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Van de Redactie. 
 
Het is natuurlijk helemaal niks, al die sneeuw 
en dus ook geen buit voor de Reiger. Die 
moest zich deze keer voeden met rietsten-
gels, weggeworpen brood en wat er verder 
nog aan eetbaars op en naast de velden te 
vinden is. Nou, dat is niet veel. Ondanks dat 
toch nog wel een lekker kerstmenu. In deze 
laatste Reiger van het jaar. Wat hebben we 
deze keer? 
 

 Van de voorzitter; 

 Impressie klaverjasavond; 

 Nieuwjaarswedstrijden; 

 Nieuwe A/B-coordinator; 

 Uit het nieuws; 

 Dartstoernooi; 

 Bart Blok Zaalvoetbaltoernooi; 

 Fred Blok Penalty Bokaal - de stand; 

 Het rijke verleden... 
 
Wens u smakelijk lezen en uiteraard fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2010. 
 
 
   

De redactie. 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Secretaris  (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman 06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-12963520 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen (vacant) (tijdelijk)Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

3 

Jaargang 45 - nummer 19 
20 december 2009 

Van de voorzitter...... 
 
Het jaar zit er bijna op, de dagen worden 
afgeteld naar kerst en de jaarwisseling. 
Door de vele sneeuwval en nachtvorst is 
de winterstop bij Reiger Boys reeds be-
gonnen. De wedstrijden van afgelopen 
zaterdag werden alle afgelast. De eerste 
seizoenshelft zit er weer op en dit zijn 
ook de dagen waarin we  weer eens rus-
tig kunnen nadenken over wat belangrijk 
is in het leven. Ook het moment om weer 
eens terug te kijken over weer een jaar 
Reiger Boys. Een jaar dat weer als een 
vuurpijl voorbij is geschoten. Een jaar 
waarin weer veel is gebeurd. Veel dingen 
hebben ons het afgelopen jaar bezig ge-
houden, maar  wat de meeste discussie heeft opgeleverd is toch wel de invoering van het vrijwilliger-
sprotocol. Ik heb hierover vele vragen ontvangen en ook veel (negatieve) reacties. Wij als bestuur 
zullen ook de uitvoering van het huidige protocol begin van het nieuwe jaar evalueren. Want er is 
best een aantal zaken binnen dit proces dat aan verbetering onder hevig is. Vanuit deze evaluatie zal 
er een aantal aanpassingen worden doorgevoerd, echter het staat vast dat we doorgaan met het 
vrijwilligersprotocol. Ondanks de vele kritieken op het vrijwilligersprotocol was ik toch enigszins ver-
rast dat er maar 23 leden zijn verschenen op de Algemene Leden Vergadering. Tijdens de ALV legt 
het bestuur verantwoording af richting de leden, de leden kunnen hier hun kritiek uitten en in discus-
sie gaan met het bestuur. Dit is dus een uitstekend platform om je kritiek te uitten rond het protocol 
wat dus niet is gebeurd. 
 
Ook hebben we het afgelopen jaar bestuurlijk getracht de taken beter te verdelen. Om die reden is 
de portefeuille Algemene zaken toegevoegd. Helaas heeft Karel Visser aangegeven zijn termijn niet 
te verlengen en heeft zich derhalve niet herkiesbaar gesteld. Op dit moment is de portefeuille  
Commerciële zaken vacant en hopen we op korte termijn hier iemand voor te kunnen vinden.  
 
Dit jaar is ook een jaar geweest waar we kritisch hebben gekeken naar de kantine. Zowel qua organi-
satie maar ook v.w.b. de inkoop. We zijn inmiddels overgestapt naar de Firma Scholten en hebben 
tevens een contract getekend met Coca Cola waardoor we overstappen van Pepsi naar Coca Cola. 
Dit alles zal een positief resultaat moeten opleveren op onze omzet-marge van de kantine. U vraagt 
zich dan wellicht (terecht) af waarom de verkoop prijzen dan niet verlaagd kunnen worden. Echter, 
omdat we te maken hebben met een economisch mindere tijd, zien we het aantal sponsoren sterk 
teruglopen waardoor ook de inkomsten vanuit sponsoring teruglopen. Dit is een grote zorg en ver-
dient aandacht. Daarnaast bestaat de sponsoring, door stoppen van verschillende mensen, alleen 
nog maar uit Arjan de Back. Dit kan echt niet, we hebben mensen nodig die actief willen meewerken 
om de sponsoring meer aandacht te geven. Dit kan zijn voor de acquisitie of de huidige sponsoren 
regelmatig te contacten of op administratief gebied. Dus meld je aan, we hebben mensen nodig. 
 
Een jaar waar ook de vrienden van Reiger Boys zich weer van hun goede kant hebben laten zien. 
Dankzij de vrienden hebben we een mooi biljart staan. Daarnaast hebben de vrienden ervoor ge-
zorgd dat de informatie voorziening v.w.b. de wedstrijden sterk is verbeterd door de aanschaf van 
een aantal schermen welke nu overal hangen. Informatievoorziening is een belangrijk element ge-
weest dit jaar en we zullen ook het komend jaar hier aandacht aan blijven besteden. “De Reiger” be-
staat niet meer maar de digitale Reiger heeft de papieren Reiger doen vergeten, met dank aan Henk 
Hoogeveen als altijd actieve redacteur. Ook de website is inmiddels een bron van veel Reiger Boys 
informatie. De website is hiervoor aangepast met dank aan Jack Wezepoel en Wilko Bakker. Toch is 
er een klein deel van de Reiger Boys leden welke niet over internet beschikt waardoor de informatie 
hen niet bereikt. We krijgen hier veel vragen over en gaan kijken hoe we ook deze (meest oudere) 
leden toch kunnen bereiken met informatie. 
(Vervolg: zie pag. 4) 
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Een hoogtepunt dit jaar was de aanleg van het kunstgrasveld. Een jarenlange wens is uitgekomen. 
We hopen hier nog vele jaren plezier van te hebben. We streven ernaar dat alle teams regelmatig op 
het kunstgrasveld kunnen spelen. De discussie rond een tweede kunstgrasveld is nu nog wat te pre-
matuur maar gaan we zeker medio 2010 starten. Dan ligt het veld er wellicht over een jaar of 5. 
 
Sportief was het goed en minder goed. Ons vlaggenschip Heren1 maakte een zwaar seizoen door 
maar kon zich op de laatste wedstrijddag handhaven in de derde klasse. Helaas staan we nu onder-
aan met slechts twee punten. Toch spreek ik nog steeds de hoop uit dat we ons blijven handhaven in 
de derde klasse. We hebben besloten om het contract met Rob de Kip niet te verlengen en zijn in-
middels in gesprek met een aantal kandidaten om straks hoofdtrainer te worden bij Reiger Boys. We 
hopen de naam op korte termijn bekend te kunnen maken. Het vlaggenschip bij de Dames heeft een 
fantastisch jaar meegemaakt. Tot de paasdagen nog meestrijden om het kampioensschap van Ne-
derland. Dames zijn ook de sportploeg van 2008 geworden in de verkiezing van sportploeg van het 
jaar. Het huidige seizoen loopt iets moeizamer maar er is voldoende kwaliteit voor ook dit jaar een 
goede klassering.  
De jeugd blijft natuurlijk de grootste en meest dynamische groep van de vereniging. Het blijft  
fantastisch om zoveel jeugd te zien sporten. Van de kleinste kabouter tot en met de junioren, ieder 
op zijn/haar eigen niveau, meisjes en jongens. We hebben een actieve jeugdorganisatie welke we 
onlangs op een aantal punten, v.w.b. de structuur, hebben aangepast. Dit hebben we gedaan om het 
geheel organisatorisch nog sterker te maken.  
 
De situatie gemeente rond overdrachtsbelasting en omzetbelasting is deels opgelost het afgelopen 
verenigingsjaar. De omzetbelasting welke de Belastingdienst op Reiger Boys vorderde is vervallen 
omdat de periode was verstreken. Rond de overdrachtsbelasting loopt de discussie nog wel. Het 
pand is nog steeds niet overgedragen omdat er geen oplossing is voor de 6% overdrachtsbelasting. 
Zowel de gemeente als RB’s weigeren dit te betalen. Bedrag van overdrachtsbelasting ligt rond de 
50.000 euro. De gemeente heeft nu een externe adviseur in de arm genomen en binnenkort ver-
wacht ik de vervolggesprekken. Wij worden in deze geadviseerd door de Hooghe Waerder in de per-
soon van Taco Luiken. Tijdens de ALV heb ik de belofte gedaan dat we het probleem met de ge-
meente het komend jaar gaan oplossen. Om deze oplossing te creëren zal ik niet schuwen om juridi-
sche stappen te ondernemen omdat wij volledig in ons recht staan. De gemeente heeft bij de over-
gang van het oude naar het nieuwe complex de belofte gedaan dat de overgang vrij gesteld zal zijn 
van mogelijke aanslagen.  
 
Hoe gaat 2010 er voor ons uitzien ???? We zullen goed moeten letten op onze financiële positie. Dit 
wil niet zeggen dat we er slecht voor staan, dat zeker niet, maar om genoemde reden van sponso-
ring staat de inkomstenkant onder druk. Met de aanleg van het Kunstgrasveld hebben wij  
als vereniging ook een aantal flinke investeringen moeten doen. Ook het komende jaar zullen we  
nieuwe investeringen gaan doen. O.a. de aanschaf van een, geautomatiseerd, kassa systeem. Daar-
naast zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om lichtmasten te plaatsen rond veld 2.  
Sportief gaan we ervan uit dat een aantal jeugdteams weer promoveert naar een hoger niveau, de 
Dames en Heren handhaven in resp. Hoofdklasse en Derde klasse.   
In 2010 organiseren we, samen met Dutch Soccer Clinics, een internationaal toernooi voor E1 elftal-
len. Clubs als AC Milan, Liverpool, Sevilla maar ook de meeste Nederlandse betaald voetbalclubs als 
de Nederlandse amateur topclubs komen naar Heerhugowaard. Richting de toekomst hopen we dit 
toernooi verder uit te bouwen. 
 
We zullen het komende jaar veel aandacht moeten besteden aan het aantrekken van nieuwe vrijwilli-
gers. Dit is een zorg en uitdaging tegelijk. Op dit moment doet 80 % van de leden nog niets voor de 
club. Als dat niet gaat veranderen dan ontkomen we niet aan de negatieve effecten van dit probleem. 
Indien we niet in staat zijn om op kritische plekken vrijwilligers te plaatsen dan zullen we uiteindelijk 
mensen moeten inhuren wat kosten met zich mee brengt. Verhoging van de vrijwilligersbijdrage en/of 
contributie en/of kantineprijzen zijn de gevolgen. De penningmeester heeft tijdens de algemene le-
den vergadering aangekondigd dat de contributie en/of de vrijwilligersbijdrage niet zal worden ver-
hoogd in het nieuwe seizoen. Maar als we het tekort aan vrijwilligers niet oplossen, dan zal dat op 
termijn zeker gebeuren. 
(Vervolg: zie pag. 5). 
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Alle huidige vrijwilligers wil ik, namens het gehele bestuur, bedanken voor de inzet het afgelopen jaar 
en hoop dat de vereniging Reiger Boys ook volgend jaar weer op jullie kan rekenen. In ieder geval 
wil het bestuur alle vrijwilligers weer bedanken met een spetterende medewerkeravond. Deze is op 
vrijdag 22 Januari en het thema dit jaar is: Hollandse avond 
 
Belangrijk is dat wij een vereniging zijn waar iedereen graag wil sporten. Een vereniging met een 
positieve uitstraling en waar alles goed geregeld is. Met plezier sporten, zowel prestatief alsook re-
creatief. Een vereniging waar we uit respect voor en met elkaar werken naar een zo’n goed mogelijk 
resultaat. Dit resultaat op het veld, maar ook als vereniging in de breedste zin van het woord. Een 
vereniging waar je kunt sporten maar ook een vereniging waar het gezellig is 
 
Om naar buiten dit alles te kunnen uistralen zul je moeten zorgen dat er rust heerst binnen je vereni-
ging en dat de organisatie klinkt als een klok. Daar zullen we, met zdn allen, keihard aan moeten 
werken. Voor mij is dat mijn persoonlijke doelstelling in 2010. 
 
De overige bestuursleden, Robert van Stigt Thans, André Elsinga, Henk Hoogeveen, Arjan de Back, 
Ben Rietveld verdienen een enorm compliment. Dit compliment geef ik namens de gehele vereni-
ging. De manier waarop ze besturen, de tijd welke ze er in stoppen en het geduld wat ze vaak moe-
ten opbrengen is bewonderenswaardig. Als bestuur krijg je weinig complimenten en ik wil daarom op 
deze wijze mijn medebestuursleden bedanken.  
 
Ik wens alle leden, oud-leden en relaties van Reiger Boys fijne kerstdagen en een goede jaarwisse-
ling en hoop u allen te zien en te spreken gedurende de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 Januari 
2010. 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter v.v. Reiger Boys 
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Klaverjasavond: prachtavond! 
 
Had al wel verhalen gehoord over de klaverjasavond. Weet je, vroeger,  
toen en toen...en daar en daar…! Men bedoelt dan het complex aan de  
Beukenlaan. Daar was het gezellig! Maar hier??? Kom nou, gezelligheid 
maak je zelf, denk ik dan. Gewoon door in te schrijven voor de klaverjas-
avond of voor de “gezelligheid” even langs te komen. Kan je ook nog biljar 
ten of darten, een praatje maken, ontmoet je ook nog eens iemand anders 
van de vereniging, uiteraard onder het genot van een consumptie.  

De activiteitencommissie stapte in dit 
avontuur en het werd een feest! Pracht 
avond! Doen we vaker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

       
              De activiteitencommissie 
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Programma: 
 

13.30 uur  Aanvang nieuwjaarswedstrijden; 
 

15.30 uur  Aanvang nieuwjaarsreceptie; 
 

17.00 uur Huldiging jubilarissen; 
 

22.00 uur Sluiting. 
 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Hallo Sportvrienden, 
 
Zaterdag 2 januari is het weer zo ver. Dan is er weer de nieuwjaarsreceptie. 
Hieraan voorafgaande vinden normaal gesproken de traditionele Nieuwjaarswedstrijden plaats. 
Hiervoor zijn de uitnodigingen al de deur uit, zij het via E-mail. Maar ik heb nog niet al te veel res-
pons gekregen. Nu kan het zijn dat ik van mensen het verkeerde E-mailadres heb, of dat ik het adres 
helemaal niet heb. Dus, ik wil iedereen vragen die ooit eens een wedstrijd in het heren 1e elftal heeft 
gespeeld en graag wil deelnemen aan de Nieuwjaarswedstrijden, en die geen mailtje heeft gehad, 
om toch even aan mij een mailtje te sturen dat je graag wil meedoen. Ik weet uit eigen ervaring dat 
het ontzettend gezellig is deze dag, dus, stap achter je PC en meld je aan!!!! 
Mijn E-mail adres is: d.bakker@quicknet.nl 
 

sportgroeten, Dinand Bakker 
 

Nieuwe A/B-coördinator 

Vanaf heden hebben wij een nieuwe coördinator voor de A/B jeugd binnen v.v. Reiger Boys. Enige 
tijd geleden had Richard Kokkelink aangegeven het stokje over te willen overdragen. Gelukkig kun-
nen wij melden dat Paul Kloeg deze rol gaat vervullen. Paul is vaak op de club te vinden en is op dit 
moment ook één van de begeleiders van de B3. 

Paul zal het eerste aanspreekpunt zijn voor trainers en begeleiders uit de A/B leeftijdsgroep als het 
gaat om organisatie. Paul zal ook samen met de overige personen uit de jeugdorganisatie ervoor 
gaan zorgen dat we de juniorengroep de komende jaren gaan verstevigen. Zo zullen wij het volgen-
de voetbalseizoen weer een A-team gaan krijgen en de B-groep gaan uitbreiden. Paul is te bereiken 
via 06-54285381 of ab-coordinator@reigerboys.nl  

Wij wensen Paul veel plezier met het vervullen van deze nieuwe taak en danken Richard voor zijn 
inzet de afgelopen jaren. 

Wilko Bakker 
Voorzitter jeugd jongens 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

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

 

  
 

Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 
 

Interesse? 
 

Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 
 

Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 

mailto:ab-coordinator@reigerboys.nl


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

10 

Jaargang 45 - nummer 19 
20 december 2009 

Reiger Boys in zee met 

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

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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Uit het nieuws: 
 
Beweging kan bijdragen aan 
het klimaat, heb ik gelezen. En-
kele voorbeelden: 
Zet op een racefiets, opoefiets, 
bakfiets, wat voor fiets dan ook 
een lading aan dynamo’s, op de 
bagagedragers, voor en achter, 
enkele accu’s en je hebt voor 
een hele week stroom oftewel 
energie. Pas dit toe op alle rij-
wielen en we kunnen de kern-
centrales in Nederland sluiten. 
Verbind pols en schouderge-
wricht van een biljarter, tennis-
ser, honkballer, bij zwemmers 
beide polsen en schouderbla-
den d.m.v. een elastiek, zet er 
een mechaniek op, en een accu 
op de rug van de sporter, en je 
verlost ook België van de cen-
trales; 
Bij paardenraces zou dit zelfs 
het dubbele opleveren. Heel 
Europa kerncentralevrij. 
En wat dacht je van een dui-
zendpoot? 
Over honderd jaar leest men 
dat dankzij een uitvinding in 
2010 de wereld wat energie 
betreft zichzelf in stand houdt. 
Of keren we terug naar de tred-
molen, is volgens mij rendabe-
ler. Bovendien een goed alter-
natief voor de taakstraf, dacht ik 
zo. 
 

HH 
 

(Bron van inspiratie: de Volks-
krant). 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 
 

Interesse? 
 

Maal naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 
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 Let’s Play Darts!! 

  

  

Uitslagen van donderdag  

17 december. 
  

Rob B - Ron 3-5 
Harry - Bowie 5-2 
Karel - Erik 3-5 

Erik - Dennis 5-1 
Niels - Bowie 5-3 

  
We gaan 14 januari weer verder met 

de competitie. 
  

Stand zie hiernaast 
  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  
ho 

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

rob s 76_ 1_6_2 4 20_40 13 9   

mitchell 73 4_1_2 10 28_20 19 5   

dennis 56 1_8_1 3 20_47 16 11   

erik 63 7_2_1 15 42_27 35 3   

bowie 68 0_8_3 3 26_52 18 10   

ron 101 10_1_0 20 53_16 74 1 3 

karel 86 3_6_1 7 28_39 25 8   

harry 69 5_5_1 11 35_36 37 4   

niels 114 3_1_3 9 27_24 28 6   

nikola 104 3_5_1 7 28_32 21 7   

rob b 122 7_1_3 17 50_25 61 2   

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron karel harry niels nikola rob b 

rob s   0 _ 5 3 _ 5 1 _ 5 4 _ 4 1 _ 5 1 _ 5 5 _ 1   1 _ 5 4 _ 4 

mitchell 5 _ 0   5 _ 1   5 _ 3     4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5 

dennis 5 _ 3 1 _ 5   4 _ 10 4 _ 4 1 _ 5 3 _ 5 1 _ 5   1 _ 5 0 _ 5 

erik 5 _ 1   10 _ 4   4 _ 4 0 _ 5 10 _ 5 5 _ 2   5 _ 1 3 _ 5 

bowie 4 _ 4 3 _ 5 4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5 1 _ 5 5 _ 10 3 _ 5 1 _ 5 1 _ 5 

ron 5 _ 1   5 _ 1 5 _ 0 5 _ 0   5 _ 2 10 _ 2 5 _ 0 5 _ 2 8 _ 8 

karel 5 _ 1   5 _ 3 5 _ 10 5 _ 1 2 _ 5   1 _ 5 5 _ 9   0 _ 5 

harry 1 _ 5 4 _ 4 5 _ 1 2 _ 5 10 _ 5 2 _ 10 5 _ 1     5 _ 0 1 _ 5 

niels   4 _ 4     5 _ 3 0 _ 5 9 _ 5     5 _ 3 4 _ 4 

nikola 5 _ 1 3 _ 5 5 _ 1 1 _ 5 5 _ 1 2 _ 5   0 _ 5 3 _ 5   4 _ 4 

rob b 4 _ 4 5 _ 0 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 1 8 _ 8 5 _ 0 5 _ 1 4 _ 4 4 _ 4   
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Enkele foto’s van de dartscompetitie. 
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Bart Blok Zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie. 
 
Op maandag en dinsdag 28 en 29 December houden wij weer ons traditionele Bart Blok Zaalvoetbal-
toernooi. 
Het vindt plaats in sporthal de WAARDERGOLF en wel van 9.00-21.00 uur. 
De verdeling is als volgt: 

 Maandag 28 December: 
 Ochtend: Kabouters 

 Middag: E-tjes 

 Avond: B en C junioren 
 

 Dinsdag 29 December: 
 Ochtend: F-jes 

 Middag: D pupillen 

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

Namens de toernooicommissie 
Nico de Krijger 
072-5742526. 

 

 
P.s. Zie voor een uitgewerkt schema de site. 
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Fred Blok Penalty Bokaal: De Stand. 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/penaltybokaal_2009-2010/Penaltybokaal_191209.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/penaltybokaal_2009-2010/Penaltybokaal_191209.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/penaltybokaal_2009-2010/Penaltybokaal_191209.jpg
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Vervolg Fred Blok Penalty Bokaal. 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/penaltybokaal_2009-2010/Penaltybokaal_191209.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/penaltybokaal_2009-2010/Penaltybokaal_191209.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/penaltybokaal_2009-2010/Penaltybokaal_191209.jpg
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