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Van de Redactie. 
 
Sinterklaas is in aantocht, kan je merken. Ik 
denk dat er op dit moment vooral veel aan-
dacht uitgaat naar het fröbelen van surprises, 
het schrijven van gedichten en uiteraard tijd 
genomen moet worden om het feest voor te 
bereiden. Dan heb je even niet zoveel tijd 
voor het schrijven van een verslag. Nou ja, 
zoveel werd er in het weekend nu ook weer 
niet gevoetbald. 
 
Wat hebben we deze week? 
 

 Enkele voetbalverslagen dus; 

 De broers van Aad Buur (zie de site); 

 Rob de Kip stopt; 

 Uit het nieuws; 

 Verslag RVT; 

 Dartstoernooi; 

 Divers oproepen, aankondigingen; 

 Het rijke verleden... 
 
Hier mag u het weer mee doen. 

 
De redactie. 

 
Dilemma van de week: Mag je ook een voet-
balschoen zetten? 
 
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                     redac-

tie@reigerboys.nl 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Secretaris  (tijdelijk)   Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren  (tijdelijk) Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (tijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-12963520 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

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

Kaboutervoetbal (tijdelijk)  Petra de Wilde  06-47155584 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2008-2009 OP DINSDAG  

15 December, aanvang 19.30 uur 
 

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

ber 2008 
4. Jaarverslagen: 

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

5. Verslag kascontrole commissie 
6. Verkiezingen: 

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

7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van v.v. Reiger Boys; Mocht het tot 
een stemming komen, dan hebben leden tot 16 jaar bij iedere stemming 1 stem; le-
den van 16 en 17 jaar 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen. Peil-
datum van de bovenvermelde leeftijden is 1 Juli van het lopende verenigingsjaar.  
 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Hoogeveen 
Secretaris 
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Odin 4    -    Reiger Boys 4           3  -  1 
  
Ik zal m'n kruit nog minimaal een weekje droog moeten zien te houden.  
Egbert je heb het weer geflikt!! en ook nog gescoord. 
  

J.v.d.B. 
 

 
Alkmaarse Boys 5 - Reigerboys Heren 9 
 
In tegenstelling tot het belabberde weer van afgelopen week, scheen er vandaag een heerlijk najaars 
zonnetje! Het veld van Alkmaarse Boys daarentegen heeft wel flink te lijden gehad en lag er vrij 
treurig bij. Door een onbekend afwezige moesten we de strijd vandaag helaas aanvangen met 
slechts 10 spelers. Bij afwezigheid van aanvoerder René (buikgriep) en rerserveaanvoerder Paul 
(onhandig geplande open dag van het werk...) toverde gelegenheidsaanvoerder Robbert een strakke 
opstelling uit de hoge hoed. Die bleek vanaf de start heel aardig te werken. Toch zal het niet ver-
bazen dat de tegenstander geheel volgens traditie het initiatief nam in het openen van de score.... De 
spits van de tegenstander vond op fraaie wijze ons doel, door de bal vanaf de rechterflank diagonaal 
onhoudbaar in de bovenhoek te schieten: 1-0.  
 
Wij hadden gelukkig niet veel tijd nodig om de verdiende gelijkmaker te scoren. Eerlijkheid gebied mij 
te melden dat Robin uit buitenspel situatie na een voorzet van Ivan de 1-1 inschoot. Soms zit het 
mee...... Na verschillende wél voor buitenspel teruggefloten ballen kreeg Robin het nog even aan de 
stok met de scheidsrechter, maar dat liep uiteindelijk met een (gele) sisser af. Tot dan toe was het 
een opvallend gemoedelijk potje voetbal geweest en dat zou het verder gelukkig ook blijven.  
Net na de aftrap voegde Johnny zich (gepland) bij ons, waardoor we weer op elf kwamen. Koud in 
het veld leverde één van zijn allereerste balcontacten al een bijzonder fraai doelpunt op! Een bal stu-
iterde over de Alkmaarse laatste man en werd direct met een “Van Hanegem-kromme”  door Johnny 
langs de uitkomende keeper geschoten: 1-2. Opeens stonden we voor tegen een team met 5 
winstpartijen uit 7 wedstrijden! En niet eens onterecht gezien het op de mat gelegde spel. Dit 
doelpunttechnisch voordeel konden wij volhouden tot de rust......dachten we. Helaas werd de laatste 
voorzet van rechts in de slotminuten van de 1

e
 helft pal langs de 2

e
 paal binnengekopt door een Alk-

maarse speler: 2-2. 
 
In de rust bleek dat het weleens spannend kon gaan worden of we deze wedstrijd met 11 zouden 
volmaken. Jeroen Z. was behoorlijk aangeslagen uit een duel in de 1

e
 helft gekomen, van Johnny 

was onduidelijk op hij al fit genoeg was om door te gaan tot het eindsignaal en Robin had niet veel 
krediet meer bij de scheids.  Het superslechte veld bleek voor beide teams een hindernis. Doelpogin-
gen gingen er aan beide kanten niet in en zo glibberden we gelijkop richting een remise. Totdat ± 10 
minuten voor tijd de tegenstander een vrije trap op een gevaarlijke plaats kreeg toebedeeld. De wind 
liet de bal precies in de bovenhoek onder de lat van onze “vaste” gelegenheidskeeper Jeroen verdwi-
jnen: 3-2. Gatver, toch nog!! Het lijken wel Duitsers (of tegenwoordig ook Fransen). Wederom verli-
eten we het veld onverdiend zonder punten na een heel aardige pot voetbal.  
 
Tot volgende week. PROOST! 
 
 

U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 
 
18 december. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne...buurman mag ook mee, of buurvrouw. 
Gezellig! 
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Reiger Boys stopt met Hoofdtrainer Heren 

 
Het bestuur van v.v. Reiger Boys heeft besloten om het contract van de Hoofdtrainer Heren, Rob de 
Kip, aan het einde van dit seizoen niet te verlengen. Na dit seizoen is Rob twee jaar werkzaam ge-
weest bij de club. Het bestuur wil richting de toekomst een duidelijk andere koers varen en heeft o.a. 
om die reden besloten het contract niet te verlengen. E.e.a. is in goed overleg gegaan met Rob 
waarbij ook Rob heeft aangegeven er alles aan te zullen doen om handhaving in de derde klasse 
zeker te stellen. 

Namens het bestuur, 
Koen van der Horn 

Voorzitter v.v. Reiger Boys 

 
Aad Buur: “Ik heb drie broers”???!!! 
 
 
Zaterdag floot Aad Buur zijn laatste officiële wedstrijd. Totale 
verrassing toen Ron Veerman hem 's ochtends thuis vertelde 
dat Aad moest fluiten. Jan Peekel was verhinderd. Aad vond 
dat geen probleem en liep met open ogen in de val. Er was 
n.l. een complot gesmeed om hem op zijn zeventigste verjaar-
dag in het zonnetje te zetten. Dat lukte dus. 
 
Na de wedstrijd overhandigde Arjan de Back hem een mooi 
boeket en werden Aad en Paula in de bestuurskamer ontvan-
gen. Daar werd hij toegesproken: "Bedankt voor de vele keren 
dat je gefloten hebt, maar vooral ook de manier waarop. Door 
jouw wijze van fluiten heb je mede uitgedragen dat de sportivi-
teit bij Reiger Boys hoog in het vaandel staat".   
Vervolgens werd namens het bestuur door Andre Elsinga een 
cadeau overhandigd. 
Uit handen van Simone Visser ontving Aad een schitterende 
foto waarop hij met zijn "drie broers" te zien is. Zo geweldig 
blij was Aad met de foto dat hij die iedereen in de kantine liet 
zien.  
Ron Veerman overhandigde namens de scheidsrechters ook 
nog een verrassing: waardebonnen. Aad was zeer content met de aandacht op deze toch wel speciale 
dag. 
 
Speciale Aad compositie: pagina 6. 
 

HH   

“Scheids, bedankt”! 

http://www.reigerboys.nl/senioren/1526-reiger-boys-stopt-met-hoofdtrainer-heren.html
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Beste mensen, 
  
Graag wil ik jullie heel hartelijk danken voor de bloemen en het mooie ca-
deau. 
Heb gisteren een fijne dag gehad en wist niet wat mij overkwam. 
Was er één met veel verassingen. 
Ik heb er in elk geval van genoten. 
  
Hartelijke groeten 
Aad 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Activiteitencommissie aan de AED? 

 
Nou, gelukkig niet., maar die wordt wel nieuw leven ingeblazen. Wie weet leidt dit tot een aanbod 
van regelmatig terugkerende activiteiten bij Reiger Boys. 
“Vroeger, aan de Beukenlaan, was het gezellig”, zijn geluiden die mij regelmatig bereiken. Ja, denk ik 
dan, vroeger, dat is geweest en wat geweest is komt niet terug, of toch wel? 
Er waren kaart– en bingoavonden. De commissie, nu nog bemand door 1 persoon, heeft een con-
ceptprogramma opgesteld waarin juist genoemde activiteiten ook zijn opgenomen, naast biljart– en 
dartsavonden.  
Een persoon kan die kar natuurlijk niet trekken, dus is deze op zoek naar leden die zich willen inzet-
ten om het activiteitenplan te helpen realiseren.  
 
Wilt u zich hiervoor inzetten, neemt u dan contact op met de redactie redactie@reigerboys.nl of be-
nadert u Jack Wezepoel. 
 

HH 
 

Uit het nieuws: 
 
Bron:Volkskrant dd 21 november 2009 
 
“Blijf van de voetbaljeugd af”! 
 
Rob Jansen, belangrijk zaakwaarnemer binnen de Nederlandse voetbalwereld, doet een oproep aan 
de beroepsgroep: “Laat jeugd jeugd blijven”. Talenten moeten volgens hem onbevangen door hun 
jeugd lopen. 
Zijn visie is: de jeugd moet beschermd worden, dus met rust worden gelaten. Clubs, ouders 
en”agenten” spelen hierin een rol. Er zijn “dubieuze” (red.) agenten die ouders helpen. De vader 
krijgt bijvoorbeeld een baantje, of in het contract komt te staan dat een betreffende speler bij de 
agent komt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Soms worden aan ouders vakanties aangebo-
den, want stel dat een talent doorbreekt? Dan heb je goud in handen.. 
“Als je de jongens laat voetballen, en hebben ze talent, dan breken ze vanzelf door”. 
Kinderhandel. Foei! 
 
Van Rompuy nam wraak. 
 
Van Rompuy lag dwars. Daarom kon Balkenende geen president van Europa worden, volgens diver-
se bronnen. De verkiezing van van Rompuy moet gezien worden als een verlate wraakactie voor de 
uitschakeling van Belgie in de voorronde van het WK’74. Van Rompuy wilde eerste helemaal niet 
aan de verkiezing deelnemen, maar kreeg o.a. een telefoontje van Anderlechtlegende Pol van Himst. 
Hij hoefde alleen maar te zeggen: “Alle Herman, ge zijt het niet vergeten toch, 18/11?” Dat schijnt 
voldoende te zijn geweest om hem van gedachten te doen veranderen. Ook de rivaliteit Merckx - 
Zoetemelk schijnt een rol te hebben gespeeld. Van Rompuy viel Zoetemelk zelfs persoonlijk aan in 
een door hem zelf geschreven haiku, waarvan de samenvatting ongeveer is: “Gij profiteur met uw 
rare kop”. Ja, de haat zit kennelijk diep. 
 

Glaswerk op de tribune? Nee toch!! 
 
Het is natuurlijk lekker, met een biertje in de hand naar een wedstrijd gaan kijken. We willen graag 
dat die mogelijkheid ons niet ontnomen wordt omdat er toevallig iemand van de KNVB komt spione-
ren of we ons wel aan de regels houden. Een boete, en die kan behoorlijk hoog oplopen, is zo gege-
ven. Gebruikt u buiten iets, vraag dan om een plastic beker. Die komt ook wel leeg! 
Vergist u zich een keer, dat kan, en u wordt aangesproken op het gebruik van glaswerk, nuttigt u uw 
versnapering dan boven, op het terras, of in de kantine. 
 

HH 

mailto:redactie@reigerboys.nl
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Reiger Boys C1 – FC Haarlem C1: 1 – 5. 

Vandaag de wedstrijd tegen Haarlem c1. Tegen onze oude bekende Jordy Tik Tak. Na een goede 
warming- up  begon de wedstrijd. We begonnen zeer goed na ongeveer 20 seconde kregen we een 
goeie kans door Youri maar Michel schoot op onderkant  lat  (mede door dat de scheids geen gevoel 
in ze handen had en een F bal had gepakt )  Later bleek nog dat deze bal zat maar dat doet er niet 
meer toe. Ze zetten metten goed druk en drongen ons ver achter uit we kregen nog kleine kansen 
doordat er veel ruimte achter hun verdediging lag. Maar toch kwamen we nog in de eerste helft op 1-
0 achter door een corner die hun HELEMAAL vrij konden inkoppen. We hadden daarna nog aardig 
wat geluk omdat hun een aantal keer op de lat en paal schoten(maar geluk moet je ook afdwingen). 
Nog een mooie kans via ARIAN maar die ging er ook niet in. 2

de
  helft  begonnen  we heel erg Fel 

daarom  scoorden we  ook de 1-1 een mooie Pas  van Rodney die Michel  1 op 1 zette  en Michel 
faalde niet . We kregen daarna  veel kansen maar (iemand) we hadden moeite ze af te maken. En 
als wij de kansen niet afmaken dan doen hun dat het werd 2-1 en daarna 3-1 en 4-1 en 5-1. Jordy W 
die nog er geblesseerd af moest en waarschijnlijke volgende week niet mee doet. Toch hebben we 
goed stand gehouden tegen een 2

de
 Divisie club. Jammer maar het had nooit 5-1 mogen worden.  

Groetjes Arian Etedali  

 
 
  

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto’s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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Regionale Voetbal Training. 
 
“Ontwikkelen belangrijker dan winnen”. 
 
Zondag 22 november was er wederom de Regionale Voetbal Training o.l.v. trainers 
van de KNVB en AZ, met medewerking van een drietal Reiger Boys Trainers: Je-
roen Slaager, Willem Jan Kroon en Rene Kauwen. 
De kantine was voor deze “speciale” ochtend omgebouwd tot een soort van theater, 
want hoofd jeugdopleiding AZ, Aloys Wijnker zou aanwezig zijn om de visie van AZ 
op de trainingsaanpak uit de doeken te doen. Deze keer waren ook de trainers van 
de RVT uit Waterland, Kennemerland, de Noordkop, Amsterdam aanwezig om de 
training van de E-spelers te bespreken. 
 
David Vecht, trainer KNSB, gaf een korte uiteenzetting over het programma en 
sprak zijn dank uit voor de geweldige ontvangst bij Reiger Boys. De handen gingen 
op elkaar voor degenen die wekelijks op zondagochtend aanwezig waren om de 
gasten in een prachtige en schone accommodatie te kunnen ontvangen.  
Vervolgens het woord aan Aloys. Hij legde eerst nogmaals het doel van de RVT uit: 
voetballers uiteindelijk op hoger niveau laten spelen. Om dat te bereiken heb je een 
specifiek op de doelgroep gerichte training nodig. 
 Voor jonge spelers is ontwikkelen belangrijker dan winnen. Dat moet het doel 

van de trainer zijn. Kinderen willen uit zichzelf al winnen. Daar hoef je het met 
hen dus niet over te hebben. 

 Aandacht voor techniek, en wel zo breed mogelijk: passen, schieten, linker-
been, rechterbeen, koppen, enz. Tactiek is daarbij ondergeschikt, dat komt op 
latere leeftijd aan de orde. 

 Aloys gaf vervolgens het advies om trainers hierop te “selecteren”. Zet die op 
de jongste jeugd. 

 Bij de C-jeugd is de ontwikkeling van de speelwijze belangrijk en hoe je moet 
trainen. De speler moet zich bewust worden van zijn goede en minder goede 
kwaliteiten. 

 Bij D-spelers en pubers moet je je bezig houden met “hoe te strijden: Hoe 
word ik baas over de tegenstander. 

 In de laatste fase van de opleiding staat winnen centraal. Welke strategie pas 
ik toe om van de tegenstander te kunnen winnen. 

 
Spelers moet je breed opleiden. Laat ze op verschillende plaatsen spelen. Een ver-
dediger mag best gedurende een bepaalde periode op het middenveld of in de voor-
hoede opgesteld worden. Andersom ook. Zet een keeper ook gewoon eens in de 
spits. Sterker nog, en daarmee poneert Aloys ook nog even een stelling: “Schaf bij 
de E-teams de keeper af. Specialiseren doe je later”. Een keeper hoeft niet voor 
eeuwig en altijd onder de lat te staan en een aanvaller  mag je ook best in de defen-
sie neerzetten”. 
Wisseling van aanvoerderschap is ook niet verkeerd. Het gaat immers om het ont-
wikkelen van de speler, in de meest brede zin van het woord. 
 
De trainers/ouders werden vervolgens uitgenodigd om mee naar het veld te gaan 
waar zij aan de zijlijn uitleg kregen over de aanpak van de trainingen om af te sluiten 
met een workshop over “de E-speler”. 
 

HH 
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E Pupillen Selectie dd 21 november 2009 
 
In de aanloop naar dit inhaal/beker weekend viel de ene na de andere speller af door de griep. Het 
leidde er uiteindelijk toe dat we de oefenwedstrijd die E2 zou spelen uit bij Purmerend E3 aan ons 
voor bij hebben laten gaan. Mede daardoor kon de E1 toch aantreden in de beker tegen het onbe-
kend ZAP E1. Een heuse bekerwedstrijd met alles er op en er aan. Veel spanning en helaas voor 
ons een sensationele uitslag 2-1 verlies. De E3 mocht inhalen uit bij De Foresters E2. Op voorhand 
een belangrijke wedstrijd. Immers de E3 kon bij qwinst afstand nemen van De Foresters dat de laat-
ste plaats bezet hield. Helaas lukte dat niet helemaal. Het werd uiteindelijk 8-1. 

 
ZAP E1-Reiger Boys E1 2-1 
 
Op vrijdag avond de koppen tellen…. Hoeveel fitte spelers konden we meenemen naar ZAP E1. Na 
de zekere afwezigheid van Thimo ( griep ) en Noah ( weekend weg ), gaven Lars en Jeremy aan wel 
te kunnen spelen ondanks halve pijntjes. Gelukkig konden we Kevin en Max van uit de E2 in staat 
stellen te laten zien wat ze kunnen. De wedstrijd begon aardig met een combinerend Reiger Boys en 
een ZAP dat probeerde snel naar de overkant te komen door de diepe bal; te spelen van achter uit. 
De eerste tien minuten waren we wat onzorgvuldig in de passing en de aanname van de bal waar-
door we een te laag tempo speelde.  Enkele halve mogelijkheden krijgen we voor het doel van de 
tegenstander. Balverlies op het middenveld stelde ZAP in staat op te komen door het midden en een 
mislukt schot zorgde er  voor dat Ezra op de grond lag, waardoor hij te laat was om de rebound te 
pareren, 1-0.  Reiger Boys herpakte zich na de ze domper en begon in het tweede deel van de eer-
ste helft prima te voetballen. De bal werd snel rond gespeeld en openingen van rechts naar links 
werden gevonden. Het leidde snel tot de verdiende  1-1 en de kans op de 2-1 en zelfs de 3-1 waren 
aanwezig bij schoten van oa Max. Helaas brak de rust aan met 1-1.  
Na rust hetzelfde beeld. Reiger Boys dat probeerde te voetballen en ZAP dat reageerde. Omdat wij 
in de tweede helft onze automatisme miste en al vrij vroeg in de tweede helft op 2-1 achter kwamen 
nadat een speler van  ZAP ongehinderd 4 man voor bij kon wandelen werd het een stroeve helft.  

ZAP ging meer en meer geloven in een stunt 
en Reiger Boys dat te gehaast op zoek ging 
naar mogelijkheden. Slechts 1 uitstekende 
kans leverde dat op voor Dylan die vrij voor de 
keeper te onrustig was. We probeerden het 
wel, maar het was te onrustig en de scheids-
rechter floot ook meerdere malen voor een 
overtreding waardoor het tempo er uit was. 
ZAP vocht voor wat het waard was om de voor-
sprong over de streep te trekken. Dat lukte hen 
ook zodat zij op basis van vechtlust een ver-
diende overwinning boekte. Een echte beker-
wedstrijd met veel spanning was het resultaat. 
Volgende week een belangrijke competitiewed-
strijd thuis tegen De Rijp E1,hopelijk is ieder-
een dan weer fit en aanwezig zodat we aanslui-
ting houden met de top in de Hoofdklasse 

 

Rene Kauwen 
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REIGERBOYS E5  -  DUINRAND E4                           4 – 1 
 
Eindelijk weer eens een mooi  voetbalweertje ( weinig wind en geen regen). Vandaag stond de num-
mer 3 op ons programma. Een team wat vorig jaar de F1 was geweest. Dat bleek ook wel want ze 
speelden ook met een duidelijke organisatie. Alhoewel  je bij veel teams op dit niveau ziet dat als het 
even tegen zit  ze terugvallen in veel individuele acties. Reigerboys begon goed; fel op de bal en 
goed combinerend ontstonden kleine kansjes echter zonder goals. Na 8 minuten verwarring aan on-
ze kant. Hun rechter spits kreeg de bal  en zowel Daan,Bodhi als Julian doken op hem af. Ja,en dan 
valt de bal natuurlijk bij de twee vrijstaande spelers waarvan er een in de kruising hard raak schoot. 
Brian,onze gelegenheidskeeper die de rol van de geblesseerde Mandy overnam raakte de bal nog 
wel  maar helaas 0-1. Daarna waren we de kluts even kwijt. Posities werden op het middenveld  nog 
wel eens vergeten en de concentratie minder. Gelukkig hielp de keeper van de tegenstander ons een 
handje door een hoge bal van Mauro volledig verkeerd te taxeren waardoor hij hem over zich heen 
tergend langzaam in het doel zag vallen. Vlak voor de rust viel de bevrijdende 2-1. Uit een goed ge-
nomen corner van Bodhi  schoof Numan de bal net voor zijn tegenstander in het doel. De tweede 
helft leek een formaliteit. Duinrand kon niet beter en wij liepen rustig uit naar 3 en 4-1 door doelpun-
ten van Bodhi en Numan. Toch heeft Rene weer aanknopingspunten gezien om met jullie door te 
nemen op de volgende training. Goed opletten dus volgende week. Rest mij nog om zowel Tayyip 
als Ezra te bedanken voor hun invalbeurt en ik hoop Mandy volgende week weer onder de lat terug 
te zien. 

  
  
S.V.W.'27 F3 - Reiger Boys F4   2-2 
 
Voor ons vandaag geen competitiewedstrijd. De vader van Wesley had daarom zijn contacten aan-
gesproken en zodoende konden we oefenen tegen SVW F3. 
Voor ons een hele nuttige wedstrijd. 
Zonder Jahyi en Joël, maar met Luc erbij, begonnen we aan deze wedstrijd. 
Het spel ging op en neer. Aan beide kanten een paar kleine kansen, maar het was SVW die de score 
openden. Door een beetje slap optreden achterin kon de spits van SVW de 1 - 0 binnen schieten.  
Wesley trok de stand weer gelijk. Maar SVW ging met een 2 - 1 stand de rust in. 
In de rust nog gehamerd op het samenspelen, want dat is toch belangrijk jongens. Als je goed sa-
menspeelt, dan komt de tegenstander niet aan de bal, en dus kunnen ze ook niet scoren. Dit is een 
uitspraak van Johan Cruyf, en dus is het waar.  
Na de rust Wouter op doel en Luc rechtsvoor. We speelden beter dan voor de rust. We kregen een 
paar hele beste kansen, maar bij SVW stond een goede keeper op doel en dus kregen we de bal er 
niet in. Ook SVW kreeg nog een paar kansen, maar Wouter stond ook goed te keepen. Zo leek het 
dat het een nederlaag voor ons zou worden, maar in de laatste minuut was het Dave die met een 
mooi schot toch nog de 2 - 2 maakte. 
Goed gespeeld jongens!!  
Woensdag weer lekker trainen en dan gaan we op naar Hugo Boys. 
O ja, nog even dit. 
We missen 2 shirts van onze kleding. Wil iedereen thuis even goed in de kast kijken of er misschien 
een shirt van Profloor in ligt ? 
 

Dinand 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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  . 

 
  Reiger Boys  
  organiseert:  

 

   Vrijdagavond  
18 december  

 
 
 

Klaverjasdrive  
Opgave:  

voor 10 december aan  
de bar. 

 
Enne… buurman mag ook mee!!  

Of buurvrouw! 
Gezellig!  
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Reiger Boys E7 – HSV E5 
 
Het is erg spannend in de top 3 van de poule,omdat Bergen E1 dit weekend van Foresters E9 heb-
ben verslagen met 8 – 2 is de stand van zaken : 
1 * Bergen met 23 punten uit 9 . 
2 * Reiger boys met 22 punten uit 9 ( beter doelsaldo als Koedijk ) 
3 * Koedijk met 22 punten uit 9. 
En met aanstaande zaterdag de topper tegen Bergen op het programma kunnen we bij winst de kop-
positie van Bergen overnemen!!!Supporters van de E7 komt allen om 14:40 de jongens aanmoedi-
gen thuis op sportpark De Wending. 
 
Quinten genoot van de Brabantse gastvrijheid en Lewis was helaas ziek ( beterschap Lewis ). 
Gelukkig hadden we toch 1xtra speler kunnen optrommelen : Tygo bedankt kerel. 
Kijkend naar de stand werd er uitgegaan van 3 punten tegen HSV,de E7 ging dan ook voortvarend 
van start .Binnen 3 minuten 3 grote kansen:Jermo trof de lat , afstandsschot van Marc gered door de 
keeper en schot van Jermo geblokkeerd door de verdediging. 
HSV kwam er gevaarlijk uit ,met een aanvaller die echt wel in een hoger team hoort te spelen maar 
anders dan de keeper van AZ: Romero is onze keeper Dylan wel in topvorm( Dylan je kan een tele-
foontje van Koeman verwachten om je opwachting te maken in het 1

e
 van AZ ) en hield een krachtig 

schot vd spits van HSV tegen.Bleek dus toch niet zo gemakkelijk te gaan als van tevoren gedacht 
maar een snelle aanval van Reiger Boys en Rinse scoort met links de 1 -0 .HSV ruikt kansen en het 
is Dylan die ons in de wedstrijd houd met nog eens 2 superreddingen klasse Dylan !!HSV blijft echter 
druk zetten en scoort dan ook terecht de 1- 1 
E7 is toch echt de betere ploeg en een prima steekpass van Tygo op Rinse die weer knap met links 
scoort 2 -1 .Middenveld met Maikel,Jermo en Marc blijft goed z’n best doen en Marc sterk opkomend 
kan verwoestend uithalen en de 3 – 1 scoren.HSV geeft zich nog niet gewonnen en de 2 boomlange 
en snelle aanvallers maken het onze backs Collin en Alex zeer lastig en scoren dan vlak voor rust de 
3-2. 
In de rust werd er door de coaches gezegd dat de jongens iets feller moesten zijn en de welbekende 
kaas niet van hun brood moesten laten eten. 
Na rust meteen een knal van Jermo gered door de keeper,Marc die weer hard op de lat  knalt maar 
gelukkig geeft Rinse ons weer wat ruimte en scoort de 4 – 2. 
Op de training word er vaak herhaald ,passen,kaatsen ,bal diep en voorzet op de opkomende man 
geven , het is dan prachtig als je dat in de wedstrijd terugziet:Jermo kaatst op Marc die een mooie 
dieptepass op Rinse geeft die strak voorzet op de opkomende Maikel die ook z’n doelpunt meepakt 
en prachtig met links scoort : 5 -2 klasse aanval jongens.De aanvallers van HSV zijn moegelopen 
door onze backs Collin en Alex en vormen daardoor geen gevaar meer. 
Dylan komt niet meer in gevaar,Tygo zet goed de lijnen van achter uit ,Alex komt weer goed opzet-
ten,Marc ,Jermo en Rinse controleren het middenveld en gelegenheidsspits Collin buffelt als nooit 
tevoren, 5 – 2 lijkt dan ook de eindstand maar Rinse scoort met een fraai afstandschot nog de 
 6 -2.Terechte overwinning jongens die werd gevierd met patat en drinken in de kantine.Op naar vol-
gende week tegen Bergen E1 !! 
Tygo invaller en scheids Jelle nog bedankt !! 

   Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief 
ontvangen? 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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 Let’s Play Darts!! 

  
  
         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitslagen van donderdag  
19 november. 

  
Bowie - Rob s 4-4 
Nikola - Ron 2-5 
Karel - Harry 1-5 

  
Programma voor donder-

dag  
26 november. 

  
Dennis - Ron 
Karel - Bowie 
Mitchell - Erik 
Nikola - Rob s 
Niels - Harry 

  
Stand zie hiernaast. 

  
Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron karel harry niels 

niko-

la 
rob b 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
ho 

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

rob s 76_ 1_4_1 3 12_26 11 8   

mitchell 73 2_1_2 6 18_16 18 5   

dennis 32 0_4_1 1 11_24 7 11   

erik 63 4_1_1 9 27_16 24 3   

bowie 68 0_3_3 3 14_27 13 9   

ron 80 5_1_0 10 28_10 38 2 1 

karel 86 2_3_1 5 17_23 16 6   

harry 69 3_3_1 7 23_21 22 4   

niels 114 1_1_3 5 17_20 22 7   

nikola 70 1_5_0 2 14_26 12 10   

rob b 122 7_0_1 15 39_12 45 1   
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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. 
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Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

Sinterklaas bij Reiger Boys! 

Ook dit jaar is er weer een sinterklaasfeest 
voor de kabouters en de F-voetballertjes 
en wel op woensdagmiddag 2 december 
2009 in de kantine. De middag begint voor 
de kabouters om 13:30 uur en duurt tot 
14:45 uur. Voor de F-pupillen van 15.15 
uur tot 17.00 uur. 

Elke speler uit de kabouter en F-
groep heeft afgelopen week hier een uit-
nodiging voor ontvangen. Bovendien een 
kleurplaat die ze bij hun begeleider kun-
nen inleveren. Al deze kleurplaten komen 
in de kantine te hangen. Het beloofd weer 
een supergezellige middag te worden. 

Vanwege dit feest gaat op deze middag de 
circuittraining voor de F-teams uiteraard 
niet door. 
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Peter Kuiken en Wil Verkooijen bij de Algemene Le-
denvergadering 2007. 

Verkeersoverlast aan de Lotte Beesedijk? 
Kenneth Goudmijn komt naar Reiger Boys. 

Feestavond bij de club. De Shuhplatler 
werd vast en zeker gedanst. 

 

 

 

 
Wie is deze 
als kerst-
man verkle-
de scheids-
trechter? 


