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Van de Redactie. 
 
Lekker uitgerust in de vakantie? Nou, de Rei-
ger wel en is weer neergestreken op het com-
plex. Vanaf zijn speciale visstek, de bar, zal 
hij weer veel nieuws proberen te verschalken. 
 
In deze editie: 

 Voorwoord van de voorzitter; 

 Wedstrijdverslag Heren 1; 

 Wedstrijdverslag Dames 1; 

 De A1; 

 De B1; 

 Veel E-voetbal; 

 Aankondiging dartstoernooi; 

 Enkele oproepen. 
 
Moet u het voorlopig even meedoen, maar 
dat lukt vast wel. Veel plezier met deze eer-
ste gevederde vriend. 
 

 
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 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken 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                072-5722033 

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    Ines Douwes 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Vacature 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

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 

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 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

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
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Van de Voorzitter......... 

 
De schoolvakanties zitten er weer op en het nieuwe seizoen is weer in volle he-
vigheid losgebarsten. De afgelopen weken zijn de trainingen weer begonnen en 
vele bekerwedstrijden gespeeld. A.s. zaterdag, 4 september, zal de competitie 
voor de A-categorie beginnen en een week later zullen de overige elftallen star-
ten. Ook de kabouters zullen snel weer op de zondagochtend beginnen. Helaas 
zijn we begonnen met een valse start. Het jeugdtoernooi van 29 Augustus hebben 
we moeten afgelasten. Dit hebben we gedaan op basis van de weersvoorspellin-
gen waarbij m.n. de vele regen en het verwachte onweer we de veiligheidsgaran-
ties niet zeker konden stellen. De grote te verwachten aantallen mensen op deze 

zondag hebben me uiteindelijk doen beslissen het toernooi af te gelasten. We gaan op zoek naar een da-
tum om dit afgelaste toernooi alsnog te kunnen laten plaatsvinden, echter dat zal dan ergens April/Mei 
2011 worden. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor het toernooi a.s. zondag 5 september een stuk beter en 
dit wordt zeker weer een fantastische dag.  
 
De aanloop naar een nieuw seizoen is altijd erg hectisch en m.n. in deze fase van het seizoen wordt er eni-
ge flexibiliteit gevraagd van iedereen. Alles moet uiteindelijk qua organisatie weer kloppen, maar aan het 
begin van het seizoen willen er nog wel eens wat organisatorische problemen optreden. Uiteraard sturen 
we hierop zodat deze organisatorische problemen worden opgelost. Enige acceptatie en flexibiliteit is dan 
van een ieder wel op zijn plaats. 
De penningmeester is drukdoende het oude seizoen financieel af te sluiten en zal verslag uitbrengen op de 
Algemene ledenvergadering ergens medio Oktober/November. Ondanks de vakantieperiode zijn toch nog 
vele mensen actief geweest met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Altijd een drukke periode voor 
de ledenadministratie i.v.m. de overschrijvingen maar ook de contributieadministrateur met het uitsturen 
van de acceptgiro‟s en terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage. En wat te denken van de MOT, ongelofe-
lijk veel werk weer verricht op het complex om alles weer netjes in gereedheid te hebben voor aanvang sei-
zoen. Ronald Brouwer en Marcel Kokkelkoren welke zeer druk zijn geweest (en nog) met de materialen en 
het up to date brengen van het sleutelplan. En zo zijn er zo velen die de afgelopen vakantie weken niet stil 
hebben gezeten. Vele  vrijwilligers hebben het weer mogelijk gemaakt dat we weer kunnen  starten. De 
puzzel van het trainingsschema is weer gelegd en verdient een groot compliment richting Ben Rietveld en 
Robert van Stigt Thans. Het wordt steeds moeilijker om dit rond te krijgen. Het geeft maar aan dat we qua 
bezetting overvol zitten. Het nieuwe seizoen met ruim 60 teams en zo‟n 100 kabouters. 
 
Aan het einde van het vorige seizoen hebben we helaas voortijdig afscheid moeten nemen van de voetbal-
technisch manager, Rein Lakeman. Rein heeft het afgelopen jaar veel goede dingen gedaan voor de club. 
Zonder in details te treden lag er toch een verschil van inzicht tussen Rein en bestuur wat uiteindelijk Rein 
heeft doen besluiten zijn contract niet uit te dienen (had nog een contract voor seizoen 2010-2011). We 
zullen de functie van Rein wel degelijk weer gaan invullen. Hierbij zal de invulling van deze rol m.n. liggen 
binnen de jeugd. Inmiddels zijn we in gesprek met een potentiële kandidaat en ik hoop op korte termijn 
hierover meer duidelijkheid te kunnen verstrekken. 
 
We hebben van de gemeente inmiddels de vergunning ontvangen om de verlichting van veld 3 deels te 
verplaatsen naar veld 2. Hierdoor maakt het straks makkelijker om doordeweekse wedstrijden te spelen op 
een volwaardig speelveld, veld 2. We hadden gehoopt dat de verhuizing van de lichtmasten gedurende de 
zomervakantie kon plaatsvinden maar helaas heeft het afgeven van de vergunning iets langer geduurd. Nu 
moeten we nog een paar weken wachten in hoeverre de buurt nog bezwaren heeft. We zijn in overleg met 
de firma Strago wanneer de verhuizing van de masten kan plaatsvinden. Hopelijk nog voor de winterstop. 
Ook de dug-outs van veld 4 zullen dan verplaatst worden naar veld 2.  
 
We hebben ook gemeend om het ballenhok binnen te verplaatsen naar een plek onder de tribune waar ook 
de overige ballenrekken staan. Het “oude ballenhok” zal straks worden ingericht als kleding/materialen 
ruimte. Dit lag nu allemaal onder de tribune. De vrijgekomen ruimte onder de tribune zal mogelijk ingericht 
worden als herstelruimte (wat al op de deur staat).  
(Vervolg: pag. 4) 
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De gemeente heeft ook deze zomer weer zorg gedragen dat de velden er weer netjes bij liggen. Het kunst-
grasveld heeft z‟n eerste zomeronderhoud gehad en het veld ligt er weer prima bij. We kunnen na één sei-
zoen stellen dat we zeer tevreden zijn over het veld en het gebruik ervan. Dit seizoen zullen we wel sterk 
toezien op het afsluiten van de doeltjes op het kunstgrasveld. M.n. door de jeugd uit de buurt wordt veel 
gebruik gemaakt van deze doeltjes. Bij schade aan de doeltjes zullen we als vereniging moeten opdraaien 
voor de kosten. Trainers welke op het KGV trainen zullen een sleutel ontvangen waarbij de eerste de doel-
tjes zal openen en de laatste op de avond deze weer zal afsluiten. Nogmaals, we zullen erop toezien dat dit 
ook werkelijk gebeurt. De KGV doeltjes zullen alleen gebruikt worden door de E- en F pupillen en evt. ka-
bouters. 
 
Ik kijk weer uit naar het nieuwe seizoen. Bij de jeugd zijn er spelers vertrokken maar ook vele nieuwe leden 
kunnen begroeten. Ik hoop dat jullie een plezierige en sportieve  tijd krijgen bij Reiger Boys. Plezier in de 
sport staat nog altijd bovenaan dus geniet van het spelletje. Bij de senioren gaan we van start met 10 seni-
oren heren teams op de zaterdag en 1 senioren herenteam op de zondag. Daarnaast 2 senioren dames 
teams op zaterdag en 1 op zondag. De wens om op de zondag meer senioren teams actief te hebben is 
(nog) niet uitgekomen maar we blijven hieraan werken.  Bij de jeugd nog eens zo’n 50 elftallen en dan nog 
een grote groep kabouters op de zondagochtend. We zitten qua bezetting echt aan de max. 
 
We zijn begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe presentatiegids. We hopen dat deze wordt uit-
gebracht medeo september. Ook dit keer wordt dit weer verzorgt door Daan de Niet van DNMedia.  
 
Alle leden hebben inmiddels ook de acceptgiro ontvangen voor de contributie seizoen 2010-2011. Ik vraag 
u om dit binnen de gevraagde termijn te betalen. Afgelopen seizoen hebben we in een aantal gevallen 
maanden moeten wachten tot de contributie werd voldaan. Wij zullen dit seizoen eerder correctieve acties 
nemen als de contributie achterstand niet tijdig is voldaan. Dit is nooit leuk om te doen, maar we hebben als 
vereniging onze verplichtingen. De leden de verplichting om de contributie te voldoen, de vereniging (lees 
bestuur) de verplichting om aan de financiële verenigingsverplichtingen te voldoen (o.a. KNVB afdracht, 
huur velden, salarissen, etc., etc.). De contributie is dit seizoen niet verhoogd zoals afgesproken in de laat-
ste algemene ledenvergadering. Wij blijven ons uiterste best doen om een contributiestijging zoveel moge-
lijk te beperken. Nogmaals, betaal de contributie, inclusief vrijwilligersbijdrage, binnen de gestelde termijn. 
Bij niet tijdige betaling zal er niet meer worden gevoetbald totdat aan de verplichting is voldaan. Deze maat-
regel gaan we dit seizoen wel degelijk uitvoeren. 
 
Dit jaar gaan we verder met het vrijwilligersprotocol. Het is nog steeds een grote zorg dat we op een aantal 
cruciale plekken in de organisatie te weinig vrijwilligers hebben. Ik wil dan ook alle leden dringend oproepen 
om zich op te geven voor het vrijwilligersprotocol. M.n. ontvangstdienst en de kantine/keuken is nog steeds 
dringend op zoek naar vrijwilligers. In de bekende wandelgangen heb ik begrepen dat er nog steeds vrijwil-
ligers zijn welke niet hun vrijwilligersbijdrage retour hebben ontvangen, ondanks dat men voldaan heeft aan 
het protocol. We hebben getracht alle vrijwilligers de 35 euro terug te geven. Tevens hebben we eind vorig 
seizoen gemeld dat, als er geen restitutie is geweest en u had hier wel op gerekend, u dit kenbaar kunt ma-
ken bij de penningmeester of bij Jack Wezepoel. Wij zullen dan zorgen dat alsnog deze 35 euro terug ge-
stort wordt. Dit kan nog steeds en wel tot 1 Oktober.  
 
Wat zal het seizoen brengen? We beginnen traditiegetrouw weer met de jeugdtoernooien waarbij helaas de 
eerste dag is afgelast. Dit jaar hadden we zaterdag 28 Augustus een recreatief seniorentoernooi en ook 
zaterdag 4 September wordt er door een aantal recreatieve senioren teams in toernooivorm gespeeld. Ge-
zelligheid voorop en tevens een paar partijtjes spelen. Leuk en goed initiatief vanuit Peter Coesel als coör-
dinator senioren. Wat natuurlijk een unicum is dat alle jeugdelftallen, zowel selectief als recreatief, beker-
wedstrijden spelen.  
Dat betekent dat voorafgaande aan de competitie al deze elftallen al 3 wedstrijden ter voorbereiding kun-
nen spelen.  
 
We zullen als bestuur op korte termijn de beslissing weer moeten nemen in hoeverre we, in samenwerking 
met Dutch Soccer Clinics, ook dit seizoen weer een internationaal toernooi gaan organiseren. We hebben 
als vereniging vele complimenten gehad rond de organisatie van het toernooi. Ook clubs als Liverpool en 
AC Milan waren zeer onder de indruk van de organisatie en het complex. Dat is natuurlijk een mooie basis 
waarop je zou kunnen beslissen om het toernooi weer te laten plaatsvinden bij Reiger Boys. Echter er zit-
ten ook gevaren aan daar de investeringen om dit te organiseren groot zijn.  
(Vervolg: pag. 5) 
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Reiger boys darts league gaat weer van start 
 
Na twee succesvolle seizoenen start op 23 sept 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 sept tot begin mei .Het is elke 
donderdagavond 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 sept bij Rob Bakker per mail:bakker1945@quicknet.nl .De inschrijf kosten zijn 
5 euro voor het hele seizoen. Daarnaast doen we ook 7,50 euro elke week in leggen voor een hapje 
en een drankje.Dus geef jullie snel op want vol =vol. 
 

Rob Bakker 
  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

Het toernooi in mei hebben we financieel goed kunnen afsluiten en geen verlies geleden. Dat is voor 
mij belangrijk, we mogen als vereniging geen onnodige financiële risico‟s lopen. Hopelijk binnenkort 
hier meer over.  
 
De competitie gaat straks weer van start. Onze heren1 moet het in de vierde klasse doen. Er is een 
gedreven groep met een prima trainersstaf. Het plezier lijkt terug bij deze groep en ik verwacht een 
goed seizoen. Een compliment aan Heren2 welke als totale groep bereid is gevonden om aan te 
sluiten bij Heren1. Hierdoor hebben we weer 1 totale groep van ongeveer 35 spelers voor zowel He-
ren1 als Heren2. 
Daarnaast hebben we dit jaar twee A elftallen wat straks een goede doorstroming moet geven naar 
de senioren. Bij de overige jeugdelftallen liggen voldoende uitdagingen in zowel hoofdklasse als eer-
ste klasse. Maar ook de recreatieve elftallen gaan hopelijk een gezellig, sportief en plezierig seizoen 
tegemoet. Mede door de initiatieven van Ben Rietveld en Suzanne Zwolsman zijn er vele talentvolle 
meisjes naar Reiger Boys gekomen. Hierdoor zijn een aantal meisjeselftallen versterkt en spelen 
dan ook op hoofdklasse niveau. Bij de Dames senioren is Christa Schelvis na vele jaren gestopt. 
Gelukkig blijft ze actief als teammanager van Dames1. Er zijn speelsters vertrokken en vele nieuwe 
speelsters gekomen. Het is nog onzeker hoe dit nieuwe Dames1 qua sterkte zich staande kan hou-
den in de hoofdklasse. Al met al weer genoeg sportieve uitdagingen voor spelers/speelsters, trainers 
en begeleiders. Alle elftallen op hun eigen niveau, zowel recreatief als prestatief.  
 
Ik wens iedereen een plezierig en sportief seizoen toe. Wij als bestuur zijn er weer klaar voor. De 
problemen welke we herkennen zullen we hard aan werken en de uitdagingen die er liggen gaan we 
aan. Ik hoop dat velen van u zich alsnog aanmelden voor een vrijwilligersrol en met ons deze uitda-
gingen aan willen gaan. Zonder voldoende vrijwilligers binnen de vereniging lukt het niet. We hebben 
vele plannen maar deze kunnen alleen gerealiseerd worden met voldoende vrijwilligers.  
 

Koen van der Horn 
Voorzitter v.v. Reiger Boys 
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Alcmaria Victrix - Reiger Boys. 
(Foto’s Maarten Post). 
 
Een nieuw seizoen, nieuwe 
kansen en naar later bleek 
ook nieuwe spelregels vol-
gens de scheidsrechter. 
Zo, de toon is gezet. 
En meteen bij het eerste ver-
slag weet ik al niet wat ik moet 
schrijven. 
Nou ja, Alcmaria stond binnen 
vijf minuten met 1-0 voor. Een 
lange haal en de spits stond 
helemaal vrij. 
Maar acht minuten later maak-
te Michael Cornelissen gelijk. 
Tenminste, dat dacht ieder-
een, behalve de scheidsrech-
ter. Ik zal het proberen uit te 
leggen 
Michael had de bal, de tegen-
stander maakt hands, Michael scoort, en Alcmaria krijgt een vrije trap mee, goal afgekeurd! Dat was een 
van de nieuwe regels dus. 
Ook van achter op de enkels trappen mag tegenwoordig zonder dat je er een kaart voor krijgt. 
Wat niet wegneemt dat Alcmaria beter, sneller en vooral zorgvuldiger speelde. 
Vlak voor rust kwamen ze dan ook terecht op een 2-0 voorsprong. 
Weliswaar door een buitenspelgoal, maar ja, die nieuwe regels hè. Dat is nog wel even wennen hoor. 
Over de tweede helft kan ik kort zijn. De thuisclub was beter en fysiek ook sterker ( en vooral groter). 
Reiger Boys had moeite met het tempo van de tegenstander en was zelf vooral slordig in de passing. Het 
middenveld werd nogal eens overlopen en ook de verdediging had niet helemaal zijn dag. Op de keeper 
Yannick de Boer na, hij stond een prima partij te keepen. Maar met alleen een goed spelende keeper win je 

geen wedstrijden. 
Op de valreep werd 
het ook nog 3-0, maar 
dat maakte niets meer 
uit. 
Zo, het eerste verslag-
je is er, meer kan ik er 
niet van maken. 
Volgende keer beter. 
 

Tineke Leuven 
 
 

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

7 

Jaargang 46 - nummer 1 
5 september 2010 

Dames RCL – Reiger Boys 4-0 (2-0) 
(Foto’s Leo Soeters). 
 
LEIDERDORP – De dames van Reiger Boys hebben hun eerste competitiewedstrijd  tegen RCL met 
4-0 verloren. Met snelle combinaties was RCL aanmerkelijk sterker dan Reiger Boys, wat voor rust 
resulteerde in een 2-0 voorsprong. Pas vijf minuten voor rust wist Reiger Boys slechts twee onver-
wachte kansen te creëren echter zonder resultaat. 
Na rust bouwde RCL de voorsprong uit naar 4-0. Voor Reiger Boys waren er weldegelijk reële kan-
sen om te scoren maar deze werden niet benut. 
De belangrijkste sta-in-de-weg hier was keep-
ster Rensen. 
 
In de 11

e
 minuut verspeelde Aike Verschoor de bal 

aan Priscilla de Vos, die vervolgens doortikte naar 
Marjan Brouwer. Op het harde schot van laatstge-
noemde had keepster Eline Roet geen antwoord (1
-0). Een dieptepass over de Reiger Boys-
verdediging heen werd opgevangen door de atten-
te Priscilla de Vos, die vrij voor keepster  Roet be-
heerst kon scoren (2-0). In de 40

e
 minuut verraste 

Jaimy Visser met een boogbal bijna keepster Ren-
sen. Met moeite wist deze de bal over de lat te 
tikken. Kort daarop schoot Marintha Louwe de bal 
net over. 
 
Na rust een breedtepass naar de volkomen vrijge-
laten rechtsbuiten Shirley Nederpel betekende de 3-0 voor RCL. Hierna kreeg Reiger Boys diverse kansen 
om de score een beter aanzien te geven. Een schot van de vrijgelopen Jaimy Visser werd echter een prooi 
voor keepster Rensen. Een voorzet van Jaimy Visser werd in één keer op de slof genomen door Marintha 
Louwe, helaas recht in de handen van Rensen. Uit een corner van Sharon Kok kopte Marieke Plekker de 
bal bijna binnen. Kort daarna kwam de bal uit een corner in een kluwen van speelsters voor de voeten van 
Aike Verschoor. Haar inzet vanaf slechts een meter afstand belandde echter tegen de paal. Reiger Boys 
mócht niet scoren leek het. RCL nog wel. Een ziedend hard schot vanaf wel 20 meter van Priscilla de Vos 

in de bovenhoek bracht de 4-0 op het sco-
rebord. 
 
Statistieken: 
 
RCL – Reiger Boys  4 – 0 (2 – 0); 11

e
 Mar-

jan Brouwer 1-0; 22
e
 Priscilla de Vos 2-0; 

55
e
 Shirley Nederpel 3-0; 88

e
 Priscilla de 

Vos 4-0. 
Scheidsrechter ?; geassisteerd door Ge-
rard Schrijvers (RCL) en Ruud Verschoor 
(RB) 
Kaarten: 1 x geel voor RCL 
  
RCL: Natasja Rensen (k), Ramona van der 
Harst, Marcha Duijkers (55

e
 Kirsten Kok), 

Nikki van Luxemburg, Lotte Gesman, Geke 
Maat, Marjan Brouwer, Priscilla de Vos, 
Chavelli Stolk, Martine de Bruijn (74

e
 Lin 

Ven), Shirley Nederpel. 
 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Tanja Groenewoud  (55

e
 Jeli-

en Beute), Alina Uijl,  Jaimy Visser (74
e
 Sue-Ranie Hok-A-Hin), Monique van der Rijst, Marintha Louwe, 

Sharon Kok, Sharady Pattinasarany (62
e
 Chantal Hendriksen). 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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RCZ A1 -  Reiger Boys A1 
 

Ook al weer een 
week geleden, 
maar toch wel aar-
dig om enige aan-
dacht te schenken 
aan het eerste op-
treden van de A1. 
Een aantal jaren 
moest Reiger Boys 
zonder, werkte 
hard aan de eigen 
jeugdopleiding en 
zie: een schitte-
rend resultaat. Dit 
team heeft poten-
tie. Dat staat als 
een paal boven 
water. Nu maar 
hopen dat deze 
talenten zich nog 
verder ontwikkelen. 
Niet alleen als indi-
vidu, maar ook als 
team. Ik heb er 
groot vertrouwen in 
en gelukkig met mij 
vele anderen. 

   Berry moest een tegendoelpunt toestaan 
HH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Emiel Koopmans kopt de eerste goal binnen. 
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De B1. 
 

Toch ook een team met veel mogelijkheden, ondanks verlies tegen Vrone. Maar ze gaan er wel voor! De 
spelers moeten elkaar alleen nog zien te vinden. Maar dat komt helemaal goed! 
 

HH 

Ouders: Houd vast! 
 
In de afgelopen twee weken is het meerdere malen voorgekomen dat wedstrijden werden afgelast. 
Redenen waren dat er geen team op de been gebracht kon worden of omdat er geen vervoer was. Soms 
komt dat bij Reiger Boys ook voor. Gelukkig niet al te vaak. In uiterste nood staat er dan iemand op die 
zegt: “Vooruit, rijd ik wel”. Met tegenzin, want de betreffende chauffeur heeft als ouder niets met dat team te 
maken.  
 
“Als je gewoon onderling afspraken maakt wie wanneer rijdt, is er toch niets aan de hand? Dus ouders, 
houd vast”. 
 

HH 

 
Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 

 
Heeft u ergens nog iets liggen - shirts, kousen, broeken - , uit welk decennium dan ook, en u gebruikt het 
niet meer, mag u het afstaan of in bruikleen geven aan Reiger Boys. De kleding wordt gebruikt om een 
beetje verleden terug te brengen in de kantine. Kijkt u s.v.p. eens op uw zolder, wie weet wat u daar nog 
aantreft. Heeft u inderdaad nog iets liggen, meldt u dit dan bij Ciska Haringa: 072 – 8500012. Hopelijk 
kunnen we binnenkort wat nostalgie terug brengen in onze kantine. 
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Reiger Boys E2 -  Kolping Boys E2: 8 -  2. 
  

Vandaag speelde Reiger Boys E2 zijn eer-

ste serieuze (beker)wedstrijd. De tegenstan-

der was Kolping Boys E2. 

In het begin was het nog een echte wedstrijd 

en de ruststand was 3-1 voor Reiger Boys. 

Na de rust 

werd er gas gegeven door Reiger Boys en 

werd het uiteindelijk een 8-2 overwinning! 

Het had zelfs dubbele cijfers kunnen zijn als 

de bal niet soms miraculeus er niet in ging. 

Er werd goed overgespeeld en hard ge-

werkt. Een leuk team.  

Dit belooft wat voor de komende wedstrij-

den! 

        

               

                     een toeschou(d)er 
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02-09-’10 KSV E2 – Reigerboys E3 0-9 
 

Na de overwinning op s.v.w. stond nu de volgende derby op het programma. 
Nu waren de spelers van K.S.V aan de beurt, om te zien hoe goed de E3 van reigerboys kan voetballen. 
 
Volgens afspraak lieten we het balletje snel gaan. Ondanks dat de jongens van K.S.V. ouder zijn, kwamen 
ze er niet aan te pas. 
De eerste goal kwam tot stand door goed overspel tussen Jarno  en Kenzo. 
Daarna was het Dylan die de 2-0 aantekende. 
 
Na de pauze bleef Reigerboys op zoek naar meer goals. 
Na weer een goede combinatie over 4 schijven mocht Kenzo de 3-0 scoren. 
Dylan maakte de 4 en de 5-0. Daarna liet Dylan zien dat hij niet alleen kan scoren, maar dat hij ook een 
prima pass in huis heeft. Hij speelde de bal op kenzo en hij scoorde de 6-0. 
 
Vervolgens kreeg Jarno het op zijn heupen. Ondanks zijn lichte blessure liet hij een mooi staaltje techniek 
zien. Hij dolde de keeper en maakte vervolgens de 7-0. 
De 8-0 kwam door een hele goede combinatie, die vanaf achter werd opgezet en deze werd fraai afge-
maakt door Kenzo. 
Dylan had bij de laatste goal 3 pogingen nodig. Hij kopte de bal uiteindelijk mooi in de hoek. 
De achterhoede van Reigerbos zat goed in elkaar en hield de 0 !!! 
 
Jongens het was weer genieten. 
 

Mike en de trotse coach    
 

Reigerboys E3 bekert verder!! 04-09-‘10 
 
Alweer de laatste wedstrijd in de poule voor de beker.  Met inmiddels zes punten in de spreekwoordelijke 
pocket mocht de formatie van Ron optreden bij het altijd gezellige Kolping Boys. De jongens van Kolping 
Boys waren allemaal 2

e
 jaars E en dat was ook duidelijk te zien, bijna allemaal een kop groter dan “onze 

mannen”. 
 
Reigerboys begon direct met goed voetbal de passing was verzorgt en de bal circulatie lekker hoog. Het 
kon ook bijna niet anders dat er snel gescoord ging worden. Na een mooie combinatie van Mike en Jarno, 
kwam de bal in de voeten van Kenzo die hem vervolgens in een keer op zijn pantoffel nam om met een 
prachtig schot in de rechterbovenhoek de keeper van Kolping Boys teleurgesteld achter te laten.  
 
De eerste helft was absoluut voor Reiger Boys iedereen voerde zijn taken naar behoren uit en na een we-
derom mooie opbouw van achteruit weet Sam met een mooie beweging zichzelf vrij te spelen en met een 
hard schot door het midden de 2-0 zeker te stellen. 
 
Gesterkt door de limonade komt Kolping Boys de kleedkamer uit, en is vanaf het fluitsignaal duidelijk van 
plan “om het er niet bij te laten zitten”. Het fysieke voordeel van de mannen uit Oudorp komt nu goed van 
pas en na een aantal minuten in de tweede helft is de aansluiting daar, en scoort Kolping de 1-2. Het had 
zomaar nog een keer kunnen gebeuren als onze “rots in de branding” Sil er geen stokje voor had gestoken. 
 
De immer scorende Dylan lijkt deze wedstrijd een abonnement op zowel de paal als de lat te hebben, een 
aantal snoeiharde schoten treffen dit keer helaas alleen het edele staal. Mede door deze kansen krijgt Rei-
ger Boys weer het vertrouwen en weet  elkaar  met korte “tikjes”weer te vinden . Na een mooie assist van 
Kenzo weet Jarno met een snelle beweging de keeper te verschalken om vervolgens de 1-3 in te schieten. 
Daarna gaat het allemaal redelijk simpel met name de opbouw van Roy en Koen is verzorgt en weet Craig 
geholpen door Jarno en Kenzo vervolgens de  1-4 en 1-5 te scoren. Daarna komt er nog een laatste stuip-
trekking van Kolping Boys waarna er 2-5 kan  worden aangetekend. 
De 2-6 wordt na een mooie steekpass van Sam koel afgemaakt door Jarno. 
 
Jongens leuk gevoetbald met name de eerste helft was leuk om naar te kijken. We zijn bovenaan in de 
poule geëindigd en volgende week kunnen we met een mooi ingespeeld team aan de bak in de competitie.  

Groeten Marco en Sam 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

13 

Jaargang 46 - nummer 1 
5 september 2010 

Reiger Boys E3 begint met overwinning 

  
Nadat op donderdag de definitieve indeling voor de E3 en E4 bekend gemaakt zijn stond de E 3 weer tegen 
SVW 27 E3, waar ze in de oefenwedstrijden redelijk makkelijk,met bijzonder goed spel een eenvoudige 
overwinning behaalde van 9-1. 
  
Het was even afwachten of deze wedstrijd voor de bekercompetitie wel door kon gaan want een half uur 
van te voren kwam de regen met bakken naar beneden. Gelukkig kwam het zonnetje erdoor toen de jon-
gens het veld betraden. 
  
Reiger Boys begon goed aan de wedstrijd met diverse kansen die het doel  
  
 misten, maar hier kwam gelukkig verandering in. Mike schoot de bal van afstand langs de keeper en 
scoorde de 1-0. Een bevrijdend doelpunt. In de eerste helft scoorde ook Craig en Jarno, maar werd er ook 
een tegendoelpunt geïncasseerd. Ruststand 3-1 
  
Na rust was het spel soms erg goed, maar af en toe maakten de jongens het zich zelf te moeilijk, waardoor 
SVW meer balbezit kreeg. 
  
Reiger Boys kwam niet tot uitgespeeld kansen maar met een uitstekende actie van Kenzo (tussen 3 man 
in) zette hij zichzelf in een schietkans die hij voortreffelijk benutte. Dit was het moment dat SVW begreep 
dat er geen winst meer was te behalen, en kreeg Reiger Boys weer meer balbezit. Hierin scoorde Dylan 
met een verwoestend schot de 5-1 in de kruising. Helaas kregen we nog een tegendoelpunt waardoor de 
eindstand 5-2 op de borden kwam. 
  
Een terechte eindstand, wat een lekker begin is voor de bekercompetitie. 
Jongens allemaal  goed gevoetbald en hard gewerkt. Succes in de volgende bekerwedstrijd. 
 

WEDSTRIJDVERSLAG BOL E1 –RB E4 op 31 AUGUSTUS 2010 
 
Over de 1

e
 helft zullen we maar kort zijn. Al snel trof BOL een rake treffer. Onze RB-mannen zaten niet lek-

ker in de wedstrijd. Met 1-0 achterstand gingen ze de rust in.  
Wat er in de limonade gezeten heeft weten we niet maar al gauw bleek dat de mannen elkaar weer gevon-
den hadden. Dylan scoorde een prachtige treffer waardoor het al gauw 1-1 werd. Vele kansen volgden en 
door een geweldig schot van Tigo werd het 2-1 voor ons. Tigo had de smaak te pakken en maakte er nog 
even 3-1 van. Jongens jullie hebben allemaal super jullie best gedaan en we hebben enorm van jullie geno-
ten. Dit belooft een prachtig seizoen te worden. We hebben er zin in!! 
 

Groeten van Marten en Caroline 
 

Reiger Boys E4 - Kolping Boys E4  
 
De E-selectieteams waren afgelopen week bekend gemaakt en we mochten met de 'nieuwe' jongens afge-
lopen zaterdag onze 1e wedstrijd spelen. Met de sponsoring van de tenues van Fortis en De Knoest Hou-
ten Vloeren en de trainingspakken van Notariskantoor Quitz betraden wij het veld. De tegenstander was 
een oude bekende, namelijk Kolping Boys E4. We maakten een goede start wat resulteerde in een eigen 
doelpunt van Kolping Boys na een goede voorzet van Tigo. Helaas werd het na 2 snelle tegenaanvallen 1-1 
en 1-2. We speelden de meeste tijd op de helft van de tegenstander, waardoor een schitterend afstands-
schot van specialist Dylan in het doel belandde. In de rust wat limonade en de 1e helft bespreken, waarna 
we aan de 2e helft konden beginnen. Kolping Boys kwam sterker uit de kleedkamer en al gauw keken we 
tegen een achterstand aan van 2 tegen 5. Het laatste doelpunt van de mooiste en werd gemaakt door 
Jaimy. Na 3 verdedigers uitgespeeld te hebben werd de bal snoeihard onderkant lat ingeschoten. Helaas 
werd de 1e wedstrijd in een reeks van 3 verloren, maar er is nog niets verloren. De overige 2 gewoon win-
nen en we gaan gewoon naar de volgende ronde. 

 
Dinsdag spelen we alweer om 18.30 uur onze volgende wedstrijd; tegenstander is dan BOL E1. Tot dins-
dag! 

Quincy en Patrick 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

14 

Jaargang 46 - nummer 1 
5 september 2010 

2 September 2010 

De tweede beker wedstrijd Reiger Boys E5 tegen Kolping Boys E7. 
  
Na een prachtige zege van de eerste bekerwedstrijd begonnen we vol goede moed aan de tweede 
bekerwedstrijd. Met invaller Niels waren wij heel blij, hij deed super zijn best voor de E5.  
Dank je wel daarvoor, Niels! 
Met geblesseerde Dennis en heel veel ouders, zussen en opa‟s en oma‟s langs de lijn om ons aan te 
moedigen begon de wedstrijd om 18.30u.  
RB dook meteen op de bal en vloog naar het doel van KB. Eerst even warm draaien, maar na onge-
veer 5 mislukte doeltrappen begon het doelpunten te regenen. Door goed kijken, overspelen, gebruik 
maken van de gaten die KB liet vallen zorgde Mandy, Daryll, Luca en Maud na mooie voorzetten van 
Niels, Maarten, Mick en Sander ervoor dat we met 8-0 de rust in gingen. Het spel speelde zich op 
een enkele uitbraak na alleen maar voor het doel van KB af. Keeper Daan hing aan de doel lat, stond 
tegen de paal aan en ging er maar eens bij zitten op zijn tijd.  
In de rust hadden de jongens en meiden van de E5 bekokstooft dat er minstens nog 8 bij moesten. In 
de rust het keepers tenue overgegeven aan Sander zodat Daan ook nog even lekker een balletje kon 
trappen. En wat in de rust beklonken was gebeurde ook… en zelfs meer. De doelpunten regen moet 
als een stortbui voor KB gevoeld hebben. Want de eindstand werd 19-0 voor RB. Jongens en mei-
den jullie hebben lekker gespeeld, met veel doelpunten als resultaat. Heel veel succes aanstaande 
zaterdag als jullie de derde bekerwedstrijd gaan spelen. 
Trouwens super dat jullie tijdens deze bekerwedstrijden al lekker aan elkaar kunnen wennen voordat 
de echte competitie gaan beginnen! 
  

Sportieve groeten van Bianca Besteman 
 

 
 
 

Dartstoernooi:  
 
Meld u aan en versla komend seizoen onderstaande finalisten van het afgelopen seizoen. 
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Jeugdtoernooi: Geweldig! 
 
Ging het toernooi op 31 augustus niet door vanwege het weer, gisteren werd het een geweldige dag. De 
temperatuur was aangenaam, ondanks de aanhoudende wind. „s Ochtends was het enorm druk. „s Mid-
dags werd het iets rustiger omdat de C-teams op een heel veld spelen. Dat scheelt toch bijna de helft aan 
publiek en aan voetballers. De toernooicommissie mag terugzien op een fantastische dag, mede dankzij de 
inzet van heel veel vrijwilligers. Uiteraard was er de vaste kern, met daaromheen heel veel nieuwe gezich-
ten die zich een dag tomeloos hebben ingezet om het toernooi goed te laten verlopen. Ik ben trots op jullie! 
 

HH 
 

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

16 

Jaargang 46 - nummer 1 
5 september 2010 

 


