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Van de Redactie. 
  
Sorry, dagje later dan gewend, maar deze 
Reiger  ontmoette een schone Reigerin. Dat 
betekent wat in het voorjaar, zal ik maar zeg-
gen. Maar, helaas, ze mocht me niet. 
 
Wat hebben we deze week? 
 

 Wedstrijdverslagen van Heren en van 
Dames; 

 Pupil van de week; 

 Oproepen; 

 Wedstrijdverslagen van de jeugd; 

 De kabouters; 

 Talententraining; 

 Dartstoernooi; 

 Internationaal jeugdtoernooi; 

 En twee hele dwarse foto’s. Prachtig! 
 
Weer enorm boeiend, dus! 
 

De redactie. 
 
N.b.: U gaat toch ook klaverjassen? 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

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

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

  
 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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Reiger Boys-Hellas Sport. 
 
Vijf gele en twee rode kaarten, twee penalty’s, je zou denken dat het een keiharde, onsportieve wed-
strijd was. Maar niets van dat alles. De scheidsrechter droeg een bril zonder ruitenwissers en zo nu 
en dan regende het. Stelt u het zichzelf maar even voor, ik ga er verder niet op door. 
Hellas kwam na 3 minuten al op een 0-1 voorsprong. Dit was zo vroeg in de wedstrijd dat ik amper 
zat en dus ook niet gezien heb hoe dit tot stand kwam. U ziet, aan zo’n verslaggever heeft een mens 
tenminste wat! 
Maar nog geen minuut later kwam Reiger Boys alweer langszij. Een vrije trap van Sven v.d. Berg 
werd mooi ingekopt door Emiel Koopmans. En terwijl de bezoekers meer in de aanval waren scoorde 
Emiel opnieuw, ditmaal schoof hij de bal uit een corner in de benedenhoek. Dit gebeurde in de 17

e
 

minuut. 
Twee minuten later stond het echter alweer gelijk. Een foutje in de verdediging van de Reigers, de 
keeper op het verkeerde been en hoppa, 2-2. 
Het spel ging vervolgens op en neer en het had net zo goed 5-5 kunnen staan na zo’n 35 minuten. 
Maar toen kreeg de scheidsrechter het op z’n heupen. Hij gooide ze zelfs los om een overtreding na 
te doen! Erg soepel ging dat trouwens niet, maar dat terzijde. Twee minuten later gaf hij ’n rode kaart 
aan een speler van Hellas voor het inkomen met gestrekte benen als ik mij niet vergis. 
En om de boel een beetje in evenwicht te houden ging er ook een speler van Reiger Boys af met 
rood. 
Dit was voor een aangeschoten handsbal in de zestien. Ik heb er in de eredivisie verschillende ge-
zien dit weekend, identiek aan die van Remco (want hij was het), maar geen van allen bestraft.  
De daar op volgende penalty werd fraai gestopt door Yannick de Boer. 
En of het allemaal nog niet genoeg was kreeg de thuisclub vlak voor rust ook een penalty cadeau. 
Gratis en voor niks, dus ook geen kaart voor de zogenaamde veroorzaker. Deze strafschop werd wel 
benut door Emiel. Een echte hattrick dus. 
Kortom, het was een vermakelijke eerste helft. 
Over de tweede helft kan ik kort zijn. Het spel was slordig en het tempo lag te laag. 
Hellas zag kans om nog twee keer te scoren, Reiger Boys niet ondanks de vele kansen. 
Zo simpel kan de analyse van een wedstrijdhelft 
zijn. 
 
Tineke Leuven 
 

Foto’s: Maarten Post 

www.iedereenehbo.nl 

 
Toch wel interessant!  

http://www.iedereenehbo.nl/
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Pupil van de week: 
 
Uiteraard was er wederom een pupil van de week 
die na de wedstrijd zijn patatje kreeg en de bal van 
de “Vrienden van Reiger Boys”. 
 
En wat is er mooier dan ook nog te poseren met 
Rob de Kip? 
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Dames Reiger Boys nog steeds in het linker rijtje ! 
 
WORMERVEER: De dames van Reiger Boys hebben in hun uitwedstrijd tegen Fortuna Wor-
merveer een gelijkspel uit het vuur gesleept. In een gelijk opgaande wedstrijd werden er niet 
veel echt uitgespeelde kansen gecreëerd. Fortuna opende in de eerste helft de score door 
Sharon Kok; na rust was het Aaike Verschoor die de stand gelijk trok. In de laatste twee minu-
ten kreeg Reiger Boys nog kansen op een overwinning. Keepster Roxanne van de Berg voor-
kwam dat. 
 
Reiger Boys begon goed. In de 7

e
 minuut werd Linda Bakker vrij op rechts aangespeeld door Aaike 

Verschoor, de voorzet die daarop volgde bereikte Milenca van Ee, die haar inzet zag gestopt door 
keepster Van de Berg. Vijf minuten later ging de bal uit een voorzet van Milenca van Ee maar net 
over het hoofd van de attent inlopende Linda Bakker heen. Kort daarop wist keepster Eline Roet de 
bal uit een ziedend hard schot van Stefanie van der Gragt net over de doellat te tikken. Uit een cor-
ner van Manon Bakx belandde de bal bij de op rechts vrijstaande Lizzy Bermudez; zij schoot echter 
hoog over. In de 39

e
 minuut kwam Fortuna goed weg. Stefanie Buitenhuis wist Tanja Groenewoud 

hard te ra-
ken terwijl 
er geen bal 
in de buurt 
was. 
Scheids-
rechter Bax 
was echter 
zeer cou-
lant en trok 
de gele 
kaart in 
plaats van 
de rode, die 
daarvoor 
staat. Een 
geluk voor 
Fortuna W, 
want op 
slag van 
rust kwam 
de thuis-
ploeg op 
voorsprong. 
Uit een 
voorzet van 
dezelfde 
Stefanie 
Buitenhuis 
carambo-
leerde de 
bal binnen de Reiger Boys-verdediging en kwam uiteindelijk terecht voor de voeten van Sharon Kok, 
en die wist daar wel raad mee (1-0). 
 
Na rust ging het spel heen en weer. In de 59

e
 werd de bal, uit een voorzet van Jeleese Kok, door 

invalster Sharday Pattnasarany in één keer op haar slof genomen. Echter zonder resultaat, de bal 
ging over het Reiger Boys-doel. In de 82

e
 minuut kwam Reiger Boys op gelijke hoogte. Een pass van 

Linda Bakker bereikte Aaike Verschoor, die zich vervolgens prima vrij speelde en de bal onhoudbaar 
in de bovenhoek liet verdwijnen (1-1). Fortuna toch enigszins aangeslagen, waardoor Reiger Boys 
nog bijna de winst leek te kunnen pakken.  
(Vervolg verslag: pag. 6) 
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Twee minuten voor tijd kon Milenca van Ee de bal, 
uit een voorzet van Chantal Hendriksen, niet ge-
noeg onder controle krijgen, waardoor de thuis-
ploeg tijdig kon ingrijpen. Kort daarna moest keep-
ster Van de Berg gestrekt naar de benedenhoek 
om het schot van Milenca van Ee onschadelijk te 
maken. Gezien het totale wedstrijdverloop een 
eerlijke verdeling van de punten. 
 
Statistieken: 
 
Fortuna W – Reiger Boys  1 – 1 (1 – 0 ), 44

e
 Sha-

ron Kok  1-0, 82
e
 Aaike Verschoor  1-1. 

Scheidsrechter: A. Bax; kaarten: 39
e
 Stefanie Bui-

tenhuis geel. 
 
Fortuna W: Roxanne v.d. Berg (k), Manon Bakx, 
Lizzy Bermudez, Susanne Marees, Linda Dolstra 
(67

e
 Bonnie Smit), Jeleesa Kok, Nura van der 

Sluis, Sharon Kok, Bouchra Moudou, Stefanie van 
der Gragt, Stefanie Buitendam (45

e
 Sharday Patt-

nasarany). 
Overige wissels: Lien Denneman, Pauline van 
Koningsveld (k) 
 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Bal-
der, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, 
Tanja Groenewoud, Jelien Beute (72

e
 

Chantal Hendriksen), Linda Bakker, Ma-
rintha Louwe, Christa Schelvis, Alina Uijl 
(61

e
 Tessa Oud), Milenca van Ee. 

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

Ron Veerman 
Scheidsrechter coördinator v.v. Reiger Boys 

 
 

OPROEP: HERHALINGSLES AED 
 

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

Je kunt er iemands leven mee redden! 
Opgeven kan via de mail naar: k.visser@reigerboys.nl of op 06-22921229 

mailto:scheidsrechters@reigerboys.nl
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast
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Reiger Boys   -    Jong Hercules      0  -  4 

  
  

 K     A     N     S     L     O     O     S. 
  
  

 J.v.d.B. 
 

 
Inleveren pasfoto’s 

 
Misschien hebben jullie van de leiders/leidsters al een bericht ontvangen, maar anders bij deze: 
Alle 2e jaars E-pupillen, dus alle spelers/speelsters uit 1999, hebben volgend voetbalseizoen een 
spelerspas nodig. Voor het aanvragen van een spelerspas hebben wij een recente pasfoto nodig. Dit 
mag een pasfoto van de schoolfotograaf zijn. Graag naam en geboortedatum op de achterkant van 
de foto. 
Willen jullie zo spoedig mogelijk een pasfoto inleveren, zodat je spelerspas tijdig kan worden aange-
vraagd. 
 
Geen spelerspas is niet spelen in de D-pupillen. 
 
De pasfoto kan worden ingeleverd bij, indien afgesproken, bij de leider, of rechtstreeks bij: 
 
Els Wezepoel, 
Poldermolen 2 
1703 PZ Heerhugowaard . Tel.  072-5743565 
e-mail: elswezepoel@quicknet.nl 
 

 
Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 

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

Namens het bestuur, 
 
 

 

 

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

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

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys Meiden  
B 1 - Sporting ‘70: 3 -2 
 
Foto’s: Maarten Post 
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Reiger Boys D2 speelt sterk, verslaat De Rijp D2 met 6-1 en pakt de koppositie 
 
De jongens hadden erg goed getraind de afgelopen week. Dit was ook wel nodig want er was wel 
wat werk aan de winkel na de nederlaag bij Koedijk van vorige week. Zaterdag stond de wedstrijd 
tegen De Rijp D2 op het programma en iedereen was erop gebrand een goed resultaat te halen.  
Dat we verdedigend erg sterk zijn is de laatste maanden wel duidelijk geworden. We krijgen maar 
weinig tegengoals en geven erg weinig kansen weg. Dit is natuurlijk erg belangrijk maar het is ook 
zaak dat je dan zelf wel scoort. Hier lag ook met name de nadruk op tijdens de trainingen van afgelo-
pen week. 
De wedstrijd begon in hoog tempo, beide ploegen leden veel balverlies en het was rommelig. Na 5 
minuten kregen wij meer grip op de wedstrijd en dit leverde enkele gevaarlijke momenten op. Een 
fantastische pass van Timo in de ruimte op Damon leidde de 1-0 in. Damon nam de bal mee, schoot 
de bal op de lat en de rebound werd binnen getikt door Giorgio, die het vandaag weer als spits mocht 
laten zien. De druk bleef op de verdediging van De Rijp wat niet meer van eigen helft af kwam. De 2-
0 kwam wederom van Giorgio die vanaf een meter of 20 schoot en de keeper versloeg.  
De rust werd behaald met een zeer terechte 2-0 tussenstand. 
Na de rust het zelfde beeld. Continue speelden we op de helft van De Rijp en we kregen genoeg 
kansen om het duel te beslissen. Helaas kwam De Rijp toch nog terug in de wedstrijd. Op rechts 
werd de bal verloren en een flitsende counter leverde De Rijp de aansluiting op, 2-1. Hiervoor was al 
een counter van De Rijp afgefloten voor buitenspel. Hier moesten we dus voor oppassen. 
Gelukkig was het Damon die met de mooiste goal van de wedstrijd voor 3-1 zorgde. Hij kreeg de bal 
in zijn voeten na een slechte uittrap van de keeper, controleerde de bal en schoot hem vanaf onge-
veer 25 meter zeer beheerst in de bovenhoek. Zamity zorgde voor 4-1 na een mooie aanval en Da-
mon mocht vlak daarna zijn 2

e
 binnenschieten nadat de bal vanuit een klutssituatie voor zijn rechter 

kwam. Het leek op 5-1 af te gaan maar een mooie actie van Jelle leverde de zeer terechte 6-1 op.  
Een mooie uitslag en vooral de manier waarop was een compliment waard. Slechts 2 kansen wegge-
geven en zelf enorm veel gecreëerd. Op deze manier moeten we door zien te gaan! 
Het gegeven dat KSV en Koedijk beiden verloren zorgt helemaal voor een goed gevoel want dit bete-
kent dat we de eerste plek weer hebben veroverd. 
Volgende week weer een lastig duel tegen Kolping Boys D2 voor de boeg maar als we deze week 
weer net zo trainen dan komt dat helemaal goed! 
 

MAN OF THE MATCH 
Hij was zaterdag zijn tegenstander continue te snel af. Met flitsende bewegingen zorgde hij voor veel 
gevaar en pikte zijn doelpuntje mee. Jelle was niet te stoppen en is de Man of the Match! 

 
Groeten, 

Jeroen 
 
 

 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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Ben jij minimaal 12 jaar en heb jij de ambitie om in de toekomst 

te voetballen in de dames Hoofdklasse of misschien zelfs wel de 

Eredivisie, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

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

talententrainingen die worden gehouden op de volgende 4 data: 

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

 

Aanmelden kan via: meisjesvoetbal@reigerboys.nl  

(uiterlijk vóór 25 januari). 

Graag het volgende vermelden: 

naam, geboortedatum, telefoonnummer, huidige club 

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

 

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

bonden. 

 

 

 

v.v. Reiger Boys • Lotte Beesedijk 1 • Heerhugowaard 
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Meiden Talenten Trai-
ning. 

 

Volgende week nog een keer 
een talententraining. Dan is 
het over. 
 
Zondag was het weer genie-
ten voor de meiden, zeker 
ook omdat een tweetal AZ-
speelsters langs kwamen, te 
weten Sharon Kok en Stefa-
nie van de Gragt. 
 
Leuk om te weten: beiden zijn 
oud Reiger Boys leden! 
 
 
 
 

Sharon en Stefanie slaan samen met Su-
zanne de verrichtingen van de talenten ga-
de. 
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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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 E Pupillen Selectie dd 20-3-2010 
 
Vorige week een prima resultaat bij zowel E1 als E2. Helaas liep de wedstrijd bij E1 niet 
gunstig waardoor er uiteindelijk een 4-0 nederlaag bijAFC’34 werd geïncasseerd. De E2 
deed het wederom naar behoren door HCSC met 5-3 te verslaan. In de heenwedstrijd 
werd nog verloren! Ondanks dat het spel tijdens de wedstrijd door onze Young stars van 
E3 werd gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Duinrand S. E1 werd wederom een ( dit 
keer ) onnodige nederlaag geleden, 4-6. 
 
AFC’34 E1-Reiger Boys E1 
 
 Meestal voel je in de eerste 5 minuten van een wedstrijd al aan hoe de wedstrijd gaat 
verlopen en of je de volle buit gaat pakken. In de uitwedstrijd tegen AFC’34 E1 bekroop is 
in de genoemde eerste 5 minuten dat deze wedstrijd voor ons zou zijn. Binnen deze peri-
ode krijgen we direct 2 goede mogelijkheden op de openingstreffer. Verkeerde keuzes en 
een minder scherp vizier had tot resultaat dat het na 5 minuten nog 0-0 stond. Gaande-
weg de eerste helft werd de afspraak om het veld klein te houden minder nagekomen. Dit 
had tot gevolg dat we achterin niet de zekerheid hadden die we normaliter wel hebben. 
Niet alle duels over het hele veld werden gewonnen. AFC’34 oefende zo nu en dan wat 
druk uit zonder tot hele grote kansen te komen en voor ons bleef het euvel dat we net niet 
secuur genoeg in de afronding waren. Een afgeslagen bal werd rond de 20

ste
 minuut door 

AFC’34 binnen getikt doordat we niet adequaat reageerde op de nieuwe situatie. 1-0 bij 
rust. De tweede helft het zelfde beeld. Af en toe wat onrust bij onze jongens in het spel, 
AFC’34 dat kansen kreeg en effectief was, niet alle duels die gewonnen moesten worden 
werden ook gewonnen. Desondanks creeerden we nog legio kansen en mogelijkheden. Ik 
heb er minimaal 8/9 geteld. Als je die niet benut en de tegenstander doet dat wel dan ver-
lies je verdiend. 4-0. Volgende week EVC thuis. Laten we zorgen dat we de ongeslagen 
thuis status behouden! 
 

Rene Kauwen   
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat wordt een spektakel!!! 
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    Let’s Play Darts!!  

 

Uitslagen van donderdag 18 maart 
  

Nikola - Dennis 5-0 
Mitchell - Bowie 5-0 

Erik - Rob S 4-4 
Mitchell - Ron 4-4 
Harry - Rob B 3-5 
Erik - Nikola 4-4 

Dennis - Mitchell 2-5 
Bowie - Nikola 1-5 

  
Programma voor donderdag 25 maart 

  
Mitchell - Harry 
Dennis - Bowie 
Mitchell - Rob B 

  
15 april zijn de halve finales. 

22 april is de finale 
  

Stand: zie hiernaast 
Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e ronde rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

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

mitchell 4 _ 4   5 _ 2   5 _ 0 4 _ 4           

dennis 4 _ 4 2 _ 5   0 _ 5   0 _ 5         3 _ 5 

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

bowie 3 _ 5 0 _ 5   1 _ 5       3 _ 5   1 _ 5 3 _ 5 

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

                        

harry 5 _ 2     2 _ 5 5 _ 3 2 _ 5       2 _ 5 3 _ 5 

                        

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

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

  
ho 

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

rob s 81_ 5_11_6 16 63_90 44 7   

mitchell 99 8_6_5 21 67_60 66 5 1 

dennis 90 1_17_3 5 38_10 33 9   

erik 111 11_7_3 25 77_61 66 4 1 

bowie 70 2_17_3 7 51_10 50 8   

ron 101 18_2_2 37 103_4 118 1 3 

                

harry 116 6_12_4 16 68_87 63 6   

                

nikola 104 13_4_4 30 87_56 70 3   

rob b 122 16_3_3 35 100_5 130 2   
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Reiger Boys E5  ----   Reigerboys E6           5-1 
 
Afgelopen zaterdag speelden we de thuiswedstrijd tegen de E6.  Uit, dus eigenlijk ook thuis, hadden 
we al met 9-0 gewonnen en was al duidelijk geworden dat de onderlinge verschillen wel erg groot 
waren. Dat bleek ook nu weer hoewel we nu alleen de basis in de eerste helft legden.  Al snel binnen 
1 minuut viel de 1-0. De tegenstander zat te slapen en onze aanvallers konden zonder gehinderd 
worden het doel vinden. En zo verliep de hele eerste helft in ons voordeel. Met de wind tegen creëer-
den we kans op kans  waar Mandy maar twee keer serieus moest ingrijpen en dat prima deed. Dat 
we met 4-0 gingen rusten was eigenlijk een tegenvaller. Het hadden er nog meer kunnen zijn maar af 
en toe voeren onze aanvallers het naar elkaar tikken te ver door. Daan, indien je vrij voor de keeper 
staat mag je de bal er ook zelf in schieten. De tweede helft met wind mee werd het allemaal wat rom-
meliger. Doordat de passes te hard aankwamen en de precisie soms wat ontbrak, kon van een goe-
de balaanname geen sprake meer zijn. Individueel (Milan en Numan o.a.)  probeerden we wat ouder-
wets te pingelen,echter zonder resultaat. En met Mauro in de spits voor Numan experimenteerden 
we nog een beetje. De wind was een te grote spelbreker voor goed spel van onze kant en aangezien 
de tegenstander ook niet bij machte was iets te laten zien, bloedde de wedstrijd een beetje dood. 
Een raar doelpunt waardoor Mandy verrast werd,leidde tot de 4-1maar echt spannend werd het 
nooit. De E6 heeft een paar goede individuele spelers (waaronder de zus van Mandy) maar vergeten 
vaak dat ze een team zijn. Dat vergaten wij dus ook een beetje in de tweede helft waardoor de E6 
toch nog vrede kon hebben met deze uitslag. 
Doelpuntenmakers: Numan 3x,Brian 1x en Daan 1x. 

 
Gerrit 

       

Reiger boys E7 – Berdos E2. 20maart 
 
Zaterdagochtend rond de klok van 11 moest de E7 tegen de E2 van Berdos aantreden,het beloofde 
een spannende pot te worden want Berdos had ook nog geen wedstrijd verloren. 
In een flinke storm werd er met windje tegen begonnen. 
In de 4

e
 minuut is Rinse dicht bij de 1-0 maar zijn schot gaat maar net naast maar de toon is wel 

weer gezet een E7 volop in de aanval. 
Marc met een hard schot met links maar knappe redding door Berdos keeper. 
Berdos heeft ondanks de harde wind mee geen grip op de wedstrijd maar Reiger boys des te meer . 
Maikel komt sterk op van rechts ,geeft goede breedtepas op Rinse die Jermo  vrij ziet lopen die be-
heerst met links de 1-0 kan intikken.Net voor rust nog een solo actie van Marc die knap 2 man uit-
peelt maar net niet de keeper kan passeren. 
Met de wind mee moest het na rust nog beter gaan. 
Na rust heeft de E7 de aftrap : Peter en Ingmar geven Quinten en Rinse de opdracht  om meteen op 
Marc te passen na de aftrap die in 1 keer vanaf eigen helft moet proberen te scoren.Met een flinke 
wind in de rug werd het in uitvoering gebracht   
EN HOE !!!Marc krijgt de bal en geeft een pegel naar voren gedragen door de wind beland de bal 
hoog met een stuit bij de keeper die de bal door zijn handen laat glippen en Marc scoort  het doel-
punt van de week 2 – 0!!!!! 
Berdos komt er de 2

e
 helft niet meer aan te pas en gaat dit af reageren op de scheids die gewoon 

uitstekend zijn wedstrijd blijft fluiten ( klasse Jelle ) en met grove overtredingen op de Reiger Boys 
spelers die zich niet uit de tent laten lokken. 
1 gevaarlijke aanval nog van Berdos kant  maar onze keeper Dylan staat ook weer zijn mannetje en 
met een verre uitrap op Collin die sterk mee in de aanval gaat een slimme steekbal op Marc geeft die 
zijn 2

e
 van de wedstrijd scoort 3-0. 

Rinse ,Quinten,Maikel en Jermo zijn allen nog dicht bij een doelpunt maar lang blijft het 3-0. 
Rinse laat 2 minuten voor tijd nog een staaltje van zijn traptechniek zien en krult de bal bijna in 1 
keer vanaf een corner erin maar de bal gaat maar net over. 
Hoewel er eigenlijk met deze storm niet te spelen was ( niet met windje tegen maar ook niet met 
windje mee )verdiend weer 3 punten jongens . 
Na afloop bezweten maar tevreden koppies bij de spelers want ze zijn nog steeds ongeslagen !!! 

 
PB 
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Wedstrijd bij K.S.V  van onze meiden F1 
 
Het beloofd een spannende wedstrijd te worden want KSV staat tweede in de lijst van gewonnen 
punten. 
Na instructies en een peptalk van onze coaches Ruud en Michael trainen de meiden warm in de re-
gen. 
De eerste aanval is van ons ,en we hebben nog wind mee ook en Femmy schiet de bal er 2 keer 
achter elkaar in dankzij 2 voorzetten van Lotte die precies goed de bal aanpakte, en doorgaf. Hierna 
blijft het spannend en iedereen doet flink haar best,ons team speelt goed over , en iedereen lijkt top-
fit!! 
Sanne rende haar benen soms bijna uit haar lijf en redde ons vaak van hoge nood! 
En ook Lotte schoot de bal 1x net ernaast  hierna gaf Kim een voorzet met flinke kracht naar Femmy 
en ze scoorde 3-0. 
Wat een kansen hebben we gehad en de meesten zeker benut. 
We zagen ook Dara vechten om de bal en Nienke was ook flink sterk in haar spel maar de koningin 
van de wedstrijd was Sammy want ze gaf zich100%! 
Ze maakte er dan ook 4-0 van ,hierna een welverdiende pauze en opnieuw instructies van de coa-
ches. 
Nu tegenwind en een voorzet van Sammy naar Lotte en ze mist op een haartje na , jammer, dan een 
ingooi van Dara bekroond met een voorzet van Lotte en Femmy schiet ons naar 6-0.  
FF een poos later geeft de kleine Kim de bal een trap naar de andere kant van het veld en Femmy 
pakt de bal aan en schiet hem naar Lotte die er 7-0 van maakte. 
Toen waren de meiden moegestreden en was er gelukkig Meike om het doel vrij te houden van een 
paar gevaarlijke kansen van onze tegenpartij die allemaal erg sportief meededen 
Na afloop  kregen de meiden heerlijke chips van Michael . 
We zijn trots op onze meiden!!    Gefeliciteerd!!! 
 

Groetjes Wen, moeder van Kim 
 
 

 

Foto van de week: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Foto aangeleverd door Sumarno). 
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Reiger Boys F2 wint van Kolping Boys F1 en pakt koppositie. 

Kolping Boys F1 - Reiger Boys F2 0-1 

 
Vandaag stond de loodzware uitwedstrijd op het programma tegen Kolping Boys F1. Kolping die al 3 
wedstrijden winnend had afgesloten en RB F2 ook al 7pnt pakte was dit de heuze kraker tussen 
nummer 1 en 2 in de competitie. Na een zwaar bevochten wedstrijd gingen de 3 pnt mee naar heer-
hugowaard. 
 
De spanning was van sommige gezichten aftelezen. Vooraf zeiden we tegen de jongens dat ze voor 
alle punten moeten knokken, vooral in dit soort wedstrijden. Kolping kan makkelijk voetballen, en dat 
kunnen wij ook. Dus waar zou je op moeten winnen. Uit de mondjes van de jongens kwam dan ook: 
samenwerken.  
 
De wedstrijd begon erg aftastend van beide ploegen. Beide ploegen die niet wilde verliezen en niet 
zo goed de aanval durfde of wilde opzetten. De 1ste helft was ongelofelijk rommelig maar wij krijgen 
1 opgelegde kans voor onze Koen. Hij faalde jammerlijk in de afronding doordat de bal even opstuitte 
bij het uithalen. Dit lag natuurlijk aan het veld want het veld was dramatisch. De 1ste helft werd kei-
hard samengewerkt maar er stond nog een 0-0 op het score bord. 
 
In de 2de helft met dikke wind tegen moest er echt gevoetbald gaan worden door de boys. Lange 
ballen zouden geen zin hebben aangezien de bal dan net zo hard weer terug komt. In de 2de helft 
waren wij iets te afwachtend, of misschien wel niet wakker. We kregen een storm van Kolping over 
ons heen zonder dat zij echt goede kansen kregen. De 2 gevaarlijke momenten kwamen dan ook uit 
vrije trappen voor kolping. RB F2 kwam steeds beter in de wedstrijd, we begonnen te voetballen en 
creeerden dan ook wel wat mogelijkheden. Kolping kwam er niet meer aan te pas omdat de F2 ge-
weldig en keihard werkte. Dit betaalde een paar minuten voor tijd dan ook uit in een goal. Een corner 
van Jamie die werd afgeslagen, op de achterlijn stond Koen die de bal met veel gevoel stifte die voor 
de voeten van Tigo kwam en die niet nadacht maar gewoon de bal erin te zitten 0-1. Op dat moment 
zaten we op rozen en was het aftellen na het eindsignaal. Kolping kon niets meer doen mede door-
dat de F2 weer een fantastische wedstrijd heeft neergezet qua samenwerken. Na het eindsignaal 
ging iedereen uit z'n dak en zijn we nog steeds ongeslagen!! Een belangrijk punt is dat wij nu 1ste 
staan en die gaan we proberen te verdedigen. Volgende week staat SVW F1 weer voor de deur.  
  

Trotse trainers!! Ron en Claudi 
 

 
Clubsport verkleint kans op chronische moeheid. 
(Uit de Volkskrant) 
 
Bijna vijftig procent van langdurig vermoeide kinderen blijft chronisch moe. Kinderarts Rob Bakker 
concludeert dat in zijn proefschrift waarop hij aan het UMC Utrecht is gepromoveerd. Hij analyseerde 
bijna 100 aanhoudend vermoeide kinderen tussen de 8 en 18 jaar. In het proefschrift toont hij aan 
dat deze kinderen voordat ze klachten hadden lichamelijk en minder sociaal actief waren dan leeftijd-
genoten. Sporten in clubverband verkleint de kans op aanhoudende moeheid. 

 
HH 
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Wederom een zege voor Reiger Boys F3 
  
Vandaag stond de wedstrijd tegen HSV F2 op het programma. Er stond veel wind wat goed voetbal-
len dus wel lastig maakt. Reiger Boys begon met de wind in de rug en het was zaak de score vol-
doende op te voeren voor de rust. De wedstrijd speelde zich volledig af op de helft van de tegenstan-
der en Sam had niets te doen. Toch duurde het even voor de score werd geopend door Jaimy P., die 
de keeper wist te passeren. Niet lang daarna was het Bart die met een mooie schuiver in de lange 
hoek de 2 - 0 aantekende. Als ik het goed begrepen heb, had Bart nog nooit gescoord, dus dit was 
een hele mooie opsteker. Nog voor rust scoorde Arusho de 3 - 0 en kon er gerust worden. Hopelijk 
was de voorsprong voldoende. Echter meteen na de aftrap wist HSV 3 - 1 neer te zetten en leek het 
erg lastig te gaan worden, maar gelukkig bleven de jongens geconcentreerd en bouwde zelfs via 
nogmaals Arusho en Roy de score uit naar 5 - 1. 
  
Klasse jongens!! De 3e overwinning op rij en de spanning in de top van het klassement wordt steeds 
groter. 

 
 
Reiger Boys F4 - Kolping Boys F4 
 
Vandaag alweer de return tegen Kolping. Uit was het een makkie, dus voor vandaag ook hoge ver-
wachtingen. Nils was op vakantie, dus we startten met z'n negenen. We begonnen tegen de wind in. 
Er stond een hele harde wind en dat bepaalde het spelbeeld. 
We kwamen er bijna niet uit en Kolping drukte en drukte. Door twee doelpunten uit twee corners 
kwamen we met 0 - 2 achter te staan. Dit was ook de ruststand. In de rust nog even alles doorgeno-
men en bepaald hoe we met de wind mee zouden gaan spelen. 
Kolping kwam er niet meer aan te pas. Via Wesley en Terence kwamen we op 2 - 2. Daarna was het 
Hassan die met twee doelpunten er 4 - 2 van maakte. Wesley scoorde ook nog twee keer en Dave 
maakte er uiteindelijk 7 - 2 van. Een moeizame start, maar goed afgemaakt met de wind mee jon-
gens!!! 
Joël viel al begin eerste helft geblesseerd uit. Hij heeft het nog even geprobeert, maar het ging echt 
niet. Hopelijk valt het mee. Sterkte Joël. 
Aanstaande zaterdag uit naar Berdos, maar eerst woensdag lekker trainen. Tot dan. 
 

Dinand 
  

AFC’34 F4 – Reiger Boys F8     uitslag      1 - 3 
 
Een echte topwedstrijd want de koplopers 
speelden tegen elkaar. 
We gingen goed van start, maar nog geen goals want 
er werd aan beide kanten goed verdedigd. 
Bram stond de eerste helft op doel. 
Hij verving onze eigen keeper, want die was ziek. 
Hij keepte een prima eerste helft met goede reddingen. 
De aanval ging ook steeds beter lopen en na goed 
samenspel kon Daan  na een goede actie scoren. 
Er weer waren er goede kansen aan beide kanten. 
Toch wist Daan vlak voor rust weer te scoren en gingen  
we met 2-0 rusten. 
Na de rust stond Beau op doel en in de tweede helft 
waren we gelijkwaardig aan elkaar. 
De beide teams scoorden nog een keer (doelpunt van Burak) 
En dus eindigde de wedstrijd in winst (1-3). 
Goed gespeeld jongens, ga zo door. 

 
Martin 

Begeleider F8 
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Kaboutervoetbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastig om een kabouterkeeper te passeren. 


