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Van de Redactie. 
  
Hier is ‟t ie dan weer, 
Uw trouwe Reiger. 
Net als elke keer 
gemakkelijk te verkrijgen. 
 
Met nieuwtjes van allerlei aard 
Van saai tot spannend 
Maar alles het weten waard 
Van kleine tot grote plannen. 
 
Van verliezers en soms een kampioen, 
van ontspannen en van inspannen, 
van de penningmeester en de poen. 
 
Hier mag u het deze keer mee doen. 
 
 

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 Heren  Jack Koopmans  06-54341701 

Best. Lid Voetbalzaken Dames  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                     Aad Buur   072-5711246       

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

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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Van de penningmeester 
 
De verkorte versie van het financiële verslag over het seizoen 2009/2010 is als bijlage toegevoegd bij de 
jaarverslagen voor de algemene ledenvergadering van 13 december 2010, welke spoedig beschikbaar 
zijn..Wilt u een uitgebreide versie van het financiële verslag, dan moet u dit even mailen naar 
a.elsinga@reigerboys.nl . Deze versie is beschikbaar vanaf dinsdag 7 december 2010 en zal dan worden 
uitgereikt.. 
 
Andre Elsinga 
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Reiger Boys B1 – DTS B1:  
1 – 1. 
 
In bijna winterse omstandigheden, lichte 
sneeuwval, grijze lucht begaf ik me naar 
Reiger Boys. De wedstrijd was al begon-
nen. Het overkomt me vaker, dat als ik 
ergens binnenkom dat er dan iets ge-
beurt. Deze keer scoorde DTS de ope-
ningstreffer. Niet dat me dat verraste. 
DTS is immers koploper. 
Reiger Boys liet zich echter niet gek ma-
ken en ging keer op keer in de aanval. In 
de eerste helft creëerden de jongens 
een vijftal kansen waarvan er een benut 
werd. 
Na de rust probeerden beide teams de 
winnende treffer te scoren, maar daarin 
slaagden beide partijen niet. 
Eindstand dus 1 – 1. Niet gek tegen de 
koploper. Jongens, daar mogen jullie 
trots op zijn. 
 
             HH 

 
Ook “Vriend van Reiger Boys” worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys  
 organiseert: 

 
Vrijdagavond 
17 december 

 
 

 
KerstKlaverjasdrive 

Aanvang: 20.00 uur 
Opgave:  

voor 5 december aan de bar. 
Kosten deelname € 3,50 pp. 

Enne… buurman mag ook mee!! 
En buurvrouw ook, natuurlijk! 

Gezellig! 
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DTS MB1 - Reiger Boys MB1 

 
Zaterdag 27 november, 14.30 uur: gevoelstemperatuur – 10 in Langedijk (Oudkarspel).  
 
Vandaag staat er een bekerwedstrijd op het programma tegen DTS. Op papier moeten we deze 
wedstrijd gemakkelijk kunnen winnen, aangezien DTS in de 1

e
 klasse speelt en wij in de hoofdklasse.  

Voor Amanda aanleiding om niet in de vertrouwde opstelling te starten, maar wat alternatieven uit te 
proberen in combinatie met speeltijd voor de meiden die de afgelopen wedstrijden minder aan spelen 
waren toegekomen. Zelfs de vaste grensrechter werd gewisseld. Zijn plaats werd ingenomen door 
Henk (met nieuwe schoenen!). 
Ondanks dat het koud en laat op de dag is, zijn er veel supporters van Reiger Boys naar Langedijk 
gekomen om de meiden aan te moedigen. Super! 
 
Direct na de aftrap was het even wennen en zoeken naar de nieuwe combinaties. Rond de 7

e
 minuut 

was het voor de 1
e
 keer raak. Een schot van Roos werd niet helemaal goed verwerkt door de keeper 

en belandt met wat geluk in het doel: 0-1. 
Gaandeweg krijgen de meiden van Reiger Boys steeds meer grip op de wedstrijd en ontstaat er een 
eenrichtingsverkeer naar het doel van DTS. De aanvallen over links en rechts volgen elkaar snel op. 
Een paar minuten is het voor de 2

e
 keer raak. Roos scoort vanaf dichtbij haar 2

e
 doelpunt. Spora-

disch komt DTS over de middenlijn. De verdediging met Guinever, Kimberly onder leiding van Nikita 
hebben het vandaag niet erg druk. Het meeste gevaar van DTS komt vanaf rechts, maar Guinever 
staat haar mannetje (eigenlijk vrouwtje). De spits van DTS komt er niet langs.  
In een rap tempo wordt de voorsprong uit gebouwd. Dominique maakt met een prachtige knal 0-3 
dan is het Roos die voor 0-4 zorgt. Het volgende doelpunt wordt gemaakt door Kimberly. Juist ja, de 
rechtsback. Na een corner pakt Kimberly de bal op aan de rand van de 16 meter en knalt de bal te-
gen de touwen: 0-5. Roos scoort vervolgens haar hattrick: 0-6.  
 
Na de rust weer een nieuwe opstelling met nieuwe speelsters. Ook DTS heeft nieuwe speelsters in-
gebracht. Het wordt nu iets meer een wedstrijd, zodat Bo ook nog een paar keer in actie kan komen. 
Want je zult maar op doel staan en nauwelijks iets te doen krijgen. Dan is het best koud zonder Uggs 
.  
Halverwege de 2

e
 helft is het Yentl die prachtig doelpunt maakt en de score naar 0-7 brengt. Gaby 

breekt door op rechts en zet strak voor. Yentl neemt de bal in een keer vanuit de lucht op haar rech-
terschoen en knalt de bal rechtsonder in het doel. Een paar minuten later is het weer Yentl die de 
verdedigers van DTS uitkapt en de bal binnen schiet: 0-8.  
Met nog een paar minuten te spelen is het DTS die met een mooi afstandsschot de eer redt: 1-8. 
Niet veel later fluit de scheidsrechter voor het eindsignaal en vlucht iedereen naar binnen om op te 
warmen.  
Al met al een mooie en vooral zakelijke overwinning. Het verschil is gewoonweg te groot. Maar het 
goede nieuws is dat we ook een hebben kunnen experimenteren met verschillende opstellingen en 
posities. Hoewel Gaby op het middenveld…..? 
 
Op naar de volgende bekerwedstrijd. Maar eerst volgende week SVW en die week erop JSV. Beiden 
wedstrijden worden thuis gespeeld, dus rekenen we weer op een grote opkomst van de supporters. 
Het is namelijk spannend in de hoofdklasse. De nummers 1,2, 4 en 5 van de hoofdklasse spelen na-
melijk dan tegen elkaar als Reiger Boys (nummer 3) tegen SVW (een na laatste) speelt. Daar gaan 
punten gemorst worden, terwijl Reiger Boys normaal gesproken 3 punten kan pakken en het doelsal-
do kan opvoeren.  
Oh ja, als u het nog niet wist, ……..supporter van Reiger Boys MB1 mogen gratis een introducé 
meenemen. 
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Alle 
F-en Kabouterteams 

Van Reigerboys 

Vergeet je niet aan te melden bij je  
begeleider voor het 

 

SINTERKLAASFEEST 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
op woensdagmiddag 

1 december 2010 
 
 

 

i.v.m. het sinterklaasfeest komt de cir-
cuittraining van de F-jes te vervallen 
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Een verdiende overwinning in de beker 

 
Na tien wedstrijden in de competitie (3 maal gelijk en 7 maal verlies) nu een wedstrijd in de beker. In de 
poulefase waren SVW en Kolping al verslagen. Zeevogels is een team uit de 1

ste
 klasse die goed bovenin 

meedraait en fysiek sterk zijn. 
De 1

ste
 helft begon erg goed. De tegenstander werd goed vastgezet en bij het overspelen van de bal werd 

er goed in de voeten gespeeld. Na 5 minuten een mooie combinatie. 
Fritz over links speelt de bal op Koen, Koen weer op Tom, Tom op Dylan 
die meteen weer 2 man op zijn nek krijgt maar Dylan weet de bal terug te 
leggen op Tom die de bal van 20 meter bij de verre paal het doel in 
schiet. De verdiende 1-0 stond op het bord. En de lach is weer terug op 
de gezichten. Het voetbalplezier was goed te zien in het veld. Achterin 
werd niets weggegeven ondanks een andere samenstelling. Noah, Floris 
en Thimo stonden hun mannetje. Na kansen voor Dylan en Koen na een 
dieptepass van Casper kwam Zeevogels in de 20

ste
 minuut voor het eerst 

in de buurt bij Jesse. Een schot ging 8 meter naast maar Zeevogels 
kreeg meer grip op het middenveld. Na knullig balverlies bij een aanval 
schakelde Zeevogels snel om en de 1-1 was een feit. De tegenstander 
kreeg ook nog de kans op een voorsprong maar ging gelukkig slordig om 
met de kans. Bob kreeg de laatste kans van de 1

ste
 helft. Een flinke rush 

vanaf het middenveld tot aan de achterlijn maar de snelheid zorgde 
ervoor dat Bob de bal net 
niet in kon houden. 
De 2

de
 helft begon met de aftrap voor Reiger Boys. De 

meeste toeschouwers zaten nog aan de koffie en de 
voorsprong was een feit. Vanaf de aftrap kreeg Koen de bal 
die hij op Dylan passte. Dylan gaf de bal voor op de 
doorgelopen Koen en even leek het of de keeper van 
Zeevogels op tijd was. Hij had de bal niet klemvast dus 
Koen schoot de 2-1 binnen. Na maanden van blessureleed 
viel Jonne de 2

de
 helft in. Ezra verving Jesse en Jeremy 

verving Noah. De 2
de

 helft had Zeevogels meer kansen. In 
de 6

de
 minuut redde 

Ezra en werd de bal uit 
de corner maar net 
naast geschoten. In de 
13

de
 minuut een goede 

aanval met een 
afstandsschot welke op de bal belandde. Na wat kleine mogelijkheden 
voor Fritz pakte Ezra in de laatste minuut nog een goed schot. 
Een spannende wedstrijd met juichende spelers die er allemaal hard 
voor geknokt hebben. Laten we hopen dat de sneeuw even wegblijft 

en dat we de komende 3 competitiewedstrijden in deze lijn kunnen 
afmaken. 
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E5 KAMPIOEN.....E5 KAMPIOEN...E5 KAMPIOEN 
 
Met nog 1 wedstrijd voor de boeg,  dé kampioenswedstrijd op 4 december, staat het al vast dat de E5 kam-
pioen is geworden. 
 
Dat hebben jullie geweldig gedaan.!!!!!!!!!!!! 
In een reeks van wedstrijden hebben jullie laten zien dat de E5 een goed lopend en op elkaar ingespeeld 
team is geworden. 
Dankzij de wekelijkse trainingen op de woensdag en vrijdag zijn jullie goed positie spel gaan spelen en 
hebben jullie zo je eigen basis plekje gevonden. 
 
Er waren gemakkelijke wedstrijden waarbij de achterhoede van Dennis, Maud en Sander niet echt veel te 
doen hadden. 
Vooral Daan, onze vaste keeper, stond dan in het doel maar hoefde niet echt in actie te komen.. 
Maar er waren gelukkig ook genoeg wedstrijden waar de inzet en het goede overspel en het teamwerk tot 
uitdrukking moesten komen. En dat de achterhoede en onze sluitpost er stonden. 
Ook dan ging de trein rijden met in het midden veld Sven, Daryll en Luka. Zodat de voorhoede van Mick, 
Mandy en Maarten de ballen erin konden schieten. 
En die ballen gingen erin hoor!!!! Dat blijkt uit en fors hoog doel saldo als prestatie! 
 
As zaterdag de kampioenswedstrijd. We gaan er met z´n allen voor om als een echt kampioens team  de 
winterstop in te gaan! 
 
Erik ( trainer ), de vaste supporters ploeg die jullie door dik en  dun steunen,   en ik zijn onwijs trots op jullie 
en we gaan voor de volgende competitie ronde. 
 

 
Groetjes Jenet Stegerman, begeleidster E5. 
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Reiger Boys E11- SVW E9 
  
Vandaag moesten de mannen van  E11 aantreden tegen SVW E9 voor de beker. 
De aanloop naar deze wedstrijd was nogal tumultueus te noemen. Richard Sweep onze sponsor en vader 
van Rick kwam vlak voor de wedstrijd melden dat Rick ziek was en dus niet mee kon doen. Verder was er 
de nodige chaos bij de kleedkamers omdat deze overvol waren waardoor het lastig was om enig overzicht 
te houden. Coach Sybe was er behoorlijk mee aan want het verstoorde behoorlijk de voorbereiding. 
 
Van een bespreking kon geen sprake zijn en ondergetekende had vlak voor de wedstrijd bovendien  een 
onderonsje met de moeder van Justin in huize Coenraad. Toen ik 
terug kwam wilde trainer Robert Jan en supporter Koen alle details 
weten. Ik ging daar natuurlijk heen voor een kopje suiker en o ja ik 
ging daar ook heen om Justins voetbalschoenen op te halen want 
die zaten niet in zijn tas. Robert Jan ging tijdens de rust samen met 
Justin en zijn moeder even door nemen wat je zoal in een voetbal 
tas moet stoppen om eventuele herhalingen te voor komen. 
 
Al met al kwamen de boys toch nog op tijd en geïnstrueerd door 
coach Sybe aan de aftrap. 
Vanaf de aftrap stond het gelijk weer als een huis. Iedereen was 
scherp, het veld werd goed breed gehouden en de winst van de eer-

ste helft was dat er dit keer met scherp werd geschoten op het 
doel van SVW. Justin, Thomas en vooral Kay lieten zien dat 
ze een behoorlijke pegel in de benen hebben. 
De pech was dat de keeper van SVW alles tegenhield en 
slechts één keer werd gepasseerd door een schot van Mit-
chell. 
 
Na rust bleef het hele team staan als een huis. Er werd vooruit 
verdedigd, tegenstanders werden kort gedekt en ballen wer-
den niet weg gepoeierd maar aangenomen en naar een vrij-
staande medespeler gespeeld. Het elftal is in ontwikkeling en 
dat is heel prettig om te zien. Jarno is echt een kei in de ver-
dediging, Jordy snapt dat hij zijn tegenstander kort moet dek-
ken en Thomas snapt dat hij met zijn snelheid meer moet 
gaan inschuiven. Roy is echt een stofzuiger die overal als een 

terriër boven op zit, Kai snapt dat hij de zijkanten bezet moet houden om zichzelf ruimte te verschaffen voor 
zijn acties en Justin begrijpt dat hij als spits als aanspeel punt kan dienen voor op komende mensen en dus 
de bal moet aan nemen.  
 
Tsja en dan blijft er nog één over, onze spielmacher Mitchell, die laat zien dat hij op alle momenten het 
overzicht blijft bewaren en altijd de vrije man ziet en dus niet zelf zuchtig is. Na zelf de 2-0 gemaakt te heb-
ben liet Mitchell aan Justin en Kay zien dat je bij de eerste paal de bal kan terugtrekken en dus niet op doel 
moet gaan schieten als er iemand vrijstaat voor het doel. De 3-0 was daar een goed voorbeeld van want 
Justin hoefde er alleen maar tegen aan te lopen. In zijn eerste actie van de wedstrijd liet Mitchell zien dat hij 
echt uitzonderlijk is omdat hij met links de bal bijna de kruising in schoot. Ik heb geen gesponsorde jas no-
dig om te zien dat hij een uitzonderlijk talent is. Misschien den-
ken ze wel "als mijn jas maar goed zit". 
 
Nu zou je denken dat ik onze keeper vergeten ben, maar niets 
is minder waar want hoewel hij bijna niets te doen heeft gehad 
laat Rick zien dat hij betrouwbaar is en goed mee doet en uit-
loopt indien nodig. 
 
Goed gespeeld jongens, op weg naar Wembley !! Tot volgen-
de week. 
  

Gr Eli  
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Reiger Boys E5, erop of er onder. 
  
De herfstcompetitie is eigenlijk wel zo‟n beetje gelopen. De E5 staat aan kop en kunnen de cup niet 
meer ontlopen. Terugkijkend op alle wedstrijden, dan hebben onze jongens verdient de leiding in de 
competitie, je mag stellen met groot overwicht en speels gemak gezien de grote uitslagen. Maar hoe 
zit het dan met de beker? De E5 zit hier toch ook nog in de race? 
Dat klopt en dat is andere koek. Hier tref je andere en vaak meer gelijkwaardige tegenstanders. Wie 
je tegenstander wordt hangt af van de lotingen. Het mag duidelijk zijn, je moet je als team steeds 
opnieuw bewijzen. Bij verlies lig je er uit.  
  
Vandaag was de volgende bekerwedstrijd, wie gaat er „overwinteren‟, Jong Holland E2 of Reiger 
Boys E5?  
Het was erop of eronder. Ik kan u vertellen dat het spannend was, van begin tot einde wedstrijd. 
  
Zoals ik altijd begin, de condities: 
-         Koud, net boven het vriespunt 
-         Droog met af en toe wat sneeuwvlokjes 
-         Het veld goed bespeelbaar, niet bevroren 
-         Mannen en vrouwen in het veld: 8 tegen 8  
-         Onze aanvoerder: Dennis. 
-         Spelers gemotiveerd, stemming bij ouders positief gespannen. (wel veel geklaag over koude 
tenen)  
-         Aanvang wedstrijd 11.01   
  
Reiger Boys was de eerste 9 minuten dominant aanwezig, speelde zeer goed over en creëerde zo 
een aantal kansen.  
Het team als geheel liep gesmeerd, van achteren naar voren.  
In de 4

e
 minuut was het tijdens de corner een rommelige janboel voor het doel van Jong Holland, de 

bal werd ingeschoten en een speler van Jong Holland maakte hierbij opzettelijk hands. Penalty. De-
ze werd jammerlijk gemist, maar niet getreurd, Reiger Boys bleef goed voetballen. 
In het tweede deel van de 1

e
 helft werd Jong Holland sterker. Dit resulteerde in 3 ballen op de paal 

en 1 op de kruising en enige ballen naast het doel van Reiger Boys, al dan niet met een voetje van 
onze verdediging of een handje van de keeper. Het mag ook wel eens gezegd; de verdediging stond 
er als een huis. 
Het spel golfde over en weer, kansen over en weer. Beide teams deden niet voor elkaar on-
der.  Einde 1

e
 helft was de stand nog altijd 0 – 0. Kenmerkend voor de  kansen in de 1

e
 helft: Jong 

Holland ballen op de paal en lat, Reiger Boys veel corners en een penalty. 
  
Het beeld van de 2

e
 helft liet een minder positiespel zien, maar was zo nog spannender dan de 1

e
 

helft.  
Na 6 minuten spelen de eerste echte doelrijpe kans voor Reiger Boys. Het was weer vanuit een cor-
ner dat de bal voor het doel kwam, uit het strafschopgebied wegschoot en knap werd ingeschoten. 
Gepakt door de keeper. Echter 3 minuten later was het wel raak voor Jong Holland, vanaf rechts kon 
een speler doorbreken en plaatste de bal knap langs onze keeper. 0 – 1. 
Reiger Boys liet het hier niet bij zitten en ging met hernieuwde moed in de aanval. Dit resulteerde 
gelijk in een schot op het doel van Jong Holland, die knap werd gepakt door de keeper van Jong Hol-
land. 
Nog geen 2 minuten na de treffer van Jong Holland kreeg Reiger Boys opnieuw een corner. De bal 
kwam grandioos hoog voor het doel en werd knap ingekopt. 1 – 1. Een doelpunt uit het boekje. 5 
minuten later een zelfde situatie, deze keer werd de bal over gekopt.  
Ook Jong Holland had meerdere uitbraken, maar deze werden telkens goed verdedigd door onze 
achterhoede en keeper. Laatste minuut voor tijd werd de wedstrijd beklonken in het voordeel van 
Reiger Boys. Een aanval over rechts met een verwoestend schot belandde de bal over de keeper 
heen achter in het doel. 2 – 1. Grandioos gewonnen. Proficiat. 
Gelukkig is de uitslag positief uitgevallen voor Reiger Boys, het had net zo goed anders om kunnen 
zijn. 
Het leuke aan deze wedstrijd is dat deze ook voor de onpartijdige kijkers een genot was om naar te 
kijken, maar ook een wedstrijd die sportief gezien prima is verlopen voor beide teams.  
 (Vervolg verslag: pag. 14) 
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Ik heb expres geen namen genoemd, want het resultaat is neergezet door een team. In deze wedstrijd is 
maar weer eens gebleken dat een overwinning niet alleen behaald wordt door een super voorhoede, maar 
ook door een uitmuntende en zeer doortastende verdediging en keeper. Jongens en meisjes een pluim 
voor jullie allemaal, jullie waren super.  
  
Even voor de statistieken:           
 Darryl:  1 - 1 
       Luca:     2 - 1 
 
Man of the match:  
 Dennis. 
  
Tot volgende week, 

Ron. 
 

 
 
Opa Reinderts feliciteert Alle meiden met de behaalde overwinning op Maarsen. 

 
 
Jaarverslag Reiger Boys: 
 
In de loop van de week ligt het Jaarverslag ter inzage in de kantine. Indien men geen internet heeft, kan 
men een exemplaar meenemen. Het Jaarverslag zal ook op de site van Reiger Boys verschijnen. 
 

Henk Hoogeveen, 
Secretaris. 

 
 

Aanleveren documenten: 
 
Wilt u s.v.p. uw bijdrages aanleveren in een word-bestand? WPS kan ik niet plaatsen. 
 

De redacrtie 

 
13 december  

 
Algemene Leden Vergadering 

 
Houdt u deze datum vrij? 

 
Aanvang: 20.30 uur 
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LSVV MD1-Reiger Boys MD1   7-1  Erop of eronder……… 
 
Om voor deze wedstrijd gemotiveerd te zijn was niet zo moeilijk, want we moesten vandaag aantreden te-
gen de allersterkste tegenstander in onze competitie, namelijk LSVV uit Langedijk. Zij hadden namelijk net 
zoveel punten als ons, maar dan met een wedstrijd minder en veel meer doelpunten voor én slechts 2 
(twee!) doelpunten tegen! Met andere woorden; een héle sterke tegenstander. Maar, na een goede en lan-
ge warming-up hadden we er allemaal wel zin in. En we mochten ook nog eens op het hoofdveld. De eer-
ste 10 minuten ging het ook helemaal niet slecht, alhoewel LSVV wel de betere ploeg was. Ze combineer-
den beter dan ons en bij een mooi genomen corner stond onze verdediging te kijken waar de bal naar toe 
ging en werd deze heel mooi in de kruising geschoten; 1-0. Kort daarna kon Melissa toch nog goed door 
hun verdediging komen en haar schot ging maar rakelings voorlangs. Maar LSVV werd steeds beter en na 
een hard laag schot op doel werd het 2-0. In de 30

e
 minuut kregen ze weer een corner en helaas gebeurde 

hier hetzelfde als bij de eerste corner. Iedereen keek ernaar, deed niets en vervolgens werd de bal mooi en 
onhoudbaar voor onze goede keepster Melanie ingeschoten; 3-0. Nee, hier werden wij begeleiders en ou-
ders niet vrolijk en zeker niet warm van. We waren dan ook blij dat het rust was, zodat we ons met z‟n allen 
even konden opwarmen in de kantine met een heerlijk bakje koffie of warme chocolademelk. Na een don-
derspeech in de kleedkamer moest het de 2

e
 helft toch beter gaan. En dat gebeurde ook. Al na 3 minuten 

scoorde Jenny uit een mooi genomen corner van Esmee; 3-1! Helaas konden we hier niet lang van genie-
ten, want vanaf de aftrap van LSVV schoten zij de 4-1 erin. 10 minuten later werd het 5-1 door een hele 
mooie lob en in de 25

e
 minuut 6-1 door een afstand schot. Ja, die meiden van LSVV konden zeker hard 

schieten! Vlak voor het einde werd het nog 7-1, maar dat doelpunt heb ik niet gezien, omdat ik nog bezig 
was met het opschrijven van het vorige doelpunt. Nee meiden, deze tegenstander was gewoon een klasse 
beter dan ons, maar dat geeft helemaal niets. We moeten dit snel vergeten en ons gaan focussen op de 
rest van de competitie, want verder doen we het hartstikke goed. En we krijgen LSVV ook nog thuis, 
dus………….. 
 

Reporter Nico   

 
Bekerwedstrijd VVSD3-Reiger Boys D7 

 

 

Voor de bekerwedstrijd die we deze week moesten spelen, 

gingen we naar Spanbroek. 
Daar aangekomen begon het zelfs wat te sneeuwen.Eerst maar eens even 

warmlopen en de doelman inschieten, 
gelukkig was Mike weer van de partij. 

We speelden op het kunstgrasveld en de tegenstander bood 

heel goed tegenstand.Voor ons waren er ook kansen die net aan gemist werden. 
Met 0-0 gingen we de rust in. 

De scheidsrechter was heel strikt en liet ook fout ingegooide inworpen over doen. 
Hij floot goed,dat maak je weleens anders mee. 

Op naar de tweede helft dier nog spannender was als de eerste helft. 
Uit een voorzet van Annika scoorde Max al na 5 minuten de 0-1 binnen. 

Na een mooi voorzet van Kay mistte Daniel net doel. 

Daarop volgde een aanval van VVS die mooi gestopt werd door Mike. 
De corners die VVS kregen namen ze heel goed.Zo goed dat er uit het gerommel voor 

het doel de bal ongelukkig door een eigen speler in het doel belandde. 
1-1 Jammer hoor. 

Na een wissel kwam Sven weer in het veld en in de laatste minuut gaf hij 

de bal prachtig voor en schoot Daniel Reiger Boys naar de verdiende 1-2 overwinning. 
  

Mooi gedaan en hard voor gewerkt in de sneeuwkou. 
  

Tot volgende week tegen GSV in Grootschermer. 
  

OvanS  


