dat 
zankzij die koopsompolissen AZ nu Champions League 
Speelt en Marianne Timmer door kan schaatsen tot ze een ons weegt, daar hoor je niemand over”. 
 

HH 
 

 

 

  

 
 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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E Pupillen Selectie 17 oktober 2009 
 
Dit weekend een gehavend programma omdat de wedstrijd van de E1 is verplaatst naar komende 
zaterdag 24 oktober. Het gaf de gelegenheid een oefenwedstrijd in te lassen voor E1 tegen SRC E1. 
Met goed combinatievoetbal werd in de eerste helft afstand genomen van de tegenstander. De twee-
de helft stond in het teken van het uitproberen van enkele mogelijkheden. De eindstand was 6-2 in 
het  voordeel van Reiger Boys. Voor de E2 stond een belangrijke wedstrijd op het programma tegen 
Koedijk E2 thuis. Bij winst wisten we dat op de ranglijst minimaal plaats ingenomen kon worden om-
dat de nummer 1 en de nummer 2 tegen elkaar speelt vandaag. Met goed voetbal werd de tegen-
stander weg gespeeld. Alleen de afronding liet zeer te wensen over. Na een 1-0 voorsprong werd de 
rust gehaald met 1-1. Puntjes op de i en zie daar aan het eind van de tweede helft stond de 9-1 op 
het scorebord. In een spannende wedstrijd moest de E3 de zege helaas aan HSV E2 laten. Het werd 
uiteindelijk 5-4  voor de thuisploeg.    
 

Reiger Boys E1-SRC E1 
 
Vanwege vakanties en schoolreisje was de competitiewedstrijd tegen Limmen E1 verplaatst naar 
zaterdag 24 oktober 2009. Wel stond er een oefenpot op het programma tegen SRC E1. Vanaf de 
aftrap een vlot combinerend Reiger Boys. De gehele eerste helft liep de bal van de ene speler naar 
de andere speler. De eerste goal viel al na een minuut of 5 van de voet  van Dave. Uiteindelijk werd 
het 6-1 bij rust. In de tweede helft enige experimenten uitgevoerd. Reiger Boys bleef de bovenliggen-
de partij alleen was of de laatste pass iets te onnauwkeurig of werd er gehaast afgerond. Ook dat 
beetje geluk ontbrak in de afronding. Achterin werd het goed dicht gehouden door gelegenheidsver-
dediger Noah met hulp van Dave en Tommie. In de tweede helft werd het net uiteindelijk door een 
een goede individuele actie van een speler van SRC nog een keer gevonden door SRC. Uitslag 6-
2.Grote delen heerlijk gevoetbald, op naar maandag waar ons een toernooi bij AZ wacht.   
 

Rene Kauwen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomaar een foto van een wed-
strijd van een willekeurig team. 
Welke weet ik niet, maar het vult 
wel. 
En het geeft kleur! 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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HSV E2 – Reiger Boys E3 : 5-4 
 
Zonder de vakantie vierende Moos moesten we voor de 2

e
 keer aantreden tegen HSV. De vorige 

ontmoeting leverde een nogal onnodige en geflatteerde nederlaag op nadat we, na een 2-0 voor-
sprong bij rust, in de 2

e
 helft volledig ineenstortten en met 3-7 de bietenbrug opgingen. Ook nu be-

gonnen we weer goed. Voorin wisten we goed de ruimte te vinden in hun verdediging en met goede 
combinaties kwamen we vrij voor de goal. Calvin wist hiervan als eerste te profiteren en de verdien-
de 0-1 voorsprong was een feit. Vlot daarna kwamen we op 0-2 door Silvijn die vrij voor de keeper 
koel bleef en de bal in het dak van het doel plaatste. HSV nam hierna het initiatief over en doordat 
we in de verdediging hun spitsen teveel ruimte lieten kwamen ze vlak voor rust langszij, 2-2. Door 
een goede actie van Mel langs de rechterkant en het attent binnentikken van Silvijn bij de tweede 
paal konden we toch met een voorsprong gaan rusten, 2-3. Na rust opnieuw een goed begin. Ik 
stond nog niet eens op mijn plaats of Calvin had de bal bij de 2

e
 paal voor het intikken. Helaas vond 

hij de paal op zijn weg. Daarna nog verschillende goede mogelijkheden op een grotere voorsprong. 
We kwamen zelfs twee keer vrij voor hun keeper maar verzuimden om het koel uit te spelen. Vervol-
gens raakten we even de scherpte en dus de controle over de wedstrijd kwijt en prompt kwamen we 
op achterstand. Een niet geblokt afstandsschot verdween over invaller keeper Mick in het doel en 
vlak daarna werd een volgend schot schlemielig van richting veranderd waardoor Mick kansloos op 
het verkeerde been werd gezet, 4-3. De veerkracht die we daarna hebben getoond is evenwel be-
wonderenswaardig. HSV werd naar achteren gedrongen en nadat we al een kans vrij voor de keeper 
hadden gemist ging Mel aan de linkerkant goed door en legde de bal uitstekend breed op Nirav die 
bij de 2

e
 paal de bal fraai binnengleed, 4-4. Vlak voor tijd leken we de overwinning alsnog binnen te 

slepen maar helaas kon Mel in een uiterste krachtsinspanning de bal net niet langs hun keeper krij-
gen. Het was dan ook bijzonder zuur dat in de laatste seconden de bal nog vanuit een afgeslagen 
corner bij de tweede paal bij ons binnenviel, 5-4. Al met al een spannende wedstrijd die net zo goed 
onze kant op had kunnen vallen.  
 

François   
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Limmen E4 – Reiger Boys E8 ( 3-3 ) 
 
Limmen is de nieuwkomer in de competitie, twee wedstrijden gespeeld twee gewonnen tegen teams 
die laag stonden. Dus veel wisten we niet van ze, maar zoals een topploeg betaamt, wordt er uitge-
gaan van eigen kracht, en met Jesse als invaller voor Hein hadden we het team weer compleet. 
Met de zon in het gezicht moest het wel een mooie wedstrijd worden en dat werd het dan ook. Voor 
de meeste van de vele toeschouwers was het niet alleen zweten in de zon maar ook van de span-
ning. Er was zelfs een moeder die het veld in rende, zo zat ze in het spel. 
In het begin waren er voor beide partijen kansen. Limmen kreeg een kans alleen voor René, die de 
bal uitstekend redde en vervolgens bij de volgende aanval van ons was het raak door een schot van 
Robin die via de onderkant van de lat erin ging. 
Soms kan het zo zijn dat na het maken van het eerste doelpunt het gaat lopen, maar in deze wed-
strijd was dit niet het geval. De tegenstanders waren net iets feller en wonnen hierdoor meer duels. 
Mede hierdoor kregen ze een vrije trap recht voor ons doel op een meter of 15. Deze werd, ondanks 
dat er een muurtje gevormd werd door zowat het hele team, onhoudbaar ingeschoten. 
Dit was wel een teleurstelling voor iedereen maar door een super passeer beweging van Darll kon 
Robin wederom ons laten juigen. Dit was tevens de ruststand. 
Na de rust kwamen we goed uit de startblokken. Eerst werd er net naast geschoten door Steije. 
Uit een van de volgende aanvallen kon Daryll de bal voorzetten, waarbij de keeper over de bal dook, 
en door middel van een slijding, gleed Robin de bal in het doel. Dan denk je, de punten zijn binnen. 
Maar zoals eerder geschreven, speelde Limmen feller, hierdoor waren alle klutsballen voor hen. De 
druk werd steeds groter en uit een corner belandde de bal via via in ons doel. Het werd zelfs 3-3. Uit 
een afgeslagen hoekschop kwam de bal voor de voeten van een van de spelers van Limmen, deze 
knalde de bal net onder de lat achter onze keeper in het doel. Wat er toen gebeurde was bloedstol-
lend. De wedstrijd kon alle kanten op, winnen, verliezen maar uiteindelijk werd het een gelijkspel. 
Maar wat was het slot van de wedstrijd spannend. Voor de neutrale toeschouwer was dit een terech-
te uitslag maar wij hadden het niet erg gevonden als die laatste corner van Steije niet tegen de paal 
maar in het doel was gegaan. Klasse gespeeld E8. We hebben weer van jullie allemaal genoten. 
 
Tot de volgende keer.             Bert Emmaneel 

 

Reiger Boys E11 - Bergen E3     7 - 2 
  
Om onze ongeslagen positie in deze compentitie te behouden, moesten we ook vandaag de klus 
weer zien te klaren. 
Omdat Marco moest fluiten nam Eddo de plaats van coach in. Met het zonnetje in de lucht, en de 
supporters aan de kant begon de wedstrijd.  
Vrij snel bleek alles te kloppen en na 5 minuten was het bam raak. Dennis maakte 1 - 0.  
Bergen probeerde op gelijke hoogte te komen, maar door goed verdedigend werk van Nick, Fati en 
Kay lukte het niet. Reiger Boys liep verder uit door een mooi doelpunt van Emilio, 2 - 0. 
Door goede wissels van de coach kon Kay voor de 3 - 0 zorgen. Bergen gaf het echter ook niet op 
en bleef komen. Mohammed stond er echter ook nog. Na een mooie stop 
trapte hij de bal uit naar Fathi, Fathi schoot naar Kay, Kay schoot naar Dennis en Dennis poeierde 
vanaf de middellijn de 4 - 0 in! Mooi schot Dennis. 
Bergen kon toch een keer de weg naar ons doel met succes vinden. 4 - 1. 
Vlak voor rust maakte Emilio er 5 - 1 van. Mooie ruststand en tijd voor een bekertje limonade en be-
raadt met de scheids en coach. 
Zoals zo vaak na een goede eerste helft volgt een mindere tweede helft. Combinaties liepen niet 
meer, men bleef positie niet vasthouden. Hierdoor kreeg Bergen meer kansen en had  
Mohammed meer te doen dan in de eerste helft. Reiger Boys bleef de betere ploeg en na goed sa-
menspel van de jongens scoorde Nick mooi cross in de hoek 6 - 1. 
Bergen wist nog eenmaal het net te vinden 6 -2.  
Als afsluiter nog een keer dan. Denzel schoot naar Fathi, Fathi schoot terug, Denzel schoot naar 
Jesse en Jesse schoot op doel en scoorde 7 - 2! 
Nog steeds is Reiger Boys E11 dus nog onverslagen en staan ze bovenaan, ga zo door mannen!!! 
Tot volgende keer, 31 oktober thuis tegen de E12. 

M&N 
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Vrone E 8 -  Reiger Boys E 14 
 
Sint Pancras, 17 Oktober 2009, 
 
Na wat omzwervingen door omleidingen kwamen we dan toch aan op het ietwat op een weiland lij-
kend veld van Vrone E8. Dan hebben we het nog niet gehad over de doelen. Onze nieuwe keeper 
kon bijna met haar hoofd bij de lat! Het was dus te verwachten dat veel ballen de lat zouden raken of 
overgeschoten zouden worden. Die verwachting kwam uit. Zo losten we in de eerste 7 minuten wat 
onwennig 3 a 4 schoten op het doel van Vrone E8. Totdat Rik de bal meenam naar voren in de 8ste 
minuut, hij passte op Dion die vervolgens de bal doortikte op Govanni die is niet eerzuchtig en speelt 
weer terug op Dion, 0-1! Een fantastische aanval uit het trainingsboekje! Zo willen we er wel meer 
zien!  
  
In de 10e minuut schiet Niels Seine op het doel, maar helaas het lukt niet om te scoren. Dion breekt 
door in de 11e minuut, maar vergeet af te spelen waardoor de kans is verkeken. Twee minuten later 
is het Sem die het middenveld oversteekt en de bal voor de voeten van Dion legt, Dion ziet Niels 
Vreeker vrij staan en zorgt dat die slechts hoeft in te tikken, 0-2! Het is Govanni in de 17e minuut die 
op aangeven van Nitesh zijn 8ste treffer van het seizoen maakt, 0-3! 
 
Vrone laat zich pas zien in de 19e minuut en het wordt meteen gevaarlijk voor het doel van onze 
nieuwe keeper Katarina. Een enorme knal van de spits van Vrone volgt, en Katarina hoort de bal 
uiteenspatten tegen de onderkant van de lat, gelukkig niet helemaal over de lijn en dus geen doel-
punt! Aan het einde van de eerste helft is het Reiger Boys weer die de lakens uitdeelt. Govanni 
schiet zijn schot nog gekraakt en een corner volgt. Niels Vreeker mikt op het doel en via de verdedi-
ger van Vrone belandt de bal in het doel, alweer 0-4!  
 
In de rust wordt het allemaal nog eens dunnetjes over gedaan en iedereen wordt weer op scherp 
gesteld. Dion zorgt al snel voor zijn 2e goal van de wedstrijd, en de vijfde voor Reiger Boys, 0-5! Een 
enorme knal van Rik en een schot van Sem op de lat liepen helaas op niets uit, maar halverwege de 
tweede helft neemt Sem weer het heft in handen en passt weer op Dion. Dion is weer niet eerzuchtig 
en passt op Govanni, die op de goede plek staat voor de 0-6! Prima goal wederom.  
  
Even later raakt Nitesh geblesseerd en terwijl hij wordt "afgevoerd" van het veld, neemt Dion een 
vrije trap, ik hoor achter me alweer gejuich, 0-7! Helaas zijn er geen beelden van, dus ik moet het 
doen met de verhalen. Hij zat er goed in! En dat was nog niet alles! Brian komt het veld in met de 
opdracht om doelpunten te maken. Dion heeft dat waarschijnlijk gehoord en breekt uit na een spora-
dische aanval van Vrone. Hij geeft de beslissende pass op Brian en die ziet maar een ding en dat is 
het doel van Vrone! Brian stoomt op en beslist op het laatste moment om de bal aan de rechterkant 
van de keeper te plaatsen, en daarmee maakt hij zijn eerste doelpunt in dienst van de Reiger Boys! 
Proficiat! Bij een stand van 0-8 en vele blije gezichten bij de Reiger Boys fluit de scheidsrechter af. 
Een verdiende overwinning!  
 
Fijne herfstvakantie allemaal! Ik zie jullie weer op 7 november, maar zal jullie verrichtingen op de 
voet volgen vanuit het mooie Indonesië onder genot van een heerlijk glaasje limonade! 
  

Succes tegen BOL E3 op 31 Oktober! 
 

Erik 
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 Reigerboys F7 tegen Koedijk F 5    uitslag 3-0 
  
Vandaag moesten we toch weer eens drie punten halen, Woensdag was een goede training hoorde 
ik van Willem dus dat gaf veel vertrouwen bij mij. 
Koedijk kwam zelfs met 10 jongens naar Heerhugowaard en wij hadden er 9, we besloten 8 tegen 8 
te spelen. 
In de inmiddels vertrouwde opstelling 3-2-2 met op doel Cees gingen we van start. Cees had vorige 
week al aangegeven weer eens op de doel te willen staan dus afspraak is afspraak. Je zag het ei-
genlijk meteen we hadden er veel zin in, ik zag de meest prachtige combinaties verschijnen. Die Wil-
lem is een gouden trainer hoor, wat die in een korte tijd met onze mannen doet daar kan een Koe-
man nog wat van leren. We hadden natuurlijk al een ijzersterke verdediging met Thijs, Wester en 
Jarno. Een enorm loopvermogen en inzicht op het middenveld met Alen, Remco en Sydan. En het 
spitsenduo Calvin en Ryan kunnn elkaar steeds beter vinden. Ryan maakt tegenwoordig  
doelpunten aan de lopende band. Binnen 10 minuten lagen er al drie ballen in van Ryan en dat op je 
vader zijn verjaardag, nou een mooier kado kan hij toch niet wensen. 
En laten we ook even stil staan bij onze nieuwe keeper Cees, wat een geweldige reddingen, niet te 
geloven de ene bal had hij nog mooier dan de andere. Koedijk werd er een beetje gek van, kwamen 
ze een keer door de verdediging dan stond Cees als een tijger te keepen echt heel knap hoor Cees. 
Met de rust stonden we al met 3-0 voor, met lekkere limonade en een mars van Willem  begonnen 
we aan de 2e helft. Cees gaf aan het wel leuk te vinden op doel dus geen wisseling van de keeper 
dit keer. Het ging op en neer met de betere kansen voor ons, maar 3-0 was genoeg vonden de man-
nen. Nou prima toch daar kan ik ook goed mee leven. Toch wel weer lekker drie punten in de tas, 
Woensdag gaan we gewoon trainen en volgende week Zaterdag is er geen programma i.v.m. de 
herfstvakantie. Allemaal een fijne week, geniet van je vakantie. 
 
 

  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN  
2008-2009  

OP  
DINSDAG 24 November,  

 
AANVANG 19.30 uur. 
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Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

Kabouterwerk. 
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Peter Kuiken feliciteert dhr. Bas. 

Automontagebedrijf “De Ooyevaar 
steekt junioren E2 in het nieuw. 

Wijnand Kossen ontvangt gouden clubspeld. 

Herman Huizen trainer Dames. 

Schoolvoetbal kent spannende ontknoping. 

Damesteam wint Fair-play Cup 2002 -2003 


