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Van de Redactie. 
   
Prachtig kaboutertoernooi meegemaakt. Ver-
liep vlekkeloos. Organisatie: bedankt! En ui-
teraard was er zaterdag ook weer het een en 
ander te doen. Lees daarover meer in deze 
Reiger. 
 

 Dames 2 doet hele goede zaken; 

 Diverse wedstrijdverslagen; 

 7 x 7 voetbal bij Reiger Boys; 

 Waar de koe het doet? Gokt u maar; 

 Diverse kampioenen; 

 Mededelingen; 

 Aankondigingen. 
 
Dit is het dan voor deze week. 
 

De redactie 
 
 
 
 
P.s.: Blijft u wel uw bijdrage inzenden? 
 
 
 
 
 
 
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      Vacant 

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     Arjan de Back                06-53924984 

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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Impressie Dames 2. 
 

 
Toch maar even heel mooi ge-
wonnen van Faya Lobi. On-
danks dat de trainer, Richard, al 
nachten niet geslapen had. De 
spanning werd hem te veel. 
 
Promotie zit er nu toch wel dik 
in. Ja, de dames doen het won-
derlijk goed. 
 
De thuisploeg won met 2 - 1 en 
dat mondde uit in een gezellige 
derde helft. 
 

HH 
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Onze hoofdsponsors. 
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Reiger Boys 6     -      Blauw Wit  4             2  -  5 

  
Laat ik beginnen met het elftal van Blauw Wit te feliciteren met het behalen van het kampioenschap. We 
hadden het ze wat moeilijker willen maken maar zijn speelden zeer effectief en wisten de kansen  vooral in 
het laatste kwartier voor de rust gewoon te benutten. Met name hun tweede, derde of  misschien 
was het wel de vierde was er een van de bovenste plank. Maar ja, je mag natuurlijk ook niet zo maar num-
mer 14 dragen!! Ja, dat laatste kwartietje dus, want daarvoor deden we gewoon mee en was de 
1 - 1 stand ( doelpunt Johan ) een redelijke weergave van de wedstrijd. Een 1 - 4 ruststand poets je natuur-
lijk niet zo maar even weg maar toch was er vertrouwen om de stand een wat dragelijker aanzien te geven. 
Maar toen de scheids, na 5 minuten, een duidelijk geval van obstructie niet honoreerde was de weg voor 
de spits van de Blauwwitten vrij en kon deze moeiteloos scoren. Toch bleven de Cockers geloven in een 
beter resultaat hetgeen de tweede goal opleverde van inderdaad weer Johan, die er blijkbaar een gewoon-
te van maakt om elke week 2x te scoren. 
Een opmerkelijk feit was toch wel dat we eindelijk eens geen beroep behoeften te doen op 
"buitenstaanders", we konden het dit keer eindelijk eens af met onze eigen selectie van 20 man!!!! Dat 
geeft de burger moed. 
Vrijwel een ieder heeft gereageerd op m'n oproep m.b.t. het stoppen/doorgaan voor volgend seizoen. 
Een paar stoppen, anderen zijn/blijven beperkt lid, dit om verschillende redenen.  
Voor het KSV toernooi op 14 mei hebben zich voldoende Cockers aangemeld misschien vragen we er een 
paar "nieuwe"spelers bij om de sfeer te komen proeven. 
Uiteraard kom ik nog op het bovenstaande terug. 
Verder worden de Cockers nog bedankt voor de bloemen en de etensbon die we van van jullie mochten 
ontvangen, was o.a. voor het af en toe wat regelen van het een en ander, heb ik begrepen. 

  
J.v.d.B.  

 

Reiger Boys start 7 x 7 Voetbal. 

Niet alleen voor (oud-)leden maar ook voor iedere voetballiefhebber vanaf de leeftijd van 45 jaar 
gaat Reigerboys met ingang van het nieuwe seizoen een 7 tegen 7 competitie starten. Voor ieder-
een van deze leeftijdsgroep die onderling nog graag een wedstrijd wil spelen gaan we deze nieu-
we uitdaging starten. Dus voor alle duidelijkheid het gaat niet alleen om Reigerboys leden, u hoeft 
geen lid van een vereniging te zijn. Sportiviteit en gezelligheid staan bovenaan. Het geheel heeft 
een recreatief karakter. 

 
Het spel. 
Er wordt gespeeld op een half veld met kleine (handbal-)doeltjes. 
De speeltijd zal ongeveer 2 maal 30 minuten bedragen, er wordt niet aan buitenspel gedaan en er 
kan doorlopend gewisseld worden. Er mogen maximaal 5 wisselspelers aan meedoen. 
Het is de bedoeling dat de voetballers zelf een (vrienden-)team samenstellen van maximaal 15 
man. 
Verder gaan we kijken of we een of meerdere teams kunnen samenstellen van mensen die geen 
eigen team kunnen regelen. Er wordt in principe alleen thuis gespeeld op zondag en af en toe op 
een avond. 
Verder is er geen KNVB lidmaatschap nodig wat de kosten enorm drukt. 
 
Interesse? 
Lijkt het u ook wat om op deze manier nog lekker tegen een balletje te trappen en daarna onder 
het genot van een drankje en een hapje in de derde helft de gespeelde wedstrijd te analyseren? 

Laat het dan nu weten of dit uw interesse gewekt heeft. Bij voldoende belangstelling gaan we een 
informatieavond houden.   
 
Een interesseformulier is af te halen in de kantine of te downloaden vanaf de site: 
www.reigerboys.nl. U kunt ook pag. 6 printen en invullen. 
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7 x 7 voetbal 
voor 45+ 

 
Interesseformulier 

 

Ja, ik heb interesse voor het 7 x 7 voetbal. 
 
 

   Naam: ………………………………………………………………. 
 
   Adres: ……………………………………………………………….  
 
   Postcode: …………………………………………………………… 
 
   Woonplaats: ………………………………………………………...  
 
   Geboortedatum: …………………………………………………… 
 
   E-mailadres: ……………………………………………………….. 
 
   Telefoonnummer: ………………………………………………….. 

 
 
 

Dit formulier gaarne ingevuld afgeven in de kantine van 
v.v. Reiger Boys 

Lotte Beesedijk 1 
Heerhugowaard 
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Reiger Boys A2 - ODIN 59 A3 : 2 - 3. 
Het kostte wel weer enige moeite om een 
team op de been te brengen, maar is uit-
eindelijk toch gelukt! Helaas werd er niet 
gewonnen, ondanks de schitterende aan-
val (foto‟s links van boven naar beneden. 

HH 
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Reiger Boys MB1 – Overbos MB1 (halve finale beker) 
Woensdag 13 april 2011, 19.00 uur  
 
De koppies staan strak, de spanning is bij veel meiden van hun gezicht af te lezen. Dat is niet 
zo gek, want het gaat vanavond ergens over, namelijk de halve finale van de KNVB beker. De 
omstandigheden vooraf zijn perfect. De wedstrijd wordt gespeeld op het mooie kunstgrasveld, 
de tribune zit (bijna) vol, we hebben een uitstekende scheidsrechter en een tegenstander die op 
papier te kloppen lijkt. Overbos staat namelijk onderaan in de Hoofdklasse met 7 gespeeld en 7 
verloren. 
Met de uitstekende wedstrijd van afgelopen zaterdag nog in het achterhoofd start Amanda met 
dezelfde opstelling.  
 
Gabrielle, Natalja en Jasmijn zaten vanwege blessures aan de kant, maar waren er wel om de 
teamgenoten te steunen. Geweldig meiden! 
Reiger Boys start direct met haar favoriete spel: druk naar voren en spelen op de helft van de 
tegenstander. Overbos komt nauwelijks over de middenlijn. Het enige wat zij proberen is met 
een lange bal vanaf de keepster de snelle spitsen voorin bereiken. De verdediging van Reiger 
Boys komt geen enkele keer in gevaar, laat staan bij het doel van Bo. Zij heeft de eerst helft 
nauwelijks iets te doen. Gelukkig schijnt de zon nog zodat je als keepster van Reiger Boys nog 
een beetje bruin van het veld komt. 
Halverwege de eerste helft is het dan zover. Een combinatie tussen Roos en Gaby wordt goed 
door Roos afgerond: 1-0. Met een prachtige steekpass a la Messi weet Roos Gaby te lanceren. 
Ja, dan is er geen houden meer aan. Gaby scoort 2-0. Vlak voor tijd is het Roos weer die de 
ruststand op 3-0 brengt.  
Dit keer geen verslapping na de rust. Direct na de aftrap gaat Reiger Boys door met sterk 
veldspel met “driehoekjes”, steekballen en schoten vanuit de tweede lijn. Het is uiteindelijk 
Gaby die voor 4-0 zorgt. Vanaf dat moment “zakt” de wedstrijd een beetje in. Overbos heeft zich 
al lang gewonnen gegeven en de meiden van Reiger Boys sparen de krachten voor de 
komende competitieperiode.  
Aanstaande zaterdag eerst (weer) tegen Overbos en dan de belangrijke avondwedstrijden 
tegen Maarssen en Sporting 70. Hoewel de meiden afhankelijk zijn van de uitslagen van 
anderen, kunnen ze nog voor een flink spannend einde zorgen in de Hoofdklasse en zijn ze een 
gevaarlijke outsider. Zeker als je met 10-4 wint van Maarssen en Sporting 70 afgelopen 
weekend maar met 1-0 heeft weten te winnen van Overbos én de halve finale KNVB beker met 
2-1 heeft verloren. Wat doet dat met de motivatie en spirit van een team? 
 
Als de voortreffelijk leidende scheidsrechter voor het einde fluit gaat het grote getale 
opgekomen publiek volledig uit zijn dak. Geweldig mensen dat jullie er allemaal waren om de 
meiden toe te juichen en te ondersteunen. BEDANKT.  
Ook bij de meiden is de vreugde groot. Ze bedanken het publiek met een eigen wave en 
kunnen zich opmaken voor de finale tegen Zuidvogels. Zij hebben Sporting 70 uitgeschakeld en 
staan bovenaan in de Hoofdklasse, dus dat belooft een spannende pot voetbal te worden.  
 
De finale wordt gespeeld op 14 mei op neuraal terrein in Uithoorn. Zet iedereen het alvast in zin 
agenda?  
We gaan naar Uithoorn toe, ………………we gaan naar Uithoorn toe………………………! 
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Reiger Boys MD1-BKC MD1    2-3                           ONZE Kampioenen………… 
 
Vandaag moesten we de allerlaatste wedstrijd thuis spelen tegen de koploper van onze competitie BKC, 
die dus ook kampioen kon worden. Dit bleek ook wel bij het betreden van het veld, want er stonden héél 
veel mensen van hun team met spandoeken, alsof ze al kampioen waren. Maar daar wilden wij natuurlijk 
graag nog een stokje voor steken. Helaas was onze “muur” van de verdediging Benthe er vandaag niet. 
Maar, natuurlijk de vaste kern supporters weer wel dus stonden de meiden er niet alleen voor. We begon-
nen de wedstrijd heel goed en na 10 minuten was de eerste kans voor ons, maar deze werd goed tegen 
gehouden door hun keeper. Natuurlijk waren zij ook heel erg goed, maar wij waren de eerste 20 minuten 
zeker niet de mindere, integendeel. Ik hoorde langs de zijlijn ouders van de tegenpartij tegen elkaar zeg-
gen; “dit gaat heel moeilijk worden, ze zijn heel erg goed…..”. Helaas gebeurde het dan toch dat zij de ge-
nen waren die het eerst scoorden. Het was een hard schot op doel, onhoudbaar voor Monika; 0-1. Even 
later weer een mooie actie van hun en een schot op doel, maar die werd heel goed door Monika gestopt en 
in tweede instantie door hun hard over geschoten. Zo gingen we met een redelijke stand de rust in en was 
het weer de taak van de coaches om wat dingen te bespreken en zelfs te veranderen. In plaats van verde-
digen tegen deze goede ploeg werd gekozen voor de aanval. Want je kent de gezegde; “aanvallen is de 
beste verdediging!”. Melanie ging op doel. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat dit gelijk beter zou gaan en het 
was dan ook na 5 minuten meteen 0-2. Maar er werd door ons wel beter gevoetbald en iedereen knokte 
voor iedere meter. We kregen allebei kansen, maar helaas was het toch BKC weer die scoorden. Dit keer 
vanuit een penalty; 0-3. Dit was wel zeer geflatteerd, want wij waren echt niet slechter. Je zou nu denken 
dat de meiden het wel hebben gehad met de wedstrijd, maar het tegendeel was waar. Iedereen ging 100% 
voluit en opeens schoot Daphne vanuit het niets vanaf een grote afstand op doel en…….goal !! 1-3 en er 
was nog genoeg tijd over. BKC kreeg gelijk weer een grote kans, maar deze werd prachtig gered door Me-
lanie. Even later brak Lorraine (wie anders) weer door de verdediging en schoot de bal er heel cool in 2-3 ! 
Nu werd het dus toch nog heel erg spannend, want BKC moést winnen om kampioen te worden……Ik 
hoorde ook toen een paar ouders van BKC tegen elkaar zeggen; “het zal toch niet gebeuren he….” En wij 
bleven gewoon brutaal aanvallen, alsof wíj kampioen konden worden. Maar helaas, de tijd was te kort om 
nog gelijk te spelen of zelfs te winnen, want ik weet zeker dat we dat hadden gedaan als we nog 5 of 10 
minuten langer hadden gehad. Al met al was het weer een hele mooie wedstrijd en moet ik iedereen weer 
een compliment geven voor de volle inzet en vreugde in het spelletje dat jullie ons hebben gegeven mei-
den !! Een 3

e
 plek met 2 hele goede ploegen boven je is ook heel goed hoor. Voor ons zijn jullie ONZE 

kampioenen ! Jammer dat dit de laatste wedstrijd was, terwijl de zomer nog moet beginnen…..Ook jammer 
dat dit leuke team volgend jaar niet meer bij elkaar is, maar dan zit iedereen weer in een ander leuk team. 
Hierbij wil ik ook de coaches Ron & Co bedanken voor alle begeleiding en geduld met de meiden. En Roel 
voor het vlaggen 
(door ondergeteken-
de omschreven als 
de “meest ondank-
bare taak”) en na-
tuurlijk alle trouwe 
toeschouwers, ofte-
wel; ouders, familie, 
vrienden, bekenden 
en opa van Benthe ;
-)  
 
Reporter Nico 
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De Vacatures. 
 

 Voor verdere 
omschrijving 
van de vacatu-
res, klik op de 
poster op de 
site. 

  

 Heb je zelf sug-
gesties om iets 
voor de vereni-
ging te doen in 
het kader van 
Maatschappelij-
ke Stages, laat 
het ons weten. 

 

 Heb je vragen, 
stel die ge-
woon. 

 

 Je kan ook een 
vacature vervul-
len  als vrijwilli-
ger. 

 

 Ouders kunnen 
zich dus ook 
aanmelden. 

 

 Aanmelden bij 
Jack Wezepoel, 

 tel.: 072–
 5743565 
 

HH 
 
 

 
Ook “Vriend van Reiger Boys” worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
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DWOW MD1 - Reiger Boys MD1 1-2             Donderdagavond 14 april; Strijd om de 3
e
 plek…….. 

 
Op deze doordeweekse  (donder)dagavond moesten we helemaal naar Wieringerwerf om daar 
tegen DWOW onze 3

e
 plaats te verdedigen, want dat stonden zij namelijk ook. Met Monika op 

doel begonnen we de wedstrijd en zagen direct al dat dit een hele zware avond zou worden, 
want al na 6 minuten liep de spits alléén op haar af en scoorde de 1-0. Maar in plaats van de 
koppies te laten hangen gingen wij op zoek naar de gelijkmaker en die kwam dan ook 4 minuten 
hierna. Tenminste, dat dachten wij allemaal. Een mooi schot van Lorraine ging over de keeper, 
die zich omdraaide en alsnog de bal pakte, alleen de grens én de scheidsrechter zagen niet dat 
de bal 1 meter over de doellijn was gepasseerd, dus ging dit feest niet door. Na de wedstrijd heb 
ik ze dan ook verteld dat je bij Pearl hele goede brillen kan kopen…..We bleven aandringen en in 
de 20

e
 minuut schoot Sterre vanuit een corner knalhard tegen de lat !! Het leek wel niet te mó-

gen, maar slechts één minuut later, na een goed uitgespeelde aanval en assist van Robin kon 
Esmee dan eindelijk de welverdiende 1-1 inschieten. Het spel ging toen op en neer, maar 
DWOW werd steeds sterker. Er kwam nog een goed schot op doel van hun kant, maar Monika 
stompte deze er prima uit en zo bleef het dus spannend tot de rust. De 2

e
 helft begon waar de 1

e
 

mee eindigde; kansen over en weer en we waren zeer aan elkaar gewaagd. We wilden tenslotte 
allebei graag 3

e
 worden en ons direct plaatsen voor Europa ! Sabine, Selma en Susanne deden 

het opvallend goed achterin en Benthe had het ouderwets druk. Na een mooi uitgespeelde aan-
val van ons kwam de bal bij Bo terecht en die had de 1-2 al in haar gedachten, maar schoot 
snoeihard tegen de paal !! En zo bleef het dus spannend, want toen gingen zij beter voetballen 
en dat resulteerde in een mooie aanval die terecht kwam bij hun spits die helemaal vrij voor het 
doel stond, maar de bal gelukkig hard over het doel schoot pfffff. Nee, dit soort wedstrijden zijn 
zeker niet goed voor je hart. Gelukkig kwam er dan vlak voor het einde toch nog gerechtigheid. 
Na heel veel gerommel voor het doel van de tegenstander kwam de bal voor de voeten van Lor-
raine terecht en die schoot de bal half raak en met een hele rare draai verdween deze in het 
doel; 1-2 !!!! Iedereen, het trouwe publiek van Reiger Boys dan, ging uit z‟n dak ! Nu was het nog 
zaak om de laatste 5 minuten uit te spelen en dat was ook nog niet zo makkelijk, want zij speel-
den natuurlijk alles op alles. Het lukte ons gelukkig toch en zo namen we de welverdiende 3 pun-
ten mee naar Heerhugowaard en bleven we op de 3

e
 plaats staan. Zaterdag a.s. staat de laatste 

wedstrijd van de competitie op het programma tegen de koploper BKC die heel graag bij ons 
kampioen wil worden. Als we zo spelen als vanavond zullen ze nog van een koude kermis thuis 
komen……. 
 

Reporter Nico 
 
 
 

Koedijk D 5 - Reigerboys D 7     uitslag 0 - 0 
  
Over de eerste helft kan de verslaggever niet veel zeggen omdat die er 
de eerste helft niet bij was. Maar de andere toeschouwers wisten te vertellen dat onze boys ei-
genlijk voor hadden moeten staan, maar ja, dan moet er wel gescoord worden.De tweede helft 
was erg spannend en was Reigerboys toch weer het meeste aan de bal.Ze kregen zelfs een pe-
nalty, maar die werd helaas gemist dus bleef de stand op 0 - 0.Wel blijven we op de tweede 
plaats staan. Als er nog een inhaalwedstrijd is hopen we toch deze tweede plaats te houden. 
Zaterdag het eerste toernooi en dat is weer in Koedijk.Gaan we voor de beker? 
  

gr. O.van S. 
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Limmen ME3 – Reiger Boys ME2 
 
De laatste wedstrijd van de competitie, echt spannend qua competitie was het niet meer maar de meiden 
gingen voor de eer. Ook de laatste wedstrijd wilden de meiden winnen. 
 
In de eerste helft wilde het nog niet echt, er werd wel goed gevoetbald maar de doelpunten bleven uit. Met 
0 – 2 voorsprong gingen de meiden de rust in. Na de rust waren de meiden weer fel en fanatiek, al gauw 
groeide de voorsprong uit en eindigde de stand in een 0 – 8 overwinning. 
 
Dat zijn nu de kampioenen, alle wedstrijden van de voorjaarscompetitie gewonnen. Met 24 punten uit 8 
wedstrijden waarvan 37 doelpunten voor en maar 2 doelpunten tegen mogen de meiden van de ME2 zich 
echte waardige kampioenen noemen!  
 
Terug bij Reiger Boys kregen de meiden een verdiend feestje met de vele fans. Iedereen heel erg bedankt 
voor dit bijzondere moment en meiden van de ME2, iedereen is super trots op jullie! Gefeliciteerd nog-
maals. 
 

Karin 
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Vrone E4 - Reiger Boys E9 

 

We hadden vandaag wat goed te maken. Ik herinner me van de thuiswedstrijd dat we bijna de hele wedstrijd op hun 

helft hadden gespeeld, maar door een eigen doelpunt toch de wedstrijd verloren. 

Vandaag begonnen we rommelig. Volgens mij een gevolg van het schoolvoetbal. Iedereen wil zich daar bewijzen voor 

zijn klasgenoten en is dus niet met het voetbal bezig zoals ik dat graag zie. Toch kwamen we op voorsprong door een 

actie van Nils en die werd door iemand van Vrone achter de eigen keeper gewerkt. Zo was het verlies van de thuis-

wedstrijd helemaal weggepoetst. Maar, we waren er nog niet. Vrone bleek geen geweldige tegenstander en alleen door 

het matige spel van ons bleven ze in de race. 

Het stond 0 - 1 met de rust. 

Zoals gewoonlijk hield ik mijn praatje in de rust. Maar ik vroeg eerst de jongens wat ze er van vonden. Er kwam een 

rake opmerking naar voren. Het was matig. 

En dat was precies zoals het was. Matig!!! 

Na de limo moest er dus uit een ander vaatje getapt worden. En dat werd er ook. 

Vrone werd langzaam maar zeker de duimschroeven aangedraait. En dat had resultaat.  

Eerst schoot Justin op de paal. Niet veel later maakte Joël een goede actie en scoorde  

de 0 - 2. Vlak daarna een goede bal van Justin op Joël en die maakte 0 - 3. Vrone kreeg een paar kleine kansjes, maar 

Daan hield zijn doel schoon. Uiteindelijk maakte Nils de 0 - 4 door een hard schot in de korte hoek. 

Goede overwinning jongens!!! 

Hieronder zien jullie de rest van ons programma. Het ziet er naar uit dat de competitie er voor ons op zit. Ik heb net op 

de site van de KNVB gezien dat Kolping niet meer is in te halen en dat we gisteren van de nummer 3 hebben gewon-

nen, en dat we dus een knappe 2e plaats hebben behaald. Klasse jongens!!!! 

Nou nog twee toernooien en dan zit het seizoen er op. Ik zal nog even kijken of we in de tijd liggende tussen de twee 

toernooien nog wat oefenwedstrijden kunnen spelen, anders staan we te lang stil. 

Tot woensdag op trainen. 

 

gr. Dinand 
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Reiger Boys E11 – Flamingo’s E2  (5-1) 
 
Vandaag de wedstrijd tegen Flamingo`s E2. Op voorhand wisten we via Ed dat Berdos onze con-
current verloren had tegen buur KSV. Een vriendendienst zou je zeggen en dus een uitstekende 
mogelijkheid om het kampioenschap heel dicht bij te laten komen. Dit vooraf wetende waren er 
weer heel veel supporters op onze wedstrijd af gekomen. 
Anders dan de uitslag doet vermoeden werd de negatieve lijn van de laatste weken weer door 
getrokken. Illustratief was wel de donder speech van coach Ed in de rust. Ed die toch altijd rustig 
is was nu toch echt heel boos en teleurgesteld. 
Ik ga bewust geen namen noemen want dit heeft betrekking op het hele team. Ed spitste zich 
vooral op de teamdiscipline. Voor elkaar werken, het mee terug verdedigen en vooral het behou-
den van de posities in het veld waren items die voorbij kwamen. Maar ook het egoïsme in het 
veld en het voortdurend op de grond gaan liggen werden genoemd. Jongens het enigste wat we 
van jullie mogen verwachten is dat je je best doet. Voetbal is niet alleen een teamsport, maar ook 
een contactsport. Dat betekent niet dat je bij de eerste de beste schop of duw jezelf uit het veld 
moet laten slaan. Laat dat een wijze les zijn. 
Gelukkig voor ons is dat we een spits hebben lopen die in de eerste helft weer liet zien dat hij 
voor het doel echt een neus heeft voor de juiste positie. Justin scoort zo makkelijk dat we al snel 
op 2-0 kwamen. Doordat de tegenstander feller werd en meer vooruit ging voetballen gingen we 
weer als een kip zonder kop spelen. In plaats van uit te lopen naar dubbele cijfers (dit had mak-
kelijk gekund) ging het vooral berg afwaarts door eerder genoemde redenen. We lieten Flamin-
go`s dood leuk terug komen tot 2-1. 
In de tweede helft moesten onze jongens duidelijk uit een ander vaatje gaan tappen. Dit is deels 
gelukt getuigen de goal die volgens mij Rick maakte. De bal werd heel snel kort rond gespeeld 
zoals in een rondo aan de linker kant om vervolgens snel te openen aan de rechter kant waar 
Kay klaar stond om de bal direct voor te geven aan Rick die er alleen maar tegen aan hoefde te 
lopen. De bal werd dus beter rond gespeeld en er werd door het hele team meeverdedigt mid-
dels we 6 tegen 6 aan het spelen waren. Thomas was weer scherp in het verdedigen van hun 
snelle spits. Hij was toch veroordeeld om achter te blijven om de wat zieke Jordy bij te staan om-
dat Jarno niet meer meedeed. Ik zag in ieder geval de felheid terug en de wil om je tegenstander 
op te jagen om de bal te veroveren. Hierdoor loop je dood eenvoudig uit naar 5-1. 
Min punt blijft het op de grond gaan liggen want ik ben echt de tel kwijt geraakt. Richard heeft het 
nog nooit zo druk gehad met wisselen. Hij werd er helemaal gek van spelers die strompelend en 
emotioneel naar de kant liepen. Al met al toch weer ruim gewonnen om maar even positief te 
eindigen. 
Jongens volgende week een toernooi in Hoofddorp om daarna met zijn allen af te reizen naar 
Tilburg om de wedstrijd Willem II- AZ te bekijken. 
De datum van de kampioenswedstrijd tegen KSV is nog niet bekend. Concurrent Berdos is uitge-
speeld en heeft nu één wedstrijd meer gespeeld en evenveel punten als „ons aller E-11‟. Het 
doelsaldo is echter in ons voordeel met +32 tegenover Berdos + 18. Officieel is  nog 1 punt nodig  
voor het kampioenschap maar het bestuur kan de bloemen al vast reserveren ! 
tot volgende week    
 

Gr  Eli 
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Zeevogels F2 - Reiger Boys F3. 

 
Laatste wedstrijd van de competitie, uit in Egmond. Iedereen vol spanning op weg naar het veld van Zeevo-
gels, en we hebben er van genoten, op de rit er naar toe via Egmond Binnen, Egmond aan Zee en Egmond 
a/d Hoef. De toeristische route dus, waarbij de ouders meer adrenaline in het lijf hadden dan de jongens 
van F3 bij het beginsignaal... 
  
Als we deze pot winnen, zijn we zeker van de 2e plaats. Thuis hebben we tegen Zeevogels gewonnen, 
maar dat zegt in deze competitie niet zo heel veel. We gaan er dan ook vol in in de eerste minuten, wat 
resulteert in een enorme poeier van Kevin in de 2e minuut die zowat het net kapot schiet: 1-0. Daarna 
neemt Zeevogels wat meer het initiatief, maar Thomas krijgt maar één bal echt te verwerken, de rest vliegt 
naast. Het spel golft op en neer, zonder dat het tot echte kansen komt voor beide ploegen. Zeevogels laat 
de bal goed rond gaan, Reiger Boys is iets gevaarlijker qua snelle aanvallen. Leuke wedstrijd om naar te 
kijken. Zeevogels krijgt twee kansen achter elkaar: een vrije trap en een slalommende aanvaller, maar bei-
de keren pakt Thomas hem goed. Het is een spel op het middenveld, waaruit Zeevogels plots schiet en 
Thomas passeert, maar Bram redt goed op de doellijn. Al met al is de eerste helft meer spannend, dan 
goed voetbal. Maar ach, de rust is goed om aanwijzingen te geven aan de spelertjes, en aan de chauffeurs 
hoe de terugweg kan worden afgelegd. Thomas is de man of the match tot nu toe. 
  
De tweede helft beginnen we fel, met gelijk een schot van Joey over 
het doel na goed doorzetten van Loek. We krijgen wat corners van Eldin en vrije trappen van Kevin, maar 
we krijgen de bal er niet in. Zeevogels komt ook niet bij ons doel, want Yosri, Eldin en Dani blokken goed in 
het middenveld en de verdediging. 
Bram en Noah komen uit de wissel en nemen de plekken in de verdediging in. Zeevogels komt er uit met 
een snelle counter via hun beste speler, maar Thomas werpt zich er dapper voor. Reiger Boys countert 
terug, met een kans voor Yosri en de rebound voor Loek, maar het wordt een corner, die geen goal ople-
vert. Het blijft spannend, aan beide kanten kan zomaar een goal vallen. Wat meer kansen voor Reiger 
Boys, mooie ballen van de zijkanten door Joey en Noah, maar geen doelpunten. Iedereen werkt hard, Loek 
haalt ballen weg uit de verdegiging, Joey moet ook helemaal terug om te helpen, om daarna voorin weer op 
hun doel te schieten. Het gaat er fel aan toe van twee kanten, beide ploegen voetballen om te scoren. Maar 
we redden het: een zwaar bevochten 1-0 overwinning. Goed gedaan Thomas, Eldin, Dani, Bram, Noah, 
Yosri, Loek, Joey, Kevin, Jan Derk en Raymond. 
  
Het was een leuk seizoen, met hoogtepunten en mindere wedstrijden, we hebben gelachen en gehuild, we 
hebben weer een hoop geleerd en vooral plezier gehad. 
Raymond en Jan Derk, bedankt voor de goede begeleiding van alle opgewonden standjes. En alle suppor-
tes bedankt voor de ondersteuning gedurende het seizoen. We kunnen met plezier terugkijken op het sei-
zoen 2010-2011. 
  
Kind regards / Groet, 
              Richard Vuurman   

 
F 10 
 
De competitie is helaas al weer voorbij! 
Wat hebben wij, als ouders, genoten van jullie 
wedstrijden. 
De laatste was een ontzettend leuke wedstrijd bij 
Jong Holland, en jullie gingen dus ook verdiend 
met 3 punten naar de kleedkamer toe. 
Jullie zijn net geen kampioen geworden, maar wij 
zijn onwijs trots op jullie. 
Niels, Dani, Wessel, Koen, Julian, Tim, Daan, 
Sem, Timo en Cedric, voor ons zijn jullie de 
STERREN op het veld!!!! 
  
Bedankt, 
Jullie ouders 
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Reiger Boys speler naar Ajax. 
  

Na een aantal malen gescout te zijn, zijn er door de technische staf van AFC Ajax 
enkele nieuwe spelers geselecteerd voor de jeugdopleiding van AFC Ajax sei-
zoen 2011-2012. Een van deze spelers is onze eigen Jermaine Pichotte. Jermai-
ne speelt bij v.v. Reiger Boys in de F1. We zijn enorm trots op Jermaine en wen-
sen hem bij het grote Ajax heel veel succes. 

Namens de jeugdafdeling 
Ben Rietveld,  

Bestuurslid Voetbalzaken Jeugd 

http://www.reigerboys.nl/jeugd-nieuws/2496-reiger-boys-speler-naar-ajax.html
http://www.reigerboys.nl/jeugd-nieuws.html
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/RB_BEAMER_KOE.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/logos/ajax.jpg
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E-11 on tour ! 
  
Komende zaterdag 23 april is het zover, de E-11 goes on tour! 
Hoewel de titel nog niet officieel is binnengehaald, staat er nu al een alleraardigst verzetje op het program-
ma. 
Op zaterdag 23 april; 12:00 uur reizen maar liefst 20 E-11 vrienden af naar Hoofddorp waar de E-11 een 
toernooi afwerkt met tegenstanders als Arsenal (de Amsterdamse variant), Overbos, AS‟80 en Legmeervo-
gels. Na afloop is er weinig tijd om na te zitten. De tour krijgt vervolg met als volgende stop Tilburg. 
In Tilburg aanschouwen we met zijn allen de wedstrijd Willem II – Az ! Zaterdag zullen we weten of Willem 
II wellicht één van de laatste kansen op behoud van eredivisie pakt of dat Az wellicht de 4e plaats al veilig 
stelt. 

 
 

Beste ouders en spelers van de F3 t/m F13, 

 

Op woensdagmiddag 20 april wordt de laatste circuittraining gegeven. 

De competitie is ten einde en er resten alleen nog een paar toernooien. 

Groet, 

 
Edward Reijngoud 
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Kampioenen. 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Fotoalbum 2010-2011/Reiger Boys E2 kampioensfoto.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Fotoalbum 2010-2011/kampioenswedstrijd 2011 102.JPG
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Kaboutertoernooi: een groot feest! 
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Verslag Kaboutertoernooi Reiger boys 17 april : Leeuwen 
 
Afgelopen zondag was het eindelijk zover. Éen van de grootste ka-
boutertoernooien zou plaatsvinden op ons eigen complex. De Leeu-
wen waren verdeeld over 2 teams. Hier een klein verslag van Leeu-
wen 1. We begonnen met 9 spelers : Brian, Niels, Niek, Lucas, Jip, 
Marco, Valentijn, Pepijn en Chiel. We begonnen de 1

e
 wedstrijd tegen 

KSV, onze buren ! 
Alles wat we op de trainingen hadden geleerd, werd uitgeprobeerd : 
overspelen, schieten, dribbelen. Het kwam allemaal voorbij. Na een 
aantal grote kansen, scoorde Chiel het 1

e
 doelpunt. De 2

e
 volgde snel, 

via een mooie aanval. Lucas speelde door op Pepijn, die koel afmaak-
te. Achterin hadden we weinig problemen. Brian, Niels en Valentijn konden alles tegenhouden en anders 
was Marco altijd nog paraat als keeper. Niek en Jip probeerde al sla-
lommend door de verdediging heen te breken, waarna Chiel weer op 
de juiste plek stond om het doelpunt te maken. 3-0 eindstand. De 2

e
 

wedstrijd werd op het kgv gespeeld met als tegenstander Volendam ! 
Ze zagen er gevaarlijk uit, maar wij waren niet te houden. Door doel-
punten van Jip, Pepijn, Lucas en Niek wonnen we met 4-0. Een kei-
hard schot van Marco ging net naast. 4-0 eindstand. De derde tegen-
stander was JVC. Brian wilde graag op doel, maar kon zijn keepers-
kunsten niet laten zien ! JVC waren 1

e
 jaars..We walsten over ze 

heen. Pepijn maakte er 5, Chiel 4. 15-0 eindstand. De 4
e
 en laatste 

wedstrijd was Castricum de tegenstander. Doordat de vorige wedstrijd 
erg makkelijk was, dachten we deze ook wel te pakken. We kwamen snel op 1-0 door een doelpunt van 
Pepijn ! Castricum was even sterk, waardoor Brian achterin samen 
met Niels en Marco moest zorgen dat er niemand doorheen kwam. 
Niek stond op doel dit keer. Hij had een paar goede reddingen, 1x kon 
hij de bal helaas niet tegenhouden 1-1. Dit betekende dat de Leeuwen 
er nog een schepje bovenop deden. Valentijn en Lucas waren op het 
middenveld sterker aan de bal dan de tegenstander. Jip bleef voorin 
maar storen (net als Dirk Kuyt bij Oranje). Chiel en Pepijn wachtten 
hun kansen af, waarbij Chiel uiteindelijk de 2-1 wist te scoren. De 
wedstrijd was nog niet gespeeld, want achterin moesten we wel blij-
ven opletten. Totdat Marco het op zijn heupen kreeg. Hij dribbelde 
met de bal naar voren en schoot hem diagonaal en onhoudbaar in het 
doel. 3-1. Eindstand.  Resultaat : 4 wedstrijden gewonnen  en een mooie medaille ! Jongens, hartstikke 
goed gedaan. 
 
Coach / Trainer Leeuwen 
Mike van Alphen 
 
P.s.: Organisatie bedankt ! Het was een prachtig toernooi ! 




