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Van de Redactie. 
  
Geweldig weekend was het met al die winst-
partijen. Natuurlijk werd er ook verloren. Maar 
dat hoort nu eenmaal bij het spel en soms tref 
je een sterkere tegenstander. Het is niet an-
ders. 
 
Deze keer: 

 Oproep van de penningmeester; 

 Heren 1 wint; 

 Dames 1 wint; 

 A1 en B1 winnen; 

 Gigantische winst E 5; 

 Nog meer teams winnen; 

 Pupil van de week; 
 
Tot volgende week en blijft u gerust uwe bij-
drage inzenden, maar wel graag op tijd. 
 

 
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      

      

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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Contributie betaling 2010/2011 (laatste kans) 
 
Stand van zaken contributie seizoen 2010/2011 
 
Tot op heden (bijgewerkt t/m 24 september 2010) hebben 120 leden van de 939 spelende leden hun contri-
butie nog niet voldaan en ook geen regeling getroffen voor de betaling. Voor de jeugd zijn dit 69 leden en 
voor de senioren 51 leden, die nog niet betaald hebben.  
 
Ik doe een dringend beroep op deze leden of de ouders van deze leden om de betaling deze week nog te 
verrichten. Dit houdt in, dat het te betalen bedrag uiterlijk 30 september 2010 moet zijn gestort op de bank-
rekening 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 ontvangen, dan 
betekent dit, dat uzelf, uw zoon of uw dochter niet meer speelgerechtigd is vanaf 1 oktober 2010. De aan-
voerders, coördinatoren en begeleiders zullen hierover worden ingelicht. De spelerspassen worden ingeno-
men. (indien van toepassing) 
 
Het speelverbod gaat dan dus in op zaterdag 2 oktober 2010. Dit geldt dan voor iedereen, die zijn beta-
lingsverplichting 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 na 25 augustus 2010 ontvangen, houdt u dan wel rekening  met een betalings-
termijn van 1 maand, want na deze maand krijgt u een aanmaning.  
 
Ook voor degenen, die een regeling hebben getroffen geldt, dat de betalingstermijnen moeten worden aan-
gehouden, anders zal er na 1 oktober 2010 een aanmaning verstuurd gaan worden.  
 
Mijn e-mail adres;  a.elsinga@reigerboys.nl  
 
Namens het bestuur 

Andre Elsinga 
 penningmeester.  

 

  

  

 

 

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Alkmaarsche Boys-Reiger Boys. 
 
Keeper Reiger Boys neemt drie punten mee naar huis! 
 
Hier zou ik het zomaar bij kunnen laten, want veel valt er niet te zeggen over deze wedstrijd. Maar laat ik 
de positieve dingen er even uitlichten. 
Het gras stond hoog, het veld was glad voor de spelers, maar stroperig voor de bal. Positief? Jawel, want 
als de speler  met de bal aan de voeten rent en diezelfde bal rolt dan ineens niet meer terwijl de speler 
doorholt, dan vind ik dat erg grappig. 
De glijpartijen waren af en toe ook komisch. 
Maar laat ik maar bij het vertoonde spel blijven. Dat was van beide kanten uitermate rommelig. Veel passes 
kwamen of niet, of per ongeluk aan. Er bestonden ook tal van misverstanden binnen beide ploegen. Wat 
dat betreft ging het lekker gelijk op. Net als de kansen die af en toe ontstonden. De aanvallers wisten de bal 
niet in het doel te krijgen en ook dit gold weer voor beide teams. 
Bij Reiger Boys stond de zeventienjarige Berry Hofman van de A1 onder de lat. Hij hield in de eerste helft 
werkelijk alles tegen wat er tegen te houden viel. De ene redding was nog mooier en beter dan de andere. 
Ik zou zeggen, meteen contracteren die jongen. 
Na de rust was het al niet veel beter, behalve dan het feit dat er nu wel doelpunten vielen. 
De eerste was voor de bezoekers middels Sven v.d. Berg in de 60

e
 minuut. 

Maar een minuut later trok Alkmaarsche Boys de stand weer gelijk door een vrije trap vlak voor de zestien. 
Vraag me niet hoe die bal er precies inging, ik heb dat niet goed kunnen zien door de mêlee van spelers 
die er voor stond. 
Maar door deze gelijkmaker ging de thuisclub in een overwinning geloven. Er werd een tandje hoger en 
sneller gespeeld, maar het mocht niet baten. 
Reiger Boys kwam in de 82

e
 minuut op 1-2 door een penalty die benut werd door Sven v.d. Berg. De straf-

schop werd toegekend voor een handsbal die het zeker niet was.  
Maar misschien was het wel gerechtigheid. Want in de eerste helft werd er wel hands gemaakt in de zes-
tien door een speler van Alkmaarsche Boys. De scheidsrechter liet het toen voor wat het was. 
Hoe dan ook, de punten gingen mee naar Heerhugowaard, met grote dank aan de keeper Berry Hofman. 
Hij keepte een wereldpartij. 
 

Tineke Leuven 

De Stand: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pupil van de week. 
 
Ik ben Remco Molenaar, 10 jaar, en zit in groep 6 van De Zonnewij-
zer. Ik zit al 5,5 jaar bij Reigerboys. Dit seizoen speel ik in E6. Ik sta 
op verschillende positie's in het veld maar het liefst sta ik spits. 
Naast voetbal vind ik vissen erg leuk en gezelschapspelletjes spelen 
is mijn favoriet. 
Ik vind het te gek dat ik pupil van de week ben en ga er ten volle van 
genieten. 
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Dames Reiger Boys – ATC’65: 1-0 
(Foto’s: Leo Soeters) 
 
Heerhugowaard – De dames van Reiger Boys hebben zaterdag goede 
zaken gedaan door het nog ongeslagen talententeam van FC Twente, 
ATC’65 met 1-0 te verslaan op sportlandgoed “de Wending”  
Al in de 4

e
 minuut van de wedstrijd was er een kans voor RB maar na de 

prima opgezette aanval van Sharon Kok en Jorinda Schuit is het Chantal 
Hendriksen die net even te laat bij de 2

e
 paal is en de bal mist. Het eerste 

schot op doel van ATC ‟65 speelster Tessa Klein Braskamp is niet hard ge-
noeg en dus geen enkel probleem voor keepster Eline Roet. De dames van 
RB zijn fel en doen zeker niet onder voor het nog ongeslagen ATC‟65, ze 
zijn eerder iets sterker en vaker voor het doel van de gasten te vinden. Waarbij zij misschien iets worden 
geholpen door de zeer straffe wind die over het veld waait. Na 25 minuten spelen is het Marieke Plekker 
die de bal net over kopt uit de corner. En even later weet keepster Roet de bal tussen alle speelsters door 
te pakken en een goal te voorkomen. 
In de 37

e
 minuut komt de pass van Marit Balder strak bij Chantal Hendriksen 

terecht, zij laat de verdediging van ATC‟65 achter zich om de 1-0 prima in het 
doel van keepster Tiffany Loeven te laten verdwijnen. 
Op slag van rust is er nog een kans voor ATC‟65 om de stand gelijk te trek-
ken, de voorzet van Carmen Bleuming is goed en het schot van Arte Breuren 
hard, maar keepster Roet pakt de bal klemvast. 
Zoals ATC‟65de eerste helft eindigde begonnen zij de tweede helft ook maar 
weer zat Roet er goed bij. Zij hebben nu de wind in de rug en dat is duidelijk 
te merken want nu zijn er meer schoten van ATC‟65 op het doel van RB. De 
vrije trap op de rand van de 16 wordt door Kirsten Bakker over geschoten en 
Marloes de Boer ziet de bal net via de lat achter het doel verdwijnen. Maar ook bij RB zijn de schoten op 
doel niet zuiver en gaan ze naast of over. 
In de 75

e
 minuut is er wederom een vrije trap voor ATC’65 maar het schot van  Klein Braskamp wordt door 

de goed staande verdediging van RB tot corner verwerkt waar verder niets uit 
voort komt. Een paar minuten later weet de hard werkende Sharon Kok de bal 
na haar sliding nog net te raken en richting het doel te schieten, maar er zit 
niet genoeg vaart achter. Na een voorzet van Hendriksen is het Jaimy Visser 
die de bal kopt maar hij is te zacht en dus wederom geen probleem voor de 
Twentse keepster. 
In de blessure tijd wordt er nog flink haast gemaakt door ATC‟65 op zoek naar 
de gelijkmaker maar onze dames ruiken de overwinning en zijn niet van plan 
om die nog uit handen te geven en als scheidsrechter Oughris dan eindelijk 
het eindsignaal geeft is het team van coach Arnold de Block erg blij. En een 
team stond er zeker op het veld, al was het niet altijd mooi spel in vergelijking 
met de tegenstander de winst is  binnen en de dames staan op de 4

e
 plaats met een gelijk aantal punten 

als ATC‟65, alleen hebben zij een beter doelsaldo en staan dus 3
e
.  

 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor (a), Marieke Plekker, Tanja Groenewoud Alina 
Uijl,Chantal Hendriksen, Sharon Kok, Marintha Louwe, Jorinda Schuit,  
Sharday Pattinasarany,(76

e
 Jaimy Visser). 

 
ATC’65: Tiffany Loeven, Nathalja Nijman (45e Ines Roessink), Carmen Wijn-
bergen (79

e
 Linda de Graaff), Marese Nijman, Tessa Klein Braskamp, Carmen 

Bleuming, Leanne Plegge, Tashira Renfurm, Arte Breuren, Kirsten Bakker, 
Marloes de Boer(68

e
 Linsey te Hennepe) 

 
Doelpunt: 1-0  Chantal Hendriksen 37

e
 minuut 

Scheidsrechter: A.Oughris 
Geel: RB  Tanja Groenewoud en Sharon Kok 
 
Toeschouwers: 70 

Verslag: Simone Verschoor 
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Reiger - Boys Dames 1  tegen ATC’65 
 
Ik mocht zaterdag 25 september een middag meelopen met de Dames 1. Ik 
moest mij om 13.15 uur melden bij de bestuurskamer. Ik was best een 
beetje zenuwachtig.  
Voor ik naar de bestuurskamer liep had ik al contact gehad met een aantal 
dames van het team. Zij herkende mij al en heette mij al welkom.  
In de bestuurskamer werd ik ontvangen door de begeleidster Christa van het 
team. Zij nam mij mee naar een kamer waar de bespreking van de wedstrijd 
plaats vond. Bij binnenkomst werd ik verwelkomd door de dames. Zij hadden 
van te voren bepaald waar ik in de E 5 zou spelen. Toen ik aangaf dat ik 
rechtsbuiten sta moesten een paar dames hard lachen. Zij hadden namelijk de weddenschap 
gewonnen. 
Na de bespreking gingen wij naar de kleedkamer. De begeleidster had voor 
mij een trainingpak geregeld met daar op beschreven “Pupil van de Week“. 
Deze mocht ik aandoen met mijn voetbalschoenen.  

De sfeer in de kleedkamer was erg leuk. Er 
werden allerlei grapjes gemaakt.  
 
                      “ Meiden niet meer naar wortels 
kijken hoor“. 
 
Toen iedereen klaar was met omkleden gin-
gen wij het veld op voor de warming - up. Ik 
heb lekker mee mogen doen. Ik heb weer veel 
nieuwe dingen geleerd wat ik kan gebruiken in mijn eigen warm-
ing - up.  
Nadat de spieren warm waren gingen wij terug naar de kleed-

kamer om ons tenue aan te doen. Nadat er nog een jel  werd gedaan met elkaar zijn we naar de 
spelerstunnel gelopen. Ik mocht met de aanvoerster voor op lopen. Iedereen ging elkaar een 
hand geven en dat deden zij ook allemaal bij mij. Ik mocht toen de aftrap nemen en met de bal 

aan mijn voeten het eerste doelpunt scoren. Ik kreeg een groot 
applaus van het publiek en de tegenpartij. 
Toen de wedstrijd ging beginnen zat ik met de reserve speelsters 
in de dug -out.  
Het was een spannende wedstrijd. In de eerste helft maakte 
Reiger- Boys het enige doelpunt in de wedstrijd. Ik heb heel hard 
gejuicht met de dames. 
 ( eigenlijk vindt ik dat het Reiger - Girls moet zijn ik heb best wel 
moeite met het woord Boys. We zijn toch vrouwen en geen man-
nen!!!)  
Na de wedstrijd heb ik mijn omgekleed en ben toen door de be-
geleidster naar de bestuurskamer gebracht. Daar waren mijn 

ouders al aanwezig. 
Ik werd getrakteerd op een patatje met wat drinken en kreeg een vaantje en een bal waar de 
dames hun handtekening op hadden gezet. 
Ik heb een fantastische middag gehad. Ik wil de dames en de coach bedanken dat zij mij dit heb-

ben gegeven. Eigenlijk wilde zij mij wel elke wedstrijd mee hebben als 
mascotte .  
Door mijn aanwezigheid wonnen de dames van ATC‟65, die hoog in de 
ranglijst staat. ( Wij staan nu eerste volgens de Dames) 
Maar ook andere pupillen moeten de kans krijgen om zo´n middag mee te 
maken. Ik heb het aanbod afgeslagen. Maar ik heb tegen mijn ouders 
gezegd dat ik wel naar de wedstrijden van de Dames wil gaan kijken. 
 
Groet, 
 

Maud Stegerman 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Het Zevende. 
 
De derde wedstrijd van het seizoen, uit bij een club die normaal gesproken om de hoek ligt: BOL. Nu is het 
niet zo dat Langedijk op een ander continent ligt en dat er de afgelopen tijd sprake is van versnelde conti-
nentendrift, waardoor Langedijk opeens bijna tegen Noord Amerika aan ligt. Dat zou namelijk enigszins 
opvallen, wanneer we kunnen spreken over Heerhugowaard aan Zee. Het is dus wat anders. Wat dan? De 
broekerbrug  is afgesloten. En mocht je te beroerd zijn om eventjes op googlemaps te gaan kijken: dat is de 
brug die in het verlengde van de Broekerweg ligt. Hoe verzinnen ze het. De Broekerweg sluit weer aan bij 
de Zuidtangent en als je die maar lang genoemd volgt wordt je letterlijk het bos ingestuurd. De Waarder-
hout welteverstaan, hoewel ik pleit om het voortaan als Waerderhout te spellen. Staat wat meer chique in 
zo‟n VVD dorp.  
 
Het wegvallen van deze brug, wiens naam mij even ontschoten is, blijkt nogal invloed te hebben op de rou-
te en daarmee de reistijd. Er ligt namelijk een irritant stuk water tussen de eerste en laatste letter van het 
HAL-gebied dat niet alleen effect heeft op het gesproken dialect.  Desondanks waren we keurig om twee 
uur gearriveerd en konden we weer een rondje voorstellen doen, daar er weer een paar nieuwe gezichten 
waren toegevoegd aan de Galacticos de la Siete: Voor mij was Glenn van Wijk een nieuw gezicht en he-
laas is dat meteen een concurrent voor op het middenveld. Wanneer gaan we trainen Glenn? Nog een con-
current voor op het middenveld is Remco Wijker, die tranfervrij van het vijfde komt, evenals Frank Rasch, 
die op zich vandaag mocht laten gelden op de rechtsvoor positie. Wat opvalt: twee nieuwe namen met de 
stam „wijk‟ in hun naam. Maar zo te zien was het geen beschrijving van en karaktereigenschap. Raymond 
Nauta was d‟r ook weer bij en dus hadden we nog een ècht keeper ook! Helaas ontbraken er ook een paar 
namen: Lars en Roeroe moesten werken, want die redden het niet in vijf dagen, Patrick heeft een spier-
scheuring, wat op zich niet zo heel bijzonder is, maar hij heeft een spierscheuring onder z‟n voet!  Wie daar 
ooit eerder van heeft gehoord mag z‟n hand opsteken en krijgt volgende week gratis suiker bij z‟n koffie. 
Oelie was er wel bij, maar niet spelend en dat doet ie voorlopig ook niet: woensdag gaat ie onder het mes 
en met een beetje mazzel concentreert de behandelend arts zich op zijn meniscus en laat ie z‟n gezicht 
voor wat het is. Dat is beter voor mijn ego, anders ben ik de lelijkste van het zevende. Oelie is daarna wel 
minstens een maand uitgeschakeld en zullen we dus zelf het ballennetje moeten meenemen, de aanko-
mende tijd. Volgens trainer/manager Peter zit Frank in de lappenmand. Enig googelen leert dat het hier 
gaat om een winkel in Nieuwkoop. Werkt Frank daar? Wat wel opvalt aan Nieuwkoop: ook daar hebben ze 
een Broekerbrug! Wel leuk als de stukjes vanzelf goed vallen! Nu ik het mailtje van Peter even teruglees: 
Frank is door zijn rug gegaan en is dat „lappenmand‟ dus metaforisch bedoeld. Mea Culpa.  
 
De eerste helft kenmerkte zich door het vele balbezit van BOL. Niet dat ze daar wat aan hadden, maar het 
was wel kenmerkend. Wat ook kenmerkend was; de kleine hoeveelheid kansen die wij nodig hadden om tot 
scoren te komen. Ron Mol was weer lekker op dreef. Misschien is het dan ook beter om hem voortaan Ron 
Gol te noemen.  En wie dit te Spaans vind klinken mag „m ook Roney (met één o) noemen. De eerste 
kwam uit een prachtige diepe bal van voornaamgenoot Ron van ‟t Veer die Gol boelkloedig afwerkte, te-
genover keeper Max, voor wie dat doel eigenlijk veel te groot was. De tweede kwam uit een slim genomen 
corner van ondergetekende , waarbij zowel de assist als het doelpunt dezelfden waren als het eerste doel-
punt. 2-0 zonder al te veel pijn. De thee was dik- en dik verdiend.  
 
De tweede helft ging op dezelfde voet als de eerste, met dit verschil dat de scheidsrechter andere instruc-
ties van de thuisclub had gekregen. In de eerste helft was al duidelijk dat BOL ongestraft hands mocht ma-
ken, in de tweede kwam daar ook het maken van onaankijkbare overtredingen bij. Bovendien werd bij een 
zeker moment een overduidelijke handsbal gevolgd door een overduidelijke schwalbe en ging de bal nog 
op de stip ook! 1 -2 en het zou weer spannend kunnen worden. Jammer voor de Langedijkers, maar Roney 
houdt niet zo van spanning en redelijk snel was het verschil dus alweer twee doelpunten. Dat de scheids-
rechter erg selectief was met fluiten bleek wel uit zijn reactie op een overtreding van Willem-Jan. Een over-
treding die hij hooguit zou kunnen belonen met geel, zo dat überhaupt al nodig was. De man in het zwart 
besloot anders: rood. Een beslissing die zelfs de spelers van BOL verbaasde. Een behoorlijk verziekende 
maatregel in wat verder wel een redelijk sportieve pot was; de aanvoerder van BOL dan uitgezonderd.  Ver-
der met tien man en dan toch de entscheidung kunnen maken: Glenn was degene die het laatste tikje gaf 
en daarmee de wedstrijd besliste. 
 
(Vervolg verslag: pag. 9). 
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Mispeer van de week. 
Weinig kandidaten deze week. Sterker nog; ik heb niemand kunnen betrappen op een overduidelijke blun-
der of kapitale fout. Jammer. Wat nu? Willekeurig iemand de mispeer geven? Dat lijkt me niet aardig, maar 
op zich wel leuk. Willem-Jan is al genoeg gestraft met z‟n rode kaart, dus dat lijkt me ook niet gepast. Maar 
wie dan wel? Normaal als ik het niet weet geef ik „m eigenlijk standaard aan Roeroe, omdat er altijd wel een 
reden te verzinnen valt. Deze week gaat ie lekker naar Tim Coesel, vanwege het missen  van een overwin-
ning op vreemde bodem. Van harte! 
 
Opstelling Reiger Boys 7:  
Raymond/Mark, Dylan, Ron V, Steve/Remco, Glenn, Marcus (Willem-Jan)/Frank, Ron G., Ramon. 
 

Marcus. 
 
Reiger Boys A1 te sterk voor de Foresters A2 
 
Zaterdag is de Foresters A2 uit Heiloo de tegenstander van Onze Reigers. De Wending is vandaag het 
strijdtoneel. Onze Reigers komen goed uit de startblokken. Vanaf het begin fel op de bal en er wordt leuk 
gecombineerd. De Foresters komen niet aan voetballen toe en hebben telkens het nakijken. Het enig wat 
ontbreekt zijn nog de doelpunten. Dan wordt Emiel in stelling gebracht die mooi uit de draai binnenschiet, 1 
– 0. Niet lang daarna wordt Ian aangespeeld en zet een solo in, de hele verdediging en de keeper hebben 
het nakijken, 2 – 0. Daarna een periode waarin Onze Reigers te veel kansen laten liggen. Ook de Foresters 
komen nu af en toe aan voetballen toe en creëren zelfs een paar kansen. Er vallen in de 1

ste
 helft geen 

doelpunten meer. Rust 2 – 0. De 2
de

 helft begint goed. Ian wordt op links weggestuurd, haalt de achterlijn 
en geeft goed voor, waar Guney de bal binnenloopt, 3 – 0. Later een goed lopende aanval waarbij Tim de 
bal uiteindelijk voorgeeft op Ian die voor open doel natuurlijk niet mist, 4 – 0. Daarna sluipt toch de gemak-
zucht in de ploeg en wordt er slordig gespeeld. De Foresters redden de eer en scoren de 4 – 1. Na een 
heftige wolkbreuk, was het slot toch voor Onze Reigers. Tyrell zet goed door en legt af op Emiel, die de 5 – 
1 binnenwerkt. Eindstand 5 – 1. Klasse Jongens weer een ruime en dik verdiende overwinning. 
 

Fred 

 
B1 wint met ruime cijfers van ZAP: 1– 5. 
 
Na een zeg maar gerust zwerftocht kwamen we nog ruimschoots op tijd in Breezand. Vooraf zei een van de 
begeleiders om een zekere heer W.B. goed te begeleiden omdat die misschien wel op Texel terecht zou 
kunnen komen. Beter had ik de anderen in de gaten kunnen houden, want die raakten dus volledig het 
spoor bijster.  
De B1 echter stond goed op de rails. Met inzet, gedrevenheid, enthousiasme ging Reiger Boys de tegen-
stander te lijf. Toen de trein eenmaal op stoom kwam, denderde hij voort en was niet meer te stoppen. 
Na de rust, stand 1 - 2, werd de voorsprong verder uitgebouwd en de eindstand bereikt met een ziedend 
schot. De keeper had de bal niet eens gezien. Ik ook niet, want ja, je moet ook af en toe eens boodschap-
pen doen. 
 
Mannen, inclusief trainer, begeleider enzovoort, van harte! 

HH 
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Jong Holland MD1 – Reiger Boys MD1 1-2 
 
Vandaag moesten we weer uit naar Jong Holland in Alkmaar. Ik zeg weer, omdat we daar een maandje 
geleden ook al hebben gespeeld, al was dat voor de beker. Toen hebben we met 3-4 
gewonnen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we dit keer ook wel weer even zouden winnen. Dit bleek 
ook wel aan het begin van de wedstrijd, want we werden overrompeld door aanvallen van Jong Holland en 
binnen 5 minuten stond het dan ook 1-0 ! De aanvallen bleven maar komen, maar onze meiden lieten niet 
de kopjes hangen, integendeel ze knokten zich terug in de wedstrijd en kregen zelf ook kansen. Na 25 mi-
nuten werd dit dan ook beloond. Door een mooie aanval op rechts en een prachtige voorzet van Loraine 
kon Sterre de bal er goed in schieten; 1-1 ! Dit was dan ook de ruststand. De 2

e
 helft begon helaas weer 

zoals het begin van de wedstrijd en Jong Holland werd weer sterker, maar mede door goed keepen van 
Monica bleef het 1-1. De verdediging had het wel zwaar, maar door de grote inzet van echt iedereen bleef 
het goed overeind.  Sterker nog, we werden steeds beter en na 25 minuten schoot Melissa de bal heel 
mooi binnendoor naar Loraine die recht op de keeper af ging, rustig bleef, een hoek uitzocht, schoot 
en……..GOAL; 1-2 !! Toen werd het nog ontzettend spannend, want Jong Holland ging echt voor de winst. 
Ze kregen zelfs nog 4 corners, maar die werden goed weggewerkt door ons. Het bleef gelukkig 1-2 en dus 
gingen we tevreden naar huis met de 3 punten. Meiden, complimenten voor jullie strijdlust van alle meege-
reisden ouders en beiden coaches. 6 punten uit 3 wedstrijden is een prima begin van een mooie competi-
tie.   
Ga zo door, wij genieten ervan !  
 
Groeten, 

Nico 
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D7 
 
Vandaag was de eerste "echte"wedstrijd. En daarmee bedoel ik,waar we enige tegenstand 
van konden verwachten. 
De tegenstander...Kolping Boys met toch een bepaalde reputatie..En dat bleek weer zo te 
zijn. Wat een gemopper langs de lijn en ook in het veld. Gelukkig lieten onze jongens van de 
D7 zich niet intimideren. Het eerste doelpunt viel in de vorm van een penalty. 
Na goed spel met en naar elkaar was het met de rust 2-0. Welverdiende stand. 
 
Na rust hadden we voor de wind. Er hadden nog meer doelpunten kunnen vallen,maar het 
zat niet altijd mee. 
  
Uiteindelijk werd de wedstrijd verdiend met 4-0 gewonnen. 
Goed gedaan jongens,heb weer genoten. 
  
            Oma van Sven 

Reiger Boys ME2 – WMC ME1  6 - 1 
 
Pas om 14.45 uur moesten de meiden van de ME2 aantreden, wat een luxe zo laat voetbal-
len. 
Dus fit, uitgerust en vol zin traden de meiden aan vanmiddag. 
Eenmaal op het veld schrokken de meiden wel, wat 
waren bepaalde meiden groot van WMC! 
Dat scheelde soms anderhalve kop en wat een lange 
benen… 
Maar leeftijd en lengte zegt niet altijd alles, dat bleek 
maar weer. 
In de 10 minuut van de eerste helft kwamen de Reiger 
girls op achterstand maar ze hadden zichzelf beloofd 
te gaan winnen vandaag en de tegenactie volgde. In 
de 15

e
 minuut scoorde Sammy de gelijkmaker. Zo, de 

druk was van de ketel en ze kregen vertrouwen onze 
meiden. 
Vlak voor rust, in de 21

e
 minuut scoorde Sammy op-

nieuw. 
In de tweede helft gaven de meiden zich niet meer ge-
wonnen, in de 5

e
, 10e, 20

e
 en 23

e
 minuut knalde Fem-

my en Lotte de doelpunten erin.  
Maar ook alleen doordat Sanne, Dara, Amber en Elise 
hun hoofd koel hielden en de verdediging dus stond als 
een huis, en het middenveld prachtige voorzetten kon 
geven aan de spit-
sen.  

En Meike die hield gewoon alle balen tegen… 
Wat een teamwork meiden! 
Met de eerste winst op zak gaan we vol goede moed 
weer op naar volgende week. 

 
Oja, afgelopen 
woensdag waren 
met het team uit-
genodigd om in de 
skybox van onze trainer Michael naar de wedstrijd van 
de AZ dames te komen kijken in het AZ stadion. 
Een hele leuke ervaring, we hebben super genoten van 
deze avond. 
Michael en Lilian bedankt nog voor de gast vrijheid! 
 

Karin 
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Datum 25 september 2010 
 
Verslag van de wedstrijd Jong Holland - Reiger - Boys E 5  
                                
                                        uitslag 0 - 19 
 
Vandaag was het de eerste wedstrijd van Sven. Hij is overgekomen van SVW maar moest een wedstrijd 
aan de kant blijven omdat de overschrijving van de KNVB nog niet rond was. Nou Sven had er veel zin in. 
Was vanmorgen al vroeg uit de veren want hij wilde op tijd bij de wedstrijd zijn.  
Om 8.45 uur starten de scheidrechter de wedstrijd. Er werd door de jongens en meiden vanaf de aftrap di-
rect goed overgespeeld.  
In de 5 minuut was er een corner die door Mandy net werd over getikt. 2 minuten later kon Daryll het niet 
laten, en door goed doorzetten aan de linkerkant kon hij de scoren openen.  
1 - 0 
In de 10 minuut kreeg Mandy een kans om de scoren te verhogen naar 2 - 0 . 
Maar helaas stond Daryll in de baan van het schot.  
1 minuut later herstelde Daryll zijn sta in de weg door toch te scoren. De keeper van de tegenpartij schoot 
de bal uit maar deze kwam terecht in de voeten van Daryll. Nou wij weten wat Daryll met de bal kan. De 
scoren werd 2 - 0 
Door het goed samen blijven spelen werden er aan de voorhoede vele kansen geboden. In de 15 minuut 
was het de beurt aan Mandy. Zij kreeg van Luka een afgemeten pas vanaf de linker kant en deze ronde zij 
prima af. 3 - 0 
In de 17 minuut mocht Luka scoren. Er was een goede voorbereiding van achter uit. Maud onderschepte 
de bal van de tegenpartij. Zij paasde op de vrijlopende Mick. Doordat 
Maud door liep kreeg zij de bal weer van Mick terug. Zij gaf van de rechter kant een goede voorzet. Luka 
stond bij de tweede paal en kon het de bal het doel in schieten. Klasse van hoe jullie elkaar nu al kunnen 
vinden. 4 - 0 
In de 20 minuut scoorde Maundy. Zij dribbelde zich door de verdediging en maakte het mooi af. 5- 0 
In de 22 minuut scoorde Mick, uit een corner, met zijn hoofd nog wel . 6- 0 
Ook daar worden de jongens en meiden steeds sterker in. In de wedstrijd zag je dat het hoofd ook veel 
vaker gebruikt wordt in het spel. Het leren koppen op de training gaat in de wedstrijd zijn vruchten afwer-
pen. 
In de 23 minuut scoorde Sven zijn eerste doelpunt voor de E 5. 7- 0 
Hij was apentrots. 
Wat ik, en de meegereisde supporters,steeds vaker krijgen te zien is de goede verdeling in het veld. De 
aanvallen gaan van de linker naar de rechterkant of andersom. De tegenpartij weet hier geen raad mee. 
Het gevolg is dat er daardoor veel gescoord kan worden. Door het veld zo goed te benutten komen er altijd 
weer jongens of meiden vrij te staan die dan de 
mogelijkheid tot scoren verhogen. Wij genieten daar iedere week weer van. 
 
De 2

e
 helft. 

 
Omdat de scoren al hoog was is er besloten om de personen van de achterhoede om beurten ook voor in 
te laten spelen. Alleen Dennis lukte het niet om de kansen die hij kreeg aangeboden te benutten.  
In de 5 minuut moest Daan laten zien dat hij de hele wedstrijd toch geconcentreerd bij het voetballen be-
trokken blijft. Hij heeft zijn kwaliteiten even laten zien waardoor de tegenpartij niet de kans kon krijgen om 
te scoren. Klasse Daan want je hebt de hele wedstrijd maar weinig te doen gehad. Maar als je er moest zijn 
dan stond je er toch maar weer om de ballen tegen te houden. 
In de 6 minuut lukte het Dennis dan eindelijk om te scoren. Door het goed voorbereidend 
werk van Mandy, die zich dribbelend door de verdediging begaf, kon Dennis toch nog scoren. 8- 0 
In de 7 en 9 e minuut scoorde Daryll.  9 - 0 en  10 - 0 
In de 10 minuut scoorde Mick met zijn buitenkant van zijn linker voet in de kruising van het doel. Het was 
een pracht doelpunt Mick. 11 - 0 
In de 11 minuut moest Daan weer laten zien dat hij best goed kan keepen. De tegenpartij kon daardoor 
weer niet scoren. 
 
(Vervolg: pag.13). 
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In de 17
e
 minuut verhoogde Mandy de scoren naar  12- 0 

Sven had het scoren ook goed in de benen. In de 17
e
 minuut scoorde hij ook nog.  13 - 0 

Mandy kreeg van de keeper een cadeautje aangereikt. De keeper van de tegenpartij bokste de bal weg 
maar deze kwam pardoes in de voeten van Mandy terecht. Zij twijfelde geen moment en schoot de bal 
mooi in het doel. 14 -0 
In de 20 minuut scoorde Sven. Hij deed dit van een behoorlijk afstand. Het was een prachtig doelpunt. 15 - 
0 
In de 21 minuut scoorde Maud uit een rommelige situatie voor het doel van de tegenpartij. Zij hield het 
hoofd koel en nam de bal op haar slof en scoorde de 16 - 0 
In de 22 minuut scoorde Dennis nogmaals. 17 - 0 
De enige veldspeler die nog niet had gescoord was Sander. Het team heeft, door goed samen te spelen, er 
voor gezorgd dat dit ook voor Sander  ging lukken. Sander kreeg de bal voor zijn voeten en twijfelende 
geen moment. Hij scoorde een pracht doelpunt. Hij kreeg een groot applaus van de  supporter. 18 -0 
Dan denk je de doelpuntenregel is nu wel voorbij. Maar nee hoor er zijn toch altijd van die voetballers die 
tot de laatste minuut blijven doorgaan. 
Mick had het in de laatste minuut op zijn heupen. Hij dribbelde aan de linkerkant door het midden naar het 
doel. Door toedoen van de tegenpartij ging de bal achter de achterlijn. Luka nam de corner en Mick sco-
orde weer met zijn hoofd. 19 - 0 
Nou jongens en meiden de supporter zijn weer trots op jullie. We hebben weer genoten van jullie. Blijf zo 
lekker door voetballen. En blijf vooral genieten van het spel. Door goed naar elkaar te kijken en te luisteren 
hebben jullie veel speelplezier. 
Op naar de volgende wedstrijd. 
 

Reporter Dineke 

Reiger Boys E9 - Koedijk E7  5 - 1 
 
Na 2 hele goede wedstrijden vandaag de thuiswedstrijd tegen  Koedijk. Toen de jongens het veld opkwa-
men liepen er bij Koedijk twee "reuzen" , dus dachten we, dat wordt lastig vandaag. Maar dat de tegenstan-
ders groot van stuk zijn wil nog niet zeggen dat ze goed kunnen voetballen. En dat is nou net wat onze jon-
gens wel kunnen. We begonnen de wedstrijd met Dave op doel. Dat betekende dus dat Daan in het veld 
stond. En Daan liet van zich spreken. Na 5 minuten maakte hij de 1 - 0. Zijn eerste competitie doelpunt!! 
Koedijk probeerde nog wel wat, maar wij waren gewoon beter. Dave heeft geen redding hoeven te doen. 
Nils scoorde de 2 - 0, na een goede aanval. En toen was het rust. 
Na de limonade waren de jongens er weer klaar voor. 
Koedijk kwam er niet aan te pas. Met Jordi, Hassan, Wouter, Dave en Justin in het middenveld en verdedi-
ging stond het als een huis. Prima jongens!! Daan stond de tweede helft op doel en had een makkie. Na 
een mooie aanval maakte Joël 3 - 0 na een goede voorzet van Wesley. Niet veel later maakte Nils zijn 
tweede van vandaag en stond het 4 - 0. Toen even een slippertje achterin en Koedijk scoorde 4 - 1. Maar 
de jongens waren er niet van onder de indruk. Hassan scoorde nog de 5 - 1 en bepaalde hiermee de eind-
uitslag.  
Weer goed gespeeld jongens!!! 
Maar denk erom, we zijn er nog niet! Volgende week uit naar Koedijk E8. Een team lager als vandaag, 
maar dat zegt niets. Tot woensdag op de training. 
 
Een heel tevreden trainer/ coach,                Dinand 

  

Frans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAGFrans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAG  

  

25 OKTOBER 201025 OKTOBER 2010  

  

VOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAARVOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAAR  
V.V STORMVOGELSV.V STORMVOGELS  

IN IJMUIDENIN IJMUIDEN  

  

OPGAVEFORMULIER VIAOPGAVEFORMULIER VIA  

  

WWW.STORMVOGELS.NLWWW.STORMVOGELS.NL  
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Langedijk, 18 september 2010 
(Verslag vorige week). 

  
Reiger Boys E7 meldt zich aan de top met monsterzege! 
  
Het zag er dreigend uit op deze zaterdagmorgen. Niet alleen het weer, maar ook de afwezigheid van 
Brian door ziekte baarde de nodige zorgen vooral in defensief opzicht. 
Toch werd er vol goede moed afegereisd naar Langedijk om de plaatstelijk E4 te verslaan. Onze E6 
had immers al met 8-0 gewonnen vorige week, dus het zou moeten kunnen vandaag. 
  
In het begin van de wedstrijd waren we meteen in de aanval met de sterk opkomende Zinedine, helaas 
lukt het niet net dat laatste zetje te geven waardoor LSVV er in de counter vandoor ging, maar gelukkig 
stond Raoul goed op te letten. In de 4e minuut geeft Reza een steekpass op Lino en die maakte zijn 
naam als topscoorder weer waar, 0-1! Vlak daarna weet Lino Zinedine te vinden waaruit de 0-2 ont-
stond. Prima doelpunt! LSVV breekt uit na een corner van ons in de 6e minuut, helaas voor hun liep de 
aanval weer op niets uit dankzij goed verdedigend werk van Tico en Arvin. Een paar minuten later gaat 
Lino ervandoor aan de linkerkant. Een echt solo, want er is geen hulp in de buurt, toch weet hij het net 
te vinden, 0-3 alweer! Reiger Boys komt vanaf minuut tien een tijdje onder druk te staan. Aanvankelijk 
leek er niets aan de hand en warden de aanvallen keurig gepareerd, maar in de 13e minuut is het dan 
toch raak voor LSVV, 1-3! We zijn gewaarschuwd! Na een uitbraak wederom op links van Joel, onder-
schept Niels Seine de bal op het middenveld en passt op Joel die bedenkt zich geen moment en schiet 
hard de 1-4 binnen. Nog geen minuut later is Zinedine die passt op Joel en dat hij in vorm is bewijst hij 
wederom met een hattrick, 1-5! Dan meldt Lino zich weer voor het doel van LSVV en profileert zich 
hiermee als een superspits die altijd op de goede plek staat, 1-6! Kort voor de rust wordt het onnodig 
nog 2-6, maar wat een prachtig doelpunt van LSVV!  
 
In de rust hoefde niet veel gezegd te worden, we hadden alweer zin in de tweede helft! Maar LSVV 
kwam goed uit de kleedkamers tevoorschijn, wat meteen in een corner resulteerde. Deze werd prima 
opgepakt door Reiger Boys en meteen volgde daar de counter van Lino en Joel. Als die twee eenmaal 
op stoom zijn dan is het een koud kunstje om te scoren, ditmaal door Joel, 2-7! Het verzet van LSVV 
lijkt definitief gebroken en via Lino, en wederom Joel wordt het 2-8 en 2-9, Zinedine schiet nog op de 
paal, en LSVV maakt hun 3e goal van de wedstrijd, 3-9. In de laatste 5 minuten scoort Reiger Boys nog 
3 maal, Joel met een schot voor de 3-10 en Lino nog tweemaal waarvan eenmaal door een prachtige 
pass van Tico, waardoor de einduitslag 3-12 was en daarmee de eerste monsterzege van het seizoen 
is behaald! 
  
Tot volgende week, 
  

Jullie coach/begeleider,Erik Seine 
 

 
Reiger Boys MC1 V.S VV IJ MC1 hoofdklasse. 
(Op een rare plek in de Reiger wegens “te laat” inzenden). 

 
Het was een geweldige wedstrijd uit in utrecht vv reigerboys tegen vv ij. 
  
De doelpunten makers van deze dag waren: 
 Romy (met haar voet) 
 Merel (met haar buik) 
 Roos (doorgelopen op de keeper!) 
 Mirrella (speelt iedereen uit) 
 Lia (de laatste in de kruising) 
  
Ja ja wat was dit mooi, iedereen speelde goed en was reuze blij!! 
  
Groetjes  

jacky reus, keeper MC1. 
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Reiger Boys E7 toont veerkracht in een spannende strijd 
  

Heerhugowaard, 25 september 2010 

  
Het beloofde een moeilijke middag te worden op Sportpark De Wending voor onze jongens. Helaas liet 
de scheidsrechter ons in de steek en moest ik zelf fluiten, wat natuurlijk de coaching niet ten goede 
kwam. Deze taak werd door Esther overgenomen, maar meestal doen we dat met zijn tweeeen.  
 
Direct al in de tweede minuut maakten we het onszelf lastig door een eigen doelpunt van onze spits 
Lino die de bal uit het doel wilde koppen, maar hij ging keurig over de keeper, 0-1! Direct zetten we 
druk op onze tegenstander. Dat deden we goed met 4 of 5 man naar voren en vroeg storen indien de 
tegenstander de bal had. Nadat in de 4e minuut een corner op niets uitliep, wist Joel in de 6e minuut de 
gelijkmaker in het net te leggen na een prima pass van Lino die weer deed waar hij goed in is, overzicht 
houden en op het juiste moment passen, 1-1! Direct na de aftrap zette Reiger Boys weer druk en wist 
via een schittterende aanval weer dicht bij een doelpunt te komen. Helaas stond de paal in de weg. 
Vooraf had de coach van Vrone zich nog verwonderd afgevraagd hoe het toch kan dat onze jongens zo 
groot zijn, vreemd want dat viel volgens mij best mee, gelukkig zei ik dat het door de kaas komt uit Alk-
maar en daar kon hij zich wel in vinden want laat hij nou net zelf uit de kaas komen!  
De hierna volgende periode was voor de Reiger Boys. Kans na kans kregen we maar de bal ging er 
niet in. Tot in de 12e minuut aanvoerder Niels Vreeker een pass op Joel gaf, en hij wist de keeper uit te 
spelen, 2-1 voorsprong! Wat er daarna mis ging was een gevolge van wissels en problemen in de or-
ganisatie want de mannen van Vrone stonden telkens vogeltje vrij voor ons doel en wisten daar dank-
baar gebruik van te maken, dat resulteerde in een 2-2 in de 16e minuut en in een tijdsbestek van 6 min-
uten keken we tegen een achterstand aan van drie goals! Het was inmiddels 2-5 geworden in de 22e 
minuut. Er moest wat gebeuren! Joel kwam er weer in en wist met een uiterste krachtinspanning de 
score terug te brengen tot 3-5 en met die score gingen we rusten.  
Na een peptalk van Esther en dat we vooral niet in paniek moisten raken, maar wel fanatieker moisten 
spelen, begonnen we weer aan de tweede helft. Echter Vrone kwam goed uit de startblokken en wist in 
de tweede minuut de 3-6 op de borden te brengen. De kopjes gingen wat hangen bij onze jongens, 
maar 3 minuten later kreeg Joel weer een bal in het doel, 4-6 alweer! Was er dan nog hoop? Het leek 
er niet op want 2 minuten later redde de geblesseerde keeper Raoul (pijn in zijn schouder), maar in 
tweede instantie lobde de spits van Vrone de bal over onze keeper, 4-7! Met nog een kwartier te spe-
len, stroopten we de mouwen op en warden onze jongens echte kerels! Na een verbluffende solo van 
Joel scoorde hij 5-7 en leek de hoop weer wat te groeien. Het kon nog! Ook de toeschouwers begon-
nen er weer in te geloven.  
De bal was bij de keeper van Vrone die uitschoot richting Lino. Hij bedacht zich geen moment maar 
knalde de bal over de keeper vanaf zo‟n 25 meter in het doel! Een wereldgoal en het verschil was nog 
1 doelpunt! Zou deze er dan nog komen? Met nog slechts 3 minuten te gaan, wordt Joel in het straf-
schopgebeied onderuit gehaald. Ik besluit niet te fluiten en Joel liggend op de grond draait zich om nog 
steeds liggend op de grond en schiet de bal achter de keeper, 7-7! Iedereen bij Reiger Boys is blij! Wat 
een prestatie! Wat een veerkracht! Vanaf de kant vraagt de wanhopige coach van Vrone zich af hoe 
lang nog. Ik geef aan nog 1 minuut waardoor er een verontwaardigd “Ja, ja!” klinkt. Helaas weten we 
niet meer te scoren, ondanks de kans die Lino en Joel nog kregen. Volgende week spelen we uit tegen 
AFC ‟34 om 9.00 uur.  
Dus vroeg op! En wakker blijven in de verdediging de volgende keer, want we maken nog steeds kans 
om eerste te worden! 
  
Tot volgende week, 
  

  Jullie coach/begeleider,Erik Seine 


