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Van de Redactie. 
  
Het weekend weer de velden langs gegaan, 
op zoek naar lekkere hapjes. Wat staat er 
deze keer op het menu? 
 

 Vrijwilligersprotocol; 

 Contributie!!!; 

 Verslagen van diverse Heren en Da-
mesteams; 

 Pupil van de week; 

 Verslagen van diverse jeugdteams; 

 Dartstoernooi; 

 Lompe ouders. 
 
Dat u maar weer mag genieten. 
 
  
 

 
De redactie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

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

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vice voorzitter    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 Senioren            Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Notulist    Irma Thijs  06-10417236 

Notulist      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

Materialen (ballen, kleding, etc.) Marcel Kokkelkoren 06-15368845 

Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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Vrijwilligersprotocol..... 
 
Het eerste seizoen waarin het vrijwilligersprotocol het leven heeft gezien is achter de rug. De reden achter 
het protocol is primair meer vrijwilligers te werven zodat het vrijwilligersprobleem binnen de vereniging op 
een aantal cruciale plekken opgelost wordt. Het protocol is nooit bedoeld om extra gelden te ontvangen 
voor de vereniging. Gedurende de ALV in November 2008, waarin de leden akkoord zijn gegaan met het 
vrijwilligersprotocol, is afgesproken dat de gelden welke overblijven na terugbetaling van de vrijwilligersbij-
drage aan de leden, nooit aangewend zullen worden voor de exploitatie van de vereniging. Heeft de invoe-
ring van het protocol geleid tot meer vrijwilligers? Antwoord op die vraag is JA, het heeft geleid tot meer 
vrijwilligers. Heeft de invoering geleid tot de oplossing van het tekort aan vrijwilligers ? Antwoord hierop is 
NEE. We hebben nog steeds structureel tekort aan vrijwiligers bij m.n. de kantine/keuken en ontvangst-
dienst. Positief is wel dat het aantal aanmelding voor m.n. de kantine/keuken is gestegen t.o.v. vorig sei-
zoen. Maar nog steeds is dit een punt van aandacht en we hopen alsnog op meer aanmeldingen. Datzelfde 
geldt voor de ontvangstdienst. Als bestuur vinden we nog steeds dat de  invoering van het protocol een 
goede beslissing is geweest. We zullen hier de komende jaren ook zeker mee doorgaan. Na het eerste sei-
zoen hopen we tevens de “kinderziektes” eruit gehaald te hebben. Inmiddels is ook SVW aan het onder-
zoeken om wellicht het vrijwilligersprotocol binnen de vereniging in te voeren. 
 
De gelden vanuit het protocol zijn en zullen besteed worden aan de vrijwilligers en aan het inhuren van 
diensten, extern indien noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is het inhuren van een schoonmaakbedrijf na 
Reiger Boys activiteiten zoals bijvoorbeeld het mix toernooi. Op de a.s. ALV (22 November) zal het onder-
werp wederom op de agenda staan om de leden te informeren over de huidige gang van zaken rond dit 
onderwerp en verantwoording afleggen over de ontvangen vrijwilligersbijdrage. In seizoen 2009-2010 heb-
ben 520 leden een acceptgiro ontvangen voor de vrijwilligersbijdrage. Een groot deel hiervan heeft inmid-
dels de 35 euro retour ontvangen omdat men het afgelopen seizoen voldaan heeft aan de gestelde criteria 
van het vrijwilligersprotocol. En een deel van de leden heeft geen vrijwilligerswerk verricht waardoor men 
de 35 euro niet retour heeft ontvangen. Dit betekent dat er een positief saldo staat op de fondsrekening van 
het vrijwilligersprotocol. 
 
Wat is/wordt er betaald vanuit het vrijwilligersfonds ? Naast het incidenteel schoonmaken van de kantine 
door een schoonmaak bedrijf is er op de zaterdag permanent EHBO. De vrijwilligersavond, de koffiebonnen 
voor vrijwilligers, vergoedingen telefoonkosten vrijwilligers, kilometervergoeding voor ouders welke rijden.  
Daarnaast zullen binnenkort alle begeleiders en trainers een prachtig Hummel regenjack ontvangen (130 
stuks). Tevens zijn er nog een aantal (kleine) incidentele uitgaven gedaan vanuit het vrijwilligersfonds. Nog-
maals, eventuele gelden welke nog niet besteed zijn, zullen niet aangewend worden voor de exploitatie van 
de vereniging maar blijven in het vrijwilligersfonds.  
 
Namens het Bestuur, 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter 

 
 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Contributie betaling 2010/2011 (ter herinnering) 
 
Stand van zaken contributie seizoen 2010/2011 
 
Tot op heden (bijgewerkt t/m 16 september 2010) hebben 173 leden van de 939 spelende leden 
hun contributie nog niet voldaan en ook geen regeling getroffen voor de betaling. Voor de jeugd 
zijn dit 101 leden en voor de senioren 72 leden, die nog niet betaald hebben.  
 
Op 20 september 2010 worden de aanmaningen verzonden van de per 17 september 2010 nog 
openstaande bedragen van deze leden. 
 
Ik doe een dringend beroep op deze leden of de ouders van deze leden om toch vooral de beta-
ling op tijd te verrichten. 
 
Na het verzenden van de aanmaning heeft u nog maar 10 dagen de tijd om aan uw verplichting 
te voldoen. Dit houdt in, dat het te betalen bedrag uiterlijk 30 september 2010 moet zijn gestort 
op de bankrekening van onze vereniging. 
 
Mocht er een andere reden zijn, dat u de contributie niet betaald heeft of niet gaat betalen, laat 
mij dit dan even weten op onderstaand e-mailadres. 
 
Mocht ik op uiterlijk  30 september 2010 nog geen betaling of een reactie van u hebben ontvan-
gen, dan betekent dit, dat uzelf, uw zoon of uw dochter niet meer speelgerechtigd is vanaf 1 ok-
tober 2010. De aanvoerders, coördinatoren en begeleiders zullen hierover worden ingelicht. De 
spelerspassen worden ingenomen. (indien van toepassing) 
 
Het speelverbod gaat dan dus in op zaterdag 2 oktober 2010. Dit geldt dan voor iedereen, die 
zijn betalingsverplichting niet is nagekomen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 
 
Voor de ouders wil ik dit nog even meegeven. Laat uw zoon of dochter dit niet overkomen en 
bederf het voetbalplezier niet voor ze. Voor de senioren wil ik zeggen, laat je teamgenoten niet in 
de steek om deze reden. 
 
Heeft u de acceptgiro pas tussen 25 augustus en 31 augustus 2010 in de bus gekregen, dan 
krijgt u geen aanmaning, maar verzoek ik u wel de contributie vóór 1 oktober 2010 te betalen. 
 
De betalingstermijn voor de contributie is vastgesteld op 1 maand na ontvangst van de acceptgi-
ro. 
 
Mijn e-mail adres;  a.elsinga@reigerboys.nl  
 
Namens het bestuur 

Andre Elsinga 
penningmeester.  
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Reiger Boys-Hollandia. 
Foto’s: Maarten Post) 
 
Vandaag een verslag zonder dat ik 
daarbij gebruik maak van mijn aanteke-
ningen. En waarom? Omdat het een 
wedstrijd van gemiste kansen was. 
Was iedere kans benut, dan hadden 
we een korfbal uitslag gehad namelijk 9
-7, of 10-8. 
Maar het was Hollandia wat de meeste 
kansen benutte. De eerste al binnen 
vijf minuten. Reiger Boys had luttele 
minuten later een zeer grote kans op 
de gelijkmaker, maar deze kans werd 
dus onbenut gelaten. 
Toch maar even kijken wat ik allemaal 
genoteerd heb gedurende de wedstrijd.  
Kans voor de thuisclub, kans voor de bezoekers en nog een keer. Hollandia krijgt de bal van een verdedi-
ger zo in de voeten geschoven; 0-2.  
Even later weer een kans voor de Reigers, daarna weer een voor de bezoekers en oh, die schieten wel 
raak, 0-3. 

Voor de rust werd het ook nog 1-3. 
 
Na de rust ging het eigenlijk precies zo. Bo-
vendien ging toen ook de scheidsrechter wel 
erg opvallen en dat bedoel ik niet positief. 
Het regende ineens gele en rode kaarten. 
Direct rood voor de keeper van Reiger Boys 
wegens opzettelijk hands buiten de zestien, 
twee maal geel voor een speler van de be-
zoekers, de eerste om niets, de tweede voor 
commentaar. Hoe dan ook, zeven gele kaar-
ten en twee rode in een wedstrijd die absoluut 
niet onsportief was, daar mag je gerust je 
vraagtekens bij zetten. 
Het werd uiteindelijk 1-5. Hollandia was ge-
woon beter en sneller, vooral in de omscha-
keling. Bovendien hadden de spelers uit 
Hoorn veel langere benen, waardoor ze 

steeds eerder bij de bal waren. 
 
 
Ik heb „s avonds nog wat wedstrij-
den bekeken op tv. En geloof me, 
ik heb zitten gniffelen, vooral bij 
de wedstrijd Vitesse-NAC. En 
waarom? Gewoon, omdat daar 
precies dezelfde hoeveelheid kan-
sen werden gemist door spelers 
die er hun brood mee verdienen! 
 

Tineke Leuven 
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Mijn naam is Thomas Brand, ik ben 7 jaar en keeper van de F3. Ik mocht als eerste 
van het seizoen Pupil van de week zijn bij de heren. Ik ging samen met mijn moeder 
naar de bestuurskamer dat is een kamer waar alleen belangrijke mensen mogen ko-
men van Reiger Boys. 
Als eerste gingen we naar het veld voor het maken van een teamfoto voor de nieuwe 
presentatiegids van dit seizoen daarna mocht ik mee naar de instructieruimte waar de 
wedstrijd werd 

besproken, daar kreeg een lekker 
broodje worst en wat te drinken. In de 
kleedkamer kreeg ik een trainingsjack 
aan met daarop “Pupil van de week” 
en mocht ik samen met de keeper 
Yannick de warming-up doen. Om 
kwart voor drie begon de wedstrijd en 
ging iedereen netjes op zijn plaats in 
het veld staan, ik mocht toen de aftrap 
doen en scoren in het doel van de 
tegenstander, helaas was dat niet ge-
noeg want ze verloren met 1-5. De 
keeper kreeg ook nog rood en moest 
het veld af. Ik mocht in de dug-out 
zitten en was ook ballenjongen. In de 
pauze mocht ik mee naar de kleedka-
mer en kreeg ik snoepjes en ze gin-
gen keihard roepen wij gaan winnen!!. 
Na de wedstrijd bracht de keeper mijn 
weer naar de bestuurkamer waar ook 
mijn vader, moeder en broer waren. 
Wij kregen patat en drinken en mijn 
vader moeder kregen ook wat te drinken en we kregen heel veel worst en kaas. Op het einde kreeg ik nog 
een bal van de voorzitter met alle namen van de spelers erop, daar ga ik niet mee voetballen dat vind ik 
zonde. Ik wil alle heren bedanken voor de gezelligheid jullie waren allemaal heel aardig voor mij, ik hoop 
dat jullie de volgende wedstrijd gaan winnen ook wil ik nog de andere mensen van  
Reiger Boys bedanken die mij deze leuke middag hebben bezorgd.  Pupil van de week zijn is super leuk !!! 
De groetjes aan de voetbal heren. 
 

Groetjes Thomas Brand 
 

 
De Stand: 

 

 

Ook Thomas ontvangt een bal van “De vrienden van Reiger Boys. 
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Dames RVVH – Reiger Boys 2-3 
(Foto’s: Leo Soeters). 
 
RIDDERKERK – De dames van Reiger Boys hebben hun uitwedstrijd tegen RVVH in Ridderkerk met 
3-2 gewonnen en nemen de vierde plaats in de ranglijst in. In een slechte wedstrijd kwamen de 
Heerhugowaardsen na rust met 2-0 voor, maar gaven daarna deze voorsprong weg. In de blessure-
tijd werd toch nog de overwinning uit het vuur gesleept. 
 
De eerste helft werd gekenmerkt door slordig spel van beide teams.  Echte kansen werden niet gecreëerd. 
De wedstrijd leek te gaan eindigen in een brilstand. 
 
Na rust meer gedrevenheid bij Reiger Boys wat binnen twee minuten resulteerde in een 2-0 
voorsprong.  Jorinda Schuit reageerde attent op een dieptepass van Sharon Kok en scoorde via de vinger-
toppen van keepster Lindsay Blomaard de 0-1. Twee minuten later kopte Marieke Plekker uit een corner 
van Alina Uijl de 0-2 via de paal binnen. Ook een als voorzet bedoelde boogbal van Marit Balder kon maar 
nauwelijks door keepster Blomaard via de lat tot corner worden verwerkt. De wedstrijd leek met deze stand 
gespeeld.   
 
Niets bleek minder waar. 
Twee scherpe uitvallen van RVVH brachten de stand weer in evenwicht. Eerst moest Marit Balder binnen 
het strafschopgebied ingrijpen om Melissa van den Berg het scoren te beletten. De toegekende penalty 
werd door Denise Coehoorn feilloos ingeschoten (1-2). Vier minuten later greep Aaike Verschoor eveneens 
in, ten koste van Cindy Smith. Deze overtreding werd wederom bestraft met een penalty. Denice Coehoorn 
kon op herhaling en scoorde de 2-2. 
 
Reiger Boys nam vervolgens het heft weer in handen. Een pass van Sharday Pattinasarany bracht Jaimy 
Visser in scoringspositie. Haar inzet werd echter door de RVVH-verdediging tot corner verwerkt. Deze cor-
ner veroorzaakte een scrimmage voor het RVVH-doel waarbij Marintha Louwe de bal net over schoot. In 
blessuretijd werd een hard schot van Sharon Kok met een prachtige save door keepster Blomaard onscha-
delijk gemaakt. Een minuut later liep Sharday Pattinasarany goed in op een breedtepass van Kok en scoor-
de beheerst de winnende treffer voor Reiger Boys (2-3). 
 
Statistieken: 
 
RVVH – Reiger Boys 2-3 (0-0); 53

e
 Jorinda Schuit 0-1, 55

e
 Marieke Plekker 0-2, 72

e
 en 76

e
 Denise Coe-

hoorn (pen.) 1-2 en (pen.) 2-2, 94
e
 Sharday Pattinasarany 2-3. 

 
Scheidsrechter: M.J. Kloet, geassisteerd door Cees Stentler (RVVH) en Ruud Verschoor (RB) 
Kaarten geel: 72

e
 Marit Balder, 76

e
 Aaike Verschoor. 

 
RVVH: Lindsay Blomaard (k), Kirsten Ong, Daphne Verwater (69

e
 Kimberley Riedijk), Denise Coehoorn (a), 

Veronique Versaevel, Manuela Grootenboer, Nancy Loth, Daphne Troost (63
e
 Carlinn de Bruyne), Cindy 

Smith, Esther de Bruijn, Melissa van den Berg. 
 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor (a), Marieke Plekker, Tanja Groenewoud (61

e
 

Monique van der Rijst), Alina Uijl (69
e
 Jaimy Visser), Chantal Hendriksen, Sharon Kok, Marintha Louwe, 

Jorinda Schuit, Sharday Pattinasarany. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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RBE5 - SVW E6 
 
Coach: Theo 
Afwezig: Daan 
Geblesseerd: Dennis en Maarten 
Invalspelers: Robert en Sten 
De wedstrijd is begonnen om 12.15 scoort SVW 0 -1 , daarna waren er meerdere kansen voor RB E 5 
maar t doelpunt kwam maar niet. 
Totdat Mandy scoort 1 - 1 .Daryl kreeg nog een kans om te scoren vanuit een corner van Mick, net niet. 
Toen probeerde SVW een doelpunt te scoren maar dat lukte niet want onze keeper Sander had de bal 
klemvast.Maar toen waren wij weer aan de beurt en JA Robert scoort 2 -1 . RUST. 
De tweede helft kreeg Luka nog een mooie kans voor t doel, maar t lukte niet.Helaas even daarna scoorde 
SVW 2 -2 .Nog een keer kon Daryl verhinderen dat er nog een doelpunt zou komen voor SVW, maar dat is 
niet gelukt door een goede verdediging. 
Jongens het was weer een spannende pot voetbal. Top 
  
                    Anneke 

 
 
 
Reiger Boys A1 pakt de punten bij Wieringermeer 
 
Nadat vorige week bij Berdos met 1 – 4 gewonnen werd, gaat de reis vandaag naar Slootdorp voor de wed-
strijd tegen Wieringermeer A1. Het veld is zwaar door de hevige regenval, maar de wedstrijd gaat wel door. 

De 1
ste

 helft 
spelen Onze 
Reigers mak-
kelijk de bal 
rond en met 
mooie combi-
naties worden 
veel kansen 
gecreëerd. Na 
ongeveer een 
kwartier is het 
Lars met een 
mooie diepte-
pass op Dave, 
die beheerst 
de bal langs 
de keeper 
speelt, 0 – 1. 
Wieringer-
meer komt er 
niet aan te 
pas en niet 
veel later valt 
het volgende 
doelpunt. Killi-

an zet goed door over rechts en geeft de bal goed voor, waar Guney de bal netjes binnenwerkt, 0 – 2. 
Daarna is het de beurt aan Tyrell die, een mooie aanval, knapt afrond, 0 – 3. Dit wordt ook de ruststand. De 
2

de
 helft spelen Onze Reigers helaas minder scherp, er wordt minder goed gecombineerd en in een te laag 

tempo. Hierdoor komt Wieringermeer zelfs tot een paar kansjes, die echter niet benut worden. Onze Rei-
gers krijgen nog wel wat kansen, maar er wordt nog maar 1x gescoord. Een vrije trap van Guney wordt 
door Lars knapt binnengetikt, 0 – 4. Jongens een ruime en zeer verdiende overwinning die vooral tot stand 
kwam door een goede 1

ste
 helft.  

 
Fred 
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Reiger Boys A2 – Jong Hercules A1: 6-0 
 
Ja u leest het goed. Reiger Boys heeft dit seizoen maar liefst twee A-elftallen, terwijl we er vorig seizoen 
niet één hadden. De groep van 30 jongens/mannen hebben we verdeeld over de A1 en de A2. De trainers/
coaches overleggen met elkaar. Dat is een prima basis voor samenwerking en om met plezier en succesvol 
te voetballen.  
Succesvol was het zaterdag zeker. Jong Hercules A1 uit Beverwijk werd al in de eerste helft door een fraai 
samba doelpunt van Kevin Danzo op 1-0 gezet. In de rust hebben we tegen elkaar uitgesproken dat we 
deze wedstrijd niet weg zouden geven. In de tweede helft volgden dan ook de nodige doelpunten: een 
blunder van de keeper na een gigantisch afstandsschot van Dennis Landman, een volley van Ruben Horst, 
doorzetten van Matthieu Peters (geleend van de B2), eigen doelpunt Hercules en nog een toegift van Kevin 
Danzo! En Remco van Wanrooij (onze Piet Schrijvers) hield de nul! 
Jullie zagen nog wat er gebeurde als een tegenstander gaat zeuren tegen de scheidsrechter. Hun concen-
tratie neemt af en wij profiteren er van. Het omschakelen verliep sneller en er werd beter gecombineerd.  Ik 
wil de B2 nog bedanken voor het lenen van Matthieu Peters en Jordy Hoogeveen. 
Na een wisselende start van het seizoen waarin we net de bekervoorronde niet zijn doorgekomen en een 
zware eerste competitiewedstrijd, zijn we goed bezig. Gelukkig heeft zich een trainer aangediend in de per-
soon van Hussein Bulut die de jongens op een hoger technisch en conditioneel niveau wil tillen. Reiger 
Boys mag blij zijn met dit soort mensen. 
Jongens, ik ben tevreden over jullie inzet en gedrag. Het kan op deze manier een leuk seizoen worden met 
pittige tegenstanders. 
 

coach Peter Horst. 
 

 
 
Club bestraft lompe ouder. 
(Bron: NHD. 20092010). 
 
Sportclubs zullen strenger gaan optreden tegen onacceptabel gedrag van ouders. Wat is dan wangedrag 
en wat wil men eraan doen? 
Ongewenst gedrag van ouders uit zich in het schelden op de scheidsrechter of trainer, maar ook in nega-
tieve kritiek op het eigen kind. 
De clubs willen de ouders of begeleiders eerder aanspreken op dit soort gedrag. Dat staat in het manifest 
“Samen voor Sportiviteit en Respect” (SSR), dat binnenkort door elf sportbondenn wordt aangeboden aan 
sportminister Klink. 
Marijke Fleuren, coordinator SSR denkt dat lomp gedrag soms voortkomt uit gebrek aan spelregelkennis. 
Een informatiemiddag over de spelregels en gewoonten zou dan al uitkomst kunnen bieden. 
 
Gedragscode: 
“Val een beslissing van de scheidsrechter nooit af, vermijd verbaal of fysiek geweld en geef uw kind geen 
negatieve kritiek”. In menig gedragscode van clubs valt dit al te lezen. 
 

HH 

Darten: Heeft u zich al aangemeld? 
 
Na twee succesvolle seizoenen start op 23 september de derde Reiger Boys dart league in successie. 
Titelverdediger Rob Bakker zal alles uit de kast moeten halen om zijn titel te verdedigen,de meeste zullen 
op revanche uit zijn. De Reiger Boys darts league begint van 23 september tot begin mei .Het is elke don-
derdagavond. Om 20:00 uur begint het in de kantine 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 21 september bij Rob Bakker per mail: bakker1945@quicknet.nl .De inschrijfkosten zijn 
5 euro voor het hele seizoen. Daarnaast doen we ook 7,50 euro elke week inleggen voor een hapje en een 
drankje. Dus geef jullie snel op want vol =vol. 
 

Rob Bakker 
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Alkmaarsche Boys E2 - Reiger Boys E9 
 
Na de prima winst van vorige week nu de wedstrijd tegen Alkmaarsche Boys. Weer een hoog E-team. De 
jongens kijken daar toch tegenop. Ze zijn tenslotte "maar de E9". Maar jongens wat hebben jullie vandaag 
laten zien dat de E9 een topteam is!!! 
We begonnen met Daan op doel, hoewel hij dat in eerste instantie niet wilde, maar Dave had nieuwe voet-
balschoenen en wilde die wel eens goed proberen. Nou dat lukte prima. Na een goede voorzet van Joël 
schoot Dave raak 0 - 1 dus. Na een periode waarin de Alkmaarders probeerden gelijk te maken hield onze 
verdediging goed stand. Jordi, Justin, Wouter, Hassan en Wesley, uitstekend verdedigd jongens!!! 
Joël kreeg nog een kadootje van de keeper van Alkmaarsche Boys en hij maakte er dankbaar gebruik van 
en zo stond het 0 - 2  met de rust. 
 In de rust alles even op een rijtje gezet en de jongens waren helemaal klaar voor de tweede helft. 
Alkmaarsche Boys ging er voor, precies zoals ik had voorspelt. Ze kwamen dan ook op 
1 - 2 na wat klungelig verdedigen van ons. Daarna was het Justin time. Hij ging iedere keer goed mee in de 
aanval en na twee keer mis, was het de derde keer raak met een mooi afstandsschot. Top Justin!! 
Alkmaarsche Boys maakte nog 2 - 3, maar daarna was het Hassan die met 2 doelpunten onze tweede 
overwinning dit seizoen veilig stelde. 
Jongens, wat hebben jullie vandaag goed gespeeld. Maar denk erom!!! Niet denken dat je de volgende 
wedstrijd wel weer even zal gaan winnen, want dan gaat het mis. Nee!!! scherp blijven.  
Tot woensdag op de training. 
 

Trotse trainer Dinand 
 

De eerste winst voor Reigerboys E8 
 
Na het zeer onterechte verlies vorige week tegen KSV, kwam zaterdag Berdos E3 op bezoek. Deze jon-
gens hadden weliswaar met 5 – 2 verloren van Reiger Boys E5, maar mochten zeker niet onderschat wor-
den. Meteen vanaf het begin werd er goed gevoetbald en hard gewerkt. De jongens maken steeds meer 
vooruitgang en patronen beginnen er in te komen. De wedstrijd begin iets eerder, waardoor een aantal ou-
ders de eerste goal miste, want deze zat er na een paar minuten al in door een kopbal van Roy, 1 – 0. Ber-
dos kwam er niet aan te pas en de schoten die op Sam gelost werden, werden goed uit het doel gewerkt. 
Na weer een goede combinatie kwam Calvin vrij op aan de rechterkant en gaf de bal hard voor op Jaimy P, 
die met een beetje geluk de bal achter de doelman wist te werken. Hierdoor gingen we met 2 – 0 de rust in. 
Na rust werd het goede spel voortgezet en na weer een feilloze combinatie kon Roy 3 – 0 aantekenen. 
Echter halverwege kregen de jongens het zwaar en nam de druk van Berdos toe. Zij wisten terug te komen 
tot 3 – 2 en de laatste minuten waren behoorlijk spannend. Gelukkig kon Reiger Boys stand houden en was 
de eerste overwinning een feit. Klasse gedaan, jongens en op naar de volgende tegenstander, SVW. 
 

De begeleiders 
 

  
 

  

Frans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAGFrans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAG  

  

25 OKTOBER 201025 OKTOBER 2010  

  

VOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAARVOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAAR  

  
IJ.V.V STORMVOGELSIJ.V.V STORMVOGELS  

IN IJMUIDENIN IJMUIDEN  

  

OPGAVEFORMULIER VIAOPGAVEFORMULIER VIA  

  

WWW.STORMVOGELS.NLWWW.STORMVOGELS.NL  
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Koedijk C 6 - Reiger Boys C 6: 3 - 1. 
  
Met een wissel zijn we vertrokken naar Koedijk om te spelen tegen de C6 aldaar. 
Bij de start van de wedstrijd hoorde ik al een aantal jongens mopperen over de grootte van sommige tegen-
standers.  
Inderdaad Koedijk was een tweedejaars C-team. In vergelijking met onze invallers scheelt dat 3 jaar en dus 
ook zomaar 30 cm en 30 kilogram. 
Maar ja we hebben gezien dat groot zijn niet inhoud dat je ook goed kan voetballen. 
  
We hebben met z‟n allen hard geknokt en dat ging best goed. Na een 1-0 ruststand kwamen we na de rust 
terug tot 1-1. Helaas door een paar verdedigende foutjes werd het 3-1 voor Koedijk. 
Maar ja, als wij voorin beter overspelen en de kansen benutten zullen we meer scoren. Dan kunnen we als 
TEAM ons dit soort foutjes ook veroorloven. 
  
In het geheel wil ik er een speler uithalen die persoonlijk enkele doelpunten heeft voorkomen. Bo, je hebt 
klasse gekeept! 
Daarnaast nog dank voor de 3 invallers uit de D8. Geweldige inzet! Ondanks het leeftijdsverschil van 3 jaar 
konden ze alle drie prima meekomen. 
  
Op naar de volgende wedstrijd. Als we met z‟n allen ons best blijven doen en voor elkaar willen werken 
gaan we zeker nog punten pakken. 
  

Groeten Alex. 

 
 


