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 Van de Redactie. 
  

We zijn iets later dan anders, maar volgens 
mij komt dat door ondervoeding. Weinig wed-
strijden, dus weinig verslagen. Maar het 
beest heeft het wel weer gered. 
 
Deze keer: 

 A.L.V.; 

 Interessante pagina 4; 

 Wedstrijdverslagen; 

 Dartstoernooi; 

 Presentatiegids!!!; 

 Dames 2: SENSATIONEEL; 

 Kabouterzaken; 

 RVT; 

 De Vrienden doen van zich spreken; 

 Het rijke verleden... 
 
Toch wel weer interessant genoeg om deze 
editie door te bladeren. 
 

HH 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes. 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Vacature    

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine- 

Coördinatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2008-2009 OP DINSDAG  

15 December. 
 

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 

ATTENTIE, ATTENTIE !! 
 

BEN JE “VRIEND VAN REIGER BOYS” EN HEB JE JE NOG  NIET OPGE-
GEVEN VOOR DE VRIENDENAVOND OP 31 OKTOBER? 
STUUR DAN ZO SNEL MOGELIJK EEN E-MAIL NAAR: 

      devrienden@reigerboys.nl 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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Contributie! 
 
Ondanks dat het voetbalseizoen al enige tijd aan de gang is hebben sommige spelers (ouders) nog 
steeds de contributie niet voldaan. Al deze spelers hebben afgelopen week hierover een brief ont-
vangen. Indien de betaling achter blijft lopen deze spelers het risico niet meer te mogen spelen. De 
trainers en begeleiders van de betreffende teams zijn inmiddels hierover geïnformeerd. Laat dus je 
teamgenoten niet in de steek en zorg dat het bedrag spoedig wordt voldaan. 

 
“Telstal niet omgekocht door Chinezen”, kopte een artikel in de Volkskrant. 
 
Een bron, naam wordt niet vermeld, weet te melden dat Chinezen stiekem voetballers in de eerste 
divisie hebben omgekocht. Dat zou zijn ingeslagen als een bom. Telstar hoefde helemaal niet omge-
kocht te worden, dat deden ze vanzelf al, was de reactie van wederom iemand die liever anoniem 
wenst te blijven. Tevens stelt deze persoon dat in het voorbije seizoen wel geprobeerd is spelers om 
te kopen om te winnen, maar dat mislukte. Het heeft wel heel veel geld gekost. Een grap? 
 

Noordhollands Dagblad kan er ook wat van. 
 
Arabieren dan? Op de tribune van AZ had een aantal Arabisch uitziende personen plaats genomen. 
Waarschijnlijk om te bezien of investering in deze club rendabel zou zijn. AZ zou verder voortbestaan 
als AZ Al Kamar. Uiteraard was dit wel een grap.  
 

De Stand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soms kan het heftig zijn. 
 
Afgelopen week werden de ontvangstdienst en de scheidsrechterscoördinator geconfronteerd met de 
volgende zaken: 
 

 Zaterdag zouden er twee wedstrijden gespeeld worden. Plotseling staan er dan toch, zelfs op 
zaterdag nog, nog 4 begeleiders die denken spontaan een wedstrijd te kunnen spelen. Foute 
boel! 

 

 Scheidsrechters melden zich soms te laat af, zelfs nog op vrijdagavond om 11 uur. Ook hele-
maal fout! 

 
Doe dit gewoon op tijd, uiterlijk donderdagavond. Dan wordt men niet zo in problemen gebracht. 
 

HH 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys 4 - Reiger Boys 5: 7 - 3 
 
Aangezien het herfstvakantie 
was in onze regio, was er voor 
ons geen competitieduel vast-
gesteld. Dat is voor ons dus 
funest, want ritme is voor de 
meesten van ons, de oudjes 
dus en dat zijn er nogal wat, 
belangrijk. Vandaar dat Peter 
C. een oefenpotje had gere-
geld tegen het vierde. Op voor-
hand zou een wedstrijd tegen 
het huidige vierde voor ons 
nadelig uitpakken, maar toen ik 
zag wie er met het vierde mee-
deden dacht ik nog dat we wel 
kansen zouden hebben op een 
positief resultaat, maar binnen 
vijf minuten werd mijn droom 
wreed verstoord door ene Pa-
trick Barkey. Met een mooie 
stift maakte hij de 1 - 0.  
Wij verzuimden om in de combinaties van het vierde mee te gaan met de diepgaande man en zo viel 
ook de 2 en de 3 - 0. Gelukkig wisten we voor rust nog wel wat terug te doen. 
Een goede aanval over veel schijven werd door Ronald B binnen gekopt. Een unicum, zijn eerste 
goal bij Reiger Boys. Rust. 
Na de rust bleef het spel op en neer golven met kansen aan beide kanten, maar de goals vielen voor 
ons aan de verkeerde kant. Op een gegeven moment stond het 6 - 1 en daar verscheen onze trouwe 
supporter Tim en hij vroeg aan mij hoe het stond. 6 - 1 zei ik en nog in de zelfde seconde stond het 6 
- 2. 1 minuut later maakte Frank 6 - 3. Normaal gesproken zou dat het teken zijn om door te drukken 
en erop en erover te gaan, maar hoe goed we ook ons best deden, meer goals maken lukte ons niet. 
(Vervolg verslag: zie volgende pagina).  
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Het vierde daarentegen scoorde nog uit een corner die er in 1 keer in ging. En daarmee werd de 
eindstand van 7 - 3 bepaald.  
 
De mispeer van de week. 
 
Tsja, wat moet ik nou…… Ik kan natuurlijk het vierde nomineren voor het feit dat wij geen keeper 
hadden en ondergetekende onder de lat stond en dat we daardoor hebben verloren, maar het was 
natuurlijk niet mijn schuld!!!!, dus dat gaat niet door. Willem Jan, zo heet hij dus, en niet Jan Wil-
lem!!!! , deed in de eerste helft ook een aardige gooi, door de bal een aantal keren achter elkaar naar 
een verkeerde Reiger te spelen, maar dat blijft bij een nominatie. Ook Peter C deed nog een aardige 
duit in de zak, door tegen ons een vrije trap te geven op een toch wel aardige plek, 3 meter buiten de 
zestien, voor iets wat niemand gezien had behalve hij. En met  mij tussen de palen is dat niet leuk. 
Het leverde gelukkig niets op . 
Maar hij gaat toch gewoon naar mezelf vanwege de volgende actie. 
Het miezerde natuurlijk de hele wedstrijd en als brildragende ben je daar doodziek van. Gedurende 
de gehele wedstrijd ben je constant bezig om het zicht te verbeteren en dus je bril van de vervelende 
druppels te ontdoen. Op een gegeven moment werd er een bal vanuit de achterhoede van het vierde 
diep richting mijn doel gespeeld, maar vanwege die vol geregende bril zag ik dat niet goed. Ik gooide 
snel mijn bril af in het lege doel in de hoop het allemaal scherper te zien, maar, de bal, die ik rustig 
op kon pakken, verwerkte ik op hilarische wijze tot corner, vanwege dat slechte zicht natuurlijk. Dat 
deze corner er in 1 keer in ging was alleen maar een bevestiging voor het feit van het voorgaande. 
De mispeer van de week is weer eens voor mij. 

 
Dinand 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

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

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

8 

Jaargang 45 - nummer 10 
25 oktober 2009 

BEKERWEDSTRIJD  RB DAMES 2/ BERKHOUT DAMES 1  6-5  !!!!!!!! 
  
De wedstrijd is pas om 5 uur „s middags. 
Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft, maar we beginnen matig. 
Ik schrijf voor de 1e keer voor het 2e dus ik wil niet direct zeggen dat we SLECHT be-
gonnen. 
Maar eigenlijk vond ik dat wel En ik niet alleen,op de tribune hoor ik de nodige ohhhhhs 
en aaaaaaaahs. 
Wat slecht, wat doen ze nou, waar is de verdediging.? 
Wat een bal verlies, geen strakke ballen, geen bal goed aannemen. 
Ik hoor zelfs mensen zeggen dat ze nog nooit zo'n slechte wedstrijd van het 2e hebben 
gezien. 
Het is echt een drama. 

  
Na 10 tot 15 minuten staan we al 0-1 dat is erg jammer en ik geloof dat we hier ook niet 
helemaal op gerekend hadden, maar het is wel een feit. 
Sommige dames worden wakker anderen komen niet in het ritme. 
Dan wordt het 0-2 en we zakken nog verder in. 
Gelukkig weet Daisy er een in te leggen en krijgen we langs de kant weer wat moed. 
Puck weet door een behoorlijk actie (ze komt wat fors in op een tegenstander die vervol-
gens gaat liggen) een fan van de tegenpartij behoorlijk agressief te maken. 
Al zal ze daar zelf weinig van hebben mee gekregen, hij wilde haar zelfs opwachten, na 
de wedstrijd. 
Maar goed, we hadden weer wat moed zei ik al 
Dat duurt niet lang en het wordt 1-3. 
Langzaam maar zeker wordt de tribune nu gevuld met mensen van dames 1die na een 
gewonnen wedstrijd nog even langskomen. 
Diepe teleurstelling als ze de stand horen. 
Iemand zegt: “Het kan voetballend niet lukken ,maar ga dan op inzet door”. 
Heel erg wordt het pas als het 1-4 wordt 
We gaan de rust in, en daarna verder naar de slachtplaats. 
Wat is er gezegd in de rust? Er moet wat gezegd zijn, dat kan niet missen. 
Er is wat geschoven en gewisseld, en zo beginnen we aan de 2e helft . 
Van begin af aan wordt er gevoetbald, en het lukt allemaal zoveel beter dan in de 1e 
helft. Kan het dan nog, met zo'n achterstand? 
De tribune is inmiddels goed gevuld met supporters en die laten zich horen. 
De 12e man is er en doet heel veel goed aan de sfeer, maar steunt de meiden op het 
veld ook enorm. 
Op het veld wordt met zoveel meer passie en beleving dan in de 1e helft gevoetbald, 
echt geweldig. 
En in een zinderende laatste 35 minuten zien onze meiden kans om er nog 5 in te pege-
len. 
De een nog mooier dan de ander. 
Het publiek en de speelsters uit hun dak, de tegenstander stil. 
Wat een machtige wedstrijd een om zeker nog lang aan te blijven denken. 
En zo zie je maar: de stand is niet eerder zeker dan na het laatste fluit signaal. 
Nog even die doelpuntenmaaksters Daisy, Puck, Frea, Anouk en Chantal zelfs 2 keer. 

  
Zo en dan is het een uurtje of acht en kan ik spinnend tevreden terug naar Den Helder 

  
Meiden Bedankt  

Groetjes Arti. 
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Reiger Boys 10 - Zwaluwen 30 HCSV 8: 0 -  7 
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Afhalen presentatiegids. 
 
Er liggen nog steeds presentatiegidsen in de ontvangstruimte.  
Willen coaches, trainers  voor zover dat nog niet gebeurd is, deze voor de teams afhalen en aan de 
spelers meegeven? 
Elke speler mag een exemplaar mee naar huis nemen. 

HH 
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 Let’s Play Darts!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

Uitslagen donder-
dag  

22 oktober 

  
Rob B - Dennis 5-0 

Rob S - Erik 1-5 
Rob B - Mitchell 5-0 

  
Programma voor 

donderdag  
29 oktober 

  
Bowie - Karel 
Mitchell - Erik 
Harry - Ron 

Dennis - Karel 
Niels - Nikola 
Niels - Rob B 

   
Rob bakker 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron karel harry niels nikola rob b 

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

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

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

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

bowie     4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5           

ron 5 _ 1       5 _ 0           3 _ 5 

karel 5 _ 1               4 _ 4   0 _ 5 

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

niels   4 _ 4         4 _ 4         

nikola   3 _ 5   1 _ 5       0 _ 5       

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

                        

De 

Stand 

ho 

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

rob s 34_ 0_4_0 0 3_20 6 11   

mitchell 73 2_1_2 6 18_16 18 3   

dennis 32 0_2_2 1 8_19 4 9   

erik 54 3_0_1 7 19_9 16 2   

bowie 42 0_1_2 2 8 _ 13 4 8   

ron 70 2_1_0 4 13 _ 6 16 5   

karel 40 1_1_1 3 9 _ 10 4 6   

harry 56 2_1_1 5 15 _ 10 14 4   

niels 40 0_0_2 2 8 _ 8 9 7   

nikola 70 0_3_0 0 4 _ 15 4 10   

rob b 80 5_0_0 10 25_4 28 1   
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DTS MB 1 - Reiger Boys MB 1 : 0 - 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Maarten Post. 
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ATTENTIE, ATTENTIE !! 
 

BEN JE “VRIEND VAN REIGER BOYS” EN HEB JE JE NOG  NIET OPGE-
GEVEN VOOR DE VRIENDENAVOND OP 31 OKTOBER? 
STUUR DAN ZO SNEL MOGELIJK EEN E-MAIL NAAR: 

      devrienden@reigerboys.nl 

 

 

  

 
 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

De Zouaven C1 1 - 2 Reiger Boys C1 
 
We vertrokken rond 11.15 uit Heerhugowaard, om richting de Zouaven te gaan om te gaan spelen in 
de beker. Eenmaal aangekomen in de kleedkamer, was het omkleden, tijd voor de opstelling en de 
verdere instructie. De warming up verliep niet vlekkeloos, Arian en Dennis bleken last te hebben. Om 
13.00 uur stonden we klaar voor de aftrap, we worden door Zouaven naar de andere helft ?
gestuurd?. Riwan won de tos en we pakte ze terug om weer van helft te wisselen. Arian bleek fit ge-
noeg om te beginnen aan de wedstrijd. Halverwege de 1e helft werd Rodney uit de wedstrijd ?
geschopt?, Michel was zijn vervanger . Er werden in de 1e helft een aantal kansen gecreëerd, waar-
van de meeste voor Reiger Boys waren. In de 2e helft waren wederom de beste kansen voor Reiger 
Boys, na een actie van Michel werd de bal op Youri gelegd die hem mooi afmaakte, 0 - 1! Mitchell 
werd gewisseld voor Rodney. Youri maakte een mooie actie, legde hem breed op Michel die hem 
afmaakte en niet op de paal schoot , 0 - 2! Het werd snel duidelijk dat de tegenstander niet zo spor-
tief was, door Arian te trappen met een gestrekt been. Overigens was er volgens de scheidsrechter 
niks aan de hand, hij zal het vast goed hebben aangezien hij een fantastische wedstrijd had gefloten, 
ahum. De slotfase werden de Zouaven steeds gevaarlijker, dat ook nog de 1- 2 maakte. Maar dat 
mocht niet baten, Reiger Boys won het bekerduel! Na de wedstrijd werden we nog opgewacht door 
het ontvangst- comité, maar godfather Willem loste dit wel even op. Goed gespeeld allemaal, volgen-
de week gaan we weer voor de volle punten! 
 
                     Michel 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys E Pupillen Selectie  
  
Vanwege het doorschuiven van de competitiewedstrijd die afgelopen zaterdag op het pro-
gramma stond voor E1 naar vandaag was er sprake van een gemêleerd programma; de E1 
speelde competitie en de E2 en E3 speelde een oefenwedstrijd. Voor dag en dauw vertrok 
de E1 vol goede moed naar Limmen om het tegen koploper Limmen E1 op te nemen. On-
danks aardig spel in de eerste helft werd er gerust met een 2-0 achterstand en werd het 
uiteindelijk 5-1 voor LImmen.  De E2 had in hun oefenwedstrijd thuis tegen JVC E1 meer 
succes. Tegen deze koploper uit de 1

ste
 klasse 01 werd een 2-1 overwinning behaald. De 

E3 moest het opnemen tegen Reiger Boys E4. Een team bestaande uit tweede jaars E uit-
komend in de 2

de
 klasse. Helaas werd het een 3-7 verlies. 

 
 

Limmen E1-Reiger Boys E1 5-1 
 
Vooraf afgesproken om de tegenstander op te vangen rond de middenlijn en achterin 
scherp op de tegenstander te zitten. In de eerste helft lukte dit aardig.  Limmen kreeg enke-
le mogelijkheden zonder echt uitgespeelde  kansen te creeren in de eerste 15 minuten. 
Helaas viel er rond de 15

de
 minuut pardoes een  bal ongelukkig binnen. Vanaf dat moment 

begon Reiger Boys in aanvallend opzucht beter te draaien en speelde het spel zich regel-
matig op de helft van de tegenstander af. Slechts 1 moment van twijfel in de dekking waar-
door niet ingegrepen werd betekende direct de 2-0. Reiger Boys stelde daar enkele halve 
mogelijkheden tegen over.  In de 2

de
 helft werd op momenten vergeten te blijven combine-

ren en liepen we te vaak met 2 man tegelijk op de tegenstander met bal af. Hierdoor kon 
Limmen nog 3 maal scoren. De eretreffer werd uiteindelijk gered door Thimo na goed door-
zetten over links. Genoeg positieve punten gezien om op veder te bouwen. Volgende week 
AFC‟34 E1. Daar hebben we nog wat goed te maken! 

 
Rene Kauwen         

 
 

Reiger Boys E5-AFC’34 E3 5-0 
 
Een bekende tegenstander vandaag op deze competitieloze zaterdag  voor E5. Na eerder 
dit team al tegen gekomen te zijn op een toernooi en in de competitie, overigens met wisse-
lend succes, werd er nu geoefend tegen dit eam. Dat de E5 duidelijk in opbouw is bleek wel 
vandaag. Werd er in augustus in een kort potje op een toernooi verloren en in september in 
de 1

ste
 competitiewedstrijd met de nodige strijd gewonnen, vandaag bleek de tegenstander 

een stuk minder dan E5. Onze nieuwe keeper, Mandy, heeft over de gehele wedstrijd 
slechts 2 keer handelend op moeten treden. De posities werden goed gehouden, er werd 
over gespeeld en zo nu en dan zelfs gechoached. Dit geheel leidde na pakweg 5 minuten 
naar de 1-0 van Numan die een prachtige lob produceerde over de uitlopende keeper van 
AFC‟34. Wissels werden moeiteloos toegepast en iedereen wist wat hem te doen stond. Bij 
rust was het 3-0 en uiteindelijk werd de deze sportieve wedstrijd geëindigd met een 5-0 
overwinning. Volgende week hopelijk weer voor de competitie.     
 

Rene Kauwen 
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Reiger Boys F4 - Kolping Boys F3 
 
Vandaag de wedstrijd tegen hekkensluiter Kolping Boys. Dit heb ik voor de wedstrijd natuurlijk niet 
tegen de jongens gezegd, want dan volgt onderschatting. 
De mannen van de F4 speelden een goede wedstrijd, tot de afronding, want daar ging het vandaag 
bijna mis. De eerste helft goed spel. Er werd goed overgespeeld, iedereen hield goed zijn positie en 
er werden voldoende kansen gecreëerd, en twee ervan werden benut. Het werd 1 - 0 na een goede 
pass van Wesley op Terence en Terence schoot raak. Even later was het andersom. Een corner van 
Terence op Wesley en Wesley schoot raak. Onze jongens in de verdediging gaven niets weg en de 
keepster van Kolping Boys hield voor de rest alles tegen, dus gingen we rusten met een 2 - 0 stand. 
In de rust natuurlijk de puntjes weer op de i gezet en we gingen zeer gemotiveerd de tweede helft in. 
Er werd weer goed samengespeeld en we kregen heel veel kansen. Volgens mij zijn we wel 5 keer 
met 3 man tegelijk alleen op de keeper van Kolping af geweest, maar iedereen dacht dat hij zelf kon 
scoren, daar waar over passen de beste oplossing was. Nu gingen al deze kansen mis door goed 
keeperswerk of door slecht schieten. Jongens, als je met drie man op de keeper af komt is afspelen 
de beste oplossing, want dan staat de keeper daarna op het verkeerde been en kan degene die de 
pass ontvangt simpel binnentikken. Nu werd het nog heel erg spannend, omdat Kolping een corner 
er in 1 keer inschoot en zij dachten dat er nog meer te halen viel vandaag en ze gingen steeds meer 
aanvallen. Gelukkig scoorde Dave uiteindelijk de 3 - 1 en was het gebeurt. 
Jongens, goed gevoetbald, maar in het afronden van de kansen moet het echt beter. Daar gaan we 
op trainen. 
 

Trainer Dinand  
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Reiger Boys F4 - Reiger Boys F5  7 - 4 
 
Omdat het herfstvakantie was voor ons deze week geen competitiewedstrijd. 
Ikzelf dacht we gaan lekker trainen, maar de vader van Wesley regelde even snel een oefenwedstrijd 
tegen de F5. Klasse Marcel! 
Zonder Joël en Nils begonnen we aan de wedstrijd. 
Vooraf nog even besproken wat er vorige week niet goed ging,  namelijk het afspelen van de bal als 
je met z'n 2en of 3en alleen op de keeper afkomt. 
Welnu, er werd veel beter samengespeeld. Hierdoor kwamen we ook op voorsprong, door doelpun-
ten van Hassan, Terence en Wesley. De F5 scoorde ook nog een doelpunt en zo stond het 3 - 1 met 
de rust. In de rust even genieten van een zéér koude limonade en weer even de puntjes op de i ge-
zet, hoewel het spel niet slecht was de eerste helft. 
De tweede helft ging het spel meer op en neer. Terence maakte 4 - 1 en niet veel later maakte hij 
ook de 5 - 1 na prachtig overspelen door iedereen. 
Toen liep Jordi iemand van de F5 ondersteboven en kregen we een penalty tegen. 
Dat werd dus 5 - 2 .  
Jordy maakte dat weer goed met een snoeihard schot maakte hij 6 - 2. 
Wesley maakte zijn tweede en dus werd het 7 - 2. 
De F5 gaf nog even gas en ze kwamen terug tot 7 - 4, maar daar bleef het bij. 
Leuke wedstrijd tegen een leuke tegenstander. 
Volgende week uit naar BOL uit Broek op Langedijk. 
Tot woensdag op de training. 

 
Dinand 

 
 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 

ATTENTIE, ATTENTIE !! 
 

BEN JE “VRIEND VAN REIGER BOYS” EN HEB JE JE NOG  NIET OPGE-
GEVEN VOOR DE VRIENDENAVOND OP 31 OKTOBER? 
STUUR DAN ZO SNEL MOGELIJK EEN E-MAIL NAAR: 

      devrienden@reigerboys.nl 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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Oefenduel: Reiger Boys F10 – Reiger Boys F9 
 

Heerhugowaard: 24 oktober 2009 
 
Als gevolg van de herfstvakantie staan er vandaag géén „officiële‟ competitiewedstrijden op het pro-
gramma. Een „authentiek‟ rustweekend is het gevolg. Alhoewel?! Daar waar de „pupillen‟ van onder 
andere Reiger Boys de „goedgetrainde‟ lichamen juist nu behoren te sparen, zijn het de begeleiders 
die het een goed idee vinden om een zogenaamd „oefenduel‟ in te lassen. Immers, voor „geest‟ én 
„lichaam‟ is het goed om extra contact met de bal te verkrijgen. Een „intern‟ oefenpartijtje tegen de 
iets hoger ingeschaalde „concurrenten‟ van de F9 moet er dan ook toe leiden dat de „pupillen‟ van 
René én Johnny met name „fysiek‟ beter uit de verf zullen komen in het aankomende competitieduel 
tegen Bergen F2. 
 
Wanneer de „pupillen‟ van de F10 het zogenaamde fluitsignaal horen, „stormen‟ ze letterlijk én figuur-
lijk op de tegenstander af. Direct gaan ze voor het „eigen‟ balbezit én proberen ze de tegenstander 
middels goed „overspelen‟ van de spreekwoordelijke grasmat te spelen. Zonder óók maar enig bal-
contact te hebben gehad, zijn het de spelertjes van de F9 die het eerste doelpunt „genadeloos‟ om 
de welbekende oren krijgen. Het is Sven die de bal rustig én beheerst in de linkerhoek tikt (1 – 0). 
Oók teamgenoot Jeremy „ruikt‟ zijn kans én schiet de „pupillen‟ van de F10 binnen vijf minuten naar 
een „riante‟ voorsprong (2 – 0). De „pupillen‟ van de F10 maken goed gebruik van de „ruimte‟ die hen 
wordt geboden door de „afwachtende‟ houding van de F9. Keer op keer snijden ze door het midden-
veld, maken zij „ongekende‟ combinaties én creëren zij „kansen‟ voor het doel van de „gedoodverfde‟ 
tegenstander. Het is de fitte Jeremy die de bal vanaf het middenveld aan de voet meeneemt tot aan 
de achterlijn. Vanaf de rechterkant legt hij de bal met véél gevoel voor het doel. Een goede aanname 
van Sven draagt ertoe bij dat Tim goed in „stelling‟ wordt gebracht: hard én zuiver „ramt‟ hij de bal 
achter de keeper (3 – 0).  
 
Het is Sven die de 4

de
 treffer op zijn naam schrijft. Een ‘heerlijke’ uitrap van keeper Marco zorgt er-

voor dat Loek vanaf de rechterkant kan doorlopen én de bal „heerlijk‟ voor de voet van Sven kan leg-
gen. Middels een krachtig schot met zijn rechterbeen, weet Sven het publiek in „extase‟ te brengen. 
Niet voor niets zijn de „verwachtingen‟ hoog gespannen wanneer Sven voor een 2

de
 opeenvolgende 

maal voor de keeper staat. Helaas, na een korte „aarzeling‟ weet Sven de bal niet langer te controle-
ren. De verdediging van de F9 voorkomt een 5 – 0 achterstand middels een goed gezet „blok‟.  
 
De tegenstander lijkt „moed‟ te putten uit deze „overwinning‟: met een snelle „rush‟ weet de spits van 
de F9 voor keeper Marco te komen. Echter, deze weet de harde én goed geplaatste bal middels een 
„snoekduik‟ uit zijn doel te houden. Even brengt Marco rust in het spel, waarna de „pupillen‟ weer op 
het scherps van de snede spelen. Na „slechts‟ drie kansen is het Loek die wederom „zijn‟ doelpuntje 
meepakt. Tim „tikt‟ naar Sven, Sven „tikt‟ naar Loek én de keeper is „uitgespeeld‟ (5 – 0). Vlak voor 
rust moet óók  keeper Marco  serieus aan de „bak‟. Een aantal schoten op doel volgen elkaar op. De 
spelers van de F9 ruiken „bloed‟. Daar waar Marco er vier weet te „weren‟, is het bij de 5

de
 kans raak. 

Hard én hoog wordt de bal geschoten: Marco raakt de bal nog wel, maar weet al snel dat hij is ge-
passeerd (5 – 1). 
 
De tweede helft spelen de „pupillen‟ van de F10 onder hun „kunnen‟ én „gunnen‟ zij de tegenstander 
meer „speelruimte‟. De moegestreden Loek én Jeremy laten per abuis een „gat‟ in de verdediging 
vallen, waardoor de tegenstander nogmaals hun spits in stelling brengt. Keeper Marco komt uitste-
kend uit zijn doel gerend, maakt de aanwezige ruimte zó klein mogelijk, maar kan een 2

de
 treffer van 

de F9 niet voorkomen (5 – 2). De resterende minuten wordt de bal „matig‟ overgespeeld. Steeds 
weer worden „uitbraken‟ gestopt, worden „passes‟ doorzien én worden kansen „onbenut‟ gelaten. Zo-
wel de „pupillen‟ van de F10 als de spelers van de F9 hebben „gevochten‟ voor wat zij waard zijn. 
Een andere stand dan 5 – 2 zit er niet meer in.  Moe maar voldaan belandt het „gezelschap‟ uiteinde-
lijk in de kleedkamer, waar zij tezamen terugblikken naar een goed gespeelde „pot‟.    



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

19 

Jaargang 45 - nummer 10 
25 oktober 2009 

Kabouterzaken. 
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Regionale Voetbal Training. 
 
Tot aan de kerstvakantie vinden elke zon-
dagochtend voetbaltrainingen plaats voor 
talenten uit de regio. Een eerste selectie 
heeft plaatsgevonden en de talenten bij 
Reiger Boys doen nog steeds mee. 
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Wijnand Kossen ontvangt gouden clubspeld. 

Schoolvoetbal kent spannende ontknoping. 

Damesteam wint Fair-play Cup 2002 -2003 

Herman Huizen trainer Dames. 

Hare Majesteit op bezoek. 

...nou ja…er ontbreekt een “nul” 

De  Zwaluwenactie brengt op….. 


