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 Van de Redactie: 
 
De Reiger heeft weer heel wat te bieden. Het 
seizoen is dan inmiddels ook weer in volle 
gang, om zomaar te zeggen en dat is maar 
goed ook. Is men tenminste van de straat. 
 
Wat hebben we deze week: 

 Dhr W.A. van Buren; 

 Hond als mascotte?; 

 Het dievengilde slaat toe; 

 Korte wedstrijdverslagen; 

 Feestavond “Vrienden van Reiger 
Boys”; 

 De penningmeester: “Uw laatste kans”; 

 Allerlei wedstrijdverslagen; 

 Bericht van de redacties; 

 Grote Club Actie; 

 Diverse mededelingen; 

 Poëzie en muziek; 

 Het rijke verleden … 
 
En dan is er nog een kabouter die een fantas-
tische opmerking maakt over voetbal. 
 
U ziet, wederom een gevarieerd blad. 
 
Veel lees - en kijkplezier toegewenst, 

De redactie 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes. 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Mariëtte Nauta  072-5349351 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine- 

Coördinatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

 Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

http://www.reigerboys.nl/
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De tijd begon te dringen… 
 
Zaterdag, 3 oktober, vindt de inwijding van het 
kunstgrasveld plaats, zoals u al in diverse berichten 
hebt kunnen lezen. Wil Verkooijen, ook wel “mister 
Reiger Boys” geheten, zal de daarbij behorende 
rituelen uitvoeren… samen met, helaas. Ik heb ge-
probeerd nog om W.A. van Buren, hij was afgelo-
pen woensdag in de Stad van de zon, te strikken 
om assistentie te verlenen, maar er stonden meer 
dringende zaken in zijn agenda zoals het bespre-
ken van de troonsopvolging. Inderdaad, ook niet 
onbelangrijk. 
Nou Wil, dan moet je het deze keer toch maar al-
leen doen, of hebben we alsnog een verrassing in 
petto? Spannend, niet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vrijdag heeft een aantal vrijwilligers, want de tijd 
begon toch wel te dringen, de reclameborden 
opgehangen rond het kunstgrasveld. Echt wel 
weer een klus. Mannen, goed gedaan! 
 
De foto‟s zijn „s ochtends gemaakt. Er hing nog 
geen bord, maar aan het eind van de middag 
was de klus geklaard. 
 
Wat Fikkie ervan 
dacht? Geen idee.  
 

HH   
 
P.s. Fikkie is de nieuwe 
mascotte?           
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Het wordt steeds gekker…… 
schandalig! 
 
Je houdt het niet voor mogelijk, maar 
toch is het gebeurd: afgelopen vrijdag, 
25 september, is het bronzen beeld, 
voorstellende spelende/voetballende 
figuren, van z’n sokkel gehaald en 
gestolen! 
Het beeld is bij de opening van ons 
Reiger Boys-complex door De Vrienden 
van Reiger Boys geschonken aan de 
vereniging. 
’sMorgens vroeg stond het beeld er nog 
wel. Het is de gehele ochtend druk 
geweest op het complex, omdat ook de 
MOT, naast de mensen die de 
reclameborden hebben opgehangen, in 
de ochtend hun werk verrichtten. Dit betekent dat het 'smiddags ontvreemd moet zijn. 
 
Ik heb zaterdag aangifte gedaan bij de politie.  
We doen een dringende oproep aan iedereen die ook maar de geringste informatie kan geven over 
de diefstal: heb je vrijdag 25 september iets vreemds of verdachts gezien op of bij het Reiger Boys 
terrein, heeft er bijvoorbeeld een tijdje een auto voor het beeld gestaan, heb je personen bij het beeld 
zien rondhangen, kortom, meld s.v.p. alles wat enigszins van belang kan zijn. 
 
Hans van der Veldt, 
(voorzitter van De Vrienden van Reiger Boys) 
devrienden@reigerboys.nl 

 
P.s.: Gelukkig hebben “De Vrienden” ook een mooi bericht. Zie volgende pagina. 

 
 
Korte verslagen. 
 
RB  1  Beste man van de middag................. de grensrechter? 
RB  4  Het wordt tij voor 3 punten. 
RB  5  Gelukkig was het mooi weer,en ondanks deze uitslag werd er toch leuk gevoetbald, 
         Keeper bedankt voor het mee spelen. 
RB  8  Met de hakken over de sloot,maar toch verdient gewonnen E.H.P. 
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UITNODIGING 

voor alle Vrienden van Reiger Boys       
               

 

 Vrienden van Reiger Boys 

Beste Vrienden, 

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

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

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

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

 

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

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

prijs gesteld wordt. 

 

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

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

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

hun partners iets leuks van te maken. 
    

 Wanneer? - zaterdag 31 oktober 2009 

  Tijd?  - 20.00 – 01.00 uur 

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

  Je kunt je portemonnee thuislaten, voor drankjes en    

  hapjes wordt gezorgd.  

 

 Tijdens de avond ontvangt iedere Vriend de speciale 

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

            Vrienden (de loten zijn gratis). 

 

Belangrijk:     in verband met de organisatie moeten we 

uiterlijk 21 oktober van je weten of je komt en met 

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

   

telefonisch: 072-5711185 (Hans van der Veldt) 

                   (bellen tussen 14 en 21 oktober) 

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

 

We hopen je op 31 oktober te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet,  

Hans van der Veldt 

mailto:devrienden@reigerboys.nl
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Contributie betaling 2009/2010 (uw laatste kans) 
 
Stand van zaken contributie seizoen 2009/2010 
 
Op dit moment zijn er in totaal 141 leden, die hun contributie nog niet hebben betaald en ook geen 
regeling hebben getroffen voor de betaling. De verdeling van de aantallen over de groepen is als 
volgt; 
 

 Senioren en jeugdsenioren   68 
 
 A, B en C junioren    21 
 D, E en F pupillen    43 
 Minipupillen       9 
 
Ik verzoek deze leden of hun ouders de contributie alsnog spoedig te voldoen en gaan ervan uit, dat 
deze uiterlijk 9 oktober 2009 bij ons op de rekening staat.  
 
Mocht er een financiële reden zijn, dan geef ik u alsnog de gelegenheid voor een betaling in twee 
termijnen. Hiervoor dient u mij te benaderen via mijn e-mail, waarna u van mij een bevestiging krijgt 
voor de regeling. 
 
Bent u voor uw kind in het bezit van een Huygenpas en heeft u nog niets betaald, neem dan even 
telefonisch contact met mij op, voor wat u in dit geval moet betalen en bij mij moet inleveren. 
 
Is er nog een andere reden, dat u niet betaalt ook dan kan ik u te woord staan per telefoon of e-mail. 
 
Heb ik op 9 oktober 2009 nog geen betaling ontvangen, of een reactie gehad, dan zal dit inhouden, 
dat u of uw kind niet meer speelgerechtigd is.  U zult hiervan per brief op de hoogte worden gesteld. 
De betreffende begeleiders of aanvoerders zullen hierover worden ingelicht. 
 
Ook zullen wij maatregelen gaan nemen voor de inning van uw contributie. 
 
Laat het niet zover komen en grijp uw laatste kans. 
 
Mijn e-mail adres: andre.elsinga@hetnet.nl . Mijn 06 nummer is : 0630314375 
 

Namens het bestuur 
Andre Elsinga 

penningmeester.  
 

  

  

 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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OFFICIOFFICIЁЁLE OPENING LE OPENING   

KUNSTGRASKUNSTGRAS 

VELDVELD 
 

DOOR PROJECTLEIDER KUNSTGRASDOOR PROJECTLEIDER KUNSTGRAS 

WIL VERKOOIJENWIL VERKOOIJEN 

EN 2 JEUGDLEDENEN 2 JEUGDLEDEN  

  
ZATERDAG 3 OKTOBER 2009ZATERDAG 3 OKTOBER 2009  

  

12.00 UUR12.00 UUR  

  

SPORTCOMPLEX DE WENDINGSPORTCOMPLEX DE WENDING  
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ZCFC-Reiger Boys 
 
Lekker weer, leuk complex en in no time met 0-1 achter. Een vrije trap voor ZCFC bij de eigen zes-
tien , twee keer passen en via de keeper van Reiger Boys lag de bal in het doel. 
Vanaf dat moment liepen de bezoekers achter de feiten aan. 
De thuisclub heeft een razendsnelle en balvaste nummer 10, waar de verdediging van Reiger Boys 
geen enkele vat op had. 
Het enige leuke uit de eerste helft was nog dat scheidsrechter Oughris aan de assistent scheidsrech-
ter van de thuisclub uit ging leggen hoe buitenspel werkt! (en maar zeggen dat wij vrouwen het niet 
begrijpen). 
Na de rust hetzelfde beeld van de afgelopen wedstrijden. Middenveld van Reiger Boys wat geen grip 
krijgt op de tegenstander, vrijgelaten aanvallers en zelf geen echte afmakers hebben. 
Als een mes door de boter ging de aanval van ZCFC. En ondanks het goede keepen van Yannick de 
Boer werd het uiteindelijk 0-3. 
Het enige wat nog vermeldenswaard is was de bal die supporter van het eerste uur, Suze Duinen-
veld, hard tegen zich aangeschoten kreeg. Iedereen schrok, de scheidsrechter legde onmiddellijk het 
spel stil, verzorgers van beide clubs kwamen aansnellen, maar gelukkig leek het allemaal mee te 
vallen. 
Het spijt me, maar meer kan ik er deze week echt niet meer van maken. 
 

Tineke Leuven 

De stand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kan voetbaltaal België redden? 

(Bron: Volkskrant, 26 september 2009) 
 
Zolang België verdeeld is in twee taalgebieden, te weten Frans en Nederlands, is er de taalstrijd. 
Een strijd die kan lijden tot een splitsing bij onze zuiderburen. Dick Advocaat heeft voorgesteld om 
die strijd te beëindigen en overal in het land de voetbaltaal in te voeren. De Belgen stonden paf. Het 
voorstel sloeg in als een bom en een Waalse back noemde het plan “geniale”. 
Advocaats suggestie werd ook door de oosterburen als “wunderbar” aangeduid. 
De Rode Duivels worstelen al jaren met de tegenstellingen tussen Walen en Vlamingen. Allerlei mis-
verstanden leiden tot veel tegentreffers en heibel. De taalverwarring is zelfs zodanig dat die ook el-
ders in de samenleving zijn tol eist. Het voorstel van Advocaat kan een dreigende splitsing van Bel-
gië mogelijk voorkomen. Taalgeleerden in Leuven zijn inmiddels aan de slag gegaan om te bezien of 
de voetbaltaal ingevoerd kan worden en kan dienen als een soort Belgisch Esperanto. 
En men gaat een stap verder. 
Mocht het zo zijn dat de voetbaltaal voldoet, zien de onderzoekers grote mogelijkheden voor de rest 
van de wereld. “Misschien dat dan het oude ideaal van een taal kan worden gerealiseerd”. 
De ophef over de uitspraak van advocaat is volgens hem gezeur van mooiweervoetballers die je bij 
de knieën moet afzagen. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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“In Limburg raak je gemakkelijk de weg kwijt”. 
 
Kerkrade: na een lange reis en 90 minuten strijd in het zonnige zuiden moesten de dames 
van Reiger Boys afgelopen zaterdag toe zien hoe RKTSV met de winst van het veld ging. 
Al na 30 seconden had RKTSV de eerste tik uit kunnen delen maar ook Reiger Boys kreeg 
in de 3

e
 minuut een dikke kans. Na goed voorwerk van Pauline Boon en Milenca van Ee was 

het Christa Schelvis die de opening score op haar naam had moeten zetten. 
 
Een minuut later weet van Ee zich goed weg te draaien en keepster Katja Demacker kans-
loos te laten 0-1. Nog in de zelfde minuut had de score gelijk kunnen staan maar het schot 
van een geheel vrij staande Liv Aerts gaat net naast. 
 
Na een strak schot uit een vrije trap van Marintha Louwen moet keepster Demacker alles uit 
de kast halen om de bal nog net uit de hoek te tikken. Aan RB zijde wordt keepster Roet ook 
flink getest op haar kunnen als Annika Pluimen haar schot lost richting het doel. De snelle 
Aerts weet zich wederom voorbij Monique v.d. Rijst te werken, is dan vrij om te schieten en 
laat deze kans niet onbenut 1-1. Bij de volgende aanval van RKTSV is het weer Aerts die 
zich richting het doel werkt maar nu staat laatste vrouw Aaike Verschoor daar en die weet de 
bal goed weg te werken. 
 
De dames van RB zijn zoekende en geven het spel een beetje uit handen, RKTSV probeert 
er gebruik van te maken maar keepster Roet weet de bal telkens goed te pakken.Voorin 
hebben de dames van Ee en Schelvis moeite om langs laatste vrouw Glynis Vromen te ko-
men, zij loopt achterin veel dicht. Ondanks dat RB onder druk staat in deze fase van de wed-
strijd weet Monique v.d. Rijst een prima pass te geven op Inge Wolthuis, zij aarzelt geen mo-
ment en schiet de 1-2 na 27 minuten spelen er goed in. 
 
Slechts 5 minuten hebben de dames van RB van deze voorsprong mogen genieten, de net 
in het veld gekomen Marit Balder krijgt de bal tegen haar arm aangeschoten maar dat is voor 
de scheidsrechter genoeg om de bal op de penaltystip te leggen. Vera Wanrooy schiet de 
bal in de  hoek waar keepster Roet net over de bal heen duikt 2-2. 
Niet veel later is het Linda de Jong die de bal mooi voorzet, keepster Roet twijfelt maar Anni-
ka Pluimen is genadeloos en schiet de 3-2 tegen de touwen. 
 
Er wordt in een flink tempo gespeeld en ook in de laatste minuten van de eerste helft zijn er 
nog diverse kansen over en weer, deze worden niet benut zo dat er met 3-2 de rust in ge-
gaan wordt. 
 
Als de 2

e
 helft 5 minuten oud is krijgt Schelvis een super kans om de stand gelijk te trekken 

maar ze verzuimt om deze goed af te maken.  
Een snelle aanval over rechts en een prima pass naar de linker kant maken dat Milenca van 
Ee de bal prima klaar kan leggen voor Inge Wolthuis maar zij schiet net naast. Direct er ach-
teraan wordt een hard schot van Schelvis goed gepakt door de keepster. Ook de vrije trap 
van Louwe die door de muur heen gaat wordt gepakt door keepster Demacker. (vervolg: zie 
pagina 11). 

 
Anekdote 
 
Dat je gemakkelijk de weg kwijt kunt raken in Limburg, heeft een bestuurslid van Reiger 
Boys nog in het voorjaar bewezen. Op een van de toernooidagen in Landgraaf werd een 
zwembad in Duitsland bezocht. De heenweg was geen probleem. Op de terugweg miste de 
brave man een afslag en kon niet eerder dan bij Maastricht weer richting Nederland. Geen 
probleem, dacht hij, kunnen de voetballertjes ook nog wat cultuur snuiven. Die vielen echter 
nog voor de eerste bocht in slaap. 

Ik zal de naam van de betreffende man niet noemen. 

HH 
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RB laat zien dat het hard kan werken alleen is er vaak geen aansluiting en de stevig coa-
chende Arnold de Block laat dat luid en duidelijk horen. 
 
Na een prima voorzet van Pauline Boon is het Marieke Plekker die de bal net niet lekker 
raakt om deze goed te koppen zodat Demacker er geen moeite mee heeft om de bal te 
pakken. Ook een hard werkende van Ee ziet na een goede actie dat haar schot gekeerd 
wordt door de doelvrouw. Door diverse blessure‟s laat de scheidsrechter een dikke 6 minu-
ten doorspelen maar ook in deze extra tijd lukt het RB niet om de gelijkmaker te scoren, en 
dat had zeker gezien de 2

e
 helft op zijn plaats geweest. 

 
RKTSV – Reiger Boys 3-2 
 
4

e
 Milenca van Ee 0-1

 
, 18

e
  Liv Aerts 1-1 ,27

e
 Inge Wolthuis 1-2 ,  

32
e
 (penalty)Vera Wanrooy 2-2 , 35

e
 Annika Pluijmen 3-2. 

 
Geel:  RB Pauline Boon  
 
REIGER BOYS: Eline Roet (k), Linda Bakker, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Tanja 
Groenewoud, Marintha Louwe ( 65

e
 Tessa Oud ),  Christa Schelvis Monique van de Rijst 

(30
e
 Marit Balder) Milenca van Ee, Pauline Boon, Inge Woldhuis ( 72

e
 Chantal Hendriksen ) 

 
RKTSV:Katja Demacker,Linda de Jong,Linda Winkens,Vera Wanrooij,Lianne Esseling, 
Glynis Vromen,Nadine Hanssen,Miranda Valkenberg, Shirley Kocacinar, Annika Pluymen, 
Liv Aerts.  
Wissels:Lindsay Bouwhuis,Lidy Dummer,Loes Butink 

 
 
 
Wedstrijdverslagen insturen 
 
Veel teams sturen al verslagen van wedstrijden voor publicatie in de Reiger en op de web-
site. Vanaf heden is er een algemeen emailadres waar deze verslagen naar verstuurd kun-
nen worden. Deze worden dan automatisch naar de redactie van de Reiger en de website 
gestuurd. Dit adres is wedstrijdverslag@reigerboys.nl 
 
Verder hebben wij nog enkele tips voor het maken van een verslag: 
· Onze vereniging heet Reiger Boys, dus 2 woorden die los van elkaar geschreven wor-

den. 
· Houdt het verslag leesbaar, maak gebruik van alinea‟s. 
· Stuur foto‟s altijd los mee en plak ze niet zelf in het worddocument. 
· Maak gebruik van lettertype Arial en grootte 10pt. 
· Probeer de verhalen kort en bondig te houden. Vooral in de Reiger is de ruimte be-

perkt. 
· Gebruik niet meer dan 36 karakters (inclusief spaties) als koptekst. 
· Maak gebruik van een spellingchecker, het is voor de redactie ondoenlijk alle verslagen 

te controleren op taal- en stijlfouten. 
· ?? 
· ?? 
 
Succes met het maken en insturen van verslagen, 
 
De redactie van de Reiger en de website 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

12 

Jaargang 45 - nummer 6 
27 september 2009 

 
Na een succesvol eerste seizoen start op 1 oktober de tweede Reiger Boys Dart League in succes-
sie.  Titelverdediger Ron van de Grijspaarde zal alles uit de kast moeten halen om zijn eerste plek te 
verdedigen, want uit betrouwbare bron is vernomen dat een aantal nieuwe kleppers aan de start ver-
schijnen, en dat de darters van vorig seizoen uit zijn op revanche. 
 

Mocht je  willen meedoen, er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
De RB Dart League wordt van 1 oktober tot begin mei op elke donderdagavond gespeeld in de kanti-
ne van Reiger Boys.  Naast de prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 wordt de eerste onehunderd-and-
eighty beloond met een pitcher, en elke 180 daarna met een halve liter bier. 
 

             =       
 
Inschrijven kan tot 29 september bij Rob Bakker per mail: bakker1945@quicknet.nl 
De inschrijfkosten bedragen slechts € 5,00 voor het hele dartseizoen. 
 

Dus, vanaf 1 oktober                                     Let’s Play Darts!! 

 

De Reiger Boys Dart League gaat weer van start 

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

 

 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

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

 

mailto:harrybakker1945@quicknet.nl
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Vrone 2   -  Reiger Boys 4      3  -  0 
  
Ja, jullie lezen het goed, weer was er geen winst voor de Cockers. Zat het er dan helemaal niet in? 
Ja natuurlijk wel of eigenlijk misschien ook helemaal niet, altijd moeilijk om dat achteraf te bepalen. 
Natuurlijk lag de gemiddelde leeftijd van het Cocker-team een jaartje of vijftien a twintig hoger maar 
dat mag niet alleen het excuus zijn. We waren ook gewaarschuwd voor de tegenstander want 
was RB 3 verleden week niet door Vrone afgestraft met 5 - 2. 
Tot de rust ging het redelijk gelijk op, Vrone was sterker maar ook de Cockers kregen hun kansjes 
toch met 0 - 0 rusten. 
Na de rust was het eingenlijk in een minuut of 2 gebeurd. Vrone scoorde toen namelijk 2x en dan 
wordt het lastig. Een van de mooie voorzetten van Harrie de Aal had door Ramon afgerond moeten 
worden, maar helaas. Daarna werd het natuurlijk meteen 3 - 0 en was de strijd gestreden. Egbert 
werd ( weer ) tot Man of the Match gekozen met als goede tweede Ed, die z'n draai in het Cocker-
team al helemaal gevonden heeft. Volgende week thuis tegen Castricum en dat moeten de eerste 
punten worden voor de Cockers. 

  
J.v.d.B. 

O.F.C. 2 - Reiger Boys 5 
 
Ja, u leest het goed, het vijfde mocht weer tegen een tweede elftal aantreden. Vorige week resulteer-
de dat in een gelijkspel, vandaag liep het een stuk minder goed af. 
Aan het begin van de week leek het er nog op dat we met een hele kleine selectie naar Oostzaan 
zouden afreizen, maar op zaterdag om 12.30 uur had ik toch 14 man op mijn lijstje staan. Steve was 
een week eerder terug van een missie en deed dus ook weer eens mee. Ook werden we versterkt 
door een zéér jonge keeper. Nicola Stefano, nog een B-junior, maar speler uit de A-1, het team dat 
uit de competitie is gehaald, was bereid om ons doel te verdedigen. Hij had de pech dat het vijfde 
niet zijn beste wedstrijd speelde en dat onze tegenstander een maat te groot was. Nicola deed het 
helemaal niet slecht, sterker nog, als hij er niet gestaan had, dan had de nederlaag zeker in de dub-
bele cijfers uitgekomen. Nee, het heeft vandaag niet aan onze keeper gelegen. 
Waar lag het dan wel aan? De eerste helft verliep helemaal niet slecht. Daar waar mogelijk werd er 
behoorlijk goed gecombineerd, maar OFC was gewoon sterker. Wij kregen letterlijk maar 1 halve 
kans en die werd niet benut. OFC kreeg er vele en die wisten er maar 2 te benutten, dus 2 - 0 rust-
stand. Met 3 verse krachten begonnen we de tweede helft, maar het liep voor geen meter meer en 
OFC genood van alle ruimte die ze kregen. Wij speelden veelvuldig de bal in de voeten van de te-
genstander en daar maakten zij gretig gebruik van. Nicola moest dan ook 6 keer vissen na de rust. 
Ook maakte OFC nog een eigen goal, na goed doorgaan van Frank en dus werd het uiteindelijk 8 - 
1. Daar viel dus niets op af te dingen. 
 
De mispeer van de week. Tsja, wat moet ik nu. Er kwamen vele spelers in aanmerking voor een 
nominatie. Teveel zelfs. Zoveel ballen als er in de voeten van de tegenstander gespeeld werden van-
daag heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dus diegenen die hier aan meededen, ik kon het niet meer 
bijhouden wie het allemaal waren, zijn genomineerd.  
Ook Sipke deed een poging, ook al was dat vorige week. Hij besloot om mij in een kopduel te helpen 
en sprong hoog boven de aanvaller, die het duel met mij aanging, en mij uit, maar bij het dalen viel 
Sipke boven op mij. Resultaat: een gekneusde knie en een gekneusde rib bij mij, waardoor ik van-
daag niet mee kon doen. 
 Dan misschien Willem Jan, die, voor de grap na de wedstrijd zei dat Nicola de mispeer van de week 
zou krijgen. Nee, dat was niet grappig. Bij zijn debuut in het vijfde zo'n wedstrijd moeten keepen is 
niet leuk!!! 
Maar, ik geef hem aan mezelf. Niet dat ik een grove blunder in het veld gemaakt heb, want ik deed 
niet eens mee, maar, ik dacht dat ik hoorde dat RoeRoe aan het foeteren  
(dat is achterhoeks voor zeiken) was op Jeroen, en ik gaf hem daarvoor op zijn falie 
 (dit is achterhoeks voor flikker of donder). Maar het bleek dus dat RoeRoe juist goede instructies 
aan het geven was aan het middenveld. Dus dat had ik verkeerd ingeschat. Dus Dinand, van harte. 
Volgende week zijn we vrij. Hollandia is uit de competitie gehaald en dus hoeven wij niet te spelen. 
Onze volgende wedstrijd is 10 oktober uit naar DZS. Tot dan. 

Dinand  
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Reigerboys Heren 9 – Sporting Krommenie 3 
 
Met een goede opkomst mocht René de opstelling maken om op deze heerlijke nazomerse 
middag te ballen tegen wederom een team uit Krommenie. Zoals we inmiddels gewend zijn, 
kwamen we vrij snel 0-1 achter..... Omdat we weten dat wij een aardig elftal hebben lopen, 
moesten we dat nu maar eens laten zien. Deze tegenstander bleek een prima kandidaat om 
onze ware kunsten te vertonen. Richy nam het voortouw en zette na een knappe actie de 1-
1 op het bord. De werklust van Richy sloeg over op de rest en Alex zag niet lang daarna zijn 
inzet op de lat eindigen. Robin was er echter als de kippen bij om de rebound op de hem 
welbekende wijze loeihard tegen de touwen te werken 2-1!  Met de vorige actie nog in de 
schoenen was het wederom Alex die binnen de zestien zijn tegenstander opzij rommelde en 
de weg naar de verre hoek zocht en vond: 3-1! Ook na de rust bleven we de aanval zoeken. 
Spijtig genoeg bleef dat doelpuntloos tot een kwartier voor tijd. Een zeer scherp geplaatste 
corner van Paul belandde op het kruintje van de kersverse papa René. De 4-1 die hij inge-
kopte werd direct opgedragen aan zoonlief en tevens nieuwste lid van RB9: Rico. Het ge-
baar werd overgenomen door een viertal medespelers, die de “Bebeto-wiegbeweging” 
meededen. De tijd ebte weg, maar Alex vond nog tijd om met een goede solo de keeper te 
verschalken. Deze kanonskogel betekende 5-1 en tevens ook de einduitslag. Een mooie 
dag, leuke pot voetbal, 3 punten, open keuken; kortom een goed bestede zaterdagmiddag. 
Via deze weg feliciteer ik namens het hele team van Reigerboys 9 René, Mariëlle en Marina 
met de geboorte van Rico! Nog een positief gegeven is dat de supportersschare groeiende 
is: vader Strunk vond vandaag ook een plekje langs de lijn van veld 2! Alle steun en support 
is welkom en wordt zeer gewaardeerd. Proost! 
 
NAIEF REIGER BOYS B1 LAAT PUNTEN AAN ZAP B1. 
  
Welkom in de eerste klasse! Er zit een wereld van verschil tussen de tweede en de eerste 
klasse, zo blijkt maar weer eens. Daar waar wedstrijden eenvoudig gewonnen werden vorig 
jaar, zo gemakkelijk zal het dit jaar dus niet gaan. De balans na vier wedstrijden is: 2 gewon-
nen 2 verloren en een doelsaldo van 5 voor en 10 tegen. De eerste 15 minuten ging het 
goed, Reiger Boys ging voortvarend van start 0- 2 voor, wat kon er nog mis gaan. Nou al-
les!!! 
  
Een stuk beleving, dat miste Adri de afgelopen weken, zowel tijdens de training als tijdens 
de afgelopen wedstrijden. Er zit een matheid in deze ploeg die er eerst uit zal moeten wil de 
B1 punten pakken, vooral tegen ploegen als ZAP uit Breezand. Vooraf gewaarschuwd dat 
het een fysiek goed voetballende ploeg was, maar als het dan mee zit in het eerste kwartier. 
(een prachtig doelpunt van Tyrell en een goed afgeronde aanval van Joeri), wil het nog niet 
zeggen dat een dergelijke wedstrijd in de tas zit. Na die vlotte 0 – 2 dachten te veel spelers 
dat deze wedstrijdpunten mee naar Heerhugowaard genomen kon worden. Maar na het eer-
ste kwartier was het ZAP die de rug rechtte en het doel van Berry opzocht. Kans op kans 
voor de mannen uit Breezand en het was wachten op de aansluitende treffer, die kwam er 
dan ook. Reiger Boys kreeg een lesje in effectiviteit en doelgerichtheid. Met twee goed voet-
ballende buitenspelers en een uitstekend opkomende middenvelder kwam de verdediging 
onder druk te staan, de 1-2 en 2-2 was het logische gevolg daarvan, al zat er aan de tweede 
van ZAP een buitenspelluchtje.  
  
Door persoonlijke fouten in de tweede helft had Reiger Boys in de tweede helft het nakijken. 
De ploeg uit Breezand tilde de wedstrijd eenvoudig naar een 5-2 overwinning. De wedstrijd 
werd ontsierd door een aantal racistische uitlatingen van een ZAP speler richting Tyrell die 
zich vlak voor tijd niet meer kon houden en een slaande beweging maakte naar deze speler. 
De scheidsrechter had de opmerkingen niet gehoord maar de slaande beweging wel gezien, 
gevolg: rood voor Tyrell.  
  
Volgende week komt LSVV uit Langedijk op bezoek, laten we het er het beste van hopen. 

  
Cor.  
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Verdien je eigen zakgeld!  

 

Zaterdag 12 september 2009 is de verkoop van de loten van de Grote Clubactie van be-

gonnen. Met de verkoop van deze loten steunt men Reiger Boys. Reiger Boys wil iets 

terug doen voor de verkopers. Bij 10 loten gaat men zakgeld verdienen (zakgeld in de 

vorm van cadeaubonnen). Verkoopt men 10 loten dan ontvangt men een waardebon 
van € 5,--. Na 10 loten worden iedere 5 loten omgezet in bonnen. 

15 loten betekent € 7,50, 20 loten € 10,-- enz. enz. Men kan dus een aardig zakcentje 

bij elkaar verdienen.   

 

De inschrijfformulieren vind je bij de ontvangstdienst en op de site van de grote clubac-

tie, deze vind je door het volgen van de volgende link www.clubactie.nl  

Download hier het formulier met automatische incasso. 

Het verkopen van loten met automatische incasso is nieuw, dit houd in dat als alle ge-

gevens op het formulier zijn ingevuld je niet meer langs de deur hoeft om geld op te 

halen en loten af te geven je bent dus gelijk klaar.  
Automatische incasso 

waarmee het alleen mogelijk is om loten via een eenmalige automatische incasso te la-

ten betalen. Als jouw vereniging daarvoor heeft gekozen, dan ontvang je intekenlijsten. 

Vul de gegevens van de kopers in op de intekenlijst. Kopers moeten beslist hun handte-

kening zetten op de intekenlijst. Dat is nodig voor de machtiging. Het bedrag wordt in 

oktober 2009 afgeschreven. 

Begin snel want alle sportverenigingen in Nederland doen hier aan mee. 

 

Klaar met verkopen? Deponeer dan de boekjes in de “grote clubactie doos” Deze staat 

bij de ontvangstdienst.  

Vergeet niet je naam en team te vermelden.  

Natuurlijk mag je meerdere formulieren inleveren.  

 

Inleveren van de formulieren kan tot uiterlijk 11 oktober 2009. 

 

De cadeaubonnen worden aan het einde van de actie  (november 2009) uitgereikt. 

 
De trekking van de Grote Clubactie 2009 
De trekking vindt plaats op 26 november 2009. Vanaf die dag kunt u de trekkingsuitslag vinden op 
onze site. Daarnaast is de trekkingsuitslag ook te raadplegen via de uitslagenlijn: 0900-258 22 28 (€ 
0,35 per minuut). 

 

Succes, Cisca Haringa. 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys MB1 -  Always Forward 
MB 1: 12 -  2! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Stefan en Mariëlle Post.  
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Reiger Boys B3 Duinrand S B2: 4-3 
 
Na 1 gewonnen en 1 verloren wedstrijd was er zaterdag geen reden om aan de overwinning te twijfe-
len. Het zwakker geachte Duinrand S zou ons niets in de weg leggen, dachten we. Maar het pakte 
toch allemaal wat moeizamer uit dan gehoopt. De eerste helft was een matte vertoning van onze 
kant.  Het leek wel of we met de handrem erop speelden.  
We waren zoekende naar de juiste posities en kregen de bal niet goed rondgespeeld.  
Met een vier-vier-twee opstelling was het voor de voorhoede lastig om door te dringen tot het doel, 
maar het was Bart die met een mooie pegel van afstand de score eindelijk opende. 
De tegenstander zocht met twee snelle spitsen echter steeds de tegenaanval en kreeg uiteindelijk 
door een penalty de tegentreffer, waarna we gingen rusten.   
 
Met peptalk van de trainer plus een andere opstelling begonnen we aan de tweede helft. Ondanks 
een treffer van Duinrand lieten we ons niet meer van de wijs brengen en gingen we hard werken. 
Mooi om te zien hoe de vleugels aan het werk werden gezet en de voorzetten eindelijk op maat wer-
den afgegeven. Patrick scoorde de gelijkmaker en een inswinger uit een corner van Olav gaf ons de 
verdiende voorsprong, waarna Patrick die verder uitbouwde door nog een keer netjes te scoren.   
Toch kregen we het nog even benauwd omdat de tegenstander niet opgaf en in de rebound van een 
vrije trap die terugketste van de lat, ons nog een laatste keer onder druk zette met een doelpunt.  

 
Oja, laten we nog even duidelijk stellen dat we ons voortaan niet meer laten provoceren, dat kost 
energie en levert niets op. Complimenten voor de inzet en het standhouden in de tweede helft! He-
laas had de wedstrijd voor Job een nare bijsmaak. Een blessure zal hem nog enige tijd aan de kant 
houden. Sterkte hiermee. 
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Keeperstraining  recreatieve jeugd. 
 
 
Op woensdag 30 september 2009 gaat de keeperstraining voor de recreatieve teams van start. 
Keepers welke mee willen doen aan de training dienen zich van te voren op te geven.  
Opgave kan via: b.rietveld@reigerboys.nl  
 

 
 
Coördinator keeperstrainers is Ehrhard Douwes: e.w.douwes@quicknet.nl 
 

  

 
 
 

Dag Tijd Trainers Keepers 

Woensdag 17:30 – 18:30 uur Wim Visser, 
Jan Jansen. 
 

A1 
B3,  
C3,C4,C5 en C6. 
MB2, MC1. 

Vrijdag 17:30 – 18:30 uur Berry Hofmans, 
Michael Pieneman, 
Gerard Joon, 
Ehrhard Douwes, 
Bert Emmaneel, 
 
 

F4, F5, F6, F7, F8, F9, 
F10, F11, F12, F13, 
MF1 
MF1. 
E4, E5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E11, E12, 
E13, F14 . 
ME1. 
 

Vrijdag 18:30 – 19:30 uur Dylan Kokkelkoren, 
Miquel Meiboom, 
Ewald v.d. Eng, 
 

D3, D4, D5, D6, D7, 
D8 en D9. 
MD1 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

19 

Jaargang 45 - nummer 6 
27 september 2009 

SVW C2 - Reigerboys C1 
 
op zaterdagmiddag verzamelden we om 13.45 bij SVW. 
Nadat de instructies en de opstelling werd doorgegeven gingen we het veld op voor een goeie war-
ming-up. 
 
Om 14.45 begon de wedstrijd en we gingen er al gelijk bovenop. Na een paar minuten was het Jari 
die vanuit de draai fraai over de keeper heen schoot en dus stond het 0-1. 
Even later scoorde Youri de 0-2 en kregen we een vrije trap door een prachtige actie van Jari die 
tegen ze eigen voet aan trapte en toen onderuit ging de scheids dacht dus blijkbaar dat een speler 
van svw het deed maar hij was het toch echt zelf en moest er net als bijna iedereen wel om lachen. 
Die vrije trap werd benut door Arian die beheerst in de hoek schoot 0-3 . Het was toen gelijk rust om-
dat de scheids was gestruikeld en zijn pols (waarschijnlijk) had gebroken en dus niet meer verder 
kon. 
 
Na de rust gingen we weer verder met de wedstrijd en met een nieuwe scheids. Al snel viel de de 0-
4 en daarna ging het in een razend snel tempo er werd zelfs in 2 minuten bijna 3 keer gescoord!  
SVW kreeg de enige kans in de wedstrijd met een vrije trap die op de lat belande en daarna werd er 
nog veel meer gescoord en met nog een paar minuten stond het 0-11 maar we wilden natuurlijk 0-12 
maken want dan kreeg iedereen patat. De kansen op 0-12 kwamen er dan ook zeker alleen de bal 
wou er gewoon niet in! De grootste kans was nog die van Rodney die op de paal schoot na een voor-
zet van Youri. Jammer voor ons waren Willem en Roy daar wel blij mee want zo bespaarde het hun 
weer wat geld. Uiteindelijk bleef het dus bij 0-11 maar kregen we toch nog een patatje bij Reigerboys 
en maakte het ene doelpunt niet meer uit. 
 
Sam bedankt voor het invallen wat je trouwens goed deed! Overigens Max ook die nog een kwartier 
mocht meedoen wat hem ook aardig afging. Jongens allemaal goed gespeeld,  we hebben hard ge-
werkt aan het doelsaldo en staan nu 1e met 5 punten voorsprong op de nummer 2 Vrone C1. 
Volgende week SRC C1 thuis die staan 5e dus die pakken we dan ook gewoon weer! 
 

Een keeper die onwijs veel te doen had. (Ted) 
 

 
 
 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Uitstekend spelend Reiger Boys D2 onderuit tegen Jong Holland D2 
 
Na twee nederlagen op een rij, in wedstrijden waar zeker meer in had gezeten, ben ik gaan naden-
ken. In beide wedstrijden stond het achterin wel goed maar hebben we geen enkel doelpunt ge-
maakt. Dit moest anders en daarom hebben we afgelopen week voornamelijk getraind op het aanval-
lende vlak. Jong Holland moest het slachtoffer worden van onze honger naar doelpunten! 
Tijdens de warming-up was Jesse vervelend met zijn hoofd tegen de paal aan gekomen en daardoor 
zo duizelig geworden dat we in overleg met Jesse zelf hebben besloten om hem niet te laten spelen. 
Hij had teveel last en dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Op het laatste moment 
moesten er dus nog wat omzettingen gedaan worden en het kwam erop neer dat Casper op doel zou 
gaan.  
 
De wedstrijd begon en het bleek meteen dat de jongens de verliespartijen van de vorige keer van 
zich af wilde spelen. Dit deden ze goed en er werd goed gespeeld in de beginfase. Het was een aan-
val over rechts waarbij Jelle de bal achter de verdediging van Jong Holland speelde en Damon de 
turbo aanzette. Damon was iedereen te snel  af en ronde zeer bekwaam af, 1-0 na elf minuten. Een 
goed begin! De tweede helft zwakte daarna een beetje af en de laatste vijftien minuten waren voor 
Jong Holland. Ze creëerden wat kleine kansjes en uiteindelijk was het een in de 16

e
 minuut door een 

goal van ongeveer 35 meter 1-1. 
 
Over de tweede helft kan ik erg kort zijn. Er werd echt heel goed gevoetbald door de mannen die 
elkaar erg goed wisten te vinden. Dit resulteerde in een prachtige aanval over rechts waarbij via een 
combinatie met Jelle en Damon, Querijn de bal voor zijn linker kreeg en goed uithaalde, helaas ging 
de bal net over. Een goed teken en het was zeker niet de laatste kans. Giorgio en Bob kwamen er 
nog een keer goed door over  links maar de bal ging voorbij aan iedereen. En dan is er een gezegde; 
als je hem zelf niet maakt, dan valt hij aan de andere kant… En helaas, dit gebeurde. Het aantal kan-
sen was groot maar ze wilden er niet in en dan komt Jong Holland er 2x uit en is het 2x raak. Sta je 
totaal tegen de verhouding tegen een 1-3 achterstand aan te kijken. Gelukkig scoorde Damon de 2-3 
nog door snoeihard met links de bal in het dak van het doel te schieten maar het verlies was daar.  
De complimenten waren voor onze jongens maar de punten gingen naar Jong Holland. Helaas, maar 
we kunnen in ieder geval zien dat er een enorme potentie in de groep zit en dat ze elke week weer 
groeien, individueel en als team! 
 
MAN OF THE MATCH! 
 
Vanaf deze week zal ik een nieuw item aan het verslag toevoegen en dat is de man of the match. 
Luca heeft de eer om de eerste te zijn die deze „‟prijs‟‟ in ontvangst mag nemen. Hij was de hele 
wedstrijd de baas over de linksbuiten van Jong Holland en wist aanvallend zo nu en dan voor gevaar 
te zorgen. Voor mij de onbetwiste Man of the match, gefeliciteerd Luca! 
 
Groetjes, 

Jeroen 
 

Regionale voetbaltraining weer druk 
bezocht. 
 
Een spannende zondag was het voor de  spe-
lertjes en de ouders. Gaat mijn kind door of 
niet? 
Dinsdag krijgt men schriftelijk bericht van de 
KNVB. Hopelijk levert dat geen slapeloze 
nachten op. 
 
 
Drukte in de kantine. 
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E Pupillen Selectie 26092009 
 
Een redelijk goed weekend voor de E Pupillen Selectie. De E1 won de thuiswedstrijd met goed voet-
bal tegen het IVV E1 uit Landsmeer. De E2 speelde een lastige thuiswedstrijd in Langedijk tegen 
LSBVV E1. Werd het in de beker nog een nederlaag, nu stond er na 50 minuten een gelijkspel op het 
bord. Een wedstrijd waar E2 wederom heeft laten zien ruggegraat te hebben. Na een 3-1 achter-
stand werd het uiteindelijk 3-3. NU proberen niet alleen in fase duels te willen winnen, maar de gehe-
le wedstrijd dan komen de driepunters vanzelf. DE E3 heeft wederom verbaasd, een 5-3 overwinning 
op Limmen E2 stond er op het scorebord van ons Sportpark DE Wending na afloop van de wedstrijd. 
Een goede eerste helft en een wat mindere, maar met strijdlust op tijd, tweede helft.  

 
 
Reiger Boys E1-IVV E1 5-0 
 
Van uit de scouting werden signalen ontvangen dat IVV wel eens een ploeg kon zijn die het fysieke 
niet schuwt.   Voor af en tijdens de trainingen werd daar dan ook de nadruk opgelegd. Zelf voetballen 
als je de bal hebt en in verdedigende zin het duel niet schuwen. De eerste 5 minuten begonnen af-
tastend. Na een aantal minuten nam RB het initiatief en werd er door middel van goed combinatie-
voetbal geprobeerd gevaarlijk te worden. Gedurende de eerste helft bleek alweer dat de sleutel tot 
succes centraal op het middenveld zou komen te liggen. Uiteindelijk duurde het tot pakweg de 10

de
 

minuut alvorens het tot resultaat leidde. Dylan kwam goed door op karakter aan te rechterkant en 
speelde Lars in die de uitlopende keeper in de korte hoek passeerde.  IN de 19

de
 minuut zorgde de 

jarige Thimo na een goede slalom door de verdediging van IVV voor de 2-0 rusttstand. Het gevaar 
van IVV kwam van afstandsschoten. Na de rust werd eht spel direct weer opgepakt. IVV had op-
dracht gekregen direct te gaan stormen. De eerste kans in de eerste minuut was echter voor RB. 
Ook in de tweede helft kwam het gevaar van IVV middels afstandsschoten die of naast gingen of het 
houtwerk raakte. Verder heeft Ezra geen ingrijpend handelen hoeven te verrichten. Zelf combineerde 
we goed en werd het uiteindelijk 3-0 via Lars. 4-0 via Cem die na de wissel voor Lars in de spits 
kwam te spelen  en mooiste van de dag was voor de jarige Thimo. Een prachtige aanval over meer-
dere schuiven op rechts werd door Noah goed voor het doel gebracht en daar kwam Thimo als een 
duveltje uit een doosje voor zijn man om de bal in te tikken. 5-0. Achter in goed dicht gehouden door 

Cem, Dave 
en Jer. Tom-
mie goed 
aanspeel-
baar en con-
trolerend op 
het midden-
veld. Zijkan-
ten   goed 
breed ge-
houden en 
zeer dyna-
misch ge-
speeld. Vol-
gende week 
de echte 
testcase te-
gen Fortuna 
Wormerveer. 
 

Rene 
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Reiger Boys E3 – Limmen E2: 5-3 
 
Weer een goeie overwinning van de E3. De wedstrijd werd uitstekend begonnen. 
Silvijn schoof als verdedigende middenvelder steeds goed in en bood zich in de vrije ruimte  aan 
waardoor we direct prima aan het voetballen kwamen. Dit leverde enkele goede kansen op en een 
verdiende openingstreffer. Kjell speelde Moos in de spits goed in. Deze draaide kort weg bij zijn te-
genstander en haalde vol uit. De bal verdween prachtig in de kruising, 1-0. 
Vlak daarna weer een mooie aanval over veel schijven die opnieuw door Moos werd besloten met 
een daverende knal, 2-0. Binnen het kwartier stonden we zelfs op een ruime, en naar later bleek be-
slissende, voorsprong van 3-0. Moos voltooide zijn hattrick met maar weer eens een mooi schot in 
de uiterste hoek. Daarna verdween jammer genoeg het vloeiende uit het spel. 
We werden meer achteruit gedwongen en het duurde dan ook niet lang of de 3-1 lag bij ons in de 
touwen. Na een moeizame periode wisten we toch de voorsprong weer te vergroten na een prima 
spitsenactie van Mel, 4-1. Vlak voor rust moesten we helaas nog wel de 4-2 toestaan.  
We lieten hierbij de spits van Limmen teveel ruimte om te schieten waardoor inval keepster 
Yasmin kansloos werd op het harde schot. De tweede helft begonnen we weer goed. Nirav zag zijn 
schot net gestopt door hun keeper en Melvin kopte vanuit een corner uitstekend in. 
De bal verdween helaas net naast het doel. Ook Moos had zijn productie verder kunnen opvoeren 
maar schoot in kansrijke positie tegen de keeper. Daarna nam Limmen de wedstrijd weer over. We 
raakten niet meer echt aan het voetballen en het werd dan ook voornamelijk tegenhouden. Dit deden 
we overigens met verve. Hardwerkend wisten we steeds voortijdig de aanval van Limmen te onder-
breken. Vlak voor tijd werd het echter toch nog echt spannend. 
Uit een corner wist Limmen 4-3 te maken waarna we met enig kunst en vliegwerk overeind bleven. 
Een snelle counter in de slotseconden bracht ons via Mel definitief in veilige haven, 
5-3. Een uitstekend begin heeft ons uiteindelijk de overwinning opgeleverd. Daarnaast hebben we 
allemaal ook heel hard gewerkt.  

 
François   

 
SVW E3-Reigerboys E4 
  
Zaterdag 26 september, D Day een echte onvervalste derby,tegen onze buren. 
Zonder onze Tigo,die was ziek,en voor sommige spelers geen optimale voorbereiding op deze wed-
strijd(slaapfeestjes,discozwemmen,laat naar bed) 
Dat was eigenlijk terug te zien in het begin van de wedstrijd. 
Vanaf het eerste fluitsignaal ging SVW in de aanval en ze lieten meteen zien dat ze scherp waren 
meteen in de eerste minuut scoorde zij met een prachtige onhoudbaar schot in de bovenhoek 1-0. 
Misschien een signaal voor onze jongens om wakker te worden maar dat duurde nog even. 
Op dat moment hield keeper Mike ons in de wedstrijd met prachtige reddingen. 
Uiteindelijk kwamen we toch op 1-1 door een schot van Daniel. 
Een volgende aanval van SVW kwam in botsing met onze keeper. Mike stopte de penalty keurig. 
SVW kwam weer op voorsprong 2-1. 
We kwamen zelf ook wat meer aan voetballen toe,we kregen een corner en die werd goed ingetikt 
door Sven 2-2 dat was dus de ruststand. 
Het werd ook een harde wedstrijd. Het luidruchtige plubliek,en een niet geheel neutrale scheidsrech-
ter maakte het er niet allemaal makkelijker op. 
Na de rust hebben de jongens hard moeten werken en deden dat ook. Het geluk zat ook niet echt 
mee. Halverwege de 2e helft maakte SVW met een schot van ver tussen veel spelers door een ge-
lukkig doelpunt,3-2. 
Onze jongens bleven toch gaan,stroopten de mouwen op en dat leverde met een hard schot van 
Dave dat door de handen van de keeper heen rongdwarrelde over de lijn heen ging toch de 3-3 op. 
Dat werd uiteindelijk de eindstand. 
Jongens hard gewerkt en toch nog een punt gepakt. 
  
Volgende week thuis tegen Forresters, dat wordt ook weer zo'n wedstrijd. 
Tot woensdag. 
                      Barend Vos 
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Egmondia E2-ReigerBoys E5 1-11 
 
Met nieuwe trainingsstof op de vrijdag in zowel het hoofd, als de benen moest onze E5 op 
de zaterdagochtend aantreden tegen Egmondia E2. Een tegenstander die vooraf toch wel 
een beetje werd bevreesd.  Al snel werd duidelijk dat deze vrees enigszins ongegrond was. 
Dat was niet alleen te wijten aan het feit dat de tegenstander kwalitatief iets tegen viel, 
maar met name ook doordat onze jongens de ene na de andere aanval over meerdere 
schijven uitvoerde. Er werd niet alleen voor uit overgespeeld, met zeker ook zijwaarts en 
als het echt niet anders kan naar achteren. Een-tweetjes, driehoekjes alles lieten de man-
nen zien. De tegenstander stond er bij en keek er naar. Onze keeper Mick heeft niet meer 
dan 1 twee keer handelend moeten ingrijpen in de 2de helft.  AL nel werd de score geo-
pend, van 1-0 in pakweg de derde minuut liepen tot aan de ruist uit tot 6-0. In de rust werd 
door de trainers vooral afgesproken dat we zouden proberen elkaar te bal te gunnen en de 
score tot boven de tien op te laten lopen. Een compliment voor de jongens want ze bleven 
ook in de tweede helft combineren. Het werd uiteindelijk 1-11. Goed gespeeld, mondje ge-
houden en proberen dit vol te houden. Volgende week spelen we tegen Berdos E1. Dit zal 
de echte testcase worden. Succes! 

 
Rene Kauwen 

 
 

Reigerboys E7 – Duinrand S E2 
 
Na een pittige training op vrijdag moesten de jongens aantreden tegen Duinrand S E2.Laat 
in de middag dus iedereen kon lekker uitslapen. Met de instructies van coach Edward be-
gonnen de jongens aan de wedstrijd. Zoals altijd een sterk Reigerboys dat volop in de aan-
val ging maar door zeer sterk keepers optreden van de doelman van Duinrand bleef het 
lang 0 – 0.De enkele keer dat Duinrand gevaarlijke was voorkwam goed optreden van de 
verdedigers Alex en Maikel een treffer. Keeper Dylan hoefde niet vaak in actie te komen 
maar als dat wel moest deed hij dat adequaat .Afstandsschoten van Marc werden geblok-
keerd door Duinrand verdedigers of troffen geen doel. Acties van Rinse en Jermo leverden 
ook geen doelpunt op .Tot de 17

e
 minuut toen Rinse de score opende met een mooie tref-

fer 1 – 0. Het positiespel wat normaal een heel sterk wapen van de E7 was vandaag wat 
minder en ook de passing was wat aan de slappe kant. Door goed werk van de middenvel-
ders Lewis en Quinten kwamen we echter niet in de problemen en was 1 – 0 ook de rust-
stand. 
Meteen na de aftrap krijgt Reigerboys een corner die prima wordt genomen door Rinse en 
het is Lewis die goed gedekt wordt door een verdediger maar toch knap kan inkoppen maar 
helaas net over. 
De 2-0 hangt in de lucht en een prima onderschepping van Alex die handig zijn man uitkapt 
en een mooie pas op Lewis geeft die vol op snelheid naar de achterlijn gaat en een prachti-
ge pass op Rinse geeft die hard op doel schiet en met een mooie treffer de verdiende  2 – 
0  scoort. Duinrand blijft ook gevaarlijk en door een moment van verslapping van Dylan 
kunnen ze de 2 – 1 scoren. Het positiespel werd beter en resulteerde in fraaie aanvallen 
met een prima pass van Marc op Rinse die net voorlangs schiet, een vrije trap van Rinse 
keihard op de lat , en ook Marc die goed zijn  man omspeeld en op de lat knalt, helaas le-
verde dat geen doelpunten op. Duinrand kwam mede door uitstekend verdedigingswerk 
van onze bikkel Colin er aanvallend ook niet meer aan te pas,het middenveld met Maikel 
en Jermo controleerde ook en dus bleef 2 - 1 de eindstand. Woord van dank nog aan de 
scheids Jelle die prima floot. 
Drie wedstrijden gewonnen : 15 voor en 3 tegen een geweldig resultaat jongens !!! 
Volgende week uit tegen Koedijk en door het prima resultaat zijn er door de vele supporters 
die mee gaan al 4 touringcar bussen besteld om jullie te komen steunen. 
 

Groet PB 
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Zaterdag 26 september 
2009 15:15 uur 
 
Vandaag stond de 
thuiswedstrijd tegen de 
koploper uit de poule, 
Foresters E10 uit Heiloo, op 
het programma.  
Na de vorige wedstrijden en 
het strakke trainschema onder 
leiding van Theo, stond er een 
super gemotiveerd Reigerboys 
E8 op het veld. Zij waren 
vastbesloten de koploper van 
de troon te stoten. 
Na de tos waren het onze 
jongens die het spel mochten 
beginnen. De eerste minuten 
van het spel liepen de teams elkaar een beetje af te tasten. Na een paar handige bewegingen van 
Daryll, schoot hij de bal op de lat, helaas ging hij over. Dit was het sein voor de aanval. 
 
Door goed combinatievoetbal van de voorhoede Hein, Daryll en Robin, en goed meespelen van de 
achterhoede Steije, Maud Amco en de basis Dennis kon de tegenpartij geen vat op ons spel krijgen. 
Dit resulteerde in een schot van afstand van Dennis. Via de verdediging ging de bal in de touwen. 1-
0. 

Foresters mocht 
aftrappen, maar zij 
leverden de bal in bij 
onze aanvallers die direkt 
weer naar voren gingen. 
Een prachtig staaltje 
combinatievoetbal van 
Hein en Robin, waarna 
Robin de 2-0 binnen 
knalde. Diverse akties 
volgden. Solo‟s van  Hein 
en Daryll, combinaties 
van achter naar voren 
waarbij iedere speler 
Maud, Dennis, Steije 
Amco, Robin Hein en 
Daryll werden bediend 
gaf als resultaat al snel 
de 3-0 door Robin op het 
bord. 

Een enkele schaarse tegenaanval van de Foresters werd gekeerd door onze topdoelman René. 
Een keeperbal van René bereikte de voorhoede. Deze speelden de bal tot aan de achterlijn en 
legden hem terug op Dennis. Hij stond klaar om de bal een loeier te geven. YEAH 4-0. 
Omdat het zo goed ging begonnen er wat foutjes in te sluipen. Daryll raakte de bal kwijt waardoor de 
tegenstander ruimte kreeg en een aanval wist op te zetten. Doordat Dennis over de bal struikelde 
kwam een aanvaller van de Foresters voor een vrij doel en wist te scoren. 4-1. 
Voor de rust wist Robin nog 2 keer goed te scoren zodat we met 6-1 de kleedkamer in gingen. 
Hier hebben de mannen en vrouw een speech gekregen van coach Michiel en trainer Theo. De 
supporters zagen na de rust een team het veld opkomen dat simpelweg niet te stuiten was. Verbeten 
koppies begonnen aan deel 2. 
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De draad werd opgepakt en de Foresters 
werd geen cm ruimte gegeven. Fraaie akties 
van Maud en Amco op rechts en 
passeerbewegingen op links van Daryll en 
Hein, brachten groot gevaar voor het doel 
van de tegenstanders. Amco paaste naar 
Hein die na een prachtige solo de 7-1 
maakte en het sein gaf nog meer te scoren. 
Robin 8-1, Hein 9-1, Robin 10-1.  Toen 
kwam er even een tegenstoot van de 
Foresters. Even te veel ruimte gegeven aan 
de tegenstander. 10-2 
Vervolgens vele schoten op het doel van De 
Foresters. 11-2 door Dennis 12-2 door 
Dennis. Een cornerbal. Vol overgave schoot 

Daryll de bal vanaf de hoek naar het doel. We hoorden een gigaknal op de paal en vervolgens zagen 
we de bal met een noodvaart tegen het hoofd van superbegeleidster Jenet aankomen.  OEI als zij 
maar niet gevloerd gaat. Gelukkig kwam er al snel een zalfje en werd Jenet weer opgelapt.  
Voetballen maar weer. Nog een paar kansen creëren en vlak voor tijd wist Daryll de 13-2 te maken, 
nadat hij de bal eerst een paar keer naast had geschoten. 
Wereldklasse van onze jongens. Ook al werd er af en toe nog een beetje op elkaar gemopperd. 
Duidelijk was voor de jongens en meid dat je met goed samenspel een prachtig resultaat neer kan 
zetten. 
Toppie E8. 

 
E11 nog steeds niet verslagen!! 
 
Oefenwedstrijden,toernooitjes en competitiewedstrijden, de E11 heeft nog geen wedstrijd verloren. 
Afgelopen zaterdag s‟morgens vroeg richting Grootschermer om tegen GSV E1 aan te treden. Nadat 
de scheids had afgefloten was direct zichtbaar dat de E11 de betere ploeg was. Goed combinatie 
spel,  sterk verdedigen, goede aanvallen en keihard werken resulteerde in een goede overwinning. 
Emilio kwam 4 keer tot scoren. Het ene doelpunt nog mooier dan de andere. En dan natuurlijk Den-
nis. Het maakt hem niet uit waar hij speelt, spits of middenveld, hij kwam eveneens 4 keer tot scoren.  
Kay, Denzel en Jesse pakte ook nog een doelpuntje mee. Natuurlijk ook Bas,  Nick, Mohammed en 
Fatih moeten genoemd worden. Stuk voor stuk keihard gewerkt. Vooral Fatih voetbalt de laatste 
wedstrijden het zweet voor zijn ogen!  Als het zo door gaat kan het wel eens een heeeeeel leuk sei-
zoen gaan worden! Einduitslag 2-11. 

Groetjes Marco 

DTS F2 - Reiger Boys F4 
 
Vandaag een F4 zonder Terence, want die mocht meedoen met de F2, en naar dat ik begrepen heb, 
heeft hij dat heel goed gedaan. Dus wij met 9 jongens naar Oudkarspel. 
We begonnen de wedstrijd rustig. Er werd goed samen gespeeld en dus ook goed vrij gelopen en de 
jongens hielden behoorlijk goed hun positie, zoals afgesproken was in de kleedkamer voor de wed-
strijd. In de aanval liep het goed, en in de verdediging ging het ook heel goed. We maakten 5 doel-
punten en wel door: 2 x Joël, 2 x Nils en 1 x Wesley. In de verdediging ging het ook heel goed, DTS 
heeft geen kans gekregen. Klasse jongens. 
In de tweede helft ging het net zo goed. Weer mooie aanvallen, opgezet door de jongens in de ach-
terhoede en goed afgemaakt door de jongens voorin. Zo werd het dus een makkelijke wedstrijd, door 
doelpunten in de tweede helft door: weer 2 x Joël, 1 x Nils en weer 1 x door Wesley. En de verdedi-
ging heeft geen doelpunt tegen gekregen. 
Jongens, het gaat heel erg goed. 3 wedstrijden gespeeld en alles gewonnen. Ga zo door. 
Nou niet gaan denken dat we alles wel even zullen gaan winnen hoor, want dan gaat het een keer 
mis. Nee!!! goed blijven trainen, en goed luisteren naar de trainer/begeleider, dan komt het wel goed. 
Tot nu toe ben ik heel, heel, heel erg tevreden. Klasse! 
Tot Woensdag op de training.                  Dinand 
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26-09-2009  3de
e
 Competitiewedstrijd  

 
Reigerboys F6 – Duinrand F1 
 
Wat een flitsende start hadden we, want vanaf de aftrap werd de bal 3 keer overgespeeld en haalde 
Kay snoeihard uit in de uiterste hoek en stonden we al met 1-0 voor. De jongens van Duinrand wis-
ten niet was ze was overkomen, want ze hadden de al 2 keer gewonnen en 5 minuten later scoorde 
Kay opnieuw, na een goed samenspel de 2-0. Hierna hebben we een aantal kansen gehad om de 
voorsprong verder uit te bouwen, maar dat lukt net niet. Vlak voor het einde van de 1

ste
 helft had 

Duinrand een gevaarlijke aanval, maar gelukkig maakte Guido twee prachtige reddingen, want ze 
hadden vast gerekend op een doelpunt. 
 
De 2

de
 helft scoorde Duinrand de 2-1, doordat we ff niet scherp verdedigden en gek genoeg bleef het 

2-1, want we kregen een aantal mogelijkheden, maar scoorden niet meer, waardoor de eindstand 2-
1 bleef. Ik vind wel dat we echt heel trots moeten zijn op de geweldige inzet, want de hele wedstrijd 
is er keihard gewerkt en waren er regelmatig goede combinaties. Kortom er is veel vooruitgaan en 
een goede basis om verder te ontwikkelen. 
 
De penalties eindigden in 4-4, want Kay, Justin, Rick en Thomas scoorden en Guido stopte er 4. 
 

 Justin: veel loopwerk en het veld goed breed gehouden 

 Rik: grote inzet en een enorme schotkracht 

 Mitchel; groot spelinzicht en een prachtige techniek 

 Rick: veel kilometers gemaakt en goed meeverdedigd 

 Kay: hard gestreden en heel doelmatig 

 Jordy: geweldig verdedigd en goed positie gehouden 

 Thomas: onvermoeibaar en bijna niet te passeren 

 Guido: goede reddingen en prima spelhervattingen  
 

 
Gerard Joon F6 

 
 
Uitspraak van een serieus beginnende kabouter. 
 
“Pap, ik wil wel van die oefeningen doen, maar geen partijtje. Daar snap ik niets van. Ze spelen niet 
zoals AZ”, aldus de vierjarige  Max Kortekaas. 

Compliment!!! 
 
Afgelopen zondag trof ik „s ochtends om kwart voor acht kleedkamers aan, je wilt het niet weten. Ze 
zagen er fantastisch uit! Geen vuil op de vloer, geen lege zakken chips en plastic bekertjes en de 
douches glommen. 
Ik wilde maar zeggen: “Kijk, zo kan het ook”! 
 
En de kantine zag er ook goed uit! Nu alleen de tribune nog. 
 
Ouders, kinderen, opa‟s en oma‟s, trainers en begeleiders bij de regionale voetbaltraining waanden 
zich als gasten. 
 
Laten we dat zo houden! 

HH 
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Het verdwenen beeld. 
 
Ons beeld is plotseling verdwenen, 
meegenomen door een onverlaat. 
We zullen het verlies bewenen. 
Ik denk dat iedereen een traantje laat. 
En ik vraag mij af: “Komt hel beeld terug, 
komt het beeldje wel weer terug?”. 
 
Vrijdag is het van zijn sokkel weggerukt, 
Losgeschroefd of misschien afgezaagd. 
Nu staat er alleen nog maar het voetstuk. 
Wie heeft zich tot deze daad verlaagd? 
En ik vraag mij af: “Komt het beeld terug, 
Komt het beeldje wel weer terug?”. 
 
Het beeld is nu slechts nog herinnering. 
Drie voetballers in een vriendenhand. 
Wat rest dat zijn vier bouten en verbijste-
ring. 
De koperen plaat, die was niet interes-
sant. 
En ik vraag mij af: “Komt het beeld terug, 
Komt het beeldje wel weer terug?”. 
 

HH 
 

Muziek op het terras? 
 
Bovenstaande heeft Jordy niet gezongen. Maar wel 
leuk dat er iemand is die een muziekinstrument mee-
neemt en gewoon op het terras gaat zitten spelen. 
 
Kun je er misschien een blues van maken, vraag ik bij 
deze dan maar onbeschaamd. Ben benieuwd naar 
het resultaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misschien zijn er meer muzikanten die denken: 
“He, dat wil ik ook wel eens een keer doen”. 
 
Schroom niet en neem je instrument mee.  
 
Het wordt er alleen maar gezelliger op. 
 

HH 
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Een spotprent in de Alkmaarsche 

Courant. 

Luchtfoto van het 

nieuwe complex. 

De mannen van de M.O.T., ook wel genoemd het “Super Senioren 

Team”. 

Twee speelsters tonen nieuwe outfit Reiger Boys. 


